
 مطالعات فرهنگيفتر     د

 
 
 
 

بازنگري موادي از قانون 
 )، ازدواج۱۰۳۴-۱۰۴۴(مدني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

                                                                      ۱۳۸۳     تير ماه 

 ۴۱۰ :موضوعي كد
 ۷۰۰۷: مسلسله رشما     



    _____________________________________________________١ 
 

 

 

 
 بازنگري موادي از قانون مدني

 )، ازدواج۱۰۴۴-۱۰۳۴(
 

 

٤١٠ :كد موضوعي  ۷۰۰۷ :شماره مسلسل
 
 

 
 
 
 
 

 هرست مطالبف
 ۲..............................................................................................................................................................................چكيده
 ۳.......................................................)بخش ازدواج(گروه كارشناسان بازنگري موادي از قانون مدني . ۱جدول 
 ۴...............................................................................................................................................................................مقدمه
 ۷......بندي جمع_ پيشنهادهاي اصالحي _ نظرات كارشناسان _  ضرورت تغيير – قانون مدني  )۱۰۳۴(ماده 
 ۱۲............................................................................................................................................ قانون مدني )۱۰۳۵(ماده 
 ۱۷............................................................................................................................................ قانون مدني )۱۰۳۶(ماده 
 ۲۲............................................................................................................................................ قانون مدني )۱۰۳۷(ماده 
 ۲۵.......................................................................................................................بندي جمع– قانون مدني  )۱۰۳۸(ماده 
 ۲۶............................................................................................................................................ قانون مدني )۱۰۳۹(ماده 
 ۲۹............................................................................................................................................قانون مدني  )۱۰۴۰(ماده 
 ۳۳............................................................................................................................................قانون مدني  )۱۰۴۱(ماده 

 ۳۷.................................................................................................... محذوف  قانون مدني) ۱۰۴۲(توضيحي بر ماده 
 ۳۸............................................................................................................................................ قانون مدني )۱۰۴۳(ماده 
 ۴۳............................................................................................................................................ قانون مدني )۱۰۴۴(ماده 

٢_______________________________________________________ 
 

 

 
 
 

 دربـاره   ي مجلـس شـوراي اسـالمي      اه  هاي كارشناسي كه در مركز پژوهش       در جلسه 
مـورد   قانون مدني    ۱۰۴۴ تا   ۱۰۳۴اول مواد   در بخش   تشكيل شد   بازنگري قانون مدني    

گزارش ارائه شده مواد مـذكور را بـه صـورت طـرح             . قرار گرفت و اظهارنظر   بررسي  
بنـدي ارائـه       و جمـع   يمسأله، ضرورت تغيير، نظرات كارشناسان، پيشنهادهاي اصالح      

 . ه استكرد
هر فردي را كه خالي از موانع «:  قانون مدني چنين است۱۰۳۴شنهاد تغيير ماده پي

 » .توان خواستگاري كرد نكاح باشد مي
 .  قانون مدني ابقا شد چون نيازي به تغيير آن نبود۱۰۳۵ماده 

تند از ايـن رو  سـ ن قانون مدني را اقـدام مـوجهي ندا       ۱۰۳۶كارشناسان حذف ماده    
 . شنهاد شد پيضرورت احياي مجدد آن

 ۱۰۳۹ قانون مدني به صورت كنوني باقي ماند اما حذف ماده         ۱۰۳۸ و   ۱۰۳۷مواد  
ي نامزدي بـود، مـورد نقـد كارشناسـان          وقانون مدني كه موضوع مرور زمان در دعا       

ند كه وجود اين ماده از پيدايش بسـياري از مشـكالت           بود قرار گرفت چون آنان معتقد    
 . كند پيشگيري مي

درستي طرفين ازدواج دارد، ارائه نظـر       نون مدني با نگرشي كه به ت       قان ۱۰۴۰ماده  
داند و در ماده بعـدي بـا تأييـد حـق تعيـين                پزشك را براي انجام وصلت ضروري مي      

 ۱۸ سـال و پسـران را        ۱۵آينده از طرف دختران ايراني، سن ازدواج دختران را          همسر  
 قانون مدني به شرح     ۱۰۴۳ده  در جلسات پاياني، پيشنهاد اصالح ما     . كند  سال تعيين مي  

 ارائه شد »  موقوف به اذن ولي است     نكاح دختر باكره قبل از رسيدن به سن رشد        «زير  
ازدواج دختـر زيـر هيجـده سـال در صـورت            « قانون مـدني     ۱۰۴۴ماده  كارشناسان  و  

را جهـت تكميـل مـواد مطروحـه         » پـذير اسـت     غيبت پدر با اجازه دادگاه صـالح امكـان        
 . دانستندضروري 

چكيده
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اسالمي همانند ايران، اهميت ونقـش      ترين نهاد اجتماعي است و در جوامع          مهمخانواده  
كه مناسبات    هميت اين نهاد، با آن    به دليل ا  . تر است   تر و برجسته    نهاد بسيار فراگير   اين

 براسـاس قواعـد حقـوقي تنظـيم كـرد، امـا             طـور كامـل     بـه تـوان     درون خانواده را نمي   
قانونگذار تالش كرده است تا با وضع قوانيني هر چند تا حدي كلي، حداقل ضـوابط را                 

ين تر ا    تحكيم هر چه بيش    دگي تعيين كند تا به اين ترتيب به       براي تنظيم مناسبات خانوا   
البته بايد در نظر داشت كه در هرزماني قوانين از جمله قوانين مربوط به             . نهاد بپردازد 

بازتاب وضعيت اجتماعي حاكم است و ازايـن رو قـوانين بـه صـورت عكـس                   خانواده
كنند، اما رويدادها و تحوالت زمانه به صـورت فـيلم و               از تحوالت زمانه عمل مي     يثابت

بـه همـين    . سـازند   ها و تحوالت را منعكس مي        و پويايي  كنند  تصويري متحرك عمل مي   
 هر از چند گاه بـازنگري و        ،پذيرد  دليل و همزمان با تحوالتي كه در جامعه صورت مي         

ها با تحوالت اجتماعي از جمله تحوالتي كه          اصالح در قوانين براي سازگار ساختن آن      
براساس استدالل . ندك گيرد، ضرورت پيدا مي    در حوزه مناسبات خانوادگي صورت مي     

هاي مربوط به حقوق خانواده درسال   ياد شده، بايد گفت كه قانون مدني از جمله بخش         
 سال پيش به تصويب رسيده و اصالحات جزئي و گاه به گاه كه در آن ٧٥ يعني ١٣٠٧

اي نيست كه تحولي اساسي و ماهوي در مواد قـانوني    صورت گرفته است نيز به گونه     
 سـال گذشـته، تحـوالت       ٧٥در  اين در حالي است كه      . يد آورده باشد  حقوق خانواده پد  

ترين آن همان افزايش شديد       بسيار زيادي در سطح جامعه صورت گرفته است كه مهم         
اين تحوالت موجب   . و اقتصادي است   هاي زنان در صحنه اجتماعي      مشاركت و فعاليت  

متـروك و منسـوخ     شده است كه بسياري از مواد قانوني حقوق خـانواده بـه صـورت               
جلـوه روشـن   . درآيد و به هيچ وجه با تحوالت صورت گرفته هماهنگي نداشـته باشـد           

هاي خانواده    توان دردادگاه   مشكالتي كه به دليل اين ناسازگاري پديد آمده است را مي          
هـا    دان از اين دادگاه   مر،  مشاهده كرد كه در اغلب موارد زنان و در برخي موارد اندك           

 مقدمه
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هـا   آيند و اعتقاد بسياري از كارشناسان از جمله قضات اين دادگـاه             ي بيرون م  ناراضي
درمواردي نبـود مـاده قـانوني       وبر اين است كه اين مشكالت ناشي از نقص در قانون            

به ويژه بايد در نظر داشت كه برخي از مواد قانوني كه پـيش از ايـن در                  . مناسب است 
وارد و مشـكالت پـيش آمـده        ويي بـه برخـي مـ      باعث پاسخگ قانون مدني وجود داشت     

 بدون توجه به پيامدهاي منفي اين مسأله حذف شد و اينـك پـس از سـاليان     شد اما  مي
هـا احسـاس      دراز نياز به تصويب و گنجاندن دوباره همان مواد قانوني يـا مشـابه آن              

 .شود مي
قـوانين خـانواده،     هاي نياز به اصالح و بازنگري در برخـي          همچنين از ديگر جلوه    
زن عاتي است كه مردم به ويژه زنان به نماينـدگان مجلـس بـه ويـژه نماينـدگان                   مراج

عوامل موجب شـده اسـت       لذا تمامي اين     .مند هستند    قوانين گله  مجلس دارند و از نقص    
تواننـد بـا تحـوالت ژرف     كه نياز به اصالح و بازنگري در قوانيني كه ديگر چندان نمـي      

بـراي تشـخيص    . اشـند، احسـاس شـود     صورت گرفته در جامعـه همخـواني داشـته ب         
هـا، گـروه كارشناسـي متشـكل از           ضرورت انجام اين اصالحات و چگونگي انجـام آن        

حقوقدانان و فقهاي برجسته تصميم گرفتند كه اين كار با نخستين مواد قانوني مربوط              
تر در آغـاز تنهـا ده         مدني آغاز شود و براي بررسي دقيق      به حقوق خانواده در قانون      

پـس ازانجـام    . از مواد قانوني مورد بحـث و بررسـي قـرار گيـرد            ) ١٠٣٤-١٠٤٤(ماده  
هاي كارشناسي نيز پيشنهادهاي گوناگون كارشناسان شركت كننده          ها و بررسي    بحث

لـذا در   . بندي شود و در نهايت نظر اكثريت آنان مالك عمل قـرار گيـرد               در جلسه جمع  
قا ماده قانوني مورد بحث بوده است برخي موارد نيز كه نظر اكثريت كارشناسان بر اب        

 .رار گرفته استقنيز همين نظر مبناي عمل 
الزم به ذكر است كه شيوه كار در تنظيم مطالب بدين صورت است كـه در آغـاز                   

اصل ماده قانوني مورد بحث به همراه توضيحي كوتاه درباره مفهوم حقوقي آن ماده               
هـاي    ر، خالصـه نظـرات و بحـث        سپس ضرورت اصالح ماده مورد نظ      .شود  مطرح مي 

گيري مربوط    بندي مباحث و نتيجه     كارشناسان، پيشنهادهاي اصالحي و سرانجام جمع     
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اي كلـي از همـه مـواد قـانوني مـورد              در پايان نيز چكيـده    . شود  به همان ماده ارائه مي    
 . شود بررسي، مطرح مي
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تـوان   شـد مـي  هر زنـي را كـه خـالي از موانـع نكـاح با     ـ قانون مدني  ) ١٠٣٤(ماده 
 خواستگاري كرد

 خواهد با او ازدواج كنـد       خواستگاري پيشنهاد ازدواج از طرف مرد به زني است كه مي          
توانـد از هـر زنـي كـه مـانعي             و به موجب اين ماده هر مردي كه بتواند ازدواج كند مي           

پيمان نامزدي با دختري كه شوهر دارد يا        . براي ازدواج نداشته باشد خواستگاري كند     
 ١.نع قانوني ديگري براي نكاح با او وجود داشته باشد نامشروع و باطل استما

شـود كـه مطـابق فطـرت و            جنس مـذكر انجـام مـي       طرفخواستگاري هميشه از     
رود و دين مقدس اسالم نيز كـه آيـين فطـرت              طبيعت انسان امري طبيعي به شمار مي      

است كه در قرآن  و اساس و بر اين مبنا ه نهادصحه فطري و طبيعي هاست بر اين روي
اند و به طور مستقيم به آنان دستور          و سنت، در امر ازدواج مردان مخاطب واقع گشته        

 ٢. گزيني داده شده استسرازدواج و هم

 
 ضرورت تغيير

 و با وضعيت موجود و بـا در نظـر گـرفتن             زماندر حال حاضر با توجه به مقتضيات        
گـاه     نياز است كه اين ماده قانوني كه هيچ        اين مسأله كه عرف جامعه تغيير كرده است،       

