ﻃﻌﻢ ﮔﺲ ازدواج ﻫﺎی ﻧﺎرس
ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﺮادات زﯾﺎدی ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن–ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﯾﺮادات زﯾﺎدی ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن درﺑﺎره ﻣﻨﻊ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و دﺧﺘﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﯾﺮوز ﻃﯿﺒﻪ ﺳﯿﺎوﺷﯽ ،از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺻﺤﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ:
در ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪه ،دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ ۶۱ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دادﮔﺎه
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﯿﭻ ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن اذن ﭘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖﺷﺪه در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ  ۹.۴،۵۹ﺗﺎ  ۶.۵درﺻﺪ )ﺣﺪود  ۰۴ﻫﺰار(از ﮐﻞ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد؛
ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد آﻣﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪهای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،اﺗﺒﺎع
ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧﯽ و ﭘﺪر ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روی ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۰۲۵وﻗﺎﯾﻊ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری  ۰۷۹ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل ۱۲درﺻﺪ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ۸۱
ﺳﺎل و در آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻢ  ۶۳ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ آﻣﺎر درﺣﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﯽ از ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ۵۳دﺧﺘﺮ زﯾﺮ  ۰۱اﻟﯽ  ۳۱ﺳﺎل ﻋﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ در
ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزدارﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﻃﯿﺒﻪ ﺳﯿﺎوﺷﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺤﺚ ﻓﻘﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری
اﻧﺠﺎم داد و روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺳﯿﺎوﺷﯽ اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری را ﻧﯿﺰ داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ زود در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .در ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﺳﻴﺎوﺷﯽ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ،آﻣﺪه اﺳﺖ«:در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۶۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻛﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان
 ۳۱ﺳﺎل اﺳﺖ و دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه اﻣﮑﺎن ازدواج دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۶۱ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دادﮔﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
ﺑﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ از ﻣﻌﻀﻼت ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
در ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از
دﺧﺘﺮان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻦ 10ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮدهو در ﺳﻦ  13ﯾﺎ  14ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮ
ﺑﯿﻮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ازدواجﻫﺎی زﯾﺮ  13ﺳﺎل
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺛﺒﺖ  384واﻗﻌﻪ ازدواج زﯾﺮ  18ﺳﺎل در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﻫﺎی زﯾﺮ 13ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ازدواجﻫﺎﯾﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﭼﻨﯿﻦ ازدواجﻫﺎﯾﯽ رﻓﺖ.وی ﮔﻔﺖ 384 :واﻗﻌﻪ ازدواج زﯾﺮ  18ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  25واﻗﻌﻪ زﯾﺮ  12ﺳﺎل 63 ،واﻗﻌﻪ زﯾﺮ  13ﺳﺎل و  124واﻗﻌﻪ زﯾﺮ 14
ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آﻣﺎر درﺳﺘﯽ از آنﻫﺎ
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ و آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ازدواجﻫﺎی زﯾﺮ  13ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ از دادﮔﺎه و داﺷﺘﻦ« ﺣﮑﻢ
رﺷﺪ »ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻀﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواج ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زده و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ را ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ از ازدواجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ 13ﺳﺎل در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺰ ﻧﺴﯿﻢ ﺟﻼﻟﯽ زاده ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮ از ازدواجﻫﺎﯾﯽ
زﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«:ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﺧﺼﻮص ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ،دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺪه و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎده
 ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﻣﯽﭘﺮدازد» .وی اﻓﺰود« :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺼﻮب  ۴۱/۸/۰۷۳۱و ﺗﺒﺼﺮه آن «،ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ» .اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻴﺎن ﮐﺮد «:ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده،

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ازدواج ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﺳﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد» .وی اذن وﻟﯽ را اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﻴﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ وﻟﯽ اراده ﺧﻮد را
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ وﻟﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری( اﮔﺮﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﺟﻼﻟﯽزاده دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻃﻔﻞ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎل
اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﻏﺒﻄﻪ»در ﻓﻘﻪ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻮدک در ﻣﺎده  ۳۳ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻣﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ .وی ﺗﺎﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ را ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان را در اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ دادﮔﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺎزه ازدواج را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک را اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻗﺎﻧﻮن

