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شرایط اساسی در عقد ازدواج: مبحث اول



قانون مدنی190ماده 

درکھاستاموریھمانعقد،اساسیشرایطازمقصود
آمدهمادهایندر.استشدهذکرمدنیقانون190ماده
:است
»استاساسيذیلشرایطمعاملھھرصحتبراي:

1-آنھا،رضايوطرفینقصد
2-طرفین،اھلیت
3-باشد،معاملھموردكھمعیّنموضوع
4-معاملھجھتمشروعیت«.

استضرورینیزنکاحعقددرمزبورشرایطرعایت.



قصد طرفین و رضاي آنها-1



باطنیقصد و رضاي -أ

وایجابتلفظو،)م.ق1064ماده(باشدقاصدبایدعاقد
جابایاینکھمثل.داشتنخواھداثریانشاءقصدبدونقبول

ددگرتلفّظخوابدریابیھوشىیامستىحالدرقبولو
.)م.ق195ماده(
عقدنفوذشرطزوجینرضاي«.م.ق1070مادهمطابق

نافذكنداجازهراعقدكرهزوالازبعدمكرهھرگاهواست
قصدفاقدعاقدكھبودهدرجھ ايبھاكراهاینكھمگراست،
.»باشد



اعالم لفظی اراده. ب

ماده(استالزممبرزونمی کندکفایتباطنیرضایوقصد
ارادهاعالموسیلھ.م.ق1062مادهمطابق.)م.ق191

:استباطلنکاحدرمعاطاتوباشدلفظبایدمنحصرا
»اً صریحكھالفاظيبھقبولوایجاببھمي شودواقعنكاح

.»نمایدازدواجقصدبرداللت
اللدوھریامتعاقدینازیكيھرگاه«:م.ق1066ماده

طمشرومي شود،واقعنیزاللطرفازاشارهبھعقدباشند،
.»باشدعقدانشاءازحاكيوضوحبطوراینكھبر

)ھنکاح معاطاتی از منظر فق«فرج هللا ھدایت نیا، مطالعات راھبردی زنان، : نک« ،
).40، شماره 87سال دھم، تابستان 



اهلیت طرفین-2



مقدمه توجیهی

شرودوبهمدنیعقودسایرمانندازدواجعقداجراي
:بودخواهدمتفاوت

زوجینتوسطعقداجراي
زوجینوکاليیااولیاءتوسطعقداجراي
،دررفینطاهلیتبهمربوطمباحثاستالزمبنابراین

.شوددنبالجداگانهقسمتدو



اهلیت زوجین-أ

زوجینسن:یکم
جازممشروطصورتبهراکودکانتزویجنیزمدنیقانون

:استداشتهبیان1041مادهدروشمرده
»وشمسیتمامسال13سنبهرسیدنازقبلدخترنکاحعقد

بهاستمنوطشمسیتمامسال15سنبهرسیدنازقبلپسر
.»صالحدادگاهتشخیصبامصلحترعایتشرطبهولیاذن

رامذکورشرایطرعایتعدمخانوادهحمایتقانون50ماده
:استداشتهمقرروشناختهجرم
»مدنیقانون)1041(مادهمقرراتبرخالفمرديهرگاه

.»...ودمی شمحکومششدرجهتعزیريحبسبهکند،ازدواج



پیامدهاي حقوقی مواقعه با صغیره:
بهمذکورازدواجهرگاه...«:خانوادهحمایتقانون50ماده

زوج،گرددمنجرزندائممرضیاعضونقصبهمنتهیمواقعه
مواقعهبهراگوپنجدرجهتعزیريحبسبهدیهپرداختبرعالوه
هبدیهپرداختبرعالوهزوجشود،منجرزنفوتبهمنتهی
.می شودمحکومچهاردرجهتعزیريحبس

ؤولمسیاقانونیسرپرستمادر،قهري،ولیهرگاهـتبصره
اینعموضوجرمارتکابدرزوجهتربیتومراقبتونگهداري