 هرگونه تغييري بايد مصـالح  در موردالبته  . هم مورد اصالح قرار نگرفته، اصالح شود      
مسأله «: گويد  ود كه مي  شتكيه  ) ره(و بر سخن امام خميني     عمومي در نظر گرفته شود    

 ».دخالت در اجتهاد داردعنصر زمان و مكان، 
ها پيش با شرايط آن زمـان بـه بهتـرين شـيوه تصـويب                  قوانيني كه سال   در واقع  
 امـا   ،اند  زمان قوانيني خوب و بهترين پاسخ براي نيازهاي آن زمان بوده            در آن  ،شدند

                                                 
 .٦٤٣، ص ١٣٧٨نشر دادگستر، : ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران .١

، ١٣٧٢مي، نشر علوم اسال: سيد مصطفي محقق داماد، حقوق خانواده، نكاح و انحالل آن، تهران. ٢
 .٢٥ص
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ها عـوض شـده اسـت و ايـن        ساز هستند، چون شرايط نسبت به آن سال         مروز مشكل ا
هـدف  . نـد ك  نيست و جامعه را دچار بحران ميي نيازهاي امروز جامعه   قضيه پاسخگو 

از اين اصالحات اين است كه بحران در جامعه كم شود و يك جامعه سالم و اسـالمي                  
 .داشته باشيم

 
 نظرات كارشناسان

ةا  نظرشـان بـر    قانون مدني   )١٠٣٤( ماده   در مورد  ،سيدمحمد موسوي بجنوردي  ... آي
آورد و ممكن است در مواردي هم         اين است كه اين ماده قانوني حصري به وجود نمي         

در موانع نكـاح هسـتند،      مردان   منتها در بعضي موارد كه       .ن از مرد خواستگاري كند    ز
تـوان    ر دارد نمـي   چهـار همسـ   ها خواستگاري كـرد مـثالً از مـردي كـه              توان از آن    نمي

 اين مـاده از قـانون مـدني بـر ايـن      در موردهمچنين پيشنهاد ايشان   . خواستگاري كرد 
به طور كلي حـذف شـود، زيـرا خواسـتگاري           است كه يا به همين صورت ابقا شود يا          

رود و اگـر ايـن مـاده بـه            خواهش است و در واقع نوعي احترام به زن بـه شـمار مـي              
اي اصالح شود كه زن هم بتوانـد از مـرد خواسـتگاري كنـد در حـال حاضـر بـه            گونه

 .مصلحت زنان جامعه ما نيست
ة نماينده مجلس شوراي اسالمي بـا نظـر          ،خانم فاطمه راكعي   بجنـوردي موافـق    ... اآي
به همين گونه ابقا شـود يـا بـه طـور        قانون مدني   )١٠٣٤(كه يا ماده      هستند مبني بر اين   

 .كلي از قانون مدني حذف شود
كه در اين ماده الزامـي وجـود نـدارد و ايـن     جايي  عقيده دارد از آنآقاي حسين مرادي 

 .ماده در مقام تبيين يك موضوع است به همين گونه ابقا شود
دن از موانع نكاح را در جاي ديگر وان بر اين است كه خالي ب   شنظررنجبر  زينب  انم  خ

 در واقع پيشنهاد ايشان بر اين اساس اسـت كـه ايـن مـاده بـه ايـن گونـه                      .مطرح كنيم 
 ».زن و مرد براي ازدواج بايد خالي از موانع نكاح باشند«: اصالح شود
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ري حـذف شـود و مـاده بـه           نظر ايشان در ايـن مـاده عنـوان خواسـتگا           براساس 
 زيرا ازدواج يك توافـق اسـت و بـراي           ،اي تنظيم شود كه توافق طرفين را برساند         گونه

 .شروع ازدواج توافق الزم است
ايشـان عقيـده    . قـانون مـدني موافـق هسـتند       )١٠٣٤( ماده   ي با ابقا   چوبك ميمنتخانم  

ا مـ ظـام حقـوقي     كنـد كـه در ن       دارند كه قانون مدني خوب نوشته شده است و بيان مي          
اي بـه نـام       تشكيل خانواده طبق عرف جامعه مـا از نقطـه         . تشكيل خانواده چگونه است   

شود و در واقع خواستگاري پشتوانه قانوني دارد و در قـانون              خواستگاري شروع مي  
توانـد از هـر مـردي كـه دلـش خواسـت               لذا هر زنـي هـم مـي       . به آن اشاره شده است    

ند با فرهنگ، سـنت  وها به خواستگاري بر ضوع كه خانمخواستگاري كند اما آيا اين مو  
 است؟هماهنگ و وضعيت ما 
 :دو پيشنهاد دارند)١٠٣٤( در راستاي اصالح ماده زاده آقاي علي تقي

اي تغييـر يابـد كـه بـه يـك جـنس        گونه با توجه به وضعيت موجود اين ماده به   . ١ 
هر زن و مـردي     : ح شود مشخص اختصاص پيدا نكند و ماده مذكور به اين گونه اصال          

توانند  توان خواستگاري كرد، يعني هر دو جنس مي         نكاح باشد مي  موانع  كه خالي از    را  
 .از يكديگر خواستگاري كنند

كنـد    اين ماده به همين گونه ابقا شود زيرا قانونگذار از خواستگاري شروع مي            . ٢ 
 ايـن مـوارد بـر       لـذا . ت عقـد نكـاح    صـح رسد و درآخر به شرايط        و بعد به نامزدي مي    

همچنين ايشان مسأله ضـمانت اجرايـي را        . اساس يك فلسفه قابل دفاع و پذيرش است       
گرفتـه اسـت و       وقتي كه خواستگاري شرايط خواستگاري را ندارد يا نبايد صورت مي          

بيني ضمانت اجرايي وجود       پيش ايسازند كه آيا ضرورتي بر      صورت گرفته مطرح مي   
 دارد؟
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 پيشنهادهاي اصالحي
قـانون مـدني نظـرات مختلفـي از         )١٠٣٤( ماده   در مورد شود    گونه كه مالحظه مي     همان

سوي كارشناسان ارائه شد، گروهي از كارشناسان نظرشـان برحـذف مـاده فـوق از                 
شـود و گروهـي     قانون مدني است، گروهي ديگر عقيده دارند كه بـه همـين گونـه ابقـا                 

 كارشناسان پس از بحث و بررسـي         اما در نهايت گروه    .نظرشان بر اصالح ماده است    
 .گونه ابقا شود قانون مدني به همان)١٠٣٤(و تبادل نظر به اين نتيجه رسيدند كه ماده 

 
 بندي جمع

كه عرف جامعه تغييـر كـرده و در نهايـت بـا توجـه بـه                   در حال حاضر با توجه به اين      
 بـود كـه     كه همه كارشناسان نظرشان بـر ايـن         مباحث صورت گرفته و با توجه به اين       

 درصـد   ٦٣كه    تحوالت صورت گرفته در سطح جامعه در چند دهه گذشته، از جمله اين            
هـاي كـاري     دهند و همچنين در محـيط       ها را دختران تشكيل مي      هاي دانشگاه   از ورودي 

كه در اين ماده تغييري به وجود      شوند، الزم است    هم شمار زيادي از دختران ديده مي      
 بـراي ايـن     .ق يا تكليف يـك جانبـه مـردان تبـديل نشـود            آيد تا بحث خواستگاري به ح     

هر فردي را كه خالي از موانع «: را به اين گونه اصالح كرد)١٠٣٤(توان ماده  منظور مي
بدين ترتيب كلمه مرد به طور روشـن و واضـح     . »توان خواستگاري كرد    نكاح باشد مي  

شناسـان اسـت از      همچنين بار منفي آن كه مـورد نظـر برخـي از كار             ،ذكر نشده است  
كند بايد هميشه سرافكنده باشد وجود نخواهد         كه اگر زن از مرد خواستگاري         جمله اين 

در شرايط كنوني يا در نتيجه تحوالت شـتاباني كـه در حـال وقـوع در جامعـه                    .داشت
است، در آينده مسأله خواستگاري دختران از پسران يا اساساً طرح پيشنهاد ازدواج از 

صـورت عملـي غيرقـانوني يـا دسـت كـم بـدون              به  ل گرديد، اين امر     سوي آنان متداو  
هر زن  «بدين ترتيب هم ازابعاد منفي آوردن كلمه        . گونه مبناي حقوقي تعبير نشود      هيچ

 .ماند گويي به تحوالت آينده باز مي  براي پاسخاهشود و هم ر كاسته مي» و مردي
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در وضـعيت كنـوني      بقا شود، كه اين ماده قانوني به همين گونه ا         البته در صورتي   
بيني تحوالت آينده بعيد   پيشدر مورداما  پيامد منفي چنداني براي زنان نخواهد داشت،

 بنـابراين   .نيست كه اين ماده قانوني در آينده نتواند پاسخگوي نيازهاي جامعـه باشـد             
 الزم اسـت   معقول ثابت باقي بماند،      ياين اصل كه قانون بايد دست كم براي مدت زمان         

بينـي   وع در جامعه و تا حـدي آينـده را پـيش          قكه قانون وضع شده، تحوالت در حال و       
 .در نتيجه آن تحوالت تدوين گرددو يازهاي پديد آمده نكند و براي رفع 
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 قانون مدني ) ١٠٣٥(ماده 
 كـه بـين     مهريهكند اگرچه تمام يا قسمتي از         وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي     «

بنابراين هر يك از زن     . ازدواج مقرر گرديده، پرداخته شده باشد     ع  وقطرفين براي م  
و طـرف ديگـر      تواند از وصلت امتناع كند      و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي        

تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده يـا از جهـت صـرف امتنـاع از                      نمي
 ».وصلت مطالبه خسارتي كند

 از انجـام خواسـتگاري، نـامزدي اسـت كـه مـاده              در عقد ازدواج پس    مرحله دوم  
ايـن مـاده چنـين اسـتنباط         قانون مدني نيز حكم آن را تعيين كـرده اسـت و از            )١٠٣٥(

اي به نام نامزدي بين       شود كه وقتي خواستگاري مورد موافقت زن واقع شد، رابطه           مي
 بخـورد و  جامد يا آن كه بـه هـم         نشود كه ممكن است به ازدواج بي        زن و مرد ايجاد مي    

 ١. به ازدواج نشودجرمن

توان گفت كه نامزدي يا وعده ازدواج يك قـرارداد جـايز بـين دو نفـر                  بنابراين مي  
يابـد و     توانند آن را فسخ كنند، زيرا نكاح با اجراي صيغه تحقق مـي              است كه طرفين مي   

ابـل  لـذا تعهـد متق  . شـود  قبل از آن هيچ نوع علقه و رابطه حقوقي بين طرفين ايجاد نمي        
كنـد و رابطـه جنسـي آنـان           زن و مرد به ازدواج در آينده آن دو را زن و شـوهر نمـي               

 همچنين اين تعهد    .دردوران پيش از نكاح غيرمشروع است هر چند به نكاح منتهي شود           
تعهـد  متواند مستند الزام      قانون مدني نيز نمي   ) ١٠( نيست و ماده      آور  زناشويي الزام به  

قانون مدني مـدلول آن را از       ) ١٠ ٣٥(توان گفت صراحت ماده       ي در واقع م   ٢ .قرار گيرد 
سازد و هرگونـه اجتهـاد ديگـري در مقابـل آن              قانون مدني خارج مي   )١٠(شمول ماده   

 .ون اصل تعهد باطل است وجه التزام آن هـم قابـل اجـرا نخواهـد بـود                 چباطل است و    

                                                 
 ميمنت چوبك، پژوهش انجام شده در مورد بازنگري موادي از قانون مـدني، مركـز امـور مشـاركت                    .۱

 .٢٢زنان، ص 

 .٦٤٤، ص ١٣٧٨نشر دادگستر، : ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران. ٢
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ف ازآن شـرط    لـ تخبنابراين اگر زوجين ضمن تعهد به زناشويي وجـه التزامـي بـراي              
توان بـه دليـل تخلـف متعهـد از او وجـه التـزام                 نافذ نيست و نمي    كرده باشند مفاد آن   

