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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب 

و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
دانشجویان  تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
هماهنگ  زمانه  نیازهای  و  تحوالت  با  را  خود  و  نیافته  تغییر  باید  چنان که  متمادی 

نکرده اند. 
و سودمند،  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع 
نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از 
و  سو  یک  از  آنها  محتوای  روزآمدی  که  کتاب هایی  گیرد؛  قرار  توجه  مورد  گذشته 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود 
و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین 
چتر  انتشارات  باشد.  پژوهندگان  یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی 

علمی به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

»حسبنا اهلل و نعم الوکیل و الحمدهلل رب العالمین«
محاکم  به  مراجعه  نتیجه  در  و  خانوادگی  اختالفات  جامعه  اجتماعی  معضالت  از  یکی 
دادگستری است و منشأ بعضی از این مشکالت عدم آگاهی کافی مردم نسبت به قوانین 
و حقوق خود می باشد لذا برای رفع این معضل کتابی را به عنوان حقوق خانواده آسان به 
زبانی ساده و روان تدوین نمودیم تا شاید مورد قبول دانش پژوهان و مردم شریف کشورمان  

قرار بگیرد.
خواننده عزیز پیش از مطالعه کتاب توجه به نکات زیر ضروری است: 

1- در این اثر سعی شده است که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی 
تبویب و ساماندهی شود که نظم منطقی مطالب به آشفتگی و سردرگمی بدل نشود.

در  کننده  مطالعه  که  است  بوده  این  کتاب  در ضمن  کوتاه  نکات  ذکر  از  ما  2- هدف 
کمترین زمان ممکن و حتی در اوقات فراغت با مطالعه یک نکته کوتاه پی به حکم و نظر 

کلیدی و مهم قانونی و حقوقی برده و آن را به خاطر بسپارد.                       
 3- در انتهای کتاب چند نمونه دادخواست و آراء دادگاه آورده شده تا کتاب جنبه عملی 

نیز پیدا کرده باشد. 
 4- به حکم اینکه کار بشری خالی از نقص نیست خصوصا که ابتدای راهی نرفته است. 
و خامی و کم تجربگی بار ما در این سفر بوده است این تجربه نیز خالی از عیب و ایراد 
نیست و لذا دست همه سرورانی که با دلسوزی این عیوب را در جهت اصالح متذکر گردند 

صمیمانه می فشاریم.
مرگ بود یافتن، بودن  من جستجوست در نظرم زندگی محو طلب گشتن است 

رضا کریمی منفرد
آیدین لطف اهل زادگان

 Aidyn.lotfi@gmail.com



باب اول: کلیات 





1- حقوق خانواده چیست؟
در ادوار گذشته قواعد مربوط به عقود و معامالت را درباره خانواده نیز اجرا می کردند و حتی زن 
را به عنوان کاال تلقی می نمودند اما اساساً شخصیت انسان چه زن و چه مرد اقتضا می کرد که قواعد 
خاصی بر حقوق خانواده حکومت کند و آن را از قواعد کلی معامالت جدا نماید فلذا اصطالح حقوق 
انحالل نکاح و رابطه والدین و  پا گرفت و اکنون مباحثی چون نکاح،  امروزی آن  خانواده به شیوه 
فرزندان در قانون مدنی ایران و برخی قوانین خاص مثل قانون حمایت خانواده امروزه تحت عنوان 

حقوق خانواده وجود دارد.

2- هدف حقوق خانواده
هدف از وضع قواعد و حقوق مربوط به خانواده، صیانت و سالمت خانواده است یعنی 
قواعد موجود باید به گونه ای باشد که رفتار مسالمت آمیز میان زوجین برقرار باشد و شأن 
انسانی ایشان حفظ شود و به شکلی نباشد که یکی از زوجین بر دیگری تسلط نامشروعی 
پیدا کند و در کل یک تعادل مناسب میان حقوق زن و حقوق مرد و حقوق فردی و اجتماعی 

که تشکیل داده اند ایجاد شود......

 3- حقوق خانواده در آینه اسناد حقوق بین الملل 
و حقوق داخلی

اندیشمندان در عرصه های داخلی و بین المللی به علت توجهی که  کلیه قانونگذاران و 



نشر چتر دانش/ حقوق خانواده به زبان ساده 1212


ان

دگ
 زا

له
ف ا

لط
ن 

دی
 آی

د-
فر

من
ی 

یم
کر

ضا 
- ر

ده 
سا

ن 
زبا

به 
ده 

نوا
خا

ق 
قو

ح

به حمایت از حقوق خانواده داشته اند به انتظاراتی که کانون خانواده به منظور انجام بهینه 
وظایف خود از دولت و مقننین دارد احترام گذاشته و با تنظیم قوانین، مصوبات و آیین نامه ها 
در فضای حقوق داخلی و تدوین میثاق نامه ها و پیمان ها در نظام حقوقی بین المللی در جهت 
ایجاد شرایط مناسب جهت رشد و توسعه خانواده های کارآمد تالش نموده اند که از دو منظر 

حقوق بین المللی و حقوق داخلی قابل توجه است.
�حقوق�بین�المللی�

در ماده 16 اعالمیه جهانی حقوق بشر ضمن اشاره به اصل منع تبعیض میان زن و مرد به 
هنگام تشکیل و در طول حیات خانواده و ضرورت وجود رضایت آزادانه زن و مرد بر ازدواج 
در بند سوم تصریح می کند »خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از جامعه 
اقتصادی،  باشد« همچنین به موجب ماده 10 میثاق حقوق  انتظار حمایت داشته  و دولت 
اجتماعی و فرهنگی و ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 26 دسامبر 
1966 حق نکاح برای زنان و مردانی که به سن ازدواج می رسند به رسمیت شناخته شده 
است و هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین منعقد نمی گردد و دولت های متعهد 
به این میثاق بین المللی با اتخاذ تدابیر الزم به جهت تامین تساوی حقوق و مسئولیت های 
زوجین در ازدواج و در مدت زوجیت و به هنگام انحالل نکاح و تامین حمایت های الزم از 

اطفال پس از وقوع طالق ملزم شده اند.
�حقوق�داخلی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که به عنوان میثاق ملی از آن تعبیر می شود در 
اجرایی و قضایی  تقنینی،  قوانین و دستگاه  های  بیان جهت گیری کلی  به  فصول متعددی 
کشور در جهت حمایت از جایگاه خانواده و حفظ کارکردهای آن پرداخته است از جمله در 
مقدمه قانون اساسی آمده است »........خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلي رشد و 
تعالي انسان است و توافق عقیدتي و آرماني در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلي حرکت 
تکاملي و رشد یابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به 
این مقصود از وظایف حکومت اسالمي است.............« همچنین در اصل 10 مقرر داشته 
است »از آنجا که  خانواده  واحد بنیادي  جامعه  اسالمي  است ، همه  قوانین  و مقررات  و برنامه  
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و  آن   قداست   از  پاسداري   خانواده ،  تشکیل   آسان  کردن   در جهت   باید  مربوط  ریزي هاي  
بر اصول مصرح  باشد.« عالوه  پایه  حقوق  و اخالق  اسالمي   بر  استواري  روابط خانوادگي  
در قانون اساسی مهمترین منبع بررسی حقوق خانواده در ایران قانون مدنی مصوب 1307 
و اصالحات بعدی آن است که از مواد 1034الی 1206 به بیان نحوه شکل گیری خانواده 
و حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر و فرزندان در مدت حیات این نهاد حقوقی و 
مکانیسم انحالل نکاح و تبعات آن بر زندگی طرفین پرداخته است همچنین قانونگذاران به 
جهت حمایت از نهاد خانواده نسبت به تصویب قوانین تکمیلی نیز اقدام کرده اند که مهمترین 

آن قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است.

4- منابع حقوق خانواده
�منابع�اصلی�)مدون�یا�الزامی(�

قوانین  یا  قانونگذاری  مجلس  مصوبات  به  اخص، صرفًا  معنای  در  قانون  قانون:  الف- 
تصویب شده از راه همه پرسی اطالق می گردد اما در مفهوم عام به کلیه مقررات الزم االجرا 
که توسط مراجع صالح قانون گذاری وضع شده، اطالق می گردد به این ترتیب وقتی صحبت 
اسالمی،  شورای  مجلس  مصوبات  اساسی،  قانون  اصول  منظور  می آید  میان  به  قانون  از 
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات هیئت وزیران و رئیس قوه قضاییه در 
حدود اصول 138 و 157 قانون اساسی و احکام حکومتی مقام رهبری در چارچوب اصل 

110 قانون اساسی است.
ب- معاهدات بین المللی: مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات و حقوقی که بر طبق قانون 
اساسی بین دولت ایران و سایر دولت ها منعقد شده باشد در حکم قانون است. اضافه می شود 
که حکم این ماده در مواردی قابل اجرا است که معاهده طبق اصل 77 قانون اساسی به 

تصویب مجلس رسیده باشد.
پ- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور )رویه قضایی به معنای خاص( : طبق 
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه پس از صدور، هم برای شعب دیوان 
عالی کشور و هم برای دادگاه های پایین تر الزم االتباع می باشد و از این جهت، رای وحدت 

رویه نیز از منابع اصلی محسوب می شود.



�منابع�فرعی�)مکمل�یا�ارشادی(�
الف- عرف: عرف را میتوان عاداتی تلقی کرد که در میان مردم یا گروهی از مردم به 
الزام آور به تدریج معمول شده باشد. مبنای اعتبار عرف ضرورتهای زندگی  عنوان قاعده 
اجتماعی است چندان که پس از چندی به نظر می رسد همگی بر این عادت توافق ضمنی 
کرده اند و خالف آن را جایز نمی دانند. علت تاثیر عرف در دادرسی، عمومًا ناتوانی قانون در 

پیش بینی تمام مسائل زندگی اجتماعی است.
ب- رویه قضائی به معنای عام: منظور از رویه قضایی، آرایی است که دادگاهها در موارد 
مشابه صادر می کنند. رویه قضائی از آن جهت جزء منابع فرعی محسوب می شود که رای صادره 
در یک موضوع خاص، نه برای خود آن دادگاه و نه برای دادگاه های دیگر الزم االتباع نمی باشد.
پ- دکترین یا نظریات علمای حقوق: به عقایدی که در باب توجیه و بیان و تفسیر قواعد 
حقوقی از طرف علمای فن اظهار می شود دکترین می گویند. دکترین از این جهت از منابع 
فرعی حقوق محسوب می شود که نظریات آنان جنبه شخصی داشته و الزام آور نیست اما 
چون معمواًل قانونگذار به آنها توجه کرده و در اصالح قوانین بعدی از آنها استفاده می کند 

دکترین نیز جزء منابع حقوق محسوب می شود.
جمهوری  اساسی  قانون   167 اصل  مطابق  اسالمی:  معتبر  فتاوای  یا  فقهی  منابع  ت- 
اسالمی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر 
نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند 
به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم 
امتناع ورزد. منظور از منابع معتبر اسالمی آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار الزم 
برای استنباط احکام برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آنها  استنباط می شود. منابع معتبر 
در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و ائمه 
معصومین علیهم السالم، عقل و اجماع و اما منظور از فتاوای معتبر، فتوا هایی است که معتبر 
شناخته شده اند یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی 
است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند. در موارد اختالف میان مراجع، فتوای 
مشهور )اکثریت مراجع در برابر فتوای شاذ و نادر( معتبر تلقی می شود مگر آن که ولی امر 
دارای فتوای خالف آن باشد البته درباره تشخیص فتوای معیار، از آغاز انقالب اسالمی در 
امام  الوسیله  تحریر  به  ارجاع  و  دستورالعمل  آن صدور  و  بوده  رویه ای مطرح  قضاییه  قوه 
خمینی و در حال حاضر فتوای مقام معظم رهبری است که غالبًا به آنها استناد می شود.                                                                                   



باب دوم: نکاح 





نََکَح به معنای پیوستن بوده و عقد نکاح یا پیمان  نکاح در لغت مصدر ثالثی از ریشه 
زناشویی همان ازدواج و توافق یک زن و یک مرد جهت ایجاد زندگی مشترک است.

