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  :چكيده
در خصوص  قانون مدني نكاح قبل از بلوغ را اجازه داده است. اما 1041قانون گذار ايران در ماده 

  انحالل اين نكاح بحثي به ميان نياورده است و در مورد آن بررسي هاي الزم صورت نگرفته است .

  حال سوال اين است كه صغير بعد از بلوغ مي تواند آن نكاح را فسخ نمايد ؟

يا اينكه اگر عيبي يا تدليسي و يا به هر طريقي حق فسخي براي هر يك به وجود آمد مي تواند  

  ز بلوغ آن نكاح را فسخ نمايد ؟قبل ا

ويا اينكه شوهر صغير قبل بلوغ مي تواند زن را طالق بدهد ؟يا اينكه آيا زن صغير مي تواند در  

  صورت وجود شرايط در خواست طالق بنمايد ؟

  ودر صورت اثبات شرايط طالق آيا حاكم يا ولي صغير مي توانند زن او را طالق دهند؟

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمه:
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  تعيين سن قانوني براي ازدواج رعايت سياست ها و مصلحت هاي گونا گوني ضروري است.در 

  مصلحت و سياست قانون گذاري : 
دختر و پسر بعد از رسيدن به سني تمايل جنسي را در خود احساس مي كنند وار نظر جسمي 

و قانوني در سر  آماده آميزش با جنس مخالف مي گردد . هرگاه موانعي از جمله اقتصادي و اخالقي

راه آنان قرار گيرد و براي آنان به صورت قانوني و مشروع امكان ازدواج فراهم نياورد آنان ناگزير يا 

به سمت ارضاء جنسي از طريق نامشروع و غير قانوني كشانده خواهند شد يا دچار بيماري و 

هر چه زودتر امكان افسردگي خواهند شد.بنا براين سياست قانون گذاري بايد چنان باشد كه 

زناشويي را براي نوجوانان فراهم آورد يا دست كم آنان را ممنوع نسازند و سن بلوغ را بيهوده باال 

  نبرد.

  سياست اجتماعي: 
هدف قوانين در نظارت و اداره ي زناشويي تشكيل خانواده و حفظ سالمت و تربيت فرزندان ناشي 

از اين پيوند است . نهاد خانواده و پيوند ميان زن ومرد با عقد نكاح آغاز مي شود كه نياز به شعور 

ز دهند و و اراده ي سالم دارد. نوجوانان بايد معني زناشويي و مسوليت هاي ناشي از آن را تمي

توانايي جسمي ورواني آوردن و پروردن فرزند را داشته باشد پس گذشته از بلوغ و زناشويي به 

). قانونگذار با جمع اين دو 74صفحه ي  1تجربه وعقل نيازمند است . (دكتر كاتوزيان جلد 

ر قبل قانون مدني ((عقد نكاح دخت1041مصلحت سن قانوني  براي ازدواج را تعيين مي كند .ماده 
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سال شمسي منوط است به اذن ولي به شرط  15سال شمسي و پسر قبل از  13از رسيدن به سن

  رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.))

  چيست ؟ 1041سوال ضمانت اجراي عدم رعايت ماده 

  در قانون مدني به طور صريح ضمانت اجرايي تعيين  نشده است .

برمي آيد كه نكاح خردسال نافذ نيست (دكتر  1041ده عده اي بيان داشته اند كه از لحن ما 

). كه به نظر مي رسد منظورايشان از نافذ نيست 79صفحه ي 1كاتوزيان. حقوق  خانواده جلد. 

