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 حقوق زنان از ابتدا تا به امروز
ها در زندگی در تمامی سنین است. این حقوق زنان در واقع به اصولی اشاره دارد که مربوط به آزادی و حقوق آن

حقوق ممکن است به اشکال مختلفی مانند قوانین، رسوم و اخالقیات در یک جامعه شناخته شود. شاید با خود 

شود. اگر دقت بودن قوانین حقوق بشر، چرا بحث حقوق زنان به صورت مجزا بحث میفکر کنید که با وجود برقرار 

شود، ولی متأسفانه به ها، چه مرد و چه زن، میکنید، مسائل عمومی مانند بحث حقوق بشر شامل تمامی انسان

ن همواره ها یعنی دختران و زنان نسبت به مردادالیل مختلف فرهنگی و تاریخی حقوق این دسته از انسان

شود. در مبحث حقوق زنان موارد بسیاری مانند خودمختاری، تمامیت بدنی، حق دستمزد برابر، تر دیده میکمرنگ

حق تحصیل، حق کار، حق مشارکت، حق سرپرستی و مدیریت، حق مذهبی و حق ازدواج وجود دارد که ما در 

 جا به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.این

 

 قوق زنان در ایرانتاریخچه ح
اگر مطالعۀ اندکی در مورد تاریخ باستان ایران داشته باشید، حتماً خواهید دانست که در دورۀ ساسانیان زن جایگاه 

شد و تفاوتی از نظر ای داشت و دارای یک شخصیت حقوقی بود. در آن زمان حقوق مرد و زن برابر دانسته میویژه
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شد و پدر خانواده به عنوان مثال، در زمان ازدواج نظر دختر باید دریافت میحقوقی بین زن و مرد وجود نداشت. 

چنین در زمان فوت پدر، سرپرست خانواده به بانوی حق نداشت تا دختر خود را مجبور به ازدواج با فردی کند. هم

در کارهای اقتصادی  شد. همچنین زنان و دختران این حق را داشتند تارسید و تمام ارث به او منتقل میخانه می

 ها با میزان مساوی شهادت دهند.مشارکت داشته باشند و بدون سرپرست و قیم در دادگاه

 حقوق زنان امروز
سان تحت حمایت قانون خواهند بود باید بدانید که طبق اصل بیستم قانون اساسی ایران، مرد و زن به شکلی یک

اقتصادی و فرهنگی از حقوقی برابر برخوردار خواند بود. شایان  و از منظر کلیۀ حقوق سیاسی، انسانی، اجتماعی،

است. البته ذکر است که اصل بیست و یکم هم مرتبط به حقوق زنان است و در آن برابری مرد و زن مطرح شده

 است و چه میزان راه طوالنیخود شما شاهد خواهید بود که تا به امروز، چه میزان از این حقوق برابر محقق شده

ها بین زنان برای تحقق همۀ این موارد در پیش است. نیازی نیست تا زمان زیادی را صرف کنید تا متوجه نابرابری

مزد، نیازمند بودن اذن چون برابر نبودن حقوق و دستها باشید. مواردی همگذاریو مردان در قوانین و سیاست

ها و مواردی از این دست همگی گویای ان به ورزشگاهشوهر در زمان خروج همسر از کشور، عدم اجازۀ ورود بانو

شماری است که وجود دارد. امروزه در دنیا زنان بسیاری همه چیز است. حال این مسئله تنها بخشی از موارد بی

 ها هستند.دهند و از طرق مختلف در پی به حداقل رساندن این نابرابریوجود دارند که روی این مسائل مانور می
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 انداز آیندهحقوق زنان در چشم
شاید از خود بپرسید که چرا ما به حقوق زنان نیاز داریم. چرا به غیر از قوانین مربوط به حقوق بشر، باید برای زنان 

های روی کرۀ زمین قوانینی مجزا و حقوقی مشخص بازتعریف کنیم، در حالی که حقوق بشر شامل تمامی انسان

سلماً زنان مانند مردان نیازمند برآورده شدن عدم وجود گاه مطرح نیست. مآن هیچشود و بحث جنسیتی در می

تبعیض، حق زندگی، حق آزادی، حق داشتن حریم خصوصی، حق دسترسی به مسائل مرتبط با سالمت و بهداشت، 

 حق استفاده از شرایط زندگی مناسب، حق امنیت و بسیاری از موارد دیگر هستند. 