فصل اول: اوصاف و ویژگی های نکاح
�نکاح�یک�عقد�است

درباره اینکه آیا نکاح یک عقد است یا یک وضعیت حقوقی یا یک نهاد حقوقی که برخی 
از جنبه های قراردادی را نیز دارد محل اختالف و بحث میان حقوقدانان است و حتی بعضی 
معتقدند که نکاح یک قرارداد خاص شبیه به عقد الحاقی است چون تعریف عقد مندرج در 
ماده 183 قانون مدنی قابل انطباق بر نکاح نیست زیرا نمی توان موضوع نکاح را تقبل تعهد 
دانست شاید به همین علت قانون گذار نکاح را ذیل مبحث اشخاص قرار داده و آن را از 
مبحث عقود جدا کرده است اما به طور کلی باید گفت که بسیاری از مقررات و ضوابط عقود 
عینًا در نکاح نیز جریان پیدا می کند مانند لزوم ایجاب و قبول و مطابقت بین آنها و توالی 
ایجاب و قبول، غیر نافذ شدن عقد نکاح به دلیل فضولی بودن یا  اکراه همچنین نکاح ممکن 
است مثل سایر عقود توسط خود فرد یا نیابتا توسط فرد دیگری انجام شود یا وجود شروط 
ضمن عقد. که تمامی این موارد نشان دهنده این است که نکاح یک عقد است چنانکه فقه 

امامیه نیز شدیداً به عقد بودن نکاح نظر دارد.
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�نکاح�یک�عقد�غیرمالی�است�
در نظام حقوقی ما عقد نکاح متضمن یکسری تعهدات مالی مانند مهریه و نفقه و حق 
حبس است و وجود این امور سبب گردیده که عده ای نکاح را یک عقد مالی و نوعی قرارداد 
مبنی بر معاوضه مهریه و نفقه در عوض بهره وری جنسی محسوب کنند ولی این مسئله 
باعث نمی شود که نکاح را جزء عقود مالی و معوض محسوب کنیم چون ذکر ثمن در عقود 
معاوضی شرط صحت عقد است اما در نکاح دائم مطابق مواد 1087و 1100 قانون مدنی اگر 
مهریه ذکر نشود یا مهریه فاسد باشد عقد نکاح صحیح خواهد بود یا در برخی از موارد در 
عقد نکاح در حالی که هرگز نزدیکی صورت نگرفته مهریه به زن تعلق می گیرد برای نمونه 
مهرالمتعه به زنی تعلق می گیرد که بدون تعیین مهریه به عقد نکاح مردی درآید و نکاح قبل 
از نزدیکی به طالق منجر شود همچنین نفقه نیز نمی تواند به مثابه عوض در نکاح باشد 
چون در این صورت الزم می شود که تعیین نفقه و میزان ان بر عهده طرفین باشد در حالی 
که مطابق ماده 1111 قانون مدنی طرفین در تعیین میزان نفقه نقشی ندارند و میزان ان 
را قانون و عرف مشخص می کند. نیز، اگر نفقه عوض تمکین تلقی گردد الزم می شود که 
زوجین اهلیت تصرف در امور مالی داشته باشند در حالی که شخص سفیه می تواند به رغم 
اینکه نفقه جنبه مالی دارد به انعقاد عقد نکاح مبادرت کند چون که عقد نکاح ماهیتًا غیر 
مالی است و در مورد حق حبس هم باید بگوییم که مفاد ماده 1085 قانون مدنی حق حبس 
به معنی مرسوم در عقود معاوضی نیست چون که حق حبس در عقود معاوضی دو طرفه 
است در حالی که حق حبس موجود در عقد نکاح فقط به زوجه داده شده و یک طرفه است

�نکاح�عقدی�رضایی�محسوب�می�گردد
در حقوق مدنی، عقود در یک تقسیم بندی به عقود رضایی و عقود تشریفاتی تقسیم بندی 
انجام تشریفات ویژه ای دارد و  نیاز به  انعقاد آن  می شوند. عقد تشریفاتی عقدی است که 
اگر این تشریفات انجام نشوند قرارداد نفوذ حقوقی ندارد که این تشریفات می تواند ناظر به 
چگونگی انعقاد عقد باشد )مثل اینکه قرارداد باید به صورت کتبی منعقد شود یا اینکه قرارداد 
باید در محل خاصی تنظیم شود( یا ممکن است این تشریفات ناظر به نحوه انتخاب طرف 
دیگر قرارداد باشد. اما عقد رضایی عقدی است که به صرف توافق و قصد و رضای طرفین 
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از  و بدون تشریفات خاصی )از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند( به وجود آید و عقد نکاح 
جمله عقود رضایی است اگرچه به موجب ماده  1062 ق.م برای انعقاد عقد نکاح حتمًا باید 
از الفاظی که صریحًا داللت بر قصد ازدواج دارد، استفاده نمود اما استفاده  از لفظ برای بیان 
قصد طرفین، موجب تشریفاتی شدن عقد نکاح نمی شود ثبت نکاح و تنظیم سند رسمی نیز، 
اگر چه به موجب ماده  20 قانون حمایت خانواده الزامی است لیکن شرط درستی عقد نکاح 

نمی باشد و عدم ثبت، فقط دارای مجازات کیفری است.
�نکاح�جزء�احوال�شخصیه�است

احوال شخصیه به طور کلی به ویژگی ها و صفات شخصیتی افراد اطالق می شود که فرد 
را از دیگران تمیز داده و دارای اثر حقوقی است مثاًل اینکه کسی مرد باشد یا زن باشد، پدر 
باشد یا فرزند باشد، متاهل باشد یا مجرد باشد، رشید باشد یا سفیه باشد. این اوصاف وی را 
از دیگران جدا می کند و در عین حال دارای آثار حقوقی نیز می باشد البته در مورد مصادیق 
احوال شخصیه اختالف نظر وجود دارد ولی قطعا نکاح، طالق، نسب، والیت، وصیت، ارث 
و اهلیت از جمله مصادیق احوال شخصیه هستند. وقتی نکاح جز احوال شخصیه محسوب 

گردید یکسری آثاری را خواهد داشت که عبارتند از:
1- ایرانیان در سراسر دنیا از جهت احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات ایران خواهند 

بود:
مطابق ماده 6 قانون مدنی »قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و 
باشند  مجري  اینکه مقیم در خارجه  ولو  ایران  اتباع  ارث در مورد کلیه  اهلیت اشخاص و 

خواهد بود«.
نکته1- در محاکم خارج از کشور در رابطه با احوال شخصیه به دو صورت عمل می 
شود کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند مانند انگلیس و آمریکا  
و کشورهایی که احوال شخصیه را  تابع قانون ملی می دانند مانند ایران و فرانسه )در کشور 
فرانسه نیز با اینکه احوال شخصی تابع قانون ملی است ولی در صورتی که زن و شوهر 
اقامتگاه مشترک حکومت  قانون  رابطه میان آن دو  باشند در  تابعیت های مختلف داشته 

می کند(.
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نکته2- اجرای قانون ایران با رعایت سایر شروط در دادگاه خارجی منوط بر این است 
که با نظم عمومی داخلی آن کشور تعارض نداشته باشد. 

خودشان  متبوع  کشور  مقررات  تابع  احوال شخصیه  از جهت  ایران  مقیم  خارجیان   -2
هستند و تابع قوانین ایران نیستند:

احوال شخصیه غیر ایرانیان که ترکه منقول یا غیرمنقول آن ها در ایران قرار دارد یا مقیم 
ایران هستند مطابق ماده 7 قانون مدنی1  از جهت قوانین اصلی تابع قانون دولت متبوع خود 
خواهند بود )قانون ملی( نه قانون دین و مذهبی که از آن پیروی می کنند منتها این حکم 

استثنائاتی نیز دارد که عبارتند از:
الف-مقررات ماده مذکور تا حدی اجرا می شود که مخالف عهدنامه های بین المللی که 

ایران امضا کرده است و قوانین خاص دیگر نباشد )ماده 974 قانون مدنی(
ب- اگر قانون خارجی که باید مطابق ماده مذکور رعایت گردد به قانون دیگری احاله 
داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده 

باشد )ماده 973 قانون مدنی(
ج- محکمه نمی تواند قوانین خارجی را که بر خالف اخالق حسنه بوده و یا به واسطه 
جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود 
به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصواًل مجاز باشد )ماده  975 قانون مدنی(                                                                                        
د- عدم وجود موانعی مانند جانشینی خود به خودی قانون داخلی ، عدم دسترسی به قانون 

خارجی و انصراف افراد از استناد به قانون خارجی
و  کلیمیان  )زرتشتیان،  ایران  در  شده  شناخته  دینی  های  اقلیت  جزء  که  ایرانیانی   -3
مسیحیان( هستند و ایرانیان مسلمان غیر شیعه از جهت احوال شخصیه تابع مقررات دین و 

مذهب خودشان هستند.
احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی است اما احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه 
اعم از حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی و زیدی )مطابق اصل 12 قانون اساسی(2 و ایرانیان 

1- ماده 7 قانون مدنی »اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و 
همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود  معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود«

2- اصل 12 قانون اساسی »دين  رسمي  ايران ، اسالم  و مذهب  جعفري  اثني  عشري  است  و اين  اصل   الي   االبد غيرقابل  
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آنان به رسمیت شناخته شده یعنی زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان  غیر مسلمان که دین 
)مطابق اصل 13قانون اساسی(1 از قلمرو قانون مدنی خارج و تابع مذهب خودشان هستند                                                                                                               
نکته1- در خصوص نکاح و طالق ایرانیان غیر شیعه و ایرانیان غیر مسلمان با توجه به 
ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 
و وحدت مالت مواد 967 و 975 قانون مدنی، قواعد متداول در مذهبی که شوهر پیرو آن 
است نسبت به نکاح و طالق حاکم خواهد بود منتها قواعد مذکور نباید مغایر با نظم عمومی 

و اخالق حسنه باشد.
نکته2-�مسائل احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه اعم از اقلیت های دینی یا مذهبی 
قابل طرح در مراجع خاص آن اقلیت است و نیازی نیست که حتمًا در محاکم عمومی کشور 

مطرح شوند.

فصل دوم: اقسام عقد نکاح
در نظام حقوقی ایران دو نوع نکاح از نظر دوام و زمان وجود دارد : نکاح دائم و نکاح 

منقطع یا موقت )متعه( 
�نکاح�دائم

نکاح دائم فاقد مدت است و به صورت همیشگی میان زن و مرد رابطه محرمیت ایجاد 
می کند و به همین اعتبار نکاح مزبور را دائمی می نامند و به طور کلی اصوال زمانی که از عقد 
نکاح یا ازدواج صحبت به میان می آید اصل بر عقد نکاح دائم یا همان ازدواج دائمی است و 

مدعی نکاح منقطع باید ادعای خود را اثبات کند چون اصل بر نکاح دائم است.

