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Abstract 
Termination of marriage is one of the 
methods of dissolving the marriage 
and its basis is due to the defect of 
repaying harm and hardship from the 
spouses. Due to the reasons for 
terminating the marriage, it is in order 
to compensate the mental or physical 
damage or the dignity that is suffered 
from the survival of the marriage. To 
cover this loss, it is enough to give 
him a period of time that he can 
normally terminate the marriage, and 
that period is customary. Allowing the 
delay or giving more time for the 
dissolution of the marriage will cause 
the other party to lose, which will put 
him in an unstable and shaky situation. 
In French law, a mistake in the 
personal identity of a spouse is 
considered to be a partial annulment. 
In English law, there is no legal act 
called divorce, but the annulment of 
marriage for reasons that have arisen 
over time and through judicial 
procedure in British law, in terms of 
different titles, but similar to the 
dissolution of marriage and its causes 
in Iranian law. 
Keywords: Termination, Marriage, 
Divorce, Defect, Loss. 

  

    چکیده     
هاي انحالل نکاح و مبناي آن بـه   فسخ نکاح از جمله روش

باشـد و   موجب عیب دفـع ضـرر و مشـقت از زوجـین مـی     
 یکی آن موجب به که است اي جانبه یک حقوقی عمل
 نکـاح  عقـد  حقوقی به هستی ارادي صورت به طرفین از

ــان ــه یکــی  پای ــه ســبب   داده و اعطــاي آن ب از زوجــین ب
موجبات فسـخ نکـاح، بـه منظـور جبـران زیـان روحـی یـا         

گـردد.   جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می
براي رفع این زیان کافی است مدت زمـانی بـه او فرصـت    
داده شود که عادتاً بتواند نکـاح را فسـخ کنـد و آن مـدت     

مـدت  عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن 
براي فسخ نکاح، موجب زیـان طـرف دیگـر خواهـد بـود      
که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهـد  

شخصـی زوج یـا    هویت در اشتباه فرانسه نمود. در حقوق
 شـده اسـت. اسـباب    شـناخته  نسـبی  بطالن موجب زوجه

 جسـمانی  افتـراق  و طـالق  ،فرانسـه  در نکـاح  انحـالل 
 خیـار  و تـدلیس  مـورد  در هـا تن نکـاح  فسـخ  و باشـند  می

انگلسـتان   دارد. در حقـوق  موضـوعیت  وصـف  از تخلف
 ولـی  نـدارد،  وجـود  ازدواج فسخ نام به حقوقی عمل نیز

 طریـق  از و زمـان  طـول  در کـه  اسـبابی  به ازدواج ابطال
 نظر از آمده، وجود به کشور این حقوق در قضائی رویه
 قوقح در آن علل و ازدواج فسخ به ولی متفاوت عنوان
  باشد. می شبیه ایران

  ضرر.فسخ، نکاح، طالق، عیب، : یديلواژگان ک
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  مقدمه  
گیرد. زیرا در پی این  عقد نکاح از جمله عقود مهمی است که در جوامع بشري مورد احترام قرار می      

خورد، لذا  آید و سرنوشت افراد در آن رقم می ترین نهاد جامعه یعنی خانواده پدید می عقد کوچک
 و ایجاد از پس گاهی ادهاقرارد و عقود از رسد. هر یک ثبات و پایداري این نهاد ضروري به نظر می

شود.  می گفته عقد انحالل عوامل موارد، آن به اصطالحاً که شوند، می منحل عواملی دلیل به انعقاد
فسخ نکاح همان انحالل رابطه زوجیت به صورت یک طرفه است که بر اثر نبود هماهنگی روحی 

ي آنان آرام بخش نیست، بلکه به دهد، به طوري که زندگی در کنار یکدیگر نه تنها برا زوجین رخ می
 ). 138، 1398فر، نوعی زیان آور خواهد بود (کیخا و ساالري

 شمار به ایقاعات از دو هر که است، طالق و فسخ عقد، ارادي انحالل عوامل دائم، نکاح عقد در   

 می حلمن نکاح مورد دو هر در که ینا جمله از دارند، شباهت هم با گوناگونی جهات از و روند می

 در مهریه احکام و است برابر فسخ و طالق عده که ینا و ندارد اثر گذشته به نسبت انحالل این و شود

 جاي به موارد برخی در اي عده که است شده باعث ها شباهت این است، یکسان موارد بیشتر در دو آن

 متقبل و وقت اتالف سبب طرف یک از موضوع این که روي آورند، طالق به فسخ حق از استفاده

 زیاد هاي پرونده آمدن وجود به باعث دیگر سوي از و طالق متقاضی شخص خود به زیاد هزینه شدن

  است.  شده ها دادگاه در طالق
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 انحالل ولی گیرد می صورت آن، طرف دو توافق مبناي بر و عقد صورت به نکاح ایجاد که این با   

 نکاح شدن منحل بلکه است؛ نشده پذیرفته اقاله عنیی آن مصطلح مفهوم به طرفین توافق صرف با آن

 خیار حق نکاح عقد در پذیرد. می صورت ایقاع صورت به و حقوقی جانبه یک عمل با االصول علی