هایی حاصل های خوبی شکل گرفته و پیشرفتبهبود وضعیت حقوق زنان در جهان حرکت درست است که برای

چنان قوانینی مانند کودک همسری، است که باعث شده تا خشونت علیۀ زنان کمی کاهش پیدا کند، ولی همشده

ی همه زنان و های ناموسی و موارد بسیاری هنوز در جهان وجود دارد که سایۀ سنگین آن بر روختنۀ زنان، قتل

های است. همین مسائل سخت و پیچیده که هنوز بشر نتوانسته است آن را حل کند و گامدختران افکنده شده

های مختلف فمینیستی است که زنان به صورت خودجوش جنبشاساسی و بزرگی را در این رابطه بردارد، باعث شده

حقوق خود باشند تا شاید جهان به این سمت سوق پیدا و غیرفمینیستی تشکیل دهند تا بتوانند به دنبال حق و 

های زنان و تاریخچه کند که جایگاه زنان را دریابد و به آن ارج نهد. برای اطالعات بیشتر در رابطه با جنبش

 مراجعه کنید. سایتتوانید به این فمینیست می

https://www.coe.int/en/web/gender-matters/feminism-and-women-s-rights-movements
https://www.coe.int/en/web/gender-matters/feminism-and-women-s-rights-movements
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 شود؟حقوق زنان چگونه نقض می
تواند شامل خشونت مبتنی بر جنسیت یکی از مواد نقض حقوق زنان نابرابری جنسیتی است. این نابرابری می

است باشد. متأسفانه زنان و دختران همواره در معرض خطر خشونت جنسی هستند و در طول تاریخ مشخص شده

گیرد. همچنین خشونت جنسی گاهی از این مسئله به عنوان سالح جنگی نیز مورد استفاده افراطیون قرار میکه 

گذارد. همچنین تبعیض در محل و آزار و اذیت کالمی نیز جزو دیگر مواردی است که حقوق زنان را زیر پای می

این مسئله هنوز در دنیا به وفور وجود  کار که نشانۀ عمدۀ آن بحث عدم حقوق برابر بین زنان و مردان است که

 77دهد که به طور متوسط زنان است. آمارها نشان مینشده باقی ماندهچنان حلدارد، مورد دیگری است که هم

 شود.کنند که همین امر بعث جلوگیری استقالل زنان میدرصد مردان در مشاغل یکسان حقوق دریافت می

 ؟چرا دفاع از حقوق زنان مهم است
همان طور که در باال نیز اشاره شد، حقوق زنان همان حقوق بشر است و چیزی جز آن نخواهد بود، ولی مسلماً 

این مسئله نیازمند داشتن یک جامعۀ آزاد و برابر است تا همه مردان و زنان دارای حقوقی یکسان باشند. ناگفته 

برای زندگی تبدیل خواهد کرد. این مسئله ثابت پیدا است که حمایت از حقوق زنان، جهان را به مکان بهتری 
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زنان  یو توانمندساز یتیجنس یبرابر»است که است، به طوری که در سازمان ملل متحد این مسئله بیان شدهشده

 «.است تیصلح و امن ی،، رشد اقتصادداریتوسعه پا دی، بلکه کلستیهدف ن کی ییو دختران به تنها

 

 سخن پایانی
کنند. زنان ما در طول به این نکته اشاره کنیم که زنان در جامعۀ کنونی سهم بیشتری را مطالبه میدر پایان باید 

های مختلف مدیریتی نیز حضوری فعال هایی توانمند باشند و در پستتوانند انساناند که میتاریخ نشان داده

تر شود و شده زنان پررنگن حقوقِ کمرنگهای آتی هر چه بهتر و بیشتر ایداشته باشند. ما امیدواریم که در سال

های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و هنری بیشتر خود را نشان دهند بانوان عزیز بتوانند در فعالیت

 تا باعث رشد و پیشرفت روزافزون جامعۀ ایران شوند.
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 معرفی دادخواست حقوقی
حقیقت درخواستی حقوقی و رسمی است که به وسیله آن از مرجع قضایی  در یک تعریف ساده، دادخواست در

توان گفت که تنظیم شده ملزم کند. در نتیجه، میشود تا فرد مدنظر را به انجام تکالیف قانونی مشخصخواسته می

ست که ا، قید شده48رود. بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی، ماده دادخواست برای دعاوی حقوقی به کار می

شروع رسیدگی به یک پرونده در زمانی که نیاز است به دادگاه ارجاع شود، منوط به ارائه دادخواست خواهد بود. 

های متداول مانند دادخواست بدوی، دادخواست شورای حل های آمادۀ مربوط به انواع دادخواستمعموالً فرم

خواست واخواهی و دادخواست دیوان عدالت اداری خواهی، دادخواست تجدید نظر، داداختالف، دادخواست فرجام

های پراهمیت، شود که برای ارائه دادخواستتوان از انتشارات داخل قوه قضاییه تهیه کرد، ولی توصیه میرا می

حتماً این کار از طریق وکالی زبردست و مشاوران حقوقی باتجربه انجام شود تا شما بتوانید متنی دقیق و درست 

 دادخواست خود داشته باشید، زیرا اولین گام برای گرفتن رای به نفع خود، همین مسئله است. برای ارائه
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 اجزای مربوط به دادخواست حقوقی
توان گفت که اطالعات مورد نیاز برای درج در یک دادخواست جهت ارائه به دادگاه شامل مشخصات به طور کل می

م خانوادگ، سن، نام پدر، محل اقامت، شغل و...(، مشخصات هویتی وکیل هویتی خواهان و خوانده )مانند: نام و نا

در صورت لزوم، مشخص کردن خواسته و در صورت داشتن خواستۀ مالی، مشخص کردن میزان بهای آن، خواهد 

 بود.

 چگونگی نوشتن یک دادخواست حقوقی
، باید موارد حقوقی زیر را رعایت کنید توجه داشته باشید که اگر شخصاً قصد دارید یک دادخواست را تنظیم کنید

تا دادگاه بتواند به دادخواست شما رسیدگی کند و پرونده را در جریان بیندازد. اکثر اوقات افرادی که قصد دارند 

گیرند. به کنند و از مشاوران زبده در این مسئله کمک نمیشخصاً دادخواست را تهیه کنند، در کار خود عجله می

ها در همان ابتدای کار و در جلسه نخست، برایشان صدور قرار رد سیاری از این گونه دادخواستهمین دلیل، ب

 شود. دعوی صادر می

ها که مربوط به پرونده هست، باید به طور کامل درج شود. توجه داشته باشید که مشخصات هویتی تمامی خوانده

ول رد خواهد شد. همچنین توجه داشته باشید که در غیر این صورت، مسلماً دادخواست شما در همان مرحلۀ ا

آدرس دقیق خوانده را در دادخواست ذکر کنید، زیرا اگر خوانده مکان مشخصی نداشته باشد، پرونده وارد مراحل 

 ای خواهد شد. پیچیده

طه را ذکر پس از نوشتن این موارد باید موضوع دادخواست را به دقت بنویسید، زیرا در صورتی که همۀ موارد مربو

نکنید، پس از سپری کردن پرونده، ممکن است مجدداً نیاز باشد تا دوباره دادخواستی برای آن موضوع تهیه و 

 ای برای آن تشکیل دهید.دوباره پرونده

همان طور که قبالً نیز اشاره شد، استفاده از وکیل یا مشاورۀ حقوقی برای نوشتن یک دادخواست حقوقی مناسب 

تان به مفاد قانونی ه دادگاه، مورد نیاز است، چون در دادخواست خود باید با توجه به موضوع درخواستبرای ارائه ب

مربوطه نیز اشاره کنید و در صورتی که نیاز به احضار شهود است، باید حتما ًدر دادخواست خود این مسئله را ذکر 

 کنید. 

توجه داشته باشید که کلیۀ مدارک و مستندات مورد نیاز و مربوط به این دادخواست را ضمیمه آن کنید تا دادگاه 

بتواند با توجه به مفاد قانونی و مدارک و شواهد مندرج در پرونده، رای مناسب را صادر کند. این نکته حایز اهمیت 

ئه حضوری و دستی داشته باشد، باید کپی برابر اصل شوند. است که کلیه مدارک پیوستی در صورتی که نیاز به ارا
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توانید کنید، کلیه مدارک مورد نیاز را نیز میالبته در صورتی که دادخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت می

 ارائه کنید تا پس از اسکن در پروندۀ شما درج شود.

 

 چگونگی تقدیم دادخواست به دادگاه
رهای بزرگ و کوچک بستر خدمات الکترونیکی قوۀ قضائیه وجود دارد. به همین دلیل، در زمان امروزه در اکثر شه

های دستی را ها دیگر درخواستارائه دادخواست باید از طریق این مراکز اقدام کرد، زیرا امروزه اکثر اوقات دادگاه

جا وجود ر داده باشد که این بستر در آنای قراکه دادگاه مربوطه در شهرهای دورافتادهکنند، مگر اینقبول نمی

 ندارد یا اکثر مردم با آن بیگانه باشند.

توجه داشته باشید که در صورت ارائۀ درخواست و ثبت آن در مراکز یادشده، اگر تا آن زمان در سامانۀ ثنا ثبت 

هویت شما در سامانۀ ثنا  نام نکرده باشید، ملزم هستید تا این کار را انجام دهید. چون بدون مشخص کردن و ثبت

 امکان ارائه دادخواست شما وجود ندارد.

میلیون تومان است، باید به شورای  20توجه داشته باشید که اگر موضوع درخواست شما مالی است و رقم آن زیر 

حل اختالف مراجعه کنید و شکایت خود را از این طریق پیگیری کنید. الزم به ذکر است اگر مسیر دادخواست 

شما قرار باشد از طریق شورای حل اختالف طی شود، این دادخواست باید به صورت دستی نوشته شود و دیگر 

نیاز به ثبت آن در مراکز خدمات الکترونیک قوۀ قضائیه نیست. در صورتی که موضوع دادخواست شما مالی و مبلغ 
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اید از همان طریق معمول که گفته شد، طی میلیون تومان باشد، روند ارائه دادخواست به دادگاه ب 20آن باالی 

 شود.

