اى مــردم پروردگارتــان را كــه شــما و كســانى
را كــه پيــش از شــما بوده انــد آفريــده اســت
پرســتش كنيــد باشــد كــه بــه تقــوا گراييــد.
)ســورة البقره ،آيه (٢١

سال چهارد هم

منع آزار واذيت
زنان

تتبع ونگارش:فیض الله »خواجه آمانی«

آزار واذیت زنان ضمن اینکه مطابق ارزشهای دینی واسﻼمی ی
باشد ،بلکه مخالف فرهنگ وعنعنات مردم وجامعه ما بوده نوع
از تعدی یا تجاوز به حقوق شان نیز دانسته می شود.
ازمطالعه آثار ونوشته های محققین بر می اید که آزار واذیت
درسطح جهان وکشور ما از سالیان گذشته خیلی دور تا امروز
وجود داشته ودارد.
آزار واذیت به اشکال مختلف مانند :آزار واذیت کﻼمی ،غیر
کﻼمی ،تبعیضی ،جس نی یا اس بدنی ،خواست نا مﴩوع
وغیره صورت گرفته ،که این نوع آزار واذیت ها در ادارات
دولتی وغیردولتی ودرمحﻼت واماکن عام صورت میگیرد.
درین نوشتار ،بعد از تعریف لغوی واصطﻼحی آزار واذیت ،
ممنوعیت ﴍعی آزار واذیت وعدم افشای قضایای متﴬرین
آزار واذیت را در پرتو آیات کﻼم الله مجید واحادیث نبوی به
رشته تحریر خواهیم آورد.

 .مفهوم ازار و اذیت
الف .مفهوم لغوی ازار و اذیت
در فرهنگ دهخدا اذیت در لغت به معنای عذاب دادن ،رنج
دادن و شکنجه آمده است.
همچنان آزار درلغت به معنای آسیب ،رنج ،اذیت وشکنجه
آمدهکه تقریبآ هردو یک معنی را می رساند .در اصطﻼح و
عرف قضایی نیز دارای معنی یکسان بوده ،هر چند که برخی
حقوق دانان عقیده دارند که ازار شدیدتر از اذیت است.
»آزار« رسانی به خود و ديگران ،يكی از رذايل اخﻼقی و عامل
مهم برهم زدن تعادلدر زندگی فردی و اجت عی آحاد بﴩ
است .قرآن كريم به اين رذيله اخﻼقی توجه داشته و در آيات
متعدد به ريشه يابی آن پرداخته است.
مفهوم اذيت و آزار در قرآن در قالب واژه های اذيت و مشتقات
آن در ۲۴مورد آمده است كه در بيشﱰ موارد به معنای آزردن و
رنجيده شدن است .از آزار رسانی روانی به شكل عيب جويی و
استهزا ،تهمت ،تجسس ،غيبت )حجرات آيات  ۱۱و  ،(۱۲تحق
ديگری )لق ن آيه  (۱۸و شكنجه و آزار جسمی در آياتی مانند
 ۴۹سوره بقره و  ۲۵سوره نساء ياد شده است.

 -١اذيت

مهم ترين واژه در اين حوزه مفهومی ،واژه اذيت است .بعضی
از دانشمندان اسﻼمی ان را با ﴐر و زيان پيوند زده است چنان
كه در فوق بدان اشاره شد؛ اما برخی واژه شناسان ،براين باورند
كه اين واژه هميشه با مفهوم ﴐر و نقصان همراه نيست ،بلكه
هر چيز ناخشنود و ناسازگار طبع را می توان اذيت ناميد .از
اين رو در قرآن حيض به عنوان يك كنش و واكنش طبيعی كه
امری ناخشنود و ناسازگار )نه طبيعت بدن( است به عنوان
اذيت از آن ياد شده است و خداوند در قرآن می فرمايد :ترجمه
 :و درباره حيض از تو می پرسند بگو آن اذيت است) .بقره
آيه (۲۲۲
اذيت و آزار به اشكال مختلفی چون جسمی مانند قطع عضو و
شكنجه های بدنی و نيز روحی و روانی مانند سخر و تهمت
همچنان واژه اذيت به معنای ناراحتی و در رنج افتادن نیز به
کار رفته است.
قرآن آنچنان به مسئله دوری و پرهيز از آزار و اذيت توجه می
دهد كه حتی انفاق و كمك های بﴩدوستانه ای كه همراه با
منت و آزار و اذيت مردمان باشد ،بی فايده و بيهوده برمی
ش رد و از مومنان می خواهد تا به دور از هرگونه منتی كمك
و امداد رسانی ها انجام شود؛ زيرا منت گذاری خود آزاررسانی
روحی ديگران است كه از ارزش عمل نه تنها می كاهد بلكه آن
را به هيچ تبديل می سازد.
آزار زبانی كه انسان نسبت به ديگران حتی در صورت انفاق و
كمك انجام می دهد می بايست مورد بازخواست قرار گ د و
آزاررسان ﴎزنش و نكوهش شود.
آزارهای روحی كه به شكل تهمت ،تجسس ،غيبت و مانند آن
صورت می گ د ،در دنيا و آخرت آثار خود را نشان می دهدو
تهمت زنندگان از سوی خداوند مورد لعن و نفرين قرار می
گ ند.

ادامه درصفحه٢

ش ره ٢١٢

٣٠دلو ١٣٩٩

مشكﻼت ادارات حقوق در بخش تطبيق احكام قطعى و نهايى محاكم
گرد آوری  :بشیراحمد»عزیزی«

