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 طالق به درخواست  زوجه در حقوق مدنی ایران و فرانسه
 

 2الماسی نجادعلی ،1شورچه صمد

 تُزان، اسالمی، آساد داوشگاٌ تحمیمات، ي علًم ياحذ سیاسی، علًم ي حمًق داوشىذٌ خصًصی، حمًق گزيٌ خصًصی، حمًق  دوتزای ديرٌ  داوشجًی 9

 ایزان
 ایزان تُزان، اسالمی، آساد داوشگاٌ تحمیمات، ي علًم ياحذ سیاسی، لًمع ي حمًق داوشىذٌ خصًصی، حمًق گزيٌ استاد :

 

 چکیده

در وظام َای حمًلی، مًضًع اسدياج تا ارادٌ دي سن ي مزد، تٍ عىًان معماران وفیس اجتماع تشزی، طزاحی ي سااختٍ مای شاًد     

ن شزایط خاصی است واٍ عاذم پایثىاذی تاٍ ایاه      ديام ي تماء ایه ساختٍ، مستلشم رعایت تىالیفی اس سًی طزفیه ي یا پایذار تًد

تىالیف ي یا واپایذاری ایه شزایط سثثی تزای اوحالل یا اس تیه تزدن ایه وُاد حمًلی ایجاد می وىذ وٍ تعضاً تاٍ ارادٌ مازد یاا سن    

ن تا مزاجعٍ تاٍ دادگااٌ،   ، مزد می تًاوذ تا رعایت شزایط ممزر در لاوًي یا تا تزاضی طزفیه اعمال می گزدد  در وظام حمًلی ایزان

اما ایه حك تاٍ صاًرت مطلاك تازای سن در وظاز گزفتاٍ وشاذٌ ي شازایط خاصای تازای اي در           ؛ تماضای طالق َمسزش را تىمایذ

، اشارٌ وماًد اماا در لااوًن فزاوساٍ،     ، عسز ي حزج  ي غیزٌوظزگزفتٍ شذٌ است وٍ اس آن جملٍ می تًان تٍ غیثت سيج، تزن اوفاق

یه در وظزگزفتٍ شذٌ ي َز یه اس سيجیه تٍ طًر مسايی اس حاك طاالق تزخاًردار مای تاشاىذ  الثتاٍ تازای        حك طالق تزای سيج

استفادٌ اس ایه حك، شزيطی در وظز گزفتٍ شذٌ وٍ رضایت مماتل، پذیزش اصل شىست اسدياج )پیشىُاد طاالق،، لطماٍ ی غیاز    

اتطٍ ی سواشًیی، ي تمصیز اس جملٍ ایه شازي  اسات  در ایاه    لاتل جثزاوی وٍ در پیًوذ اسدياج تٍ يجًد می آیذ )تخزیة لطعی ر

پایان وامٍ، شثاَت َا ي تفايتُا در اسثاب ي مًجثات، تشزیفات ي آثار طالق در دي وظام حماًلی ایازان ي فزاوساٍ، تزرسای شاذٌ      

ق سن در جامعاٍ ایازان،   است تا شایذ تتًان تا تزرسی تطثیمی لًاویه ایه دي وشًر تٍ راٌ َای مىاسة تزی تزای اعمال حك طاال 
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