مستند به ماده  1043قانون مدنی ازدواج دختر باکره حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد ،منوط به اجازه پدر یا جد
پدری می باشد .بنابراین در هر سنی دختر برای ازدواج ،نیاز به اجازه دارد.

نکته قابل توجه در این حکم این است که بهجز پدر یا جد پدری ،هیچکس دیگری حق اجازه برای ازدواج دختر باکره را

ندارد و چنانچه پدر یا جد پدری در قید حیات نباشند ،این حق به برادر ،مادر ،عمو یا سایر بستگان منتقل نخواهد شد
بنابراین این حق منحصر به پدر و جد پدری است.

سوال مهمی که در این قسمت پیش می آید این است که؛ ضرورت اجازه پدر منوط به داشتن پرده بکارت می باشد؟

یعنی اگر دختر چه به صورت مشروع چه نامشروع ،چه به صورت غیرعمد بر اثر بیماری ،جراحی یا عملیات ورزشی،
بکارت خود را از دست بدهد دیگر نیازی به اذن ندارد؟

برای پاسخ به این سوال ،باید حاالت مختلف را بررسی نمود .اگر دختر به صورت مشروع بکارت خود را از دست داده

باشد ،به عبارتی ازدواج کرده و بعد از مدتی به دلیل فسخ عقد یا طالق از همسر خود جدا شده باشد؛ دیگر برای
ازدواج مجدد چه عقد دائم چه موقت نیازی به اذن ولی ندارد.

اگر بر اثر ورزش و عملیات جراحی بکارت از بین برود ،وی همچنان به اذن ولی نیاز داشته و این ازاله باعث سقوط حق

ولی نخواهد بود.

واگر به دلیل روابط نامشروع این اتفاق حادث شده باشد؛ مستند به اطالق ماده فوق ،ازاله منجر به سقوط اجازه پدر

می شود .هرچند عموم فقها می فرمایند :در این فرض نیز برای مصلحت دختر بهتر است اذن ولی را اخذ کرده باشد.

مستند به رأی وحدت رویه شماره  -۱۲۶هـ  ۱۳۶۳,۲.۳۱ردیف  ۶۲.۶۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور« ،مطلق دخول
مسقط والیت پدر است» .البته اثبات چنین امری ،نیاز به گواهی پزشکی قانونی و تائید دادگاه دارد و صرف ادعای

فرد ،برای دفتر رسمی ازدواج قابل پذیرش نیست.

موارد سقوط اذن پدر

قانونگذار فروضی پیش بینی کرده است که اگر پدر یا پدر بزرگ بدون علت موجه از دادن اجازه دریغ نمایند ،دیگر

نیازی به اذن آنان نباشد و دختر بتواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهریه از
دادگاه اجازه گرفته و نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام نماید.

عدم دسترسی به پدر

مستند به ماده  1044قانون مدنی اگر پدر یا جد پدری در محل حاضر نبوده؛ به عبارتی در دسترس نباشند و دختر نیز

احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ می تواند بدون اذن آنان اقدام به ازدواج نماید .به عنوان مثال پدر وی در سفری تجاری

خارج از کشور بوده و امکان کسب اجازه و حضور او نیز میسر نمی باشد.

بطالن ازدواج بدون رضایت پدر

اگر دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری ،اقدام به ازدواج نماید؛ پرسیده می شود پدر میتواند با ممانعت

خود از دادگاه ،ابطال عقد نکاح را درخواست کند؟

در این موضوع رویه واحدی وجود ندارد ،عده ای اجازه پدر را شرط الزم در نکاح می دانند؛ در نتیجه عقد را باطل می
شمارند و در مقابل عده ای اجازه پدر را شرط کمال عقد و حفظ حرمت پدر دانسته و باطل شمردن عقد را رد کرده

اند.

محدودیت های تعیینی توسط قانونگذار برای پدر

همانطور که قوانین و مقررات پدر را صاحب حق و اختیار فرزند خود دانسته ،جهت جلوگیری از سواستفاده های
احتمالی برای او محدودیت هایی نیز وضع کرده است.

مستند به ماده  1041قانون مدنی ازدواج دختر ،قبل از رسیدن به سن  13سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به
سن  15سال ،تنها با تشخیص دادگاه صالح آن هم به شرط رعایت مصلحت صحیح است.

ضمانت اجرا ماده مذکور در ماده  50قانون حمایت از خانواده تصریح شده است :هرگاه مردی برخالف مقررات ماده

( )۱۰۴۱قانون مدنی ازدواج کند ،به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

و همچنین هرگاه ولی قهری ،مادر ،سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم

موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند؛ آنان نیز به شش ماه تا دوسال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.

•

هدف وکالء و کارشناسان موسسه بین المللی "کنتوس" این است که شما در سریعترین زمان ممکن به
حقوق خود دست یابید.
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