تغيير است  و مذاهب  ديگر اسالمي  اعم  از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي  و زيدي  داراي  احترام  كامل  مي باشند و 
پيروان  اين  مذاهب  در انجام  مراسم  مذهبي ، طبق  فقه  خودشان  آزادند و در تعليم  و تربيت  ديني  و احوال  شخصيه  
)ازدواج ، طالق ، ارث  و وصيت ( و دعاوي  مربوط به  آن  در دادگاه  ها رسميت  دارند و در هر منطقه  اي كه  پيروان  هر 
يك  از اين  مذاهب  اكثريت  داشته  باشند، مقررات  محلي  در حدود اختيارات  شوراها بر طبق  آن  مذهب  خواهد بود، 

با حفظ حقوق  پيروان  ساير مذاهب«
1- اصل 13 قانون اساسی »ايرانيان  زرتشتي ، كليمي  و مسيحي  تنها اقليت هاي  ديني  شناخته  مي شوند كه  در حدود 

قانون  در انجام  مراسم  ديني  خود آزادند و در احوال  شخصيه  و تعليمات  ديني  بر طبق  آئين  خود عمل  مي كنند«
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�نکاح�موقت�)متعه(�
در مقابل نکاح دائم، نکاح موقت وجود دارد که قانون مدنی از آن به نکاح منقطع تعبیر 
کرده است طبق ماده 1075 قانون مدنی »نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی 

واقع شده باشد«.

1-�شرایط،�احکام�و�آثار�عقد�نکاح�موقت:
تمام شرایط مذکور برای زوجین در عقد نکاح دائم و کلیه احکام آن از جمله محرمات 
نسبی و سببی و..... در نکاح موقت نیز جاری است و فقط در برخی از امور تفاوت هایی با 

عقد نکاح دائم دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود.

�ذکر�مدت
مطابق ماده  1076ق.م »مدت نکاح منقطع باید کاماًل معین شود« و چنانچه مدت در 
نکاح موقت ذکر نشود نکاح موقت باطل است پس اگر طرفین، توافق کنند که ازدواج آنها 
بعد از مدتی شروع شود این ازدواج باطل است همچنین اگر انتهای مدت، زمان معینی نباشد 

مثل وقوع جنگ، زلزله، برگشت فردی از سفر و امثال آن، عقد نکاح منقطع باطل است.
نکته�1-�علم اجمالی به مدت نکاح و یا قابلیت تعیین آن کافی نیست و ضمانت اجرای 
عدم تعیین مدت معین بطالن نکاح است همچنین رفع اجمال بعدی طرفین از مدت نامعلوم 

نیز نمی تواند عقد واقع شده را صحیح کند.
نکته�2-�حداکثر و حداقل مدت در عقد نکاح موقت محدودیتی ندارد و تعیین آن به اراده 
و خواست طرفین وابسته است بنابراین می شود مدت نکاح موقت را به کمتر از زمانی که 
برای جماع الزم است تعیین نمود یا مدت آن را اینقدر طوالنی قرار داد که زائد از حد عمر 

عادی باشد مثل 150 سال.
به نکاح  تغییر ماهیت آن  طوالنی شدن مدت نکاح موقت فی نفسه موجب  نکته�3-�
دائم نخواهد شد مگر آنکه اراده و قصد باطنی طرفین حاکی از آن باشد که آنها نکاح دائم 

را قصد کرده اند.
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ت�نکاح
ت�عدم�ذکر�مد

در�صور

اگر در وقوع نکاح اختالف نباشد و هر دو طرف 
وقوع نکاح را قبول کرده اند و وقوع ظاهری عقد 
مورد تردید نیست مثل اینکه زوجین فوت کرده اند 
و عقد نامه را امضا کرده اما قسمتی که نوع عقد در 

آن درج می شود از بین رفته

در صورت اختالف زوجین در دائم و موقت بودن 
عقد نکاح که یکی می گوید قصد من موقت بوده و 
دیگری می گوید قصد من نکاح دائم بوده در اینجا 

اصل صحت جاری نمی شود.

موقت   نکاح  طرفین  مقصود  باشد  معلوم  اگر 
بوده  

عقد نکاح باطل است

نکاح  که  است  این  ظاهر 
دائم بوده و صحیح است

ادعای  بتواند  کدام  هر   -1
خود را با دلیل ثابت کند قول او 

صحیح است.
2- اگر طرفین عقد نکاح ادله ای 
خورد  سوگند  کدام  هر  نداشتند 

قول او صحیح است
3- اگر هر دو سوگند خوردند نکاح 

منتفی است.

�مهریه
در نکاح موقت بر خالف نکاح دائم، مهریه رکن عقد است و ذکر مهریه الزامی است و در 
صورت عدم ذکر مهریه، عقد نکاح موقت باطل است چنانکه ماده 1095 ق.م بیان می دارد 

»در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است«. 
نکته�1-�مطابق ماده 1099 ق.م در هر موردی که نکاح باطل و زن جاهل به فساد عقد 

نکاح باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
نکته2-�اگر مهریه در عقد ذکر شود ولی به جهتی مهریه تعیین شده باطل باشد عقد 

نکاح موقت نیز باطل خواهد بود.
نکته3-�تفویض اختیار تعیین مهر به دیگری موجب بطالن نکاح منقطع است

�نفقه�)انفاق(�
با پرداخت خرجی و نفقه مالزمه ندارد چنانکه در ماده 1113  در نکاح موقت، زوجیت 
ق.م آمده است »در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد 
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مبنی بر آن جاری شده باشد« البته در دو مورد، این حکم همانگونه که در قانون ذکر شده 
مجری نخواهد بود.

1- چنانچه حق پرداخت نفقه به زوجه در حین عقد شرط شود و زوج آن را بپذیرد.
 2- چنانچه عقد نکاح موقت مبنی بر آن جاری شده باشد.

 یعنی نفقه قبل از عقد شرط نشود ولی از مجموع اوضاع، احوال و قرائن بنای طرفین بر 
آن احراز شود مانند موردی که نکاح به صورت طویل المدت مثاًل 99 سال است تبانی ضمنی 
در التزام به دادن نفقه در آن وجود دارد و به نظر می رسد که در این صورت می توان به استناد 
ماده 225 ق.م که بیان می دارد »متعارف بودن امري در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون 
تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است« زوج را به پرداخت نفقه ملزم کرد 
یا در موردی که از ازدواج موقت فرزندی به دنیا آمده و زوجین با هم زندگی می کنند قرینه 

توافق ضمنی بر پرداخت نفقه وجود دارد.
�ضمانت�اجرایی�استنکاف�زوج�از�پرداخت�نفقه�در�عقد�موقت:

اگر طبق ماده 1113 ق.م نکاح موقت همراه با شرط پرداخت نفقه باشد و زوج از دادن 
نفقه زوجه خودداری کند به دستور ماده 1111 ق.م »زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر 
از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را 
به دادن آن محکوم خواهد کرد« یعنی زوجه می تواند الزام زوج به پرداخت نفقه را از دادگاه 
صالح درخواست کند و چنانچه خودداری زوج از پرداخت نفقه به لحاظ عدم توانایی مالی 
باشد و دادگاه نتواند زوج را ملزم به پرداخت نفقه کند یا اجرای حکم ممکن نباشد مثل اینکه 
زوج مدتی زوجه خود را رها کند و به او سر نزند و چند سال نیز از مدت عقد باقی مانده باشد 
در این صورت با توجه به مالک ماده 1129 قانون مدنی دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت 
خواهد کرد و نهایتًا در صورت استنکاف وی از اجرای حکم، دادگاه راسًا زوجه را رها و باقی 

مدت را بذل می کند. 
نکته-�عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح منقطع یا موقت ضمانت اجرای کیفری ندارد
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�ارث
از مفهوم مخالف1 ماده 940 ق.م که بیان می دارد »زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و 
ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند« استفاده می شود که زوجین در عقد نکاح موقت 
از یکدیگر ارث نمی برند و برخالف نفقه شرط توارث )ارث بردن( زوجین در نکاح موقت نیز 

نمی  تواند ایشان را وارث هم کند چون مقررات مربوط به ارث از مقررات آمره2 است.
نکته-�درست است که زوجین در نکاح موقت از هم ارث نمی برند اما فرزند حاصل از 

نکاح موقت از پدر و مادر خویش ارث می برد.

�ثبت�نکاح�موقت
نکاح موقت اصوال نیازی به ثبت ندارد ولی مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 

سال 1391  در سه مورد استثنًا ثبت آن الزامی است.
1- باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین
3- شرط ضمن عقد

نکته1-�اصوال ثبت بذل مدت، انقضای مدت، فسخ، انفساخ و اعالم بطالن نکاح موقت 
الزامی نیست اما در شرایطی که ثبت نکاح موقت الزام آور باشد ثبت موارد مذکور نیز الزام 

آور خواهد بود.
نکته�2-�به نظر می رسد وفق ظاهر ماده 21 قانون حمایت خانواده صرف باردار شدن زن 
موجب الزام زوج مبنی بر ثبت نکاح منقطع است و بنابراین سقط جنین تأثیری در آن ندارد 
به عبارت دیگر با سقط جنین و شک در لزوم یا عدم لزوم ثبت، تکلیف زوج مبنی بر ثبت 

1. بخشی از مدلول جمله كه از سخنان گوينده فهميده می شود و متكلم آن را به زبان نمی  آورد، مفهوم نام دارد و 
مفهوم به موافق و مفهوم مخالف تقسيم می شود مفهوم مخالف، داللت التزامی منطوق كالم است بر انتفای طبيعی 
حكم از موضوع مقيد، هنگامی كه قيد موضوع منتفی باشد مانند »اگر آب كر باشد چيزی او را نجس نمی كند« كه 

مفهوم مخالف آن اين است كه »اگر آب كر نباشد و با شیء نجس برخورد كند نجس می شود«
2. قوانين از جهت قدرت الزام  آوری به دو گروه قوانين تفسيری يا تكميلی و قوانين امری يا الزامی تقسيم می شوند. 
توافق خالف قوانين دسته اول ممكن است اما توافق خالف قوانين دسته دوم بی  اعتبار است قوانين امری قوانينی  
هستند كه در صورت نقض آنها نظم عمومی مختل می  شود و قوانين تكميلی قوانينی  هستند كه با نظم عمومی ارتباط 

و مغايرتی ندارند. مثاًل در قانون مدنی قوانين مربوط به قراردادها و بيع   تكميلی  می باشند و ارث و وصيت امری
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نکاح موقت استصحاب می گردد اما شاید نظر صحیح این باشد که چون هدف قانونگذار از 
وضع بند 1 ماده 21 حمایت از کودکان حاصل از ازدواج موقت بوده بنابراین در صورتی که 
این امر بالموضوع شود ثبت نکاح موقت نیز دلیلی ندارد عالوه بر این که اصل نیز بر عدم 

ثبت نکاح موقت است و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد.
�ضمانت�اجرایی�کیفری:

در  مردي.........  »چنانچه   1391 سال  مصوب  خانواده  حمایت  قانون   49 ماده  مطابق 
مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به 

پرداخت جزاي نقدي درجه پنج1 و یا حبس تعزیري درجه هفت2  محکوم مي شود« 
نکته1-�فاعل جرم موضوع این ماده باید مرد )زوج( باشد بنابراین واژه مرد در صدر این 
ماده به عاقدی که به وکالت از زوج اقدام به اجرای صیغه می نماید ولی از ثبت خودداری 

می کند تسری ندارد.
ازدواج  بودن  ثبت  قابل  نکاح،  ثبت  عدم  جرم  تحقق  برای  مهم  بسیار  شرط  نکته2-�
است بنابراین برای مثال اگر شخص خارجی بر خالف مقررات ماده 1060 قانون مدنی با 
زنی ایرانی ازدواج کند و این ازدواج را ثبت نکند چون اساسًا چنین ازدواج قابل ثبت نیست 

نمی توان زوج را تحت عنوان جرم عدم ثبت نکاح تعقیب نمود.
نکته3-�مطابق رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی 
که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس مالک تشخیص درجه 

مجازات و بالنتیجه صالحیت دادگاه است.