است  نشده پذیرفته نیز مدنی قانون در فسخ خیار شرط دادن قرار و طرفین توافق اساس بر فسخ
 هاي لحاظ جنبه از نکاح عقد اهمیت به یگر با توجه). به عبارت د38، 1394پور، (جعفرپور و لیلی

 خیار ایجاد با یا و اقاله با را عقد این زدن برهم حق عقود سایر برخالف زوجین اجتماعی، و عاطفی

قانون حق  در مقرر و منصوص موارد در منحصراً و ندارند است مقرر عقود سایر در که آن طور فسخ
 از ضرر دفع براي ها آن به فرصت دادن زوجین، به فسخ حق اعطاي از فسخ نکاح را دارند. زیرا هدف

  هستند.  برابر هم با ضرر دفع این در طرفین که است خودشان
 عیب چند به را عیوب این و کرده تنگ را ها بیماري این دایره مدنی قانون نصوص و فقها هرچند  

 سبب که بیماري و عیب هر نکاح، اهداف به توجه با رسد می نظر به اما اند، کرده محصور خاص

 وظیفه زیرا شود، موجب را فسخ حق تواند می کند وارد خلل آن و به نشود برآورده نکاح مقاصد شود

 از عیبی هر کرد. محدود امثله و حوادث آن بر فقط را نصوص توان نمی و است حکم بیان نصوص

 موضوع تا زیرا شود، نمی ایجاد اصالً فسخ حق دیگر طرف براي باشد، درمان قابل که نکاح عیوب

 شخص به مهلت دادن برود، معالجه احتمال کرد. اگر نخواهد پیدا فعلیت نیز حکم نکند، پیدا فعلیت

 به مراجعه نکاح، فسخ موجب عیوب معالجه است. براي ضروري خویش درمان و معالجه براي معیوب

 قابل عیبی داد نشان قانونی پزشکان بررسی است. اگر ضروري قانونی) پزشکی (متخصصان خبره اهل

 پزشکان بررسی اگر اما دهد می معالجه دستور شرایط، نبودن فراهم به استناد با است، قاضی درمان

شود. به عنوان  می ایجاد نکاح فسخ حق طرف مقابل براي نیست، معالجه قابل عیب داد نشان قانونی
ء پیش از اعمال حق فسخ، دیگر محلی براي اعمال مثال، با درمان عیوب فسخ نکاح مانند قرن و افضا

ماند زیرا مبناي فسخ نکاح که ضرر است با درمان عیب مرتفع  این حق از ناحیه عیوب مزبور باقی نمی
  شود، لذا حق خیار هم منطقاً باید ساقط شود. می
  ـ آثار فسخ نکاح در حقوق ایران1
 و کند می معین قانون را آن آثار ولی باشد، دارا را عقود سایر اساسی شرایط باید و است عقد نکاح،   
 جایی تا را معامالت عمومی قواعد هم جهت همین ندارد. به را مهمی نقش طرفین اراده زمینه این در

 جلوگیري براي قراردادها، سایر باشد. در سازگار آن ویژه طبیعت با که کرد اعمال نکاح در توان می
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 در را اختیار دهد. این می را معامله فسخ اختیار زیان دیده به موارد اي پاره در قانونگذار طرفین ضرر از

همه این  و... شرط خیار عیب، خیار تدلیس، خیار غبن، خیار نامند: مانند می فسخ حقوقی خیار زبان
 نپیما مهریه، در شدن مغبون استناد به توانند نمی شوهر و زن مثال ندارد. براي وجود نکاح در خیارات
 دهند، ولی قرار خیار شرط دیگران یا خود براي نکاح در یا کنند فسخ را نکاح یا مهر میزان به راجع

است.  شده پذیرفته نیز عقد این در نموده، می سازگار نکاح اجتماعی طبیعت با ها آن از اي پاره
 تدلیس ، عیب مورد در را نکاح زوجین، اراده سالمت تأمین و فردي حقوق حفظ خاطر به قانونگذار

  ).29، 1397است  (عطایی، کرده اعالم فسخ قابل صفت شرط از تخلف و
در حقوق ایران، فسخ نکاح ایقاعی است که در موارد معینی طبق قانون به زوجین داده شده و این مهم    

قانون مدنی  ها متأثر از نظریات حقوقدانان و فتاوي فقهاي عظام بوده و به مرور زمان تکامل یافته است. سال
باشد، در بحث فسخ نکاح طبق عقیده ایشان تحریر یافته است  ایران هم که متأثر از نظر مشهور فقها می

). به عبارت دیگر حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به 300، 1384(گرجی و همکاران،
ه استناد وجود عیب در طرف مقابل پیروي از فقه امامیه براي زوجین در نظر گرفته و هر یک از زوجین ب

هاي پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل  تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروز با پیشرفت می
). قواعد 31، 1394یابد (پوراسماعیلی و کرامتی تبار، درمان هستند و فرد پس از درمان بهبودي خود را بازمی

ندارد و  خاصی تشریفات نکاح باشند. فسخ ترین مبانی فسخ نکاح می صلیترین و ا الضرر و الحرج از مهم
 تا باطنی اراده که داشت توجه باید ولی شود؛ می واقع حق صاحب اراده با و نیست دادگاه به رجوع به نیازي

 و جانبه یک حقوقی عمل یک نکاح ندارد. فسخ نکاح انحالل در اثري هیچ است، نشده اعالم که زمانی
 داشته مقابل طرف قبول به نیازي این که بدون دارد، کننده ایقاع اراده انشائی به احتیاج تنها که است ایقاع

 با مجنون نکاح فسخ باشد. بنابراین داشته اهلیت عمل این انجام براي باید کننده ایقاع که است بدیهی باشد.

