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بر اسقاط حـق زوجـه    است طالق را دالّاز زمان ازدواج مجدد تا درخو سال) (هجده

دانسته و همچنین با عدم احراز عسـر و حـرج وي در زنـدگی مشـترك، حکـم بـه       

خـواهی  فرجـام  ،عـالی کشـور  اخیـر در دیـوان   رأيبطالن دعوا صادر نموده است. از 

  دادگاه تجدیدنظر منتهی شده است. رأيعمل آمده که به تأیید  به

  بدوي رأي

ل وکی. د. م.م.س آقاي وکالت با. الف. الف خواهان دعوي درخصوص

 صدور تقاضاي بخواستھ فرهادي. الف.ن خواندهطرفیت  ي بهدادگسترمحترم 

 پرونده محتویات به عنایتاً طالق صیغه اجراي منظوربه سازش امکان عدم گواهی

احساس  ؛معتاد است فردي خوانده :که است شرح بدین خواهان اظهارات ماحصل

 زندگی ؛باشدمی دارسابقه ؛است نکرده پرداخت اينفقه تاکنون کندنمیمسئولیت 

 رعایت را عقد ضمن شروط ؛کرده مجدد ازدواج رضایت بدون ؛نموده رها را

 خوانده. است نموده دادگاه تسلیم را تقاضا آن .بردمیسر ج بهحر و عسر در ؛ننموده

 بر ايخدشه شاید تا ننموده ارائه ايالیحه حتی نشده حاضر دادگاه جلسات در

 پرونده اوراق جامع دادن قرار نظرمطمح با دادگاه .نماید وارد خواهان دعوي

 دفترخانه ازدواج سند موجببه را آنها دائم زوجیت رابطه خواهان اظهارات نحوه

 رواج خواهان صحت به مقرون اظهارات کیفیت به توجه با و دانسته محرز رسمی

 طرفی از و نمایدمی ییدأت را وي اظهارات صدق همگی که عدیده مشکالت و مسائل

 اينتیجه ،اختالفحل و قلوب لیفأت براي خیراندیش افراد و دادگاه بلیغ مساعی

 انصراف به خواهان ترغیب و البینذات اصالح در منتخب داوران تالش نیز و نداشته

 پادرمیانی با نتوانسته نیز قضاییشبه نهادهاي ،نگردیده واقع مثمرثمر ،طالق دعوي از

 سازش حصول از یأس با دادگاه لذا ،نماید برقرار را صلح خیرخواهان و بزرگان

 احراز با المجموعفی گرددمی تشخیص ثرؤغیرم و باارزش که شهود شهادت نحوه

 به مبادرت داده تشخیص صحت بر محمول را وي خواسته ،زوجه حرج و عسر

 مطرح پرونده این در ادعایی زوجه حقوق با رابطھ در گرددمی گواهی آن صدور

 با حکم قطعیت از پس تا شودمی داده اجازه زوجه به آن براساس سپس ،است نشده

و  اول بار براي طالق نوع ،نمایدخود را مطلقه  طالق ثبت دفاتر از یکی به مراجعه

 وجود رعایت .است معتبر ماه سه تا قطعیت از پس صادره گواهی .باشدمی بائن

محترم  مجريعهده  به مورد حسب عده مدت و طالق صیغه اجراي صحت شرایط

 که مسائلی دیگر پیرامون اظهارنظر .باشدنمی باردار ،اقرار به بنا زوجه .بود خواهد
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 و مرتبط مواد .کندنمی مسئولیتی یا تکلیفی با مواجه را دادگاه نشده مطرح ادعایی