 هایی که نیاز به تنظیم دادخواست ندارنددرخواست 
توان به درخواست های متعددی وجود دارند که نیاز به تنظیم دادخواست ندارند. از این دسته موارد میدرخواست

تقسیم ترکه یا ارث، درخواست صدور  مهر و موم، درخواست ترکه و تحریر ترکه، درخواست تأمین دلیل، درخواست

صلح و سازش، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست 

 تعیین قیم و درخواست تأخیر اجرای حکم اشاره کرد.

 سخن آخر
های کیفری فردی که شوید، ولی در پروندهدر دعاوی حقوقی فردی شما خواهان و طرف مقابل خوانده نامیده می

های شوند. توجه داشته باشید که در پروندهکند شاکی و فرد طرف مقابل آن متهم نام برده میاقامۀ دعوی می

های کیفری شکوائیه. همان طور که در این مقاله نیز بارها اشاره شود، ولی در پروندهحقوقی دادخواست تنظیم می

توانید به بهترین نحو گام اول را ق مشاوران حقوقی و وکالی متبحر میشد، شما با دیافت مشاورۀ مناسب از طری

شده و ،که درج دادخواست است، به خوبی بردارید تا بتوانید با توجه به نوع نگارش دادخواست، مفاد قانونی ارائه

 مدارک و مستندات موردنیاز، رأی دادگاه را به نفع خود تغییر دهید.
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 معرفی شکوائیه
شکوائیه در حقیقت درخواستی است که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد که از حادث شدن یک عمل مجرمانه 

ها، برای خواهند که عالوه بر جبران خسارات و آسیب وارد شده به آناند، از دادگاه و مرجع قضایی میصدمه دیده

اند، رای الزم و مقتضی صادر شود. در این دهای انجام دامجازات مربوط به شخص یا اشخاصی که عمل مجرمانه

شود و به طرف مقابل شکوائیه که مورد دعوی هست، نوع درخواست، به فرد تنظیم کنندۀ شکوائیه شاکی گفته می

 شود. مشتکی عنه نامیده می

ام و نام باید توجه داشت که در درخواست مندرج در شکوائیه باید مشخصات هویتی شاکی و مشتکی عنه )مانند: ن

خانوادگی، سن، نام پدر، محل اقامت، شغل و...(، مشخصات هویتی وکیل در صورت نیاز، موضوع شکایت، محل 

وقوع و ادله جرم و همچنین شرح مختصری از نحوۀ وقوع جرم به همراه میزان خسارات برآورد شده نیز درج گردد 

نی مسئله شرح داده شود تا دادگاه بتواند بر اساس ادله و در انتهای درخواست مورد نظر باید با توجه به مفاد قانو

 و مفاد قانونی مندرج پرونده را بررسی کند و پیگیری های ورد نیاز را روی آن انجام دهد. 
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 شکوائیه یا دادخواست
با نوع  توجه داشته باشید که شکوائیه شباهت زیادی به دادخواست دارد و تنها تفاوت مهم این دو معموالً در رابطه

شود، اما خطاب آن به دادگاه است. دادخواست معموالً درخواستی است که خطاب به دادگاه حقوقی نوشته می

شود که جرمی اتفاق افتاده باشد و مخاطب آن دادستان است. به یاد داشته باشید که شکوائیه در زمانی نوشته می

ای نوشته شود. این کار که به صورت دقیق و موشکافانهتر از دادخواست است و نیاز است نوشتن شکوائیه پیچیده

آید و نیاز به کمک گرفتن از وکالی ماهر و های زیادی را نیاز دارد که معموالً از عهدۀ افراد عادی برنمیظرافت

 مشاوران حقوقی باتجربه دارد، زیرا قصور در کیفیت نگارش شکوائیه موجب شکست در پرونده خواهد شد.

 برای تنظیم شکوائیه شرایط الزم
 برای نوشتن یک شکوائیه باید شرایط و ضوابط زیر در نظر گرفته شود.

 داشتن اهلیت

در جرایمی که پیگیری آن نیازمند شکایت شخص آسیب دیده از جرم است، شخص باید اهلیت الزم را داشته 

باشد. در قانون ایران برای دختران باشد. این بدان معنی است که شرایط سنی الزم و کافی را برای شکایت داشته 

سالگی در  18ها این سن شود، ولی معموالً طبق روالِ دادگاهسالگی در نظر گرفته می 15سالگی و برای پسران  9

نظر گرفته خواهد شد. توجه داشته باشید، تا زمانی که فرد به سن قانونی و الزم نرسیده باشد، حتماً باید از طریق 

 های الزم برای آن انجام شود.شکایت صادر و پیگیریقیم یا ولی این 

 شکایت شاکی

های شود. منظور از جنبههای عمومی را شامل نمیبرخی از جرایم تنها نیازمند شکایت از طرف شاکی است و جنبه

سریعاً عمومی مواردی مانند فحاشی، توهین، افترا و مواردی از این دست است که پس از ارائه شکوائیه موضوع 

 بررسی و تحقیقات مورد نیاز شروع خواهد شد.

