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 مقدمه. 1

بـا اسـتحکام    قوام جامعـه  ودارد  اي العاده اولین نهاد اجتماعی اهمیت فوق در حکمخانواده 
هـاي   نسـبت سـایر رشـته   بـه  حقوق خـانواده   ،به همین ترتیب. داردارتباط مستقیم خانواده 

و با توجـه بـه اقتضـائات نهـاد خـانواده، طراحـی و تصـویب         داشتهاهمیت فراوانی  حقوق
گذاري ایران در این زمینـه از دیربـاز    قانون. بایسته است نهاد یادشده دربارة مقررات مناسب

منـد اسـالمی، قـانون     از انقـالب شـکوه   پس. است  مواجه بوده فراوانیهاي  و نشیب با فراز
واحـد   در حکـم خانواده  ،قانوناین  ۀمقدم و درکرده اساسی بر رکن اساسی خانواده تأکید 

  .است شده اسالمی و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی  ۀبنیادین جامع
هـاي   ریزي قوانین و مقررات و برنامه ۀکه هم کردهقانون اساسی مقرر  10اصل  چنین هم

، پاسـداري از قداسـت آن و اسـتواري     تشـکیل خـانواده    کردن  آسان راستايمربوط باید در 
بدیهی اسـت بـراي تـأمین مصـالح      .حقوق و اخالق اسالمی باشد ۀبر پای روابط خانوادگی 

بلکه مقررات شکلی رسیدگی بـه   تنها مقررات ماهوي، گفته، نه نیل به اهداف پیشو خانواده 
. ، باید از منطق مناسب برخوردار باشدمربوط به آندعاوي خانوادگی و قواعد اجراي احکام 

این جستار درصـدد  . ه استشدتصویب  در این راستا 1391مصوب  هخانوادانون حمایت ق
واعـد  ق ۀعرصـ اساسی پاسخ گوید که قانون جدیـد در   ۀمسئلبه این با دیدي انتقادي است 

اي  ها و قواعد تـازه  چه نوآوريشکلی حاکم بر رسیدگی و اجراي احکام مربوط به خانواده 
  .است  به ارمغان آورده

  
  مربوط به رسیدگی ةقواعد ویژ. 2

 )یتساختار و صالح( دادگاه خانواده 1.2

فصل . است  هشدملزم خانواده   قضائیه به تشکیل دادگاه ةقوخانواده،   قانون جدید حمایت در
مرجع مزبور دادگـاهی اختصاصـی   . است  هیافتاختصاص » دادگاه خانواده«قانون به این اول 

بـه  مرجـع  ایـن  صالحیت محلی  چنین هم. از صالحیت ذاتی ویژه برخوردار است است که
تغییراتـی   کردند میبه دعاوي خانوادگی رسیدگی  ،نسبت مراجعی که قبل از تصویب قانون

  .است  هیافت يتر در قانون جدید، نقش قاضی مشاور زن اهمیت بیش چنین هم. است یافته 

  )خانواده دادگاه یتحدود صالح(خانواده  یدادگاه اختصاص 1.1.2
 هاي عمومی و انقالب، رسیدگی به دعاوي خانوادگی در تصویب قانون تشکیل دادگاهبا 
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قـانون   ةواحـد  ةمـاد ، بـا تصـویب   1376 در سال. قرار گرفتصالحیت دادگاه عمومی 
قانون اساسی، مقرر شـد   21هاي اصل  به دادگاه کشور يها اختصاص تعدادي از دادگاه

هاي عمومی را براي رسیدگی به دعاوي خانوادگی  قضائیه شعبی از دادگاه ةکه رئیس قو
بـه معنـی سـلب     منظور  بدینتخصیص برخی از شعب دادگاه عمومی . اختصاص دهد

 ةواحـد ة مـاد بلکه به داللـت   ؛رسیدگی به سایر دعاوي نبودشعب در این صالحیت از 
 ،واقع در. را نداشتندنظر  مد، سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوي یادشده

نبوده، بلکـه همـان    یاختصاصشعب تعیینی براي رسیدگی به دعاوي خانوادگی مراجع 
 يبـرا ( کرد یم یدگیرس یخانوادگ يبه دعاو یصورت تخصص  که به بود یمرجع عموم

  ).119/ 1 :1376 ،یمدن ؛78- 77: 1381 ،ياوری ← مخالف نظر مالحظۀ
ظرف سه سـال دادگـاه    شدمکلف  هیقضائ ةخانواده، قو تیحما دیجدقانون  بیبا تصو

 ،قـانون  2و  1خـانواده از مـواد    بودن دادگاه  یاختصاص. دهد لیتشک راخانواده  یاختصاص
اسـت   نیـ خانواده ا  بودن دادگاه یاختصاص دةیفا. شود یماستنباط  1 ةماد 1 تبصرة از ژهیو به