ششرجهدتعزیريحبسبهباشندداشتهمستقیمتأثیرماده
.»استمقررنیزعاقدمورددرحکماین.می شوندمحکوم

تقسیمدرجھھشتبھراتعزیریمجازات ھایاسالمیمجازاتقانون19ماده
،»سالدوتاشش ماه«ششدرجھتعزیریحبسقانوناینمطابق.استکرده
اتپنج«چھاردرجھتعزیریحبسو»پنج سالتادو«پنجدرجھتعزیریحبس

.است»ده سال



نقد و بررسی
1(مادهخالفبرصغارتزویجحقوقیوضعیتمورددرقانون

خالفبرکهازدواجیفقهینظراز.استساکت1041
فسخقابلبلوغازپسوفضولیشودواقعکودكمصلحت

.)255ص،2ج الوسیلۀ،تحریرخمینی،امام(است
2(چنینهمومواقعهاثردرصغیرهروحیصدماتدربارهفانون

نظرزاکهحالیدر.نداردحکمیجزئیآسیب هايبهنسبت
.استحرامکلیبطورصغیرهبامواقعهفقهی

3(بریکلبطورراکودکانتزویجفقهابعضیمازماندر
.ندانسته اندجایزراآوشمردهويمصلحتخالف



آیا در تزویج صغار مصلحتی وجود دارد؟
»مانزدرهستیم،مصلحتطرفدارصغیرهوصغیردرکهما

عدمبهقائلکههممشهورحتىنمى دهیم،اجازهخودمان
اجازهراصغیرهوصغیرعقدمازماندربایدهستند،مفسده
کمحاینجادرکهکردتوجّهباید.داردمفسدهچونندهند،
موضوع،تغییرباوشدهعوضموضوعبلکهاستنشدهعوض
.)35ص،2جالنکاح،کتابشیرازي،مکارم(؛»مى شودعوضنیزآنحکم

»وسرانپبایدوندارداعتباريواستباطلازدواج هااین گونه
ازدواجدرراخودمصلحتکهبرسندحديبهدختران
اذنابازدواجآنهارضایتونظراساسبرکهدهندتشخیص

اسالمی،شورايسمجلنمایندگانبعضیاستفتايبهپاسخ(؛»بگیردصورتولی
23-9-1395(.



دوشیزگاننکاح-ب
بلوغسنبهچهاگرباکرهدخترنکاح«:م.ق1043ماده

ستااوپدرىجدّیاپدراجازهبهموقوفباشدرسیده
دادنازموجّهعلّتبدونپدرىجدّیاپدرهرگاه
این صورتدروساقطاواجازهکند،مضایقهاجازه
اوبادمی خواهکهمرديکاملمعرفىباتواندمىدختر

قراراآنهبینکهمهريونکاحشرایطونمایدازدواج
بهخاصمدنىدادگاهازاجازهاخذازپسشده،داده
ماقداازدواجثبتبهنسبتومراجعهازدواجدفتر

.»نماید



تحلیل حقوقی
1-این،بنابرواستمطلققانونایندر»نکاح«واژه

نکاحردپدريجدیاپدراذنلزومبرمبنیقانونمفاد
.می گرددمنقطعودایمنکاحشاملدوشیزه

2-استهدوشیزمعنايبهفارسیدر»باکره«اصطالح.
ازیشپولیکردهعقدکهدختريشاملاصطالحاین

.می شودگردیدفوتشوهرشیاکردهمتارکهنزدیکی
3-هشماربهرویهوحدترأيدرکشورعالیدیوان

رطشراثیبوبتزوالسببمشروعیت،)1-29/1/1363(
یادباشمشروع(مطلقاًدخول«:داشتمقرروندانست

.»می باشدپدروالیتسقوطسبب)غیرمشروع



4-اهدادگدرپدرحضوربرايقانونفعلیمتندر
می تواندمسألهایناست؛نشدهتعیینزمانیمحدودیت

.شودازدواجدردخترفرصترفتندستازباعث
5-کهرددمی گاستنباط»پدريجدّیاپدر«تعبیراز

.استکافیدوشیزهازدواجبرايآنانازیکیموافقت
جدّ یارپداختیاراولویتبهقانونایندرحالعیندر