�عّده
مطابق مواد 1152 و 1153 و 1154 ق.م مدت عّده در عقد موقت در صورت بذل و انقضاء 
مدت در زن غیر حامل دو ُطْهْر3  است مگر اینکه زن با اقتضاي سن عادت  زنانگي نبیند )زن 

1. جزای نقدی بيش از دويست و چهل ميليون )240/000/000( ريال تا پانصد ميليون )500/000/000( ريال
2. حبس از نود و يك روز تا شش ماه

3. به پاكی از حيض و نفاس طهر گفته می شود و طهر به اعتبار وقوع و عدم وقوع آميزش در زمان آن، به طهر مواقعه 
و طهر غير مواقعه تقسيم می شود. طهر مواقعه عبارت است از طهری كه در ايّام آن مرد با همسرش آميزش كرده 

است و طهر غير مواقعه طهری است كه در ايام آن آميزشی صورت نگرفته باشد.
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مسترابه باشد( که در این صورت 45روز است در مورد زن حامله تا وضع حمل است اما در 
صورت فوت شوهر، زن باید عده وفات نگه دارد که چهار ماه و ده روز می باشد.

2-�روش�های�انحالل�نکاح�موقت�
ماده 1139 ق.م مقرر می دارد »طالق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاي 
مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج مي شود« بنابراین عقد نکاح منقطع به چهار 

طریق منحل می گردد بذل مدت، انقضاء مدت، فسخ نکاح و فوت یکی از زوجین

1-�فسخ�نکاح
هر یک از طرفین عقد نکاح منقطع می تواند همانند عقد دائم از موارد فسخ پیش بینی 
شده در قانون استفاده نموده و عقد را یک طرفه فسخ کند که در جای خود مورد بحث قرار 

خواهد گرفت.

2-�بذل�مدت
به این معنی است که شوهر مدت باقی مانده عقد موقت را به زن ببخشد و عقد را منحل 

نماید.
نکته1-�چون مدتی که برای ازدواج موقت معین می شود به سود زوج است لذا فقط او 

می تواند از این نفع خود بگذرد و مدتی را که باقی مانده به زن ببخشد.
نکته2-�بذل مدت به وکالت ممکن است و شوهر میتواند در این باره به زن وکالت دهد 
نکته3-�در نکاح موقت نیز در صورت ایجاد حالت عسر و حرج زن میتواند الزام شوهر به 

بذل مدت را از دادگاه تقاضا کند.
نباید در  اینکه طالق  نکته4-�وجود شرایطی که برای صحت طالق الزم است مانند 

زمان عادت ماهیانه باشد در بذل مدت الزم و ضروری نیست. 
نکته5-�برای صحت بذل مدت یا بخشیدن مدت زمان صیغه موقت، مرد باید عاقل و 
بالغ و رشید و مختار باشد و همچنین بایستی اراده خود را اعالن کند و قصد درونی او به 

تنهایی موثر نخواهد بود.

3-�انقضاء�مدت
اصوال نکاح موقت برای مدت معینی شکل می گیرد بنابراین بعد از سپری شدن آن مدت، 
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عقد منحل می گردد.

4-�فوت�یک�از�زوجین
طبیعی است که در صورت فوت زن یا مرد، عقد ازدواج منحل می شود و از این بابت میان 

عقد دائم یا موقت تفاوتی وجود ندارد.

1- فسخ
2- بذل مدت

3- فوت یکی از 
زوجین

4- انقضاء مدت

نکاح�منقطع�»نکاح�وقتی�منقطع�است�
که�برای�مدت�معینی�واقع�شده�باشد«

شرایططرق انحالل ثبت

اصواًل ثبت آن اختیاری است مگر 
در موارد زیر که اجباری خواهد بود.

1- باردار شدن زوجه
2- شرط ضمن عقد

اجرایی  ضمانت  طرفین  توافق   -3
عدم ثبت )جزای نقدی درجه 5 یا 

حبس تعزیری درجه 7 برای زوج( 

1- لزوم ذکر مدت )عدم ذکر مدت 
یا مجهول بودن آن موجب بطالن عقد 

است( 
2- لزوم ذکر مهریه )عدم ذکر مهریه 
موجب  دلیلی  هر  به  آن  بطالن  یا 

بطالن عقد است( 
3- نفقه )اصوال ندارد مگر شرط شده 

یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد( 
4- ارث )ندارد- فرزند ارث می برد( 

5- عده

�تفاوت�ازدواج�دائم�و�موقت

موقتدائم

ذکر مدت شرط است1- از مدت سخنی به میان نمی آید

تعیین مهر شرط صحت است و عدم ذکر آن ذکر مهریه شرط صحت نیست )1087(
موجب بطالن )1095 ق.م( 
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نکاح موقت امری استثنایی استاصل بر نکاح دائمی است

زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه است مگر 
زوجه ناشزه باشد )مواد 1106 و 1107 ق.م( 

اصواًل ملزم به دادن نفقه نیست مگر اینکه شرط 
شود یا عقد مبنی بر آن جاری شود 

شیوه انحالل با طالق نیست بلکه از طریق فسخ طالق ویژه نکاح دائم است 
یا انقضاء یا بذل مدت است 

بین زن و شوهر رابطه توارث نیستبین زوجین رابطه توارث وجود دارد 

عده زوجه بعد از جدایی از شوهر 2 طهر است اعم عده طالق یا فسخ نکاح 3 طهر است
از فسخ، انقضا و بذل مدت 

الزام به دادن مهرالمتعه در نکاح منقطع اجرا مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است 
نمی شود

�خواستگاری
خواستگاری که در فقه اسالمی به آن ِخْطبِه می گویند یعنی تقاضای مرد برای ازدواج با 
زنی معین، از این رو خواستگار فرعًا همیشه مرد و کسی که از او خواستگاری می شود همواره 
زن است ولی عقال خواستگاری از طرف زنان نیز منع قانونی و شرعی ندارد بنابراین پیشنهاد 

ازدواج از طرف زن و خواستگاری او از مرد نیز بدون اشکال است.

�شرایط�و�موانع�خواستگاری
نکاح  موانع  از  خالی  که  را  زنی  »هر  است  نموده  بیان  1034ق.م  ماده  در  قانونگذار 
باشد می توان خواستگاری نمود« یعنی مالک صحت خواستگاری این است که به هنگام 
خواستگاری امکان ازدواج با آن زن وجود داشته باشد بنابراین خواستگاری از زنانی که دارای 
موانع نکاح هستند جایز نیست و فرقی نمی کند که مانع نکاح دائمی باشد مانند حرمت ازدواج 
با عمه و خاله یا موقتی و بعد از خواستگاری برطرف شود مانند زنی که در دوران عده است 
)این موانع خواستگاری که از آن به عنوان موانع نکاح هم یاد می شود هشت مورد است که 

در بخش موانع نکاح به این موضوع خواهیم پرداخت( 
می کند  تصریح   1035 ماده  در  فقها  مشهور  نظر  از  پیروی  به  مدنی  قانون  نکته-�
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»وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند...........« بنابراین هرگاه خواستگاری از زنی که 
از  این عمل عدول ضمنی  انجامید  ازدواج  به  قبول کرده،  را  خواستگاری شخص دیگری 
نامزدی و خواستگاری قبلی تلقی گردیده و ازدواج صحیح است بنابراین خواستگاری از یک 

شخص ایجاد حق تقدم در نکاح با وی نمی کند.

�مسئولیت�ناشی�از�خواستگاری�غیر�مجاز
�مسئولیت�مدنی:

در صورتی که خواستگاری غیر مجاز موجب خسارت های مادی و معنوی به یک زن شود، 
زن می تواند از مردی که از او درخواست ازدواج به صورت غیر مجاز نموده جبران خسارتهای 

وارده را مطالبه نماید.
�مسئولیت�کیفری:

صرف خواستگاری از زنی که ازدواج با او ممنوع است عنوان مجرمانه مستقلی ندارد مگر 
آنکه با این خواستگاری مزاحمتی برای زن ایجاد شود و یا توهین به وی تلقی گردد که 
تحت عنوان جرم مزاحمت برای بانوان، موضوع ماده 619 قانون مجازات اسالمی  مستوجب 

کیفر است.

�نامزدی�)وعده�ازدواج(�
افراد  عموم  میان  در  آنچه  است  متفاوت  یکدیگر  با  حقوق  و  عرف  در  نامزدی  مفهوم 
جامعه به  عنوان نامزدی شناخته می شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح می باشد 
در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر خانه ازدواج رفته و 
عقد نکاح میان خود منعقد کرده اند ولی هنوز در یک منزل مشترک سکونت ندارند نامزد 
می گویند در حالیکه در عالم حقوق، نامزدی به مرحله ای می گویند که قبل از انعقاد عقد نکاح 
قرارگرفته و زن و مرد صرفًا در حال آشنایی با یکدیگر هستند یعنی فاصله میان خواستگاری 
و اجرای مراسم عقد را نامزدی می گویند به همین دلیل در حقوق به نامزدها عنوان زن و 
شوهر اطالق نمی گردد و هیچ  گاه آثار عقد نکاح از قبیل زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و 

پرداخت نفقه میان آنها اعمال نخواهد شد.
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�شرایط�صحت�عقد�نامزدی
توافقی که زن و مرد درباره ازدواج آینده خود می کنند باید تابع شرایط عمومی صحت 
قراردادها باشد یعنی طرفین قاصد و راضی باشند و برای انعقاد عقد نکاح اهلیت داشته باشند 

و مانعی نیز برای ازدواج آینده نامزدها وجود نداشته باشد

�ماهیت�نامزدی
نامزدی ماهیتًا عقد جایز حکمی است و بر طبق ماده 1035 ق.م »وعده ازدواج ایجاد علقه 
زوجیت نمي  کند اگر چه تمام یا قسمتي از مهریه که بین طرفین براي موقع ازدواج مقرر 
گردیده پرداخته شده  باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي 
 تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمي  تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا 
از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نماید« بنابراین هر یک از نامزدها می تواند از 
وصلت خودداری کند خواه این امر علت موجه داشته باشد یا بدون علت موجه باشد و طرف 

