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گواهی عدم امکان سازش

اگــر پــس از ازدواج یکی از زوجین مبتال بــه مرضی صعب العالج
شــود کــه ادامــه زندگــی زناشــویی و مشــترک بــرای طــرف دیگــر
مخاطرهآمیز شود در چنین صورتی زن یا شوهر میتوانند از دادگاه
تقاضای گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طالق بنمایند.
مدارک الزم:
 -1فتوکپی مصدق عقدنامه
 -2فتوکپی مصدق شناسنامه زوجین
 -3فتوکپی مصدق گواهی پزشکی مبنی بر وجود جنون
خواهان :مشخصات و نشانی زوج یا (زوجه)
خوانده :مشخصات و نشانی زوجه یا (زوج)
وکیل یا نماینده حقوقی :اصیل
تعییــن خواســته و بهــای آن :تقاضای صــدور گواهی عــدم امکان
سازش برای اجرای صیغه طالق به لحاظ جنون زوج یا (زوجه)
دالیل و منضمات دادخواســت :فتوکپیمصدق عقدنامه ،فتوکپی
مصدق شناسنامه ،فتوکپی مصدق گواهی پزشکی.
ریاست محترم دادگستری شهرستان.........................

اعــم از اینکه مســتمر یا ادواری باشــد برای طرف
مقابــل از موجبــات «حــق فســخ» اســت .البتــه
همانطور که ازمتن ماده پیداست ،باید جنون در
شخص دیوانه ،بهصورت دائمی یا ادواری مستقر
ی که موقت و قابل درمان باشد ،از
باشد و در صورت 
موجبات حق فسخ نخواهد بود .نتیجه فسخ نکاح
و طــاق هــر دوانحالل نــکاح و جدایــی زوجین از
یکدیگر است .عده فسخ نکاح و طالق هم یکسان
اســت .امــا طالق ،یــک عمل حقوقی تشــریفاتی
است در حالی که اعمال تشریفات طالق در فسخ
نکاح الزم نیست .در حقیقت درفسخ نکاح وجود
ترتیباتی که برای طالق الزم اســت ،شرط نیست
امــا نکته مهم این اســت که بعد از اینکه همســر
متوجــه بیماری در مرد شــد و یقیــن حاصل کرد
که همســرش مجنون است ،باید اقدام به اعمال
حق خویش کنــد و چنانچه پس از اطالع بیماری
همسرش به امید بهبودی و درمان او اعالم فسخ
نکنــد ،پس از مدتــی که معموالً بر حســب عرف
قابل ســنجش اســت ،برای همیشــه حق فسخ را
ی که نیاز
ازدســت میدهــد و پــس از آن در صورت 
به جدایی باشــد ،باید درخواست طالق کند .یک
شــرط مهم دیگر برای فســخ نکاح این اســت که
ن عقد ،از جنون دیگری آگاه نباشد ،چرا
زوجه حی 
کــه اگر باعلم به مجنون بودن طرف مقابل با وی
ازدواج کند ،طبق قاعده اقدام ،حق فســخ برای او
ایجاد نمیشــود مگراینکه به جهت عســر وحرج
طبق مــاده  1130قانون مدنی درخواســت طالق
کند .این حق حتــی در عقد موقت هم برای زن و
مرد پیشبینی شده است.
شروطیکهمردامضاکرده
مثــل خیلی دیگــر از موارد در مــورد جنون یکی از
زوج نیز شــروط منــدرج در عقدنامــه کارآیی زیاد
دارد :یکــی از شــروط ضمن عقد در ســند ازدواج،

احترامــاً ،خوانــده به موجــب عقدنامــه ضمیمه همســر قانونی و
دائمی اینجانب میباشــد .نظر به اینکه اینجانب از جنون خوانده
قبل از انعقاد عقد مطلع بوده و لذا حق فسخ عقد ازدواج را ندارم
و باتوجه به اینکه با گذشــت مدتی معلوم شــد که زندگی با دیوانه
مشــقت آور و غیرممکن اســت بهطوری که ادامه زندگی مشترک
ناممکن اســت با عنایت به گواهی پزشــکی مبنی بر جنون خوانده
از آن مقام محترم تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش برای
اجرای صیغه طالق به لحاظ جنون خوانده را دارم.
امضا