معلومودنگردیاشارهدخترنکاحردّ یاتنفیذدرپدرى
.استنحوچهبهآناناختیارنیست

6-یاپدراجازهبدونکهدوشیزه اينکاحعقدوضعیت
لوممعونشدروشنقانوندرگردیدمنعقدپدريجدّ

جدّ یادرپدرخواستبهیااستصحیحنکاحایننیست
.استابطالقابلپدري



موارد سقوط اذن پدر و جد پدري
درپدريجدیاپدرکهصورتیدر«:م.ق1044ماده

ممکنغیرعادتاًآنهاازاستیذانونباشندحاضرمحل
ويباشد،داشتهازدواجبهاحتیاجدختروبوده

.»نمایدازدواجبهاقداممی تواند
احرازهبمنوطدفترخانهدرازدواجاینثبت«:تبصره

.»می باشدخاصمدنیدادگاهدرفوقموارد
هايفرضدرنکاحدردوشیزهاستقاللفقهیمبناي 

درضرریاحرجنفیقاعدهم،.ق1044مادهدرمذکور
.استاسالمیفقه



اهلیت متعاقدین-ب

بایدآنانوکاليواولیایاباشندزوجینخواهمتعاقدین
.باشندداشتهاهلیت

زیرامورعقد،اجرايبرايمتعاقدیناهلیتازمقصود
:است

عقلوبلوغ(استیفاءاهلیت(
زوجینازحقوقینمایندگی



عقلوبلوغ(استیفاءاهلیت:یکم(
قاصدوبالغوعاقلبایدعاقد«م.ق1064مادهمطابق

است،الیغیرمعقدينکاحکهدلیلاینبهظاهراً.»باشد
.استنکردهشرطرارشدمدنیقانون

رضفدروقهريولیاذنباسفیهازدواجفقهی،نظراز
ودبخواهدصحیححاکمتنفیذباقهري،ولیفقدان

.)255ص،2جالوسیله،تحریر(
گذاشتهفرقآنآثارونکاحاصلمیانحقوقدانانبعضی

نسبتتوافقولیدانسته اند؛مستقلنکاحعقددرراسفیهو
اذنوشمردهمعامالتعمومیقواعدتابعرامهرمیزانبه

انواده،خحقوقکاتوزیان،(دانسته اندالزمراقیّمیاولی
.)86و85ص،1ج



زوجینازحقوقینمایندگی:دوم
می گرددتقسیممتفاوتنوعسهبهحقوقینمایندگی:

پدريجدوپدر(قانونییاشرعینمایندگی(
وکیل(قراردادينمایندگی(
قیم(قضایینمایندگی(
1041مادهدرقهريولیتوسطصغیرتزویجشرایط

.استگردیدهتشریحقبالً.م.ق
ی علیهمولتزویجدرقیّمووکیلاقدامشرایطادامه،در

.می شودتشریح



-وکالءتوسطعقداجراي
ورمهیاعقدطرفشخصدربارهوکیلاختیارحدود

.استوکالتمفادتابعدیگرخصوصیات
صالحمبایدوکیلباشد،قیدبدونوکالتعقداگر

.)مدنیقانون1074ماده(نمایدرعایتراموکّل
نماید،فتخلموکّلمصالحیاوکالتمفادازوکیلاگر

بودهدخواموکّلتنفیذنیازمندوبودهفضولیعقد
.)م.ق1073ماده(
زویجتخودبرايراموکلهمی تواندوکیلآیا:سوال

نماید؟



اطالقطوربهوکالتکهصورتىدر«:م.ق1072ماده
ویجتزخودبراىراموکلّهتواندنمىوکیلشودداده
.»اشدبشدهدادهاوبهصریحاًاذناینکهاینمگرکند،

