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  قانون مدنی) 1044(و ) 1043(صالح مواد ا طرح
  
  

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی

 

  
  : فرعی

  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  قضائی و حقوقی

  فرهنگی
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 تعالی باسمه

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
  نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    45احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .گردد جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  ):دالیل توجیهی(مقدمه 

قانون مدنی، نکاح دختر باکره حتی اگر به سـن  ) 1043(مطابق ماده 
  .استبلوغ رسیده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدري 

  تأکیـد  » بـاکره «در این ماده صرفاً بـه نکـاح دختـر بـالغ بـا وصـف       
شده است و إذن پدر یا جد پدري در نکاح دختر باکره را حتی با رسـیدن  

داند، اما در مورد نکاح دختـر بـاکره رشـیده، حکمـی      به سن بلوغ الزم می
ه سن باکر«حال با توجه به سکوت قانون مدنی، محاکم براي تعیین . ندارد

دچار ابهـام و سـردرگمی   » لزوم یا عدم لزوم إذن ولی«و » رشیده در نکاح
اند و این موضوع در مـوارد مراجعـه دختـران     در حل و فصل دعاوي شده

  . باکره رشیده به دفاتر ثبت ازدواج نیز صادق است
استناد روایات عدیده از دیربـاز معتقدنـد کـه     مشهور فقهاي شیعه به

. باشـد  غه رشیده نیازمند إذن پدر یـا جـد پـدري نمـی    نکاح دختر باکره بال
معتقـد اسـت کـه دختـر بالغـه      » االسالم شرایع«براي مثال، محقق حلّی در 

رشیده، خواه بـاکره باشـد یـا غیربـاکره در نکـاح اسـتقالل تـام دارد و در        
صورت نگرفتن إذن، پدر یا جد پدري او بنا بر قول اشهر حق اعتراض بـه  

   بـر عـدم لـزوم إذن از ولـی، ادعـاي     » المسائل ریاض«صاحب . نکاح ندارد
و صاحب جـواهر بـر صـحیح و    » االنتصار«شهرت کرده و سید مرتضی در کتاب 

  .اند نافذ بودن ازدواج باکره رشیده بدون إذن ولی، ادعاي اجماع کرده
برخی دیگر از فقیهان در دفاع از نظریه نکاح باکره رشیده بدون اذن پـدر  

اهلیت براي انعقاد   اند که چنانچه دختر در امور مالی، یا جد پدري استدالل کرده
توانـد مسـتقالً    اعمال حقوقی داشته باشد، صاحب اختیار امور خود بـوده و مـی  

  . اقدام به نکاح کند



٣ 

یستانی معیار استقالل در نکـاح بـاکره رشـیده را    اهللا س در این راستا، آیت
ایشان ضمن تأکید بر عدم ثبوت والیت پدر و جد پـدري بـر   . تعیین کرده است

اند که هرگاه باکره رشـیده، صـاحب اختیـار در امـور      بالغه رشیده استدالل کرده
تواند با هر کسـی کـه بخواهـد     اش مستقل باشد، می خود بوده و در امور زندگی

  . اند ج کند، هر چند توصیه به رعایت احتیاط در گرفتن إذن از ولی کردهازدوا
االطالق معتقدند که پدر یا جد پدري بر بـالغ رشـید    نیز علی) هر(امام خمینی

  .والیت ندارند و إذن آنها در نکاح باکره بالغه رشیده صرفاً از باب احتیاط است
ی بـه پیـروي از نظـر    قـانون مـدن    )1043(با وجود ایـن، مقـنن در مـاده    

بلوغ فکري و اجتماعی دختر، بکارت  غیرمشهور در فقه، به جاي تأکید بر رشد، 
عنوان نشانه و اماره عدم رشد  دختر، معیار استیذان و عدم استیذان پدر یـا   را به

جد پدري در نکاح دختر بالغه باکره معرفی کرده است، در حالی که با توجه بـه  
چه مهم است بلوغ فکري و استقالل دختـر در امـور خـود    آراي فقهاي امامیه آن

بنـابراین  . شـود  است که موجب ساقط شدن اذن پدر در نکاح باکره رشـیده مـی  
قانون مدنی از این حیـث کـه دختـر را بـه صـرف      ) 1043(مبناي فعلی در ماده 

  . محجور و ممنوع از انعقاد نکاح نموده، قابل انتقاد است  داشتن بکارت،
این، با باالتر رفتن سن ازدواج و نیز تعداد زیاد دختـران مجـرد    افزون بر