   ).1قانون مدنی 1137ماده  از اوست (مستفاد قهري ولی
 علت به فسخ دوم، دسته و نکاح فسخ موجب عیوب اول دسته دو دسته است: نکاح سخف موجبات  

 اهلیت وجود صورت در مقابل، طرف جنون علت به نکاح فسخ همچنین. وصف از تخلف و یا تدلیس

ج و ضرر از جلوگیري عیوب، سبب به نکاح فسخ تشریع فلسفه ینتر مهماست.  نافذ کننده فسخ در  حرَ

آید.  وارد کسی به حرجی و ضرر گونه هیچ نباید» الحرج«و » الضرر«فقهی  قواعدکه مطابق  است
ن، عیوب وجود صورت در فقها مشهور نظر از تبعیت به مدنی قانون افضاء،  بَرص، جذام، قَرَ

                                                      
  .طالق دهد صورت مصلحت مولی علیه زن او را در مجنون دائمی می تواند ولی :1137ماده  -  1
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ب، عیوب وجود صورت در و مرد بر زن، در چشم دو هر از نابینایی و گیري زمین صاء جنَن و خ در  ع
  است.  داده را نکاح فسخ حق زن بر مرد

 دلیلی نکاح، فسخ مبانی و فلسفه به توجه با و یافته درمان قابلیت مصرَّح عیوب این از برخی امروزه   

نیست. حال اگر عقد نکاح به سبب یکی از این موجبات فسخ شود،  موجود عیوب این سبب به فسخ بر
هرگاه «دارد:  قانون مدنی مقرر می 1101اشت. ماده آثاري را در مهریه، نفقه و عده به دنبال خواهد د

عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن 
قسمت اخیر ماده فوق، » باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

نموده، به طوري که اگر زن پیش از نزدیکی به جهت عنن استثنائی بر قاعده مندرج در بند اول آن وارد 
مرد، عقد نکاح را فسخ کند با وجود این، استحقاق دریافت نصف مهر را دارد. در توجیه این استثناء 
چنین گفته شده، خلوت کردن با شوهر و آزمایشی که انجام گرفته و از آن معلوم شده که شوهر مبتال 

ین مورد با موارد دیگر فسخ نکاح است. به هر حال این استثناء هم از فقه به عنن است، مقتضی تفاوت ا
   ).198، 1390امامیه گرفته شده که مبتنی بر روایات متعدد است (صفایی و امامی،

قانون مدنی در مورد وضعیت مهریه در صورت فسخ نکاح بعد از نزدیکی حکم صریحی ندارد، اما     
قانون مدنی قابل استنباط است. بر اساس مفهوم مخالف  1101ول ماده حکم آن از مفهوم مخالف بند ا

این بند اگر عقد نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن مستحق تمام مهریه خواهد بود. همچنین 
به مجرد عقد، زن مالک «دارد:  شود و مقرر می قانون مدنی نیز برداشت می 1082این حکم از مفاد ماده 

برخی از اساتید بر این عقیده هستند » تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. و میشود  مهر می
که فسخ نکاح هیچ گاه در گذشته اثر ندارد و ناظر به آینده است. بنابراین در صورت فسخ نکاح بعد از 

است که  نزدیکی باید حق زن را بر مهرالمسمی مسلم دانست. به بیان دیگر پس از نزدیکی مرد موظف
تمام مهریه را به زن بپردازد زیرا در آن هنگام عقد و مهر نافذ بوده و پس از آن هرگاه نکاح به سبب 

رود زیرا هیچ یک از این وقایع نکاح را از  طالق یا فسخ یا فوت منحل شود، حق سابق زن از بین نمی
  ).271، 1390کند و تنها ناظر بر آینده است (کاتوزیان، ابتدا باطل نمی

قانون مدنی بدین صورت است که نفقه مطلقه رجعیه در  1109اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه طبق ماده    
طالق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن، اگر عده از جهت  که ینازمان عده بر عهده شوهر است، مگر 

که در این  فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود
که تکلیف پرداخت نفقه از آثار عقد نکاح  جا آنصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. از 
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است اصوالً مربوط به زمانی است که رابطه زوجیت میان زوجین برقرار است، اما اگر این رابطه در اثر 
شت. به همین جهت قانونگذار در فسخ یا طالق بائن قطع شود طبیعتاً پرداخت نفقه هم معنائی نخواهد دا

استثنائاً براي زن  که ینازن را در مدت عده فسخ نکاح و طالق بائن مستحق نفقه ندانسته و  1109ماده 
در صورت حمل از شوهر خود تا زمان وضع حمل، حق نفقه را قائل شده، مؤید آن است که نفقه به 