قـانون  )١٠٣٥( زيرا وجه است و وسيله غيرمستقيم اجبار به نكـاح كـه در مـاده                 .گرفت
 ١.مدني نيز منع شده استالتزام خسارت عدم انجام تعهد 

 از طرفين قبل از وقوع عقد حق دارنـد          بنابراين به موجب ماده مذكور، اوالً هر يك        
 ٢.تواند آنان را به ازدواج مجبور كند ثانياً هيچ عاملي نمي. از وصلت امتناع كنند

 
 ضرورت تغيير

آمـده، بـراي    » وعـده ازدواج  «قـانون مـدني لفـظ       ) ١٠٣٥(جايي كه درصدر مـاده        از آن 
آورد   دي را به وجود نمـي     گونه تعه   كند و هيچ    نامزدي ماهيتي غير از قرارداد را القا مي       

 اما از   ،البته ممكن است الزامي را از نظر اخالقي به وجود آورد          . كه الزامي را ايجاد كند    
توان گفت كه هيچ ماهيت قضـايي         لحاظ حقوقي هيچ پايه واساسي ندارد و در واقع مي         

 زيرا شرايط عامه قراردادها و عقود بـر آن حـاكم نيسـت و در نتيجـه       .و حقوقي ندارد  
اي    لذا اين ماده بايد به گونه      .آورد  وجود نمي   بهبراي طرفين    گونه الزام و تعهدي را      هيچ

 ،هسـت  و اگر معضلي در جامعه       وجود نداشته باشد    ه سوء استفاد  امكانتغيير يابد كه    
 .برطرف شود

 
 نظرات كارشناسان

ي قـانون مـدن   ) ١٠٣٥(بر اصـالح مـاده        نظرشان :بجنورديسيدمحمد موسوي    ...آيةا
» پـذيرش «است به اين گونه كه كلمه وعده از ماده قانوني حذف و به جـاي آن عنـوان                   

                                                 
 ،همان .۱
، ١٣٧٢ نشر علوم اسالمي،  :ن، تهرانسيدمصطفي محقق داماد، حقوق خانواده؛ نكاح و انحالل آ. ۲

 .٣٤ ص
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 همچنين عنوان   . فقط يك وعده است     و آور نيست   الزام زيرا وعده ازدواج     .گذاشته شود 
پديده عقد است و قبل از انجام عقـد   براي  يه  ر زيرا واژه مه   ،هم حذف شود  براي  يه  رمه

 .معنا ندارد
 نظرشان بر ايـن بـود كـه چـون وعـده همـان قرارگـذاري اسـت و         يمااماسداهللا  آقاي  

آورد فقط انجام عملي در آينـده         نظر حقوقي هيچ تعهدي را به وجود نمي        قرارگذاري از 
ي وجود ندارد و قانونگـذار در  ضگونه تعار  لذا بين صدر و ذيل اين ماده نيز هيچ        .است

ر را در نظر گرفته است و بـا يـك           يه نام برده است تمام جوانب ام      رآن قسمتي كه ازمه   
تمـام يـا    «گويـد،      وقتي قانونگـذار مـي     .كلمه، اين تعارض و ابهام را برطرف كرده است        

، يعنـي ايـن     »اي كه بين طرفين براي زمـان ازدواج تعيـين شـده اسـت               يهرقسمتي از مه  
ازدواج نيست، وعده ازدواج است و وعده ازدواج با ازدواج متفاوت است؛ چون ازدواج              

يه را هم بـراي آينـده و        ر مه  و قد است و وعده ازدواج قرارگذاري براي آن عقد است         ع
بنابراين نظر آقاي امامي بر اين است كه اين ماده قـانوني بـه              . اند  زمان نكاح ذكر كرده   

ــه ــرا  گون ــه از كلمــات مت ــاتي چــون  ف اســتفاده شــود داي اصــالح شــود ك ــثالً كلم م
 .شود» وعده«زين كلمه جايگ» مقدمات ازدواج«يا » خواستگاري«

معتقد بودند كه از لحاظ شكلي و ظاهري هيچ ايرادي بـه ايـن مـاده وارد                  :خانم چوبك 
خواهند به اين شـيوه نـامزد باشـند و يـك              اي در جامعه هستند كه مي        زيرا عده  .نيست

اي بـراي زن      به نظر ايشان، مهريـه پشـتوانه      . خوانند  عده هم همان عقد محرميت را مي      
بـه  بايـد   قانون مدني به همين گونه ابقا شـود و فقـط مهريـه را               ) ١٠٣٥(ماده   لذا   .است

تـوان هـدايا را    عنوان هديه مطرح كرد كه در صورت بر هم خوردن نـامزدي فقـط مـي        
 .داده شود... مسترد كرد و اگر هدايا از بين رفته باشند مثل آن يا قيمت آن و

كـه   اسـت    وي معتقد . انون مدني است  ق) ١٠٣٥( ماده   ينظرشان بر ابقا   :آقاي تقي زاده  
اي بعد از خواستگاري است و در واقع          چون نامزدي يك عقد تمام عيار است كه مرحله        

بـا  » وعده ازدواج « كلمه   ،كند نامزدي صحبت مي  نام  از قراردادي به    ) ١٠٣٥(كليت ماده   
 و   لذا بايد ايـن كلمـه بـا كليـت مـاده هماهنـگ شـود                .محتواي اين ماده همخواني ندارد    
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 زيـرا زمـاني كـه       ؛پيشنهاد دادند كه به جاي وعده ازدواج، عقد نامزدي جايگزين شـود           
 زيـرا اگـر عقـد ازدواج        .شود بايد عقد نكاح وجـود داشـته باشـد           بحث مهريه مطرح مي   

 موضـوعيت   ،مهريه بعد از عقد قرار داده شده اسـت        عنوان    انجام نشود، مالي هم كه به     
بـر انعقـاد    اي قبل از اين كه قصد انشاء          زدي يعني دوره  در عرف نام  زيرا   .كند  پيدا نمي 

 .عقد نكاح قرار گيرد
 

 عقيده دارند كـه چـون مفهـوم وعـده ازدواج مشـخص اسـت چـه                  :خانم خسروشاهي 
 در واقع كلمه وعده ازدواج خود داراي        .ضرورتي دارد كه با يك كلمه ديگر معني شود        

كـه     در حـالي   ،ادن قول مثبت است   بار حقوقي است و به معناي خواستگاري كردن يا د         
 .قانون مدني است)١٠٣٥( ماده يايشان ابقا نظرهنوز علقه زوجيت ايجاد نشده است، 

 
 هاي اصالحي پيشنهاد

قـانون مـدني دو نظـر از سـوي     )١٠٣٥( مـاده  در مـورد شود  طور كه مالحظه مي    همان
 ي ابقـا كارشناسان حاضر در جلسه مطرح شد، يك گروه از كارشناسان نظرشـان بـر             

اسـت و گـروه ديگـر نظرشـان بـر جـايگزين كـردن كلمـات                  قانون مدني ) ١٠٣٥(ماده  
وعـده  « بـه جـاي كلمـه        »مقـدمات ازدواج  «و  » خواسـتگاري «» نـامزدي «مترادفي چون   

 ايـن مـاده     در مورد از بحث و بررسي       در نهايت گروه كارشناسان پس     .است» ازدواج
ن صـورت ابقـا شـود و تنهـا لفـظ وعـده              به همـي  )١٠٣٥(به اين نتيجه رسيدند كه ماده       

 . پيدا كندازدواج تغيير
 

 بندي جمع
كه چون اكثريـت كارشناسـان بـر ايـن      توان گفت بندي از نظرات ارائه شده مي     در جمع 

شكلي را نيز پديد    معقيده هستند كه ايراد خاصي بر اين ماده وارد نيست و از اين نظر               
همچنين الزم به   . ماده به همين گونه ابقا شود      بنابراين بهتر است كه اين       ،نياورده است 
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ف ديگري كه بـه نـوعي معـادل وعـده ازدواج باشـد              دذكر است كه آوردن كلمات مترا     
بـراي نمونـه آوردن     . كنـد   تغيير خاصي در اين ماده قـانوني و شـمول آن ايجـاد نمـي              

 در مفهـوم ايـن مـاده هـيچ تغييـري           غيـره    كلماتي همچون نامزدي يا پذيرش ازدواج و      
آورد و در عمـل ايـن مفـاهيم بـه صـورت يكسـان مـورد اسـتفاده قـرار                        نمي وجود  به
 .شود  اين ماده به صورت كنوني پيشنهاد ميي بنابراين ابقا.دنگير مي
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  قانون مدني  )١٠٣٦(ماده 
اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجه به هم بزنـد، در حـالي كـه                   «

 اشخاص ديگر به اعتمـاد وقـوع ازدواج مغـرور شـده و              طرف مقابل يا ابوين او يا     
هـاي    مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را به هـم زده بايـد از عهـده خسـارت                 

 . »خواهد بودهاي مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه  وارده برآيد، ولي خسارت
  در قـانون   ٨/١٠/١٣٦١الزم به ذكر است كه ماده فوق در اصالحاتي كه در تاريخ             

رسد كه    به نظر مي  . مدني صورت گرفت حذف شد و ماده ديگري هم جايگزين آن نشد           
گونـه     زيـرا ايـن    ،علت موجه شرعي و فقهي هـم بـراي حـذف ايـن مـاده وجـود نـدارد                  

 قابل مطالبه اسـت و در ايـن مـورد قـانون مـدني بـا                 طور شرعي و قانوني      به خسارات
 خسارت مطابق   نت كه الزام به جبرا    ان گف وت   در واقع مي   ١.موازين شرعي مطابقت دارد   

قواعد عمومي است كه هر كس در اثر تقصير خود سبب ورود ضرر به ديگـري شـود                  
مبناي مطالبه   معتقد است كه     در اين مورد   آقاي دكتر كاتوزيان     ٢ .بايد آن را جبران كند    
 زيـرا طرفـي كـه پيمـان         ، است نه قـرارداد نـامزدي      بقاعده تسبي خسارت در اين ماده     

دليلي براي اين كـار  و اگر  كرده هادفتزدي را بر هم زده است و از اين حق سوء اس           نام
اده از حق را جبران كند      فنداشته باشد بايد خسارت ناشي از تقصير خود در سوء است          

همچنين ايشان مبنـاي    . كرداستناد  قانون اساسي   )٤٠(توان به اصل       مي در اين مورد  و  
داند كـه قانونگـذار       به لحاظ سوء استفاده از حقي مي      الزام نامزد را به جبران خسارت       

 ، بنابراين مبناي مستقيم آن عدم انجام تعهد نسبت بـه قـرارداد نيسـت         .به او داده است   
بلكه سبب خسارت را بايد در جايي جستجو كرد كه نامزد از حدود عرف خارج شـود                 

شـود نـه بـه هـم      آور مـي  اين امر است كه براي او ضمان. و از تصميم خود عدول كند 

                                                 
، ص ١٣٧٢نشـر علـوم اسـالمي،    : سيدمصطفي محقق داماد، حقوق خانواده؛ نكاح و انحالل آن، تهران   . ۱

٣٦. 
 .ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده. ٢
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 )١٠٣٦(مـاده   بـه موجـب   ١ .كنـد  گونه مسئوليتي را ايجـاد نمـي     خوردن نامزدي كه هيچ   
پذيرفت كه وعـده ازدواج       قانون مدني، قانونگذار تنها جبران خسارت را در مواردي مي         

كـه تنهـا مخـارج متعـارف قابـل مطالبـه              خورد و ديگر ايـن      بدون علت موجه به هم مي     
توانند مطالبه خسارت كنند      اساس اين ماده افرادي كه مي      نين بر  همچ .دانسته شده بود  

 در واقع امروزه با توجه بـه قواعـد          .و اشخاص ديگر   طرف مقابل، ابوين او   : عبارتند از 
توان گفت همه كساني كه بـه اعتمـاد وقـوع ازدواج مغـرور                عمومي مسئوليت مدني مي   

مزدي دخالت مستقيم داشته باشند   كه در امر نا     شده و مخارجي كرده باشند اعم از اين       
  ٢.توانند مطالبه خسارت كنند  مي،يا نه