جامانـده از طـالق والـدین کـه اغلـب نـزد        ونیز باال رفتن آمار طالق دختران به
انـد و بـه لحـاظ     مادران خود حضانت و سرپرستی شده و به سن ازدواج رسیده

باشند و حتـی   توزي و انتقام والد خود می اختالفات گذشته والدین در محل کینه
کنند آدرسی از پدر یا جد پدري خود پس از طالق  بسیاري از مراجعان اعالم می

  . اند والدین ندارند و سالها است که پدر و جد پدري خود را ندیده
بسیاري از دختران مورد بحـث ضـمن مراجعـه بـه دادگاههـاي خـانواده       

ه والدین خود کـه  درخواست اجازه ازدواج را با طرح دادخواست به دلیل متارک
  )73(ند و لذا دادگاه ناگزیر اسـت طبـق مـاده    ردا سالها قبل صورت گرفته عنوان می

بنـابراین  . را دعوت نمایـد ) پدر یا جد پدري(دادرسی مدنی خوانده   قانون آیین
ترین وقت رسیدگی حداقل چهل و پـنج روز   ترین حالت نزدیک بینانه در خوش

این در صورتی اسـت کـه نشـانی از    . اهد بودپس از تاریخ ثبت دادخواست خو
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در صورتی که پدر یا جـد  . پذیر باشد پدر موجود باشد و دسترسی به وي امکان
  . گیرد المکان باشند نشر آگهی صورت می پدري مجهول

به هر حال نشر آگهی بسیار طوالنی است این آگهی براي دعوت از طرفین 
رأي به نفع وي با توجه به عدم حق بودن دختر و صدور  در صورت تشخیص ذي

دادنامـه صـادره بایـد     دسترسی به آدرس پدر یا جد پدري و غیابی بودن رسیدگی،
ابـالغ  ) پدر یا جـد پـدري  (یک نوبت در روزنامه آگهی و از این طریق به خوانده 

شود که باز حداقل دوماه زمان رفت و برگشـت آگهـی اسـت و پـس از آن بایـد      
خواهی و بیست روز براي مهلت تجدیدنظرخواهی نیـز  بیست روز براي مهلت وا

امکان اجـراي    سپري شود که اگر اعتراضی از ناحیه پدر یا جد پدري واصل نشد،
رسد که حداقل زمان ممکن براي أخذ  با این تفاصیل به نظر می. حکم فراهم شود

اجازه ازدواج دختر باکره در صورتی که اعتراضی از طرف پدر یا جـد پـدري بـه    
  . ماه خواهد بود رأي صادره نشود، شش

متأسفانه در   مشکل دیگر اینکه به فرض آدرس پدر دختر نیز مشخص باشد،
چنینی دلیل عدم رضایت پدر از سـر لجبـازي بـا مـادر و      هاي این بسیاري از پرونده

پدر و مادري که سالها پیش از هم جدا شده و دختر تحت حضانت یا . (دختر است
اي کـه دختـر بـاکره بـه دالیـل ذکرشـده در بـاال و         در پرونده) بودهسرپرستی مادر 

  طوالنی شدن رسیدگی به پرونده نتوانسته رضایت کاندیـد ازدواج را جلـب نمایـد،   
این امر موجب سرخوردگی و عدم اعتماد به نفس دختران شده و متأسفانه بسـیاري  

از ایـن رو  . هنـد شـد  دهند و مجرد قطعـی خوا  از آنها شرایط ازدواج را از دست می
براي برطرف شدن مشکل این گروه از دختران در جامعه فعلی جا دارد کـه تبصـره   

  . قانون مدنی با اوضاع و احوال و شرایط روز جامعه منطبق شود) 1044(ماده 
منظـور   بدین ترتیب، با لحاظ نظر مشهور فقهاي امامیه و سیره عقـالء بـه  

ذن پدر در نکـاح دختـر بـاکره رشـیده و     تعیین سن رشد در نکاح و عدم لزوم إ
) 1043(تعیین تکلیف دعواي إذن در نکاح از سوي دادگاهها، طرح اصالح مواد 

