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  تعالی باسمه
  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست

   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   48احتراماً طرح ذیل که به امضاي 
  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
قانون مدنی به بررسی حـق فسـخ نکـاح    ) 1128(تا ) 1121(مواد 

تـدلیس   هاي خـاص و همچنـین   توسط هر یک از زوجین در اثر بیماري
  .پرداخته است

ایـن عیـوب برگرفتـه از نظـرات      يرویکرد قانون مدنی در احصـا 
برخی از فقهاي امامیه نظیر صاحب جواهر و شیخ یوسف بحرانی اسـت  

که در این زمینه اختالف نظرهاي فراوانی بین فقها و حقوقـدانان   در حالی
و نابینایی گیري  به عنوان مثال عیوبی نظیر جذام، برص، زمین. وجود دارد

قـانون  ) 1123(از عیوب مختص زوجه شمرده شده اسـت و طبـق مـاده    
کـه طبـق نظـرات     مدنی نیز شوهر در این موارد حق فسخ دارد؛ درحـالی 

بسیاري از فقها در اعصار مختلف، با استناد به احادیـث معتبـر و قواعـد    
ایـن عیـوب، مشـترك بـین زوج و زوجـه      » الضرر«فقهی از جمله قاعده 

اختصاصی دانستن این عیـوب، ناشـی از یـک برداشـت غلـط از      است و 
  .متون و روایات بوده است

آوري که به مشترك بودن این عیوب باور دارند عبارتند  فقهاي نام 
، شـهید ثـانی، مسـالک    59آیه اهللا خویی، معجم الرجال الحدیث، ص : از

، 176،  موسوي بجنوردي، مجموعـه مقـاالت ص   112ص  8االفهام، ج 
، شیخ صدوق، من ال یحضـره الفقیـه، ج   221تیانی، کتاب النکاح، ص آش
المهذب، ص  ،ابن براج ،310، فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ص 357ص ،3
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، 66و قواعد االحکـام، ص   184، عالمه حلی،  مختلف الشیعه، ص 231
شـیخ محمـد حسـین اصـفهانی،      ،269جامع المقاصد، ص  ،محقق کرکی

  379وسیله النجاه، ص 
این دسته از فقها عالوه بر اینکه اعتقاد دارند عیوب فوق الذکر مشـترك  
بین زوج و زوجه است نه مختص زوجه، همچنین معتقدند این عیـوب جنبـه   

  .است) الضرر(تمثیلی داشته و حصري دانستن آنها خالف قاعده 
هـاي عرصـه پزشـکی و همچنـین توجـه بـه        با توجه به پیشـرفت 

الزم است قانونگذار  )اس ام و ایدز، هپاتیت(مله هاي خاصی از ج بیماري
بـا در  ) ره(حقوقی و طبق فرمـوده امـام خمینـی    -با توجه به مبانی فقهی

نظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی احکام و قوانین را وضـع کـرده و در   
بـازنگري  هاي مجوز فسخ نکاح و شـرایط و ضـوابط آن    بیماري ياحصا
ــد ــیاري از کن ــروزه بس ــرا ام ــاري ؛ زی ــرر  بیم ــر ض ــا اگ ــات  ه ــا و تبع   ه

  .الذکر نباشد، کمتر نیست هاي فوق روحی آن بیشتر از بیماري -جسمی
همچنین حفظ شأن و جایگاه زن و اجراي عدالت در حـق ایشـان   

   ب خاصی مثل جذام، برص، زمینطلبد که عیو می
  .نابینایی از عیوب اختصاصی نباشد گیري و

قـانون  ) 1130(در تصـویب مـاده  سابقه تقنینی چنین رویکردي را 
مدنی نیز می بینیم که شوراي نگهبان براي حل اخـتالف خـود در زمینـه    

 )ره(از امـام خمینـی   ،اعطاي حق طالق  به زوجه در اثـر عسـر و حـرج   
و ایشان در جواب باتوجه به مقتضـیات زمـانی و مکـانی     استفتاء نمودند

و حتی در مواردي راهکار فسخ را بـه نسـبت طـالق     حل اختالف نموده
تر نیز بیان نمودند؛ زیرا با توجه به اثرات حقوقی فسخ نکـاح، ایـن    آسان

تر از طالق بوده و کمتر خـانواده را درگیـر    راهکار به نسبت بسیار راحت
  .نماید دادگاه و مسائل جانبی آن می
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زدیکـی بـه   هرگاه عقـد نکـاح قبـل از ن   ) 1101(همچنین طبق ماده
جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسـخ،  
عنن باشد که در این فرض زن مستحق نصف مهریه است، بـا توجـه بـه    
اینکه ممکن است بیماري مرد چیزي غیر از عنن بوده یـا تـدلیس نمـوده    

کننـده   باشد در این فرض صرف اختیـار فسـخ نکـاح توسـط زن جبـران     
. شـود نیسـت   ایشـان وارد مـی   اعی، روحی و روانی که بههاي اجتم آسیب

