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  چكيده

 خلع و مبارات زن با پيشنهاد فديه به مرد او را ترغيب به مطلقه نمودن خود و مرد هاي طالقدر      
 نكهآبر  عالوه مذكور هاي طالقدر . دكن مي طالق ةصيغدن كرپس از قبول فديه اقدام به جاري 

فقها و حقوقدانان در بررسي ماهيتي اين . شود مي نقشي نيز براي زن ديده ، مرد وجود داردةاراد
 و به ماهيت عمل فديه دادن زن به مرد چندان  پرداخته تنها به بيان ماهيت طالق ها طالق

اين پژوهش از ديدگاه اخير به موضوع نگريسته و به بيان ماهيت حقوقي . اند دهكرنتوجهي 
 است كه ماهيت فديه مانند پرسش به اين گوييپاسخدر پي  و پردازد يمديه در اين دو طالق ف

 و چنانچه دشو يمطالق، ايقاعي مستقل است يا قراردادي خاص ميان زن و شوهر محسوب 
 معوض در اين قرارداد در برابر فديه عنوان به چه چيزي ،قراردادي خاص در نظر گرفته شود

 قراردادي خاص ميان زن تاًيماهكه فديه، د ش مشخص هگرفت انجامي ها  بررسي؟ بارديگ يمقرار 
كند و در مقابل  شود كه در آن از يك سو زن مالي را به شوهر تمليك مي و مرد محسوب مي

 .نمايد مياين تمليك مرد نيز تعهد به مطلقه نمودن زن 

  
  واژگان كليدي 

  . ماهيت حقوقي، مبارات،خلع، طالق، فديه     
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  مقدمه .1
 آن خود را از ةليوس بهيي كه در شرع و قانون براي زن در نظر گرفته شده تا بتواند ها كي از راهي

طالق در  ةصيغ اجراي اصوالً كه آنجااز .  خلع و مبارات استهاي طالق ،قيد زوجيت برهاند
راين شارع مقدس بناب ،دكنكه بخواهد آن را جاري  زماني و او مختار است هر بودهماختيار مرد 

 كه در آن زن بتواند با پيشنهاد دادن فديه به مرد اند دهكر ينيب شيپو قانونگذار اين دو طالق را 
طالق چيزي ن ساختكند و مرد نيز چون در ازاي جاري  كه وي را مطلقهد كناو را ترغيب 

 كه در يا مسئلها ام. كند يم طالق ة و اقدام به اجراي صيغرديپذ يم بذل فديه را شود ميعايدش 
ماهيت اين عمل حقوقي  ،دهكر وجود دارد و ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول نجايا

كه به   تمامي فقها و حقوقدانانيباًيتقر.  زيرا در جاري شدن اين طالق زن نيز نقش دارد،است
ز  ماهيت اين عمل حقوقي را ني،اند پرداخته خلع و مبارات هاي طالقبحث در خصوص 

 و بعضي ديگر )276: 1389 كاتوزيان، ؛374: 9 ج،ق1313شهيد ثاني، (و برخي آن را عقد اند  كردهبررسي 
فديه و طالق دو . اند شمار آورده به )295: 1ج: 1387 صفايي و امامي، ؛17: 33 جق،1404نجفي، (آن را ايقاع 

ها و حقوقدانان هنگام  فقاصوالً خلع و مبارات وجود دارد و هاي طالقركن اصلي است كه در 
اما پژوهش . پردازند يم خلع و مبارات تنها به بيان ماهيت حقوقي طالق هاي طالقبررسي 

 خلع و مبارات هاي طالقحاضر سعي دارد تا از ديدگاهي ديگر به بررسي ماهيت فديه در 
از دهد كه فديه عقد است يا ايقاع؟ در صورت عقد بودن  پاسخ ها پرسشبپردازد و به اين 

 يا غيرمعوض؟ همچنين فديه از عقود الزم است يا جايز؟ نقش شود ميعقود معوض محسوب 
 فديه و طالق اركان يك ،عبارت ديگر به خلع و مبارات چيست؟ هاي طالقفديه و طالق در 

؟ اثر متقابل بطالن فديه و طالق بر شوند يمند يا دو عمل حقوقي مجزا محسوب ا عمل حقوقي
 اين تحقيق و در چند بند به بررسي تعريف فديه، ماهيت فديه و آثار فديه يكديگر چيست؟ در
  . پرداخته خواهد شد

  
  تعريف فديه .2

آمده است » دادن پول يا چيزي براي نجات خويشتن يا ديگري«فديه يا فداء در لغت به معناي 
 و دهد يم فديه مالي است كه در خلع و مبارات زن«در اصطالح حقوقي . )911: 1385معين، (

كار  به فديه را ةقانونگذار در قانون مدني واژ. )2772 :4 ج،1381جعفري لنگرودي، (» رديگ يمطالق 
استفاده » عوض« ةواژ از 1147 مادةو در » مال« ةكلم از 1146 مادة آن در يجا بهنبرده است و 

ارات و طالق به كه زن در طالق خلع، مبرا اما حقوقدانان و فقها به اتفاق مالي . كرده است
 :3 ج،1387 حلي، ؛296: 1 ج،1387صفائي و امامي، ( نامند يم فديه ، تا طالق بگيرددهد يمعوض به مرد 

375(.  
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 در مقابل ، كراهتي كه از شوهر خود داردةواسط بهطالق خلع طالقي است كه در آن زن 
ر يا معادل آن يا  و آن مال نيز ممكن است عين مهرديگ يم طالق ،دهد يممالي كه به شوهر 

اما طالق مبارات كه از نظر ساختمان حقوقي با خلع ). 1146 مادة(بيشتر يا كمتر از مهر باشد 
زوجين باشد و عوض نيز زائد بر ميزان مهر  ةناحي طالقي است كه در آن كراهت از ،يكي است

 برخي .تدر برابر اين دو طالق كه در آن وجود عنصر كراهت شرط اس). 1147 مادة(نباشد 
 كه در آن عوض و برند يمفقها و حقوقدانان از قسم ديگري از طالق به نام طالق به عوض نام 

 ،عبارت ديگر به.  ولي در اين نوع طالق كراهتي وجود ندارد،شود ميمالي از سوي زن پرداخت 
 ،شود ميطالق به عوض طالقي است كه در مقابل پرداخت مالي از سوي زن به مرد واقع 

 جعفري ؛8: 3 جق،1430 شهيد ثاني، ؛453: 1 جق،1427گيالني، ( كراهتي بين زوجين وجود ندارد كه يلدرحا
  .)196: 1378لنگرودي، 

