
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت رایج در خصوص طالق توافقی 

 در طالق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه هست ؟

بله نیاز است بر اساس قانون جهت طالق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود 

 و سپس بر اساس این حکم نسبت به اجرای صیغه ی طالق در دفتر خانه اقدام نمود 

 در طالق توافقی باید نسبت به  چه چیزهایی توافق کرد ؟

ائل مالی زوجه )مهریه ؛نفقه ؛اجرت المثل ؛نحله و حق تنصیف  دارایی ( در طالق توافقی باید نسبت به مس

توافق نمود همچنین نسبت به جهزیه ؛حضانت فرزندان ؛نفقه فرزندان ؛نحوه مالقات فرزندان و وضعیت 

 بارداری باکره بودن زوجه توافق نمود 

 

 

 

 حکم طالق توافقی )گواهی عدم سازش (چه مدت اعتبار دارد ؟

 سه ماه 

 اگر شوهرم  برای جاری شدن حکم طالق  در مهلت سه ماه به دفترخانه نیاید چه اتفاقی میفتد؟

مدت اعتبار حکم عدم سازش  سه ماه است و بعد از گذشت سه ماه حکم صادر شده معتبر نیست و در صورت 

 ره انجام شود تمایل مجدد به طالق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور  عدم امکان سازش دوبا

 فرق طالق توافقی با طالق خلع و مبارات چیست ؟

چانچه زوجین هر دو مورد طالق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به 

 توافق برسند طالق توافقی می باشد 

ق خلع و مبارات نیز این طالق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که توافق مصر به طالق هستند .طال

دو صورت طالق توافقی است والبته اجرای این طالق نیز چون طالق هایی که به درخواست زن و مرد است 

منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است .طالق خلع و مبارات از 

قانون مدنی طالق خلع آن است که  1146 نوع طالق بائن است و امکان رجوع در آن نیست .بر اساس ماده



 

 

زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او میدهد طالق می گیرد اعم از اینکه مال 

قانون مدنی طالق مبارات آن  1147مزبور عین مهر معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. بر اساس ماده 

ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد در واقع در این است که کراهت از طرفین باشد 

طالق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طالق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از 

مهریه نیست .از لحاظ ماهیت در طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است 

زن پس از طالق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجاره طالق به مرد داده است طالق بائن و یعنی اگر 

رجوع ممکن نیست .زن در این نوع طالق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد .اما اگر زن 

رجعی می گردد لذا خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طالق تغییر و تبدیل به طالق 

 امکان رجوع ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد .

اگر مردی وکالت بالعزل طالق به زنش بدهد و از آن زن وکیل اختیار کند و از وکالت بالعزل طالق ،طالق 

توافقی از قاضی بخواهد آیا قاضی می تواند بدون شاهد و داور و موکل طالق یک طرفه صادر کند و حکم 

 عی بدهد و حق تجدیدنظر خواهی از موکل را بگیرد؟قط

بدون تعیین داور و اعالم نظر وی صدور رای طالق غیر قانونی است اما حضور موکل و شاهد ضرورتی  

 نداشته و بقیه موارد مورد سوال با توجه به وکالت اعطایی کامال قانونی است 

کردیم و پس از دو جلسه در شورای حل اختالف پرونده با سالم بنده به همراه خانمم دادخواست طالق توافقی 

به دادگاه ارجاع شد و حاال از طالق توافقی پشیمان شدم و از مراجعه به دادگاه خودداری میکنم  آیا زوجه می 

تواند بدون زوج به دادگاه مراجعه و به استناد  همان دادخواست طالق توافقی حکم طالق را گرفته و به دفتر 

 جعه و خود را مطلقه نماید ؟طالق مرا

 خیر 

 در طالق توافقی در دوران عقد وضعیت مهریه چگونه است ؟

 آیا دختر می تواند طلب مهریه کند که متقاضی طالق باشد )چه توافقی چه یک طرفه به درخواست دختر ؟

د  می تواند چنانچه در طالق توافقی وضعیت مهر بستگی به توافق طرفین دارد هر توافقی کنند دادگاه می شمار

 دلیل موجهی برای طالق داشته باشد منعی برای مطالبه مهریه ندارد.
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