 مقررات اصالح قانون واحدهماده و مدنی قانون از 1130 و 1129 مواد قانونی مجوز

 عدم گواهی اعتبار مدت تعیین قانون و مربوطه اجرایی نامهآیین و طالق به مربوط

 غیابی ،صادره يأر .باشدمی خانواده حمایت قانون از 8 ماده و سازش امکان

 و شعبه این در واخواهی قابل ،ابالغ از پس روز بیست ظرف گردد می محسوب

 استان تجدیدنظر محاکم در تجدیدنظرخواهی قابل دیگر روز بیست ظرف سپس

  بود. خواهد فارس

  تجدیدنظر رأي

 ي دادنامه به نسبت. ش. ل وکالت با. الف. الف.ن دیدنظرخواهیـتج

 تأیید در که شیراز خانواده دادگاه ششم ي شعبه9109970705601211 ي شماره

 و گردیده صادر دادگاه همان 9109970705600569 شماره غیابی ي دادنامه

 گواهی صدور با و) تجدیدنظرخوانده( زوجه حرج و عسر احراز با آن موجب به

 ثبت دفاتر از یکی به مراجعه با که شده داده اجازه ایشان به سازش امکان عدم

 وکیل استنباط رغمعلی ،اوالً :زیرا ،رسدمی نظر به وارد نماید  مطلقه را خود ،طالق

 در ، زوج اجازه  اخذ بدون که است زوجه این تجدیدنظرخوانده، الواسطهمع

 از نظرصرف ،ثانیاً ؛است برنگشته مشترك زندگی به و شده ماندگار کشور از خارج

 دلیل عنوان به تجدیدنظرخوانده الواسطهمع وکیل که مدرکی اصالت اینکه

 نگردیده تأیید شدهانجام استعالم با نموده ارائه تجدیدنظرخواه مجدد ازدواج

 بر و گذردمی دهه دو به قریب مذکور مستند در مندرج زمان از اساساً .است

 تجدیدنظرخوانده اقدام عدم و زمان گذشت این مذکور، مستند اصالت فرض

 تحقیقات و پرونده اوراق مجموع از ثالثاً ؛دارد ایشان حق اسقاط به داللت

 ضمن شروط از 12 بند موضوع شرط و تجدیدنظرخوانده حرج و عسر شده، انجام

 تقدیمی دادخواست در که) زوجه رضایت بدون زوج مجدد ازدواج( عقد

 هیأت ،بنابراین .گرددنمی احراز است شده استناد آن به بدوي، محترم هدادگا به

 مدنی دادرسی آیین قانون 358 ماده به مستنداً و ذکرشده جهات به بنا دادگاه

 بر حکم ،مذکور قانون 197 ماده استناد به و نقض را تجدیدنظرخواسته دادنامه

 بیست ظرف رأي این .نمایدمی اعالم و صادر تجدیدنظرخوانده دعواي بطالن

  .است کشور عالی محترم دیوان در فرجام قابل ،ابالغ تاریخ از روز

  فرجام رأي

. م.م.س آقاي وکالت با. الف. الف خانم خواهیفرجام اعتراض درخصوص

 11 شعبه از صادره فوق شماره دادنامه به نسبت فرهادي. الف.ن آقاي طرفیت به. د
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 اعتراض اینکه به نظر و پرونده محتویات به توجه با فارس استان تجدیدنظر دادگاه

 فلذا .نیست وارد و باشدنمی انطباق قابل .م.د.آ.ق 371 ماده شقوق با خواهفرجام

 الذکرمار قانون 396 ماده استناد به پرونده ،خواستهفرجام دادنامه ابرام ضمن

  شود.می داده عودت رأي کنندهصادر  محترم دادگاه به

  و بررسی نقددوم) 

 وضـوع آنهـا  اند که در صورت تحقـق م ضمن سند رسمی نکاح، شروطی درج شده

، تنظـیم  دادخواسـتی  بایدشود. بدین منظور وکیل در طالق خود می ،زوجه از سوي زوج

  را از دادگاه تقاضا نماید. 1و صدور گواهی عدم امکان سازش

اگر پس از حصول هرکـدام از ایـن شـروط، زوجـه      :پرسش آنجاست که ،حال

موجـب  زمـان طـوالنی، بـه   دتگذشت مـ  بارغم علم به موضوع اقدامی نکرده و علی

آیا این  بنمایدمکان سازش ور گواهی عدم اتحقق شرط مزبور، از دادگاه تقاضاي صد

تقاضا پذیرفتنی است؟ آیا حق وکالت در طالق، پـس از اطـالع از تحقـق سـبب آن     

  باید فورأ اعمال گردد یا خیر؟

یکـی از   دوازده،موجـب بنـد   ، زوج ازدواج مجدد نموده که بهدر پرونده حاضر

سال  هجده اما زوجه پس از گذشت ،باشدموجبات تحقق وکالت زوجه در طالق می

از تاریخ این ازدواج، از دادگاه تقاضاي صدور گواهی عدم امکان سازش نموده اسـت.  