  
  ماهيت فديه .3

اجتماعي كه داراي اثر باشد، در شمار وقايع حقوقي به معناي عام  ةپديداز نظر حقوقدانان هر 
 ، داردها شخص در ايجاد و نتايج آنةكه ارادوقايع حقوقي در معناي عام به تناسب اثري . است

وقايع حقوقي . شوند يمتقسيم » اعمال حقوقي«و » وقايع حقوقي به معناي خاص«به دو دسته 
شخص نيست و به حكم قانون  ةاراد ةبه معناي خاص وقايعي است كه آثار حقوقي آن نتيج

غصب و اتالف مال غير، يا طبيعي  مثل ، ايجاد واقعه ارادي باشدنكهيا، اعم از ديآ يموجود  به
 وجود بهاشخاص  ةاراددر مقابل، اعمال حقوقي وقايعي است كه به . مانند مرگ و تولد شخص

. كند يم و آثار حقوقي آن نيز تابع همان اراده است و قانون نيز اثر دلخواه را بر آن بار ديآ يم
عقد عمل حقوقي است كه در . شوند يماعمال حقوقي خود به دو دسته عقد و ايقاع تقسيم 

 ابدي يم و ايقاع عمل حقوقي است كه با يك اراده تحقق ديآ يم وجود بهتوافق دو اراده  ةنتيج
 كه دشو يممشخص  مذكوردر صورت تطبيق احكام فديه با مطالب . )2 و 1 :1 ج،1385كاتوزيان، (

زن و  ة ارادةنتيجفديه  زيرا آثار ،رديگ ينم وقايع حقوقي به معناي خاص جاي ةفديه در جرگ
 در شمار ناًيقيبنابراين فديه . كند يمشوهر است و قانون نيز اثر دلخواه آنان را بر فديه بار 

نياز  به بررسي جداگانه ، يا عقدشود مي ايقاعات محسوب ء جزنكهيا اما ،اعمال حقوقي است
  .دارد كه در دو بند مجزا به آن پرداخته خواهد شد

  
  اع بودن فديهايق ةنظري. 1. 3

. شود مي ايقاع عمل حقوقي است كه با يك اراده واقع ،كه در تعريف ايقاع بيان شدطور همان
 منظور به ايقاع عملي است ارادي كه اوالً كه اند گفتهحقوقدانان در بيان اوصاف و آثار ايقاع 
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 دلخواه شود مياثري كه بر اين كار ارادي مترتب  «اًيثان ؛رديپذ يمرسيدن به هدف خاص انجام 
 ؛»كننده خواسته است اراده همان است كه رديپذ يماست يعني آنچه به حكم قانون صورت 

  . )19 -22: 1384كاتوزيان، (»  و نياز به توافق نداردشود ميايقاع با يك اراده واقع  «ثالثاً
راده و  كه فديه نيز عملي است كه با اشود ميبا بررسي اجمالي عناصر و اركان فديه آشكار 

 دلخواه و ،شود مي و اثري هم كه از آن ناشي رديپذ يم رسيدن به هدفي خاص انجام منظور به
اما ركن . دكن مي آن است و قانون نيز اين اثر دلخواه را بر آن بار ةكنند ارادهمطابق خواست 

ك به اين صورت كه فديه با ي. شود مي در فديه مشاهده ن،سومي كه راجع به ايقاع گفته شد
 در تحقق ،عبارت ديگر به.  بلكه براي تحقق آن نياز به توافق وجود دارد،شود مياراده واقع ن
در حقيقت .  آنة گيرندعنوان بهمرد  ةارادمال نقش دارد و هم  ةدهند عنوان به زن ةفديه هم اراد

 . در خصوص آن توافقي حاصل شودها كه بين آنشود ميفديه زماني توسط زن به مرد پرداخت 
 داراي تواند ينم كه فديه شود ميبنابراين با توجه به لزوم وجود ركن توافق يقين حاصل 

  .ماهيتي ايقاع گونه باشد
ي خود در خصوص ماهيت طالق خلع و مبارات ها برخي فقها و حقوقدانان در نوشته

رات و از آنجا كه طالق خلع و مبا.  مذكور ماهيتي ايقاعي دارندهاي طالق كه اند دهكراظهار 
 بايد ديد اينان ماهيت فديه را از چه ديدگاهي مطالعه ،نديآ يم حساب بهفديه دو روي يك سكه 

 زن نيز با توجه به دادن فديه به شوهر خود در جريان وقوع طالق ة ارادنيقي بهچراكه اند،  كرده
 دادن نقش  ايقاع بودن طالق خلع و مبارات براي منفعل نشانةطرفداران نظري.  خواهد بودمؤثر

 كه بذل اند داشته معاوضي بودن خلع و مبارات چنين بيان ةزن در انشاي طالق و پرهيز از نظري
: 33 جق،1404نجفي، ( دشو ينم زوجه چيزي جز جهت يا انگيزه براي طالق محسوب ةمال از ناحي

 عنوان بهزا و به اين ترتيب طالق را در يك سازمان حقوقي مج. )295: 1 ج،1387 صفايي و امامي، ؛17
  . اند كردهيك ايقاعي كامل شناسايي 

 آيا عمل حقوقي اوالً در اين نظريه با ابهام آميخته شده اين است كه مشخص نيست آنچه
 در مقابل آن مالي قرار نكهيا زوجه به زوج مستقل از انشاي طالق بوده يا ةدادن مال از ناحي

 يا آن را  داده به فديه ماهيتي قراردادي  كه اين گروهدشو ينم و در ثاني معلوم رديگ يم
 اين نكهيا با توجه به رسد يمنظر  بهدر خصوص ابهام اول . اند كرده ايقاع پذيرش صورت به

 خلع و مبارات اعتقاد هاي طالق آن دسته از فقيهاني كه به معاوضي بودن يرأنظريه در مقابل 
 انشاي طالق در نظر گرفته شود تا طالق  لذا ماهيت فديه بايد جداي از است،دارند ارائه شده

 از ظاهر كالم آنچه اگرچهاما در مورد ابهام دوم .  آيدحساب بهزوجه  ةارادايقاعي مستقل از 
 ،اند رفتهيپذعنواني ايقاعي مستقل در برابر طالق  به فديه را ها اين است كه آنديآ يبرماين گروه 