  ).68، 1392دوست، يخاطر جنین و به منظور رعایت حال اوست نه مادر (نظر
عده عبارت است از «دارد:  قانون مدنی مقرر می 1150در رابطه با اثر فسخ نکاح بر عده زوجه هم ماده    

چنانچه » تواند شوهر دیگر اختیار کند. مدتی که تا انقضاي آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی
فسخ نکاح ملزم به نگه داشتن عده نخواهد بود. بین زن و شوهر نزدیکی صورت نگرفته باشد، زن بعد از 

زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و «دارد:  قانون مدنی در این زمینه مقرر می 1155ماده 
» همچنین زن یائسه نه عده طالق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ت گرفته باشد، زن بعد از فسخ نکاح، ملزم به نگه داشتن عده است، چنانچه بین زن و شوهر نزدیکی صور
اش متفاوت خواهد بود. بدین توضیح که اگر زن حامله باشد، عده  اما مدت عده او بر حسب طبیعت زنانه

قانون مدنی در  1153شود. ماده  فسخ نکاحش تا زمان وضع حمل است و با وضع حمل، عده او منقضی می
عده طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل «کند:  میاین باره بیان 

زن که  یناعده طالق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر «دارد:  قانون مدنی مقرر می 1151ماده » است.
  »با اقتضاي سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

 آثار حیث از طالق با آن هاي تفاوت درباره شود، می مطرح نکاح فسخ با رابطه رمسئله دیگري که د   

 و مهریه داراي زن باشد، پذیرفه صورت مقاربت که آن ولو نکاح فسخ در است، آن ایجادي شرایط و
 بلکه نماید، پرداخت کامل صورت به را مهریه باید مرد تنها نه طالق در شود، ولی نمی محسوب نفقه

 نزدیکی) عدم صورت نکاح (در فسخ بود. خواهد زوجه نفقه پرداخت به مکلف رجعی عده مدت در

 به نیازي فسخ حصول براي داشت؛ خواهد دنبال به را خود خاص عده طالق ولی نیست، عده داراي

شود (برزعلی و احمدزاده  می منعقد مشخصی لفظ با طالق که حالی در نیست، خاصی صیغه استعمال
  ).50، 1396بزاز،

  ـ آثار فسخ نکاح در حقوق فرانسه2
 صادر مبنا سه بر طالق حکم ،1975 مصوب مدنی قانون اصالحی 229 ماده طبق فرانسه، کشور در   

 مراجعه با توانند می آنان زوجین، توافق و رضایت صورت در زوجین؛ توافق و رضایت -شود: الف می

 طالق تقاضاي قاضی، به ها آن بین توافق مورد داديقرار طرح ارائه با و دلیل ذکر بدون و دادگاه به
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 نیت و قصد زوجین، با مذاکره و مذکور قراردادي طرح بررسی با قاضی موارد این گونه نمایند. در

 و تعمق خود درخواست در تا دهد می فرصت آنان به ماه سه مدت و نموده احراز طالق براي را آنان
ملغی  مذکور درخواست ماه، شش طی دادگاه به وجینز مراجعه عدم صورت نمایند. در تفکر

 بر اصرار و دادگاه به مراجعه صورت قانون مدنی). در 231گردد (ماده  می اثر بی و شده محسوب

 با و نموده تایید است، آنان توافق مبناي که را زوجین توسط شده ارائه قراردادي طرح قاضی طالق،

 تأمین را زوجین از یکی یا فرزندان منافع قراردادي رحط که صورتی نماید. در می موافقت طالق

  قانون مدنی).  232نماید (ماده  امتناع طالق حکم صدور از تواند می ننماید، قاضی
 سال شش مدت به عمالً زوجین هرگاه مدنی فرانسه، قانون 293 ماده طبق مشترك؛ زندگی قطع -ب   

 نماید. به طالق تقاضاي رابطه، طوالنی قطع علت به تواند می همسر باشند، کرده زندگی جدا هم از

شود.  دماغی قواي شدید اختالل یا جنون به مبتال مدت این در زوجین از یکی اگر است صورت همین
 براي مذکور طالق که این مگر نماید، می صادر طالق حکم زندگی، قطع دلیل به قاضی موارد این در

مدنی  قانون 242 ماده برابر تقصیر؛ -باشد. ج داشته معنوي یا اديم منفی نتایج مجنون همسر یا فرزندان
 و رسانده آسیب زناشویی الزامات به که انتساب قابل اعمال سبب به طرفین از یک هر تقصیر فرانسه،

  دهد.  می طالق تقاضاي حق دیگر طرف به نماید، تحمل غیرقابل را مشترك زندگی بقاء
 است. در بیوه به سبب فوت شوهر سیصد روز یا مطلقه زن براي عده نگهداري فرانسه، قانون طبق   

 قانونی الزام زن براي عده رعایت باشد، شده صادر زندگی مشترك قطع واسطه به طالق که مواردي

 کرده زندگی جدا هم از دادگاه اجازه با طرفین چنانچه طالق، قانونی موجبات و موارد همه ندارد. در

 تقاضاي به طالق مورد گردد. در می احتساب شوهر و زن جداگانه اقامت اریخت از عده مدت باشند،

 طالق هنگام زن گردد. اگر می آغاز قاضی وسیله به زوجین قرارداد تأیید تاریخ از عده مدت طرفین

