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مشکالت جنسی و نقش آن در انحالل عقد نکاح در مذاهب خمسه

در حقوق ایران، عیوب و امراض غیر جنسیتی موجب فسخ، منحصر به موارد خاصی می باشد و عیوب

احصا شده، باألخص جذام و برص و نابینایی از عیوب مشترک موجب فسخ، تلقی نمی شوند و در این موارد

صرفا زوج حق فسخ دارد، که با مبانی فقه مذاهب ارعه، کامال مغایر می باشد. اکثریت فقهای شیعه، اعم از

عیوب از  ناشی  نکاح  در فسخ  زوجین  که  نظریه هستند  این  به  قائل  معاصر،  فقهای  و  متقدم  فقهای 

غیرجنسیتی، حق مساوی ندارند و در صورت ابتال زوجه به برص و جذام و نابینایی، حق فسخ، مختص زوج

می باشد. از نظر فقهای شافعیه و مالکیه و حنابله، برص و جذام و جنون از عیوب مشترک بین زن و مرد

هستند و تفاوتی بین زوجین در حق فسخ نکاح ناشی از عیوب مذکور وجود ندارد. حکم این دو عیب از نظر

شافعیه و حنابله، مانند حکم جنون است. مطابق نظر مذهب حنفی، عیوبی نظیر جذام و برص برای هیچ

یک از زوجین حق فسخ ایجاد نمی کند، اعم از اینکه در عقد شرط شده باشد و یا شرط نشده باشد؛ مگر در

سه مورد عیوب جنسیتی مختص مردان که برای زوجه، حق فسخ ایجاد می شود. به غیر از این موارد، فسخ

نکاح مترتب نمی شود

به موجب اصل ? قانون اساسی، کلیه قوانین عادی جمهوری اسالمی، باید منطبق با موازین شرعی باشد. با

عنایت به اختالف نظر فقهای امامیه در خصوص تساوی و یا نابرابری زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب

غیر جنستی، به نظر می رسد که به منظور رعایت عدالت و تعادل حقوقی زوجین، امکان تغییر قانون مدنی،

براساس فتاوای معتبر اقلیت فقهای شیعه، وجود دارد. بر طبق ماده ??? قانون احوال شخصیه کویت، هر

یک از زوجین می توانند در صورت مشاهده عیب اساسی از جمله عیوب کراهت آور یا زیان بار با عیوبی که

مانع از لذت یا تمتع شوند، ازدواج را فسخ نمایند.
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In Iranian law, non-gender defects and diseases result in termination, limited to certain
cases, and the defects, especially leprosy and bloodshed, and blindness of common defects,
do not constitute termination, and in this case, merely the couple has the right to terminate,
which is with The fundamentals of the jurisprudence of religions are completely different.
The  majority  of  Shi'a  jurisprudents,  including  early  jurisprudents  and  contemporary
jurisprudents, believe that couples are not entitled to equal rights in termination of marriage
due to non-gay rights. In the event of a wife's marriage to leprosy and blindness, the right
of cancellation is peculiar to the couple. According to the jurisprudents of Shafiyeh and
Maliki and Hanbali, leprosy and leprosy are the common misconceptions between men and
women, and there is no difference between couples in the right to terminate the marriage
due to these defects. The sentence of these two flaws, in terms of Shafeiyeh and Hanbali, is
like a verdict of insanity. According to the Hanafi religion, the profits such as leprosy and
bosom for any one of the couples do not give rise to the right to terminate, whether they
are  conditioned  or  not  conditioned,  except  in  three  cases  of  gender-specific  gender
deficiencies for men who have the right to terminate a wife Gets Except in these cases,
termination is not due
According to article 4 of the Constitution, all Islamic Republic's ordinary laws must be in
accordance with religious law. In view of the controversy of the Imamiyah jurisprudents
regarding the equality or inequality of couples in the right to terminate due to inaliences, it
seems that, in order to respect the justice and legal balance of couples, it seems that the
possibility of changing civil law, based on the fatwa of the accredited minority of Shi'a
jurisprudents, has it. According to Article 139 of the Kuwaiti Personal Status Law, each of
the couples can terminate the marriage if they see a fundamental disadvantage, including
the intrusive or disadvantaged defects with an impediment that impedes their enjoyment or
enjoyment.
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