کند یا آنکه  خصوص که مرد از بیماري خود هم آگاه است و کتمان می به
با تدلیس سعی در فریب زن داشته است؛ لـذا در ایـن فـرض حکـم بـه      

  .پرداخت نصف مهریه با عدالت سازگارتر است
نظر ار تجدیدذکر الزم است قانونگذال هاي فوق توجه به ضرورتبا 

  :بدین صورت کهاساسی در این حوزه نماید 
هاي موجد حق فسخ  نبودن مصادیق بیماري با توجه به حصري -1

ها را در قانون مدنی از بین بـرده  و شـرایط و    نکاح، انحصار این بیماري
 .ها را احصاء کند موانع هرکدام از بیماري

در واقع مشـترك بـین زن و مـرد     هایی که در خصوص بیماري -2
و ارتباطی به جنسیت هریک از طرفین ندارد، مثـل جـذام، بـرص،     است
 .گیري و نابینایی، تجدیدنظر کند زمین

هاي اجرائی  نامه ها و  مرجع رسمی براي تعیین مصادیق بیماري -3
 .آن را مشخص کند

جهت جلوگیري از اعمالی نظیر فریب یا تدلیس توسـط مـرد،    -4
   .تجدیدنظر شود) 1101(حکم مادهدر 

  :شود لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شوراي اسالمی می
 - مبارکه سعیدي - عابدي - فاطمه ذوالقدر سیده - چنارانی - الماسی - اوالدقباد
 - پور قاضی - نانواکناري - فاطمه سعیدي - الدین تاج - فرادنبه ربیعی - زرآبادي
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 - نژاد یوسف - آبادي ایمن جعفرزاده - خضري - شیویاري - فاطمه حسینی سیده
 - پنـاه  نیکـزادي  - فرهنگـی  - علیشـاهی  آقاپور - صفري - عنایتی شاه سیاوشی
 - رضـا کریمـی   - زنگیـر  فیضی - ساعی - نظر افضلی - مقصودي - الهوتی

 - دهمرده - محمداسماعیل سعیدي - طاهرخانی - مافی - رجبی - امیرحسنخانی
 - قـوامی  - سـمیه محمـودي   - سالم امینـی  - حمداله کریمی - محمودزاده

 - مـازنی  - همـایون هاشـمی   - میـرزاده  - جلـودارزاده  - قمـی  - نژاد تربتی
  پوربافرانی - رنجبرزاده - خواه آزادي

  
  :عنوان طرح

  اصالح موادي از قانون مدنی 
زیر   شرح به 8/8/1314مصوب  مدنی قانون) 1101(ماده - 1ماده
  :شود اصالح می

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن  - 1101ماده 
حق مهریه ندارد، مگر آنکه علت عدم نزدیکی بیماري شوهر موضوع 

این قانون یا تدلیس وي باشد که در این صورت با وجود فسخ ) 1121(ماده
  . نکاح، زن مستحق نصف مهریه است

  :شود قانون می) 1121(متن زیر جایگزین ماده - 2ماده
گانه ذیل  بیماري زوج یا زوجه که داراي جمیع شرایط سه - 1121ماده

حق  که علم ذي باشد، موجب حق فسخ نکاح براي طرف مقابل است مگر آن
به بیماري در زمان عقد یا توافق طرفین در این خصوص و یا وجود حمل یا 

  :فرزندي مشترك ثابت شود
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 .مگر آنکه مسري باشد بیماري قبل از عقد نکاح ظاهر شده باشد - 1

بیماري قابل درمان نبوده یا به حدي صعب العالج باشد که رونـد   - 2
 .هاي درمانی آن موجب عسر و حرج طرف مقابل شود یا هزینه

بیماري مانع یا مخـل دائـم ایفـاي تکـالیف زنـدگی مشـترك یـا         - 3
ف مقتضاي عقد نکاح اعم از زناشویی یا زادآوري بوده و یا باعث انزجار طر

 .مقابل گردد

  .تشخیص استقرار بیماري و مبدأ آن با پزشکی قانونی است - 1تبصره
باشد دادگاه با  چنانچه امکان درمان بیماري وجود داشته - 2تبصره

دهد، اگر طی این مدت بیماري درمان  توجه به نظر کارشناسی، مهلت می
  .شود شود حق فسخ، ساقط می

اعم از جسمی و روانی، بین هاي مشمول این ماده  بیماري - 3تبصره
نوع جنسیت  هاي خاصی که مربوط به زن و مرد مشترك است مگر بیماري

سال یکبار  اي است که هر پنج نامه آنهاست و تعیین مصادیق آن مطابق آیین
پزشکی با همکاري وزارت   توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش

  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می دادگستري تهیه می
  ص/.شود میقانون نسخ ) 1126(تا ) 1122(مواد  - 3ماده
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

  .شود تقدیم می موادي از قانون مدنیطرح اصالح در مورد  معاونت قوانین

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده ¢
 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می نشدهرعایت £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -       
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
    