 اعالم ضابطین دادگستری

های الزم و توان از جرم رخ داده گذشت، با اعالم و گزارش ضابطین دادگستری پیگیریدر جرایم عمومی که نمی

ن نیروی انتظامی های مورد نیاز انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که منظور از ضابطین دادگستری مأمورابررسی

شوند و به و در برخی موارد نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای این چنینی نیز شامل حال این قانون می

 توانند عمل کنند.عنوان ضابط دادگستری می

 اقرار و اظهار متهم
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درک و قراینی در قانون آمده است که اگر شخصی به جرایم خود شخصاً اقرار کند، در صورتی که حتی هیچ م

مشهود دال بر وقوع جرم وجود نداشته باشد، وقوع جرم تنها با اقرار متهم اثبات شده و دیگر نیاز به سایر موارد 

 نخواهد بود.

 جرایم مشهود

شود که در شرف وقوع است یا زمان کوتاهی از وقوع آن گذشته دانید جرمی مشهود محصوب میهمان طور که می

این بین باید ادلۀ جرم و آثار مربوط به آن قابل اثبات باشد و انتساب آن به فرد یا افراد مذکور است. البته باید در 

 ممکن باشد. 

 

 نکاتی که باید مورد توجه قرار دهید
توجه داشته باشید که پس از ثبت شکوائیه عنوان و موضوع شکوائیه قابل تغییر نخواهد بود. بنابراین باید در زمان 

ای و وکالی زبده برای این کار استفاده کنید تا بتوانید شکایت خود را در دادگاه ه از مشاوران حرفهنوشتن شکوائی

به نحو مطلوبی پیگیری کنید و مشکلی از بابت نوع نگارش و نوشتاری شکوائیه نداشته باشید. ناگفته پیدا است 

رسیدن به هدف خود و جبران خسارات که عدم دقت و توجه الزمدر نوع نگارش شکوائیه ممکن است شما را از 

 وارده برای شما امکان پذیر نشود.
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در زمان ارائه شکوائیه باید کلیۀ مدارک و مستندات مورد نیاز در رابطه با شکوائیه تقدیمی باید به پیوست شکوائیه 

م به دادگاه، جهت ثبت شود تا بتوان با توجه به متن و مفاد قانونی ارائه شده، اسناد و مدارک دال بر وقوع جر

 دریافت رای مناسب، ارائه شود.

شوند، الزم به ذکر است که در جرایم مختلف شهودی که قابل گذشت نیستند و جنبۀ عمومی جرایم را شامل نمی

تنها با اعالم ضابطین دادگستری مانند نیروی انتظامی، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج و امثال این گونه نیروها 

 را و بدون داشتن شاکی خصوصی بررسی و قابل پیگیری خواهد بود. توسط دادس

همچنین درج تاریخ و محل وقوع جرم و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای اثبات آن از ضروریات شکوائیه 

 است تا بتوان پرونده را پیش برد، زیرا در تعیین دادسرای صالح این امر ضروری است.

قانون آئین دادرسی کیفری، اگر در زمان پیگیری یک پرونده بازپرس متوجه جرمی به غیر از  99با توجه به ماده 

جرمی که در شکوائیه درج شده است، شود و حتی مرتبط با پرونده در حال بررسی نباشد، بدون داشتن شاکی 

دادستان برساند و  تواند موضوع کشف شده را به اطالعخصوصی قابل پیگیری خواهد بود. بازپرس طبق قانون می

در صورت تایید دادستان تحقیقات بعدی روی جرم کشف شده به عمل آید و پرونده جدیدی برای این امر باز 

 شود.
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 شود؟نیم عشر چیست و چگونه محاسبه می
های مختلف با آن برخورد داشته باشید، نیم عشر دولتی یا از مسائلی که ممکن است در طول زندگی و در پرونده

اجرایی باشد. بنابراین بهتر است در این رابطه کمی اطالعات خود را افزایش دهید تا از مفاد و چگونگی محاسبه و 

 ع دچار سردرگمی نشوید. پرداخت آن اطالعات کافی را داشته باشید تا در زمان وقو

 نیم عشر چیست؟
شود، با توجه که در دعاوی حقوقی عالوه بر مبلغی که شخص محکوم میتوان این مسئله را این گونه بیان کرد می

تر از آن را به دادگاه پرداخت کند که اصطالحاً به آن نیم عشر دولتی یا نیم به مبلغ محکوم شده باید مبلغی اضافه

توان گفت که نیم عشر به دو نوع نیم عشر دولتی و نیم عشر اجرایی شود. به طور کلی میگفته میعشر اجرایی 

 ها را در جای خود در ادامه توضیح داده خواهد شد.شوند که چگونگی محاسبه و نحوه پرداخت آنبندی میتقسیم

 

 های آنچگونگی پرداخت نیم عشر و معافیت
نیم عشر اجرایی کسی که محکوم شده است، باید مبلغی را به عنوان حق االجرا یا باید توجه داشته باشید که در 