یکی از شروط ضمن عقد
در سند ازدواج ،مربوط
به جنون زوج است و اگر زوج ذیل
این شرط را امضا کند ،بدین معنی
است که به زوجه وکالت بالعزل با
حق توکیل به غیر میدهد که در
صورت جنون زوج در مواردی که
فسخ نکاح شرع ًا و قانون ًا ممکن
نباشد ،زوجه بتواند با اجازه
دادگاه ،خود را مطلقه کند

مربــوط بــه جنــون زوج اســت و اگــر زوج ذیل این
شــرط را امضا کند ،بدین معنی است که به زوجه
وکالــت بالعزل بــا حق توکیل به غیــر میدهد که
در صــورت جنون زوج در مواردی که فســخ نکاح
شــرعاً و قانوناً ممکن نباشد ،زوجه بتواند با اجازه
دادگاه ،خــود را مطلقــه کند .در صورتیکه شــوهر
توانایی مالی داشــته باشــد ،از مهریــه و نفقه ایام
عــده نیز بهرهمنــد خواهد شــد ».پس بــرای زنی
که شــوهر مجنــون دارد طبق قانــون دو راه رهایی
هست :یکی فسخ نکاح و دیگری طالق ،اما برای
اینکه زن بتواند این شــرط منــدرج در عقدنامه را
اعمــال کند باید بتواند جنون همســر را در دادگاه
اثبات کنــد .زیرا جنون یک فرض یــا اماره قانونی
نیســت بلکــه واقعهای اســت کــه باید وجــود آن
احــراز شــود و به تأیید کارشــناس مربوطــه ،که در
حال حاضر پزشکی قانونی است ،برسد و تأیید یا
عدم تأیید آن ،مبنای صدور حکم مرجع قضایی
قرار میگیرد .بنا براین ،اینگونه نیســت که همین
که زنی ببیند که مثالً شــوهر از قــرص آرام بخش

استفاده میکند راهی دادگاه شود و شرط را مستند
دعــوی طالق قرار دهد .چنین کاری باعث صدور
حکم به طالق نمیشود زیرا طبق قوانین حقوقی
اثبات ادعا همیشه با مدعی است .یعنی هرگاه زن
به دادگاه مراجعه کند و مدعی شود که موقعیت
روانی شــوهرش با شرط چهارم عقدنامه انطباق
دارد ،حتمــاً بایــد بتوانــد آن را با دالیــل و مدارک
کافــی و علمــی ثابت کند چــون در این صورت به
نتیجهمطلوبنمیرسد.
راهاثبات
اما همانطور که فهمیدید مهمترین مشــکل در
صــدور رأی طــاق بهعلــت وجود جنون ســخت
بــودن اثبات آن در دادگاه اســت امــا از چه طریق
میتــوان جنــون را در دادگاه اثبــات کــرد و بــه چه
مدارکی باید اســتناد کرد؟ خیلــی وقتها بیمار و
جنون وی به حدی مشــهود اســت که همــه از آن
باخبرند و از رفتارهای غیرمنطقی یا خشونتبار او
کامالً باخبرند در این صورت میتوان به شهادت
شهود و حرفهای در و همسایه و گزارش کالنتری
اســتناد کــرد گاهی هم ممکن اســت نشــانههای
ظاهری ،مانند رفتار تهاجمی و خشــونتآمیز که
حاکی از عدم تعادل روانی اســت ،وجود نداشــته
باشــد اما پرونده و مدارک پزشکی که معموالً نزد
پزشک معالج و مراکز درمانی نگهداری میشود
بــر عدم تعادل روانی صحه بگــذارد .این مدارک
میتواند در جای مســتندات دعوی قــرار بگیرد و
مؤثر واقع شــود .دادگاه در جریان رسیدگی شوهر
را همراه با مدارک به پزشــکی قانونی میفرســتد
و در صورتی که پزشــکی قانونی هــم ادعای زن را
تأیید کرد ،دادگاه متناســب با آن به نفع خواســته
زن رأی میدهــد .اما اگر پزشــکی قانونــی مورد را
مخاطرهآمیــز تشــخیص ندهــد ،خواســته زن رد
میشود و اعتراض هم بیفایده است.
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وکیل الرعایا
نازنین کیانی فرد