 
 ضرورت تغيير

اي   هـاي حرفـه      قانون مدني باعث شده است كه راه براي خواستگار         )١٠٣٦(ماده  حذف  
زنند باز    هاي واهي آن را به هم مي        روند و به بهانه     كه مدام به خواستگاري دخترها مي     

از طـرف   . هاي معنوي هم در نظر گرفته شـود         ه بايد خسارت  همچنين در اين ماد   . شود
سخ نامزدي است در حالي كه آقاي دكتر        فديگر حذف اين ماده به منزله مباح شناختن         

 بلكـه معتقـد   ،دانـد  كاتوزيان نامزدها را در به هم زدن نامزدي داراي اختيار كامل نمـي            
 در غيـر  ،دي را بـر هـم زد   بتوان نـامز  تا  است كه بايد علت موجهي وجود داشته باشد         

 ٣ .پرداخت شودبه طرف مقابل اين صورت بايد خسارت 

 
 
 

                                                 
 .همان .۱
 .٣٤، ص ١٣٧٤انتشارات دانشگاه تهران، : امامي، حقوق خانواده، تهران...  سيدحسين صفايي و اسدا.۲
 .كاتوزيان، پيشين .۳
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 نظرات كارشناسان
ةا  ايـن  اين است كه اين ماده قانوني عين شرع است و اگـر              نظرشان بر  :بجنوردي...آي

بايـد  فـرد   در اين ماده قاعده غرور جاري است و          ماده احيا شود احقاق حقوق است و      
 .مادي و معنوي برآيدهاي  از عهده خسارت

بايـد   و ايـن مـاده    ه اسـت   بـي مـورد بـود      )١٠٣٦(ماده   معتقدند كه حذف     :خانم چوبك 
 ؛هاي معنوي در آن گنجانده شـود       خسارت در مورد مجدداً احيا شود و يك تبصره هم        

خسـارات معنـوي    در مـورد    گيرد و     هاي مادي را در بر مي       زيرا اين ماده تنها خسارت    
 در حالي كه اين مسأله هم در قانون مسئوليت مـدني و هـم               . است مطلبي بيان نگرديده  

ايشان پيشنهاد اصالح اين    . بيني شده است     قانون اساسي پيش   )١٧١( و   )٤٠(ل  ودر اص 
: ماده را مطرح كردند كه اين ماده قانوني پس از احيا مجدد به اين گونـه اصـالح شـود       

و ازكلمـه  » رات وارده بـر آيـد  زده است بايد از عهده خسـا  طرفي كه وصلت را به هم     «
 .به بعد حذف شود» ولي«

 نظرشان بر اين است كه چون قاعده غرور زماني است كه كسـي همـراه                :آقاي مرادي 
كنـد و تسـبيب آن اسـت كـه هـر              با قصد وخدعه، خساراتي را به فرد ديگري وارد مي         

ي  قصد  متعلق آن  هشود اعم از اين ك      به خسارت شود موجب ضمان مي     منجر  فعلي كه   
توان گفـت چـون در نـامزدي و خواسـتگاري            بنابراين مي  .باشدنداشته   باشد يا    داشته

ت؛ پس قصد خدعـه     شود در ابتدا همراه با قصد ازدواج اس         وقتي هدايايي رد و بدل مي     
 ولي ممكن است بعد از مدتي اختالفي ايجـاد شـود و آن قـرار بـه هـم                    .نگ نيست رو ني 

شـود ايشـان      ست در نتيجه مشمول قاعده غرور نمـي       اي در كار ني      چون خدعه  .بخورد
پيشنهاد اصالح اين ماده را مطرح كردند به اين گونه كه كلمه غرور حـذف و بـه جـاي          

  .آن از كلمه تسبيب استفاده شود
 قانون مدني و همچنين اصالح آن به        )١٠٣٦(ماده  نظرشان بر احيا    زاده    آقاي تقي 

 .هاي مادي جبـران شـود        بايد مانند خسارت   هاي معنوي هم    كه خسارت است  اين گونه   
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لذا كلمه مخارج از ماده حذف و كلمه خسارات جايگزين شود و چون اين كلمه چند بار           
 .شود حاصل ميمقصود پس شود  تكرار مي

 امـا پيشـنهاد   .قانون مـدني اسـت   )١٠٣٦(ماده نظرشان بر احيا   دي  اخانم جوانمر 
هـاي معنـوي هـم قابـل          ه شـود تـا خسـارات      اي در انتهاي ماده اضاف      كردند كه تبصره  

 .جبران باشد
 

 پيشنهادهاي اصالحي
 قـانون مـدني بـه ايـن         )١٠٣٦(ماده   در مورد گروه كارشناسان پس از بحث و بررسي        

اي اصالح شود تا خسـارات معنـوي           احيا شود و به گونه     )١٠٣٦(ماده   كه   نتيجه رسيد 
 زيـرا   . نظر كارشناسان تعيين كند    هم قابل جبران باشد و خسارات معنوي را دادگاه با         

 همچنـين جبـران     ،بايـد جبـران شـود     چه مادي و چه معنـوي       هر ضرري كه وارد شد      
از جملـه عـذرخواهي     صورت بگيـرد    تواند    گوناگوني مي هاي    روشخسارت معنوي به    

اي كـه خسـارت معنـوي صـورت           مكتوب در مطبوعات يا حتي حضور در همان جلسه        
 اما الزم به ذكر است كه هر چند بـراي ارزيـابي             .ارد ديگر ه است و بسياري از مو     گرفت

ا بـ اين گونـه خسـارات مالكـي وجـود نـدارد و مشـكل اسـت كـه عواطـف انسـاني را                       
تـوان    و از اين لحاظ اين قاعده را داراي ايراد مـي          هاي مادي ديگر بتوان سنجيد        ارزش

 پـول احسـاس     اما بايد قبول كرد كـه انسـان بـه طـور متعـارف از دارا شـدن                 دانست،  
 ١ .عرف را حاكم دانستو  داوري در اين موردكند بنابراين بايد  آرامش و تسكين مي

 قانون مدني پيشـنهاد     )١٠٣٦(ماده  احياي  با تأكيد بر    در نهايت گروه كارشناسان      
 .كردند تا به اين گونه اصالح شود

حـالي كـه    اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجه به هم بزند در               « 
طرف مقابل يا ابـوين او يـا اشـخاص ديگـر بـه اعتمـاد وقـوع ازدواج مغـرور شـده و                      

                                                 
 .همان. ۱
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مخارجي كرده باشند، طرفي كه وصلت را بـه هـم زده اسـت بايـد از عهـده خسـارات                     
 . »مادي و معنوي برآيد

 
 بندي جمع
طور كه مالحظه شد ميان كارشناسان حاضر در جلسه و صاحب نظران حقـوقي              همان

 اقدام موجهي نبوده است و بـه برخـي از     )١٠٣٦(ماده  ر وجود دارد كه حذف      اجماع نظ 
ترين آن باز شدن راه براي برخـي افـراد فاقـد حسـن                مشكالت دامن زده است كه مهم     

هـا شـده      آنبـه   ت معنوي و مـادي      اها و ايراد خسار     نيت جهت به بازي گرفتن خانواده     
كه هيچ خللي به حق نامزدها براي ست ااي  بندي اين ماده به گونه همچنين عبارت. است

گيرد كـه     گونه مواردي را در بر مي        بلكه تنها آن   ،كند  بر هم زدن وعده ازدواج وارد نمي      
گيـرد و بـه ايـن         گونه دليل منطقي و موجـه صـورت مـي           نامزدي بدون ارائه هيچ   فسخ  

ن  در همين حال سـپرد     .شود  خاطر به آبروي طرف ديگر و خانواده وي لطمه وارد مي          
تعيين موجه بودن دليل بر هـم زدن نـامزدي و نيـز تعيـين ميـزان خسـارت وارده بـه                 

شود كه راه براي سوء استفاده از ايـن مـاده توسـط هـر دو                  دادگاه صالحه موجب مي   
بنابراين احيا اين ماده با توجه به گسـترش مـوارد بـر هـم خـوردن                 . طرف بسته شود  

راهكار مناسبي براي الزام افراد جامعه بـه        تواند    وجود دليل موجه مي   ها بدون     نامزدي
 .دها باش وفاداري به تعهداتشان و حفظ آبروي خانواده
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  قانون مدني )١٠٣٧(ماده 
تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه             از نامزدها مي  هر يك   «
 هـدايا  اگر عين. او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند    طرف ديگر يا ابوين      هب

شود مگر    حق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مي         ستموجود نباشد م  
 ».اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد

انـد يـك      هديه برحسب عرف و عادت و طبق تعريفي كه علماي حقوق از آن كـرده               
را مجانـاً بـه كسـي    نوع هبه است و هبه قراردادي است كه به موجب آن يك نفر مـالي     

توانـد در آن      شـود و مـي      بنـابراين دريافـت كننـده هديـه مالـك آن مـي            . كنـد   ك مي يتمل
شـود تـابع مقـررات        البته هدايايي كـه دردوره نـامزدي داده مـي         . تصرفات مالكانه كند  

 قانون مدني هم ناظر بـه هـداياي دوران نـامزدي اسـت و     )١٠٣٧(ماده خاصي است و    
 آن، رابطه حقوقي دو طرف تابع قواعد مربـوط بـه هبـه امـوال                درباره هداياي پيش از   

گونه استنباط كرد كه در صورت به هم خوردن           توان ازاين ماده اين     همچنين مي . ١است
عنوان هديه به طرف مقابل يـا         تواند عين اموالي را كه به       نامزدي، هر يك از نامزدها مي     

د و اگر عين اموال موجود نباشد       ابوين او داده در صورتي كه موجود باشد مسترد كن         
يا شود  داري نمي  در حالت اول، عين از اموالي است كه عادتاً نگه         : آيد  دو حالت پيش مي   

شـود و تلـف آن        به عبارتي هداياي مصرف شدني است كه به طور قطع بخشـيده مـي             
شـود و در       در حالت دوم هدايايي كـه عادتـاً نگـه داشـته مـي              .دآور  ضماني به بار نمي   

كه البتـه در ايـن      كرد  ها را استرداد       آن توان  بر هم خوردن وصلت نامزدي مي     رت  صو
 در حالت اول، مال با تقصير طرف ديگـر تلـف شـده              .حالت هم دو حالت متصور است     

باشد و حالت ديگر، كه مال بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد كه در ايـن حالـت             
هايي كه در دوران نامزدي بين طرفين         ه نام در مورد همچنين  . قيمت قابل مطالبه نيست   

                                                 
 .٦٤٥، ص ١٣٧٨ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران، نشر دادگستر، . ١
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تـوان    ها نمي    ولي از بابت تلف آن     ،شود در صورت بقا قابل استرداد است        رد و بدل مي   
 ١ .مطالبه خسارت كرد

 
 نظرات كارشناسان

اي كه در اين ماده قانوني عنوان شـده    نظرشان بر اين است كه هديه      :بجنوردي... آيةا
 ازدواج بـه طـرف      اي است كه مشروط به       واقع هبه  و در است مشروط به ازدواج است      

مقابل تمليك شده است كه اگر وي ازدواج را بر هم زد، شرط تحقق پيدا نكرده است و                  
 .تواند عقد را فسخ كند مي

اي كه ابوين به بستگان        نظرشان بر اصالح اين ماده قانوني است به گونه         :خانم چوبك 
 .شود» وصلت«ان جايگزين عنو» وعده«تبديل شود و كلمه 

 معتقد است كـه چـون قانونگـذار عنـوان هديـه را بـه كـار بـرده اسـت                      :زاده  آقاي تقي 
 .بنابراين هيچ ضرورتي ندارد كه آن هبه در نظر گرفته شود

 
 پيشنهاد اصالحي

 نظرات متفاوتي از سوي كارشناسان      )١٠٣٧(ماده   در مورد گونه كه مالحظه شد       همان
 ابقـا  )١٠٣٧(مـاده  كارشناسان به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه     ارائه شد و در نهايت گروه       