طلقمازقوي ترحکم،فراگیريوشمولبرعامداللت
دراستظیلفقرینهبهفراگیريبرعامّداللتزیرااست؛
.استحالیقرینهبهمطلقدرکهحالی

برايراهموکّلمی تواندوکیلآیاباشد،عامّ وکالتاگر
موردایندرمدنیقانونموضعنماید؟تزویجخود

.نیستروشن
ردداوجودنظراختالفموردایندرنیزفقهینظراز

،23جالناظرة،الحدائقبحرانی،احمدبنیوسف:نک(
.)251ص



-مولی علیه؟تزویجدرقیّماختیار
دربارهیّمقکهنداردضرورتینتیجهدراست؛موقّتیصغرحجر

.بگیردتصمیمويطالقیاازدواج
بنابراین،.می باشداستیفاءاهلیتدارايغیرمالیاموردرسفیه

کهرمهمورددرمگرندارد؛اختیاريسفیهازدواجدربارهقیم
.داردضرورتقیّمتنفیذ

یولاست؛ساکتمجنونطالقوازدواجدربارهمدنیقانون
رمقرونمودهجبرانرانقصاینحسبیامورقانون88ماده

مالزرامجنونازدواجپزشککهصورتیدر«:استداشته
اجازدومجنونبرايمی توانددادستاناجازهباقّیمبداند،
هادپیشنبهباشد،الزممجنونزوجهطالقهرگاهونماید،

.»می دهدطالققیّمدادگاه،تصویبودادستان



موضوع معیّن که مورد معامله باشد-3



ماده.باشندنمعیبایدبنابراین.استآنطرفیننکاحعقدموضوع
بیانکاحنعقدموضوعبودنمعینضرورتبرتأکیدبا.م.ق1067

:می دارد
»درنطرفیازهیچ یکبرايکهنحويبهشوهروزنتعیین

.»استنکاحصحتشرطنباشدشبههدیگرطرفشخص
حسب.دگیرصورتاشتباهینکاحعقدطرفدربارهاستممکن

حکمآناوصافیاباشدعقدطرفشخصدربارهاشتباهاینکه
:داردمتفاوتی

لزوم تعیین طرف عقد-أ



-عقدطرفشخصدربارهاشتباه
معاملهصّحتبهطرفشخصدراشتباه«.م.ق201مادهمطابق

تعلطرفشخصیتکهمواردىدرمگرآورد،نمىواردخللى
اصلیعلتطرفشخصیتنکاح،عقددر.»باشدبودهعقدعمده

خواهدآنمبطلعقدطرفهویتدراشتباهبنابرایناست؛عقد
.بود

-عقدطرفاوصافدراشتباه
یاغلشدراشتباهمثل-باشدعقدطرفاوصافدراشتباهاگر

مگردارد؛نعقدصحتدرتاثیري-دوشیزگییاتحصیلیمدرك
عقدایشدهشرطعقددرصریحاًنظرموردوصفکهصورتیدر

.)م.ق1128ماده(گرددجاريمذکوروصفبرمبتنی

اشتباه در طرف عقد-ب



مشروعیت جهت معامله-4



نیست؛ضروريعقددرمعاملهجهتذکر.م.ق217مادهمطابق
صورتیناغیردرباشد؛مشروعبایدشود،تصریحآنبهاگرولی

.استباطلمعامله
ازیقطراینازبتواندکهباشداینازدواجازدختريغرضاگر

مرديبالدلیهمینبهونماید،تابعیتتركیاشودخارجکشور
ینادر.آیددرويزوجیتبهصوريصورتبهوکردهتبانی
اثريشدنتصریحآنبهچونولینیستمشروععقدغرضمثال،
.ندارد

بردّيجقصدفقدانوبودنصوريعلتبهعقدمذکور،مثالدر
.بودخواهدباطلزوجیت



شرایط اختصاصی عقد ازدواج: مبحث دوم



مردمجددازدواج)1353مصوب(خانوادهحمایتقانون16ماده
:زیرموارددرمگراست،دانسته»اولهمسررضایت«بهمنوطرا
-زناشوئی،وظایفایفايبهاولهمسرقدرتعدم
-شوهر،اززنتمکینعدم
-العالجصعبامراضیاجنونبهزنابتالء...،
-یاسحبسالپنجمجازاتبهقطعیحکمبهزنمحکومیت

بیشتر،
-مضراعتیادهرگونهبهزنابتالء...،
-زن،طرفازخانوادگیزندگیترك
-زن،بودنعقیم
-زنشدناالثرمفقودغائب.