مشــکﻼت ادارات حقــوق در مواردیکــه همــکاری محاکــم ب ـرای دریــن مــورد درخواســت تجویــز تخلیــه توســط محکمــه محــﱰم تغییــرات عمــده مثــل اع ـ ر ســاخت ن بــاﻻی زمیــن و حتــی
رفــع آنهــا و اج ـراأت ﴎیــع ،شــفاف و قانونــی ادارات حقــوق رد مــی شــود .ایــن موضــوع ناشــی از آنســت کــه اکـ ا برداشــت فــروش آپار انهــای تعمیــر و یــا زمیــن بــه اســاس اســناد عرفــی
بخصــوص در بخــش تطبیــق احــکام قطعــی و نهایــی محاکــم محاکــم محــﱰم ایــن اســت کــه اشــکال تنهــا در عقــارات بــروز بــه اشــخاص مختلفــه صــورت گرفتــه و زمانیکــه محکمــه بنابــه
ﻻزم اســت شناســائی و بــا ســﱰه محکمــه ﴍیــک ســاخته شــد مــی کنــد و در ســائر مــوارد درخواســت رفــع اشــکال را رد مــی مطالبــه بانــک ق ـرار مبنــی بــر فــروش ملکیــت تحــت تضمیــن
را بــه اســاس ســند بیــع جائــزی بــدون انجــام تحقیقــات امﻼکــی
چنانچــه ریاســت عمومــی حقــوق بــه منظــور شناســائی اینــد.
مشــکﻼت ادارات حقــوق و طــرح برنامهــای اصﻼحــی ،نظریــات  -٢مــواردی وجــود دارد کــه محکمــه بخصــوص در مــورد امــﻼک صــادر مــی کنــد تطبیــق صــورت گرفتــه ــی توانــد.
و گزارشــات را بــه سلســله آمریــت هــای حقــوق وﻻیــات و از مشــاعی حکــم صــادر کــرده ،امــا در مــورد حکــم بــه اف ـراز آن  -٣در قســمت همــکاری محاکــم در زمینــه تعییــن قیــم ب ـرای
ﴎاﴎ کشــور جمــع آوری ،توحیــد و تجزیــه و تحلیــل ــود .ســاکت اســت .یعنــی محکمــه محــﱰم انــدازه ســهام و حــدودات محکــوم لــه غایــب:
معلومــات متذکــره نشــان دهنــده مشــکﻼت ادارات حقــوق ســهم هریــک از ورثــه را مشــخص ننمــوده و یــا هــم محکــوم در مــورد محکــوم لــه غایــب مــادۀ  ٤٠قانــون طــرز تحصیــل
در برخــی مــوارد بخصــوص در زمینــه تطبیــق احــکام قطعــی بهــا قابــل انقســام نیســت مثـﻼً تعمیــر ســابقه اســت کــه تقســیم حقــوق تﴫیــح ــوده کــه محکــوم بهــا از طــرف هیــأت تطبیــق
بــه شــخصی کــه بحیــث قیــم توســط محکمــه تعییــن می¬گــردد
و نهایــی محاکــم شناســائی گردیــد کــه ﴐورت بــه همــکاری آن ســبب انهــدام امــی تعمیــر مــی شــود.
همــه جانبــه ،بــه موقــع و کامــل محاکــم بـرای رفــع آنهــا دیــده  -٣بعضــا در دعــوی اســتحقاق کــه حکــم بــه افــراز اســهام تســلیم مــی شــود .در عمــل واضــح نیســت کــه موضــوع بــه
مــی شــود .بــه همیــن منظــور مشــکﻼت متذکــره ابتــداء در صــورت گرفتــه ولــی در صــورت تقســیم محکــوم بهــا اســتفاده کــدام محکمــه راجــع شــود .در ضمــن محاکــم بدلیــل عــدم
جلســه مــؤرخ  ١٣٩٩/١٠/١٠کمیتــه ه هنگــی میــان ادارات مطلــوب ازبیــن مــی رود و یــا کمــﱰ از  ٥بســوه بــوده کــه بــه موجودیــت مراجــع مشــخص کــه از آنهــا قیــم را بدیــن منظــور
منــدرج مــاده  ٦٢قانــون طــرز تحصیــل حقــوق توســط ریاســت اســاس مــادۀ ) (١٧مقــرره ماســﱰ پــﻼن شــهری ،قابــل قســمت تعییــن اینــد ،پیشــنهاد ادارۀ حقــوق را رد مــی اینــد .همچنــان
در عمــل بــا توجــه بــه احــکام قانــون طــرز تحصیــل حقــوق،
عمومــی حقــوق مطــرح و مــورد بحــث و مداقــه آن کمیتــه قـرار نیســت.
گرفــت کــه بــر اســاس تصمیــم آن کمیتــه ونــه هــا و اســناد  -٤در برخــی حــاﻻت حکــم بــاﻻی زمیــن مــی شــود ولــی در جلــب محکــوم علیــه ،تثبیــت ملکیــت یــا محکــوم بهــا غــرض
ضمیمــوی پیرامــون مشــکﻼت متذکــره توســط ریاســت عمومــی ســاحه بــاﻻی زمیــن عمرانــات اساســی حتــی بلنــد منــزل هــا تســلیمی و ســائر مــوارد کــه بــه همــکاری محکــوم لــه صــورت
حقــوق کامــل گردیــده و مشــکﻼت متذکــره تــوآم بــا راه هــای اعــ ر شــده و بــه اشــخاص متعــدد بــه اســاس اســناد عرفــی مــی گیــرد بــه مشــکل مواجــه میشــود و در نتیجــه تطبیــق حکــم
معطــل ق ـرار داده میشــود.
حــل پیشــنهادی ذریعــه مکتــوب ) (٩٢٨٨مــؤرخ  ١٣٩٩/١١/٢٢بفــروش رســیده و یــا هــم بــه رهــن گذاشــته شــده اســت.
در ظــرف ) (٧٦ورق بــه آمریــت عمومــی اداری قــوه قضائیــه  -٥در برخــی حــاﻻت ســاحه محکــوم بهــا مشــخص ــی باشــد همچنــان در مســائل دیونــی کــه تطبیــق حکــم ایجــاب فــروش
فرســتاده شــد کــه از آن طریــق در ریاســت عمومــی تدقیــق و و هیــأت تطبیــق قــادر بــه دریافــت ســاحه نبــوده ،حکــم از ملکیــت محکــوم علیــه را بطریــق داوطلبــی و مزایــده ایــد،
مصارفــی کــه غــرض تطبیــق حکــم ایجــاب مــی کنــد ماننــد نــﴩ
مطالعــات ســﱰه محکمــه مــورد بحــث قـرار گرفتــه اســت .توقــع تطبیــق بــاز مــی مانــد.
مــی رود کــه عنقریــب پیرامــون مشــکﻼت متذکــره رهن ئــی  -٦در موضوعــات بانکــی در برخــی حــاﻻت بــه اســاس وثیقــه اعــﻼن داوطلبــی از طریــق رســانه هــا و ســایر مصــارف معلــوم
حــﴫ وراثــت و وکالــت خــط جایدادهــا بــه تضمیــن گذاشــته نیســت کــه توســط چــی کــس یــا مرجعــی پرداخــت شــود ،ایــن
هــای ﻻزم ســﱰه محکمــه هرچــه زودتــر ارائــه شــود.
در ذیــل ابتــداء مشــکﻼت شناســائی شــده و بــه تعقیــب آن راه شــده و در زمــان تخلیــه و فــروش ملکیــت ثابــت مــی شــود موضــوع در قانــون مبهــم اســت.
کــه برخــی ورثــه کتـ ن شــده و ســبب بــروز دعــوی دیگــر مــی -٤عــدم موجودیــت رهنمــود ﻻزم در مــورد محکــوم علیــه بــدون
هــای حــل پیشــنهادی را جداگانــه تذکــر مــی دهیــم:
ملکیــت و دارائــی:
-١در قســمت همــکاری محاکــم بــه رفــع اشــکال در تنفیــذ شــود و حکــم اولــی تطبیــق شــده ــی توانــد.
 -٧در قســمت تطبیــق قرارهــای تجویــزی مبنــی بــر فــروش قانــون طــرز تحصیــل حقــوق در صــورت عــدم تطبیــق اختیــاری
احــکام:
اشــکال در تنفیــذ احــکام محاکــم کــه اک ـ ا ً در زمــان تطبیــق ،جایدادهــای تحــت تضمیــن بانــک بعضـا ً جایــداد تحــت تضمیــن احــکام محاکــم ،تنفیــذ جــﱪی روی امــوال محکــوم علیــه را پیــش
احــکام قطعــی و نهائــی محاکــم بــه ارتبــاط قضایــای امﻼکــی دو بانــک ق ـرار داشــته و تطبیــق ق ـرار مواجــع بــه اشــکال مــی بینــی ــوده اســت کــه ادارات حقــوق بدیــن منظــور معلومــات
در مــورد تثبیــت دارائــی محکــوم علیــه را از ادارات ذیربــط
بــروز مــی ایــد در واقــع موانــع و ابهاماتــی اســت کــه حکــم باشــد.
صــادره محکمــه بــدون رفــع آن در عمــل قابــل تنفیذ ــی باشــد ایــن در حالیســت کــه بــه اســاس ســیمینار روســای محاکــم مطالبــه مــی اینــد و در برخــی حــاﻻت ظاهـراً شــخص دارائــی
و اک ـ ا ً مراجــع تطبیــق و تنفیــذ احــکام کــه عبــارت از ادارات ســال  ١٣٥٠فــوق الذکــر تصمیــم محکمــه ابتدائیــه در مــورد و ملکیــت نــدارد ،کــه بــا در نظرداشــت حــاﻻت ذیــل ادارات
حقــوق مــی باشــد موضــوع را غــرض وضاحــت و رفــع ایــن رفــع اشــکال نهایــی اســت .ایــن ابهــام نــه تنهــا تطبیــق حکــم حقــوق در همچــو مــوارد بــه مشــکل مواجــه میشــوند:
موانــع بــه محکمــه ذیصــﻼح احالــه مــی ایند.بــه ارتباطبحــث محکمــه را بــه بــن بســت مواجــه مــی ســازد بلکــه در عمــل  -١محکــوم علیــه ملکیــت و امــوال منقــول و غیــر منقــول ثبــت
اشــکال در تنفیــذ در قوانیــن ﴏاحــت کامــل و ﻻزم وجــود زمینــه سؤاســتفاده هــا و برخــورد هــای ســلیقوی را نیــز مســاعد و راجســﱰ شــده نداشــته و در مــورد فــروش جایدادهــای بــدون
نــدارد .ب ـرای اولیــن بــار موضــوع اشــکال در تنفیــذ احــکام در مــی ســازد .چنانچــه در برخــی حــاﻻت دیــده شــده اســت کــه اســناد و یــا جایــداد هــای بــا اســناد .عرفــی محاکــم محــﱰم
ســیمینار روســای محاکــم ســال  ١٣٥٠مطــرح گردیــده و یگانــه موضــوع بعــد از صــدور قــرار رفــع اشــکال توســط محکمــه تجویــز فــروش را صــادر ــی اینــد.
ســند تقنینــی کــه اشــکال در تنفیــذ را پیــش بینــی ــوده اســت ،حاکمــه ابتدائیــه ،از طریــق ریاســت عمومــی حقــوق بــه ســﱰه  -٢محکــوم علیــه هیــچ نــوع ملکیــت منقــول و غیــر منقــول
فقــرۀ  ٣مــادۀ  ٤١قانــون طــرز تحصیــل حقــوق مــی باشــد کــه محکمــه ارجــاع شــده در حالیکــه یکعــدۀ دیگــری از قضایــا نداشــته ،ظاهـراً مفلــس اســت امــا محکــوم علیــه حــاﴐ اســت
و اعــﻼن عجــز از پرداخــت دیــن مــی ایــد.
هیــچ نــوع توضیحــات ﻻزم را بــه ایــن ارتبــاط ارائــه ننمــوده ممکــن ســالها در التــوی گذاشــته شــوند.
اســت.قابل ذکــر اســت کــه اخی ـراً مصوبــه ش ـ ره  ٣٦٠مــؤرخ  -٢در قســمت تحقیقــات امﻼکــی قبــل از دوران دعــوی توســط  -٣محکــوم علیــه هیــچ نــوع ملکیــت منقــول و غیــر منقــول
 ١٣٩٨/٥/٨نیــز در مــورد وضــع شــده کــه امــی مشــکﻼت محکمــه کــه در برخــی مــوارد منجــر بــه بــروز اشــکال در تنفیــذ نداشــته و غائــب اســت.
در چنیــن مــوارد بعض ـاً ادارات حقــوق بــه اســاس مــادۀ )(٣٠
عملــی را مرفــوع ســاخته ــی توانــد .متاســفانه تعریــف کامــل حکــم میشــود:
از اشــکال در تنفیــذ و مــوارد آن ،همچنــان پروســیجر و مراحــل بــه اســاس ســمینار روســای محاکــم ســال  ،١٣٥٠محاکــم مکلــف قانــون طــرز تحصیــل حقــوق مطالبــه تجویــز محکمــه بــه
محاک تــی غــرض رفــع اشــکال بــا جزئیــات و بــه تفصیــل در هســتند تــا قبــل از دوران دعــاوی امﻼکــی ،تحقیقــات امﻼکــی پرداخــت دیــن بــا تعیــن اقســاط را پشــنهاد مــی ایــد کــه بــه
منابــع موجــوده پیــش بینــی نشــده اســت .در عمــل برداشــت را در مدعــی بهــا انجــام دهنــد .در عمــل محاکــم بعض ـا ً انجــام اســاس قانــون از یکســال بیشــﱰ بــوده ــی توانــد .در حالیکــه
هــای مســؤلین حقــوق و محکمــه ذیصــﻼح کــه موضــوع توســط تحقیقــات امﻼکــی متذکــره را بــا صــدور ق ـرار قضائــی از ادارۀ ممکــن شــخص تــوان پرداخــت دیــن بــه اقســاط یکســاله را
ادارات ذیربــط حقــوق بــه آن ارجــاع مــی گــردد از موجودیــت حقــوق مطالبــه مــی اینــد کــه جــزء وظایــف آنهــا مطابــق نیــز نداشــته باشــد .در چنیــن حــاﻻت بعضــآ احــکام محاکــم
اشــکال در تنفیــد متفــاوت بــوده و بــه همیــن دلیــل بعضــاً اســناد تقنینــی مربوطــه ــی باشــد .چنانچــه مــواد  ١٧٦و  ١٧٧بــدون تطبیــق و ســال هــا در التــوا ق ـرار مــی گیــرد .در برخــی
باوجودیکــه اشــکال در تنفیــذ وجــود دارد و موضــوع غــرض قانــون اصــول محاکــ ت مدنــی در مــورد انجــام تحقیقــات حــاﻻت ادارات حقــوق بــه منظــور وارد ســاخ فشــار ،محکــوم
رفــع اشــکال بــه محکمــه حاکمــه احالهمــی شــود امــا محکمــه امﻼکــی و مســؤلین آن بوضــوح مشــخص مــی باشــد .در برخــی علیــه را بــه عنــوان متمــرد بــه ارنوالــی معرفــی ــوده کــه در
آنـرا رد مــی ایــد ) حتــآ بعض ـاً محاکــم بــه جــواب درخواســت حــاﻻت بــدون انجــام تحقیقــات امﻼکــی دعــوی دوران داده اک ـ مــوارد ارنوالــی ممکــن بــه دلیــل حکــم ای ـزاد فقــرۀ )(٥
ادارات حقــوق در مــورد رفــع اشــکال در تنفیــذ بــدون صــدور میشــود و یــا اینکــه نظــر بــه نوعیــت مدعــی بهــا و نوعیــت در مــادۀ ) (۴۶۱کــود جــزا در مــورد تعریــف ــرد از تعقیــب
قــرار قضائــی ،ذریعــه مکتــوب اداری اوراق رابــدون هدایــت دعــوی ،تحقیقــات ﻻزم )بگونــه مثــال :در مــورد حالــت فزیکــی عدلــی محکــوم علیــه خــود داری مــی ایــد کــه ایــن موضــوع
واضــح مســﱰد مــی ایــد( و باﻻخــره تطبیــق حکــم بــه بن بســت مدعــی بهــا( ،صــورت ــی گیــرد .مثـﻼً اینکــه آیــا زمیــن ســفید /منطقــی و در مطابقــت بــا اســناد تقنینــی بــوده چــون در هیــج
مواجــه مــی شــود .مثالهــای عملــی اشــکال کــه توســط ادارات زراعتــی اســت و یــا ســاخت ن در آن احــداث گردیــده و اگــر ســند تقنینــی عــدم پرداخــت دیــن جــرم پنداشــته نشــده اســت.
ســاخت ن در آن احــداث گردیــده چــه مشــخصات را دارد و در مجــازات مدیــون مفلــس مربــوط ــدن قــرون اولــی بــوده و
حقــوق مطــرح گردیــده انــد ق ـرار ذیــل مــی باشــند:
 -١در موضوعــات دیــون ،باﻻخــص فــروش جایــداد هــای مدیون /دعــاوی میراثــی آیــا تعمیــر متذکــره قابــل انقســام یــا افـراز ســهم حجــر مدیــون مفلــس خــود یــک مؤیــده مــی باشــد کــه در
محکــوم علیــه در مقابــل دیــن دائیــن از طریــق داوطلبــی و اســت یــا خیــر...؟ ایــن موضــوع بعــداً منجــر بــه بــروز اشــکال صــورت صــدور حکــم و تثبیــت افــﻼس توســط محکمــه ،مدیــون
مزایــده کــه محکمــه ﴏف ق ـرار بــه فــروش آن صــادر کــرده و در تنفیــذ مــی گــردد .همچنــان در قســمت جایدادهــای تحــت مفلــس اهلیــت انجــام معامــﻼت را از دســت مــی دهــد و ایــن
لــی تــا زمانیکــه تخلیــه صــورت نگیــرد و تجویــز محکمــه موجــود تضمیــن بانکهــا )بیــع جائــزی( در حالیکــه بعضـاً فاصلــه زمانــی موضــوع در بســیاری مــوارد بخصــوص اشــخاص تاجــر مؤثــر مــی
نباشــد امــکان فــروش و تســلیمی ملکیــت ممکــن نیســت کــه میــان بیــع جائــزی و صــدور قـرار تجویــزی بیشــﱰ بــوده ،بعضـاً باشــد.
ادامه درصفحه٢