 کشوري تنها فرانسه اروپایی، کشورهاي بین بود. از خواهد زایمان با عده مدت انقضاء باشد، حامله

 عده فلسفه است. البته شده قائل زمانی (عده) ممنوعیت زن مجدد ازدواج براي صراحت به که است

 بر طالق روحی ـ روانی آثار رفع همچنین و نسب اختالط رسد، می نظر به ولی نشده، بیان قانون در

است  بوده قانونگذاري اهداف اساسی جهات از عده، مدت در وي براي آرامش ایجاد و زن
 ). 88، 1395(سیدعصایی،

 پس قاضی است. عموماً، مرحله چندین بر مشتمل و پیچیده بسیار طالق محاکمات اصول فرانسه در   

 عدم صورت نماید. در می آشتی و صلح ایجاد در سعی طالق بر مبنی زوجین از یکی درخواست از
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 صورت مانیجس تفریق طالق تقاضاي از پیش چنانچه منزل، یک در زندگی ادامه امکان عدم و توفیق

 یا جسمانی تفریق وقوع باشد. زمان داشته جداگانه مسکن زن دهد می اجازه دادگاه باشد، نگرفته

 صدور از باشد. پس می زن براي عده احتساب شروع مبناي طالق در مرد، از زن مسکن تفکیک

 لف استمک زن فرزندان، حضانت و اموال وضعیت تعیین مانند قانونی، تشریفات انجام و طالق حکم

 با تواند می عده مدت انقضاي از مدنی). پس قانون 296دارد (ماده  نگه عده روز سیصد مدت به

 شوهر براي عده مدت نماید. در ازدواج مجدداً قانونی مقرر تشریفات انجام با دیگري با یا قبلی شوهر

 همسر با جدید ادقرارد اساس بر عده مدت انقضاء از پس تواند می وي لیکن ندارد، وجود رجوع حق

  نماید.  ازدواج خویش قبلی
 براي ترذیلی یا ترهیبی کیفرهاي به زوجین از یک هر محکومیت فرانسه مدنی قانون 230 ماده طبق   

 را امر این علت فرانسه مدنی حقوق نویسندگان باشد. می طالق الزامی موجبات از محکوم، همسر

 محکوم، زوجه یا زوج این که بر است بارزي دلیل محکومیت، وجود که اند نموده توجیه طور این

 و قصور بوده دار عهده ازدواج وقوع از پس که مشترك حیثیت و شرافت حفظ وظیفه به نسبت
همسر  بنابراین است ساخته دار لکه را خانوادگی حیثیت و آبرو دیگر عبارت به و ورزیده کوتاهی
 حقوق کند. در اقدام طالق حکم صدور هب نسبت که بخواهد محکمه از دارد حق محکوم، شخص

 دریافت از پس قاضی و است طالق الزامی و خاص معینه علل از محکومیت، و زنا فرانسه،

 که رسد می نظر بود. به خواهد طالق حکم صدور به موظف مدعا صحت صورت در دادخواست،

 هاي محکومیت و نموده استفاده عسروحرج و الضرر فقهی قاعده دو از تواند می ایران قانونگذار

 مدت و متقاضی سن به توجه صورت هر به ولی بداند، زن براي طالق، موجبات از را شوهر طوالنی

  دارد.  را ضرورت کمال موارد این گونه در خانوادگی مقتضیات و احوال و اوضاع و شوهر محکومیت
 توهین همچنین و زور و برج اعمال و زناشوئی وظایف حدود از تجاوز و تعدي فرانسه مدنی حقوق   

 و داشته اظهارنظر حق دادگاه که ینا یعنی اختیاري موجب داند. می طالق اختیاري موجبات از را
 جمله از دارد. توهین کامل عمل آزادي مطروحه مسئله به نسبت تصمیم، اتخاذ در فرانسوي قاضی

 دشنام، تحقیر، آمیز، توهین ناند. بیا کرده عام تلقی موجب را آن فرانسه حقوق در که است عللی

 زناشوئی، مسکن ترك بازي، مست پرسروصدا، و خشن رفتارهاي تأدیبی، هاي محکومیت و ناسزا

 و اطفال شان به نسبت غلط تربیت و سوءرفتار انفاق، ترك مخارج در اسراف و اتالف قمار، به عادت
 شود. تلقی اعداد توهین در است ممکن آن امثال و زوجه یا زوج والدین علیه اقدامات همچنین
 در و بزند مقابل طرف حیثیت و شرافت به لطمه اوالً که است آن باشد داشته باید توهین که شرایطی
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 و باشد ازدواج از ناشی تعهدات و وظایف مکرر و فاحش نقض و هتک نوع یک ارتکابی عمل واقع
 که حدي به شوهر، سوءمعاشرت ایران مدنی حقوق سازد. در تحمل غیرقابل را زناشوئی زندگانی ثانیاً

 شده دانسته زن براي طالق درخواست موجبات از سازد، تحمل غیرقابل او با را زن زندگانی ادامه

 ماهوي قاضی وقتی که است یافته توسعه به قدري توهین مفهوم فرانسه حقوق در است. امروزه

 علقه حفظ و بوده ازدواج از شینا تعهدات نقض موارد جمله از آمیز توهین اعمال داد تشخیص