 . شود
 

 بندي جمع
كه اين ماده قـانوني تـاكنون هـيچ مشـكل خاصـي را در صـحنه عملـي                     با توجه به اين   

هـايي كـه در دوران        ها نيز تمليـك هديـه       ها پديد نياورده است و در رويه دادگاه         دادگاه

                                                 
 .همان. ۱
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ماده به صورت كنوني بـه       ابقا اين   ست،شود، مشروط به ازدواج ا      نامزدي رد وبدل مي   
 .مصلحت است
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  قانون مدني)۱۰۳۸(ماده 
مفاد ماده قبل، از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظـور در اثـر فـوت                  «

 ».يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود
 از طرفين بـه هـم بخـورد و        يكي   اگر نامزدي به علت فوت       )۱۰۳۸(ماده  به موجب    

در واقع اگـر هديـه مـالي        . عين هداياي نامزدي موجود باشد، قابل استرداد خواهد بود        
ي با  شود و در اثر تقصير گيرنده هديه تلف گردد و نامزد            باشد كه عادتاً نگاهداري مي    

خورد، قيمت هديه قابل مطالبه نيست خواه متوفي دهنـده          مرگ يكي از دو نامزد بر هم        
آيد    قانون مدني برمي   )۱۰۳۸(ماده   بنابراين از مفهوم مخالف      .١هديه باشد يا گيرنده آن    

 نيـز امكـان دارد و مبنـاي آن          دايا در صورت فوت يكي از نامزدهـا       كه رجوع به عين ه    
 . هديه استلالنحدو طرف برابناي 

 
 جمع بندي

 قانون مدني بـه ايـن نتيجـه         )۱۰۳۸(ماده   در مورد كارشناسان پس از بحث و بررسي       
 كـه نظـر     )۱۰۳۷(مـاده    در واقع همانند     . قانون مدني ابقا شود    )۱۰۳۸(ماده  رسيدند كه   

 اين ماده قانوني هم كه ادامه منطقي ماده پيشين است، بايد            ،كارشناسان بر ابقا آن بود    
 .به همين صورت باقي بماند و تغييري در آن صورت نگيرد

 

                                                 
 .۶۴۵، ص ۱۳۷۸نشر دادگستر، : ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران. ۱
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 قانون مدني)۱۰۳۹(ماده 
م خوردن وصلت منظور دو سال اسـت و از          مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بر ه       «

 ».شود تاريخ به هم خوردن آن محسوب مي
 .ي اسـت كـه بـا مبـاني فقهـي اسـالم مطابقـت نـدارد                مسايلمسأله مرور زمان از      

انـد كـه حـق     مشهور علماي اماميه به استناد نصوص و روايات واصـله نيـز فتـوا داده             
به پيروي از اين قـول، ايـن        . گردد دعوي در هيچ موقع به خاطر مرور زمان ساقط نمي         

حــذف گرديــد و هــيچ ) ۸/۱۰/۱۳۶۱ (۱۳۶۱مــاده از قــانون مــدني در اصــالحات ســال 
 البته الزم به ذكر است كه حذف ماده فوق به معني نسخ .١اي هم جايگزين آن نشد ماده

پس، مـدت مـرور زمـان       . مرور زمان كوتاه مدت دو سال براي اين گونه دعاوي است          
 ٢ . از به هم خوردن نامزدي تابع قواعد عمومي استدعاوي ناشي

 
 ضرورت تغيير

د و در   شـو  حذف مرور زمان در دعاوي باعث طرح مجدد و مكرر دعاوي مختومه مي            
آورد و از سـوي ديگـر، در روابـط            نتيجه اشكاالتي را براي دستگاه قضايي پديـد مـي         

چنين ممكن است افـراد بعـداً        هم .كند  گذارد و ايجاد تزلزل مي      حقوقي افراد هم تأثير مي    
يـد باشـند كـه هـر لحظـه احتمـال دارد             دهدهند و هميشه تحت اين ت       اي تشكيل     خانواده

در نتيجه بايـد نسـبت      . طرف ديگر طرح دعوا كند و آرامش خانواده بعدي را برهم زند           
ها در دادگستري كاسته شـود و هـم از            به آن تدبيري انديشيد تا از حجم انبوه پرونده        

 .د خاطرات تلخ جلوگيري شودتجدي
 

                                                 
، ص ۱۳۷۲نشر علوم اسالمي، : تهرانانحالل آن، نكاح و : سيد مصطفي محقق داماد، حقوق خانواده. ۱
۴۲. 

 .۶۴۶،ص ۱۳۷۸نشر دادگستر، : ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران. ۲
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 نظرات كارشناسان
ة  توانـد بگويـد كـه تـا دو سـال              نظرشان بر اين است كه حكومـت مـي         ، بجنوردي ...اآي

قاعـده اقـدام    جهـت   شود و در طي اين مدت اگـر كسـي شـكايت نكـرد از                  رسيدگي مي 
ا كـه   ين باشد كه هدايايي ر    ا بنابراين اگر از ابتدا بناي زوجين بر      . خودش مسئول است  

گيرند چون  توانند تا دو سال برگردانند، از اول حق فسخ را از خودشان مي دهند مي مي
 گيـرد و ديگـر پـس از    اند و در واقع در اين معنا تمليـك عـين صـورت مـي       تمليك كرده 

ال حق فسخ آن را ندارند و مبناي آن براساس قوانين حكـومتي گذاشـته               گذشت دو س  
 .من عقد و به عنوان عرف باشدشود و در واقع به عنوان شرط ض

 و هـر  ودشـ  كه براي طـرح دعـوي زمـان گذاشـته ن    اين است نظرشان بر ،آقاي مرادي 
 پيشنهاد ايشان اين است كـه از        .مطرح كنند دعوي خود را    خواهند    زماني كه طرفين مي   
 در واقع به ماده فـوق عبـارتي         ، قانون مدني احيا شود    )۱۰۳۹(ماده  باب حكم حكومتي    

ــومتي باشــد و پــس از  اضــافه شــو ــم حك ــاب حك ــه از ب  ســال دو مــدت  گذشــتد ك
 .هايي با اين موضوع در دادگستري قابل قبول نباشد دادخواست

 زيرا مسـأله مـرور      ،باشدوجود   معتقدند كه مسأله مرور زمان بايد        ،دياجوانمر خانم
 در واقع از نظر. شود زمان اين نيست كه اگر مقداري زمان گذشت، اصل حق ساقط مي

مـاده   ي از ايـن رو پيشـنهاد ايشـان بـر احيـا            .رود  حق ادا نشود از بـين نمـي       تا  فقهي،  
 قانون مدني است و از زماني كه نامزدي برهم خورد آن دو سال شروع شـود         )۱۰۳۹(

 .شود  در دادگاه يك حكم حكومتي ميو در واقع اين ماده قانوني
ل است زيرا اگر وجهـي يـا         نظرشان براين است كه مدت دو سال معقو        ،زاده  آقاي تقي 

هدايايي داده شود و پس از دو سال مسـأله مجـدداً مطـرح شـود، هـدف آزار و اذيـت                
 .طرف مقابل است

در » وعـده « اين ماده البته با اصالح آن است و عنـوان            ينظرشان براحيا  ،خانم چوبك 
 .شود» وصلت«ماده قانوني جايگزين عنوان 
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 قانون مدني همـراه بـا اصـالح آن          )۱۰۳۹ (ماده ينظرشان براحيا  ،خانم خسروشاهي 
 : ايشان پيشنهاد دادند كه اين ماده به اين گونه اصالح شود.است

دعـوي را   محاكم دادگستري از تاريخ برهم خوردن وعـده ازدواج تـا مـدت دو سـال                 «
كـه بعـد از     ماده اين چنين اسـت      كه در واقع مفهوم مخالف اين       » رسيدگي خواهند كرد  

 .كنند اكم دادگستري اين مسأله را رسيدگي نمي ديگر مح،دو سال
 

 پيشنهادهاي اصالحي
 قــانون مــدني از ســوي )۱۰۳۹(مــاده  در مــوردشــود  همــان گونــه كــه مالحظــه مــي

كارشناسان نظرات مختلفي ارائه شد و در نهايـت گـروه كارشناسـان پـس از بحـث و                
اي اصـالح   ده به گونهاين ماده قانوني به اين نتيجه رسيدند كه اين ما        مورد  بررسي در   
 پـس از گذشـت دو سـال         ،دعاوي ناشي از برهم خوردن وعـده منظـور         «:و احيا شود  

 ».مسموع نخواهد بود
 

 بندي جمع
حذف قاعده مرور زمان در دعاوي مربوط به نامزدي تاكنون مشكالت بسياري را در               

ز تـرين آن مطـرح شـدن اختالفـات كهـن پـس ا         صحنه جامعه پديد آورده است كه مهم      
بسـياري از ايـن گونـه دعـاوي نيـز كـه پـس از چنـدين سـال                 . چندين سال بوده است   

تر جنبه انتقام گيري دارد و براي برهم ريخـتن سـامان              گيرد، در واقع بيش     صورت مي 
 با توجه به اين   .زندگي طرف ديگر است كه احتماالً بار ديگر به وصلت دست زده است            

ه اين كه پـس از دو سـال احتمـاالً بسـياري از              گونه مشكالت ياد شده و نيز با توجه ب        
تري دامن بزند، بنابراين  تواند به اختالفات بيش شود كه خود مي هداياي منظور تلف مي

گيري از آسـيب رسـيدن بـه        ت كه براي حفظ نظم اجتماعي و پيشـ        مصلحت در اين اس   
پيـدايش  از  ها، بار ديگر مرور زمان در دعاوي نامزدي برقرار شـود تـا                بنيان خانواده 

 .مشكالت ياد شده جلوگيري شود
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  قانون مدني)۱۰۴۰(ماده 
تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه             هر يك از طرفين مي    «

تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم، از قبيل سـفليس و سـوزاك و سـل        
 ».ارائه دهد

رائه گواهي پزشك را از جملـه       درخواست ا » تواند  مي«قانون مدني با آوردن كلمه      
از نظر فقهي و حقوقي بديهي است كـه هـر           . داده است  اختيارات هر يك از طرفين قرار     

تواند شروطي قائل شود و طرف        يك از طرفين قبل از اجراي صيغه، حتي حين عقد مي          
مقابل را به آن ملزم كند، ولي چون اين شرط معموالً به خاطر احترام و رعايت نزاكـت           

گرديد و عدم توجه به آن نيز ممكـن بـود عواقـب ناخوشـايندي در برداشـته                     نمي عمل
 قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از      )۲( به موجب ماده     ۱۳۱۷در سال   پس  باشد،  

 كليه دفاتر ازدواج مكلفند كه قبل از وقـوع ازدواج           : به اين ترتيب كه    مقرر گرديد ازدواج  
هـا از طـرف        برنداشتن امراض مسريه مهم كه نـوع آن        از نامزدها گواهينامه پزشك را    

گردد مطالبه كرده و پس از بايگاني به عقد ازدواج            وزارت دادگستري معين و اعالم مي     
 .و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك برتندرستي نامزدها اقدام كنند

 
 ضرورت تغيير

رخـوردار نبـود و داشـتن        قانون مدني چون از حالـت الـزام آور بـودن ب            )۱۰۴۰(ماده  
هاي   گواهي تندرستي را براي ازدواج به اختيار زوجين واگذار كرده بود در همان سال             

نخست يعني ده سال پس از تصويب با قانون ديگري دچار اصالح شـد، زيـرا عبـارت                  
طبيعتاً هم اكنـون پـس از    . انداخت  يي مي ااي بود كه آن را از كار        بندي اين ماده به گونه    

هـا و تحـوالتي كـه در علـم             سال از تصويب ايـن مـاده قـانوني و پيشـرفت            ۷۵ گذشت
زيـرا هـم اكنـون      . مدتر از پيش شده اسـت     اپزشكي روي داده است، اين ماده نيز ناكار       

آورد، ابـتالي يكـي       يكي از عواملي كه موجبات طالق يا اختالف خانوادگي را فراهم مي           
ي است كه چون پيش از وصـلت بـه         هاي جسمي يا روح     از زوجين به برخي از بيماري     
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اعتمادي زوجين را نسبت     اطالع طرف ديگر رسانده نشده است، موجبات بدگماني و بي         
ها حالت  ، حتي اگر بسياري از اين گونه بيماريدليلبه همين . آورد به يكديگر فراهم مي