٣
سال چهاردهم

از دیــدگاه اســﻼم جنیــن بعــد از انعقــاد نطفــه ،بــه عنــوان
یــک انســان شــخصیت حقوقــی دارد و ماننــد ســایر اعضــای
خانــواده ،بــه او ارث تعلــق میگیــرد ،صاحــب امــوال خــود
میباشــد و اداره مــال او بــه عهــده ولــی او خواهــد بــود .بــا
عمــل بــه توصیههــا و رهنمودهــای اســﻼمی ،حــق و حقــوق
مــادی و معنــوی طفــل و والدیــن در زندگــی از بیــن نخواهــد
رفــت؛ یعنــی حــق حیــات جنیــن قبــل از تولــد ،بیصــدا و بــه
بهانههــای واهــی از او ســلب یشــود یــا امــوال و دارایــیاش
خــرج یشــود تــا بعــد از تولــد ،در فقــر بــه زندگــی ادامــه
ندهــد.
قابــل یــاد آوریســت کــه مــاده ششــم قانــون میثــاق حقــوق
طفــل در اســﻼم در مــورد حــق حیــات طفــل ذیــﻼ ﴏاحــت
دارد«:
-١طفــل از زمانــی کــه بــه صــورت جنیــن در رحــم مــادر شــکل
مــی گیــرد یــا در صــورت فــوت مــادر خــود از حــق حیــات
برخــور دار اســت ســقط جنیــن ممنــوع اســت مگــر در صورتیکه
ﴐورت ناشــی از منافــع مــادر جنیــن یــا جفــت شــان  ،طفــل
از حــق نســب ،مالکیــت  ،ارث و تکفــل بــر خــوردار مــی باشــد.
 -٢کشــورهای عضــو ایــن میثــاق بنیــان هــای ﻻزم بــرای بقــا
و رشــد طفــل و ح یــت از وی در مقابــل خشــونت ،ســوء
اســتفاده ،بهــره کشــی و ﴍایــط بــد زندگــی و ســﻼمتی وی را
تضمیــن مــی اینــد«.
هکــذا بــرای داشــ طفــل ســا خانــواده موظــف انــد بــرای
مــادر حاملــه زمینــه دسﱰســی بــه مراکــز صحــی را فراهــم ــوده
و جهــت حفاظــت از جنیــن و مــادر ،خانــواده بایــد نیازمنــد
یهــای مــادر را در عرصــه صحــت و تغذیــه مرفــوع ایــد تــا
مــادر بتوانــد تولــد ســا داشــته باشــد .در زمینــه مــاده بیســت و
ششــم قانــون ح یــت حقــوق طفــل ذیــﻼ نگاشــته اســت:
) (١زن حاملــه حــق دارد بــه مســاعدت خانــواده بــه منظــور
رشــد و حفاظــت جنیــن و تولــد ســا وی ،معاینــات صحــی را
انجــام دهــد.
) (٢زن حاملــه ــی توانــد ،بــدون عــذر ﴍعــی ،قانونــی و صحــی
کــه از طــرف داکــﱰ بــه منظــور صحــت مــادر مشــخص مــی
گــردد ،جنیــن را ســقط ایــد.
) (٣شــوهر یــا شــخص دیگــر حــق نــدارد تــا زن حاملــه را مجبــور
بــه ســقط اید.
از محتویــات مــواد قانونــی و احــکام ﴍعــی بــه ایــن نتیجــه
میرســیم کــه ســقط جــز در مواردیکــه صحــت مــادر در خطــر
باشــد جــواز نــدارد.
حقوق طفل بعد از تولد
حق حیات:
بنیــاد و بنیــان اجت عــی از دیــدگاه اســﻼم خانــواده بــوده زن و
شــوهر ،کانــون پــر مهــر ایــن مــکان را تشــکیل داده کــه طفــل،
محصــول ایــن پیونــد اســت .طفــل پــس از تولــد نیــز دارای
حقوقــی اســت کــه عبارتنــد از :حــق حیــات ،انتخــاب نــام نیــک،
حــق تغذیــه بــا شــیر مــادر ،حــق بــازی ،حــق تعلیــم و تربیــت،
حــق مهــرورزی و محبــت و غیــره مــی باشــد.
کنوانســیون حقــوق طفــل در مــاده ششــم خویــش در مــورد
حــق حیــات طفــل چنیــن مــی نــگارد«:
 -١دول طــرف کنوانســیون حــق فطــری طفــل بــه زندگــی را بــه
رســمیت مــی شناســد.
دول طــرف کنوانســیون بایــد تــا اخریــن ﴎحــد ممکــن بقــا و
رشــد طفــل را تضمیــن کننــد«.
هویت طفل:
هویــت طفــل از جملــه حقــوق اولیــه وی محســوب مــی
گــردد .ایــن حــق طفــل اســت کــه بعــد از تولــد دارای نــام و
نــام خانوادگــی بــوده تــا در آینــده والدیــن خــود را بشناســد
و از ملیــت خــود آگاهــی داشــه باشــد و نســب و تابعیــت وی
معلــوم باشــد .کــه اولیــای والدیــن بایــد توجــه خاصــی بــه ان
مبــذول بدارنــد .مــاده ســوم قانــون ح یــت حقــوق طفــل،
هویــت را چنیــن تعریــف ــوده اســت «:شــهرت مکمــل شــخص
اســت کــه شــامل اســم ،تخلــص ،اســم پــدر ،اســم پــدرکﻼن،
تاریــخ تولــد بــه تفکیــک روز ،مــاه وســال ،محــل تولــد ،ســکونت
اصلــی و فعلــی مــی باشــد«.
همچنیــن ایــن حــق در مــاده هفتــم میثــاق حقــوق طفــل در
اســﻼم چنیــن پیــش بینــی شــده اســت«:
 -١طفــل از بــدو تولــد دارای حــق نــام شایســته ،ثبــت تولــد در
مراجــع مربــوط ،ملیــت مشــخص و شــناخت والدیــن اقــارب و
مــادر رضاعــی خویــش مــی باشــد.
 -٢کشــورهای عضــو ایــن میثــاق مطابــق قوانیــن داخلــی خــود
از عنــاﴏ هویــت طفــل شــامل نــام ،ملیــت و نســب خانوادگــی
حفاظــت ــوده و هرگونــه تــﻼش را بــه منظــور حــل موضــوع
بــی تابعیتــی هــر طفــل کــه در قلمروشــان متولــد شــده اســت
یــا هــر یــک از اتبــاع ایشــان در خــارج از قلمــرو خــود بــه خــرچ
مــی دهنــد.
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 -٢طفــل دارای نســب نامعلــوم یــا طفلــی کــه بــه طــور قانونــی
مشــابه چنیــن وضعیتــی را اکتســاب ــوده اســت از حــق
قیمومیــت و نگهــداری )امــا بــدون فرزنــد خاندگــی(  ،برخــور
دار اســت .همچنــان از حــق داش ـ نــام  ،عنــوان و ملیــت بــر
خــوردار مــی باشــد«.
طفــل بــا داش ـ هویــت مشــخص در پیمــودن مســیر پــر پیــچ
و خــم زندگــی از بح ـران بــی هویتــی نجــات یافتــه بــا اعت ـ د
بــه نفــس مــی توانــد ایــن راه را بــه وجــه احســن ســپری ایــد.
تابعیت طفل:
تابعیــت طفــل از جملــه حقوق اساســی وی شــمرده شــده اســت
تابعیــت کــه مفهــوم پیــرو و تابــع بــودن را افــاده مــی ایــد
بیانگــر ارتبــاط فــرد از نظــر سیاســی و حقوقــی بــا یــک دولــت
مشــخص مــی باشــد .چنانکــه فقــره یــک مــاده پانزدهــم قانــون
ح یــت طفــل در مــورد ذیــﻼ تﴫیــح ــوده اســت«:
) (١طفل از بدو تولد دارای حق داش تابعیت می باشد«.
دیــده مــی شــود کــه قوانیــن ملــی و بیــن اﳌللــی اعــم از اســﻼمی
و غیــر آن هویــت طفــل را کــه عبــارت نــام ،نســب ،ملیــت و
تابعیــت اســت از زمــره حقــوق اساســی طفــل محســوب ــوده
و دول عضــو ،اولیــا و ﴎپرســتان را ملــزم بــه رعایــت آن کــرده
اســت.
در مــاده هشــتم کنوانســیون حقــوق طفــل مشــاهده مــی شــود
کــه ایــن میثــاق دول طــرف کنوانســیون را متعهــد ودنــد کــه
بــدون مداخلــه رنــج آور حــق طفــل را در هویــت اش بشــمول
تابعیــت ،نــام و نســب فامیلــی ان طوریکــه قانــون مشــخص مــی
کنــد احـﱰام بگذارنــد.
در جائیکــه یــک طفــل بصــورت غیــر قانونــی از بعضــی و یــا ام
عنــاﴏ هویــت اش محــروم مــی شــود دول طــرف کنوانســیون
بایــد کمــک هــا و ح یــت هــای ﻻزم را بــه منظــور اعــاده هــر
چــه زودتــر هویــت وی تــدارک ببینــد.
بــه همیــن ترتیــب فقــره یــک و دوم مــاده هفدهــم قانــون
ح یــت طفــل در مــورد حــق ثبــت تولــد طفــل ذیــﻼ تﴫیــح
مــی دارد«:
)(١مســوولین مراکــز صحــی مکلــف انــد حیــن تولــد طفــل ،روز،
تاریــخ ،جنــس ،اســم ،تخلــص ،نــام والدیــن ،تابعیــت و محــل
اقامــت و شــغل والدیــن آن را در کارت مخصــوص ثبــت و بــه
والدیــن اعطــاء اینــد.
) (٢اشــخاص ذیــل مکلــف انــد از تولــد طفــل الــی یک ـ ه بــه
نزدیــک تریــن اداره ثبــت احــوال نفــوس اطــﻼع داده و کارت
مخصــوص ثبــت تولــد را اخــذ اینــد:
 -١مسوولین مرکز صحی که طفل در ان تولد شده است.
-٣خانواده طفل.
٤ملک قریه یا وکیل گذر«.
انتخاب نام نیکو:
اولیــن حــق طفــل بعــد از تولــد ،انتخــاب نامــی نیکــو توســط
والدیــن اســت؛ زی ـرا اســم معــرف هویــت وشــخصیت اوســت.
اطفــال بــا اســم کــه بـرای آنهــا انتخــاب ــوده انــد مســمی شــده
و بــا هـ ن نــام در خانــواده و جامعــه معرفــی مــی گردنــد .بنــا
بــر ایــن بایــد ممثلیــن قانونــی طفــل درزمینــه متوجــه باشــند
کــه نــام شایســته و خــوب بـرای فرزنــد خــود انتخــاب اینــد.
انتخــاب اســم نامناســب اثــر مخربــی بــر فرزنــد دارد کــه گاه
تــا پایــان عمــر بــا او هم ـراه خواهــد بــود .متأســفانه امــروزه
بــه جــای گذاش ـ نــام نیــک بــر فرزنــد ،رقابــت ســخت میــان
خانوادههــا ایجــاد شــده تــا اســامی بــه روز و خــاص بــر
فرزندشــان بگذارنــد ،بدونآنکــه بــه اثـرات ناپســند آن اســم بــر
فرزنــد خــود بــی اندیشــند .در روایتــی آمــده اســت کــه شــخصی
از پیامﱪ)صلــی اللــه علیــه و آلــه و سـلّم( دربــاره حــق فرزنــداش
بــر خــود ســؤال کــرد .پیامﱪ)صلــی اللــه علیــه و آلــه و س ـلّم(
بــه او فرمــود» :تُ ْح ِســنُ ْاس ـ َم ُه َو أَ َدبَ ـ ُه َو ضَ ْع ـ ُه َم ْو ِضع ـاً َح َســنا ً:
نــام و تربیتــش را نیکــو کــن و بـرای او شــغلی در نظــر بگیــر«.
امــام علی)کــرم اللــه وجهــه( نیــز بــه نامگــذاری اطفــال قبــل
از تولــد توصیــه و ســفارش کــرده اســت]» :حتــی در صــورت
اطــﻼع نداشـ از جنســیت[ بـرای اطفــال ،نامــی انتخــاب کنیــد؛
زی ـرا بچــهای کــه ســقط شــده اســت ،در روز رســتاخیز ش ـ را
مﻼقــات میکنــد و بــه پــدر خــود میگویــد چــرا بــرای مــن
اســمی انتخــاب نکــردی؟« .نــام ،در دنیــا و آخــرت همــراه
انســان خواهــد بــود .پــس بایــد اســم انتخابــی ،زیبــا و منطبــق
بــا ﴍایــط دینــی و فرهنگــی جامعــه باشــد تــا تأثیـرات نیکویــی
بــر اطفــال بگــذارد.
حق تغذیه با شیر مادر:
بهرهمنــدی از شــیر مــادر ،یکــی دیگــر از حقــوق طفــل اســت:
و مــادران بایــد فرزنــدان خــود را دو ســال ــام شــیر دهنــد«.
ســالها ایــن بــاور وجــود داشــت کــه شــیر مــادر نیــاز طفــل
را برطــرف یکنــد ،امــا امــروزه دانشــمندان ثابــت کردهانــد
ترکیبــات شــیر مــادر بــه گونــهای اســت کــه در ســاعات مختلــف
روز و بــا توجــه بــه نیــاز و رشــد طفــل ،متناســب بــا ﴐورت