  نماید. می طالق حکم صدور به اقدام سازد می غیرممکن را زوجیت
 موجب را زوجین العالج صعب ساریه امراض و جنون به ابتالء یا عیب وجود فرانسه مدنی حقوق   

 پیش به بوطمر که را آن امثال و آمیزشی بیماري وجود کتمان فرانسه، قضائی رویه تنها و ندانسته طالق
الزم  .است دانسته طالق اختیاري موجبات از و نموده تلقی توهین موارد عداد در باشد، بوده ازدواج از

 آن نموده و خود زن نفقه پرداخت به موظف را مرد فرانسه مدنی قانون 240ماده  دوم به ذکر است  بند

 از را انفاق ترك طالق، موجبات و علل به مربوط مبحث در ولی داند می شوهر، مسلمه وظایف از را

 ). 30، 1395داند (سیدعصایی، نمی طالق الزامی موجبات

 زوجین از یکی گردد که می محسوب عملی تفریق نوع در حقوق فرانسه، ترك منزل مشترك یک    

 ارتکابی، عمل این جا شود. در جدا می نیز خود صغیر فرزندان از احیاناً و کند می ترك را دیگري

 باشد، می مسئول مدنی، لحاظ از مرتکب و شود می تلقی زناشوئی وظیفه از تخلف و قصور عیک نو

 ضرر و خسارت ادعاي ضمن و داده قضائی جنبه مزبور عمل به تواند می بی گناه زوج که معنی بدین

 وجود فرانسه نماید. حقوق جسمانی تفریق یا و طالق درخواست فاحش، توهین عنوان زیان، تحت و

 رویه تنها و ندانسته طالق موجب را زوجین العالج صعب ساریه امراض و جنون به ابتالء یا عیب

 در باشد بوده ازدواج از پیش به مربوط که را آن امثال و آمیزشی بیماري وجود کتمان فرانسه، قضائی

  است. دانسته طالق اختیاري موجبات از و نموده تلقی توهین موارد عداد
  در حقوق انگلستان ـ آثار فسخ نکاح 3
 حقوق در ازدواج فسخ به که است حقوقی نهاد نزدیک ترین ابطال، قابل انگلستان ازدواج حقوق در   

 شدن فسخ قابل اسباب انگلستان به در حقوق ازدواج شدن ابطال قابل اسباب چون دارد، وجود ایران

 است ممکن نیز ایران حقوق در ازدواج فسخ اسباب .باشد نزدیک می و مشابه ایران حقوق در ازدواج

 راه تنها ولی بوده، این گونه انگلستان نیز حقوق در باشد، به طوري که داشته وجود عقد هنگام در

 پیش موجباتی و علل به عبارت دیگر در حقوق انگلستان، گاهی است. متفاوت اسباب این از رهائی
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 انحالل قابل یعنی فقط غیرنافذ آن را بلکه سازد، نمی اثر بی و باطل کلی به را نکاح عقد که آید می

 عقد بطالن حکم طالق اداره که مادام نامید» بطالن نسبی« را آن توان می که حالت این نماید، در می

 ایجاد خاصی وضع صورت این در باشد می خود قانونی آثار کلیه داراي ازدواج است، نکرده اعالم را

 اساساً دارد می بیان کند، بلکه می اعالم را عقد انحالل تنها نه مزبور حکم که معنی این به شود می

 تر عجیب این از و دارد قهقرائی اثر عقد انعقاد زمان تا یعنی ماقبل به نسبت و نگردیده ایجاد عقدي

 مثالً باشد. می معتبر قانوناً جهاتی از نداشته وجود عقدي که حال عین در قهقرائی اثر این علیرغم که آن

 آن از ناشی فرزندان آید، ولی نمی به وجود عقدي هرگز قانون نظر از مواردي چنین در که آن با

 مزبور عقد نشده، اعالم رسماً نکاحی عقد نسبی بطالن که مادام گردند. می محسوب قانونی و مشروع

 دعق وي فوت به که آن با کند فوت طرفین از یکی اثناء این در اگر دارد، بنابراین قانونی وجود
 ).62، 1343پور، باشد (فتحی نمی ابطال قابل مزبور عقد فوت، از پس است گردیده منحل ازدواج

 در موجود قانونی هاي زمینه سپس و است جنسی ناتوانی کند، می باطل را نکاح که یکی از عواملی   

 زناشوئی از عمدي امتناع از: عبارتند ها زمینه شود. این را شامل می 1958نکاح مصوب  دالیل قانون

هاي مقاربتی  خوانده (مدعی علیه) به بیماري ابتالي صرع، یا ذهنی مشاعیر، اختالالت در شدن، اختالل
(شاکی). به عبارت دیگر در حقوق انگلستان یکی از مبانی  خواهان از غیر کسی از وي بودن یا باردار

 انجام ناتوانی از عبارت حالت ینشود عدم توانائی جنسی است. ا که براي فسخ نکاح در نظر گرفته می

 قانونی جدائی موجب معمولی (مواقعه) است و نباید با حالت عقیم بودن که جنسی نزدیکی دادن

 بیماري هاي برخی از ناشی است ممکن جنسی ناتوانی شود. اشتباه بود نخواهد یکدیگر از زوجین