دیگر نیز نمی تواند به هیچ وجه شخص را مجبور به ازدواج با خود کند.
نکته�1-�آوردن شرطی مبنی بر تعهد به ازدواج، ضمن نامزدی نمی تواند برای نامزدها 
تعهد ایجاد کند مثاًل اگر مردی تعهد کند که زنی را به همسری بگیرد و در قراردادی ملتزم 
شود که در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد. چنین تعهد و وجه التزامی 
از نظر حقوقی باطل است زیرا این موضوع اصواًل از مصادیق موضوع ماده 10 قانون مدنی 
خارج است چون به موجب این ماده تعهدات خصوصی نباید مخالف قانون باشد در حالی 
که ایجاد چنین تعهدی مخالف صریح منطوق ماده 1035 قانون مدنی است  و از طرفی به 
وسیله قرار دادن وجه التزام برای نامزد ممتنع از انعقاد نکاح، به شکلی غیر مستقیم اجبار به 
انعقاد نکاح ایجاد می شود در حالی که هر یک از زوجین تا آخرین لحظه باید از آزادی اراده 

برخوردار باشند.
�خسارات�ناشی�از�سوء�استفاده�از�حق�در�برهم�زدن�نامزدی

�طرفین�و�میزان�خسارت
اگر ثابت شود یکی از نامزدها از حقی که قانون به جهت امتناع از ازدواج مقرر نموده 
است سوء استفاده کرده و موجب ورود زیان به طرف مقابل شده دادگاه باید حکم به جبران 
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خسارت بدهد. این موضوع در بند اول ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تایید شده 
است که رسیدگی به »نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن« را در صالحیت دادگاه 

خانواده قرار داده است.
نیز می توان  را  اینگونه موارد خسارات معنوی  قانون مسئولیت مدنی در  مطابق  نکته-�
به  که  مدنی »کسي  مسئولیت  قانون   10 ماده  وفق  کرد  مطالبه  مادی  بر خسارت  عالوه 
حیثیت و اعتبارات شخصي یا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از کسي که لطمه وارد 
آورده است جبران زیان مادي  و معنوي خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر 
ایجاب نماید دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به خسارت مالي 
 حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهي و درج حکم در جراید و امثال 
آن نماید« و اگر اصل نامزدی ناشی از حیله و اکراه بوده و احتمااًل منجر به ازاله بکارت 
دختر نیز شده باشد عالوه بر مجازات مدنی مرتکب مشمول ماده 9 قانون مسئولیت مدنی 

نیز خواهد شد.

�چه�کسانی�می�توانند�مطالبه�خسارت�کنند
 عمدتًا افرادی می توانند مطالبه خسارت کنند که مستقیمًا از عدم وصلت مزبور خسارت 
ببینند بنابراین فقط خود نامزدها، ابوین و اقربای نزدیک آنها می توانند مدعی ورود خسارت 
به خود شوند و این افراد می توانند مخارج متعارفی را که با اعتماد به وقوع ازدواج نموده اند 
از قبیل مهمانی  های معارفه، مسافرت های تفریحی  مطالبه کنند ولی مخارج غیر متعارف 

و..... قابل مطالبه نیست زیرا این امور زوائدی هستند که عرف الزم نمی داند.

�استرداد�هدایا
زن و مرد برای استحکام روابط عاطفی در دوران نامزدی برای هم هدایایی تهیه می کنند 
ولی در شرایطی که آشنایی به  ازدواج منتهی نشود طرفین برای تبادل این هدایا ممکن است 
با مشکالتی مواجه شوند فلذا مواد 1037 و 1038 قانون مدنی در این مورد بیان می کنند 
»هر یک از نامزدها مي  تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائي را که به طرف 
نباشد  اگر عین هدایا موجود  داده  است مطالبه کند  براي وصلت منظور  او  ابوین  یا  دیگر 
مستحق قیمت هدایائي خواهد بود که عادتا نگاهداشته مي  شود مگر اینکه آن هدایا بدون 
تقصیر طرف دیگر تلف شده  باشد« »مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردي که 
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وصلت منظور در اثر فوت یکي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود«. 
با  حقوقی  نامزدی  مفهوم  کردیم  ذکر  نیز  نامزدی  تعریف  در  که  همانگونه  �-1 نکته�
نامزدی عرفی فرق می کند. منظور از نامزدی حقوقی مدت زمان بین خواستگاری تا انعقاد 
عقد نکاح است که هنوز علقه زوجیت ایجاد نشده است ولی عرف به مدت زمان بین عقد 
نکاح تا دخول )عروسی( نامزدی می گوید. در صورتی که هدایایی در دوره عرفی نامزدی داده 

شود حکم آن تابع این ماده نیست و قواعد عمومی عقد هبه بر آن حاکم است.
نکته2-�شیربها از تعهدات ضمن عقد نکاح است و عبارت "یا ابوین او" در ماده 1107 

قانون مدنی ربطی به شیربها ندارد.

فروض�استرداد�هدایای�دوران�نامزدی

برهم�خوردن�نامزدی�در�اثر�
فوت�نامزدها�باشد

هدیه  عین  اگر 
باشد  شده  تلف 
حتی اگر با تقصیر 
مطالبه  قابل  باشد 

نیست

اگر عین هدیه 
است  موجود 
استرداد  قابل 

است

بر�هم�خوردن�نامزدی�به�واسطه�
رجوع�یک�طرف�باشد

عین هدیه موجود باشد قابل استرداد است از 
هر نوع که باشد

عین هدایا موجود نباشد

مصرف نشدنی 
برگردانده می  شود مگر 
بدون تقصیر تلف شده 

باشد مثل .... 

مصرف شدنی قابل 
استرداد نیست مثل ...

وضعیت�نامه�ها�و�عکس�ها
هرگاه نامزدها در دوران نامزدی با یکدیگر عکس گرفته و یا عکس خود را به دیگری داده 
باشد  موجود  که عکس  در صورتی  نوعی هدیه محسوب می شود  باشند چون عکس هم 
همچون سایر هدایا از جانب صاحب عکس قابل استرداد است در خصوص نامه هایی که در 
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دوران نامزدی یا قبل از آن بین نامزدها مبادله می شود چون نامه را عرفا نمی توان جزء هدایا 
دانست بنابراین نمی توان مالک نامه ها را به استرداد آن ملزم کرد مگر اینکه بیم این باشد که 
دریافت کننده نامه ها از آنها سوء استفاده کند و از این طریق به نویسنده نامه زیانی وارد کند.

مرور�زمان�دعاوی�نامزدی
بر طبق ماده 1309 قانون مدنی مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی دو 
سال بود اما متاسفانه با توجه به اینکه در فقه اسالمی مرور زمان شناخته نشده بود1  این 
ماده در اصالحات بعدی قانونی حذف شد و در حال حاضر این دعاوی برای همیشه قابلیت 

استماع دارد.

1. مشهور علمای اماميه به استناد نصوص و روايات به اين بيان كه الحق القديم ال يزيله شی فتوا داده اند كه حق 
دعوی در هيچ موقعی به خاطر مرور زمان ساقط نمی گردد.
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خالصه�بحث

تعریف:�توافق�زن�و�مرد�به�جهت�زندگی

                                                       
نکاح

اوصاف�و�ویژگی�ها

جزء عقود است

عقدی رضایی است
عقد غیر مالی است

جزء احوال شخصیه است

اقسام

عقد�
دائم

عقد�
موقت

تعریف: نکاحی که برای مدت معینی واقع شده 
باشد

شرایط اختصاصی: 1- ذکر مدت )عدم ذکر مدت 
یا مجهول بودن آن موجب بطالن عقد است( 
2- ذکر مهریه )عدم ذکر مهریه یا بطالن آن 
به هر دلیلی موجب بطالن عقد است( 3- نفقه 
)اصوال ندارد مگر شرط شده یا عقد مبنی بر آن 
جاری شده باشد( 4- ارث )ندارد ولی فرزندان 

ارث می برند( 

انقضاء مدت  بذل مدت 2-  انحالل: 1-  طرق 
3- فسخ 4- فوت

مورد  در  ندارد مگر  ثبت  به  نیازی  اصوال  ثبت: 
عقد  ضمن  شرط   -2 زوجه  شدن  باردار   -1
3- توافق طرفین ]ضمانت اجرایی عدم ثبت، 
جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 

برای زوج[
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نکاح

ی
ی�و�نامزد

خواستگار

خواستگاری

تعریف: فاصله بین خواستگاری و اجرای مراسم عقد

شرایط: وجود شرایط عمومی صحت عقود و عدم 
وجود مانع

الزام آور نیست- تعهد به ازدواج  ماهیت: اصال 
ضمن قرارداد اعتباری ندارد

خسارات: در صورت سوء استفاده نامزد از حق قانونی 
)عدم الزام به ازدواج( ملزم به جبران خسارات است

نامزدی

تعریف: تقاضای ازدواج مرد از زن

شرایط و موانع: وجود شرایط عمومی صحت عقود 
و نبودن مانع نکاح در زن موضوع خواستگاری 

ماده 1034 قانون مدنی

ویژگی: الزام آور نیست ماده 1035 ق.م

استرداد هدایا: هدایایی که مصرف شدنی هستند 
موجود  هدیه  عین  اگر  شیرینی  و  گل  مانند 
هدیه  عین  اگر  نیست  استرداد  قابل  نباشد 
موجود باشد قابل استرداد است اما هدایایی که 
اگر  مانند طال، ماشین  نیستند  مصرف شدنی 
عین هدایا موجود باشد عین هدایا قابل استرداد 
است اگر عین هدایا تلف شده باشد اگر بدون 
تقصیر باشد ضامن نیست اگر با تقصیر باشد 
قیمت یا مثل هدیه قابل مطالبه است اگر برهم 
خوردن نامزدی در اثر فوت نامزدها باشد اگر 
عین هدیه موجود است قابل استرداد است اگر 
عین هدیه تلف شده باشد حتی اگر با تقصیر 

باشد قابل مطالبه نیست



باب سوم: شرایط صحت عقد نکاح





قانون مدنی در ماده 190 شرایط اساسی و عمومی صحت معامالت را بیان نموده است 
»برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت 
اما در عقد  طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله« 
نکاح عالوه بر وجود شرایط اساسی و عمومی صحت معامالت شرایط اختصاصی خاصی نیز 
باید وجود داشته باشد و نیز الزم است موانع صحت نکاح هم وجود نداشته باشد )مواد 1045 

الی 1061 قانون مدنی(.
شرایط�اختصاصی�صحت�عقد�نکاح

فصل اول: اختالف جنسیت
لحاظ  به  دو همجنس  ازدواج  و  است  نکاح  اساسی صحت  شرایط  از  جنسیت  اختالف 
مخالفت با اخالق حسنه، نظم عمومی، قانون و فلسفه ازدواج باطل است قانون مدنی نیز در 
مقررات مربوط به نکاح در موارد متعددی از الفاظی بهره گرفته است که در جنس مذکر و 
مونث تعّین دارد مانند زن و شوهر ]مواد 882- 900- 943- 986- 1085 قانون مدنی[ زن 
و مرد ]مواد 945- 1122 و 1123 قانون مدنی[ زوج و زوجه ]ماده 946 قانون مدنی[ مرد و 

همسر ]ماده 1133 قانون مدنی[ مسلمه و غیر مسلم ]ماده 1059 قانون مدنی[ 
لذا  تعیین جنسیت داریم  نداشته و  تغیییر جنسیت  اینکه ما  به نظر می رسد  آنچه  نکته: 
لذا کشف  بوده  موجود  جنسیت  با  مغایر  زوجین  از  یکی  جنسیت  بعدا کشف شود  چنانچه 

می شود که عقد نکاح از اول باطل بوده است. 
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فصل دوم: قصد و رضای طرفین
قصد یعنی اراده انجام عقد و اجرای آن اراده، یعنی زن و مرد در انعقاد عقد نکاح قصد 
انشاء )یعنی قصد جدی مبنی بر ایجاد عالقه زوجیت( داشته باشند لذا، کسانی که از روی 
یا  خواب  یا  مستی  حالت  در  هوشیاری  بدون  یا  می کنند  بیان  را  چیزی  هزل  و  شوخی 
هیپنوتیزم و.... مطالبی را عنوان می کنند یا در اثر اشتباه مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه که 
در عالم خارج واقع شده معارض باشد یا هر گاه زن و مردی مجبور به ازدواج شده باشند عقد 
نکاح به سبب فقدان قصد باطل است ولی گاهی در عقد نکاح قصد وجود دارد اما رضای یک 
طرف معیوب است مثل این که با اکراه اقدام به ازدواج کرده است که اینجا به علت معیوب 
بودن رضا عقد ازدواج غیر نافذ است و بعد از رفع حالت ُکره می تواند عقد را تنفیذ یا رد نماید.