 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣
  - 127ماده  - الف

     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول
  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
    

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  

  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  
  

  رأي نمایندگان         و نیاز به                     تغییر برنامه مصوبموجب اصالح یا  - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می ...تعداد  

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(بندطرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با  -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
   

٢  
٣  
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  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبططرح تقديمي قوانين مر درخصوص -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  دو تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  کل اسناد و تنقیح قوانین نظر اداره ضمیمه
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  

  كل نظر اداره - الف
مصـوب  ) 1101(به تصویب رسیده است و ماده  1314تا  1307قانون مدنی در بازه  -1

جـایگزین گـردد زیـرا  تـاریخ     ) 1314مصوب (طرح، عبارت ) 1(در ماده . است 1314
  .تاریخ اتمام تصویب قانون مدنی است) 8/8/1314(طرح ) 1(مذکور در ماده 

در قوانین مختلف، ایـن  ) فرزند آوري( طرح، با توجه به واژه رایج ) 2(ماده ) 3(بند  -2
  .شود) زادآوري(واژه، جایگزین 

طرح، در مورد بیماري که باعث انزجار طرف مقابل ) 2(ماده ) 3(عبارت انتهایی بند  -3
  .و سبب تفاسیر مختلف می شودگردد، ابهام وجود دارد 

  :طرح، به این صورت نگارش شود) 3(ماده  -4
 .شود می قانون مدنی نسخ) 1126(تا ) 1122(شدن این قانون، مواد  ءاالجرا از تاریخ الزم

 
  سوابق قانوني - ب
  

  جدول سوابق قانون طرح اصالح موادي از قانون مدنی
  

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف
با اصالحات و الحاقـات   مدنیقانون   1

الی  1121-1101  8/8/1314  بعدي
  1130و 1128

  
  با اصالحات و الحاقات بعدي8/8/1314مصوب  قانون مدنی

 
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیگی بجهتی فسخ شود زن حق مهر نـدارد مگـر در صـورتی     - 1101ماده 

   .که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نگاح زن مستحق نصف مهر است
جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از این که مسـتمر یـا ادواري باشـد     -1121ماده 

  است براي طرف مقابل موجب حق فسخ 
  : وجب حق فسخ براي زن خواهد بود عیوب زیر در مرد م) 14/08/1370اصالحی ( - 1122ماده 

  خصاء – 1
   .زناشوئی را انجام نداده باشد عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل -2
   .دمقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه اي که قادر به عمل زناشوئی نباش -3

  فسخ براي مرد خواهد بودعیوب ذیل در زن موجب حق  -1123ماده 
  قرن  -1
  جذام  -2
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١٢ 

  برص  -3
  افضاء  -4
  زمین گیري -5
  نابینائی از هر دو چشم -6

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي مرد است که عیب مزبور در حـال   -1124ماده 
  عقد وجود داشته است 

جنون و عنن در مرد هر کاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ بـراي   -1125ماده 
  زن خواهد بود 

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد  -1126ماده 
  از عقد فسخ نخواهد داشت 

 هر کـاه شـوهر بعـد از عقـد مبـتال بیکـی از امـراض مقـاربتی کـردد زن حـق           -1127ماده 
  خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود 

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که  -1128ماده 
طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خـواه وصـف   

  قد تصریح شده یا عقد متبانئا بر آن واقع شده باشد در ع] مذکور [ مذگور 
در صورتی که دوام زوجیـت موجـب عسـر و حـرج     ) 14/08/1370اصالحی ( -1130ماده 

چنانچه عسر و حـرج   ،وي می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق کند ،زوجه باشد
ق نماید و در صورتی کـه  دادگاه می تواند زوج را اجبار به طال ،مذکور در محکمه ثابت شود

   .اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می شود
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن ) 29/04/1381الحاقی ( -تبصره

ت همراه ساخته و تحمـل آن مشـکل باشـد و     وضعیتی که ادامه زندگی را براي زوجه با مشقّ
  : ز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد موارد ذیل درصورت احرا

ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه مـاه متنـاوب    -1
   .در مدت یک سال بدون عذر موجه

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتالء وي به مشروبات الکلی کـه بـه اسـاس     -2
ادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به ترك آن در مدتی که بـه  زندگی خانو

   .راي ترك اعتیاد الزم بوده استتشخیص پزشک ب
مجـدداً بـه مصـرف مـوارد      ،در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از تـرك 

   .طالق انجام خواهد شد ،بنا به درخواست زوجه ،مذکور روي آورد
   .زوج به حبس پنج سال یا بیشتر محکومیت قطعی -3
ه وضعیت زوجه قابـل  ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه ب -4

   .تحمل نباشد
ابتالء زوج به بیماري هاي صعب العالج روانی یا ساري یـا هـر عارضـه صـعب العـالج       -5

   .که زندگی مشترك را مختل نمایددیگري 
ندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردي که عسر و حرج زن در موارد م

  .حکم طالق صادر نماید ،دادگاه احراز شود
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