قانون اساسي كه در مواقع سكوت  167بطالن مي باشد. اما به نظر مي رسد كه با توجه  به اصل 

اسالمي رجوع كرد از مجموع فتاوي معتبر و منابع  قانون بايد به منابع معتبر يا فتاوي معتبر

اسالمي  چنين برمي آيد كه  نكاح صغير توسط ولي به طور مطلق صحيح است و نياز به رعايت 

نكاح قبل از بلوغ را 1310مرداد  20قانون ازدواج مصوب 3شرط سني نيست . عالوه برآن  ماده 

ق. م  1041ت ((هر كس برخالف  مقررات ماده باطل ندانسته بلكه مجازات كيفري تعيين كرده اس

سال حبس 2ماه الي  6با كسي كه هنوز به سن  قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به 

 2سال تمام  نرسيده باشد ال اقل به  13تاديبي محكوم خواهد شد .در صورتي كه دختر به سن 

ممكن است عالوه بر مجازات حبس به  سال حبس تاديبي محكوم مي شود ودر هر دو مورد 3الي 

ريال محكوم  گرددواگر در اثر ازدواج بر خالف مقررات فوق 20000الي 2000جزاي نقدي از 

سال حبس با 10الي  5مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يامرض دائم زن گردد مجازات زوج 

ا اعمال شاقه است . عاقد اعمال شاقه است و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم ب
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و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا مجازاتي كه 

  براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند .

محاكمه ي اين اشخاص را  وزارت عدليه مي تواند به محاكم خصوصي كه اصوال تشكيالت و  

امه معين مي شود رجوع نمايد ودرصورت عدم تشكيل ترتيب رسيدگي آن به موجب نظام ن

 محكمه ي مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي صورت خواهد گرفت)).

  بحث تاريخي :
  سن بلوغ از آغاز تدوين قانون مدني تاكنون دستخوش تحوالت زيادي گرديده است :

و نكاح ذكور قبل سال تمام  15((مقرر مي كرد كه نكاح اناث قبل از رسيدن به سن  1041.ماده 1

سال تمام ممنوع است  مع ذلك در مواردي كه مصالحي اقتضاكند با پيشنهاد مدعي العموم  18از 

و تصويب محكمه ممكن است از معافيت از شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نمي 

سال  15ر از سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمت 13تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 

  تمام دارند .))

مصلحتي كه قانون به آن اشاره مي كند مي تواند مصلحت مالي سياسي يا معنوي باشد مالي مثل 

اينكه با ازدواج كردن صغير با فرد ي كه وضع مالي متناسب تري نسبت به او دارد از فقر رهايي 

ن كه بين دو طايفه نزاعي رخ يابد و زندگي آسوده تري داشته باشد . سياسي و اجتماعي مثل اي

  داده و براي جلوگيري از خونريزي بيشتر نكاحي صورت مي پذيرد تا آشتي صورت بگيرد و غيره .

سال در عادات و رسوم و مذهب ما مجاز شناخته شده بود  15ولي از آنجا كه نكاح دختر كمتر از 

سمي  مانعي براي نكاح نداشت رويه قضايي بر اين روال بودكه هر گاه صغير از لحاظ استعداد ج
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مقامات قانوني از معاف كردن او دريغ نمي كردند و به مصالح ديگر كمتر يا اصال توجه نمي كردند 

 .  

.در اثر انتقاد هاي كه شد وحتي عده اي اذعان داشته اند كه باال رفتن آمار طالق در نتيجه امكان 2

ره امور زندگي ندارند باعث شد تا قانون گذار دوباره ازدواج نوجوانان  و اين كه تجربه كافي براي ادا

)چنين بيان كند (( ازدواج قبل از 1353قانون حمايت خانواده (23در مقام وضع قانون برآيد : ماده 

سال تمام ممنوع است . مع ذلك  20سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن  18رسيدن به سن 

سال تمام كمتر نباشد و براي  15در مورد زني كه سن او  در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنا

زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد داد ستان و تصويب دادگاه 

شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود . زن يا مردي كه بر خالف مقررات اين ماده 

نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازات مقرر در با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج 

  محكوم خواهد شد .)) 1316قانون ازدواج مصوب  3ماده 

در اين قانون با باال بردن سن ازدواج دچار افراط شده است وباعث  ايجاد مشكالتي در روابط  

ه است جنسي كساني كه به توانايي جسمي رسيده اند خواهد شد . اگر كسي كه به سن بلوغ رسد

امكان ازدواج نداشته باشد يا دچار بيماري ها از جمله افسردگي خوهد شد يا در جهت رفع نيار از 

طريق روابط نامشروع خواهد شد كه خود باعث ايجاد بيماري ها ي جنسي از جمله ايدز و هپاتيت 

  و غيره خواهد شد . 