�اعالم�اراده
اراده درونی کافی نبوده و باید ابراز شود لذا از نظر قواعد عمومی معامالت راه های ابراز 
اراده مختلف است مانند لفظ )ماده 194 قانون مدنی(، اشاره )ماده 192 قانون مدنی( و عمل 
)ماده 193 قانون مدنی(  بنابراین قاعده کلی این است که برای انعقاد عقد، طرفین می توانند 
از این روش ها برای ابراز اراده استفاده کنند اما این قاعده کلی با دو استثنا مواجه است: یک 
استثنا در عقود و یک استثنا در ایقاعات، که استثناء مربوط به عقود عقد وقف و نکاح است و 
استثناء مربوط به ایقاعات، طالق است بنابراین زن و مرد در انعقاد عقد نکاح و اعالم قصد 
و اراده خود فقط باید از ایجاب و قبول لفظی استفاده کنند در غیر این صورت نکاح صحیح 
نیست بنابراین زوجین نمی توانند با فعل، قصد خود را ابراز نمایند )نکاح معاطاتی( چنانکه 
ماده 1062 قانون مدنی صریحًا اعالم می دارد »نکاح واقع مي شود به ایجاب و قبول به 
قانون  به موجب ماده 1066  اینکه  نماید« مگر  ازدواج  بر قصد  الفاظي که صریحا داللت 
مدنی »..... یکي از متعاقدین یا هر دو الل باشند عقد به اشاره از طرف الل نیز واقع مي 

شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکي از انشاء  عقد باشد«.
نکته1-�به رغم ضرورت ایجاب و قبول لفظی، قانونگذار در بکارگیری نوع عبارت یا 
لفظ سختگیری نکرده و عبارت یا صیغه مخصوصی را الزم ندانسته است بنابراین ضرورتی 
ندارد که ایجاب و قبول حتمًا به صیغه عربی باشد بلکه لفظ فارسی برای انعقاد نکاح کفایت 
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می کند و بیان صیغه خاصی نیز ضرورت ندارد.
نکته2-�لزومی ندارد که ایجاب حتمًا از طرف مرد و قبول از طرف زن باشد آنچه که 
در ایجاب و قبول اهمیت دارد این است که اواًل عبارات به کار گرفته شده در معنی ازدواج 
صراحت داشته باشد ثانیًا بین مفاد ایجاب و قبول مطابقت وجود داشته باشد به گونه ای که 
هر کدام از طرفین در قالب ایجاب یا قبول همان چیزی را انشاء کنند که دیگری انشا کرده 
است بنابراین اگر زنی قصد ازدواج دائم با مردی را داشته باشد و مرد به تصور اینکه مقصود 
زن ازدواج موقت است قبولی خود را اعالم کند در این صورت هیچ گونه رابطه زوجیتی بین 
آنها برقرار نمی گردد ثالثا بین ایجاب و قبول توالی عرفی باید وجود داشته باشد یعنی فاصله 
قبول از ایجاب نباید به گونه ای باشد که عرفًا قبول از ایجاب دور افتاده و امکان اتصال 

عرفی آنها وجود نداشته باشد.
نکته�3-�مطابق ماده 1063 ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر 
شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند مثل پدر و جد پدری که از باب والیت 
ممکن است صغیر را به عقد دیگری درآورند و یا وکیل یا وصی یا قیم که اینها نیز نماینده 

به حساب می آیند.
نکته�4-�بر خالف تصوری که در بین عامه مردم وجود دارد سکوت عالمت رضا نیست 
و سکوت اعم از رضا است و می تواند شامل رضا باشد یا نباشد پس سکوت عالمت هیچ 
چیزی نیست و این همان چیزی است که فقها می گویند "الُیْنَسُب للّساکِت قول" یعنی به 
شخص ساکت اراده ای نسبت داده نمی شود بنابراین برای شخص ساکت چه در عقد نکاح 
و چه در غیر عقد نکاح اراده ای نسبت داده نمی شود اما برخی حقوقدانان می گویند استثنائًا 

سکوت دختر باکره عالمت رضای اوست.
نکته�5-�به نظر می رسد لفظ منحصر به گفتار شفاهی نباشد و کتابت هم نوعی بیان 

لفظ می باشد لذا به وسیله تحریر هم نکاح باید واقع شود. 
�عیوب�اراده�در�عقد�نکاح

�اکراه
یا  را تهدید کرده  او  اینکه  ازدواج کند مثل  به  اقدام  با رضای معیوب  یعنی یک طرف 
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ترسانده اند که اگر تن به ازدواج ندهی ضرری متوجه جان یا مال یا اقوامت خواهد شد ازدواج 
اکراهی غیر نافذ بوده و بعد از زوال ُکره قابل تنفیذ می باشد.

�اشتباه
اشتباه در عقد نکاح یا ازدواج به معنای تصور نادرستی است که یکی از زوجین در شخص 
یا شخصیت و یا اوصاف طرف دیگر و یا مهریه دارد و این اشتباهات بر حسب اهمیت و 
اندازه تاثیر آنها در اظهار اراده در عقد نکاح، دارای احکام و آثار متفاوتی هستند گاهی اشتباه 
به طور کلی اراده فرد و قصد او برای نکاح را از بین برده است و سبب بطالن عقد نکاح 
می شود و گاهی اشتباه یا تصور غلط زوجین پس از ازدواج تاثیری در صحت عقد نکاح ندارد                  

الف-�اشتباه�در�شخص�یا�هویت�مادی�یا�جسمی�همسر:�)اتحاد�مادی(�
به عنوان مثال  باشد  قرار گرفته  نکاح  به جای دیگری طرف عقد  اینکه شخصی  مثل 
مردی می خواهد با دختری که قبال دیده است ازدواج کند اما خواهر دوقلوی آن دختر در 
عقد حاضر شود و مرد با این تصور که طرف مقابل همان دختری است که او قبال دیده است 
با او ازدواج کند یا دختری به خاطر تشابه اسمی به تصور اینکه پسری که به خواستگاری او 
آمده است فالن شخص است با وی ازدواج کند و بعد معلوم شود که فقط تشابه اسمی بوده 
است در تمامی این موارد عقد ازدواج باطل است زیرا تطابق ایجاب و قبول و قصد ازدواج 
با چنین شخصی وجود نداشته است به همین دلیل است که ماده 1067 قانون مدنی مقرر 
می دارد »تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر 

شبهه نباشد شرط صحت عقد نکاح است«.

ب-�اشتباه�در�وضع�مدنی�شخص:�)اتحاد�حقوقی(�
در این صورت از نظر مادی کسی طرف عقد واقع شده که از آغاز مورد نظر بوده ولی 
بعد معلوم می شود که طرف عقد او را به جای دیگری گرفته و در هویت و نام او در اشتباه 
به  اسناد  با آن  بدزدد و  را  اسناد سجلی هنرمند مشهوری  اینکه ولگردی  مانند  بوده است 
خواستگاری دختری برود و دختر به تصور اینکه به همسری هنرمند مذکور در می آید پیشنهاد 
ولگرد را بپذیرد. بر خالف فرض نخست، در این مورد دختر با همان کسی که دیده است 
ازدواج کرده ولی نسبت به هویت او در اشتباه بوده است و یا به گفته برخی از نویسندگان، 
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اشتباه در اتحاد حقوقی طرف عقد با کسی که مورد نظر بوده رخ داده است در فرض مذکور 
اشتباه موجب بطالن عقد است.

ج-�اشتباه�در�اوصاف�طرف�مقابل:
اگر یکی از طرفین عقد نکاح در اوصاف طرف دیگر دچار اشتباه شود دو حالت دارد:

1- اشتباه در وصفی که علت عمده عقد بوده و بر اساس آن قصد ازدواج به وجود آمده
اگر یکی از طرفین عقد نکاح در وصفی از اوصاف طرف دیگر دچار اشتباه شود که علت 
عمده عقد بوده در این صورت عقد نکاح باطل است مانند آنکه دختری با پسری فقط و فقط 
به این دلیل ازدواج کند که آن پسر تابعیت آمریکا را دارد و دختر که کسب تابعیت و زندگی 
در آمریکا را همیشه در سر داشته و برای اینکه به آرزوی خود برسد با پسر ازدواج می کند 
در این حالت تابعیت کشور آمریکا وصفی است که برای دختر علت عمده عقد است و اشتباه 

در آن سبب بطالن نکاح می گردد 
2- اشتباه در وصفی که علت عمده عقد نبوده اما یک وصف اساسی است که به صورت 

فرعی شرط   شده باشد.
 اگر یکی از طرفین عقد نکاح در وصفی از اوصاف طرف دیگر دچار اشتباه شود که علت 
عمده عقد نبوده است در صورتی که آن وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا عقد نکاح 
بر مبنای آن واقع شده باشد عقد نکاح به نفع مشروط له قابل فسخ است مانند اینکه مرد 
دارای موقعیت خانوادگی و اجتماعی واالیی است و یا زن هنر بخصوصی دارد در حالی که 
این وصف در آن شخص وجود نداشته باشد البته همانطور که گفتیم به این شرط که، وجود 
اوصاف مذکور ضمن عقد نکاح صریحا شرط شده باشد و یا اینکه عقد نکاح بر مبنای آن 
واقع شده باشد به عنوان مثال هر چند در شروط ضمن عقد نکاح به صورت صریح باکره 
بودن خانم مورد اشاره قرار نمی گیرد با این حال زمانی که فردی به خواستگاری دختری 
این وصف در دختر بر حسب عرف اجتماعی شرط شده و مورد توافق قرار  می رود وجود 
گرفته است بر این اساس اگر پس از عقد نکاح مشخص شود وصف مذکور وجود نداشته 

است طرف مقابل حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت.
�نکته-�اگر یکی از زوجین با توسل به وسایل متقلبانه و به صورت عمدی موجبات اشتباه 
دیگری را فراهم نموده باشد می تواند حسب مورد  تدلیس یا فریب در ازدواج تلقی شود که  
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عالوه بر آنکه خیار تدلیس بوجود می آید و از موجبات فسخ نکاح است در قانون مجازات 
اسالمی نیز برای آن مجازات هم پیش بینی شده است.