رد لزوم توافق زن و مرد در خصوص فديه و ميزان  در نصوص در موآنچه با اوالًاما اين عقيده 
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 مواجه كجانبهي پذيرش اين نظر ما را با مشكل تمليك اًيثانآن وجود دارد در تضاد است و 
 چراكه ،اند رفتهينپذ نويسندگان حقوقي تمليك قهري را اصوالًدر نظام حقوقي ما . دكن مي

: 1384كاتوزيان، (ي اشخاص معارض است تمليك بدون رضايت انتقال گيرنده با استقالل و آزاد
براي اجتناب از ابهامات مذكور برخي در . )249: 1391، همكاران يزدانيان و ؛299: 3 ج،1383 شهيدي، ؛81

 به موضوع نگريسته و فديه را با ماهيتي قراردادي به شكلي مستقل در كنار يتر كاملديدگاه 
  .)276: 1389يان، كاتوز( اند دادهطالق و نه در مقابل آن قرار 

  
   ماهيت قراردادي فديه.2. 3

دليل لزوم ايجاد توافق ميان زن و شوهر در خصوص  به ، با توجه به آنچه در بند قبل بيان شد
 ايجاد رغبت در مرد منظور به زيرا زن ، فديه داراي ماهيتي قراردادي استناًيقيفديه و ميزان آن 

 دكن مي فديه يا فداء به او پرداخت عنوان به كه مبلغي دده يمنمودنش به او پيشنهاد  مطلقهبراي 
 ةكه ارادد شوميبنابراين معلوم . و مرد پس از بررسي ممكن است اين پيشنهاد زن را بپذيرد

ه زمينفقها در اين .  اصلي فديه نيستة زن سازندةمرد نيز در ايجاد فديه نقش دارد و تنها اراد
 و زن خود را طالق رديپذ يم در مقابل طالق، فديه را  كه در طالق خلع مردكنند يمبيان 

 ةدهند نشانكه اين كالم ) 480: 3 جق،1426 جمعي از پژوهشگران، ؛50: 2 جق،1425حسيني شيرازي، ( دهد يم
زن وجود دارد، زيرا زن بايد از مال  ةارادقرارداد بودن فديه است، زيرا در آن از يك سو نياز به 

.  فديه ببخشد و از سوي ديگر مرد نيز بايد اين تمليك را بپذيردعنوان هبخود چيزي را به مرد 
 زن و مرد ة كه در طالق خلع و مبارات همانند عقد به اراددارند يمنويسندگان حقوقي نيز بيان 

 محقق داماد،( شوهر براي قبول مال مزبور ة زن در جهت بخشيدن مال و به ارادةنياز است؛ اراد
شود كه در  بنابراين فديه قراردادي ميان زن و شوهر محسوب مي. )276: 1389يان،  كاتوز؛416: 1387

  . شود اثر اين قرارداد فديه به شوهر تمليك مي
 كه دكن مي و در دادگاه اعالم كردهبا اين حال در فرضي كه زن از دادگاه تقاضاي طالق 

 ايجاد شود كه سؤالين  ممكن است ا،حاضر است در ازاي طالق، مهر خود را به مرد ببخشد
 آيا در توافق بر سر فديه ،عبارت ديگر به از سوي مرد اين فديه را بپذيرد؟ تواند يمآيا دادگاه 

 در غياب مرد از سوي او فديه را بپذيرد؟ تواند يممباشرت زن و شوهر شرط است يا دادگاه 
ت قائم به شخص فقها و حقوقدانان تعهد به دادن فداء در طالق خلع را از جمله تعهدا

 ،دكن بدون اذن زوجه تعهد به دادن فديه تواند ينم كس چيه كه نديگو يم و كنند يممحسوب 
جعفري ؛ 38: 3 جق،1408 حلي، ؛258: 3 جق،1414عاملي، ( از كراهت زوجه نسبت زوج آگاه باشد اگرچه

در خصوص پذيرش فديه از اما . )419: 1387 محقق داماد، ؛279: 3 جق،1418  طاهري،؛260: 1376لنگرودي، 
ولي با توجه . اند دهكرنسوي مرد و لزوم يا عدم لزوم مباشرت وي فقها و حقوقدانان بحثي 
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 نيز اصل حاكميت اراده و لزوم توافق و در قراردادها فديه داراي ماهيت قراردادي است و نكهيا
قاد قراردادي وادار  با اجبار شخصي را به انعتوان ينم كه گفت بايد ،تراضي طرفين شرط است

بنابراين دادگاه . و رضايت مرد براي قبول فديه و انعقاد طالق خلع و مبارات الزم استد كر
و اين موضوع نيز از جمله مصاديقي د كن بدون رضايت مرد از سوي او فديه را قبول تواند ينم

در اين قاعده آمده  زيرا منظور از ممتنع كه ،شود» الحاكم ولي الممتنع «ةنيست كه مشمول قاعد
كسي است كه از انجام تكاليف قانوني خويش استنكاف ورزيده و يا از رسيدن صاحبان حق «

 مانند خودداري زوج از پرداخت نفقه با وجود تمكن يا نمايد ميبه حق خويش جلوگيري 
 كه يدرحال. )216: 3 جق،1406داماد، محقق(» امتناع شريك از تقسيم مال الشركه با وجود نداشتن ضرر

طالق دارد و نه زن در مقابل حقي در  ةصيغنه زوج تكليف به پذيرش فديه و قبول اجراي 
بسياري از فقها  ةعقيد به عالوه به. برابر شوهر نسبت به مطلقه نمودن خود با دادن فديه دارد

 غمر يعل اوليه ممتنع كافي نيست و ممتنع بايد يچيسرپ واليت حاكم تنها ةبراي اعمال قاعد
 خميني، ؛31: 2 جق،1420 صيمري، ؛15: 2 جق،1408محقق حلي، (د ورزاجبار از انجام وظيفه خودداري 

 كه شود مي در فرض مزبور گاهي ديده كه يدرحال ،)370: 2 جق،1407 اسدي حلي، ؛139 :ق1404
و  اقدام به پذيرش فديه از سوي مرد ماًيمستق و بدون اجبار قبلي زوج خود  بدواًها دادگاه

اما . ندكن يمطالق خلع  ةصيغصدور حكم به گواهي عدم امكان سازش و اجبار زوج به اجراي 
طالق خلع « بيان كرده كه 1827 ة شماريرأدر  19/2/70 ديوان عالي كشور در تاريخ 33 ةشعب