ـ ا. کند یم یدگیرس یخانوادگ يکه دادگاه مزبور منحصراً به دعاو تنهـا دقـت در    امـر نـه   نی
 يرا بـرا  یخـانوادگ  يبـه اقتضـائات دعـاو    توجهبلکه مجال  بخشد، یم یرا فزون یدگیرس
 یاست کـه قاضـ   نیا یمقتض یخانوادگ يدعاو تعیطب ،که نیا حیتوض. کند یمفراهم  یقاض

 يهـا  باشـد کـه از راه   منـد  بهـره  يریاز چنـان تـدب   ،یحوصله و دقت کـاف  ،عالوه بر تجربه
 يغبطـه و مصـلحت اعضـا    نیو تأم نیالب اصالح ذات نۀیزم ،از جمله پند و اندرز ،گوناگون
 تـدبیري چنـان   دیـ خانواده با  دادگاه یقاض نیچن هم. کندرا فراهم  ،فرزندان ژهیو به ،خانواده

را لحاظ  يو فرد یخانوادگ ،یمصالح گوناگون اجتماع ،يرأ يباشد که بتواند در انشا داشته
  ).86/ 1: 1381شمس، ( کند

به این معنـی  خانواده   از نظر حقوق آیین دادرسی نیز اختصاصی دانستن دادگاه چنین هم
 منحصـراً  و ندارنـد وي خانوادگی را هاي عمومی صالحیت رسیدگی به دعا دادگاه است که

 اگـر بنابراین . دندارهاي خانواده صالحیت رسیدگی به دعاوي احصاشده در قانون را  دادگاه
قـرار عـدم   د، بدانـ خـانواده    دادگاه عمومی رسـیدگی بـه دعـوایی را در صـالحیت دادگـاه     

 ،قـانون  اسـاس بـر  کـه    در حـالی  .عکسبرو  کند میرا صادر  یربه نفع دادگاه اخ یتصالح
رسـد   نظـر مـی    بـه قانون اساسی،  21 هاي اصل ها به دادگاه اختصاص تعدادي از دادگاه

قـرار   د، بایردکه شرایط رسیدگی به دعوي خانوادگی را ندا ،از دادگاه عمومی يا شعبه
 سخن تیمخالف که از قرار عدم صالح نظر مالحظۀ يبرا(کند امتناع از رسیدگی صادر 

  ).105: 1387 ،يمهاجر ← گفته
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باید دید در فرض ایجاد اختالف در صالحیت بین دادگـاه عمـومی و دادگـاه     حال
 ،قانون آیین دادرسی مدنی 28ة مادممکن است از  ؟خانواده، مرجع حل اختالف کجاست

دادگاه نظامی و دادگـاه  ( که حل اختالف بین دادگاه عمومی با برخی مراجع اختصاصی
نظر برسد که حل اختالف   عالی کشور قرار داده، چنین به  انرا در صالحیت دیو) انقالب

عالی   که مرجع اختصاصی است، در صالحیت دیوان ،خانواده  بین دادگاه عمومی و دادگاه
این است که در ارتباط با دادگاه عمومی  28ة مادمنطق حاکم بر  گفتباید  ، اماکشور باشد

عالی کشـور نخسـتین     دیوان ،از سوي دیگرسو و دادگاه نظامی و دادگاه انقالب  از یک
دادگاه تجدیدنظر استان در خانواده   دادگاه يکه آرا  در حالی. مرجع مشترك مافوق است

مافوق دادگـاه  نخستین مرجع مشترك  در نقش مرجعمنطقاً این بوده و قابل تجدیدنظر 
، قانون آیین دادرسی مـدنی  27ة مادبا توجه به بنابراین . است عمومی و دادگاه خانواده

  .استحل اختالف دو دادگاه اخیر با دادگاه تجدیدنظر استان 
توجـه دیگـر حـدود     شـایان   ۀمسـئل با توجه به اختصاصی بـودن دادگـاه خـانواده،    

قانون  مندرج درتقریباً همان موارد  ،جدیدقانون  4ة ماددر . دادگاه استاین صالحیت 
در قانون اساسی، با کمی توسـعه   21هاي اصل  ها به دادگاه اختصاص تعدادي از دادگاه

نـد  ا شده عبارت موارد افزوده. است  شده قرار دادهخانواده   قلمرو صالحیت دادگاه حکم
در طالق، انفسـاخ   هم زدن آن، اذن در نکاح، رجوع نامزدي و خسارات ناشی از بر :از

