ﻓﺮﯾﺐ در ازدواج ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲ؛ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺪﻟﯿﺲ در اﻣﺮ ازدواج اﺳﺖ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت زوجﻫﺎی ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
آن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اول از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﻮد ﺻﺪاﻗﺖ و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻓﺮﯾﺐ در ازدواج
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻤﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ و در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮدن و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ .در اﺻﻄﻼح ﻋﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ ﮐﻪ دارد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد را دارای ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻓﺎﻗﺪ
آن ﺻﻔﺎت اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪﻟﯿﺲﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از  6ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﺣﻖ ﻓﺴﺦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای او وﺟﻮد دارد.
ﺗﺪﻟﯿﺲ در ازدواج ﻋﺒﺎرت ازﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ در اﻣﺮ ازدواج ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﺪه و ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زوﺟﯿﻦ ﻫﺮﯾﮏ ،اﻋﻢ از زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ازدواج دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ اﻣﻮر واﻫﯽ
ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ دﮐﺘﺮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ زوﺟﻪ ﺑﻪ زوج ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
را ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ازﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن دﭼﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ در اﻣﺮ ازدواج
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪ زوﺟﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺣﺎدث ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و اﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪارک ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﻗﺎﺿﯽ ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮی را ﻣﺤﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ،ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را درﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﺜﻞ ﻃﻼق و …در ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﯾﺐﻫﺎی راﯾﺞ در ازدواج ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دوﺷﯿﺰه ﺑﻮدن زوﺟﻪ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ اﮔﺮﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زوﺟﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﺗﺪﻟﯿﺲ در ازدواج ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ )زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ( دارای ﻋﯿﺐ ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻃﻼع ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﺷﺨﺺ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮد ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ  6ﻣﺎه ﺗﺎ  2ﺳﺎل ﺑﺮای او درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻖ ﻓﺴﺦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺴﺦ ازدواج ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق را ﻧﺪارد و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﮑﺎح را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ .ﻋﺪه ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪه ﻃﻼق اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ ،ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪه او ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ .و در زﻣﺎن ﻋﺪه ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح زوج ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد.
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