 61ط دست برداشته  و در اصالح سال . اين افراط در مورد قبل باعث شد تا قانون گذار از آن افرا3

را به اين ترتيب اصالح نمود (( نكاح قبل از بلوغ ممنوع است )) تبصره ((عقد نكاح قبل 1041ماده 
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ماده 1از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه )). بلوغ طبق تبصره

اي دختر نه سال قمري است )) نا سن بلوغ را براي پسر پانزده سال تمام قمري و بر 1210

اصالح شود 1381دوباره در سال 1041متناسب بودن قانون با اخالق عمومي سبب شدكه ماده 

سال  15سال شمسي و پسر قبل از رسيدن  به سن  13((عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن

ر اين اصالح شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح ))د

به دو نكته مهم توجه شده است نكته ي اول تعيين سن معقولي براي نكاح و بلوغ پسر و دختر در 

انتخاب همسر و انعقاد عقد و نكته دوم دخالت دادگاه در تميز مصلحت كودكي كه پيش از بلوغ 

  آماده زنا شويي است. 

  

  

  

  بخش اول طالق :

  الف ) طالق به اراده شوهر:

  )شوهر كبير است : 1
با رعايت ساير شرايط از جمله اينكه طالق به صيغه باشد و دو شاهد مرد باشند و دو شاهد با هم 

صيغه طالق را بشنوند و ساير شرايط مذكور در قانون مدني و كتب فقهي مي تواند طالق بدهد و 
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ر اين مورد مطرح مي شود نياز به بلوغ زن نيست. و در طالق بلوغ مرد كافي است . سواالتي كه د

  اين است كه :

  تكليف گواهي عدم سازشي كه قانون مدني مطرح كرده است چه مي شود ؟ 

پاسخ به سوال به اين بستگي دارد كه ما گرفتن گواهي عد م سازش را از شرايط  طالق همانند 

براي ثبت  گرفتن دو شاهد مرد هنگام اداء صيغه ي طالق بدانيم يا آن را ازجمله شرايطي كه

طالق است بدانيم كه در اين صورت طالق صورت گرفته صحيح است ولي اگر آن را از جمله 

شرايط صحت طالق  بدانيم نياز به گرفتن گواهي عدم سازش است. حال اين سوال پيش مي آيد 

كه شوهر در خواست صدور گواهي عدم سازش را عليه چه كسي خواهد داد؟در اين صورت شوهر 

خواست خود را طبق اصول كلي آيين دادرسي مدني عليه صغير و ولي  او ارائه نمايد و ولي بايد  در

او را نيز به دادرسي بخواند.كه به نظر مي رسد رجوع به دادگاه و گرفتن گواهي عدم سازش در 

قانون مدني بر خالف فقه كه شوهر اختيار تام در طالق دادن دارد درستر باشد وگرفتن گواهي 

  له شرايط طالق  دانستن درستر باشد. راازجم

  

  

  .شوهر صغير است:2

  در فقه :
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نابالغ حق طالق دادن ندارد و در اين مورد نيز ادعاي اجماع نيز شده است. البته نظري نيز وجود 

  دارد كه طالق كودكي كه به ده سالگي رسيده است را صحيح مي داند .

   

  در قانون مدني:
  صحت طالق دانسته شده است .بلوغ از جمله شرايط شرايط 

  ((طالق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد )) 1136ماده 

  سوال: آيا حاكم يا ولي مي توانند به واليت از صغير زوجه او را طالق بدهند ؟

قانون مدني در اين مورد ساكت است و در مجموع كتب فقهي با استناد به عموم قاعده الطالق  

بيده من اخذ بالساق اين حق و سلطه را براي حاكم و ولي  قائل نشده اند. ولي در خصوص مجنون 

  اين اختيار را به حاكم و ولي داده اند كه در صورت مصلحت زوجه ي او را طالق بدهند .

