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فروشندهدرهرحال
مسئولسالمتکاالست

طــبــق مـــــاده دو «قـــانـــون حــمــایــت از حــقــوق
مصرفکنندگان»« ،کلیه عرضهکنندگان کاال و
خدمات،منفرد ًایامشترک ًا،مسئولصحتوسالمت
کاالوخدماتعرضهشده،مطابقباضوابطوشرایط
مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا
عرف در معامالت هستند؛ اگر موضوع معامله کلی
باشد ،در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کاال با
شرایط تعیینشده ،مشتری حق دارد صرف ًا عوض
سالمرامطالبهکندوفروشنده،بایدآنراتأمینکندو
اگرموضوعمعاملهجزئی(عینمعین)باشد،مشتری
میتواند معامله را فسخ کند یا ارش(تفاوت قیمت)
کــاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده
موظف است پرداخت کند .در صورت فسخ معامله
از سوی مشتری ،پرداخت خسارت از سوی عرضه
کنندهمنتفیاست.تبصره:چنانچهخساراتوارده
ناشیازعیبیاعدمکیفیتباشدوعرضهکنندگان
بهآنآگاهیداشتهباشند،عالوهبرجبرانخسارت،
به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد
و چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر
باشد،مشمولهمانقانونخواهندبود».

نکته های حقوقی

پشتدخلمغازه
حریمخصوصیاست
فروشگاهومغازه،ملکشخصیمالکآنمحسوب
میشود و ورود غیرمجاز به آن ،عملی غیرقانونی
است .به گزارش خبرگزاری میزان ،کارشناسان
وکیلآنالین ،به تازگی ،به پرسشی دربــاره ورود
بدون اجازه به فروشگاه و مغازه ،پاسخ دادهاند.
متن پرسش مطرح شده،ازاینقرار است« :سالم؛
آیا فروشگاه و مغازه جزو مکانهای خصوصی
است؟ آیا رفتن به پشت دخل مغازه ،ورود به حریم
خصوصی صاحب مغازه محسوب میشود؟ در
صورتی که پاسخ مثبت است ،آیا وارد شونده را
میتوان مجرم نامید؟» پاسخ کارشناسان وکیل
آنالین« :فروشگاه و مغازه ملک شخصی مالک آن
استوهرگونهورودغیرمجازوتصاحبآن،حسب
مورد،دارایضمانتاجراخواهدبود».

نمیتواناسمفرزند
راازشناسنامهپاککرد

هیچکس نمیتواند نام فرزندش را از شناسنامه
خود حذف کند .به گــزارش خبرگزاری میزان،
یکی از مخاطبان وکیل آنالین پرسشی را به این
شرح ،مطرح کرده است« :باسالم .آیا پدر یا مادر
میتوانند به منظور جلوگیری از ارث بردن یکی
از فرزندانشان ،نام وی را از شناسنامه خود پاک
کنند؟» کارشناس حقوقی به پرسش مخاطب،
ای ـنطــور پاسخ داده اســت« :رابــطــه فــرزنــدی،
رابطهای نیست که کسی بتواند آن را انکار کند و
قانون ًا هیچکدام از والدین ،نمیتوانند نام فرزند یا
فرزندانشانراازشناسنامهخودپاککنند».
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حقوق حیوانات در سیره معصومین(ع) به روایت «مفاتیحالحیات»

سیرابکردنحیوانتشنه،مقدمبر وضوگرفتن
گروه اندیشه  -تمام مخلوقات ،در این دنیا
سهمی دارنــد که پــروردگــار متعال به آن ها
عنایت فرموده اســت؛ افــزون بر حق حیات،
همه آن ها روزیخــواران درگاه الهی هستند
و خدای یکتا ،از سر رحمتش به آن ها روزی
میدهد؛ اما انسان ،به عنوان اشرف مخلوقات،
خودخواهانه ،سهم دیگر آفریدههای خداوند
را از آن خــود میداند و با بیانصافی تمام،
حقوق دیگر جانداران را محترم نمیشمارد .از
این رو ،بخش معتنابهی از آموزههای الهی که از
طریق انبیا(ع) به دست ما رسیده ،دربرگیرنده
دستورالعملهاییبرایمحترمشمردنحقوق
حیوانات است .دین اسالم نیز ،به عنوان آخرین
و کاملترین دین الهی ،مجموعهای جامع از
دستورالعملهای مربوط به حقوق حیوانات
را به پیروان خود ارائه و آن ها را ملزم به رعایت
آن کرده است؛ در واقــع 14 ،قرن پیش و در
زمانهای که در قاموس فکری متمدنترین اقوام
دنیا ،بحثی به نام حقوق حیوانات ،جایگاه
چندانی نداشت ،رسولخدا(ص) و امامان(ع)
در سیره و گفتار خود که بــرای همه مؤمنان
حجتاست،موضوعحمایتازحقوقحیوانات
را مورد توجه قرار دادند و توجه همگان را به این
موضوع مهم جلب فرمودند .در ادامه ،به برخی
از این دستورالعملها اشــاره خواهیم کرد؛
دستورالعملهایی که در بخش چهارم کتاب
«مفاتیح الحیات» ،اثر ارزشمند حضرت آیتا...
جوادی آملی ،به تفصیل بررسی شده است.
▪مهربانی با حیوانات