او تغییــر میکنــد .رســولخدا)صلی اللــه علیــه و آلــه و س ـلّم(
فرمــوده اســت» :ب ـرای شــیرخوار چیــزی بهــﱰ از شــیر مــادرش
نیســت «.از طرفــی هــم مکیــدن شــیر در آغــوش مــادر،
نیازهــای عاطفــی طفــل را کــه از هــر نیــازی مهمتــر اســت،
تأمیــن میکنــد.
در مــورد حــق تغذیــه طفــل بــا شــیر مــادر فقــره یــک مــاده
نزدهــم قانــون ح یــت حقــوق طفــل ذیــﻼ تﴫیــح ــوده
اســت«:
)(١طفــل از بــدو تولــد حــق دارد کــه بــا شــیرمادر خــود تــا
مــدت دوســال تغذیــه گــردد ،مگــر ایــن کــه مــادر وی عــذر
مؤجــه داشــته باشــد«.
بنــا برایــن ،عــﻼوه بــر رشــد جســمی طفــل تامیــن ــودن
نیازهــای عاطفــی وی نیــز رول عمــده در تکامــل روحــی و
روانــی او دارد کــه مــادر در هنــگام شــیر دادن بــا مهــر و حــرف
زدن و نــوازش صمی نــه طفــل مــی توانــد بــه ایــن نیــاز عاطفــی
پاســخ گــو باشــد.
رعایت مساوات:
رعایــت مســاوات میــان فرزنــدان امــری شایســته و مطلــوب
اســت کــه والدیــن در همــه امــور میــان فرزندانشــان رعایــت
اینــد .اســﻼم تامیــن عدالــت را در همــه امــور واجــب دانســته
بویــژه در میــان فرزنــدان کــه عــدم رعایــت مســاوات و عدالــت
زمینــه عــداوت و کینــه تــوزی در میــان آنــان فراهــم مــی ایــد
و در نهایــت آرامــش خانــواده بهــم خــورده و فضــای نامطلــوب
در خانــه حاکــم مــی گــردد.
فرهنــگ ناروایــی کــه در جامعــه مــا رواج پیــدا ــوده اســت
اغلــب خانــواده هــا بــه دخ ـﱰان کمــﱰ توجــه دارنــد بــه ایــن
عقیــده انــد کــه دخــﱰ مــال مــردم اســت در برخــی مــوارد
دخـﱰان را هــم از ارث محــروم مــی اینــد .البتــه کــه ایــن رفتــار
قابــل توجیــه نیســت و اســﻼم بــرای دخــﱰان و زنــان ه ننــد
پ ـﴪان ارث را حــق ﴍعــی مــی دانــد.
در زمینــه حدیثــی از صحیــح بخــاری چنیــن آمــده اســت:
ترجمــه » :عامرگفــت؛ کــه نع ـ ن بــن بشــیر بــر ﴎ منــﱪ مــی
گفــت :پــدرم هدیــه ای برایــم داد ،عمــره بنــت رواحــه گفــت:
تــا هنگامــی کــه پیامــﱪ )ص( را گــواه نگیــری راضــی ــی شــوم،
بــه حضــور پیامــﱪ )ص( آمــد و گفــت :مــن بــرای پــﴪم کــه
فرزنــد عمــره بنــت رواحــه اســت هدیــه ای دادم ،عمــره بنــت
رواحــه مــرا مامــور ســاخت کــه پیامــﱪ خــدا را گــواه بگیــرم.
فرمــود :هـ ن گونــه هدیــه بــه ســایر فرزندانــت نیــز داده ای؟
گفــت :نــه ،فرمــود :کــه از خــدا بﱰســید و در میــان فرزنــدان تــان
عدالــت پیشــه کنیــد .گفــت :او برگشــت و هدیــه را پــس گرفــت.
افرادیکــه مســاوات را بیــن فرزنــدان دخــﱰ و پــﴪ خــود رعایــت
ــی کنــد بــدون شــک در ایــن گونــه رفتــار بــا دخـﱰان خویــش
ســتم روا داشــتند و رســم و رواج دوران جاهلیــت را درپیــش
گرفتــه انــد زیـرا در عــﴫ جاهلیــت ایــن رســوم را رایــج دانســته
و زنــده بــه گــور مــی ودنــد .امــا امــروزه شــخصیت حقوقــی
مــادی و معنــوی زنــان را نادیــده گرفتــه و محــروم مــی ودنــد.
در رابطــه بــا رعایــت مســاوات بیــن اطفــال مــاده پنجــم میثــاق
حقــوق طفــل در اســﻼم ذیــﻼ مــی نــگارد «:کشــورهای عضــو،
برابــری امــی اطفــال را بــه گونــه ایکــه در قانــون مقــرر شــده،
جهــت برخــورداری از آزادی هــا و حقــوق منــدرج در ایــن
میثــاق ،بــدون توجــه بــه جنســیت ،زادگاه ،ن ـژاد ،دیــن ،زبــان،
تعلقــات سیاســی یــا هــر گونــه مﻼحظــه دیگــر کــه بــر حــق
طفــل ،خانــواده و اینــده قانونــی یــا ﴍعــی وی اثــر گــذار
باشــد ،تضمیــن مــی اینــد.
حق بازی:
از دیگــر حقــوق طفــل ،فراهــم کــردن ﴍایــط بــازی متناســب بــا
ســن اوســت کــه بــه رشــد جســمی ،روحــی ،فکــری و عاطفیاش
کمــک بســیاری میکنــد .اطفالــی کــه بــه درســتی و بــه انــدازه
کافــی بــازی نکردهانــد ،از رشــد ذهنــی مناســب بیبهرهانــد.
امــام صادق)علیــه رحمــه( فرمــوده اســت :فرزنــدت را رهــا کــن
تــا هفــت ســال بــازی کنــد« .همراهــی و مشــارکت والدیــن در
بــازی بــا طفــل ،مســأله دیگــری اســت کــه در روایــات بــه آن
توجــه شــده اســت؛ چنانکــه امــام علــی)رض( فرمــوده اســت:
» َم ـ ْن كَا َن لَ ـ ُه َولَ ـ ٌد َص َبــا :هــر کســی بچــهای دارد ،بایــد بــا او
بچگــی کنــد« .اطفالــه ســخن گف ـ و رفتــار کــردن ،راهــکاری
کاربــردی ب ـرای برق ـراری ارتبــاط بــا طفــل اســت .یادگیــری بــه
هم ـراه بــازی و نشــاط ،شــیرینترین و مؤثرتریــن روش تربیتــی
بــرای طفــل شــمرده شــده اســت .ترکیــب بــازی و آمــوزش،
روشــی اســت کــه امــروزه روانشناســان بــرآن تأکیــد دارنــد ،در
حالــی کــه برخــی اطفــال ایــن عــﴫ بــه دﻻیــل مختلــف ،از
بازیهــای پــر هیجــان و همراهــی والدیــن در بــازی محــروم
هســتند .خانههــای آپار انــی کوچــک ،جایــی بــرای تخلیــه
هیجانــات طفــل نــدارد و اغلــب والدیــن متأســفانه بــا توجــه
بــه ســبک زندگــی امــروزی ،فرصــت بــازی و رکــز بــر عﻼیــق
طفــل را ندارنــد .از ایــن رو اطفــال بــه تنهایــی عــادت ــوده و