.  اسـت  الزمها پيش از ازدواج       جدي و حاد نيز نداشته باشند، اطالع يافتن زوجين از آن          
از اين رو بايد مشخص شود، فردي كـه قصـد ازدواج دارد جـدا از آمـادگي جسـماني                    

، دليـل همـين   بـه    .الزم، به راستي از سالمت رواني كافي نيز برخوردار اسـت يـا خيـر              
 لذا براي رسيدن بـه هـدف يـاد    .ها و گواهي پزشكان الزامي است    انجام برخي آزمايش  

 .انون مدني نيز انكار ناپذير خواهد بود ق)۱۰۴۰(ماده شده، تحول اساسي در 
 

 نظرات كارشناسان
ةا   قانون مدني   )۱۰۴۰(ماده  در  » تواند  مي« نظرشان براين است كه كلمه        بجنوردي ...آي

شـرايط ازدواج قـرار داده      جـزء   الزامي شود و در واقع ارائه گواهي پزشكي از طرفين           
 .شود

كلف به ارائه گواهينامـه پزشـكي كنـيم يـا           عقيده دارند كه اگر افراد را م       زاده  آقاي تقي 
شايد اين حق طبيعـي را      . توانند ازدواج كنند    بگوييم كساني كه مرض مسري دارند نمي      

اما حداقل اين را اجباري كنيم كه طـرفين      . از افراد گرفته باشيم و مشكالتي ايجاد شود       
را در بحـث    زيـ . از ابتال به اين امراض مطلع باشند و اين امر خـالف شـرع هـم نيسـت                 

بنـابراين  . نامزدي طرفين بايد از وضعيت سالمت جسمي و روحي يكديگر مطلع باشند           
رغم   اگر گواهي حكايت از اين داشت كه يكي از طرفين مريض است و طرف مقابل علي               

هاي الزم را به عمل  گيري تواند پيش اين مريضي خواست با اين فرد ازدواج كند وي مي
هـايي ماننـد ايـدز اگـر طـرفين از وجـود ايـن          كـه در مـرض  آورد و الزم به ذكر است     

 لذا پيشـنهاد ايشـان      . ارتباط افراد نيز مؤثر است     مريضي مطلع باشند در برقراري نوع     
 است كه به عنوان مبنا قرار گيرد تا بـه ايـن طريـق               ۱۳۱۷سال   قانون مصوب    يبر ابقا 

اض مسري جسـماني  همچنين اين الزام نسبت به امر. نواقص موجود نيز برطرف شود   
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 قانون مـدني كـه در آن از         )۱۰۴۰(ماده   فرمول فعلي    .تسري يابد نيز   به امراض رواني  
 .استفاده شده است حفظ شود» تواند مي«كلمه 

 
يكي ديگر از كارشناسان حاضر در جلسه نظرشـان بـراين اسـت كـه بـا                  آقاي مرادي 

 )۱۰۴۰(مـاده   در  كـه   نيسـت    نيـازي    ،رسـاند   توجه به اين كه قانون ازدواج، الزام را مي        
 چون يك الزام به يك الزام       ،شود» تواند  مي«جايگزين عبارت   » بايد«قانون مدني عبارت    

 از قـانون ازدواج  )۲( عيناً ماده  پيشنهاد ايشان براين است كه اگر.شود ديگر اضافه مي 
ه  جاي اين ماده قانوني گذاشته شود هيچ مشكلي ايجاد نخواهد شد و ثبت آن هـم بـ    هب

اما در مورد حق مدني     . مانع شود مورد  تواند در اين      گردد و حكومت مي     حكومت برمي 
وق مدني صرف اسـت كـه متعلـق         تواند و الزم به ذكر است كه ازدواج از جمله حق            نمي

 هستند و از اين حق تا مادامي كه به مرز اجتماع نرسد يا پـا بـرروي                  اشخاص آن فقط 
 .گيري كردتوان جلو حريم جامعه نگذارد، نمي

اي اسـت كـه     قانون مدني به گونـه    )۱۰۴۰(ماده  نظرشان براصالح    خانم گرامي زادگان  
 و ايدز و همچنين امراضي را كـه بنـا بـه تشـخيص               Cاز جمله هپاتيت    ديگري  امراض  

شود به آن اضافه شـود و هـر زمـان     نظر گرفته ميدر شوراي عالي پزشكي در آينده      
 پيشـنهاد ايشـان ايـن    .نامه آن مشخص شـود  ر آيينهم كه بيماري جديدي ايجاد شد د  

 قانون مدني الـزام ايجـاد شـود كـه زوجـين بتواننـد گـواهي                 )۱۰۴۰(ماده  است كه در    
گذاشـته   عهـده وزارت دادگسـتري       رها ذكر نشود و ب       ولي نام بيماري   ،سالمت بياورند 

 .شود
انون مدني اضافه    ق )۱۰۴۰(ماده  پيشنهاد دادند كه بيماري ايدز هم به         خانم جوانمردي 

هر يك از طرفين ملـزم اسـت بـراي انجـام            «شود و اين ماده به اين گونه اصالح شود          
 ».وعده، تصديق طبيب را در مورد امراض جسماني يا حتي امراض رواني داشته باشد
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 پيشنهاد اصالحي
 قانون مدني نظرات مختلفي از سوي       )۱۰۴۰(ماده  مورد  همان گونه كه مالحظه شد در       

شناسان ارائه شد و در نهايت گروه كارشناسان پـس از بحـث و بررسـي بـه ايـن                    كار
 .  قانون مدني به اين گونه اصالح شود)۱۰۴۰(ماده نتيجه رسيدند كه 

هر يك از طرفين بايد براي انجام وصلت منظور تصديق پزشك به تندرسـتي از               «
 ».دنشود، ارائه ده نامه مشخص مي هايي را كه در آيين بيماري

 
 بندي جمع

 قانون مدني به صورتي است كه داشتن گواهي پزشـك مبنـي       )۱۰۴۰(ماده  مفاد كنوني   
و همـين مسـأله موجـب شـده        كنـد     نميها را الزامي      بر نداشتن انواع خاصي از بيماري     

 در حـال حاضـر      .الزم رانداشته باشد  يي  ااست كه اين ماده از همان زمان تصويب كار        
هاي   م پزشكي روي داده است و در هر زمان نيز بيماري          با توجه به تحوالتي كه در عل      
شود كه امكان انتقال آن به زوجين توسط يكديگر وجود            جديد و خطرناكي شناخته مي    

اي اصالح شـود كـه بـه آن حالـت الـزام آور داده                 دارد، بايد مفاد اين ماده هم به گونه       
انـواع خاصـي از     ه  بـ اي باشـد كـه بـي آن كـه             اين ماده به گونـه    همچنين شمول   . شود

دار   هر زمان به مرجعـي صـالحيت      در  ها    ، تعيين انواع بيماري   اختصاص يابد ها    بيماري
 هاي   هاي ناشي از بيماري     همچنين با توجه به اختالفات خانوادگي و طالق       . واگذار شود 

ت رواني زوجـين    ها نيز براي اثبات سالم      رسد بايد اين گونه آزمايش      رواني به نظر مي   
اي كه   در هر صورت باز گذاشتن شمول اين قانون به گونه. درآيدالزام آوربه صورت 

 .جلوي تحوالت بعدي و پيش بيني رويدادهاي آينده گرفته نشود، كامالً به صالح است
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  قانون مدني)۱۰۴۱(اده م
 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسـيدن          ۱۳به سن   رسيدن  عقد نكاح دختر قبل از      «

است به اذن ولي، به شرط رعايت مصـلحت بـا           منوط  شمسي   سال تمام    ۱۵به سن   
 ».تشخيص دادگاه صالح

الزم به توضيح است كه ماده فوق در اصالحات قانون مدني دوبار مورد اصـالح               
نكاح اناث  :  به اين گونه بود    ۱۳۱۳سال  ابتدا به موجب قانون مدني مصوب       . قرار گرفت 

 سال تمـام    ۱۸ قبل از رسيدن به سن        سال تمام و نكاح ذكور     ۱۵قبل از رسيدن به سن      
ذالك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشـنهاد مـدعي العمـوم و                 مع ،ممنوع است 

 ولي در هر حـال      .تصويب محكمه ممكن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود          
  سال تمام و به ذكوري شـامل       ۱۳تر از      داده شود كه كم    يثتواند به انا    اين معافيت نمي  

 . سال تمام دارند۱۵تر از  گردد كه كم
نكاح قبل از بلـوغ     «: شد به اين گونه اصالح      ۸/۱۰/۱۳۶۱اين ماده قانوني در مورخ       

 .»ممنوع است
ولي عليه  معقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت              : تبصره 

 .»صحيح است
 .فحه آمده است اصالح شداي كه در صدر ص  نيز به گونه)۱۰۴۱(ماده در نهايت  

 
 ضرورت تغيير

 قانون مدني كه از مـواد قـانوني اصـالح شـده اسـت متأسـفانه بـا هـدف          )۱۰۴۱(ماده  
هاي جامعـه تطـابق نـدارد و در اصـالح يـك               مجلس و خواست عموم جامعه و واقعيت      

 قـانون اساسـي كـه       )۲(طبق اصل   . [ماده قانوني بايد مقتضيات زمان را در نظر گرفت        
 ].كند مان و مكان را حكم ميزعنصر 

تـرين عوامـل طـالق در          از مهم  يدهد كه يك    هاي آماري نشان مي     همچنين بررسي  
زيرا هر چند دختر يا پسر ممكـن اسـت از           .  ازدواج در سنين بسيار پايين است      ،جامعه
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 مشـترك از لحاظ فكري و تدبير اداره زنـدگي         اما  لحاظ جسمي به رشد رسيده باشند،       
هـا بسـيار      بنابراين بنيان اين گونـه ازدواج     . اند  في رشد و تجربه پيدا نكرده     به اندازه كا  
از سوي ديگر، معيارهاي حقوق بشر نيز بـه هـيچ وجـه بـا ايـن مـاده           . شود  سست مي 

با و ندارد، زيرا فردي كه به سن بلوغ حتي بلوغ جسمي نرسيده است همخواني قانوني  
آيد، ممكن است در بزرگسالي اين      در مي  تشخيص ولي يا دادگاه به عقد ازدواج ديگري       

بنـابراين رعايـت مـوازين    . ازدواج را مورد پذيرش قـرار ندهـد و آن را تحميلـي بدانـد             
دارد كه تصميم به ازدواج توسط فـرد عاقـل و بـالغ و توسـط        حقوق بشر نيز الزام مي    

 .خود او گرفته شود كه اين ماده قانوني هم اكنون برخالف آن اصل است
 

  كارشناساننظرات
جايي كه يكي از شرايط اساسي عقـد ايـن            نظرشان براين است از آن     : بجنوردي ...آيةا

 )۱۰۴۱(مـاده   سـاله عقاليـي اسـت؟       چهـار   است كه عقاليي باشد، آيا ازدواج يك بچـه          
 سال غيرعقاليي   ۱۳ سال را در نظر گرفته است، اگر عقد زير سن            ۱۳قانون مدني سن    

تواند آن را عقاليي كند مگر اين كه دادگاه تشخيص دهـد              نمينيز  » ولي« بنابراين   ،است
 ؟كند كه پيوند زناشويي يعني چـه       كه اين فرد از نظر شرايط جسمي و عقالني درك مي          

در واقع بايد جنبه عقاليي تمام عقود محفوظ باشد و اين چيزي است كه تمام فقهاي ما            
گويند تنفيذ و امضا   به آن عقد مي شريعت اسالم هم همان چيزي را كه عقال.اند پذيرفته

سؤال شود كه آيا عقد ازدواج صغير بـا         مورد  بنابراين بايد از عقال در اين       . كرده است 
همچنين با در نظر گرفتن اين مسأله       . بزرگسال يا صغير با صغير درست است يا خير        