شود، به این مبلغ پرداختی نیم عشر به دادگاه پرداخت کند. اما زمانی که این حق االجرا مربوط به بحث مهریه می

م مبلغ مهریه یا همان نیم شود. با توجه به این قانون زوجه در مرحلۀ اول باید یک بیستنیم عشر دولتی اطالق می
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عشر دولتی را جهت اجرای حکم و صادر کردن اجراییه به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه 

کند. حال اگر کسی توان پرداخت این مبلغ را به دادگاه نداشته باشد، باید این موضوع به قاضی منتقل شود و با 

یی زوجه را از پرداخت این مبلغ شهادت دهند، این روند به صورت حکم اعسار استفاده از دو شاهد که عدم توانا

شود که زوجه از پرداخت نیم عشر دولتی که در ابتدا ملزم به پرداخت آن شده بود، رهایی آید و باعث میدر می

 پیدا کند.

ت نیم عشر، باید دو شاهد توجه داشته باشید که در زمان ارائۀ دو شاهد جهت نشان دادن عدم توانایی در پرداخ

مورد نظر با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه خود نزد قاضی بروند و اعالم کنند که با توجه به اینکه شخص 

مذکور دارایی منقول و غیرمنقول قابل توجهی ندارد، توان مالی مورد نیاز را نیز برای پرداخت نیم عشر به دادگاه 

 دریافت این مبلغ را از دادگاه داشته باشند.نخواهد داشت و تقاضای عدم 

 

این نکته حایز اهمیت است که در صورت عدم پرداخت نیم عشر دولتی، در ابتدا حکم جلب صادر خواهد شد، 

سپس در صورتی که برای وصول آن راه حلی وجود نداشته باشد، زوجه باید عدم توانایی پرداخت آن را با معرفی 

ت کند تا نیم عشر دولتی مذکور تبدیل به اعسار شود، که البته این مسئله مسلما ًبه قاضی و شهادت دو شاهد اثبا

 پرونده مربوط است که البته در صورت وجود قرائن و شواهد الزم معموالً قاضی پرونده این مسئله را خواهد پذیرفت.

ها هایی در آنگوییدد از شاهدان، تناقضهای متعتواند با پرسش و پاسخالبته در مقابل اعسار، زوج یا وکیل او می

کشف کند و دادگاه را به سمتی ببرند که زوجه مجبور به پرداخت کامل نیم عشر شود. به همین دلیل، همین امر 
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ممکن است باعث شود تا زن از به اجرا گذاشتن مهریه حداقل تا مدتی صرف نظر کند. البته گاهی اوقات این 

هت پرداخت نیم عشر به دادگاه حل و فصل خواهد شد. در بحث نیم عشر دولتی وکالیی مسئله با توافق طرفین ج

کنند که نشان دهند ارزش کنند، یعنی مسئله را طوری بیان میکه مهارت دارند، گاهی این مسئله را تقویم می

 اه پرداخت شود. واقعی مهریه نامشخص است که همین امر سبب شود تا مبلغ اندکی بابت مبلغ نیم عشر به دادگ

 تفاوت در پرداخت نیم عشر دولتی و اجرایی
باید بدانید که برای معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی و نیم عشر اجرایی باید تفاوت قائل شوید. در نیم عشر 

اجرایی اگر فرد محکوم شود تا ده روز پس از صدور ابالغیه اجرایی بدهی خود را که همان مبلغ محکوم شده است 

بد و با او سازش کند، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف را بپردازد یا باید در این مدت با خواهان به توافق دست یا

خواهد شد. حال در نظر داشته باشید که اگر قسمتی از مبلغ محکوم شده را پس از ده روز پرداخت کند، به همان 

ا میزان نیم عشر را نیز باید بپردازد و دادگاه حق االجرای الزم را دریافت خواهد کرد. همچنین اگر پس از ده روز ب

قانون اجرای احکام مدنی ایران باید نصف نیم عشر را بپردازد و در  160طرف مقابل سازش کند، به استناد ماده 

 صورت عدم پرداخت این مبلغ، مجبور است کل نیم عشر مشخص شده را بپردازد. 

 

 

 

 ضمانت اجرا در نیم عشر در زمان عدم پرداخت آن
شود که اگر ت اجرا در عدم پرداخت نیم عشر بدین صورت مشخص میبا توجه به قانون موجود در کشور، ضمان

محکوم علیه نیم عشر را پرداخت نکند، از اموال توقیف شده او پس از فروش و مزایده این مبلغ برداشت خواهد 
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شد. حال اگر شخص مذکور مالی نداشته باشد تا توسط دادگاه توقیف و فروخته شود، اگر بعدا مالی را به دست 

 توان استبفای او را از آن مال درخواست کرد.ورد میآ

 محاسبۀ نیم عشر 
برای محاسبۀ نیم عشر دولتی و اجرایی در ابتدا باید اصل طلب به همراه سود و جریمه درخواستی را تا تاریخ 

ه، نیم صدور اجرائیه محاسبه کنید. سپس پنج درصد از جمع این اعداد را به دست آورید. این مبلغ به دست آمد

شود و از کسی که اجرائیه علیه او صادر شده است، طلب خواهد شد. همچنین توجه داشته باشید عشر نامیده می

که به حق الوکاله نیز در صورتی که جزو مدلول سند باشد، این مبلغ تعلق خواهد گرفت که در صورت تایید آن 

 این مبلغ نیز باید به مبالغ فوق اضافه شود.