اکـ اطفــال فقــط بــا خــود همـراه بــا مختــﴫ اســباب بــازی کــه
دارد مشــغول مــی شــوند.
گــر چــه مــاده چهــل و دوم قانــون ح یــت حقــوق طفــل در
مــورد بــازی و تفریــح طفــل ادارات ذیربــط را مکلــف ــوده
اســت تــا زمینــه ﴎگرمــی و تفریــح طفــل را متناســب بــه ســن و
ســال وی فراهــم ایــد .ﴏاحــت مــاده مزبــور را ذیــﻼ مطالعــه
مــی کنیــم«:
)(١طفــل دارای حــق اســﱰاحت ،رخصتــی ،ﴎگرمــی )بازیهــای
مفیــد( و اشــﱰاک آزادانــه در فعالیتهــای هــ ی ،تفریحــی،
اسایشــی و فرهنگــی متناســب بــا ســن و ســال خــود مــی باشــد.
) (٢وزارتهــا و ادارات دولتــی ذیربــط مکلــف انــد ،زمینــه
اســتفاده از حقــوق منــدرج فقــره ) (١ایــن مــاده را بـرای همــه
اطفــال ،طــور یکســان و رایــگان تأمیــن اینــد.
) (٣وزارت شــهر ســازی و اراضــی و شــاروالی هــا مکلــف انــد،
ب ـرای تأمیــن حــق بــازی اطفــال در نقشــه هــای شــهری پــارک
بــازی اطفــال را در نظــر بگیرنــد .ایــن نــوع محــﻼت بــه هیــچ
وجــه بــه مــکان هــای دیگــر قابــل تعدیــل ــی باشــد.
از مندرجــات مــاده متذکــره اســتنباط مــی گــردد کــه عــﻼوه بــر
توجــه اولیــا و ﴎ پرســتان طفــل کــه بایــد بــه بــازی و تفریــح
طفــل داشــته باشــند ایــن مــاده دولتمــردان را نیــز مکلــف بــه
ایجــاد مکانهــای ﴎگرمــی متناســب بــه ســن و ســال اطفــال
ــوده اســت  .بــا اذعــان بــه اینکــه مســؤولین بــا همــکاری
متولیــان اطفــال بتواننــد در راســتای تربیــت طفــل در محیــط
خانــواده باحاکمیــت ارزشــهای اســﻼمی گامهــای مســتحکمی بــر
دارنــد تــا طفــل بــه گونــه ی تربیــت شــود کــه بــدون تبعیــض
قــادر بــه کســب حقــوق خــود در جامعــه باشــد.
مــاده ســی و یــک کنوانســیون دول عضــو را موظــف ــوده
انــد کــه حــق بــازی طفــل را بــه رســمیت شــناخته و بــه احــﱰام
بگــذارد«:
 -١دول طــرف کنوانســیون حــق طفــل را بــه اســﱰاحت و
فراغــت ،پرداخـ بــه بــازی و فعالیــت هــای تفریحــی مناســب
بــه ســن و ســال طفــل و اشـﱰاک آزادانــه وی در حیــات فرهنگــی
و ه ـ ی بــه رســمیت مــی شناســد.
دولــت هــای طــرف کنوانســیون بایــد حق طفــل را در ســهمگیری
کامــل در حیــات فرهنگــی و ه ـ ی اح ـﱰام بگذارنــد و فراهــم
آوری فرصتهــای برابــر و مناســب بــرای فعالیتهــای فرهنگــی،
ه ـ ی ،تفریحــی و آســایش را تشــویق کننــد«.
در جــزء ســوم مــاده هشــتم میثــاق حقــوق طفــل در اســﻼم
کشــورهای عضــو را مکلــف ــوده تا در سیاســت هــای اجت عی
خویــش منافــع علیــای طفــل را مــد نظــر بگیــرد .ﴏاحــت
مندرجــات ایــن جــزء مــاده فــوق الذکــر را ذیــﻼ مطالعــه مــی
کنیــم«:
 -٣کشــورهای عضــو ،منافــع علیــای طفــل را در سیاســت هــای
اجت عــی خویــش مــد نظرگرفتــه و در صورتــی کــه جــدا ســازی
وی از والدیــن اش ﴐور باشــد .هیــچ طفلــی از حفــظ روابــط بــا
آنــان محــروم ــی گــردد«.
همین طور در جزء یک ماده فوق نگاشته شده است«:
-١کشــورهای عضــو از خانــواده در مقابــل مســایلی چــون بــروز
ضعــف و از هــم پاشــیدگی  ،حفاظــت ــوده و در چارچــوب
منابــع خویــش جهــت تأمیــن مراقبــت ب ـرای اعضــای خانــواده،
ایجــاد همبســتگی و تعــادل میــان آنهــا عمــل مــی ایــد«.
جــزء دوم ایــن مــاده در مــورد اینکــه طفــل از والدیــن خویــش
بــر خــﻼف تقاضــای آنــان جــدا ــی شــود چنیــن ﴏاحــت دارد«:
 -٢هیــچ طفــل از والدیــن خــود برخــﻼف تقاضــای آنهــا جــدا
ــی گــردد ،عــﻼوه بــر آن والدیــن نبایــد قیمومیــت خویــش را
لغــو اینــد مگــر تحــت ﴐورت مفــرط بـرای منافــع طفــل و یــا
مجــوز حقوقــی صــادره طبــق رویــه داخلــی بــه موجــب احــکام
قضایــی ،در جایــی کــه فرصتــی بـرای هــر دو طــرف یعنــی طفــل
و یــا یکــی از والدیــن یــا یکــی از اعضــای خانــواده جهــت ارایــه
نظریــات شــان مهیــا شــده باشــد«.
نتیجه گیری:
در آموزههــای اســﻼم و قوانیــن موضوعــه همــه اطفــال اعــم
از دخــﱰ و پــﴪ ،حقــوق و مزایــای معینــی دارنــد و همــگان
از اِع ـ ل هــر گونــه خشــونت و بیرحمــی در حــق آنــان بــاز
داشــته شــدهاند .ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از اســﻼم ،میــان
اعـراب و دیگــر اقــوام ،اطفــال در وضــع نامناســبی قـرار داشــتند
و از کمﱰیــن حقــوق عــادی نیــز بهــره منــد نبودنــد .اهمیــت و
ارزش اطفــال در اســﻼم تــا آنجاســت کــه آنهــا نــه فقــط پــس از
تولــد ،بلکــه پیــش از تولــد نیــز دارای حقوقــی هســتند .گ ـزاف
نیســت اگــر بگوییــم اســﻼم ،اســاس حقــوق بــﴩ را بــا حقوقــی
کــه ب ـرای اطفــال در نظــر گرفتــه ،پایهگــذاری کــرده اســت.
منابع وماخذ:
قران ﴍیف
احادیث نبوی
قانون اساسی

سال چهاردهم

٣٠دلو ١٣٩٩

ش ره ٢١٢

مشكﻼت ادارات حقوق در بخش تطبيق احكام قطعى و نهايى ...
در حالکیــه بــه اســاس قانــون افــﻼس و قانــون مدنــی
ناتوانائــی مدیون/محکــوم علیــه از پرداخــت دیــن حالــت
افــﻼس بــوده کــه ایجــاب حکــم محکمــه در مــورد افــﻼس
و حجــر مدیــون مفلــس را مــی ایــد و بــه اســاس قانــون
افــﻼس و قانــون مدنــی مطالبــه افــﻼس توســط دائــن/
محکــوم لــه و یــا مدیون/محکــوم علیــه و بــه اســاس مــادۀ
 ٥٣قانــون طــرز تحصیــل حقــوق حکــم افــﻼس بــه اســاس
مطالبــه مدیــون توســط محکمــه صــورت مــی گیــرد .امــا در
عمــل از یکطــرف محاکــم وثیقــه افــﻼس خــط را صــادر ــی
اینــد و از طرفــی هــم در صورتیکــه هیــچ کــدام از دائــن
و مدیــون مطالبــه افــﻼس را نن ینــد صﻼحیــت اداره حقــوق
بــه مطالبــه افــﻼس شــخص واضــح نبــوده و تطبیــق حکــم
بــه بــن بســت مواجــه مــی شــود.
ایــن نــوع اج ـراات نــه تنهــا تطبیــق احــکام محاکــم را بــه
مشــکل مواجــه مــی ســازد بلکــه زمینــه ســؤ اســتفاده هــا
وبرخــورد هــای ســلیقوی توســط ادارات حقــوق و ارنوالــی
را مســاعد ســاخته و از طرفــی هــم تعقیــب عدلــی وســلب
آزادی محکــوم علیــۀ بــدون ملکیــت خــﻼف قانــون اساســی
و قانــون طــرز تحصیــل حقــوق مــی باشــد.قابل ذکــر اســت
کــه مجــازت چنیــن اشــخاص ولــو در قوانیــن هــم ذکــر شــده
باشــد موثریــت نداشــته چــون بعضــآ ممکــن محکــوم علیــه
حبــس را نســبت بــه پرداخــت دیــن ترجیــح مــی دهــد.
-٥عدم تعیین درست اندازه مدعی بها در قروض بانکی:
بــه اســاس قانــون اصــول محاکــ ت مدنــی و تجارتــی
انــدازه محکــوم بهــا بایــد بشــکل مشــخص و واضــح در
حکــم محکمــه تﴫیــح شــود امــا در عمــل بعض ـاً محاکــم
بــه ارتبــاط قــروض بانکــی بصــورت عــام محکــوم علیــه را
مکلــف بــه پرداخــت »طلبــات بانکــی« بــدون ذکــر وجــه
آن برخــﻼف جــزء  ٤مــادۀ  ٢٥٩و مــادۀ  ٢٦٠قانــون اصــول
محاکــ ت مدنــی مــی داننــد .چنانچــه دیــده شــده کــه
در عمــل بعــد از تطبیــق و پرداخــت دیــن بانکــی بعــد از
گذشــت یــک مــدت زمــان ،بانــک محکــوم لــه ،تکتانــه )مفــاد
قــرض( را نیــز مطالبــه مــی ایدکــه در چنیــن مــوارد ادارات
حقــوق در زمینــه جلــب معــروض علیــه و تحصیــل چنیــن
طلبــات بــه مشــکل مواجــه مــی شــوند.
-٦عــدم موجودیــت ض نــت خــط در دوســیه هــای مرتبــه
محاکــم تجارتــی و دیــوان هــای محــﱰم حقــوق عامــه:
بــا توجــه بــه حکــم مــادۀ ) (٨قانــون طــرز تحصیــل حقــوق
و مــواد  ١٢و  ١٢١قانــون اصــول محکامــات مدنــی ،بعضــآ
محاکــم تجارتــی و در قضایــای حقــوق عامــه دیوانهــای
حقــوق عامــه عرایــض حقوقــی را مســتقی رســیدگی
ودوســیه را غــرض تطبیــق بــه ادارات حقــوق احالــه مــی
ایندکــه در دوســیه هــای متذکــره ض نــت خــط وجــود
نداشــته و محکــوم علیــه نیــز حــاﴐ ــی باشــد کــه در
نتیجــه آن تطبیــق حکــم و حتــی تحصیــل محصــول محکمــه
صــورت گرفتــه ــی توانــد.
-٧مشکﻼت در بخش تحصیل محصول محاکم:
بــه اســاس مــواد  ١٣و  ١٤قانــون محصــول محاکــم ،محصــول
فیصلــه جــات محاکــم ،توســط محاکــم تحصیــل و مطابــق
مــادۀ ) (٢١ایــن قانــون ســﱰه محکمــه حســاب مشــخصی
را بدیــن منظــور افتتــاح ــوده اســت .درحالیکــه مطابــق
مــادۀ ) (٢٩قانــون طــرز تحصــل حقــوق» ،ادارات حقــوق
مکلــف بــه تحصیــل محصــول ســایر ادارات دولتــی نبــوده،
در صورتیکــه محصــول ســایر ادارات دولتــی قابــل تحصیــل
بــوده و برذمــه شــخص باقــی مانــده باشــد ،ادارۀ حقــوق ایــن
محصــول را تحصیــل و از طریــق وزارت عدلیــه بــه حســاب
واحــد دولتــی تحویــل بانــک مــی ایــد «.از جانــب دیگــر در
عمــل محاکــم در فیصلــه هــای خویــش )حتــی در مراحــل
ابتدائیــه و اســتیناف ،قبــل از قطعیــت حکــم( تحصیــل
محصــول محاکــم را توســط اداره حقــوق تذکــر میدهنــد ،در
حالیکــه بــه اســاس مــادۀ ) (٤١قانــون طــرز تحصیــل حقــوق،
ادارات حقــوق تنهــا مکلــف بــه تطبیــق احــکام قطعــی و

