زﯾﺮ و ﺑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻌﻪ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ازدواج
ﻃﺮح :ﻓﯿﺮوزه ﻣﻈﻔﺮی – ﺷﺮق
ﻧﻌﻤﺖ اﺣﻤﺪی ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
در ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ .اﮔﺮ درﺑﺎره ﺑﻠﻮغ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﺣﺮاز آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺠﻮز دﻫﺪ .اﺻﻮﻻ ازدواجﻫﺎی زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﯿﻐﻪ آن را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ
ﮐﻢ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ازدواجﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ازدواﺟﯽ در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  ۳۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻪ )ﺻﯿﻐﻪ ﯾﺎ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ( ﺻﻮری ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺮم
ﺷﺪن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر آن ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻃﻔﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﻮﻟﻪ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ اﺳﺖ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از
 ۵۱ﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻏﻠﻂ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮن در ازدواج زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮﻗﺒﻞ ازرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۶۴۶ﻣﺠﺎزت اﺳﻼﻣﯽ ازدواج ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ
ﺑﺪون اذن وﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن
ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۰۱۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻌﺪ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻬﺠﻮر ﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎده ۱۴۰۱
در ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۹۷ﺗﮑﻠﯿﻒ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﮑﺎح ﺧﺮدﺳﺎﻻن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ازدواج در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ) ۳۱ﺳﺎل( ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه وﻟﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ دادﮔﺎه را ﮐﺎﻓﯽ
داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮط ﺑﻠﻮغ ﺗﺼﺮﯾﺢ و اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده  ۳ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ازدواج،
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺟﺰاﯾﯽ وﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺰاوﺟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه اﻟﯽ دو ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ودر ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از دوﻫﺰار رﯾﺎل اﻟﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎﻗﺪ
وﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺮم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ اﺻﻮل ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺟﺮای
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﻌﻘﺎد ﻧﮑﺎح ﺻﻮری ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﻦ ازدواج را از دﯾﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ از ﻋﻬﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺧﺎرج ﺑﻮده وﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﯾﮑﺪﺳﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺶ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﺣﺒﺲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮑﺎح در اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ وﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﮑﺎح ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  ۳۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮدان در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎح ،ﺷﻐﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﺮادی ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد رواﺑﻂ ﻣﻌﻤﻮل
وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ازدواج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻘﻮق زن و ﺷﻮﻫﺮی وﺟﻮد
دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮑﺎحﻫﺎ ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﻫﯿﭻ آﻣﺎر درﺳﺘﯽ ﻫﻢ درﺑﺎره ﻧﮑﺎح زﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪای اﯾﻦ ﻧﮑﺎح را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو
ﺳﺎل ﺣﺒﺲ دارد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ او ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮑﺎحﻫﺎ ﭼﻪ درﺑﺎره دﺧﺘﺮان و ﭼﻪ
درﺑﺎره ﭘﺴﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﻮی اﻓﺮاد زﯾﺮ
ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻗﺒﺎﯾﻞ دور اﻓﺘﺎده ﮐﺸﻮر رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺎح ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ راﯾﺞ

اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ وﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ازدواج ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل ﻫﻢ
ﭼﻨﺪان ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات دارد.
ﻫﯿﭻ آﻣﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ازدواج دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺟﺎری ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺷﺮع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺣﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر دﺧﺘﺮان را زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﯿﭻ آﻣﺎر درﺳﺘﯽ درﺑﺎره ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ
آﻣﺎری ﻫﻢ وﺟﻮد دارد درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ازدواجﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ازدواجﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ از اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ.
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