ازدواج مجدد. 1



شرایطاحرازبرايدادگاهبهرجوعقانون،همین17مادهبهتوجهبا
:استالزامی16مادهدرمذکور

»دالئلوعللوتسلیمدادگاهبهنسخهدودرتقاضانامه ايبایدمتقاضی
تعیینضمنتقاضانامهازنسخهیک.نمایدقیددرآنراخودتقاضاي

اماتاقدانجامبادادگاه.شدخواهدابالغاوهمسربهرسیدگیوقت
مالیتوانائیاحرازوفعلیزنازتحقیقامکانصورتدروضروري

همسراختیاراجازه16مادهیکبندمورددرعدالتاجرايومرد
برايحقاینمذکورمواردتمامدرهرحالبه.دادخواهدجدید
انامکعدمگواهیتقاضايبخواهداگرکهاستباقیاولهمسر

.بنمایددادگاهازسازش
بهدرتمبادادگاهازاجازهتحصیلبدونهمسرداشتنبامرديهرگاه

واهدخمحکومسالیکتاماهششازجنحه ايحبسبهنمایدازدواج
یدجدزنوازدواجسردفتروعاقدبراياستمقررمجازاتهمین.شد
.»...باشندمردسابقازدواجبهعالمکه



1(مطلقخانوادهحمایتقانون16مادهدر»دومهمسر«لفظ
.می گرددموقتودایمازدواجشمالواست

2(جدیدخانوادهحمایتقانوندر)بارهدر)1391مصوب
و16موادمقرراتبنابراین،واستنیامدهحکمیمجددازدواج

.استاجراقابلهمچنانسابقخانوادهحمایتقانون17
3(حمایتقانون17مادهکیفرياجرايضمانتنگهبانشوراي

:تاسداشتهبیانوکردهاعالمغیرشرعیراسابقخانواده
ردمذکورغیررسمیازدواجعقددرعاقدومتعاقدینمجازات«

قانون17مادهدرمذکورمجددازدواجوازدواجقانونیکماده
.)9/5/63-1488شمارهنظریه(؛»نمی باشدشرعیخانوادهحمایت

. باشدمیاجراضمانتفاقدمزبورقانونحاضرحالدربنابراین،

تحلیل قانون



خارجیتبعهباایرانیزنازدواج-أ
ادهم.استالزمبیگانگانباازدواجدردولتاجازهایرانحقوقدر

:استآمدهخصوصایندرم.ق1060
»قانونیمانعکههمموارديدرخارجهتبعهباایرانیزنازدواج

.»استدولتطرفازمخصوصاجازهبهموکولندارد
ایناجرايضمانتبیاندرجدیدخانوادهحمایتقانون51ماده

:می داردمقررقانون
»قانون)1060(مادهدرمذکوراجازهاخذبدونکهخارجیفردهر

بهندکازدواجایرانیزنباقانونیمقرراتسایرخالفبریاومدنی
.»می شودمحکومپنجدرجهتعزیريحبس

درقفوقانونواستخارجیمردبهمربوطشده،ذکراجرايضمانت
.نداردمطلبیایرانیزنمورد

ازدواج با بیگانگان. 2



خارجیزنباایرانیمردازدواج-ب
نمأموریومستخدمینازبعضىازدواجتواندمىدولت-1061ماده

بهکولموباشدخارجهتبعهکهزنىبارادولتىمحصلینورسمى
.نمایدمخصوصاجازه

انهبیگاتباعباخارجهاموروزارتکارمندانازدواجمنعقانونبه
.شودمراجعه25/10/1345مصوب

ازدواج با بیگانگان. 2



اجازدوبرايزوجینسالمتگواهی نامهارائهایرانحقوقدر
ایندرجدیدخانوادهحمایتقانون23مادهدر.استضروري
:استآمدهخصوص

»فظراستمکلفپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت
رایبیماري هایقانون،اینشدناالجراءالزمتاریخازیک ماه

نیزووندشواکسینهآنهاعلیهازدواجازپیشطرفینبایدکه
اشینفرزندانوزوجینبرايخطرناكوواگیرداربیماري هاي

یشپبایدازدواجرسمیدفاتر.کنداعالمومعینراازدواجاز
موردزمراکوپزشکانسويازشدهصادرگواهینکاحثبتاز

معدبردالپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتتأیید
اینموضوعبیماري هايبهابتالءعدمومخدرموادبهاعتیاد
ازرامذکوربیماري هايبهنسبتطرفینشدنواکسینهیاوماده
.»کنندبایگانیومطالبهآنان

گواهی سالمت. 3



عیندرد،بونخواهدنکاحمانعزوجینازیکیاعتیادیابیماري
است23مادهتبصره يمقرراتتابعآنوجودبانکاحثبتحال،

:استداشتهبیانکه
»اللتدبیماريیاواعتیادوجودبرشدهصادرگواهیچنانچه

مورددر.استبالمانعطرفیناطالعصورتدرنکاحثبتکند،
وزارتوسیلهبه آنهانامکهخطرناكومسريبیماري هاي

طرفین،می شوداعالموتعیینپزشکیآموزشودرمانبهداشت،
در.وندمی شمعرفیشدهتعیین مراکزبهنظارتومراقبتجهت

وزارتتشخیصبهزوجینخطرناكبیماريکهمواردي
باشد،ینجنبهخسارتبهمنجرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

.»دباشنیزنسلتولیدمنعشاملبایدنظارتومراقبت



ستاداشتهبیاندایمنکاحثبتدرخانوادهحمایتقانون20ماده:
»یانکاحالنبطاعالمورجوعطالق،آن،انفساخوفسخدائم،نکاحثبت

.»استالزامیطالق
ایندردیدجقانونواستبودهالزامینیزاینازپیشدایمنکاحثبت

خاصطشرایدرمنقطعنکاحثبتلکن.نداردجدیديبیانخصوص
این21ماده.استجدیدخانوادهحمایتقانوننوآوري هايازیکی

:می داردمقررقانون
»استواريومحوریتجهتدرایراناسالمیجمهوريحقوقینظام

موردستاخانوادهتشکیلمبنايکهرادائمنکاحخانوادگی،روابط
راتمقروشرعیموازینتابعنیزموقتنکاح.می دهدقرارحمایت

شدنباردارـ1:استالزامیزیرموارددرآنثبتواستمدنیقانون
.»عقدضمنشرطـ3طرفین،توافقـ2زوجه،

ثبت نکاح. 4



احنکثبتاجرايضمانتمورددرجدیدخانوادهحمایتقانون
:می داردبیانقانوناین49ماده.داردتازه ايبیانمنقطعودایم

»فسخیاطالقدائم،ازدواجبهرسمیدفاتردرثبتبدونمرديچنانچه
دریاخودداريآنثبتازیک ماهتارجوعازپسیااقدامنکاح

ضمنند،کامتناعآنثبتازاستالزامیموقتنکاحثبتکهمواردي
سحبیاوپنجدرجهنقديجزايپرداختبهواقعهثبتبهالزام

ازهکمرديمورددرمجازاتاین.می شودمحکومهفتدرجهتعزیري
مقررنیزکنداستنکافطالقیانکاحبطالناعالمونکاحانفساخثبت
.»است

استکنممموقت،نکاحثبتبهالزامعدمبهتوجهبا:مهمنکته
زدواجابهدایم،نکاحقانونیوشرعیالزاماتازفراربرايمردي
.بیاوردروالمدتطویلموقت
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