اگر صغير در زمان صغر دچار جنون گردد با او همانند مجنون در خصوص طالق رفتار مي  سوال :

  شود يا همانند صغير ؟ 

به نظر مي رسد در اين خصوص با او همانند مجنون رفتار شده و ولي و حاكم طبق شرايطي 

 اختيار طالق زوجه ي صغير مجنون را خواهند داشت.

 

  

  ب) طالق به در خواست زن: 
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  اين صورت چهار حالت متصور است:در 

  حالت اول: زن كبير است و شوهر هم كبير :
كه اين مورد از موضوع بحث خارج است و طبق قاعده ي كلي مذكور در كتب حقوقي و فقهي و 

  قانون مدني طالق صورت مي گيرد

  حالت دوم:زن كبير است و شوهر صغير : 
  سوال:آيا زن حق درخواست طالق دارد ؟

مي رسد زن حتي با وجود جميع شرايط تا قبل از بلوغ شوهر حق در خواست طالق را به نظر 

  نخواهد داشت چونكه  اوهنگام ازدواج مي دانسته كه شوهر تا قبل از بلوغ اهليت طالق 

  ندارد پس زن عليه خود اقدام كرده است و حق در خواست طالق نخواهد داشت .

  

  د ؟ سه نظر متصور است :سوال:آيا  شوهر صغير اهليت طالق دار

.شوهر صغير اهليت تمتع براي طالق دادن را ندارد بنا بر اين حاكم وولي هم نمي توانند زوجه ي 1

  او ر ا طالق بدهند .

. شوهر صغير اهليت تمتع طالق دادن را دارد ولي اهليت استيفاء طالق داد ن را ندارد و ولي 2

 انند اين حق را اجرا نمايند وحاكم به نيابت يا به واليت از او مي تو

 

.همان گونه كه ولي باتوجه به حقي كه قانون گذار به او داده است مي تواند نكاح انجام بدهد هم 3

  او مي  تواند طالق هم دهد. 
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قانون مدني  كه بلوغ را ازشرايط صحت طالق دانسته  و  1136به نظر مي رسد با توجه به ماده 

الطالق بيده من اخذ بالساق مي توان گفت كه صغير تا قبل از بلوغ  همچنين با توجه به قاعده ي

اهليت تمتع طالق دادن را ندارد.بنابراين در اين حالت نه زن حق درخواست طالق را دارد و نه من 

  مرد حق طالق دادن را دارد . 

  

  حالت سوم: زن صغير است شوهر كبير :
صول حاكم در آيين دادرسي مدني پذيرفته نيست در اين حالت درخواست طالق از صغير به دليل ا

و زن هم به تنهايي نمي تواند در خواست طالق نمايداما ولي او مي تواند به واليت از او در خواست 

  طالق بنمايد و چون شوهر كبير است طبق اصول كلي مي تواند طالق بدهد و مشكلي نيست .

  حالت چهارم : زن صغير و شوهر صغير:
ت در خواست طالق پذيرفته نيست چراكه انعقاد كنندگان نكاح خود مي دانستند كه در اين حال

  صغير اهليت طالق ندارد و به اين طريق عليه خود اقدام كرده اند .

شوهر هم اهليت طالق ندارد . پس در اين حالت تا بلوغ شوهر هيچگونه طالقي نمي تواند متصور 

 باشد .

 

  بخش دوم :امكان فسخ نكاح :

  الف)امكان فسخ نكاح بعد از بلوغ:
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  .بدون وجود خيارات:1

برسي در خصوص اين مطلب است كه آيا صغير بعد از بلوغ مي تواند ادعاي عدم رعايت مصلحت 

  خود را بنمايد و نكاح صورت گرفته را از اعتبار بي اندازد؟

ط براي زوج صغير و در فقه: در فقه اقوال متعددي ذكر شده است كه برخي اختيار فسخ را فق1.1

  برخي اختيار را براي هر دو و برخي نيز براي هيچيك قائل نشده اند . 

