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شاید بتوان گفت عالوه بر
حمایت از حق انتخاب
کودکان بهعنوان یکی از حقوق
شهروندی شان ،دلیل اصلی که
نمایندگان را بر آن داشت تا از
چنین ازدواجهایی ممانعت بعمل
آورند ،این بود که در این نوع
ازدواجها نرخ طالق بسیار باال
میباشد و دلیل منتهی شدن
ازدواج هایشان به طالق این است
که او ً
ال یک کودک کمتر از ۱۳
سال شاید به بلوغ جسمی و
جنسی رسیده باشد اما آمادگی
داشتن شخص برای ازدواج
نیازمند  ۵مرحله از بلوغ است که
بلوغ فکری یکی از آنها است

وکیل الرعایا
نازنین کیانی فرد

وكيل پايه يك دادگستري

کــودک همســری بهعنوان یکــی از بزرگترین آســیبهای اجتماعی ،پدیدهای اســت که نه
تنها نوظهور نیست بلکه در بسیاری از کشورها ریشهای تاریخی دارد .برای حل این مسأله
در جامعه در کنار اصالح دیدگاه مردم ،نیاز اساســی به اصالح قوانین در این زمینه وجود
دارد هرچند بیشــتر از ضعف قانونی ،در بحث کودکهمســری با ضعف فرهنگی مواجه
هســتیم لکن اصالح قوانین نیز یکی از طرقی اســت که میتوان به وسیله آن در باور مردم
جامعه تغییراتی در جهت مخالفت با کودک همســری ایجاد نمود تا قدمهای بیشــتری
در این راســتا برداشــته شــود .چرا کــه مطابق مــاده  ۱۰۴۱قانون مدنی ،نکاح دختر در ســن
کمتر از  ۱۳ســال تمام شمسی با اجازه ولی و تشخیص
مصلحــت توســط دادگاه ممکــن اســت .فلــذا این امر
بــه رغــم غیــر اخالقی بــودن کامــاً قانونی میباشــد و
بســیاری از خانوادههــا قانونی بودن این امر را پوششــی
در جهــت حل مشــکالت دیگرشــان از جملــه فقر قرار
میدهنــد .البته نه اینکه لزوماً بابت آنها پولی دریافت
نمایند بلکه به صرف کم شدن هزینههای زندگیشان
دست به این اقدام میزنند .به بیان دیگر فقر فرهنگی
و اقتصــادی عاملــی مؤثــر در ازدواج کــودکان هســتند .بنابراین بــرای جلوگیــری از رخداد
ازدواج کودکان با چنین اهدافی و بهعبارت دیگر برای مقابله با تحمیل ازدواج بر کودکان
زیر  ۱۵ســال تمام شمســی ولــو با اجــازه دادگاه و همچنیــن برخورد بــا دفترخانههایی که
ازدواجهــای غیرقانونــی را ثبــت مینمایند ،طرح «افزایش حداقل ســن ازدواج» مشــهور
به طرح «کودک همســری» که توســط فراکســیون زنان تدوین شــده بود در مجلس طرح
شــد .شــاید بتوان گفت عالوه بــر حمایت از حق انتخــاب کودکان بهعنوان یکــی از حقوق
شهروندی شان ،دلیل اصلی که نمایندگان را بر آن داشت تا از چنین ازدواجهایی ممانعت
بعمل آورند ،این بود که در این نوع ازدواجها نرخ طالق بسیار باال می باشد و دلیل منتهی
شــدن ازدواج هایشــان به طالق این است که اوالً یک کودک کمتر از  ۱۳سال شاید به بلوغ
جســمی و جنســی رسیده باشد اما آمادگی داشتن شــخص برای ازدواج نیازمند  ۵مرحله
از بلوغ اســت که بلوغ فکری یکی از آنها اســت و کودک در آن ســن به بلوغ فکری نرسیده
است تا بتواند رفتار عاقالنه و درستی در مقابل چالشهای پیش روی خود که در زندگی با
آن مواجه میشود ،داشته باشد .ثانیاً کودکی که با عدم رضایت وارد زندگی مشترک شده،
با گذشت زمان بهدلیل عدم درک تفاوتهای خود با همسرش دچارطالق عاطفی شده و
این سرآغازی برای جدایی رسمی خواهد بود.از دیگر آسیبهایی که از این گونه ازدواجها
بــه جامعــه وارد میشــود این اســت که این کــودکان عالوه بــر اینکه نمیتوانند همســران
خوبی باشند  ،در صورت فرزند دار شدن مادران خوبی نیز نمیباشند زیرا بهعلت ازدواج
زودهنــگام از تحصیــل بازمانده و در حالی که فاقد آگاهی و مهارت هســتند ،باید در نقش
مادر بتوانند آینده فرزند خود را رقم بزنند .در اینجاست که به علت فقر تربیتی خود و عدم
برخــورداری از تربیت درســت از ســوی والدین خویش ،فرزند خــود را وارد چرخه معیوبی
خواهد کرد که این خأل تربیتی ،آثار خود را در چندین نسل بعدتر نیز به جا خواهد گذاشت.
راهکار ارائه شده در طرح کودک همسری و نظرات مخالف و موافق آن
تدوینکننــدگان طــرح کودک همســری به دالیــل پیش گفتــه و همچنین از آنجا کــه ازدواج
کودکان را برازنده جمهوری اســامی نمیدانســتند ،ســن ازدواج را در طــرح مذکور افزایش
دادنــد .بدین توضیح که در این طرح ازدواج زیر  ۱۳ســال تمام شمســی بهطور کلی ممنوع
و ازدواج  ۱۳تا  ۱۵ســال با اذن پدر و اجازه دادگاه و ســن رســمی ازدواج نیز  ۱۶سال میباشد.
لکــن ایــن طرح همانند ســایر طرحها در کنار موافقــان خود مخالفانی نیز داشــت و به رغم
اینکه فوریت این امر در مجلس به تصویب رسیده بود ،نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و
قضایی بهدلیل ایرادات فقهی و شرعی طرح مذکور و همچنین تقلیدی دانستن این طرح از
دیدگاههای غربی ،رأی منفی دادند و طرح رد شد .این در حالی بود که خانم طیبه سیاوشی
یکی از اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس بیان داشــتند که برای طرح این مســأله یک روز
کاری به قم رفته و نظر موافق آیتاهلل مکارم شیرازی و برخی علمای دیگر از جمله آیتاهلل
صانعی را جلب نمودند اما علمایی هم بودند که بر همان سن  ۹سال و کفایت بلوغ جسمی
تأکید مینمودند و جالبتر آنکه بیشتر مخالفتهای صورت گرفته با طرح مذکور متأسفانه
از ســوی جامعــه زنان صــورت گرفته اســت .موافقان این طــرح که از جمله فعــاالن حقوق
کــودک بودند نیز بیان داشــتند کــه قوانین موجود با یکدیگر ســنخیت ندارند .چطور ممکن
اســت یک کودک در  ۱۳ســالگی به قدرت تصمیمگیری برای ازدواج دست یافته لکن برای
امور مالی صالحیت ندارد و نمیتواند در رأیگیری شرکت کرده یا گواهینامه بگیرد؟
در پایــان باتوجــه به نظــرات و دالیل موافقان طــرح مذکور ،مبنی بر کودک آزاری جنســی
دانســتن کودک همســری ،امیدوار هســتیم که طرح جامع تری با کســب نظر کارشناســان
مربوطه تهیه و تدوین شــود تا مورد پذیرش کمیســیون حقوقی و قضایی قرار گیرد و حتی
برای پیشگیری از آن به جرم انگاری کردن این امر بپردازند.

