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مالک ازدواج "سن" است یا رسیدن به بلوغ جنسی و 

 عقلی؟

یکی از شرایط ازدواج این است که طرفین به سن مندرج در قانون رسیده باشند تا ازدواج ثبت شده 

عقلی؟ و آثار قانونی بر آن مترتب شود اما آیا مالک ازدواج، سن است یا رسیدن به بلوغ جنسی و  

۱۱:۲۸ - ۱۳۹۷اسفند  ۰۵   

                               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

گار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اخیراً طرح افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس رد به گزارش خبرن

شد، دالیل موافقان طرح، این است که معموال ازدواج دختران در سن کم، بدون آمادگی آنها و با مردانی در 

هایی با این وصف نظرانه و تک بعدی است چرا که ازدواجدهد اما تحلیل گفته شده، تنگسنین باال رخ می

افتند و عالوه بر این، مترتب نشدن آثار قانونی بر ازدواج )مثل ثبت نکردن عقد معموال به ندرت اتفاق می

 نکاح( آسیبهای بیشتری را در پی دارد.

موضوع سن ازدواج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده آمده است و از زمان تدوین تاکنون تغییراتی نیز 

در یادداشت حاضر تحوالت قانونی سن ازدواج و همچنین این گزاره که ازدواج جزء حقوق فرد  کرده است؛

 شود.سن و ازدواج ارائه می گیری دربارهگیرد یا نه به همراه نتیجهقرار می

 تا به امروز 1313سن ازدواج در قوانین از سال 

سال  18سال و پسران قبل از  15از رسیدن به ، ازدواج دختران قبل 1313در نخستین قانون مدنی در سال 

توانست تر از این سن نیز میممنوع بود اما با این وجود، در مواردی و طبق شرایطی خاص، ازدواج پایین

سال  15سال و و پسران کمتر از  13افتد؛ در ادامه قانون مقرر کرد در هر صورت دختران زیر اتفاق بی

 توانند ازدواج کنند.نمی

سال  20سال برای زنان و زیر 18، با ممنوعیت ازدواج زیر 1353قانون حمایت خانواده در سال  23ه ماد

برای مردان، بدون توجه به عواقب آن، سن ازدواج را افزایش داد؛ در ادامه نیز معافیتی برای دخترانی که 

 د مصلحت ازدواج کنند.توانستند در صورت وجوسال نباشد، قرار داده شد که آنها می 15سن آنها زیر 

 اخبار حقوقی 

 منبع خبرگزاری تسنیم 
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ای داشت که عقد کرد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و تبصرهبیان می 1361قانون مدنی سال  1041ماده 

همین ماده  ، تبصره1370دانست؛ در سالولی و با رعایت مصلحت، صحیح می نکاح را پیش از بلوغ با اجازه

 نبود.در عبارت دچار تغییرات جزئی شد که حائز اهمیت 

دلیل اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام به 1381در سال 

قانون  1041 )چون مجلس خواستار افزایش سن ازدواج و شورای نگهبان مخالف بود(، دست به اصالح ماده

سال تمام  13ن به سن عقد نکاح دختر قبل از رسید»مدنی زد؛ مجمع قانون را بدین شیوه اصالح کرد که 

شرط رعایت مصلحت با تشخیص سال شمسی منوط به اذن ولی به 15شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 

 «دادگاه صالح است.

سال با اجازه  15سال و پسر تا  13شود: اول اینکه ازدواج دختر تا قبل از نکته استخراج می 2از این ماده 

ازدواج باید با رعایت مصلحت پسر یا دختر باشد و صرف ادعای ولی  پذیر است؛ دوم اینکه اینولی امکان

دار است و نیاز به تصمیم قضایی دارد یعنی برای ی دادگاه صالحیتکند؛ تشخیص مصلحت به عهدهکفایت نمی

 شود.ثبت ازدواج دادگاه باید در این خصوص رأی بدهد البته در حال حاضر، این ماده اجرا می