  حق فسخ براي هيچيك نيست :

  روايت از محمد بن اسمائيل :

سالت ابا الحسن عليه السالم :عن الصبيه يزد بها ابوها ثم يموت و هي صغيره متكبره  قبل ان 

اواالمرو اليها؟قال يجوز عليها تزويج ابيها ال . (وسائل ابواب عقد يدخل بها زوجها يجوز عليه التزويج 

  )1جلد 6نكاح و اوليا العقد باب 

  روايت دعائم السالم :

عن علي عليه السالم انه قال :تزويج االباء هي السنين والبنات جايزه اذا كانو صغارا و ليس لهم 

  )10باب 220ص  26خيارا اذا كبيرا (وسائل جلد 

 يت نفي خيار صبي و صبيه مي كند .اين روا

  

  حق فسخ براي زوج است :

  روايت محمد علي ابن يقطعن :



 
 

13 
www.haghgostar.ir 

سالت اب الحسن :تزوج جاريه و هي بنت ثالث سنين او يزوج الغالم و هو ابن ثالث سنين وما ادني 

  )277ص 20حد ذلك الذي ال باس بذالك اذا رضي ابوها او وليها (وسائل جلد 

  اكيد دارد و مفهوم مخالف آن بر اختيار فسخ براي زوج است .بر لزوم عقد زوجه ت

  براي هر دو اختيار فسخ قائل است:

  روايت محمد ابن مسلم :  

قال سالت اب جعفر عليه السالم عن الصبي يزوج الصبيه قال اذا كان ابواهما اللذان زوجهما فنعم 

ص 20المهر علي االب ...)( وسائل جلد  جايز ولكن لهما الخيار اذا ادركاء فان  رضيا بعد ذالك فان

277(  

  خيار براي صبيه و صبيه هر دو ذكر شده است . 

در نتيجه : از مجموع روايات فقهي مي توان نتيجه گرفت كه براي زوجه مطلقا حق فسخ وجود 

  ندارد وبراي زوج نيز جز در موارد استثنايي حق فسخ قائل نشده اند.

 

 

 

 

  

  .در قانون مدني:1.2
اختيار ولي را منوط كرده است به رعايت مصلحت  واين مصلحت نيز بايد به تاييد 1041ده ما 

سال شمسي و پسر قبل از رسيدن 13دادگاه برسد. ماده ((عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 
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سال شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه 15به سن 

  صالح)).

اگر صغير ادعاي عدم رعايت مصلحت نمايد و تقاضاي فسخ نمايد تكليف چيست؟ در با اين وجود 

  .اين خصوص دو نظر مي توان ابراز نمود

.مصلحت كودك در دوره ي صغر او محسوب مي شود  واين رعايت مصلحت توسط دادگاه كنترل 1

باب نمايندگي  پس به ولي داده است از باب واليت است نه از  1041مي شود. و اختياري كه ماده 

  خالف آن را صغير نمي تواند ادعا نمايد ودر خواست فسخ آن  را بنمايد.

. واليت ولي در هر حال منوط به رعايت مصلحت مولي عليه است و هر كجا كه اين مصلحت 2

رعايت نشود و صغير بعد از بلوغ بتواند آن را ثابت نمايد واليت ولي ساقط است . بنا بر اين وضع 

ولي همانند ساير اشخاص خواهد بود و نكاحي كه انجام داده است فضولي خواهد بود به  نكاح

عبارت بهتر صغير مي تواند بعد از بلوغ ابتدا عدم رعايت مصلحت خود را ثابت نمايد و بعد هم نكاح 

  فضولي انجام شده را رد يا تنفيذ نمايد .