قانون
و کودک
همسری

خواســته بود مرا ببیند و اجازه نداده بودم.
امــا پشــیمانی او سرنوشــت مــرا کــه عوض
نمیکــرد .کمــی که آرامتر شــدم ســرم را از
ســینهاش برداشــتم و ادامه دادم.....روزها
همینطور میگذشــت .عادت کــرده بودم
اما چیزی که از ترســم کم نشــده بود هیچ،
تــازه کابوس هــم میدیدم .برخی شــبها
را کــه بــا جیــغ از خــواب بلند میشــدم به
خاطر دارم .دقیقاً همان شــبهایی بود که
بعــد از کتک خوردن دوباره خوابم میبرد.
 ۶ماهــی گذشــته بــود که بــه قــول مادرش
دیگــر بزرگ شــده بودم .خوشــحال بودند.
میگفتنــد دیگــر از ایــن بــه بعــد میتوانی
مــادر بشــوی .مــادر؟ خبــر نداشــتند مــن
داخــل وســایلم دو تــا از عروســک هایــم را
قایــم کــرده و با خــودم آورده بــودم .روزها
کــه او نبود با صدایی آرام که کســی نشــنود
بازی میکــردم .یکی از عروســکها مادرم
بود .خبر زیادی از خانوادهام نداشــتم فقط
گهگاهی که او خانه بود تماس میگرفتند و
حالم را میپرسیدند .اولین باری که مادرم
را بعــد از ازدواجــم دیدم حدوداً یک ســال
و نیــم بعد بود .زمانی که بچــهام را به دنیا
آوردم .آمــده بــود تا مدتی کنارم باشــد .دو
مــاه ماند .دو ماهی که شــاید بــه اندازه ۱۰۰
کلمه هم با او ســخن نگفتم .کینهای شــده
بــودم انگار .بههمه به چشــم دشــمن نگاه
میکردم ....به سمتش برگشتم .مثل اینکه
او را هــم ناراحــت کرده بودم .دســتانش را
گرفتــم و پرســیدم میخواهــم یــک چیزی
بگویــم که تا به حال به هیچ کس نگفته ام.
بــه ســکوتش ادامــه داد و تنهــا دســتانم را
فشرد .صدایم را پایینتر آوردم و گفتم من
حتی دختر خودم را هم دوســت ندارم .نه
اینکه به خاطر پسر نشدنش سرزنش شدم
نــه .نه حتی به خاطر اینکه دیگر نتوانســتم
بچــه دار شــوم و او دوبــاره ازدواج کــرد ،نه.
فقط به این خاطر که من یاد نگرفتم کسی
را دوست داشته باشــم .من فروخته شدم.
فروخته!
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میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