زمـان طـوالنی و عـدم اقـدام     : گذشـت مـدت  ه تجدیدنظر صراحتاً اعالم داشتهدادگا

دادگـاه تحقـق    :داردمـی زوجه، داللت بر اسقاط این حق دارد. در ادامه قاضی اظهار 

حراز نکرده و با نقـض حکـم تجدیدنظرخواسـته،    از شروط ضمن عقد را ا دوازده بند

  صادر نموده است. 2حکم بر بطالن دعواي بدوي

  

دهد، تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح قرار میکه زوجه خواستار طالق بوده و مستند خود را هنگامی .1

 ايعـده نظـر وجـود دارد.   ی، میان شعب مختلف دادگـاه اخـتالف  نسبت به عنوان خواسته و حکم مقتض

قانون حمایت خانواده، صدور گواهی عدم امکان سازش مختص طرح دعوا از  26معتقدند به تصریح ماده 

از آنجـایی کـه در ایـن فـرض،     ، برخی شعب استداللبنا به  ،سوي زوج یا طالق توافقی است و در مقابل

گردد، قواعد حاکم بر طالق به درخواست زوج بر آن حاکم خواهد طالق به وکالت از سوي زوج اعمال می

  بود و حکم مقتضی، صدور گواهی عدم امکان سازش است.

شود و صادر می »بطالن دعوا«که دعوا اصوالً قابلیت اقامه ندارد، حکم به . باید توجه داشت هنگامی2

ست و در »عدم ثبوت دعوا«محل صدور حکم به  حقی خود را ثابت کندکه خواهان نتواند ذيدرصورتی
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آن است که دادگاه تجدیـدنظر، اسـقاط حـق بـا      رأينکته قابل انتقاد در این 

گذشت زمان را مستند به دلیلی نکرده و  بدون ذکـر مبنـاي حقـوقی، آن را مسـلم     

یـان فـور و تراخـی در    زوجه، به تردیـد م  و یا زوال حق ءدانسته است. تردید در بقا

، در مباحث فقهی غیـر از عبـادات در   »فور و تراخی«گردد. مبحث میاعمال حق باز

مـال، مطالبـه طلـب، اداي دیـن،      مسائلی چون خیارات، اعمال حق شفعه، رد عوض

ت به آن معناسـ  »فوریت«دست طرح شده است. ن ودیعه و مواردي از اینگرداندباز

بدون تأخیر و در اولین فرصت اقدام نمـاییم   بایدمی انجام امر و یا اعمال حقکه در 

عـدم تقیـد    يبه معنا »تراخی«اما  ،گرددصورت حق مورد نظر زایل می این در غیر

، اصـل  ،ءبه مهلت زمانی خاص و امکان انجام عمل با تأخیر است. بر طبق نظر فقهـا 

حاضر، دادگـاه   رأياما در  1،موجود باشداي بر فوریت بر تراخی است مگرآنکه قرینه

  تجدیدنظر با فرض لزوم فوریت در اعمال حق، به صدور حکم پرداخته است.

لـزوم   بـر  اي دالّدر بررسی سند رسمی نکاحیه و شروط ضمن آن، هیچ قرینه

جملگی مطلـق   ،شود. عباراتطور فوري مشاهده نمیاعمال حق وکالت در طالق به

جـوز  بوده و تنها مشعر بر شرایط تحقق وکالت زوجه و حق بـر درخواسـت صـدور م   

قوانین مربوطه نیز هرچنـد بـراي اجـراي حکـم طـالق      باشد. در طالق از دادگاه می

صادره از دادگاه، اعم از گواهی عدم امکان سازش و یـا الـزام زوج بـه طـالق، مـرور      

ت، اما تقاضاي طالق از دادگاه منوط به رعایت اس ماهه تعریف شدهسه و شش زمان

  است.   مهلتی از زمان وقوع سبب، نشده

ممکن است گفته شود امکان امتـداد حـق زوجـه در طـول زمـان، زوج را در      

در اینجـا بایـد    دهد که منجر به بالتکلیفی وي خواهد شد.وضعیت متزلزلی قرار می

  