همچنين قضات دادگستري استان تهران  .)299: 1387حسيني، (» بدون تراضي طرفين شرعيت ندارد
دادگاه بدون « كه اند داشته بيان 29/11/76 كه قريب به اتفاق آرا بوده در تاريخ يا هينظرطي 

معاونت قضايي، آموزش و (»  از جانب او قبول بذل نموده حكم به طالق دهدتواند ينمرضايت زوج 
 ةرشما ةيه نيز در نظريي قضاة كل حقوقي قوةادار. )17: 1380تحقيقات علمي دادگستري كل استان تهران، 

صدور حكم و اجراي صيغه طالق خلع بدون «كه ده كر بيان 26/6/1387 مورخ 3934/7
 به تقاضاي زوجه فاقد وجاهت شرعي و قانوني است و چنانچه زوج، قبل صرفاًرضايت زوج 

 توان ينمخود منصرف گردد  ةزوجاز اجراي صيغه طالق با رد آنچه كه بذل شده از طالق 
 ةيه به موجب نظريي قضاة كل حقوقي قوةز طرف ديگر نيز ادارا. »زوجه وي را مطلقه نمود

 زوج كه يدرصورتبه صرف كراهت زوجه «كه ده كر بيان 7/11/1382 مورخ 9334/7 ةشمار
 حكم به طالق او صادر توان ينم بذل مهريه از سوي زوجه حاضر به طالق او نباشد رغم يعل

زوجيت براي زوجه ميسر نباشد  ةادام كه حدي باشد بهمگر آنكه كراهت و نفرت زوجه . »نمود
 قانون مدني محسوب 1130 مادةكه در اين صورت اين مورد از مصاديق عسر و حرج در 

 ة شمارةنظري(د كن مزبور اقدام به صدور حكم طالق مادة به استناد تواند يم و دادگاه شود مي
ته در اين فرض نيز نيازي به بذل الب. )356 و 355: 1388، انهمكارشهري و ()25/2/1375 مورخ 989/7
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مال از سوي زوجه نيست و بنابراين موضوع پذيرش يا عدم پذيرش آن توسط زوج نيز منتفي 
 در آن رضايت خود مرد نياز است و ،شود ميبنابراين چون فديه قرارداد محسوب . است
  . ندكن از طرف مرد قبول بذل توانند ينم ها  دادگاه

 مطرح يسؤاالت ،دن فديه و لزوم توافق زوجين در فديه پي برديمحال كه به قراردادي بو
 عقود ء قرارداد فديه جز،عبارت ديگر به اين قرارداد چه قراردادي است؟ اوالً كه دشو يم

 اين ثالثاً يا جايز؟ شود مي قرارداد فديه عقد الزم محسوب اًيثانمعوض است يا غير معوض؟ 
 است هر الزم ها پرسش به اين ييپاسخگو نامعين؟ براي قرارداد در قالب عقود معين است يا

بنابراين در سه بند ذيل به معاوضي . شود مجزا بررسي طور به در بندي جداگانه و هايك از آن
  .بودن و جايز بودن و قالب قرارداد فديه پرداخته خواهد شد

  
   قرارداد معاوضي )الف

 عقود ء اين است كه قرارداد فديه جزدشو يميكي از مسائلي كه در مورد قرارداد فديه مطرح 
عبارت ديگر آيا در برابر مالي كه زن به شوهر  به يا غير معوض؟ شود ميمعوض محسوب 

   عوضي نيز وجود دارد يا خير؟ ،نمايد ميتمليك 
 فقها و اصوالً ،اند هم ذكر است از آنجا كه طالق و فديه همراه شايانقبل از ورود به بحث 

 نه پردازند يماي بررسي ماهيت طالق خلع و مبارات به بررسي ماهيت طالق حقوقدانان بر
 هر نظري كه در خصوص ماهيت طالق ،دليل ارتباط نزديك و تنگاتنگ ميان اين دو بهفديه، اما 
بنابراين بررسي ماهيت طالق خلع و مبارات به . گذارد يم بر ماهيت فديه نيز اثر ،ارائه شود

  .دشو يم فديه نيز منجر بررسي و واكاوي ماهيت
كه فديه يك قرارداد د شبا توجه به لزوم رضايت و توافق طرفين در فديه مشخص 

 معوض در برابر مالي كه زوجه به زوج عنوان به چه چيزي نكهيا اما در مورد ،شود ميمحسوب 
ن علت اي.  زيادي وجود داردنظر اختالف رديگ يم، قرار نمايد مي كيتملدر قرارداد فديه 

 كه فقها و حقوقدانان در بيان ماهيت حقوقي طالق خلع گردد يبرم نيز به اين نظرها اختالف
به موجب . اند كرده عقدي، ايقاعي و اختالطي يا تركيبي و شرط ضمن ايقاع را بيان ةچهار نظري

ر  طالق قرا،دهد يم فديه عنوان به عقد بودن، در طالق خلع در برابر مالي كه زن به مرد ةنظري
 از فقها با يا عده. شوند يمعوضين عقد خلع محسوب ) فديه و طالق( و آن دو رديگ يم

 كه طالق خلع نوعي از عقود معاوضي است كه در آن ايجاب و اند دهكرپذيرش اين نظر بيان 
 شرايطي كه در ةقبول الزم است و بايد بين ايجاب و قبول توالي عرفي وجود داشته باشد و كلي

 شهيد ؛369: 4 ج،1388شيخ طوسي، (الرعايه است   در طالق خلع نيز الزم،ايد رعايت شودقراردادها ب
 اند گفته از نظر فقها يتأسبرخي حقوقدانان نيز با . )79: 2 جق،1413 اسدي حلي، ؛374: 9 جق،1313ثاني، 
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  و چنان چه فديه به اودهد يمدر طالق خلع شوهر به قصد رسيدن به فديه زن خود را طالق «
 داد ينم فديه به شوهر شد ينم و زن نيز چنان چه طالق واقع نمود ينم زن را رها شد ينمداده 

 و اين امر طبيعت حقيقي معاوضه اند گرفتهلذا هر يك از طالق و فديه در مقابل يكديگر قرار 
، در اين امر شود ميبنابراين بستگي بين آن دو طوري است كه بدون يكي ديگري واقع ن. است
 مشتق از خلع ة مشتق از طالق گفته شود يا به كلمة طالق خلع به كلمة كه صيغنمايد ميقي نفر

 طالق ايقاع آنكهبنابراين با .  مقصود زن و شوهر استبرخالفاكتفا گردد زيرا تفكيك آن دو 
مستقلي است ولي در مورد خلع و مبارات يكي از دو عوض قرار گرفته است و ناچار بايد 

