اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده

ﯾـﮏ ﺣﻘﻮﻗـﺪان :ﺣﻀـﻮر داوران در
دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮔﻔﺖ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش

ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ روﺷﻦ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز در ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق آلﻣﺤﻤﺪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻣﯿﺰهای از ﺣﻘﻮق ،اﺧﻼق و ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎن و ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ او را در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق
و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮد.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ،آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق و اﺣﮑﺎم آﻣﺮاﻧﻪ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻨﺒﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻤﺎی ﺧﺸﮏ ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در
اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
دو اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻠﻄﯿﻒ و اﺧﻼﻗﯽ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻓﺪای ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮق
ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ،
ﺗﻌﺎون و ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻘﻮق و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮد و زن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
ﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺧﺬ رای در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺣﺖﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
آلﻣﺤﻤﺪ اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺤﻮل
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را ﮐﺎﻫﺶ داد و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ازدواج ،ﻃﻼق و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ روﺷﻦ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز در
ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﺮد.
آلﻣﺤﻤﺪ اﻓﺰود :در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺣﻔﻆ
ارﮐﺎن و ارزشﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﻼی
روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده دارد.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در دادﮔﺎهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از
ﻃﻼق ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ ،ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ،ﺗﻤﮑﯿﻦ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻪداری ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺮزﻧﺪان و ﺣﻖ اﻧﻔﺎق اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ،اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و روﯾﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﻋﻮای ﻃﻼق
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم

داده ﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اراده
ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ زن ﺑﺮای ﻃﻼق ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺪون
اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻋﺴﺮ و
ﺣﺮج ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در راه اﯾﻦ اﺛﺒﺎت ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ آن ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
آلﻣﺤﻤﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دادﮔﺎهﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﯾﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻗﻀﺎت ﻣﺠﺮب و ﻓﺎﺿﻞ دارای
ﺳﺠﺎﯾﺎی و ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻣﺸﺎور در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
دﻋﺎوی در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻤﯿﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و دادرﺳﯽ و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﻮر دﺧﺎﻟﺖ داوران و ﺣﮑﯿﻤﻦ در
دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ داوران ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪی و ﺗﺨﺼﺼﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
اﺧﺘﻼﻓﺎت داوری ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح ذاتاﻟﺒﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