 ین نیم عشرمحاسبۀ آنال

توانید برای برای راحتی کار شما این سایت ابزاری مناسب را جهت محاسبه نیم عشر اختصاص داده است. شما می

محاسبۀ میزان نیم عشر پرداختی به دادگاه در کادر مربوطه مبلغ محکومیت را وارد کنید و سپس با زدن کلید 

 ه مبلغ محکوم شده پرداخت کنید را ببینید. محاسبۀ نیم عشر، مبلغ نیم عشری که باید با توجه ب
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 آشنایی با قراردادهای استخدامی و کار
شود. در این نوع نوشته که به قرارداد قرارداد استخدام یا قراداد کار معموالً بین کارفرما و کارگر یا کارمند بسته می

معروف است، عنوان کار، شرایط مورد نیاز برای تصدی آن شغل، میزان حقوق و دستمزد، شرایط موجود برای 

  شود.فسخ قرارداد و عناوینی از این دست در آن درج می

شود که بر اساس با توجه به مادۀ هفت فصل دوم قانون کار، قرارداد استخدام یا قرارداد کار به قراردادی گفته می

شود تا در ازای دریافت مبلغی با عنوان دستمزد یا حقوق، کار یا فعالیتی را برای مدت آن کارگر یا کارمند متعد می

ارفرما انجام دهد. کارگر یا کارمند به شخص حقیقی گفته زمان مشخص، که مندرج در قرارداد است، برای ک

دهد و با توجه به مفاد قرارداد به صورت روزانه، شود که به درخواست کارفرما فعالیت یا کاری را انجام میمی

شود که کند. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی محسوب میهفتگی یا ماهانه دستمزد خود را دریافت می

شود و کارمند یا کارگر مکلف به انجام آن کار یا فعالیت ار مربوطه، به دستور و درخواست او انجام میفعالیت یا ک

 در قِبَلِ دریافت دستمزد و حقوق هستند.
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 های قرارداهای خصوصی و دولتیتفاوت
دارند. در حال  هایی از همهای دولتی و خصوصی تفاوتها و ارگانمعموالً فرایندهای جذب نیروی کار در شرکت

های دولتی معموالً از طریق آزمون استخدامی و سپس مصاحبه و گزینش، نیروهای خود را از طریق حاضر ارگان

گزینند. قراردادهای دولتی به سه دسته قراردادهای رسمی، قراردادهای پیمانی و معاونت نیروی انسانی خود برمی

شوند. این قراردادها بر اساس قانون استخدام کشوری بندی میسیمقراردادهای خدماتی یا به اختصار قراردادی تق

شود تا کارمندان پس از پایان خدمت خود از مزایای شوند که باعث میو مدیریت خدمات کشوری نوشته می

صندوق بازنشستگی برخوردار شوند. شایان ذکر است که میزان و مقدار حقوق سالیانه و مزایای اضافه آن در اختیاز 

دانید، کارمندان دولتی از ثبات امنیت شغلی و شود. همان طور که میدولت است و توسط دولت مشخص می

های دولتی حقوق و مزایای باالتری برخوردار هستند که همین امر استقبال جوانان را برای استخدام در دستگاه

یار کم است و فرایند جذب نیرو نیز های دولتی بسدهد. با این وجود میزان جذب نیرو در دستگاهافزایش می

های ها و جذب نیروها در شرکتشود تا بیشتر استخدامفرایندی پیچیده خواهد داشت. همین دالیل باعث می

 خصوصی انجام شود.

 انواع قراردادها 
 قرارداد غیرموقت یا دائمی

اکثر کارجویان برای افزایش امنیت شود. این نوع قرارداد بهترین و پرطرفدارترین نوع از قراردادها محسوب می

شغلی و راحتی خیال به دنبال استخدام به صورت قراردادهای دائمی هستند. در این نوع قراردادها مدت زمانی 

تواند تا زمان بازنشستگی در آنجا مشغول به شود و کارگر یا کارمند مربوطه میبرای پایان قرارداد مشخص نمی

نون کار نیز اصرار دارد تا اکثریت قراردادها بدین شکل بسته شوند تا از این طریق بتوان کار باشد. در این زمینه قا

 تا حدی منافع کارگران و کارمندان بخش خصوصی را حفظ کند.