�وکالت�در�نکاح
امکان انعقاد نکاح مانند سایر عقود و قراردادها از طریق وکالت و نیابت وجود دارد و نیابت 
پذیری نکاح صراحتًا در ماده 1071 قانون مدنی مقرر شده است »هر یک از مرد و زن مي 
تواند براي عقد نکاح وکالت به غیر دهد« البته وکالت در نکاح می تواند مراتب گوناگونی 
داشته باشد ضعیف ترین مرحله، اعطای وکالت به وکیل برای اجرای صیغه نکاح و ایجاب و 
قبول است به این نحو که طرفین یکدیگر را از قبل انتخاب کرده و مهریه و شرایط ضمن 
عقد را نیز مشخص کرده اند سپس از فردی تقاضا می کند که صیغه نکاح را به وکالت از 
طرف آنها اجرا کند اما وکالت ممکن است گسترده تر باشد مثل اینکه یکی از زن یا مرد 
برای عقد نکاح به شخص ثالثی وکالت بدهد تا وکیل او با در نظر گرفتن مصلحت شخص 
موکل و همچنین با رعایت کردن شرایطی که موکل به او اعالم کرده است برای او عقد 
نکاح منعقد کند ولی ممکن است وکالت در نکاح سبب سوء استفاده هایی در این خصوص 

توسط وکیل شود.

�تجاوز�وکیل�از�حدود�اختیارات
بر اساس قانون مدنی شخصی که به نمایندگی از دیگری وکالت در نکاح دارد باید همیشه 
از حدود  و  پیش  بینی کرده است عمل کند  او  برای  اختیارات و حدودی که موکل  طبق 
اختیارات مذکور در وکالت تخلف نکند به همین علت مقنن برای جلوگیری از سوء استفاده  

وکیل تضمین هایی اندیشیده است از جمله: 
1- در ماده 1072 قانون مدنی آمده است »در صورتي که وکالت به طور اطالق داده 
شود وکیل نمي تواند موکله را براي خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحا به او داده 

شده  باشد«.
 2- در ماده 1073 قانون مدنی ذکر شده است »اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به 
شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل 
خواهد بود« به عنوان مثال زمانی که موکل برای ازدواج با دختر 20 ساله وکالت در نکاح 
داده باشد و وکیل زن 40 ساله را برای او عقد کند از آن جهت که وکیل از محدوده اختیارات 
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خود خارج شده است می توان آن را عقد غیر نافذ دانست که موکل حق دارد انرا تنفیذ و قبول 
کرده و یا آن را رد کند و یا اگر موکل وکالت در نکاح با زنی با مهریه 100 سکه داده باشد 
اما وکیل با تجاوز از حدود اختیارات مهریه 200 سکه معین کند در این صورت اگر موکل 

مهریه را تنفیذ نکند اصل عقد نکاح باطل است.
 3- در ماده 1074 قانون مدنی نیز آمده است »حکم ماده فوق در موردي نیز جاري است 

که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد«.

فروض�مختلف�وکالت�در�نکاح

1- وکالت مقید 
)ماده1073 ق.م( 

2- وکالت مطلق 
)ماده 1072 ق.م( 

3- وکالت عام )ماده 
1074 ق.م( 

4- وکالت با اذن صریح 
)ذیل ماده 1072 ق.م( 

�نکاح�فضولی
نکاح فضولی یعنی کسی بدون داشتن ِسَمت مثاًل وکالت از طرف مردی یا زنی، ازدواجی 
از طرف او بنماید. تعهد مزبور ممکن است در اصل عقد نکاح فضولی باشد مانند اینکه کسی 
زنی را برای شخصی عقد کند بدون انکه آن شخص قبال به وی وکالتی در خصوص ازدواج 
داده باشد ]چنین عقدی اگر مورد تنفیذ قرار گیرد صحیح و از زمان انعقاد عقد موثر خواهد 
بود[ و یا ممکن است شخصی به دیگری وکالت دهد که زن معینی را برای وی تزویج کند 
ولی وکیل تخلف کند و شخص دیگری را برای او ترویج کند و یا اگر موکل وکالت در نکاح 
با زنی با مهریه صد سکه داده باشد اما وکیل با تجاوز از حدود اختیارات مهریه دویست سکه 
معین کند این عقد نکاح فضولی است و صحت کل عقد نکاح متوقف بر اجازه موکل است 
پس هر گاه وکیل فراتر از اذن و مورد وکالت عمل کند عقد  نکاح فضولی محسوب می گردد                                                                                                           

یک�سوال�مهم�? 
آیا پیش از قبول یا رد کسی که فضولتًا برای او نکاح انجام شده )غیر( آیا اصیل )طرف 
دیگر عقد( نیز به آن پایبند است یا او هم به استناد این که عقد هنوز کامل نشده می تواند 
عقد خود را بر هم بزند؟ برای مثال فرض کنیم پدری بدون داشتن وکالت یا خارج از حدود 
نمایندگی برای پسر خود زن بگیرد آن پسر اختیار دارد که این نکاح را قبول یا رد کند ولی 
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آیا آن زن نیز قبل از اعالم اراده شوهر حق بر هم زدن عقد نکاح را دارد1 یا ملزم به نکاح 
مزبور است؟ در پاسخ به این مسئله میان حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد برخی از اساتید 
حقوق طرف مقابل را در بر هم زدن عقد نکاح مجاز دانسته اند و استدالل آنها این است که 
چون هنوز عقد نکاح منعقد نشده و تعهدی به وجود نیامده است و از طرفی تعهد یک طرفه 
به تنهایی کافی برای ایجاد رابطه زوجیت نیست بنابراین طرف مقابل قبل از اعالم رد یا 
قبول طرف دیگر حق بر هم زدن عقد نکاح را دارد  اما عده دیگری از حقوقدانان می گویند 
چون در عقد فضولی طرف عقد می خواهد توافق ما بین او و فضول کامل باشد و نیازی به 
رضایت غیر پیدا نشود از این جهت عقد از دیدگاه و نظر وی کامل است و نمی تواند تعهدی 
را که به وجود آورده از بین ببرد به عبارتی چون ایجاب به طور صریح یا ضمنی همراه با 

التزام به نگهداری ایجاب است الزام آور می باشد.2  

�نکاح�معلق
�مفهوم�و�تعریف

عقد منجز را می توان عقدی دانست که اثر و تاثیر آن بر حسب اراده طرفین عقد موکول 
به امر دیگری نشده باشد و در مقابل عقد معلق به عقدی گفته می شود که اثر آن موقوف 
به امر یا موضوع دیگری است و تا آن امر محقق نگردد عقد اثر خود را به بار نمی آورد مثاًل 
اگر زنی با مردی ازدواج کند به شرط این که تصدی فالن شغل را به دست آورد یا لیسانس 
بگیرد و...... و مقصود زن از این شرط این باشد که عقد نکاح اثری نداشته باشد مگر بعد از 

اینکه شرط مذکور تحقق پیدا کند. چنین شرطی مفهوم تعلیق در نکاح است.

�بطالن�نکاح�معلق
در نظام حقوقی ایران نکاح معلق باطل است ماده 1068 قانون مدنی »تعلیق در عقد 

موجب بطالن است« 
نکته1-�چه تعلیق در نفس انشای عقد صورت بگیرد و چه در آثار و منشاء آن، تفاوتی 

در بطالن عقد نکاح معلق نمی کند. 

1. امامی، سيد حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم
2. كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول
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بنابراین  باشد  زوجیت  رابطه  به  راجع  که  است  نکاح  عقد  مبطل  وقتی  تعلیق  نکته2-�
چنانچه مهریه در نکاح دائم معلق باشد مبطل عقد نکاح نخواهد بود 

�تعلیق�نکاح�به�شرایط�صحت�آن
تعلیق به یکی از شروط صحت عقد نکاح صحیح است چون تعلیق عقد نکاح به شرایط 
صحت عقد، تعلیق واقعی نیست و در حقیقت صحت عقد نکاح منوط به وجود همین شرایط 
است عالوه بر این در ماده 700 قانون مدنی تعلیق عقد ضمان به شرایط صحت آن مورد 
پذیرش قرار گرفته است که از وحدت مالک این ماده می توان صحت نکاح معلق به یکی از 
شرایط صحت را جایز و صحیح دانست مانند اینکه مردی به زنی بگوید با تو ازدواج می کنم 
به شرط اینکه در ایام عّده نباشی یا زنی به مردی بگوید با تو ازدواج می کنم به شرط اینکه 

خویشاوند رضاعی من نباشی )این تعلیق حقیقی نبوده و صوری نام دارد(. 

فصل سوم: اهلیت طرفین
یکی از اصلی ترین شرایط برای انعقاد هر عقدی از جمله عقد نکاح اهلیت طرفین است 
و منظور از اهلیت در علم حقوق صالحیتی است که شخص برای دارا شدن )اهلیت تمتع( 
و اجرای حق )اهلیت استیفاء( دارد بنابراین طرفین عقد نکاح باید شرایط اهلیت که در زیر 

مورد اشاره قرار می گیرد داشته باشند.
��بلوغ

 منظور از بلوغ، رسیدن به سن خاصی است که غریزه جنسی در آن سن کامل شده و 
شخص را آماده تولیِد مثل می کند که طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در 
دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است اما سن ازدواج با سن بلوغ از 
نظر قانون ایران فرق می کند لذا بر همین اساس طبق ماده 1041 قانون مدنی سن نکاح در 
حقوق ایران تعیین شده است »عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسي 
و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعایت 
مصلحت با تشخیص دادگاه صالح« بنابراین سن ازدواج در نظام حقوقی ایران برای دختر 

13 سال تمام شمسی و برای پسر 15 سال تمام شمسی است.
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*�سیر�تحوالت�تاریخ�قانونگذاری�درباره�سن�ازدواج

مستند�قانونیحداقل�سن�ازدواج�پسرحداقل�سن�ازدواج�دختر

15 سال تمام هجری شمسی
در صورت پیشنهاد مدعی العموم و 

تصویب دادگاه 13 سال

15سال تمام هجری شمسی
در صورت پیشنهاد مدعی العموم و 

تصویب دادگاه 13 سال
ماده 1041 ق.م مصوب 1313

18 سال تمام هجری شمسی 
در صورت پیشنهاد دادستان و 

تصویب دادگاه 15 سال

20 سال تمام هجری شمسی 
در صورت پیشنهاد دادستان و 

تصویب دادگاه 15 سال

ماده 23 قانون حمایت از خانواده 
مصوب 1353

9 سال تمام قمری
استثناء: اجازه مولی به شرط 
رعایت مصلحت مولی علیه

15 سال تمام قمری
استثناء: اجازه مولی به شرط 
رعایت مصلحت مولی علیه

ماده 1041 ق.م اصالحی 1370

13 سال تمام هجری شمسی
استثناء: با اذن ولی به شرط 
رعایت مصلحت با تشخیص 

دادگاه

15 سال تمام هجری شمسی
استثناء: با اذن ولی به شرط 
رعایت مصلحت با تشخیص 

دادگاه

ماده 1041 ق.م اصالح مجدد 
در سال 1381 توسط مجمع 

تشخیص مصلحت نظام

-�معافیت�از�شرط�سن
با توجه به ماده 1041 قانون مدني سن ازدواج براي دختران 13 سال و براي پسران 15 
سال است اما با رعایت شرایطي قانونگذار به افراد کمتر از سنین یاد شده اجازه داده است 
ازدواج کنند این شرایط شامل اذن ولی، به عالوه مصلحت کودک و به عالوه اجازه دادگاه 

است.