 سـال هـم سـن    ۲۰كه جوامع با هم فرق دارند و ممكن است در بعضي از جوامع سـن               
 لـذا بايـد كارشناسـان       ،سال سن رشـد باشـد      ۱۶شد نباشد و در بعضي جوامع سن        ر

ايشـان  .  سـال مالزمـه دارد     ۱۸شناسي بگويند كه رشد امروزه جامعه ما با سـن             روان
معتقدند كه عقد صغير و صغيره غيرشرعي است چـون غيرعقاليـي اسـت و شـريعت                 
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 )۱۰۴۱(مـاده   بنـي بـر اصـالح       كند و پيشنهاد ايشـان م       عقاليي را امضا نمي   غير  موارد  
 .قانون مدني است

 وجـود ايرادهـاي     ل قانون مدني به دلي    )۱۰۴۱(ماده  اصالح   نظرشان بر  :زاده  آقاي تقي 
 )۱۰۴۳(مـاده    قـانون مـدني بـا        )۱۰۴۱(مـاده   بسيار در اين ماده قانوني است، از جمله         

 قانون  )۱۰۴۱(ماده  طبق نظر ايشان موادي مانند      . قانون مدني در تعارض آشكار است     
نظام پدر ساالري محض هستند كه در آن نظام دين مقدس هاي  بازماندهمدني در واقع   

هــا  ايــن.  شــرع مقــدس اســالم هــم نيســتي احكــام تأسيســءاســالم نــازل شــد و جــز
 .هايي بودند كه در گذشته وجود داشتند و شرع مقدس اسالم امضا كرده است               عملكرد

االري محض نيسـت، حـداقل بـه آن شـدت كـه بـه              اكنون ديگر نظام جامعه نظام پدرس     
 .هنگام وضع قانون مدني وجود داشت وجود ندارد

 قانون مدني بـه ايـن گونـه اصـالح           )۱۰۴۱(ماده  نظرشان براين است كه      زاده  آقاي تقي 
زيرا به اين ترتيب از نظر فقهي مشكلي ايجاد »  از سن رشد ممنوع استقبلنكاح «شود 
 . گيرد بلوغ را هم در برميشود چون سن رشد، سن  نمي

 قانون مدني تشـخيص     )۱۰۴۱(ماده  عقيده دارند كه آخرين اصالح       :زادگان  خانم گرامي 
اي بسيار مهم اسـت و در گذشـته چنـين             دادگاه را مالك قرار داده است كه اين مسأله        

 .كه تشخيص دادگاه و اذن ولي مترادف قرار بگيرند، نبوداي  مسأله
 ،اي اسـت كـه ولـي     قانون مدني به گونـه     )۱۰۴۱(ماده  ر اصالح   نظرشان ب  :خانم چوبك 

لـه  مفرد غير بالغ را نتواند به عقد ازدواج درآورد و با توجه به اين كه همه اديـان از ج                   
انـد و بـا       آيين زرتشتي، يهودي و مسيحي براي ازدواج سـن مشخصـي را قائـل شـده               

بي براي ازدواج به عنوان     سن ازدواج، بايد سن مناس    مورد  هاي انجام شده در       پژوهش
تواننـد معافيـت از       مشخص شود كه افراد از چـه سـني مـي          و  پايه در نظر گرفته شود      

 .شرط سن بگيرند
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 پيشنهاد اصالحي
 قانون مدني نظرات مختلفي از سوي       )۱۰۴۱(ماده  مورد  همان گونه كه مالحظه شد در       

 و بررسـي بـه ايـن        كارشناسان ارائه شد و در نهايت گروه كارشناسان پـس از بحـث            
 سال براي دختر ۱۵ قانون مدني سابق احيا شود و سن )۱۰۴۱(ماده نتيجه رسيدند كه 

 . سال براي پسر تعيين شود۱۸و سن 
 

 بندي جمع
با توجه به مباحث ياد شده و اجماع نظر كارشناسان مبني بر ضرورت تغيير اين ماده                

مي نقـض حقـوق بشـر عليـه         و همچنين توجه به ايـن مسـأله كـه يكـي از مـوارد اتهـا                
هاي گذشته اين بوده است كه دادن اجـازه ازدواج بـه              جمهوري اسالمي ايران در سال    

 اصـالح در    ،رود  ها نقض حقوق بشر به شـمار مـي          افراد نابالغ بدون توجه به اراده آن      
جـا كـه در بسـياري از ديگـر كشـورهاي              از آن .  كامالً ضـرورت دارد    ياين ماده قانون  
 )۱۰۴۱(مـاده    سال نيست، احياء     ۱۵تر از     قل سن ازدواج، به هيچ وجه كم      جهان نيز حدا  

 سال قرار گيرد    ۱۸ سال و پسران     ۱۵سابق به صورتي كه حداقل سن ازدواج دختران         
تـوان    البته براي اين كه مشكالتي از نظر فقهي ايجاد نشود، مي          . رسد  منطقي به نظر مي   

 سال را به اجازه دادگاه، پس از ۱۸ تا ۱۶ سال و پسران ۱۵ تا  ۱۳ازدواج دختران ميان    
ايـن افـراد منـوط      جسـمي   هاي دقيق براي احراز صالحيت عقلي و رشد           انجام آزمايش 

اي عمل شود كه صدور اين گونـه احكـام توسـط دادگـاه بـه           البته بايد به گونه   . ساخت
يـك  صورت عملي كامالً استثنايي و بسيار دشوار درآيد، نه اين كه اين كـار خـود بـه                   

رت با انجام اين اصالحات، يكي از مشكالت ديگري         ودر هر ص  . رويه جديد تبديل شود   
كه در برخي از مناطق كشور در حال گسترش است و آن در واقـع فـروختن دختـران                   

 .در سنين پايين به مردان بيگانه در پوشش ازدواج است، جلوگيري خواهد شد
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 محذوف  قانون مدني ١٠٤٢ماده توضيحي بر 
 سـال  ١٨توانند مادام كه به سـن    سال تمام نيز اناث نمي١٥عد از رسيدن به سن    ب«

 ».اند، بدون اجازه ولي خود شوهر كنند تمام نرسيده
 تصـويب شـد، در اصـالحات قـانون مـدني در      ١٣١٣اين ماده قانوني كه در سال      
 البته بايد در نظـر داشـت باتوجـه بـه اصـالحاتي كـه در مـواد                 .  حذف شد  ١٣٦١سال  

 قانون مدني پيشنهاد شده است و براساس آن اجازه ازدواج دختران )١٠٤٣( و )١٠٤١(
 ١٨ تـا    ١٣شـود، و دختـران        مـي  سالگي به خود آنان واگذار       ١٨پس از رسيدن به سن      

آوردن ايـن مـاده قـانوني         سال نيز براي ازدواج به اذن ولي خود نياز خواهنـد داشـت،            
شناسان همچنان مبني بر حذف ايـن مـاده از          رتي نخواهد داشت و نظر كار     وديگر ضر 

 . قانون مدني است
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 قانون مدني  )۱۰۴۳(ماده 
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پـدر يـا جـد                   «

پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علـت موجـه از دادن اجـازه مضـايقه                    
توانـد بـا معرفـي كامـل مـردي كـه               دختر مي  كند، اجازه او ساقط و در اين صورت       

ها قرارداده شده پـس       خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آن              مي
از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبـت ازدواج   

 ».اقدام كند
 مورد اصـالح    الزم به توضيح است كه ماده فوق در اصالحات قانون مدني دوبار           

نكـاح  «:  بـه ايـن گونـه بـود        ۱۳۱۳سال  ابتدا به موجب قانون مدني مصوب       . قرار گرفت 
 سال تمام داشـته باشـد متوقـف بـه           ۱۸دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه بيش از          

هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه . اجازه پدر يا جد پدري او است
خواهـد بـه او شـوهر كنـد           ند با معرفي كامـل مـردي كـه مـي          توا  مضايقه كند دختر مي   

ها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط  وشرايط نكاح و مهري كه بين آن
دهد و بعد از پـانزده روز از تـاريخ            دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطالع مي          

 اسـت اطـالع مزبـور بـه وسـائل           ممكن. تواند نكاح را واقع سازد      الع دفتر مزبور مي   طا
  ». مسلم شودد داده شود ولي بايد اطالع مزبورديگري غير از دفتر ازدواج به پدر يا ج

نكاح دختـري كـه     « :شد به اين گونه اصالح      ۸/۱۰/۱۳۶۱اين ماده قانوني در مورخ       
هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري          

است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضـايقه كنـد دختـر          او  
خواهد به او شوهر كند و شرايط نكـاح و مهـري              تواند با معرفي كامل مردي كه مي        مي

ها قرار داده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگـاه مزبـور                  كه بين آن  
 روز از تـاريخ اطـالع و عـدم          ۱۵ شـود و بعـد از        مراتب به پدر يا جد پدري اطالع داده       

 ».تواند اجازه نكاح را صادر كند  دادگاه مزبور مي، موجه از طرف ولياسخپ
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اي كه در صدر صفحه اول آمده است           قانون مدني به گونه    )۱۰۴۳(ماده  در نهايت    
 .اصالح شد

ساسـي  به طور كلـي اجـازه پـدر يـا جدپـدري از شـرايط ا      طبق نظر اكثريت فقها،   
اذن پدر و جـد     . بدون آن امكان تحقق عقد دختر باكره وجود ندارد        و  صحت عقد است    

 همچنين اذن به نكاح بايد خـاص و مربـوط   .پدري پيش از انعقاد نكاح قابل رجوع است    
 قـانون   )۱۰۴۳(مـاده    در واقـع     .به ازدواج با شخص معين باشد و اذن عام كافي نيست          

جازه پدر پيروي كرده است و در مـواردي كـه اجـازه             مدني از نظريه انتخاب دختر و ا      
 او در تنفيذ و رد نكاح آزاد نيست و حق نـدارد خودسـرانه مـانع    ،ولي دختر الزم است   

 در صورتي محترم است كه با داليـل موجـه همـراه             ترخد رضاي اولياي    .ازدواج شود 
ي تمايـل و     يعني به خاطر مصلحت دختر با نكاح او مخالفت كند نه بـراي ارضـا               ؛باشد

پذيرد و اختيـار پـدر تنهـا           الزم به ذكر است كه واليت با بلوغ دختر پايان مي           .نفع خود 
  .مقيد به مصلحت و دفع فساد از او استو چهره حمايتي دارد 

 
 ضرورت تغيير

هاي گذشـته بـه خـاطر فقـدان سـواد             بايد در نظر داشت كه هر چند ممكن بود در دهه          
د وسـايل ارتبـاط جمعـي همچـون روزنامـه و راديـو و       آموزي گسترده دختران و نبو   

تلويزيون دختران نسبت به جامعه و مردان شناخت كافي نداشـته باشـند و از ايـن رو                 
تحت تأثير القائات مردان قرار بگيرند و بـه ازدواجـي بـرخالف مصـلحت خـويش تـن                   

 درصـد كـل     ۶۵اختصـاص يـافتن      امروزه بـا افـزايش سـطح سـواد دختـران و              ،بدهند
 وجـود ايـن مـاده چنـدان بـا تحـوالت پديـد آمـده در جامعـه                    ،دختـران نشجويان به   دا

حتي سـوء  . شود  ميها  در درون خانوادهيهماهنگي ندارد و تنها باعث پيدايش مشكالت  
 موجب شده است كه برخي دختران بـه فـرار           ياستفاده برخي پدران از اين ماده قانون      

به يـك ازدواج ناخواسـته خيلـي زود طـالق     ار اجباز خانه تن بدهند يا اين كه به خاطر       
در هـر حـال     . از اين پس خود به تنهايي درباره ازدواج خود تصـميم بگيرنـد            تا  د  نبگير
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 سـال رسـيده   ۱۸كند كه دختر بالغ كه به سن  رعايت موازين حقوق بشر نيز اقتضا مي   
 .است، خود درباره ازدواجش تصميم بگيرد

 
 نظرات كارشناسان

شـرط صـحت   «اين است كه با توجه به نظر مشهور فقها كـه   ظرشان بر ن :آقاي مرادي 
تواند عقد را باطل      عقد نكاح دختر باكره، اجازه پدر است و در غير اين صورت، پدر مي             