 :شود می مجلس شوراي اسالمی قانون مدنی تقدیم) 1044(و 
 - گلمــرادي - میــرزاده - بــدري - فاطمــه حســینی ســیده - اوالدقبــاد - زرآبــادي
 - جلـودارزاده  - مـافی  - آقـاپور  - امیرآبـادي  - زاده پـاپی  - آبـادي  ایمـن  جعفرزاده
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 - الماسـی  - الهـوتی  - فاطمـه ذوالقـدر   سـیده  - سـاعی  - سیاوشی - سلحشوري
ــا حســینی  - ســاري - تجــري - مــازنی - شــیویاري - محمــودزاده - برزگــر - کی

 - نیکـو  میرزایـی  - محمد مرادي علی - خالقی - نوروزي - زاده ین قاضیسیدامیرحس
 - حاتمیـان  - نجفـی محمدرضـا   - بیرانونـدي  - رضا کریمـی  - نوبخت - چنارانی

 -وحـدتی  -امیرحسـنخانی  -هزارجریبـی  -محمداسماعیل سعیدي - پور کرم
  پور کمالی -رضیان -حمداله کریمی -همتی

  :عنوان طرح
  نون مدنیقا) 1044(و ) 1043(صالح مواد ا

  
شرح زیر اصالح و دو تبصـره بـه آن    قانون مدنی به) 1043(ماده  -1ماده
  :شود الحاق می

نکاح دختر باکره بالغه غیررشیده موقوف بـه إذن پـدر یـا جـد پـدري او      
هرگاه پدر یا جد پدري بدون علت موجه از دادن إذن خودداري کند، إذن . است

خواهد بـا   تواند با معرفی کامل مردي که می او ساقط و در این صورت دختر می
پس از أخذ   ده شده،او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهري که بین آنها قرار دا

  . اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
نکاح دختر باکره بالغه رشیده موقوف به إذن پدر یا جد پدري  -1تبصره 

  . او نیست
منظور از رشیده در این ماده، دختري است که به سن بیست و  -2تبصره 

  . شمسی تمام رسیده باشد هشت سال تمام هجري
  :گردد  شرح زیر اصالح می قانون مدنی به) 1044(تبصره ماده  -2ماده 
ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز مـوارد فـوق در دادگـاه     -تبصره

اده و ماده قبل، مکلف است حداکثر ظرف مـدت یـک   دادگاه در این م. باشد می
ماه از تاریخ ثبت دادخواست به دعواي مطروحه خارج از نوبت و بدون رعایت 

با لحاظ اوضاع و احوال دختر، رسـیدگی و رأي صـادر    سایر تشریفات دادرسی
  . نماید
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(مـاده  جلـس شـوراي اسـالمی و    نامـه داخلـی م   آیـین احتراماً، در اجراي 

 نظر معاونت قوانین 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

  .دشو قدیم میت قانون مدنی) 1044(و ) 1043(صالح مواد اطرح در مورد 

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده ¢
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  دارد ¢
 ندارد £

  دارد ¢
 ندارد £

  دارد ¢
 ندارد £

  دارد ¢
 ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور     ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :گردد کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .قبالً تقدیم نگردیده است ¢ -  134ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ - 
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 131ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                               طرح تقدیمی داراي - 142ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

.باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.گردد اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصل. دارد £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

 :٢٥/٣/١٣٨٩قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ) ٤(ماده) ٤(در اجراي بند - ٤
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم سیاستطرح تقدیمی با   

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 144ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     تغییر برنامه مصوبموجب اصالح یا  - 185ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می ...تعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
___________________________________________________  

  
  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(با بندطرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم  -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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  وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است £
 .الزم نيست ¢

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تدوین و تنقـیح قـوانین   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

  :گردد به شرح زیر تقدیم میکل  نظر این اداره 25/3/1389و مقررات کشور مصوب 
  

 ):                    ١(در اجراي بند  -١
  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبططرح تقديمي قوانين مردرخصوص  -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود به ضميمه تقديم مي كل نظر ادارهو برگ سوابق قانوني  سهتعداد 
  
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين                                                                                 
   



١٠ 

  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  كل نظر اداره - الف
سکوت کرده اسـت  ولـی بـا توجـه بـه اینکـه       هرچند که قانون مدنی در مورد ازدواج دختر رشیده  - ١

دایره شـمول دختـران موضـوع ایـن طـرح گسـترده نیسـت و مـوارد محـدودی را شـامل مـی شـود،             
در مورد عدم اذن پدر بدون عذر موجه بـرای دختـر بـالغ غیـر      ١٠٤٣همچنین با توجه به اینکه در ماده 