 از کسی که افتد می اتفاق گاه .شود نیز زن عارض مرد، مانند است ممکن و باشد جسمی یا روانی

 تواند می دیگري با آن را حالی که در باشد، عاجز خود همسر با زناشوئی خاص وظیفه این دادن انجام

 ارتباط جنسی امور چه گردد، می ایجاد نکاح، فسخ حکم صدور زمینه این صورت در دهد انجام

 عالج غیرقابل و موجود عقد وقوع موقع در باید جنسی دارد. ناتوانی ازدواج بقاي و وجود با مستقیم

 نماید، امتناع معالجه از و باشد عالجی قابل جنسی ناتوانی به مبتال زوجین از یکی هرگاه معهذا باشد

 به مبتال زوجین از یکی بود. هرگاه نخواهد فسخ دعواي اقامه امکان مانع معالجه از وي خودداري

 دادگاه از را ازدواج ابطال دارد حق هم او خود حتی هبلک وي طرف تنها نه باشد جنسی ناتوانی

 از یکی مثالً و شود واقع سوءاستفاده مورد ازدواج ابطال و انحالل جهت نباید راه این ولی بخواهد

 جهات از که آن از بعد و نماید ازدواج ثروتمندي شخص با خود، جنسی ناتوانی به علم با زوجین
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 عقد زدن برهم وسائل است بوده مبتال جنسی به ناتوانی که آن ادعاي با گردید منتفع کامالً او از مادي

 ). 115، 1392زاده، (برديسازد فراهم را ازدواج

 حکم که زمانی تا و باشد می الزم حکم ابطال، قابل ازدواج به دادن پایان در حقوق انگلستان براي   

شود  ابطال قابل تواند می ازدواج نآ اساس بر که دالیلی. بود خواهد جاري ازدواج نشود گرفته
 به - باشد. نگرفته صورت آن، انجام در طرفین از یک هر ناتوانی دلیل به مقاربت عمل -عبارتند از: 

 راضی به طور قانونی طرفین از یک هیچ -باشد.  نگرفته صورت مقاربت علیه مدعی عمدي امتناع دلیل

 از یک هر ازدواج، زمان در گرچه -مشاعیر.  اختالل یا واشتباه  اجبار، دلیل به چه نیستند ازدواج به

 روانی اختالل متناوب از  یک یا و مداوم صورت به بوده اند، اما قانونی رضایتنامه ارائه به قادر طرفین

 قبیل این از اختالالتی و اختالل نوع این است، شده ذکر 1950 روان مصوب بهداشت قانون در که

 -است.  برده می رنج مسري مقاربتی بیماري یک از علیه مدعی -. باشد یم نامناسب ازدواج براي
 جنسیتی گواهی یک از ازدواج بعد -است.  بوده باردار شاکی از غیر به مدعی علیه از یک شخصی

 -باشد.  شده صادر طرفین از یک هر براي 2004مصوب  جنسیت شناسائی قانون به توجه با موقتی
  باشد.   می 2004جنسیت مصوب  شناسایی قانون تحت و یاکتساب جنسیت مدعی علیه

 توان می آن استناد به که است مواردي از انگلستان یکی حقوق در نقص و الزم به ذکر است عیب   

 و زن در که است عیوبی نقص، و عیب از نمود. منظور را نکاح بطالن حکم صدور تقاضاي دادگاه از
 و اسالم قوانین در گردد. چنانچه می زوجین نزدیکی و زناشوئی وظیفه انجام مانع و دارد وجود مرد
 معینی مدت گذشت از بعد گاه باشد. هر می نکاح فسخ موارد از زن در قرن یا و مرد در عنن ایران

 صادر را نکاح بطالن حکم داشته، وجود نیز نکاح از پیش نقص این که گردد مسلم دادگاه براي

 به حکم دادگاه است شده حادث نکاح از بعد عیب این که گردد معلوم گاه هر ولی کرد خواهد

 عنوان با تطبیق قابل انگلستان حقوق در نکاح بودن ابطال قابل موارد نمود. بنابراین، نخواهد ابطال

 همانند انگلستان نیز حقوق در این که توجه جالب نکته است. ایران حقوق در نکاح فسخ حقوقی

 موجب به که عیبی هر حقوقی نظام این در این که دیگر و شمرده فسخ ردموا از جنون ایران، حقوق

 مستند را عیبی هیچ و دانسته مشترك زوجین بین باشد، ابطال (فسخ در ایران) می قابل نکاح آن

 قائل تبعیضی مرد و زن بین بابت این از و است نداشته منظور فسخ براي زوجین از یکی اختصاصی

 است.  نشده
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  نتیجه
 گسسته پیوند رشته این دالیلی به گاهی اما سازد، می برقرار زوجین بین را پیوندي ازدواج عقد   

 از گیرد. در حقوق ایران پس صورت نکاح فسخ یا طالق با است ممکن گسستن این قانون در شود. می

 فیتکلی و حق هیچ مرد و زن نتیجه در شود، می گسیخته مرد و زن بین زوجیت ارتباط نکاح، فسخ

 تا زوجه بائن طالق مانند صورت این در که باشد، باردار زوجه که ینا مگر ندارند، یکدیگر به نسبت