هایی که جنبۀ مستمر دارند، آن، در رابطه با فعالیت 2قانون کار و تبصره  7به یاد داشته باشید که بر اساس ماده 

 شود.د مدت زمانی ذکر نشود، آن قرارداد به عنوان قرارداد دائمی محسوب میاگر در قراردا

همچنین از مزایای دیگر این نوع قراردادها وجود سنوات با توجه به آخرین حقوق دریافتی و حق بیمه است. ضمناً 

و پرداخت خواهد شد. شده به فرد یا خانوادۀ اپس از بازنشستگی یا فوت یا از کار افتادگی، حقوق و مزایای مشخص

 از دیگر مزایای این نوع قراردادها عدم فسخ یک طرفه آن است.
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 قرارداد موقت یا غیردائمی

شده تنظیم همان طور که از نام این نوع قرارداد پیدا است، این نوع قرارداد برای مدت زمانی محدود و مشخص

نوع قراردادها کارگر یا کارمند موظف است تا بر اساس  شود و تاریخ شروع و پایانی برای آن وجود دارد. در اینمی

دهد و در شده آن کار یا فعالیت را انجام میهای زمانی مشخصاست، در بازههایی که در قرارداد ذکر شدهفعالیت

ر کند. البته برای اینکه حقوق این قشر از کارجویان تأمین شود، وزارت کاازای آن حقوق و دستمزد را دریافت می

و امور اجتماعی مدت زمان مورد نیاز برای درج در قرارداد با کارگران و کارمندان را در مشاغلی که ماهیت آن 

 کند. غیردائمی است، مشخص می

این نکته حایز اهمیت است، زمانی که زمان قرارداد به پایان برسد و کارفرما ادامۀ قرارداد یا منقضی شدن آن را 

 است. تواند این ادعا را داشته باشد که قرارداد به صورت شفاهی تمدید شدهکارمند میاعالم نکند، کارگر یا 

 قرارداد کار معین

شود. شده بین کارگر یا کارمند و کارفرما بسته میاین نوع قراردادها معموالً در ازای انجام یک کار معین و مشخص

رسد. آن کار به اتمام رسید، قرارداد نیز به پایان می شود و به محض اینکهدر این نوع قرارداد نوع کار مشخص می

شده به منزلۀ اتمام قرارداد به در این نوع قراردادها فسخ یک طرفه امکان پذیر نخواهد بود، ولی پایان کار معین

، شده به مدت یک سال یا بیشتر به طول انجامدرود. البته این نکته حایر اهمیت است که اگر کار مشخصشمار می
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کارفرما موظف خواهد بود تا به ازای هر سال سابقۀ فرد، مبلغی را به عنوان مزایای پایان کار، طبق آخرین حقوق 

 و دستمزد فرد در یک ماه پایانی، به او پرداخت کند. 

 
 قرارداد کار آزمایشی

شخص را با معیارهای خود بسنجد، زمانی که نیاز است تا فرد با کار و نحوۀ انجام آن آشنا شود تا کارفرما نیز بتواند 

توانند با فصل دوم قانون کار، دو طرف می 11شود. طبق ماده قرارداد کار آزمایشی با کارگر یا کارمند بسته می

موافقت یکدیگر مدت زمان مشخصی را برای این دورۀ آزمایشی مشخص کنند. در این نوع قرارداد برخالف 

توانند ناگهانی و بدون دلیل قرارداد را یک طرفه فسخ کنند ر کدام از طرفین میقراردادهایی که در باال ذکر شد، ه

و هیچ کدام ملزم به پرداخت خسارت به طرف دیگری نخواهند بود. البته ناگفته نماند که این فسخ اگر از طرف 

قرارداد از  اگر فسخ کارفرما باشد، باید دستمزد فرد را به طور کامل تا انتهای دورۀ آزمایشی پرداخت کند، ولی

است کردهتواند دستمزد خود را تا آن تاریخی که در محل کار حضور داشت و فعالیت میطرف فرد باشد، او تنها می

 را مطالبه کند. نکتۀ آخر اینکه این زمان معموالً برای کارگران ساده یک ماه و برای افراد متخصص سه ماه است.

 سخن آخر
هدف از نوشتن و بستن قرارداد بین کارگر یا کارمند با کارفرما، جلوگیری از تضییع حقوق و پیشگیری از بحث و 

شود تا حتماً جدل در نوع فعالیت و حقوق و دستمزد مربوط به آن کار است. به همین دلیل است که توصیه می
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طرفین با شرایط یکدیگر به خوبی آشنا شوند و  های موقت و کوتاه مدت نیز قرارداد بسته شود تاحتی در فعالیت

دید بهتری از شغل و عملکرد مدنظر خود داشته باشند. مسلماً داشتن قرارداد کاری برای کارگران و کارمندان 

مند شوند. برای آشنایی بیشتر با انواع قراردادهای موجود شود تا در صورت نیاز از مزایای قانونی آن بهرهموجب می

 را مطالعه کنید. مقالهتوانید این های دیگر میدر کشور
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