رعایت عدالت در استفاده از توان حیوانات در
امور روزمره ،یکی از سفارشهای همیشگی
معصومین(ع) بوده است .امیرمؤمنان(ع) به
مأموران جمع آوری مالیات که معمو ًال از شتر
بــرای حمل بار استفاده میکردند ،دستور

▪آسایش حیوانات را برهم نزنید

درسیرهاهلبیت(ع)،حتی
دشنامدادنوتوهینبهحیوان
نیز،موردمذمتقرارگرفته
است.امیرمؤمنان(ع)فرمود:
«بهصورتچهارپایان[تازیانه]
نزنیدوآنهارانفریننکنید،
زیراخداوندنفرینکنندهآنها
رانفرینمیکند».امامرضا(ع)
حتیازدشنامدادنبهپرندگان
غیراهلی نهیمیکردند
میداد که در سوار شدن بر حیوان ،عدالت را
رعایت کنند و آ نقدر بر پشت او ننشینند که
خسته و درمانده شود .امام باقر(ع) اصحاب
خود را از پیمودن راه و انجام کاری که بیرون
از تــوان حیوان اســت ،نهی فرمود .در سیره
اهل بیت(ع) ،حتی دشنام دادن و توهین به
حیوان نیز ،مــورد مذمت قــرار گرفته است.
امیرمؤمنان(ع) فــرمــود هاســت« :بــه صورت
چهارپایان [تازیانه] نزنید و آن ها را نفرین
نکنید ،زیرا خداوند نفرینکننده آن ها را نفرین
میکند ».امام رضا(ع) حتی از دشنام دادن
به پرندگان غیراهلی ،مانند چکاوک ،نهی
میفرمود .در آموزههای اسالمی ،زجر دادن
حیوانات به شدت مکروه است و برخی فقها،
کراهت آن را نزدیک به حرمت میدانند.
طبق این آموزهها ،حتی هنگامی که قرار است
حیوانی را بــرای استفاده از گوشت آن ذبح
کنند ،این عمل باید به سرعت و با کمترین زجر
برای حیوان ،انجام گیرد .رسولخدا(ص)،

نسبت به عموم حیوانات ،به ویژه آن ها که فرزند
داشتند ،با مهر و عطوفت برخورد میکرد .آن
حضرت هنگام عزیمت سپاه اسالم برای فتح
مکه ،در بین راه به سگی برخورد که تولههای
خود را شیر میداد و با مشاهده سپاه ،مضطرب
شده بود و زوزه میکشید .رســولاکــرم(ع)،
یکی از اصحاب به نام ُج َعیل بن ُسراقه را در
کنار آن حیوان و فرزندانش قرار داد ،تا کسی
دانسته یا ندانسته ،مزاحم آن ها نشود و به سگ
و تولههایش ،آسیبی وارد نکند .پیامبرخدا(ع)
دربــاره مهربانی به حیوانات و رعایت حقوق
مقید بود که یک بار وقتی هنگام
آن ها ،تا آنجا ّ
وضو گرفتن ،با گربهای تشنه روبهرو شد ،ظرف
آب وضو را به سمت حیوان برد و پس از سیراب
کردن گربه ،وضو گرفت و به نماز ایستاد .آن
حضرت به اصحاب خود سفارش میکرد که
شبها ،جز به ضرورت از خانه بیرون نروند تا
مبادا حیوانات و حشرات ریزی را که به چشم
نمیآیند ،لگدکوب کنند.