لطفــاً درباره شــرط تقســیم اموال هنــگام طالق
یامکنید.
راهنمای 
وکیــل الرعایا :در ادامه مباحث گذشــته ،در این

قســمت بــه تحلیل شــرط دیگر از زمره شــروط
ضمن عقــد ازدواج میپردازیــم .همانطور که
میدانید برابر مــاده  1119قانون مدنی ،طرفین
عقــد ازدواج میتواننــد هر شــرطی که مخالف
مقتضــای عقــد مزبــور نباشــد در ضمــن عقــد
ازدواج یــا عقد الزم دیگر بنمایند .مثل آنکه در
سند ازدواج به صورت موارد تکمیلی شرط شود
تــا ،زوجین متعهد شــوند هنــگام جدایی به هر
شــکل و طریقی همه داراییهای بعد از ازدواج
بالمناصفه تقســیم شــود .یا آنکــه زوج متعهد
میشــود هنگام جدایی اعــم از آنکه جدایی به
درخواســت مــرد یــا زن باشــد ،نیمــی از دارایی
موجــود خود را اعــم از منقول و غیــر منقول که
طی مدت ازدواج بهدســت آورده به زن منتقل
نماید.
البته این شــرط منصــرف از موردی اســت که در
شروط چاپی ســند ازدواج نوشته شده است .زیرا
اعمــال آن شــرط چاپــی کــه اصطالحاً به شــرط
تنصیف دارایی مشــهور اســت ،خود مشــروط به
محقق شــدن شروطی اســت .این شروط عبارت
اســت از آنکــه زن متخلــف از انجــام وظایــف
همســری نباشــد و ســوء اخــاق نداشــته باشــد،
زمانی اعمال میشود که مرد خواهان طالق یک
جانبه باشــد ،فقط حداکثر تا نصف اموالی است
که شوهر به زن منتقل میکند و برای آن حداقلی
تعیین نشده است .همچنین برخی معتقدند که
زن با این شــرط شــریک دیون مرد هم میشــود
زیرا لفظ دارایی شامل طلب و دین هم میشود.
البته چون در نظام حقوقی ایران ،تکلیف تأمین
هزینههای زندگی بر عهده مرد است و در حقوق
اســامی زن تنها در اموال مرد شــریک میشــود
و نــه در دارایــی وی که شــامل طلــب و دیون هم
میشود ،پس منظور همان اموال است.
بنابراین شما میتوانید عالوه بر شرط چاپی یاد
شده در ســند ازدواج ،به طریق دیگر همانطور
که در باال یاد شــد شــرط اشــتراک در اموال را به
هنــگام طالق قیــد نمایید .این شــرط میتواند
بــه طور مشــترک بین زوجین باشــد یــا به نفع
تنهــا یکــی از زوجین قــرار بگیرد .در بســیاری از
کشــورهای دیگــر این شــرط بســیار مهم اســت
و بــرای ایــن منظــور یــک قــرارداد مســتقلی با
ذکرهمــه مــوارد و جزئیــات تنظیــم و بــه ســند
ازدواج الحــاق میشــود تا تکلیــف همه حقوق
مالــی به هنگام جدایی از قبل مشــخص شــده
باشــد .شــما نیــز میتوانید هر شــرطی که مورد
قبول همســرتان واقع شــود را در این خصوص
درخواست نمایید.
توضیــح :در شــماره قبل نــام نویســنده مطلب
اشــتباه چاپ شــده و نویســنده مطلــب نازنین
کیانی فرد بود.