 ؛254: 1376 جعفري لنگرودي، ؛53: 5 ج،1375امامي، (» وضي را بر آن جاري ساختحكم عقد معا
 يك عقد معاوضي بايد عنوان بهدر صورت پذيرش طالق خلع و مبارات . )159: 1376نژاد،  سلطاني

گفت اگر فديه به جهتي از جهات باطل درآيد يا فديه قبل از تسليم تلف شود طالق واقع 
 كه يدرحال. فديه و طالق مانند عوض و معوض در عقود معاوضي است ةرابط زيرا ،شود مين

 در صورت تلف فديه قبل از قبض زن ضامن مثل يا قيمت 1 فقها و حقوقدانان بيشتربه نظر
. )277: 1384 كاتوزيان، ؛420: 1387 محقق داماد، ؛199 :ق1410 عاملي، ؛53: 2 جق،1410اسدي حلي، (خواهد بود 

قواعد عقود مالي معوض در طالق خلع برخي حقوقدانان براي آن ماهيت دليل عدم اعمال  به
  .)255: 1376جعفري لنگرودي، ( اند شده قائل» يا معاوضه شبه«

 اول، گروهي ديگر از فقها و حقوقدانان طالق خلع و مبارات را مانند ةدر مقابل نظر دست
 زوجه را ةبذل مال از ناحي و كنند يم و ايقاع محسوب كجانبهيهر طالقي ديگر عمل حقوقي 

: 2 ج،1390 خميني، ؛17: 33 جق،1404نجفي، ( كنند ينمچيزي جز جهت يا داعي براي انشاي طالق تلقي 
 شوهر در ةفديه انگيز«اين گروه  ةعقيدبه . )295: 1 ج،1387 صفايي و امامي، ؛421: 1387 محقق داماد، ؛349

 نيست تا بطالن عوض يقيحق ةاوضطالق خلع است، نه عوض طالق؛ و طالق خلع يك مع
 خلع صحيح و زوجه ضامن به جبران است و بايد حسب مورد رو نيازا... معين باطل گردد 

 اين دسته از فقها و نكهيابا توجه به . )421: 1387محقق داماد، (» مثل و يا قيمت آن را بپردازد
 اند بودهبودن فديه و طالق دليل مخالفت با نظر گروه اول كه قائل به معاوضي  بهحقوقدانان 

 فديه از عنوان به بايد گفت در نظر اينان زوج در دادن مالي ،اند دهكرايقاعي را مطرح  ةنظري
 يكجانبه اقدام به تمليك طور به زن در ايقاعي ،عبارت ديگر به. سوي زوجه به او نقشي ندارد

 تمليك ميدان يم كه يدرحال . مرد هيچ نقشي در اين تمليك نداردة و اراددكن ميمال به مرد 
يكجانبه نه در فقه اماميه و نه در قانون مدني و نظام حقوقي ما مورد پذيرش واقع نشده است 

  . دكر از تمليك يكجانبه را در سراسر نظام حقوقي مشاهده يا نمونه حتي توان ينمو 
                                                            

 در صورت بطالن فديه طالق نيز باطل شود يماما به نظر دكتر امامي چون طالق خلع و مبارات معاوضه حقيقي محسوب . 1
 .)55، ص5ج: 1366امامي،  (شود يم
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 ةبه نام نظري سومي ة نظري، عقدي و ايقاعي وجود داشتةدليل ايراداتي كه در دو نظري به
به موجب اين نظريه طالق خلع و مبارات از دو . دشتركيبي يا اختالط دو عمل حقوقي مطرح 

 صريح به طور به از فقها كي چيه اگرچه. دشو يمتشكيل ) يك عقد و يك ايقاع(عمل حقوقي 
براي .  اين نظر را دريافتها از سياق كالم برخي از آنتوان يم اما ،اند نكردهاين نظريه اشاره 

 اما به شباهت آن به عقود از جهت نياز به ،داند يم طالق خلع را ايقاع نكهيامثال امام خميني با 
 بادر ميان حقوقدانان نيز برخي . )349: 2 ج،1366خميني، ( دكن ميدو انشا و داشتن دو طرف اشاره 

جعفري لنگرودي، ( كنند يم معاوضه ياد شبه عنوان به از آن ،اند دانسته طالق خلع را يك ايقاع نكهيا
با « كه طالق خلع و مبارات كنند يم بيان صراحت بهاما برخي ديگر از حقوقدانان . )322: 2 ج،1386

 ماهيت حقوقي نكهيا، بدون شود ميعقدي كه نسبت به تمليك فديه انجام شده است جمع 
طالق خلع و مبارات به دو عمل  «،عبارت ديگر به. )136: 1384كاتوزيان، (» خود را از دست بدهد

قراردادي كه سبب  .2ايقاعي كه سبب جدايي زن و مرد است؛  .1: شود ميحقوقي تحليل 
اين دو عمل را، كه . برد يم و در برابر حق رجوع شوهر را از بين شود ميتمليك فديه به شوهر 

طرفين در يك عقد به  دو ركن توافق ةمنزل به، نبايد شود ميدر خلع و مبارات با هم مخلوط 
 دكتر ة يعني به عقيد؛)276: 1389كاتوزيان، (»  بار كردهاشمار آورد و آثار تعهد متقابل را بر آن

ن ئ با،كند يمكاتوزيان در طالق خلع و مبارات عوضي كه در برابر مالي كه زن به مرد تمليك 
 كند يم زن دريافت در حقيقت به موجب اين نظر مرد در برابر مالي كه از. شدن طالق است

 ها  زيرا در بعضي طالق،اما اين نظر نيز داراي ايراد است. برد يمحق رجوع خود را از بين 
ن است و حق رجوعي براي مرد نيست، ئ باخود خودبهمانند طالق غير مدخوله يا يائسه طالق 

داد در اين بخش  و قراردهد ينم مرد چيزي ،كند يمبنابراين در برابر مالي كه زن به مرد تمليك 
اند كه در   برخي نويسندگان گفتهها  طالقگونه نيادليل بائن بودن  به.  خواهد ماندعوض يبفديه 

اين موارد زن حق رجوع به فديه را نيز ندارد، زيرا رجوع زن به فديه زماني ممكن است كه 
  .)281: 3 جق،1418طاهري، (براي مرد نيز امكان رجوع وجود داشته باشد 