صحیح خواهد بود. از » حقی خواهانحکم به بی«حقی خواهان یا زوال حق وي اثبات شود، حالتی که بی

رسد که استفاده از عنوان نگاه اول به نظر میاخیر است، در تشخیص قاضی در رأي حاضر از نوع  آنجا که

نظریه شماره   براساسرغم وجود تفاوت میان این تعابیر، بطالن دعوا چندان صحیح نباشد اما علی

در صورت عدم اثبات حقانیت خواهان، قاضی در  27/6/1386اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مورخ  7/4255

  لذا ایرادي از این لحاظ بر حکم مزبور وارد نیست. ،باشدزاد میهرکدام از این سه عنوان آ استفاده از

  .79 )، ص1387(تهران: مرکز نشر علوم اسالمی،  اول دفتر ،اصول فقهداماد، سیدمصطفی محقق. 1
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چراکه علت اصلی ایجاد ایـن وضـعیت،   ؛ چنین ایرادي صحیح نیست اذعان نمود که

قـانون حمایـت    26اقدام زوج به ازدواج مجدد بدون رعایت مقـررات قـانونی (مـاده    

تواند موجد حقی براي لذا آثار ناشی از اقدام خود او، نمی است، )53خانواده مصوب 

  وي بوده و موجب تخصیص اصل تراخی گردد.

که میـان طـرفین علقـه    تا زمانی امري است مستمر و اثرگذاري آن ،تجدید فراش

گردد. توجـه بـه ایـن    زوجیت برقرار است ادامه دارد و همچنان متعرض حقوق زوجه می

  نماید.ماهیت، قول به امکان اعمال حق، حتی پس از گذشت زمان را تقویت می

الف اصـل،  گفته و لزوم تفسـیر مضـیق امـر خـ    با نظر به مجموعه موارد پیش

نکـه امـري   آآن با گذشت زمان وجود نـدارد مگر دلیلی براي فوریت این حق و زوال 

پـس از   ، زیرانماید. زوال حق نیز خود نیازمند دلیل استعارضی، اصل حق را زایل 

نکه وقـوع یکـی از اسـباب زوال حـق     ایشود مگرثبوت حق، بقاي آن استصحاب می

  داده است.اثبات گردد که در اینجا این امر رخ ن

منزلـه انصـراف زوجـه از اسـتفاده از آن تلقـی      ستفاده از حق بهممکن است عدم ا

دهنده تفسیر عدم اعمال حـق، بـه   تواند نشانمی حاضر رأيحق در  »اسقاط« واژهشود. 

معناي فعل را متعـدي  ، »افعال«چراکه اسقاط بر وزن ؛ انصراف از آن از سوي زوجه باشد

نیست. بـا  فتنی دهد. این تعبیر نیز پذیررا به زوجه نسبت میکند و ساقط شدن حق می

دهد تمـامی  که نشان می 1،در مواد قانونی قانون مدنی و استقراء 249ك ماده نظر به مال

بایست توسط لفـظ یـا فعلـی    باشند و این قصد، میاعمال حقوقی نیازمند قصد انشاء می

اسقاط حق نیز بایـد همـراه بـا فعـل یـا       .داد نسبت نظري تواننمی ساکت به ،ابراز گردد

حق است و ترك فعل به خودي خود فاقـد  دهنده قصد ذيلفظی باشد که صراحتاً نشان

گفتـه واجـد   مـوردنظر از جهـات پـیش    رأيرسد که لذا به نظر می ،ین داللتی استـچن

  ایراد است.

  

  

ی را قانون مدنی که همگی انجام عمل حقوق 1062، 822، 449، 340، 193، 192، 191مواد  ،براي مثال .1
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