نهائــی مــی باشــند و در صورتیکــه حکــم محکمــه نهائــی
نباشــد تحصیــل محصــول آن هــم بــه حســاب امانــت و بــه
حســاب مشــخص شــدۀ ســﱰه محکمــه در مغایــرت ﴏیــح
بــا قانــون طــرز تحصیــل حقــوق ق ـرار دارد.
-٨ارســال دوســیه هــای حقوقــی بــدون مهــر ،نشــانی شــد،
شــ ره گــذاری و فهرســت اوراق:
اک ـ ا ً دیــده شــده اســت کــه دوســیه هــای حقوقــی بــدون
در نظرداشــت مهــر و نشــانی شــد و یــا هــم فهرســت
ــودن اوراق بیــن ادارات حقــوق و محاکــم رد و بــدل مــی
شــوند .در حالیکــه اوراق منــدرج دوســیه هــا از اهمیــت
و حساســیت خــاص برخــوردار بــوده ،بعضــاً اوراق مکمــل
نبــوده و بعــد از طــی مراحــل متعــدد و گذشــت زمــان
زیــاد مراجــع ذیصــﻼح )محاکــم/ادارات حقــوق( در حیــن
بررســی متوجــه مــی شــوند کــه اوراق مشــخصی )مثـﻼً ورق
فرجــام خواهــی /اســتیناف طلبــی ،آویــز محصــول محکمــه(
در دوســیه موجــود ــی باشــد کــه مجبــورا ً دوســیه مســﱰد
مــی گــردد .بعضـاً هــم اوراق غیــر مرتبــط دردوســیه اضافــه
شــده اســت کــه مربــوط بــه هـ ن دوســیه مــورد نظــر ــی
باشــد ولــی بدلیــل اینکــه فهرســت اوراق وجــود نــدارد ،اوراق
اضافــی دوبــاره اعــاده ــی گــردد.
 -۹ارسال و مرسول دوسیه های قطعی ونهائی ناشده:
قســمیکه دیــده مــی شــود دوســیه هــای حقوقــی بعــد از
صــدور حکــم محاکــم محــﱰم در مراحــل ابتدائیــه و اســتیناف
بــدون در نظرداشــت قطعــی و نهائــی بــودن یــا غیــر قطعــی
ونهائــی بــودن بــه ادارات حقــوق فرســتاده مــی شــود .بــه
عنــوان مثــال :دوســیه بعــد از حکــم محکمــه ابتدائیــه بــه
اداره حقــوق فرســتاده میشــود در حالیکــه محکــوم علیــه
در پارچــه ابــﻼغ حکــم عــدم قناعــت خویــش را ابـراز ــوده
کــه بــه اســاس آن موضــوع تابــع رســیدگی اســتینافی مــی
باشــد و بــه اســتناد آن ادارۀ حقــوق موضــوع را بــه محکمــه
اســتیناف ارجــاع مــی ایــد و بــه همیــن شــکل قضایــای
اســتینافی بــه ادارات حقــوق ارســال مــی شــود.
ارســال و مرســول دوســیه هــا قطعــی ونهائــی ناشــده بگونــه
فــوق الذکــر در حالیکــه ایجــاب هیــچ نــوع اجــراآت را در
ادارات حقــوق ــی ایــد و در صــورت مواصلــت بــه ادارۀ
حقــوق دوبــاره بــه محکمــه مربــوط فرســتاده مــی شــود ،بــا
توجــه بــه اینکــه دوســیه هــا از طریــق خدمــات پســتی نقــل
وانتقــال میشــوند ،مشــکﻼت ذیــل را ایجــاد مــی ایــد.
 -١ضیاع وقت.
-٢ضیاع منابع عامه)مصارف انتقال از طریق پست(.
-٣بی نظم شدن اوراق دوسیه.
-٤امــکان کــم شــدن وضــاع اوراق)بعضـاً دیــده شــده اســت
کــه زمانیکــه دوســیه ارســال مــی شــود یــک یــا چنــد ورق
کمبــود م از تکمیــل اوراق یــا شـ ره گــذاری مجــدد ،دوبــاره
فرســتاده مــی شــود(
-٥فرســوده شــدن اوراق :وقتــی کــه بــه مرحلــه غــور فرجامی
یــا تجدیــد نظــر دوســیه فرســتاده مــی شــود بعضــی اوراق
حتــی قابــل خوانــش ــی باشــد
-٦امــکان ســوء اســتفاده :بعضــاً دوســیه هــا در مرحلــه
اســتینافی قطعــی و نهائــی مــی باشــد امــا بــا آنهــم بــه ســﱰه
محکمــه غــرض غــور فرجامــی فرســتاده مــی شــود کــه اکـ ا ً
توســط دیــوان هــای مربــوط ســﱰه محکمــه مســﱰد مــی
شــود.
طرح و راه های حل پیشنهادی در ٩بخش
بـرای حــل مشــکﻼت فــوق الذکــرراه هــای حــل وطــرح هــای
مشــخص را نیــز ریاســت عمومــی حقــوق بــا ســﱰه محکمــه
ﴍیــک ســاخت .طــرح هــای پیشــنهاد بــرای هریــک از
مشــکﻼت فوق ـا َ ذی ـﻼَ ارائــه گردیــد.
 -١دربخش رفع اشکال:
پیشــنهاد تــا ذریعــه یــک متحداﳌــال /مصوبــه ،بحــث اشــکال
درتنفیــذ احــکام محاکــم ،بادرنظرداشــت مشــکﻼت عملــی
ادارات حقــوق بخصــوص مــوارد ذیــل بــه امــی محاکــم