توانـد   و با توجه بـه ايـن كـه اگـر دختـري بـدون اجـازه پـدر عقـد كنـد پـدر مـي              » كند
د چـون بـا صـراحت در ايـن      را صـادر كنـ  وادادخواست تنظيم كند و حكم ابطال عقـد     

اين مـاده بـه ايـن گونـه     پس   ،موقوف به اجازه پدر است    قانون گفته شده است كه عقد       
رسيده است، عقد ازدواج او موقوف بـه        ناي كه به سن رشد        دختر باكره  «:اصالح شود 

اگر دختـر بـه سـن       «گويد    همچنين صاحب جواهر در مباني فقهي مي      » .اجازه پدر است  
بسياري از فقهاي ديگر هم همين نظر را دارند         . »شود  ه پدر ساقط مي   رشد برسد، اجاز  

اجازه پـدر را  كه احتياط اين است «هم بر اين است كه ) ره(و نظر حضرت امام خميني     
 قانون مـدني بايـد      )۱۰۴۳(پس ماده    .اند  و به صراحت اجازه پدر را بيان نكرده       » بگيرند

همـان طـور كـه    كند، شد رسيد بتواند عقد  اي اصالح شود كه اگر فرد به سن ر          به گونه 
در واقع وقتي يك صغير مثالً يـك        . تواند معامله كند     قانون مدني، مي   )۱۲۱۰(ماده  طبق  
اش صـحيح     تواند معامله كند و اگر به سن رشد رسيد معاملـه             ساله نمي  ۱۶ يا   ۱۳پسر  
مـان   بنـابراين ه   . عقد دختر هم در صورت رسيدن به سن رشد قابل قبول اسـت             ت،اس

 قـانون مـدني اسـت بـه     )۱۰۴۳(ماده اصالح  گونه كه ذكر شد آقاي مرادي نظرشان بر      
» بلـوغ «جـايگزين كلمـه     » رشـد «و  » رسـيده «جايگزين كلمه   » نرسيده«اي كه كلمه      گونه
 .شود

نظرشان اين است كه اگر دختر به سن رشد رسيده باشد و به اجازه               :نيا  خانم پورنگ 
كنـد     زيرا فرهنگ و عرف جامعه ما ايجاب مـي         .كالي ندارد ولي نيز نياز داشته باشد اش     
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دختـري كـه    مـورد   كه حرمت پدر حفـظ شـود و ايشـان معتقدنـد كـه اجـازه ولـي در                    
 .خواهد ازدواج كند بايد وجود داشته باشد مي

 سن رشد و بـراي      زپيشنهاد كردند كه به جاي نكاح دختر باكره قبل ا          خانم موالوردي 
، دادگاه داده نشدكه اگر بعد از آن مدت زمان اجازه گردد يين اجازه پدر، مدت زمان تع

 .درخواست يا دادخواست را قبول نكند
نكـاح  :  قانون مدني است به اين گونـه كـه         )۱۰۴۳(ماده  اصالح   نظرشان بر  :آقاي امامي 

دارد و در صـورت     نيـاز    سال به اجازه پدر يا جد پـدري          ۱۸ تا   ۱۵دختر باكره از سن     
خواهـد بـا او       تواند با معرفي كامل مردي كه مي        ن علت موجه، دختر مي    امتناع ولي بدو  

ها مقرر شده است پس از اجازه دادگـاه           ازدواج كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آن         
 .به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند

 
 پيشنهاد اصالحي

ن مـدني از سـوي كارشناسـان         قانو )۱۰۴۳(مورد ماده   همان گونه كه مالحظه شد در       
نظرات مختلفي ارائه شد و در نهايت گروه كارشناسان پس از بحث و بررسي بـه ايـن                  

نكاح دختر باكره قبل از رسيدن      «: نتيجه رسيدند كه  اين ماده به اين گونه اصالح شود          
 .»به سن رشد، موقوف به اذن ولي است

 
 بندي جمع

 سپردن اجازه ازدواج دختري كه بـه سـن   دهد كه   مجموع نظرات كارشناسان نشان مي    
بنـابراين  .  دارد و هم پشتوانه فقهـي      وقيرشد رسيده است به خود وي هم پشتوانه حق        

 اي كه دختران ايراني نيز از حقوق تعيـين همسـر آينـده خـود                اصالح اين ماده به گونه    
ر تـر وفـادا     انـد، بـيش     د كه آنان در تصميمي كه گرفتـه       شو  برخوردار شوند، موجب مي   
دادن بسياري از موارد طالق كـه بـه دليـل تحميلـي بـودن                بمانند و از اين رو از روي      

البته با حفظ حق واليت پدر بر دختران        . خواهد شد خودداري  گيرد،    ازدواج صورت مي  
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اي كه ممكن است در نتيجه فريب خوردن دختران جوان توسط              سال از مفسده   ۱۸زير  
 سـالگي  ۱۵طبيعتـاً دخترانـي كـه از سـن        . هد شد برخي مردان پديد آيد، جلوگيري خوا     

تـرين مقامـات      توانند در سرنوشت سياسي كشور خويش مشاركت ورزند و عـالي            مي
توانند از عهده انتخاب همسر مناسب خـويش نيـز در سـن                مي ،سياسي را انتخاب كنند   

 . سالگي برآيند۱۸
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  قانون مدني)۱۰۴۴(ماده 
هـا عادتـاً      اسـتيذان از آن   و  محل حاضر نباشد     در صورتي كه پدر يا جد پدري در          «

 ».تواند اقدام به ازدواج كند غيرممكن باشد و دختر نياز به ازدواج داشته باشد، مي
ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگـاه مـدني               : تبصره

 .خاص است
اصـالح   ١٣٧٠ل  سـا  قانون مدني در اصالحات      )۱۰۴۴(ماده  الزم به ذكر است كه      

 قانون مدني به ايـن      )۱۰۴۴(ماده  شد و شرح آن به صورت فوق است و قبل از اصالح             
در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا                 «: گونه بود 

 از  ».جد پدري دختر به علتـي تحـت قيموميـت باشـد اجـازه قـيم او الزم نخواهـد بـود                     
 ولي در ازدواج اناث پس از بلوغ و قبل از شـوهر كـردن از نظـر                  جايي كه لزوم اذن     آن

 اصل برآن است كه اشخاص پس از رسيدن به سن           افقهي امري خالف اصل است زير     
 ،دارا شدن اهليـت قـانوني در امـر ازدواج خـويش داراي اختيـار مطلـق باشـند                  و  بلوغ  
وص صـ نچـون   . ردصوص اكتفـا كـ    نقن و م  يضيق به موارد مت   م تفسير   اراين بايد ب  بناب

گران تحـت اصـل   اذن ديپس وارده شرعي فقط ناظر بر شخص پدر يا جد پدري است،   
 ١. خواهد بودربتعباقي مانده و غير م
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، ۱۳۱۳سال  قانون مدني مصوب   )۱۰۴۴(ماده  شود براساس     همان گونه كه مالحظه مي    
ردي است كه فـوت كـرده   اگر پدر يا جد پدري به علتي تحت قيموميت باشند همانند مو      

تواند با اراده خـويش بـه ازدواج مبـادرت            باشند و اجازه قيم لزومي ندارد و دختر مي        
در حال حاضر ماده اصالحي وضعيت مواردي را كه پدر غيبت دارد يـا مـوارد                . ورزد

                                                 
، ص ۱۳۷۲نشر علوم اسالمي، : تهرانسيدمصطفي محقق داماد، حقوق خانواده نكاح و انحالل آن، . ۱
۵۹. 
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اما مواردي كه پـدر     . عدم دسترسي و عدم امكان استيذان از ولي را روشن كرده است           
مشخص نكرده است كـه در ايـن صـورت وضـعيت            را  يموميت است   محجور و تحت ق   

قانون ساكت است و اين ايرادي اسـت كـه بـراين            مورد  چگونه است و در واقع در اين        
اي اصـالح شـود كـه ايـن ابهـام و              ماده قانوني اصالح شده، وارد است و بايد به گونه         

 . برطرف شودصنق
 

 :نظرات كارشناسان
است كه ازدواج بر اين اصل اين است كه با توجه به اين كه  نظرشان بر :زاده آقاي تقي

وجـود  بـا  البتـه  دختري كه دسترسي به پدر يا جـد پـدري را در حـال حاضـر نـدارد،               
 قانون مدني به همين گونه ابقا شـود و ايشـان            )۱۰۴۴(پس ماده    .بلوكه نشود شرايطي  

 .ي خاص شودجايگزين دادگاه مدن» صالح دادگاه ذي«پيشنهاد كردند كه كلمه 
 قانون مدني نيازي ديگر بـه ايـن مـاده           )۱۰۴۳(ماده  معتقدند كه با اصالح      :آقاي مرادي 

 قـانون مـدني دختـر غيـر         )۱۰۴۴(مـاده    مگر اين كه بـه موجـب         ،نيست) ۱۰۴۴(قانوني  
 .رشيده، ضرورتي به ازدواج داشته باشد

 قـانون اسـت     )۱۰۴۴(ماده   قانون مدني با     )۱۰۴۳(ماده  نظرشان بر ادغام     :خانم رنجبر 
 .شودلحاظ  قانون مدني )۱۰۴۴(ماده  در )۱۰۴۳(ماده اي كه ضمانت اجرايي  به گونه

 
 پيشنهاد اصالحي

ي كارشناسـان   و قـانون مـدني از سـ       )۱۰۴۴(مـورد مـاده     هم چنان كه مالحظه شد در       
مـاده   كـه    وه كارشناسان به اين نتيجـه رسـيد       نظرات مختلفي ارائه شد و در نهايت گر       

 : قانون مدني به اين گونه اصالح شود)۱۰۴۴(
هجده سال، در صورت غيبت پدر با اجازه دادگاه صالح امكان           زير  ازدواج دختر   «

 ».پذير است
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 بندي جمع
تـر گفتـه شـد اصـالح گـردد، در آن       يشپـ اي كـه    قانون مدني به گونه   )۱۰۴۳(ماده  اگر  

 سـال سـن     ۱۸ز  صورت حضور يا غيبت پدر تـأثيري در ازدواج دخترانـي كـه بـيش ا               
 به صـورت اصـالح شـده، از ايـن رو            ياما وجود اين ماده قانون    . دارند، نخواهد داشت  

  سال نيز تنها با    ۱۳يا   ۱۵ سال و بيش از      ۱۸تر از     رت دارد كه ازدواج دختران كم     وضر
تواند در ازدواج دختـري       اجازه پدر يا جد پدري امكان پذير است و چون غيبت پدر مي            

 )۱۰۴۳(مـاده   نرسيده است اختالل ايجاد كند، البته در صورتي كـه            سال   ۱۸كه به سن    
قانون مدني اصالح نشود، بايد اين ماده به صورتي اصالح شود كه تصريح گـردد، در            

 .صورت محجوريت پدر، اجازه قيم براي ازدواج دختر الزم نيست
 
 

 



 

 ٧٠٠٧ :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
   )، ازدواج۱۰۳۴-۱۰۴۴( از قانون مدني بازنگري موادي: عنوان گزارش

 
 

  بهناز اشتري_ زادگان  گرامي اشرف :تهيه و تدوين                       مطالعات فرهنگي  :نام دفتر
 پرند فياضي:  ويراستار                 زاده تقي دكتر علي:  علميناظر

 
 : ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه

 (Civil Law)قانون مدني . ۱
 (Family)خانواده . ۲
 (Women)زنان . ۳
 

 :خذ تهيه گزارشآمنابع و م
 .قانون مدني. ۱
 .قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، ناصر كاتوزيان. ۲
 .داماد حقوق خانواده، نكاح و انحالل آن، سيد مصطفي محقق. ۳
 .پژوهش بازنگري موادي از قانون مدني، ميمنت چوبك. ۴
 .امامي... اده، سيدحسين صفايي و اسداحقوق خانو. ۵
 .هاي مجلس شوراي اسالمي جلسات كارشناسي در مركز پژوهش. ۶

    
 