 نظر از چه و مالی نظر از چه نکاح فسخ آثار واقع است. در برخوردار نفقه حق از حمل دوره اتمام
 نکاح فسخ آثار شود، می بار نیز نکاح فسخ بر بائن طالق آثار تمامی و است بائن طالق شبیه غیرمالی

  است.  طالق آثار همان فرزندان و والدین روابط بر
شخص موجب بطالن نسبی  جسمی هویت در و اشتباه زوجه یا زوج شخص در اشتباه حقوق فرانسه در   
 عنوان فرانسه مدنی قانون در شود می نکاح فسخ به منجر که ایران مدنی قانون در مصرح شود. عیوب می

 ،فرانسه در نکاح انحالل شود. اسباب می نکاح فسخ موجب شود تدلیس به منجر اگر عیوب ینا نشده، بلکه
 موضوعیت وصف از تخلف خیار و تدلیس مورد در تنها نکاح فسخ و باشد می جسمانی افتراق و طالق
 کاحن فسخ باشند، موارد می مدت بذل و نکاح فسخ طالق، نکاح، انحالل اسباب حقوق ایران در ولی دارد،

 تواند می تنها شخص و شود نمی نکاح فسخ موجب هپاتیت و ایدز قبیل از جدید امراض است، حصري

 در موجود عیوب همچنین دهد. طالق دادخواست عسروحرج باب از و تنها نموده جسمانی تفریق به اقدام

  شوند.   نمی نکاح فسخ موجب باشند عالج قابل اگر قانون، متن
 در که اسبابی به ازدواج ابطال ولی ندارد، وجود ازدواج فسخ نام به حقوقی عملانگلستان  در حقوق   

 به ولی متفاوت عنوان نظر از آمده، وجود به کشور این حقوق در قضائی رویه طریق از و زمان طول

 قضائی رویه و روز مسائل اساس بر آن اسباب و باشد می شبیه ایران حقوق در آن علل و ازدواج فسخ

شود. در پایان الزم به ذکر است که امروزه با عنایت به پیشرفت علم پزشکی برخی از  می داده تشخیص
مبناي فسخ نکاح دفع ضرر  که ینااند و نظر به  عیوب فسخ نکاح مندرج در قانون قابلیت درمان یافته

این مبنا نیز  توان گفت حق فسخ ناشی از رود، لذا می می است و این مبنا به واسطه درمان عیب از بین 
  ساقط خواهد شد.

  منابع
 و سنت اهل فقه و ایران حقوق نظر از نکاح فسخ موجبات تطبیقی بررسی، 1392زاده، طیبه،  بردي - 

  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.انگلیس حقوق
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فصلنامه فقه نکاح،  فسخ حق بر عیوب درمان ، تأثیر1396سیدعبدالمطلب، ، برزعلی، پژمان و احمدزاده بزاز - 
  .31و  30، شماره پزشکی

فصلنامه فسخ،  حق بر نکاح عیوب درمان ، تأثیر1394پوراسماعیلی، علیرضا و کرامتی تبار، زهرا،  - 
  .40، شماره هاي فقه و حقوق اسالمی پژوهش

نامه  ، پایانفرانسه و ایران قوقح در نکاح فسخ تطبیقی بررسی، 1395سیدعصایی، مهالالسادات،  - 
  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.

، نکاح و انحالل آن (فسخ و طالق)، جلد اول، حقوق خانواده، 1390صفایی، سیدحسین و امامی، اسداهللا،  - 
  چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

مجله نخبگان علوم و موجبات فسخ نکاح در حقوق ایران و فقه شافعی، ، بررسی 1397عطایی، نگین،  - 
  . 3، شماره مهندسی

  .12و  11، شماره ماهنامه حقوق امروز، رابطه زوجیت در حقوق انگلستان، 1343پور، علی،  فتحی - 
اپ شوهر، جلد اول، چ و زن روابط طالق، و نکاح: خانواده مدنی حقوق دوره، 1390کاتوزیان، ناصر،  - 

  دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
، بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق 1398فر، آمنه،  کیخا، محمدرضا و ساالري - 

  . 37، شماره دوفصلنامه مطالعات شبه قارهپاکستان، 
یدمرتضی؛ صادقی، زاده، س اهللا؛ امامی، اسداهللا؛ قاسم گرجی، ابوالقاسم؛ صفایی، سیدحسین؛ عراقی، سیدعزت - 

، چاپ اول، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، 1384محمود؛ برزوئی، عباس؛ حمیدزاده، احمد؛ آهنی، بتول، 
  تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 و فقه فصلنامه شافعی، و امامیه فقه ایران، حقوق در نکاح فسخ ،1394 کوروش، جعفرپور، و ارسالن پور، لیلی - 
  .1 شماره ،1 دوره تمدن، تاریخ

بررسی عیوب موجب فسخ نکاح از جهت حصري یا تمثیلی بودن در ، 1392دوست، پیمان،  نظري - 
انسانی، دانشگاه  علوم نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده ، پایانحقوق ایران و فقه امامیه

  ابوعلی سینا.
  قوانین

  1307قانون مدنی مصوب  - 
  1975 مصوب مدنی فرانسه قانون - 
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