محــﱰم تعمیــم یابــد:
 -١تعریــف کامــل وجامــع از اشــکال درتنفیــذ و مــوارد آن
بادرنظرداشــت نیــاز و حــاﻻت و ﴍایــط کنونــی جامعــه:
درســمینار روســای ١٣٥٠چنــد مثــال ذکــر شــده کــه ســائر
مــوارد را محاکــم محــﱰم بــه عنــوان اشــکال درتنفیــذ ــی
پذیرنــد.
-٢الزامیــت محکمــه بــه اتخــاذ تصمیــم قضائــی در مــورد
رفــع اشــکال :بــا وجودیکــه در ســیمنار روســای  ١٣٥٠و
مصوبــه شــ ره  ٣٦٠مــؤرخ  ١٣٩٨/٥/٨تذکــر داده شــده
اســت کــه محکمــه بــا صــدور قـرار قضائــی در مــورد تصمیــم
اتخــاذ مــی ایــد ولــی در عمــل محاکــم بعضــاً بــا صــدر
مکتــوب هدایــت مــی دهنــد و یــا هــم در حاشــیه پیشــنهاد
اداره حقــوق هدایــت صــادر مــی شــود و بعــدا ً در قســمت
توثیــق وثیقــه ﴍعــی جهــت اجــرای قبالــه بدلیــل عــدم
موجودیــت ق ـرار قضائــی اج ـراأت صــورت ــی گیــرد.
-٣وضاحــت در مــورد طــی مراحــل محاک تــی :در ســمینار
روســای  ١٣٥٠قــرار قضائــی در مــورد اشــکال در تنفیــذ را
نهایــی دانســته ولــی در صورتیکــه واقعــا ً اشــکال وجــود
داشــته باشــد و محکمــه بــه رفــع آن تصمیــم اتخــاذ نن یــد
هیــآت تطبیــق ــی توانــد بــه تطبیــق حکــم مبــادرت ورزد
موضــوع واضــح نیســت کــه چــه اج ـراأت صــورت بگیــرد و
یــا بکــدام مرجــع شــکایت شــود .جــزء ســوم مصوبــه شـ ره
 ٣٦٠مــؤرخ  ١٣٩٨/٥/٨تﴫیــح ــوده اســت.
کــه» :اگــر ق ـرار صــادره قضائــی منتــج بــه رفــع اشــکال در
تنفیــذ نگردیــده و یــا ســبب تغیــر در اصــل فیصلــه گردیــده
باشــد ،ایــن قــرار ﴏفــا ً تابــع احــکام تجدیــد نظــر بــوده
و محکمــه ــی توانــد در آن بازنگــری ایــد «.ازینکــه
مرحلــه تجدیــد نظــر تابــع یــک سلســله تﴩیفــات و ﴍایــط
مطابــق قانــون اصــول محاکـ ت مدنــی و قانــون تشــکیل و
صﻼحیــت محاکــم بــوده ،ولــی محکــوم لــه فیصلــه حــاﴐ
بــه ارائــه درخواســت تجدیــد نظــر خواهــی ــی باشــد و
در اکــ موضوعــات میعــاد تجدیــد نظــر خواهــی نیــز
ســپری گردیــده مــی باشــد .در چنیــن حــاﻻت نیــز اشــکال
رفــع ــی گــردد کــه ایــن موضــوع نیزایجــاب وضاحــت و
بازنگــری را دارد بگونــه ای کــه در چنیــن مــوارد یــا اداره
حقــوق صﻼحیــت داشــته باشــد تــا موضــوع را مســتقی ً
بــه شــورای عالــی ســﱰه محکمــه ارجــاع اینــد و یــا هــم
محکمــه حاکمــه خــود موضــوع را احالــه اینــد.
-٢درقســمت تحقیقیــات امﻼکــی :پیشــنهاد گردیــد کــه
صــدور هدایــت )متحداﳌــال( از طــرف ســﱰه محکمــه بــه
امــی محاکــم در مــورد انجــام تحقیقــات کامــل و همــه
جانبــه امﻼکــی قبــل از دوران دعــوی و قبــل از صــدور قـرار
تجویــزی مبنــی بــر فــروش جایدادهــای تحــت تضمیــن
بانــک ،بــا در نظرداشــت مــواد  ١٧٦و  ١٧٧قانــون اصــول
محاکـ ت مدنــی و ســائر اســناد تقنینــی توســط اهــل خــﱪه.
 -٣درمــورد محکمــوم لــه غایبب :پیشــنهاد گردیــد که صدور
هدایــت )متحداﳌــال( در مــورد تشــخیص محکمــه ذیصــﻼح
ب ـرای تعییــن قیــم و رهن ئــی از طــرف ســﱰه محکمــه بــه
محاکــم متذکــره در مــورد تعیــن قیــم بــرای محکــوم لــه
غایــب در صــورت مطالبــه ادارات حقــوق مطابــق مــاده ٤٠
قانــون طــرز تحصیــل حقــوق بــا ذکــر اینکــه قیــم متذکــره در
امــی مــوارد بــه عــوض محکــوم لــه مســؤلیتها و صﻼحیــت
هــای وی را اداء اید).بــا توجــه بــه ﴐورت تطبیــق ﴎیــع
احــکام محاکــم ایجــاب مــی ایــد تــا میعــاد زمانــی حداکـ
 ٥روز غــرض تعییــن قیــم بــرای محاکــم مربــوط مشــخص
شــود(.
در ضمــن چگونگــی پرداخــت مصــارف مربــوط بــه اعــﻼن
داوطلبــی و ســائر مصارفــات کــه غــرض تطبیــق حکــم بــه
نفــع محکــوم لــه غائــب صــورت مــی گیــرد بــا در نظرداشــت
ابهــام در مــاده  ٤٨قانــون طــرز تحصیــل حقــوق ایجــاب
تفســیر را مــی ایــد.
 -٤درمــورد محکــوم علیــه بــدون ملکیــت ودارائــی :پیشــنهاد

ب .مفهوم اصطﻼحی ازار و اذیت
در اصطــﻼح آزار واذیــت بــه رفتــار هــا واع لــی اطــﻼق مــی
شــود کــه موجــب آســیب یــا درد ورنــج جســمی یــا آســیب
وآزرد گــی روحــی وروانــی گــردد .بــدون اینکــه عرفــآ واصطﻼحــآ
ﴐب وجــرح بــه شـ ر آیــد .بــا توجــه بــه نظریــات دانشــمندان
حقــوق نبایــد از واژه آســیب بــه جــای آزار واذیــت اســتفاده
کــرد .زیـرا آســیب از نتایــج آزار واذیــت اســت .در واقــع آســیب
نقــص وزیانــی اســت کــه بــر جســم وحیثیــت وروان شــخص
وارد مــی آیــد کــه ممکــن اســت از اذیــت وآزار ناشــی شــود.

قانــون منــع خشــونت علیــه زن درفقــره) (7مــاده  3آزار و
اذیــت را چنیــن تعریــف میکنــد:
» ارتــکاب اعـ ل وحــرکات یــا اســتع ل الفــاظ یــا بــه هروســیله
یــا بــه هرنحــوی اســت کــه موجــب صدمــه بــه شــخصیت،
جســم وروان زن گــردد «.واژه هــای قابــل تعمــق در ایــن
تعریــف ارتــکاب اعـ ل و حــرکات و اســتع ل الفــاظ اســت کــه
بصــورت عــام هــر عمــل و حرکــت یــا الفــاظ کــه باعــث ازار و
اذیــت زن میگــردد ماننــد :ﳌــس بدنــی ،حــرکات چشــم ،پرتــاب
ــودن اشــیا و غیــره .اســتع ل الفــاظ همچــون نجــوا ــودن بــا

خــود کــه چقــدر مــال خــوب اســت ،چشـ نی ماننــد آهــو دارد،
چقــدر ســفید و زیبــا اســت.
بــه همیــن ترتیــب در فقــره ) (1مــاده  3قانــون منــع آزار
واذیــت زنــان واطفــال چنیــن تعریــف از آزار و اذیــت ارایــه
گردیــده اســت.
»آزار واذیــت عبــارت اســت از ــاس بدنــی ،خواســت نــا
مــﴩوع ،آزار کﻼمــی ،غیــر کﻼمــی و یــا هــر عملــی کــه موجــب
صدمــه روانــی ،جس ـ نی و توهیــن بــه کرامــت انســانی زن و
طفــل گــردد«.

منع آ ز ا ر و اذيت . . .

تــا مصوبــه /متحداﳌــال توســط ســﱰه محکمــه )در روشــنائی
قانــون افــﻼس و قانــون مدنــی( در مــورد صــدور حکــم
افــﻼس مدیــون و یــا هــم تعیــن ﴎنوشــت احــکام قطعــی
و نهائــی محاکــم توســط محاکــم بــا اشــخاص در محکمــه
ذیصــﻼح و تعییــن میعــاد زمانــی غــرض تصمیــم گیــری در
ایــن مــورد بــا در نظرداشــت مشــکﻼت عملــی ادارات حقــوق
صــورت گیرد.هــم چنــان رهن ئــی بــه ادارات حقــوق غــرض
تعییــن ﴎنوشــت احــکام محاکــم در حاﻻتیکــه نــه محکــوم
لــه و نــه محکــوم علیــه در خواســت صــدور افــﻼس را اینــد.
-٥درمــورد تعییــن انــدازه مدعــی بهــا درقــروض
بانکی:پیشــنهاد گردیــد تــا هدایــت )متحداﳌــال( و رهن ئــی
از طــرف ســﱰه محکمــه بــه امــی محاکــم در مــورد تعیــن
درســت انــدازه محکــوم بهــا در حکــم مطابــق جــزء  ٤مــادۀ
۲۵۹و مــادۀ  ٢٦٠قانــون اصــول محاکــ ت مدنــی صــدور
هدایــت )متحداﳌــال( و رهن ئــی از طــرف ســﱰه محکمــه
بــه امــی محاکمــی کــه خــود دوســیه را ترتیــب مــی اینــد،
صــورت گیــرد.
 -٦درمــورد ض نــت خــط دردوســیه هــای مرتبــه محاکــم
پیشــنهاد گردیــد تــا هدایــت )متحداﳌــال( و رهن ئــی از
طــرف ســﱰه محکمــه بــه امــی محاکمــی کــه خــود دوســیه
را ترتیــب مــی اینــد ،در مــورد اخــذ ض نــت معتــﱪ از
طرفیــن دعــوی و ذکــر آدرس و معلومــات دقیــق طرفیــن
صــورت گیــرد.
 -٧دربخــش تحصیــل محصــول محاکم:پیشــنهاد گردیــد تــا
هدایــت )متحداﳌــال( و رهن ئــی از طــرف ســﱰه محکمــه
بــه امــی محاکــم در مــورد اخــذ محصــول محاکــم از
شــخص مکلــف ،مطابــق قانــون محصــول محاکــم و تنهــا در
صورتیکــه حکــم قطعــی ونهایــی گردیــده باشــد و محاکــم
نتوانــد محصــول را اخذ اینــد ارجــاع آن بــه ادارات حقــوق
بــا ذکــر مــع دوســیه هــا قبــل از ارســال بــه مراجــع ذیربــط
)از ادارات حقــوق بــه محاکــم و ســائر ادارات و از محاکــم
بــه ادارات حقــوق یــا ســائر محاکــم( بایــد بصــورت منظــم
مهــر ،نشــانی و مﻼحظــه شــد ،شــ ره گــذاری و در قیــد
فهرســت تﴩیــح گردنــد.
 -٨دررابطــه بــه مﻼحظــه شــد اوراق و دوســیه هــا :پیشــنهاد
گردیــد کــه قبــل از ارســال بــه مراجــع ذیربــط )از ادارات
حقــوق بــه محاکــم و ســائر ادارات و از محاکــم بــه ادارات
حقــوق یــا ســائر محاکــم( بایــد بصــورت منظــم مهــر ،نشــانی
و مﻼحظــه شــد ،ش ـ ره گذاریــو در قیــد فهرســت تﴩیــح
گردنــد .اوراقــی کــه درمراجــع بعــدی اضافــه میشــوند ،در
فهرســت جداگانــه قیــد و مهــر و نشــانی شــد گردنــد و
بــه عنــوان کل بــه مراجــع بعــدی فرســتاده شــود .بــه ایــن
ترتیــب اوراق مربــوط بــه اجــراأت هــر مرجع/اداره مشــخص
بودهکــه از ضیــاع اوراق جلوگیــری شــده و جســتجو/دریافت
اوراق را نیــز ســهل مــی ســازد.این موضــوع قب ـﻼً از طریــق
ریاســت عمومــی حقــوق بــه امــی ادارات حقــوق ذریعــه
متحداﳌــال تعمیــم یافتــه اســت و توســط آن ریاســت نظارت
مــی گــردد .ایجــاب مــی کنــد تاایــن موضــوع توســط مراجــع
مربوطــه ســﱰه محکمهنیــز بــه امــی محاکــم محــﱰم اخبــار
و از تعمیــل آن نظــارت صورتگیــرد .پیشــنهاد مــی شــود کــه
دوســیه هــای جدیــدی کــه بعــد از صــدور متحداﳌــال مقــام
محــﱰم ســﱰه محکمــه در ایــن مــورد ترتیــب مــی شــونددر
صورتیکــه مــوارد فــوق در آن در نظــر گرفتــه نشــده باشــد
توســط مراجــع مرســل الیــه مســﱰد گــردد
 -٩درمــورد دوســیه هــای غیــر نهائــی :پیشــنهاد گردیــد تــا
بــا درنظرداشــت قانــون طــرز تحصیــل حقــوق و مــواد )-٣٦٨
 ٤١١و (٤٤٢قانــون اصــول محاک ـ ت مدنــی پیشــنهاد مــی
گــردد کــه تنهــا دوســیه هــای قطعــی و نهائــی غــرض تطبیــق
بــه ادارات حقــوق فرســتاده شــوند و دوســیه هــای قطعــی
و نهائــی ناشــده بــه سلســله محاکــم محــﱰم بــه محکمــه
ذیصــﻼح آن فرســتاده شــود.