 شرط ةشده در بيان ماهيت فديه نظري ارائه ديگر از نويسندگان در برابر نظريات يا عده
 فديه در رسد يمنظر  به« كه اند دهكر و بيان )294: 1 ج،1387صفايي و امامي، (ضمن طالق را مطرح 

يا : درج شرط ضمن طالق به دو صورت ممكن است. شود ميطالق خلع شرط آن محسوب 
 يا در هنگام اجراي طالق شود مي بر آن انشا متبانياًفق شده و طالق ابتدا در خصوص آن توا

پذيرش اين نظر مستلزم اين است كه . )19: 1391طالب احمدي، (» رديگ يمشرط مورد قبول زن قرار 
شرط  بسياري از فقهاي اماميه ةعقيد به كه يدرحال ، شرط ضمن ايقاع مورد قبول واقع شوداوالً

 ق،1411شيخ انصاري، ( راه ندارد ،شود مي و در ايقاع كه با يك اراده واقع بداي يمبه تراضي تحقق 
 پذيرفتن فديه اًيثان ؛)67: 1350 مامقاني، ؛9: 12 ج،تا يب حسيني شيرازي، ؛182 :ق1406 آخوند خراساني، ؛366: 2ج
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كه  چراكه شرط چيزي جز يك قرارداد ، شرط خود داللت بر ماهيت قراردادي آن داردعنوان به
 كه چه سؤال اين نظريه به اين ثالثاً ؛ نيستديآ يم) اعم از عقد يا ايقاع(ضمن يك عمل حقوقي 

 زيرا زن به رايگان مالي را ،ديگو ينم پاسخ رديگ يم عوض در قرارداد فديه قرار عنوان بهچيزي 
پس . استده كردنبال رهايي از زوجيت اقدام به دادن فديه به مرد  به و كند ينمبه مرد تمليك 

.  يك عقد معوض است نه مجاني،آيد   ميحساب بهكه در حقيقت يك قرارداد ) فديه(اين شرط 
 ايراد اساسي اين رابعاً ؛كند ينم اين نظريه چيزي در خصوص نوع قرارداد فديه بيان كه يدرحال

 انظريه اين است كه در زمان توافق بر روي فديه هنوز طالق واقع نشده است تا بتوان آن ر
كه د كرتوان فديه را شرط ضمن ايقاع تلقي   زيرا زماني مي،شمار آورد بهشرط ضمن ايقاع 

توان فديه را شرط ضمن  ديگر نمي،وقوع نپيوندد بهلذا اگر طالق به هر دليلي . دشوطالق واقع 
شده رجوع   دادهةفدي چراكه ممكن است در برخي موارد قبل وقوع طالق، زن به ،ايقاع دانست

و د گير در حقيقت بذل فديه قبل وقوع طالق انجام مي.  را رد كندهگرفت انجاميا مرد بذل كند 
 شرط ضمن ايقاع ة نظري،دليلي طالق محقق نشود به انجام طالق است، لذا اگر ةمقدم

شود   موجب مي، اگر فديه را شرط ضمن طالق بدانيم خامساًيست؛نپاسخگوي ماهيت فديه 
شرط داراي  رو ازاين فرع و تابع باشد، ة كه ضمن آن آمده، رابط شرط با ايقاعيةكه رابط

كه طور همان كه يدرحال. شود فرع نيز باطل مي) ايقاع(استقالل نيست و در صورت بطالن اصل 
دليل استقالل فديه و طالق از يكديگر، بطالن  بهدر بحث آثار قرارداد فديه بيان خواهد شد، 

   . نخواهد شديكي از آن دو موجب بطالن ديگري
 بهترين نظري كه ماهيت طالق خلع و مبارات رسد يمنظر   بهشده مطرحبا دقت در نظريات 

 كه مييبگو اما براي رفع ايراد موجود در اين نظر بايد ، تركيبي استة نظري،كند يمرا توجيه 
 نه بائن  تعهد مرد به مطلقه نمودن زن است،رديگ يم عوض در قرارداد فديه قرار عنوان به آنچه

 و كند يم در قرارداد فديه از يك سو زوجه مالي به زوج تمليك ،عبارت ديگر به. شدن طالق
 در ايقاعي جداگانه طالق بعداً و شود مي طالق ةدر مقابل زوج نيز متعهد به جاري ساختن صيغ

ض بنابراين با پذيرش اين نظر بايد گفت كه قرارداد فديه قراردادي معو. سازد يمرا واقع 
  .رديگ ينم و تمليك فديه به رايگان صورت شود ميمحسوب 

  
 جواز قرارداد فديه )ب

 تا تواند يم قانون مدني قرارداد فديه از سوي زن جايز است و زن 1145 مادة 3 به مجوز بند 
 و زن دوباره رود يمبا رجوع زن مالكيت شوهر بر فديه از بين . دكنپايان عده به عوض رجوع 

اما پرسشي كه . شود مي و رجعي ابدي يم و طالق نيز طبيعت اصلي خود را باز ودش ميمالك آن 
 اين است كه قرارداد فديه نسبت به مرد چگونه است؟ آيا مرد نيز شود مي مطرح نجايادر 



  
 117         در طالق خلع و مبارات                                                             فديهحقوقي ماهيت  

 كه از آنچه قرارداد فديه را بر هم زند؟ قانون مدني در اين خصوص ساكت است و تواند يم
ت كه تا زماني كه زن به عوض رجوع ننمايد طالق خلع و مبارات  اين اسديآ يبرمظاهر آن 

 اند گفتهبرخي حقوقدانان نيز در طالق خلع . بائن است و براي مرد حق رجوع به زوجه نيست
جعفري لنگرودي، ( دهد يمكه خلع ايقاعي الزم بر مرد است كه او آن را براي فك نكاح انجام 

رتي جاري خواهد بود كه پس از توافق زوجين بر فديه اما اين حكم در صو. )331: 2 ج،1386
  .  طالق نيز جاري شودةصيغ

 خلع و مبارات را بايد از زمان هاي طالقوقوع يند افر بحث لزوم و جواز در رسد يمنظر  به
 زماني را به دو ةتراضي زوجين نسبت به فديه تا انقضاي مدت عده در نظر گرفت و اين باز

 طالق و ةسمت اول از زمان تراضي نسبت به فديه تا اجراي صيغكه قد كرقسمت تقسيم 
 زماني ةقانون مدني تنها نسبت به باز. قسمت دوم از انشاي طالق تا انقضاي مدت عده است