ظاهر قانون مدني كه ظهور در واليت  در خصوص اين دو نظر به نظر مي رسد نظر اول با توجه

دارد نه نه وكالت از طرف صغير و اين كه رعايت مصلحت بايد به تاييد دادگاه برسد ديگر به نظر 

  نمي رسد صغير بتواند عدم رعايت مصلحت را به اثبات برساند . و خواستار فسخ نكاح بشود .

  

  . در صورت وجود خيارات :2
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اگر صغير پس بلوغ بخواهد نكاح خود را به دليل عيبي كه همسر بررسي در خصوص اين است كه 

او در زمان قبل از بلوغ خود داشته است فسخ نمايد چه شرايط وآثاري دارد . همان گونه كه در 

قانون مدني آمده است يكي ازشرايط فسخ نكاح وجود عيب در طرف مقابل است حال اگر صغير 

نمايد صحيح است يا خير؟ ودر صورت صحت حكم  پس از بلوغ بخواهد نكاح خود را فسخ

  كه حق فسخ در نكاح را فوري مي داند  چگونه تفسير مي شود ؟ 1131ماده

((خيار فسخ فوري است واگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد ازاطالع به علت فسخ نكاح 1131ماده 

داشته باشد . را فسخ نكند خيار او ساقط مي شود به شرط اين كه علم به فسخ و فوريت آن 

 تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار الزم بوده به نظر عرف و عادت است .))

اگر عيبي در زمان صغر به وجود آمده است در زمان فسخ هم وجود دارد بايد گفت مي تواند نكاح 

 را فسخ نمايد و لزوم فوريت مربوط به موردي است كه شخص امكان فسخ داشته باشد ودر فسخ

آن تعللي صورت گيرد در حالي كه صغير تا قبل از بلوغ امكان فسخ نداشته بنابراين او نمي 

  توانسته فسخ نمايد و تعللي از جانب او صورت نگرفته است .

ولي اگر عيبي كه در زمان صغر بوده در زمان فسخ نيست مي توان گفت كه حق فسخ به وجود 

ويا اين كه  در مقابل بيان داريم كه منشاء حق  آمده استصحاب مي شود و شخص حق فسخ دارد

قاعده ي ال ضرر بوده و با از بين رفتن عيب ديگر ضرري وجود ندارد تا حق فسخي وجود داشته 

  باشد . كه به نظر مي رسد نظر دوم صحيح تر باشد

  

  ب)امكان فسخ نكاح قبل از بلوغ:
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قصد انشا و لزوم ابراز اعالم اراده و  فسخ يك عمل حقوقي پس همانند ساير اعمال حقوقي نيازمند

  ساير مواردي كه  براي اعمال حقوق الزم است نيازمند است . 

به عنوا ن مثال اگر عيبي درزن بود يا اگرزن مجنون بود ويا اينكه شرط صفتي را طرفين شرط  

ق فسخ كرده باشند و طرف مقابل آن شرط را نداشته باشد آيا صغير و ياولي او در زمان صغر ح

  كردن نكاح را دارند ويا خير؟ در پاسخ مي توان گفت :

.صغير مطلقا حق فسخ ندارد چون فسخ عمل حقوقي است و براي عمل حقوقي نيازمند 1

  بلوغ و قصد انشاء است .

.به دليل اينكه صغير براي انعقاد نكاح تميز نسبي دارد و براي فسخ نكاحي كه به ضرر 2 

الفت ولي  امكان فسخ را براي صغير  به استقالل قائل صغير است حتي در صورت مخ

  بشويم . 

. امكان فسخ نكاح را با ساير حق فسخ ها تفكيك قائل بشويم و قائل به اين نظر باشيم كه 3

همانطور كه قانونگذار اختيار نكاح قبل از بلوغ را به ولي داده است پس اختيار فسخ نكاح 

  ت . قبل از بلوغ را هم به او داده اس

. كه نظردرستري است وآن اينكه امكان فسخ را براي صغير بدانيم ولي آنرا منوط به 4

  تنفيذ ولي بدانيم و در صورت مصلحت او صغير بتواند نكاح را فسخ كند. 