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

چند ماهی اســت که پســرم به علت بیماری خاص
ناچار شــده برای درمان به خارج از کشور برود و تحت
عملهای متعدد جراحی قرار دارد و امکان بازگشــت
فوری ندارد .درهمین مدت ،همســرش تقاضای طالق
غیابی کرده و فعالً حضانت فرزند مشــترک را بر عهده
گرفته اســت و مطلقــاً اجازه مالقــات نوهمــان را به ما
نمیدهد و مدت زمان ســختی را در غم هجران از پســر
و نوهمــان میگذرانیم .حال میخواســتم بدانم که او
میتوانــد ما را از حق دیدار تنها نوهمان در این شــرایط
ســخت محروم نماید؟ آیا مــن بهعنــوان پدربزرگ و
همســرم بهعنــوان مادربزرگ حــق دیــدار و صحبت
کردن با نوهمان را نداریم؟
وکیل الرعایا :چنانچــه زوجی از یکدیگر طالق گرفته
باشــند ،هریک از آنان کــه حضانت و نگهداری فرزند
مشــترک را بر عهــده گرفته باشــد ،نمیتواند دیگری
را از حــق دیدار با فرزند محروم ســازد و اگر این عمل
صــورت بپذیــرد مجــازات کیفــری را بــرای خاطی به
همــراه خواهــد داشــت .آنچــه در مــاده  1174قانــون
مدنی بر شــمرده ،حق مالقات ابوین است .اما سؤال
این است که بر همین اساس پدر بزرگ و مادر بزرگ
نیز میتوانند در زمــان جدایی ،غیبت یا فوت هریک
از زوجین از همین حق مالقات اســتفاده نمایند؟ آیا
برتری بین پدر بزرگ و مادر بزرگ و سایر اقربا وجود
دارد؟ آیــا به فرض این اولویــت تنها پدربزرگ پدری
ایــن اولویت را دارا خواهد بود یا پدربزرگ مادری نیز
چنین حقی را خواهد داشت؟
اگر مســأله را از زاویــه بحث قلمرو «والیت» بررســی
کنیــم ،با توجــه به اینکه ولــی قهری پــدر و پدربزرگ
پــدری هســتند و جایــگاه والیــت ایــن دو هــم عرض
یکدیگر اســت ،بنابراین پدربزرگ پدری نیز میتواند
هماننــد پــدر اعمــال والیــت نمایــد و نظــر بــه اینکه
تربیت ،نگاهداری ،اداره اموال و حقوق مالی و رعایت
غبطــه و صرفــه و صــاح مولی علیه از شــئون خاص
ولی قهری اســت و اقتضای عمل به تکلیف شرعی و
قانونی و اخالقی ولی قهری ایجاب میکند در صورت
فــوت پدر ،جد پدری (بدون عذر شــرعی و قانونی) از
مالقات مولی علیه خود چشــم پوشی نکند ،بنابراین
به نظر میرســد کــه پدر بزرگ پدری حــق مالقات با
نــوه خود را خواهد داشــت .بنابراین ،منــع جد پدری
از داشــتن حــق مالقــات مولــی علیه خــود ،بر خالف
مقتضــای اعمال حــق و تکلیف والیت اســت و هیچ
دلیل شرعی و قانونی نیز بر این نهی وجود ندارد .اما
به نظر عدهای دیگر منظــور از کلمه ابوین مندرج در
ماده  1174قانون مدنی ،تنها اختصاص به پدر و مادر
دارد و جــد پدری خارج از شــمول عبارت فوق اســت
و ایجاد یک حق تأسیســی مانند حق مالقات ،نیاز به
نص قانونی دارد.
این مســأله در کمیســیون و نشســت قضایــی مطرح
شــده که در صورت فوت پدر چنانچه حضانت فرزند
به مادر واگذار شــود ،اجداد پدری و مادری بخصوص
جــد پدری حق مالقات بــا نوه خود را دارنــد و دادگاه
میتواند سرپرســت طفــل را به فراهم کردن وســایل
مالقــات ،اجبــار و الزام کنــد .حق مالقــات جد پدری
برای اعمال والیت قهری و انجام تکالیف قانونی وی،
ضروری است و نمیتوان ولی قهری را از مالقات منع
کرد ،مگر در صورت وجود علت قانونی.

