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درحال اجرا ميباشد براساس اين ماده ،ازدواج دختر قبل از سن  13سالگي و پسر قبل از  15سالگي تمام منوط
به اذن ولي به شرط رعايت مصالح آنها و پس از حكم دادگاه ميباشد.
ماده ( )1041مذكور ابتدا در زمان تصويب قانون مدني در سال  1313بدين شكل تصويب شده بود« :نكاح
اناث قبل از رسيدن به سن  15سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن  18سال تمام ممنوع است .معذلك
در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعيالعموم و تصويب محكمه ممكن است استثناي معافيت از
شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از  13سال تمام و به
ذكوري شامل گردد كه كمتر از  15سال تمام دارند .نكاح قبل از بلوغ ممنوع است».
پس از آن در سال  1361اين ماده به اين شكل تغيير يافت« :نكاح قبل از بلوغ ممنوع است
تبصره ـ عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت موليعليه».
پس از آن در سال  1370ماده ( )1041به شكل زير تغيير يافت« :نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
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تبصره ـ عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت موليعليه صحيح ميباشد.
كه در نهايت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت كنوني به تصويب رسيده است.
كليات طرح كنوني كه درصدد اصالح ماده ( )1041مذكور ميباشد ،پس از بررسي در كميسيون قضايي و
حقوقي رد گرديد.
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طرح كنوني پيشنهاد تغيير ماده ( )1041قانون مدني را به شكل زير داده است:
«عقد نكاح دختر قبل از سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل از شانزده سال تمام شمسي ممنوع است:
تبصره ـ حداقل سن ازدواج در دختر شانزده سال تمام شمسي و در پسر هجده سال تمام شمسي است.
عقد ازدواج بين سنين سيزده تا شانزده در دختران و شانزده تا هجده در پسران منوط به اذن ولي و رعايت
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مصلحت و تشخيص دادگاه به شرط داشتن قابليت صحت جسمي براي تزويج با نظر پزشكي قانوني ميباشد».
فارغ از تبعات اجتماعي و فرهنگي طرح كنوني ،ايرادات حقوقي فراواني بدان وارد است كه برخي از آنها
بيان ميشود:

الف) اين طرح در مخالفت صريح با احكام فقهي قرار داد .در فقه اماميه ،نكاح پسر و دختر از سن بلوغ مجاز و در اختيار طرفين
نكاح و قبل از آن در صورت اذن ولي مجاز و صحيح است.
در اين طرح ازدواج قبل از سيزده سال تمام در دختران و شانزده سال تمام در پسران را حتي با اذن ولي و تأييد دادگاه ممنوع
دانسته است.
ب) در اين طرح ازدواج در بين سن سيزده و شانزده در دختران و شانزده تا هجده در پسران منوط به وجود قابليت صحت
جسمي براي تزويج با نظر پزشكي قانوني مي باشد كه مانع ازدواج افراد معلول و كساني كه قابليت جسماني براي ازدواج ندارند نيز
ميباشد كه در مغايرت صريح با حقوق انساني اين افراد است.
ج) مبناي تعيين سنين شانزده سالگي و هجده سالگي كه براي دختران و پسران جهت حداقل سن ازدواج در نظر گرفته شده
است ،مشخص نيست.
د) ماده ( )1041قانون مدني در سال  1381توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تغيير يافته است كه بنابر نظر تفسيري
شوراي نگهبان امكان تغيير آن توسط مجلس در صورتي وجود دارد كه پس از گذشت زمان معتدبه تغيير مصلحت موجه باشد .فلذا
اين طرح مغاير با اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي است.
هـ) تصويب اين طرح با توجه به ايجاد ممنوعيت مطلق در بازههاي سني مذكور براي ازدواج موجب افزايش ازدواجهاي ثبت
نشده در برخي از مناطقي است كه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي پذيراي اين قانون ـ در صورت تصويب ـ نخواهند بود و باعث
سختتر شدن شرايط براي زوجين و بهويژه زوجه خواهد شد  ،درحالي كه مصوبه كنوني مجمع تشخيص مصلحت در اين خصوص با
شناسايي امكان براي دادگاه تا در موارد خاص درصورت احراز وجود مصلحت براي فرد اجازه ازدواج را دهد از بروز اين مشكل
جلوگيري ميكند.
و) در تبصره حداقل سن ازدواج شانزده و هجده سال تعيين شده است در حالي كه در متن ماده حداقل سن ازدواج سيزده و
شانزده تعيين شده است كه يكي از اين دو بايد حذف شود.
با توجه به اين ايرادات به نظر ميرسد تصويب اين طرح نهتنها به سود جامعه نبوده بلكه موجب ايجاد زيانهايي نيز باشد.
اين موضوعات مورد توجه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز قرار گرفته و در نتيجه به رد كليات طرح رأي داده شده است.
نتيجهگيري
با توجه به اينكه طرح كنوني در مغايرت صريح با احكام فقهي است و از سوي ديگر با توجه به اين كه ماده ( )1041قانون مدني
توسط مجم ع تشخيص مصلحت نظام اصالح شده و تغيير آن توسط مجلس منوط به گذشت زمان معتدبه ميباشد ،فلذا طرح كنوني
با ايراد اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي مواجه مي باشد و همچنين با توجه به ساير ايرادات حقوقي كه در اين گزارش به اختصار
بيان شده است ،تصويب گزارش کميسيون قضايی و حقوقی مبنی بر رد کليات طرح پيشنهاد میگردد.