کــد ج ـزاء افغانســتان نیــز آزار و اذیــت را درمــاده  668چنیــن
تعریــف ــوده اســت:
» شــخصی کــه بــه وســیله گفتــار ،حــرکات ،نوشــته ،یــا خواســته
هــای نامــﴩوع موجــب صدمــه بــه شــخصیت وکرامــت زن یــا
طفــل یــا ســبب تــرس ونــا امنــی یــا فشــارهای روانــی یــا کاهــش
مشــارکت اجت عــی زن یــا طفــل گــردد ،مرتکــب جــرم آزار و
اذیــت زن وطفــل شــناخته شــده ،مطابــق احــکام ایــن فصــل،
مجــازات مــی گــردد«.

ادارمه دارد

صاحب امتیاز :ریاست عمومی حقوق
مدیرمسوول :محمد عارف »صباح«
هیــات تحریــر :محمداســحاق کیهــان ،شــفیق اللــه نبــی زاده ،محمــد عــارف صبــاح ،صفــاء
الرحمــن ســیفی ،دردانــه فضایلــی و میرشــفیع اللــه کوهســتانی.
دیزای  :شفیق الله »نبی زاده«
گزارشگر :بشیراحمد »عزیزی«
آدرس :کابل وزارت عدلیه  -داراﻻمان -ناحیه ششم
آدرس انﱰنتیwww.moj.gov.af:پست الکﱰونیکیhuquq.complaints@moj.gov.af:
ش ره اس(+ ٩٣ ) ٧٠٠٥٦٩٧٥٣ :

سال چهاردهم

 ٣٠دلو ١٣٩٩

ش ره ٢١٢

ـكتور عدلى و قضايى افغانستان با وزارت عدليه شريك شد
يافتههاى سروى سـ
گزارشگر:بشیراحمد »عزیزی«
تتبع ونگارش:دردانه »نظری«

قسمت دوم

تعریف طفل
ماده سوم قانون ح یت حقوق طفل ،طفل را چنین تعریف
وده است ":طفل شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده
باشد".
از تعریف مزبور این امر استنباط می گردد که فقط افراد
زیر سن هجده ،طفل محسوب می شود و از حقوق و مزایای
قانونی حقوق اطفال برخوردارند.
میثاق حقوق طفل در اسﻼم طفل را چنین تعریف وده است":
بر اساس این میثاق طفل به کسی گفته می شود که در برابر
قانون مکلف نبوده و به سن بلوغ نرسیده باشد".
قابل یاد آوریست که کنوانسیون حقوق طفل ،اطفال را در ماده
یک ذیﻼً تعریف وده است ":نظر به مقاصد این کنوانسیون
طفل هر فرد انسانی است که پایین تر از هجده سال قرار
داشته باشد مگر این که تحت قانون منطبق به اطفال اک یت
زود تر به بلوغ برسد".
همچنان ماده هفتم قانون ح یت حقوق طفل ،دولت مردان
را مکلف وده اند تا زمینه بقاء و رشد جسمی و فکری اطفال
را فراهم سازند .ﴏاحت ماده مزبور را در ذیل مطالعه می
کنیم":
) (1حق بقاء و رشد جسمی و فکری از حقوق ذاتی طفل است.
) (2دولت مکلف است زمینه بقاء و رشد جسمی و فکری را
برای همه اطفال فراهم ایند".

حقوق طفل قبل از تولد:
یکی از حقوق طفل قبل از تولد این است که هر یک از والدین
در گزینش همﴪ دقت وده و انتخاب شایسته از هر نظر به
ویژه صحت و سﻼمت جسمی و روانی ،عقل و هوش سا و
اصالت خانوادگی را داشته باشند.
برخوردار نبودن والدین از صفات مزبور آرامش خانواده
را به مروراز بین برده و مانع تربیت صحیح فرزند میشود.
طفل متولد شده در چنین محیط نامطلوبی ،ناخواسته درگیر
مشکﻼت والدین میشود .جدایی والدین ،آسیبهای جدی
بر طفل وارد میکند که ظلم بزرگی به اوست .اگر جوانان با
دقت بیشﱰ و معیارهای صحیح ﴍیک زندگی خویش را انتخاب
کنند ،با چنین مشکﻼتی نیز دست و پنجه نرم نکرده و به
اطفال خود نیز آسیب یرسانند .چنانکه حﴬت علی )رض(
در زمینه فرموده است ":از ازدواج با شخصی که از لحاظ ذهنی
دچار اختﻼل است بپرهیزید زیرا در صورت ازدواج زندگی او و
فرزندانش تباه می شود".
قران ﴍیف در مورد داستان زکریا )ع( سوره آل عمران آیه 38
می فرماید؛ ترجمه " :ای پروردگارم مرا از جانب خود فرزندی
پاکیزه عطاء کن ه نا تو دعا را می شنوی".
به همین ترتیب خداوند متعال درآیات متعدد تاکید وده
است که اوﻻد نیک و طیبه یکی از نع ت خدای رح ن است.
چون مولود امروز مرد مستقبل اع ل والدین و ﴎمایه ا ُمت
است.
پروردگار عا در سوره کهف آیه  46می فرماید ":دارایی و
فرزندان زیبندگی زندگی دنیا هستند و اع ل صالحه ای که
جاویدان هستند بهﱰین پاداش را در نزد خداوند دارند و بهﱰین
امید و آرزو هستند".

دوشــنبه مــؤرخ  27دلــو ۱۳۹۹بنیــاد آســیا
یافتههــای مقدماتــی ﴎوی ســکتور عدلــی
و قضایــی افغانســتان ) (SJSAرا کــه در
بــاره چگونگــی کاهــش تأثیــرات ناامنــی
در نظــام عدلــی و قضایــی افغانســتان از
جملــه وضعیــت امنیتــی ریاســتهای
عدلیــه وﻻیــات میباشــد ،در یــک برنامــه
دو روزه بــا وزارت عدلیــه ﴍیــک ســاخت.
در ایــن برنامــه ،قضاوتپــوه فضــل احمــد معنوی،

وزیــر عدلیــه ،معیــن اداری وزارت عدلیــه،
رییــس ســازمان بیناﳌللــی انکشــاف حقــوق در
افغانســتان ،مســووﻻن بنیــاد آســیا و مســووﻻن
ریاســتهای عدلیــه وﻻیــات اش ـﱰاک داشــتند.
وزیــر عدلیــه در ایــن برنامــه ،عدالــت و امنیــت
را ﻻزم و ملــزوم یــک دیگــر دانســته گفــت:
»جایــی کــه عدالــت نباشــد آنجــا امنیتی نیســت
و آنجــا کــه امنیــت نباشــد ،عدالتــی نیســت«.
وی افــزود کــه آنچــه کــه تــا امــروز روی آن

بیشــﱰ توجــه شــده چگونگــی تحققیابــی
بحــث عدالــت ،شــکلگیری حاکمیــت قانــون
و سهلســازی دسﱰســی مــردم بــه عدالــت
بــوده اســت؛ امــا بــرای همــه اینهــا یــک
بســﱰ ﴐورت اســت کــه آن هــم امنیــت اســت.
آقــای معنــوی گفــت» :اگــر یــک فضــای حداقــل
امنیــت روانــی وجــود نداشــته باشــد ،هیــچ
کارمنــد حکومتــی بــه خصــوص کارمندانــی کــه
در راس نهادهــای عدلــی و قضایــی وظیفــه

اجــرا میکننــد ،یتواننــد کــه کار خــود
را بــه شــکل درســت آن بــه ﴎ برســانند«.
گل محمــد گلــزی ،معین اداری وزارت عدلیه هم
در ایــن برنامــه در مــورد نــا امنــی و تأثیـرات آن
بــر نظــام عدلــی و قضایــی افغانســتان صحبــت
کــرد و وجــود امنیــت را در تأمیــن عدالــت
و حاکمیــت قانــون ﻻزم و ﴐوری دانســت.

ادامه درصفحه ٣

دفتر همكارى هاى آلمان ١٨٠٠ ،جلد كتاب شــرح قانون طرز تحصيل
حقوق را به وزارت عدليه تحويل داد
گزارشگر:بشیراحمد »عزیزی«

حق حیات جنین:
جنین بعد از استقرار در رحم ،مانند دیگر انسانها از حق
حیات برخوردار است و نباید مورد ظلم قرار بگیرد .چنانچه
قران ﴍیف از کش جنین منع فرموده و در زمینه چنین می
فرماید" .فرزندان تان را از ترس فقر وتنگدستی نکشید ماییم که
ش را و آنها را روزی می دهیم".
سقط جنین از نظر حقوق اسﻼم ،جرم است و عامل آن مجرم
تلقی میشود و برای خاطیان )مادر ،پزشک متخصص و (...دیه
و حبس مقرر شده است تا از این طریق حق سقط جنین از پدر
و مادر به بهانههای واهی گرفته شود و هیچ امری جز در خطر
بودن سﻼمت مادر حق زندگی را از طفل سلب نکند.

ادامه درصفحه ٣

پــروژه ح یــت از حاکمیــت قانــون دفــﱰ
همکاریهــای آﳌــان در افغانســتان
) (GIZیــک هـزار و  800جلــد کتــاب ﴍح
قانــون طــرز تحصیــل حقــوق را کــه جدیداً
تهیــه و چــاپ کــرده ،رســ ً بــه وزارت
عدلیــه تحویــل داد.

رییــس بخــش کابــل دفــﱰ همکاریهــای
آﳌــان ایــن تعــداد کتــاب را امــروز
دوشــنبه 20 ،دلــو بــه گل محمــد گلــزی،
معیــن اداری وزارت عدلیــه ،تســلیم کــرد.
معیــن اداری وزارت عدلیــه ،از
همکاریهــای ایــن دفــﱰ بــا بخشهــای

دولت به احﱰام و ح یت آزادی و کرامت انســان مکلف می باشــد.

مختلــف وزارت عدلیــه اظهــار ســپاس و رشــتههای حقــوق و ﴍعیــات کمــک
قدردانــی ــوده و خواهــان همکاریهــای میکنــد تــا احــکام و مــوارد مربــوط
بــه ایــن قانــون را بــه صــورت تفصیلــی
بیشﱰشــان بــا ایــن وزارت گردیــد.
گفتنــی اســت کــه ﴍح قانــون طــرز مطالعــه اینــد.
تحصیــل حقــوق بــه کارمنــدان مســلکی
نهادهــای عدلــی و قضایــی و دانشــجویان

)ماده ٢٤قانون اساســی(