در آم ــوزهه ــای اســامــی ،آزار رســانــدن به
جانداران ،از مکروهترین اعمال دانسته شده
اســت؛ به ویــژه ویــران کــردن النــه حیوانات و
همچنین ،آلوده کردن فضای زندگی آن ها.
رســولخــدا(ص) ،در روایتی ،از آلــوده کردن
آبها نهی فرمود ،زیرا به محیط زیست آبزیان
آسیب میزند و سالمت آن ها را تهدید میکند.
در سیره معصومین(ع) ،کتک زدن حیوان و
آزار حیوانات ،گناهی است که عقوبت الهی را
در پی دارد .در اسالم ،مؤمنان از ذبح حیوانات
در شــب ،جز در مواقع بسیار ض ــروری ،منع
شدهاند ،چراکه خداوند ،شب را مایه آرامش
تمام موجودات قرار داد .شکار بیجهت و از
سر تفریح نیز ،از سوی رسولخدا(ص) تقبیح
شده است .یک بار آن حضرت از کنار گروهی
میگذشت که مرغ زنــدهای را به جایی بلند
بسته و مسابقه تیراندازی ترتیب داده بودند و
هر کس سعی میکرد مرغ بینوا را هدف قرار
دهد؛ پیامبرخدا(ص) رو به آن جماعت کرد
و فرمود« :اینان کیاناند؟ لعنت خدا بر آنان
بــاد!» آن حضرت بــرای حیوانات بــاردار نیز،
حقوقیقائلبودوازترساندنوکتکزدنآنها
نهی میفرمود ،مبادا باعث سقط جنینشان
شــود .در سیره نبوی ،ســوزانــدن حیوانات و
شکنجهکردنآنهاباآتش،بهشدتتقبیحشده
است .آن حضرت از زندانی کردن حیوانات
نهی میکرد و یکبار به صاحب شتری که آن را
با بارش ،محکم به جایی مهار کرده بود ،فرمود
که خود را برای محاکمه در قیامت ،آماده کند.
رســولخــدا(ص) اصحاب خود را به دقت در
رسیدگی به امور حیوانات سفارش میکرد و به
آن ها میفرمود که شبها به سراغ آن ها نروند
و خوابشان را مختل نکنند و همواره ،مکان
مناسبیرابرایاستراحتحیوانات،برگزینند.

ارزشحقوقیشرطهایضمنعقدعروسخانم
دانشنامه حقوقی آیامیدانیدعالوهبرشرطهای
چاپی در عقدنامه ازدواج،
میتوانید م ــواردی را هم به
عنوان شرطهای ضمن عقد،
به سند بیفزایید؟ به گزارش میزان ،امروزه در
قبالههای ازدواج 12 ،شرط بهصورت چاپی
نوشته شده است که از آنها بهعنوان شروط
ضمنعقدازدواجیادمیشود.بهعنوانمثال،در
عقدنامهها ذکر شده است که زن در صورت
بدرفتاریشوهر،اجازهطالقدارد.البتهبایداین
بدرفتاریبهحدیباشدکهادامهزندگیرابرای
زنغیرقابلتحملکند.همینطوراگرمرددچار
جنون شود ،زن میتواند با مراجعه به دادگاه،
طالق بخواهد یا اینکه چنانچه زوج زندگی
خانوادگی را بدون عذر موجه ترک یا شش ماه
متوالیبدوندلیلموجهغیبتکند،زنمیتواند
طالق خود را بگیرد و  ....اما غیر از این موارد،

عروس خانم میتواند شرط های دیگری را هم
بــرای آقــا دامــاد بــگــذارد؛ به ایــن شــرطهــا ،در
اصطالح «شروط تکمیلی» میگویند .شروط
تکمیلی از نظر تــعــداد ،ف ــراوان اســت و انــواع
مختلفیدارد؛پسنمیتوانبهآسانیهمهآنها
را پشت سر هم فهرست کرد .به عبارت دیگر،
مواردگوناگونیوجودداردکهمیتوانبهعنوان
شرط تکمیلی در عقد تعیین کرد .از بین آن ها،
میتوانیم به حق خروج از کشور بدون اجازه
شوهر،حقتحصیلوحقاشتغالاشارهکنیم.
▪شرطهایمجاز

طبق قانون ،دو طرف عقد میتوانند هر شرطی
را که مخالف «هــدف اصلی ازدواج» نباشد،
تعیین و آن را در سند ازدواج درج کنند .گفتیم
«هدف اصلی»؛ اما بهراستی مقصود اصلی از
ازدواج چیست؟ طبق نظر فقها وحقوق دانان،

هدف اصلی عقد ازدواج ،رابطه زناشویی میان
زوجین است .پس طرفین نمیتوانند شرطی
بگذارند که براساس آن ،برای مدت طوالنی یا
حتی برای همیشه ،با یکدیگر رابطه زناشویی
نداشته باشند .البته موضوعات بسیاری وجود
دارد که خالف هدف اصلی عقد ازدواج نیست
و افــراد میتوانند آنها در عقد ازدواج شرط

