ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ازدواج دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ
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اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻦ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ازدواج ﭘﯿﺶ از ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮﭘﻮر در ﻫﻤﺎﯾﺶ« رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ »ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  1361ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  81اﺻﻼح ﺷﺪ ،ﺳﻦ ازدواج روی ﺳﻦ  13ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻧﺸﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮﭘﻮر ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای درﺑﺎره ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن دارد ﮐﻪ در آن ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮدش ﻣﻔﻬﻮم ازدواج را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ دارد.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان اﻓﺰود :در ﻣﺎده  16ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن و ازدواج آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻦ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺮای ازدواج ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺮﭘﻮر ﮔﻔﺖ :اﻻن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ،٩٢ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان  9ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﺮای
ﭘﺴﺮان  15ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﺤﺚ دارﯾﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺳﻦ ازدواج را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  15ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻼﺣﯿﻪای ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ  9و  15ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ای در ﺳﺎل
 1381ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻣﺎده  1041ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻦ ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان  13ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ و  15ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻣﻬﺮﭘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﻫﻢ ازدواج اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اذن وﻟﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ازدواج ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ  13ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد.
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاوم در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

