فسخ نکاح
یکی از راههای برهم زدن زندگی مشترک فسخ نکاح است در پارهای موارد قانونگذار این حق را به زوجین داده تا به جای
طالق از فسخ نکاح استفاده کنند فسخ نکاح تشریفات طالق را ندارد و در دادگاه ها هم در صورت اثبات راحت تر انجام می
شود
قانونگذار در حمایت از زوجین در رابطه با ایوبی که ممکن است طرف مقابل داشته باشد و زوجین بدون اطالع از آن اقدام
به ازدواج کنند فسخ نکاح را پیش بینی نموده است
الزم به ذکر است چنانچه زوجین از الیوب طرف مقابل قبل از عقد نکاح مطلع باشند و با در نظر داشتن آن اقدام به ازدواج
نمایند دیگر حق فسخ نکاح نخواهند داشت
تفاوت فسخ نکاح و طالق
فسخ نکاح و طالق از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند و دانستن این تفاوت ها به شما کمک می کند در صورتی که
شرایط فسخ نکاح را دارید خود را درگیر پروسه طالق نکنید البته اثبات وجود شرایط فسخ نکاح امری تخصصی است لذا
توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی وکیل متخصص طالق وکیل  ۲۴استفاده کنید
✓صحت طالق منوط به شرایطی است مثل پاکیزگی زن در صورتی که در فسخ نکاح چنین شرطی وجود ندارد
✓در فصل نکاح امکان رجوع در هیچ فرضی وجود ندارد و در صورتی که از فصل پشیمان شوند می بایست مجددا عقد
نکاح جاری گردد
✓میزان مهر در انحالل ناشی از فسخ نکاح با طالق فرق دارد
✓فسخ نکاح ممکن است از جانب مرد یا زن باشد ولی طالق فقط از جانب مرد یا به نیابت و وکالت از اوست
✓طالق مخصوص نکاح دائم است ولی فسخ نکاح در نکاح موقت هم صحیح است

شرایط الزم برای فسخ نکاح
بر مبنای ماده  ۲۱۹قانون مدنی که از آن به اصل لزوم تعبیر می شود کلیه عقود و قراردادها بین طرفین الزم است و فسخ
آن امکان پذیر نیست مگر در شرایط خاص قانونی

قانونگذار در مواد  ۱۱۲۰تا  ۱۱۲۸قانون مدنی استثنائاً شرایطی را بیان کرده که به موجب آن شرایط امکان فسخ نکاح برای
یکی از زوجین به وجود می آید
_۱جنون  :اولین مورد از مواردی که به یکی از زوجین اختیار فسخ نکاح میدهد جنون است در مورد زن جنون می بایست
قبل از ازدواج در زن وجود داشته باشد تا مرد به شرط عدم اطالع از آن بتواند نکاح را فسخ نماید ولی در صورتی که مرد
حتی بعد از ازدواج نیز مجنون شود زن حق فسخ نکاح دارد
تخلف از شرط صفت
چنانچه یکی از زوجین در زمان عقد خود را دارای وصف خاصی معرفی کرده مثل دکتر مهندس و غیره و بعداً معلوم شود
که چنین صفتی در وی نیست و طرف دیگر حق فسخ نکاح خواهد داشت

عیوبی که به مرد حق فسخ می دهد
دو موردی که در باال بیان شد به هر دو نفر حق فسخ می دهد در اینجا می خواهیم شرایطی را بررسی کنیم که فقط به مرد
حق فسخ می دهد الزم به ذکر مجدد است که این عیوب باید قبل از ازدواج در زن موجود باشد تا مرد حق فسخ پیدا کند
 _۱قرن
 _۲جذام
 _۳برص
 _۴انقضاء
 _۵زمین گیری
 _۶نابینایی از دو چشم
نکته ای که الزم به ذکر است این است که در صورتی که عیب یابی بیماری موجود قابل درمان باشد به مرد حق فسخ نمی
دهد

عیوبی که به زن حق فسخ میدهد

در مطلب قبلی بررسی کردیم که چه عیوبی در زن باشد ،مرد حق فسفر پیدا میکند .در مورد حق فسخ که برای زن ایجاد
میشد جنون و شرط صفت را بیان کردیم حال به بررسی ماده  ۱۱۲۲میپردازیم .
ماده  ۱۱۲۲قانون مدنی در مورد عیوبی که به زن حق فسخ می دهد می گوید « :عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای
زن خواهد بود  ،خصاء  ،عمم  ،مقطوع بودن آلت تناسلی »
در این مورد هم چنانچه عیب یابی بیماری قابل درمان باشد حق فسخ وجود نخواهد داشت
مهریه در فسخ نکاح
بیشتر عیوب مربوط به فسخ نکاح به نزدیکی بین زن و مرد مربوط است چنانچه رابطه زناشویی بین آنها برقرار شود و بعد از
آن یکی از طرفین به فسخ نکاح استناد کند مهریه به زن تعلق میگیرد اما چنانچه رابطه زناشویی صورت نگرفته باشد زن
استحقاق دریافت مهریه ندارد.