کنند؛ بهعنوان مثال ،زن میتواند شرط کند
نصف همه امــوالــی کــه در زنــدگــی مشترک
بهدست آوردهاند ،متعلق به او باشد .همینطور
اســت شرطهای دیگر ،اعــم از حق حضانت
فرزندان پس از طالق برای خانم ،حق اشتغال و
مواردیازاینقبیلکهدراینمتنکوتاه،مجال
پرداختن به همه آنها وجود ندارد.

مشاوره حقوقی
پرســش های خود را در تمام زمینه های

حقوقــی ،از طریــق پیامــک بــه شــماره
 2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متن پیامک حتما کلمــه «حقوقی» را قید
فرمایید.

پرسش :حدود دو سال قبل ،پسرم فوت کرد
ولی تنها فرزند او ،حضانت
و من به عنوان ِ
نـــوهام را بــه صــورت محضری ،بــه مــادرش
سپردم .یادگار فرزندم اکنون  7سال دارد.
به تازگی عروسم با مردی ازدواج کردهاست
که به لحاظ اخالقی ،فرد شایستهای نیست و
من نگران تربیت و آتیه نوهام هستم .با توجه
به دادن تعهد محضری ،آیا میتوانم حضانت
نوهام را از مادرش پس بگیرم؟
پاسخ :حضانتیعنینگهداریوپرورشکودککه
ازحفظاموالوادارهامورمالیاوجداست.نمیتوان
بهدلیلنگرانیازبیکفایتیمادردرحفظونگهداری
اموال کودک یا فساد اخالقی همسر او  ،کودک را از
مادرشجداکرد.حضانتهمحقاستوهمتکلیف.
بنابرایننهتوسطوالدینقابلاسقاطاستونهقابل
سلب از آن ها .طبق قانون مدنی ایران ،حضانت به
معنای نگهداری و پــرورش کودک (دختر باشد یا
پسر) تا 7سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است ،مگر
اینکهمیانوالدیندرموردحضانتتوافقیصورت
گرفته شده باشد یا پدر فوت کند که در این صورت
حضانت با مادر است .طبق ماده ۴۳قانون حمایت
خــانــواده« ،حضانت فرزندانی که پدرشان فوت
شده با مادر آن هاست مگر آن که دادگاه به تقاضای
ولی قهری یا دادسـتان ،اعطای حضـانت به مادر را
خالف مصلحت فرزند تشخیص دهــد ».اصــو ًال در
کلیه تصمیمات دادگاه ها در مورد حضانت ،رعایت
صالح و مصلحت کودک در اولویت قرار دارد( .ماده
 45قانونحمایتخانواده)بهعبارتدیگر،حتیاگر
زن و شوهر هنگام طالق در مورد مالقات ،حضانت،
نگهداریودیگرامورمربوطبهکودکتوافقاتیکنند
ودادگاهتشخیصدهدآنتوافقاتبرخالفمصلحت
کودک است ،می تواند توافقات پدر و مادر را نادیده
بگیرد و درباره اموری از قبیل واگذاری حضانت به
دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود
نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی
اتخاذ کند .بنابراین ،در صورتی که مادر صالحیت
نگهداریازکودکرانداشتهباشدوحضانتکودک
توسط مادرش به مصلحت طفل نباشد ،ولی قهری
(پــدر یا پدر بــزرگ پــدری) یا دادستان میتواند از
دادگاهتقاضاکندکهحضانتویراازمادرسلبوبه
دیگریواگذارکند.درموردادارهامورمالیکودک،
طبقماده 1183قانونمدنی،ادارهاموالودارایی
کودک برعهدهولیاو(یعنیپدریاپدربزرگپدری)
است« .در کلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی
مولی علیه ،ولــی ،نماینده قانونی او می باشد».
ولی قهری نیز باید در هر تصمیم یا اقدامی صالح و
مصلحت کودک را رعایت کند .در صورتی که ولی
مصلحتکودکرارعایتنکند،دادگاهبهدرخواست
هر یک از نزدیکان یا خویشاوندان کودک به موضوع
رسیدگیوولیکودکراازوالیتبرکنارمیکند.در
صورت فوت یا عدم صالحیت ولی قهری ،اداره امور
مالی کودک با کسی است که به عنوان قیم از سوی
دادستانتعیینمیشود.

