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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﺳﻮزی ،اﻋﺪام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺘﻞ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺧﻮدزﻧﯽ ،ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه رواﻧﯽ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎوز واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ :اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« ازدواج اﺟﺒﺎری »اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد رﻧﺞ ﺑﺮدن از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺟﺒﺎری ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪان و دﻓﻌﺎت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،از دﺳﺖ دادن ﺣﻖ آﻣﻮزش ،ﺗﺠﺎوز ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﻟﺬت
ﻧﺒﺮدن از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ازدواج اﺟﺒﺎری و در ﻣﻮاردی داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻮازی ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺒﺎری اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ازدواج اﺟﺒﺎری در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪای ﺟﻨﺴﯽ و روزاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ازدواج اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮده و داﯾﺮه ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻠﻮغ ﺳﻨﯽ ،ﺣﺘﯽ در دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺒﺎری
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ازدواج ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮی دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻋﻼﻗﻪ ،اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺤﺪﯾﺪ آزادی
اراده و اﻧﺘﺨﺎب در ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ازدواج اﺟﺒﺎری؛ روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎنﺑﺎر و ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮدارد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم آزادی اﻧﺴﺎن در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده «،رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ زن و ﻣﺮد »را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ(۱).
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﯾﻎ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻤﺮت را ﮐﻪ دادهای ،ﭘﻮﻟﺖ را ﻫﻢ ﺑﺪه!
ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ،داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ« ﺣﻖ ﻧﮑﺎح و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده »ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ،
«رﺿﺎﯾﺖ آزاداﻧﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ »را از ﺷﺮوط اﺻﻠﯽ ازدواج داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(۲).
ﻟﺰوم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ و رﻋﺎﯾﺖ آن و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻘﺾ آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۲۶۹۱اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ازدواج »ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ دو ﻃﺮف ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۰۰۲در ﻣﻮرد« ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در اروﭘﺎ »ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ازدواج اﺟﺒﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ« ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »در
ﺳﺎل  ،۱۱۰۲ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻀﻤﯿﻦ« ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻐﻮ »ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ازدواجﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺟﺒﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج اﺟﺒﺎری و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ازدواج اﺟﺒﺎری از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺻﻞ
آزادی اراده ،ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ،ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ واﺿﺢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ!
ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ روشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ازدواج اﺟﺒﺎری در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد وﻗﻮع و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر آن،
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ازدواج اﺟﺒﺎری اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﯿﻔﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺣﯽ ،رواﻧﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم و اﺟﺮای ازدواج اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﺟﺮم ﺑﻮده و
ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن آن ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻠﻨﺪ ازدواج اﺟﺒﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮم ﺑﻮده و ﺗﺎ دو ﺳﺎل زﻧﺪان را ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
در ﻧﺮوژ اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده و ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس« ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ازدواج اﺟﺒﺎری »اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﺰام ﺑﺮای ازدواج از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ اﺑﺰار
رواﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺮوژ ﻧﯿﺰ ازدواج اﺟﺒﺎری ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن از آزادی ،ﻓﺸﺎر ﻧﺎروا ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
اﮐﺮاﻫﯽ در راﺳﺘﺎی ازدواج ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ازدواج اﺟﺒﺎری در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮده از ازدواج اﺟﺒﺎری
ﻣﻮارد ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن را ﮔﺴﺘﺮش داده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ راه را ﺑﺮای ﻓﺮار ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻫﻠﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر )ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﺑﺎر ﺧﺎص ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺴﯽ در
ﺻﻮرت ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﺧﺎص( را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه در ازدواج داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻣﻮرد اﻃﻔﺎل زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﮐﺸﻒ وﺟﻮد اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد
ﺻﻐﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﺮای اﺟﺒﺎری ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ازدواج ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ  ۸۶۴۱ﺧﻮد در ﻣﻮرد ازدواج اﺟﺒﺎری در ﺳﺎل  ۵۰۰۲اراﺋﻪ داده اﯾﻦ ازدواج را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ازدواجﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻓﺎﻗﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻮم ازدواجﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آداب و رﺳﻮم ﻗﻮﻣﯽ ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ،ازدواجﻫﺎی زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻓﻮری ،ازدواجﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺷﺮم ،ازدواجﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ازدواج ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ازدواج اﺟﺒﺎری در اﯾﺮان
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ) (۳و ﻋﺪم رﺳﻤﯿﺖ ازدواج در
ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان رﺿﺎﯾﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ازدواج ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن از
ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺑﻄﺎل واﻗﻌﻪ ازدواج ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﮐﺮاه ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺮی آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج اﺟﺒﺎری ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎده  ۲۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ اﮐﺮاه را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ
اﺧﻼق ﻓﺮد ﻣﮑﺮه )ﻣﻮرد اﮐﺮاه واﻗﻊ ﺷﺪه( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۰۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﮑﺮه ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﮐﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮑﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ،۶۰۲اﺿﻄﺮار ،اﮐﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ
ازدواج دﻫﺪ ﻣﮑﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد اﺻﺮار و اﺟﺒﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ازدواج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ )و ﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻓﺮد ﺧﺎص( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﮐﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ازدواج ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﯿﺰ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ازدواج در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج )ﭼﻪ از ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ازدواج اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﻃﻼع ﺷﻮﻫﺮ از ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زن ،وی ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ازدواج اﺟﺒﺎری روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ در
دﺳﺖﮐﻢ  ۷۱درﺻﺪ از ﮐﻞ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﺮان ،ﺳﻦ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه ﺗﻦ
ﺑﻪ ازدواج دادهاﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ آﻣﺎری از ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺟﺮماﻧﮕﺎری آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن و اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ازدواج اﺟﺒﺎری ﺷﺪه و ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 .۱ﻣﺎده  ۶۱اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ:
«ﻫﺮ ﻣﺮد و زن ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺤﻼل آن ،زن و ﺷﻮﻫﺮ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ .ازدواج ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ زن
و ﻣﺮد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده رﮐﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد».
 .۲ﻣﺎده  ۳۲ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ:
«ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را دارد .ﺣﻖ ﻧﮑﺎح و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای زﻧﺎن و
ﻣﺮدان از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آزاداﻧﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖﻫﺎی ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی زوﺟﯿﻦ در ﻣﻮرد ازدواج در ﻣﺪت زوﺟﯿﺖ و ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺤﻼل آن اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ازدواج ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آورد».
 .۳ﻣﺎده  ۰۷۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ:
«رﺿﺎی زوﺟﯿﻦ ﺷﺮط ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﮑﺮه ﺑﻌﺪ از زوال ﮐﺮه ،ﻋﻘﺪ را اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﮐﺮاه ﺑﻪ درﺟﻪای ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ».