طالق براي زن جايز است كه به  ةصيغبه اين صورت كه بعد از اجراي ده كر اظهارنظردوم 
ل از رجوع به فديه نسبت به شوهر بائن محسوب گرفته تا قب صورتاما طالق  ،دكنفديه رجوع 

 كه اين رسد يمنظر  بهدر خصوص مدت زمان بين وقوع قرارداد فديه تا انشاي طالق . دشو يم
 قانون مدني بر قراردادها 219 مادةهرچند مطابق . قرارداد از جانب هر دو طرف جايز باشد

 لذا ،مومي و مصالح خاص است اما چون نظام خانواده تابع نظم ع،اصل لزوم حاكم است
 لزوم قرارداد فديه مخالف اصل استحكام عالوه به. شود مياحكام معاوضات در آن جاري ن

يك سبب  همچنين چندان عقاليي نيست كه به. خانواده و استثنايي بودن حكم طالق است
ز ريشه در همسر خود نمود و از طرفي ديگر لزوم و جواز نيدن كرتوافق مرد را ملزم به مطلقه 
  . مقتضيات يك قرارداد دارد

 تواند يمكه زوج ده كر بيان 1يه در چند نظريهي قضاة كل حقوقي قوةيد اين نظر ادارأيدر ت
 كه  راو آنچهد كنطالق از توافقي كه با زن بر روي فديه انجام داده عدول  ةصيغقبل از اجراي 

 ةصيغبنابراين تا قبل از اجراي . )355، 345 و 344: 1388، انهمكارشهري و (رد نمايد  استبذل شده 
 هاطالق قرارداد فديه هم از سوي زوجه و هم از سوي زوج جايز است و براي هر يك از آن

 طالق قرارداد فديه از سوي ةاما پس از اجراي صيغ. حق بر هم زدن اين قرارداد وجود دارد
ولي زن از زمان توافق تا .  كندشده را رد بذل مال تواند ينمزوج الزم است و او ديگر 

 اما از زمان پايان عده حق رجوع او نيز از ، حق رجوع به فديه را دارد، در عده استكه يهنگام
  . دشو يم و قرارداد بر او نيز الزم رود يمبين 

  
  

                                                            
 .26/6/1387 مورخ 3934/7 و نظريه شماره 6/4/1386 مورخ 2144/7نظريه شماره. 1
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  قالب قرارداد فديه )ج
في را ي قراردادي مختلها  آنان قالبدشو يمي فقها و حقوقدانان مشخص ها با بررسي نوشته

 ماهيت قراردادي را براي فديه مورد پذيرش قرار هرچند يا عده. اند گرفتهبراي فديه در نظر 
ولي . اند گفته از امكان جاي دادن قرارداد فديه در قالب عقود غير معوض نيز سخن ،اند داده

در  كه ديآ يم حساب بهشده از جمله عقود معاوضي  گرفتهي قراردادي در نظر ها  قالباصوالً
  .شود مي  بررسيذيل هر يك

به اين . شده براي قرارداد فديه عقد هبه است گرفتهي قراردادي در نظر ها يكي از قالب .1
 كه زوج شود مي و در ضمن اين قرارداد شرط دكن ميصورت كه زن مالي را به شوهر خود هبه 

 در خصوص آنچهنظريه با اين . )480: 1 جق،1427گيالني، (د كننسبت به مطلقه نمودن زوجه اقدام 
 زيرا عقد هبه از جمله عقود غير ،رديگ يم در تعارض قرار ،معوض بودن قرارداد فديه گفته شد

 اما بديهي ،استده ش معوض منعقد ة مزبور در قالب هبة هبهرچند ،ديآ يم حساب بهمعوض 
 همچنان  و اين عقدسازد ينماست كه شرط عوض ذات عقد هبه را از غير معوض بودن خارج 

 ايراد شده انيباما گذشته از اشكال . )389: 2 ج،1375امامي، ( ماند يم عقود غير معوض باقي ةدر جرگ
 2 از سوي زن به موجب بند هگرفت انجام ةهباساسي اين نظر آن است كه پس از وقوع طالق، 

 2 قانون مدني1145 مادة 3 مطابق بند كه يدرحال نبايد قابل رجوع باشد، 1 قانون مدني803 مادة
  .)138: 1384كاتوزيان، (زن در مدت عده حق رجوع به فديه را دارد 

شكل كه زن به  بدين. است عقد صلح ،شده ذكرقالب ديگري كه براي قرارداد فديه  .2
 مرا طالق دهي و سپس مرد نكهيا به تو اين فديه را صلح كردم در مقابل ديگو يمشوهر خود 

 قضايي ةدر روي. )253: 1376 و 198: 1378 جعفري لنگرودي، ؛498: 1 جق،1427ي، گيالن(نيز او را طالق دهد 
حسيني، (3اند دادهنيز گاهي ديده شده كه قرارداد فديه را در قالب عقد صلح مورد پذيرش قرار 

كه قرارداد فديه از اقسام د ش بيان سابقاً اما اين نظر نيز خالي از ايراد نيست، زيرا .)299: 1387
 كه عقد صلح را از عقود الزم 4 قانون مدني760 مادة و با توجه به رود يمشمار  بهجايز عقود 

  . كرد قرارداد فديه را در قالب عقد صلح شناسايي توان ينم بنابراين ،شمار آورده به
: 1 جق،1427گيالني، ( اند دهيبرگز خاص را براي قرارداد فديه ةبرخي فقها قالب عقد جعال .3

 چراكه ، هماهنگي دارد، ماهيت قراردادي فديه گفته شددر خصوصالب با آنچه اين ق. )507

                                                            
 هبه كه يدرصورت - 2: با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل تواند يمبعد از قبض نيز واهب  «- 803 مادة. 1

 .»معوض بوده و عوض هم داده شده باشد
 .» طالق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد- 3: در موارد ذيل طالق بائن است «-1145 مادة. 2
 .ه سوم ديوان عالي كشور صادره از شعب31/5/1319 به تاريخ 1645 شماره يرأ. 3
 مگر در موارد فسخ به خيار خورد ينم در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم اگرچهصلح عقد الزم است  «- 760 مادة. 4

 .»يا اقاله
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 561 مادة و همچنين برابر ديآ يم حساب به قانون مدني جعاله عقدي جايز 565 مادة مطابق اوالً
اما به مانند عقد هبه با اين ايراد مواجه است . شود ميهمان قانون قراردادي معوض محسوب 

 هر ،در عقد جعاله مادامي كه عمل به اتمام نرسيده5651 مادةبراساس مفاد كه قرارداد جعاله 
معناست كه بعد از اتمام عمل قابليت رجوع  بدينو اين ند كن رجوع توانند يميك از طرفين 

 در ايام تواند يم زن 1145 مادة 3 مطابق بند كه يدرحال.  از طرفين وجود نداردكي چيهبراي 
  .دكنعده به فديه رجوع 

 كه مفاد قرارداد فديه را در اند دهكر آنان برخي حقوقدانان سعي تبع به فقها و هرچند .4
حكايت از آن دارد كه  مذكور در مطالب ذكرشدهايرادات ، قالب يكي از عقود معين جاي دهن

 رسد يمنظر   به.  از اين عقود ظرفيت پذيرش قرارداد فديه با آن شرايط خاص را نداردكي چيه
 قانون مدني به رسميت 102 مادةبايد قرارداد فديه را در قالب  نظام حقوقي فعلي ماكه در 

 عنوان به قرارداد مذكور را به مانند قراردادهاي مشابه از جمله قرارداد نامزدي نكهياشناخت يا 
  .كردقراردادي خاص شناسايي 

  
 آثار قرارداد فديه .4

اين است كه اگر بذلي كه زن به شوهر داده به كي از مسائل قابل بحث در قرارداد فديه ي .1
 آيا ،باطل يا منفسخ شود) مانند مال غير بودن، ماليت نداشتن و تلف قبل از قبض فديه(دليلي 

 كه در مورد يا هينظرپاسخ به اين پرسش بسته به نوع  طالق نيز باطل خواهد بود يا خير؟
بين فديه و طالق مانند عوض  ةرابطگر ا.  متفاوت خواهد بود، شده استفتهماهيت فديه پذير

 ،سازد يم و آن را باطل كند يم بطالن فديه به طالق نيز سرايت ،و معوض در نظر گرفته شود
بطالن يكي از عوضين بطالن عوض  دليل همبستگي بين عوضين بهزيرا در عقود معاوضي 

اكثريت حقوقدانان اين نظر را اما فقهاي اماميه و . )55: 5 ج،1366امامي، (ديگر را سبب خواهد شد 
ولي در فرض صحت طالق فقها و . دهند يمنپذيرفته و در اين فرض حكم به صحت طالق 

 كه طالق خلع صحيح است و زوجه اند گفته؛ برخي از آنان اند دادهحقوقدانان به دو گونه نظر 
 محقق ؛255 و 254: 1376  جعفري لنگرودي،؛199: ق1410شهيد اول، (ضامن مثل يا قيمت فديه خواهد بود 

 شده انجام اما گروهي ديگر معتقدند كه خلع باطل و طالق .)277: 1384 كاتوزيان، ؛420: 1387داماد، 
 عوض جز ماهيت خلع قرار عنوان به زيرا به نظر آنان خلع معاوضه بوده و فديه ،رجعي است

                                                            
 .» رجوع كنندتوانند يجعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين م «- 565مادة  .1
 مخالف صريح قانون نباشد نافذ كه ياند درصورت قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده «- 10 مادة .2

 .»است
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شهيد ثاني، (خواهد شد  و طالق رجعي شود ميدارد و در نتيجه با بطالن عوض معاوضه باطل 
  .)96: 6 جق،1410 شهيد ثاني، ؛352: 2ج: 1366 خميني، ؛390 و 389: 9 جق،1413

 طالق ايقاعي مستقل در كنار ، در اين پژوهش مورد پذيرش قرار گرفتآنچهاما براساس 
 ولي طالق را به حالت ، بر طالق نخواهد داشتيريتأث بنابراين بطالن فديه ،قرارداد فديه است

دليل وجود فديه در اين نوع  به زيرا بائن شدن طالق خلع و مبارات ،گرداند يمصلي خود باز ا
 طالق به ماهيت اصلي خود كه اعم از رجعي ، فديه باطل باشدكه يدرصورتست و ها از طالق

  .گردد يبازم ،يا بائن بودن است
دليل عدم  بهق  اين است كه اگر طالدشو يمپرسش ديگري كه در قرارداد فديه مطرح  .2

 ة فديه چه وضعيتي خواهد داشت؟ در اين فرض نيز اگر رابط،رعايت شرايط قانوني باطل باشد
دليل همبستگي ميان  به ،فديه و طالق را مانند عوض و معوض در عقود معاوضي بدانيم
 همانگونه كهاگر اما . عوضين بطالن طالق، بطالن فديه را در پي خواهد داشت

 پذيرفته شد، طالق و قرارداد فديه دو عمل حقوقي مستقل بهدر اين پژوهش 

 هر وقت كه بخواهد به تواند يم ولي زن ، بر فديه نخواهد داشتيريتأثبطالن طالق ، شمار آيد
   . كندآن رجوع

  
  گيرينتيجه

كه د شدر اين تحقيق با بررسي ماهيت فديه و نقش متقابل زن و شوهر در انعقاد آن مشخص 
 و مطابق اصل حاكميت اراده، رضاي متقابل زوجين در آن شرط دارد  قرارداديفديه ماهيتي

 بدون رضايت شوهر و قبول بذل از سوي او خود اقدام به توانند ينم ها بنابراين دادگاه. است
همچنين با بررسي . ندكنو او را مجبور به جاري ساختن طالق  كردهقبول فديه از جانب مرد 

 رايگان نيست و در مقابل آن ،رديگ يم بذلي كه از سوي زن صورت دشو يمقرارداد فديه معلوم 
بنابراين قرارداد فديه از جمله عقود معوض . دكن ميمرد نيز تعهد به جاري ساختن طالق 

 مرد در راستاي انجام تعهد قراردادي خود در ايقاعي جداگانه طالق را بعداً و شود ميمحسوب 
 و معوض فديه شود مي ايقاعي مستقل محسوب عنوان به طالق رو ازاين. دساز ميجاري 

دليل اصل استحكام خانواده و استثنايي بودن طالق از عقود  بهقرارداد فديه . شود ميمحسوب ن
 طالق آن ة تا قبل از اجراي صيغتوانند يم و لذا هر يك از زن و شوهر شود ميجايز محسوب 

 ولي زن ،شود مين قرارداد از سوي مرد الزم اما پس از جاري شدن طالق اي. دنرا بر هم زن
دليل استقالل طالق از قرارداد فديه در  به. دكن به فديه رجوع تواند يمهمچنان تا پايان عده 

 را به مرد شده باطلصورت بطالن فديه طالق صحيح خواهد بود و زن بايد مثل يا قيمت فديه 
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