 حقوق شخصی استازدواج جزء 

تواند بعد از رسیدن به سن خاصی اعمال حقوقی انجام دهد؛ بعضی هر شخصی دارای حق و تکلیف است و می

از حقوق فارغ از گروه و طبقه اجتماعی و فرهنگ و نژاد فرد، مربوط به شخصیت هستند؛ این حقوق نه 

 کس دیگر قابل سلب شدن نیست.ی فرد و نه هیچوسیلهبه

کس این حقوق هستند؛ هیچ آزادی، حق خریدوفروش، حق مالکیت، حق ازدواج و ... نیز از جملهحق داشتن 

صورت جزئی خویش را از این حقوق محروم تواند به هیچ شکلی حتی در قالب قرارداد و بهولو خود فرد نمی

به شخصیت، با قانون کند؛ ممانعت از حقوق مربوط مواردی از قانون مدنی نیز به این نکته اشاره می کند؛

اساسی، نظم عمومی و اخالق حسنه نیز مغایرت دارد؛ پس اگر فردی بخواهد ازدواج کند و به سن بلوغ رسیده 

 توان مانع او شد.باشد، به طور کلی از نظر قانونی، حقوقی و شرعی نمی

از آن تعبیر نادرست  دهد کهشمار رخ میصورت انگشتازدواج دختران در سن کم با مردان در سن باال، به

های اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد؛ شناسیشود بنابراین پیرامون آن باید آسیبهمسری" می"کودک

 سن بلوغ از فردی به فرد دیگر متفاوت است. بحث در اینجا این است که موضوع قابل

، اشخاص دارای استعداد و احوال اجتماعی و جغرافیایی در بسیاری از مناطق با توجه به شرایط و اوضاع

کنند، اشتغال در اند؛ برای مثال در روستاها مردم بیشتر به شکل سنتی زندگی میجسمی و روانی برای ازدواج

تر و کمک، همیاری و همدلی، بیشتر بینشان ها با یکدیگر صمیمیپذیرد، خانوادهتر صورت میآنجا سریع

که از نظر قانونی، حقوقی و شرعی صحیح هستند، با توجیه سن  هاییتوان از ازدواجنمیرواج دارد بنابراین

 قانونی و بدون توجه به تبعات روحی و عاطفی زوجین، جلوگیری کرد.
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 ساز استتعیین سن قانونی برای ازدواج مشکل

ست شده نی عالوه بر این باید توجه داشت، قانونی که از اعتقادات و عرف و عادت مردم فاصله بگیرد، پذیرفته

رو خواهد شد؛ از طرفی مجازات و کیفر نیز در این زمینه تأثیر چندانی و در اجرا با مشکالت جدی روبه

افتند؛ افراد در ها به دالیل نامتقن و واهی ثبت نشوند یا پنهانی اتفاق بیگونه ازدواجندارد؛ بدین ترتیب اگر این

ریه، حقوق زن و مرد و غیره مواجه خواهند شد که آینده با مشکالت قانونی در زمینه طالق، ارث، نسب، مه

 مراتب بیشتر از ازدواج در سنین پایینبا آمادگی و رضایت خود افراد است.های آن بهآسیب

 آزاده عبدالمحمدی

Andishelawins 

 کانال تلگرام

9092305570مشاوره تلفنی   

09902367567تلفن پاسخ گویی   

20:30الی  16:30روزهای زوج  26200321تلفن مشاوره حضوری   

آدرس موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه :خیابان نلسون ماندال )جردن (شمال به جنوب 

  16طبقه پنجم واحد  54نرسیده به اسفندیار کوچه رحیمی پالک 

 

 


	ملاک ازدواج "سن" است یا رسیدن به بلوغ جنسی و عقلی؟
	یکی از شرایط ازدواج این است که طرفین به سن مندرج در قانون رسیده باشند تا ازدواج ثبت شده و آثار قانونی بر آن مترتب شود اما آیا ملاک ازدواج، سن است یا رسیدن به بلوغ جنسی و عقلی؟