ازدواج دختـر رشـیده را شـرط    رشید تعیین تکلیف شده است، حتی در صورتی که اذن پدر برای 
باشد،  این دختران نیز می توانند از حکم مربوط به عدم اذن پـدر بـرای ازدواج دختـران غیـر رشـید      

 ١٦٧قانون مدنی استفاده کنند، همچنین در موارد سکوت قانون مدنی مطابق اصـل   ١٠٤٣مذکور در ماده 
ستند و فتاوی فقهـا درایـن زمینـه جـامع اسـت      قانون اساسی قضات مجاز به مراجعه به فتاوی معتبر فقها ه

  .لذا به نظر می رسد که در این مورد خال قانونی وجود نداشته و قانونگذاری ضرورت ندارد
قـانون مـدنی کـه قاعـده احـراز رشـد در آن مشـخص شـده اسـت و از           ١٢١٠با توجه به مفهـوم مـاده    - ٢

طرح صـرفا بـرای موضـوع مـذکور در      ١ماده  ٢آنجایی که سن بیست و هشت سال مذکور در تبصره 
این ماده یعنی ازدواج دختران بالغ رشید که بدون اذن پدر اقدام بـه ازدواج مـی کننـد تعیـین شـده      

قـانون مـدنی پیشـنهاد مـی شـود مـتن        ١٢١٠است به منظور رفع شبهه امکان تعارض این تبصره بـا مـاده   
 :طرح گردد ١ماده  ٢ذیل جایگزین تبصره 

ه بالغ رشيد پس از رسیدن به سن بیست و هشت سـال تمـام شمسـی مشـمول ایـن مـاد      دختران باكره «
 ».باشند می

 .اضافه گردد» این«واژه » ازدواج«طرح قبل از واژه  ٢در ماده  - ٣
 
  
  
  



١١ 

  سوابق قانوني - ب
  

  مدنی قانون) 1044( و) 1043( مواد جدول سوابق قانونی طرح اصالح
 

  مواد  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

1  
 و عمـومی  دادگاههـاي  دادرسـی  آئین قانون

 و اصــالحات بــا )مــدنی امــور در( انقــالب
  بعدي الحاقات

21/01/1379  73  

  18/02/1307  بعدي الحاقات و اصالحات با مدنی قانون  2
1043  

1210- 1044  
  

   21/01/1379 مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاههاي دادرسی ینیآ قانون
 بعدي الحاقات و اصالحات با

 اخطار از پس قبل ماده مورد در یا نماید معین را خوانده نشانی نتواند خواهان که درصورتی -73 ماده
 مفـاد  دادگـاه  دسـتور  و خواهـان  درخواسـت  بـه  بنـا  کنـد  نـاتوانی  اعـالم  نشـانی  تعیین از نقص رفع

 تاریخ.  شد خواهد آگهی خواهان هزینه به کثیراالنتشار هاي روزنامه از یکی در نوبت یک دادخواست
  باشد ماه یک از کمتر نباید رسیدگی جلسه تا آگهی انتشار

  

  بعدي الحاقات و اصالحات با 08/08/1314 مدنی مصوب قانون
  

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشـد موقـوف بـه    ) 14/08/1370اصالحی ( -1043ماده 
اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند 
اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردي کـه مـی خواهـد بـا او ازدواج     

شرایط نکاح و مهري که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خـاص بـه    نماید و
  . دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید 

در صورتی که پدر یـا جـد پـدري در محـل حاضـر نباشـند و       ) 14/08/1370اصالحی ( -1044ماده 
مـی توانـد    ه و دختر نیز احتیاج بـه ازدواج داشـته باشـد ، وي   استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بود

  .اقدام به ازدواج نماید
دگـاه  ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احـراز مـوارد فـوق در دا   ) 14/08/1370الحاقی ( -تبصره

  .باشد مدنی خاص می



١٢ 

به عنوان جنون  توان بعد از رسیدن به سن بلوغ هیچکس را نمی) 14/08/1370اصالحی ( -1210ماده 
  .دم رشد یا جنون او ثابت شده باشدیا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه ع

در دختر نه سال تمام قمـري   سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و) 14/08/1370اصالحی ( -1تبصره 
  .است

داد توان بـه او   را که بالغ شده است در صورتی می اموال صغیري) 14/08/1370اصالحی ( -2تبصره 
 .که رشد او ثابت شده باشد

 