ولی�کیست؟
 والیت در اصطالح حقوق مدنی عبارت است از  قدرت و اختیاری که برابر قانون به 
یک شخص صالحیت دار برای اداره امور محجور واگذار شده است و آن شخصی که ِسَمْت 
والیت دارد را ولّی می نامند که ممکن است ولی خاص یا ولی عام باشد که مقصود از ولی 
در ماده 1041 قانون مدنی ولی خاص است یعنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف 

این دو پس بر این مبنا مادر و جد مادری و قیم را نمی توان ولی طفل تلقی کرد.
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مصلحت�چیست؟
 کلمه مصلحت دارای دو وجه و کاربرد است: یکی دفع مفسده یعنی اینکه ازدواج صغیر 
این معنی که سود و منفعتی، عالوه بر  او وارد نکند و دوم جلب منفعت به  ضرری را به 
شرایط فعلی فرد بر او عارض شود یعنی صغیر با ازدواج دارای منافعی شود که تا قبل از آن 

نداشته است.
نکته-�منظور از مصلحت در ماده قانونی فقط دفع�مفسده نیست بلکه جلب�منفعت نیز 
باید همراه با دفع مفسده احراز شود تا بگوییم مصلحت طفل مراعات شده است اما بسیاری 
از فقیهان معتقدند که همینکه ازدواج ضرری به صغیر وارد نکند برای احراز مصلحت کافی 

است.

دادگاه�صالح�کدام�است؟
مطابق ماده 1041 قانون مدنی تنها رعایت مصلحت و اذن ولی کافی نیست بلکه دادگاه 
صالح نیز باید مصلحت را تایید کند که مقصود از دادگاه صالح بر اساس ماده 4 قانون حمایت 

خانواده مصوب 1391 دادگاه خانواده است.
�ضمانت�اجرایی�نکاح�قبل�از�بلوغ

در مورد نکاح دختران و پسران قبل از سن بلوغ این است چنانچه با وجود الزام قانونی و 
ممنوعیت، چنین ازدواجی رخ دهد چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟ 

�مدنی:
در قانون مدنی در این خصوص حکمی وجود ندارد در نتیجه باید به آراء فقیهان مراجعه 
کنیم. در این خصوص بین فقها اختالف دیدگاه وجود دارد عده ای از فقیهان از جمله مرحوم 
محمد حسن نجفی در جواهر الکالم عقد صغیر اعم از ممّیز و غیر ممّیز را چه برای خود 
اراده حقوقی است باطل  این استدالل که صغیر مطلقًا فاقد  با  از دیگری  و چه به وکالت 
دانسته اند اما برخی دیگر از فقیهان از جمله مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در 
کتاب عروه الوثقی، عقد صغیر ممّیز را به  لحاظ اینکه دلیلی بر بی اعتباری اراده حقوقی 
او وجود ندارد غیر نافذ تلقی کرده  اند به این معنی که صغیر یا ولّی او بعد از رسیدن به سن 
بلوغ می توانند آن عقد را تنفیذ یا رد کنند به همین منظور اگر عقد با اذن ولی منعقد شود 
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نافذ خواهد بود1  اما با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران به طور کلی اعمال حقوقی صغیر 
ممیز غیر نافذ شناخته شده است و نه باطل، نظریه دوم با قواعد عمومی مقررات قانون مدنی 
انطباق بیشتری دارد هر چند که در عرف جامعه ایرانی این نظریه خصوصا در سال های اخیر 

با انتقادات فراوانی مواجه شده است.

�کیفری:�
به موجب ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 »هرگاه مردي برخالف مقررات 
ماده )1041( قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزیري درجه شش محکوم مي شود. هرگاه 
ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر 
پرداخت دیه به حبس تعزیري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج 

عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیري درجه چهار محکوم مي شود.
و  مراقبت  و  نگهداري  مسؤول  یا  قانوني  سرپرست  مادر،  قهري،  ولي  هرگاه  تبصره-�
تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیري 

درجه شش محکوم مي شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است«
 جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به باب جرائم خانوادگی از همین کتاب.

�عقل
چون نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر منعقد می گردد بنابراین اگر یکی 
از طرفین عقد نکاح فاقد قوه عقل و ادراک باشد نکاح باطل محسوب می شود چنانکه ماده 
1046 قانون مدنی نیز در تایید همین نظر و در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین می گوید 

»عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد«.

-�تعریف�جنون�و�مراحل�آن
ماده 149 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 می گوید »هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب 
جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب 
می شود و مسئولیت کیفری ندارد« بنابراین مجنون کسی است که بر اثر آشفتگی روحی و 
روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را از دست داده است و جنون صفت کسی 

است که فاقد تشخیص نفع از ضرر و ُحسن از ُقبح است.

1. اين نظر با نظر مرحوم آيت اهلل خمينی در كتاب تحرير الوسيله نيز انطباق كامل دارد
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-�انواع�جنون
از  و  بیماری همیشه در شخص موجود است  یعنی  دائمی و مستمر است  جنون گاهی 
بین نمی رود و شخص به حالت عادی عقل بر نمی گردد و همه اوقات دچار اختالل اعصاب 
دماغی است و گاهی ادواری است یعنی شخص مدتی در حال جنون است و مدت دیگر افاقه 

پیدا می کند و باز دچار جنون می گردد.

�ضمانت�اجرایی
�نکاح�مجنون�دائمی:

مجنون دائمی هیچ عمل حقوقی نمی تواند انجام دهد قانون مدنی نیز با عنایت به همین 
موضوع تمام تصرفات و اعمال حقوقی مجنون دائمی را باطل اعالم کرده است و در ماده 
1213 می گوید »مجنون دائمی مطلقًا...... نمی تواند هیچ تصرفی در اموال خود بنماید ولو با 
اجازه ولی یا قیم خود........ « بنابراین ازدواجی که به وسیله مجنون دائمی و در حال جنون 
واقع شده باشد باطل و بال اثر است اما استثناًء اگر ازدواج در بهبود مجنون دائمی تاثیر داشته 
و الزم باشد در این صورت طبق نظر پزشک، نماینده قانونی مجنون می تواند برای او عقد 
نکاح منعقد کند ماده 88 قانون امور حسبی در این باره می گوید »در صورتی که پزشک 

ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید....«1 
نکته-�از آنجایی که ضمانت اجرایی برای عدم کسب نظر پزشک به وسیله ولی قهری 
یا وصی مقرر نشده و در فقه هم چنین قاعده ای نیامده است، نظریه صحت و نفوذ ازدواج 

بدون کسب نظر پزشک قابل دفاع است.
�نکاح�مجنون�ادواری:

مطابق ماده 1213ق.م ».......مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هیچ تصرفي در 
اموال و حقوق مالي خود بنماید ولو با اجازة ولي یا قیم  خود لکن اعمال حقوقي که مجنون 
ادواري در حال افاقه مي نماید نافذ است مشروط براینکه افاقه او مسلم باشد« بنابراین ولی 
یا قیم نمی تواند در مورد ازدواج مجنون ادواری اقدام کند ولی خود مجنون در حال افاقه 

1. در صورتی كه قيم بتواند به نمايندگی از مجنون برای او عقد نكاح منعقد كند ولی قهری و وصی منصوب از 
طرف او كه اصوالً اختيارات بيشتری در امور محجور دارند به طريق اولی می توانند اين عمل را انجام دهند و اجازه 
دادستان نيز الزم نيست چون طبق ماده 73 قانون امور حسبی در صورتی كه محجور ولی قهری يا وصی داشته باشد 

دادستان حق دخالت در امور او را ندارد



نشر چتر دانش/ حقوق خانواده به زبان ساده 5252


ان

دگ
 زا

له
ف ا

لط
ن 

دی
 آی

د-
فر

من
ی 

یم
کر

ضا 
- ر

ده 
سا

ن 
زبا

به 
ده 

نوا
خا

ق 
قو

ح

می تواند به طور مستقل ازدواج کند البته در صورتی حکم به صحت این ازدواج داده می شود 
که افاقه او در زمان عقد نکاح مسلم باشد.

�رشد
-�رشد�چیست�و�رشید�کیست؟

با توجه به ماده 1208 قانون مدنی که در مورد مفهوم غیر رشید بیان می دارد »غیر رشید 
کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقالئي نباشد« رشید از نظر حقوقی 
اموال و پول را می داند یعنی  به کسی گفته می شود که دارای عقل معاش بوده و ارزش 

می تواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند.

-�سن�رشد
تمام  به سن 18 سال  ایران هر کس  انقالب اسالمی در حقوق مدنی  پیروزی  از  قبل 
می رسید رشید فرض می شد و از حجر خارج می گردید ولی ماده 1210 قانون مدنی اصالحی 
سال 1370 سن 18 سال را حذف و چنین مقرر نمود »هیچکس را نمي توان بعد از رسیدن 
به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت 

شده باشد.
تبصره�1-�سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمري است

تبصره�2-�اموال صغیري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد که رشد او 
ثابت شده باشد«.

-�وضعیت�حقوقی�نکاح�غیر�رشید�یا�سفیه
مطابق ماده 1214 قانون مدنی معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود غیرنافذ است 
و با تنفیذ ولی یا قیم نافذ میشود اما نکاح از مصادیق تصرف در اموال نیست و غیر رشید 
می تواند راسًا اقدام به انشای عقد نکاح کند چنانکه قانون مدنی درباره ازدواج سفیه نص 
صریحی ندارد و در ماده 1064 قانون مدنی نیز که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده 
به لزوم رشد اشاره ای نکرده است و مقرر داشته »عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد« اما 
توافق شخص غیر رشید در خصوص مهریه با توجه به مالی بودن آن باید با اذن ولی یا قیم 

باشد در غیر این صورت غیر نافذ و با تنفیذ ولی یا قیم نافذ می شود.
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وضعیت�نکاح�و�طالق�محجورین

سفیه 
نکاح و 
طالق 

توسط خودش باید انجام شود و اگر نماینده او انجام 
بدهد غیرنافذ است. 

نکاح دائم: مشهور غیرنافذ می دانند اما دکتر کاتوزیان 
صحیح می داند اما قرارداد مهریه را غیرنافذ می داند. 
نکاح موقت: غیرنافذ است چون مهریه رکن است. 

صحیح است

مجنون 
نکاح 

1- توسط ولی یا وصی 
2- توسط قیم: تجویز پزشک + 

اجازه دادستان 
مجنون دائمی: 

مجنون ادواری: خودش در حال افاقه

صحیح است

طالق 
اگر ولی دارد توسط ولی به شرط رعایت مصلحت 

مجنون 
صحیح است )137 

ق.م( 

صغیر

نکاح 
در مورد دختر زیر 13 سال تمام شمسی و پسر زیر 
15 سال شمسی با اذن ولی + رعایت مصلحت و 

تشخیص دادگاه )وصی و قیم نمی تواند( 

صحیح است بعد از 
بلوغ حق رد دارد. 

در غیرممیز حتی توسط ولی و قیم باطل استطالق 
باید خودش بعد از 

بلوغ صیغه طالق را 
انشاء کند.

فصل چهارم: اذن ولی 
�موارد�نیاز�به�اذن�ولی�در�عقد�نکاح

نسبت به پسر و دختر حکم جداگانه دارد. 
الف- نکاح فرزند پسر: کمتر از 15 سال تمام شمسی نیاز به اذن ولی و حکم دادگاه )ماده 

1041ق.م( 
ب- نکاح فرزند دختر: کمتر از 13 سال تمام شمسی نیاز به اذن ولی و حکم دادگاه )ماده 
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