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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ – ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .در ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺪاﯾﯽ زن
و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ
ﺷﻮد ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ .ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺎده  1130و ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺷﻮﻫﺮ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق و در ﻣﺪت ﻋﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﮐﺮده و ﻃﻼق را ﺑﻼاﺛﺮ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻋﺪه رﺟﻮع ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻃﻼق رﺟﻌﯽ و ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻃﻼق ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﻼق رﺟﻌﯽ و ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ .ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻃﻼﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻣﺪت ﻋﺪه زن ،ﺣﻖ رﺟﻮع دارد و ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮای ﻣﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻣﺪت ﻋﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از ﻃﻼق ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ زن اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻣﺎده  1144و  1148ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ
اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺎده  1145ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ «:در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ اﺳﺖ  : 1-ﻃﻼﻗﻴﻜﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻧﺰدﻳﻜﻲ واﻗﻊ ﺷﻮد 2- .ﻃﻼق ﻳﺎﺋﺴﻪ  . 3-ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﻣﺎدام ﻛﻪ زن رﺟﻮع ﺑﻌﻮض ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ 4- .ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻃﻼق ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ
وﺻﻠﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ وﺻﻠﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺟﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻜﺎح ﺟﺪﻳﺪ».
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼق ﻋﺴﺮ و ﺣﺮﺟﯽ در ﻣﺎده ﻓﻮق ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﻮده و ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع
در دوران ﻋﺪه را دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج رﺟﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮای ﻣﺮد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج از ﻧﻮع ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻮده و ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮای ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻃﻼق ﻋﺴﺮ و ﺣﺮﺟﯽ در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺣﻖ رﺟﻮع دارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ .زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق داده اﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﻄﺎل
ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻋﺪه رﺟﻮع ﮐﺮده و ﺗﻼشﻫﺎی زن را ﺑﻼاﺛﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن از ﯾﮏ ﻃﺮف اﺟﺎزه ﻃﻼق
ﺑﺮای زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داده اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮد اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻼاﺛﺮ ﮐﺮدن ﻃﻼق را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آرا و اﺣﮑﺎم و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری ﭘﻮر و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻧﻮع ﻃﻼق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ،ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﯿﺪ،
ﺷﻤﺎره  ،67ﺳﺎل (1387
ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت
در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺮات و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ رﺟﻌﯽ ﺑﻮدن ﻃﻼق ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق را ﺑﺎﺋﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻖ
رﺟﻮع ﺑﺮای ﻣﺮد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎره 697-7-29-3-69
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ« آﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺧﻮﯾﺶ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع زوج ،ﺣﺎﮐﻢ زوﺟﻪ را ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻃﻼق ﻣﺰﺑﻮر رﺟﻌﯽ اﺳﺖ؟ » ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﺣﺼﺎ ﻣﻮارد ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ در ﻣﺎده 1145
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻋﺎدی ﻃﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ وﻓﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺻﻮﻻ در اﺧﺘﯿﺎر زوج اﺳﺖ…ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ

ﻃﻼقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زوج ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و ﺣﻘﯽ ﮐﻪ دارد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺻﻮﻻ رﺟﻌﯽ اﺳﺖ و در اﯾﺎم ﻋﺪه ﺣﻖ رﺟﻮع دارد ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ
ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻮدن آن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺼﺮف از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮد ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻟﺰام ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه وﺟﻮد دارد و ﻣﻼک ﻣﻮﺟﻮد در رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﮐﻢ در ﺗﻔﺮﯾﻖ زوﺟﯿﻦ
در ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ و ﻓﺘﻮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻮدن ﻃﻼق ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺟﺮای
ﻣﻮاد  1129و  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و زوج در اﯾﺎم ﻋﺪه ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد» .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداره
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  7/2177ﻣﻮرخ /6/1386 4ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ «:در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻋﺴﺮوﺣﺮج ﻃﻼق واﻗﻊ
ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ رﺟﻌﯽ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﻓﻊ ﻋﺴﺮوﺣﺮج زوﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻋﺒﺚ اﺳﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ در ﻣﻨﻬﺎجاﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ»….
روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ رﺟﻮع وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ دادﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ را اﻟﺰام ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮای وی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دادﮔﺎه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺣﮑﻢ ﻃﻼق را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ وی ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺟﻮع در زﻣﺎن ﻋﺪه اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻼاﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ! از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ رﺟﻌﯽ ﺑﻮدن ﻃﻼق ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زن دوﺑﺎره در ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﯾﻦ ﻃﻼق را ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺑﻪ
زن رﺟﻮع ﮐﺮده و ﻃﻼق را اﺑﻄﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ اﻧﺪﮐﯽ از اﻣﻮال زن ﺑﻪ ﻣﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻃﻼق
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﻧﯿﺰ زن ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ رﺟﻮع ﻧﮑﺮده ﻣﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻋﺪه از ﻃﻼق اﻧﺼﺮاف داده و ﺑﻪ
زن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ.