نکاح، حجر و رفع آن، والیت قهري، وصایت در امور مربوط به محجوران، امور راجـع  
 .سرپرست، اهـداي جنـین و تغییـر جنسـیت     به غایب مفقوداألثر، سرپرستی کودکان بی

. تصور اسـت مقانون مدنی  1043و  1041 ادوم دربارةاذن در نکاح،  ۀمسئلاست  گفتنی
سـال   پـانزده سال و نکاح پسـر قبـل از    سیزدهنکاح دختر قبل از  ،1041ة ماداساس  بر

که از  ،1043ة مادبر اساس . دادگاه است از طریقنیازمند اذن ولی و تشخیص مصلحت 
صـورت   نیـز در ، پدر یا جد پدري در مورد ازدواج دختر باکره سخن گفتـه  ةاجازلزوم 

خانواده مرجـع صـالح بـراي      گاهمزبور، داد ةاجازموجه پدر یا جد پدري از  امتناع غیر
موضـوع در قـانون اختصـاص    ایـن  اهداي جنین نیز هرچند  بارةدر .گیري است تصمیم

موارد احصاشده براي  ةزمرقانون اساسی، در  21هاي اصل  ها به دادگاه تعدادي از دادگاه
اهـداي جنـین بـه زوجـین      نقانو 4ة مادموجب   به ، اماخانواده نیامده  صالحیت دادگاه
، رسیدگی به درخواست اهداي جنین در صالحیت محـاکم  22/4/1382نابارور مصوب 

 ۀمسـئل  ،1391گـذار   قانونچرا که معلوم نیست است   دیگر این ۀنکت .قرار دارد خانواده
خـانواده تصـریح     موارد صالحیت دادگـاه  شماررا در  )1376در قانون  مصرح( »نحله«
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قـانون اصـالح مقـررات     6 ةتبصـر موجـب بنـد ب     که نحله به این ویژه هب ؛است نکرده 
اعتبـار   يقانون حمایت خـانواده بقـا   58ة ماد 8بوده و بند  شده فتهمربوط به طالق پذیر

  .است  کردهمزبور را تصریح  ةشد مقرر

  )سابق همسرگاه  اقامت ۀمسئل( یمحل یتصالح 2.1.2
. رددا ییهـا  تفاوت نیشیپبا مقررات  یمحل تیصالح ثیخانواده از ح تیحما دیجدقانون 
 ن،یمربـوط بـه زوجـ    یو امور خـانوادگ  يدر دعاو«قانون،  نیا 12 ةموجب ماد به  ،ییاز سو

مگـر   ،کنـد  يدعو ۀمحل سکونت خود اقام ایدر دادگاه محل اقامت خوانده  تواند یزوجه م
 دادگـاه  تی، شرط صالحاساس نیا بر. »باشد رمنقولیغ ۀیمهر ۀکه خواسته، مطالب يدر مورد

 نیزوجـ  به مربوط يدعو اوالً که است نیا کند یم طرح که ییدعوا در زوجه سکونت محل
ـ ثان. ستیحکم ن نیمربوط به فرزندان مشمول ا يپس دعاو باشد؛  ۀیـ مهر ۀمطالبـ  يدعـو  اًی

ماده، زوجه در انتخـاب   نیموجب ا به  نیچن هم. از شمول حکم خارج است رمنقولیغ
 تیصالحعلت . مختار است شیدادگاه محل سکونت خو ایدادگاه محل اقامت خوانده 

ـ ا ينه دادگاه محل اقامت و و) خواهان(دادگاه محل سکونت زوجه   بـه  کـه  اسـت  نی
 است زوج سکونت محل همان زوجه اقامت محل اصوالً ،یقانون مدن 1005 ةموجب ماد 

  ).524: 1382 ،يلنگرود يجعفر ؛98- 94: 1376زاده،  و قاسم ییصفا(
  :13ة مادموجب   به از سوي دیگر

هـاي   دیگـر در حـوزه   خانواده را علیه یـک   هرگاه زوجین دعاوي موضوع صالحیت دادگاه
، صـالحیت  هقضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شـد 

باشـد، دادگـاهی     چه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شـده  چنان. رسیدگی را دارد
  .کند دعاوي رسیدگی می ۀکلیکه صالحیت رسیدگی به دعواي زوجه را دارد به 

در  البته. سابق است ةخانواد تیقانون حما 7 ةتفاوت، تکرار حکم ماد یبا کم ،حکم نیا
زوجـه   يبه دعـوا  یدگیرس تیکه صالح استصالح  ی، دادگاه13 ةماد ریفرض قسمت اخ

قانون سابق در فـرض مشـابه، دادگـاه محـل اقامـت       7 ةموجب ماد که به   یدر حال ؛را دارد
 تـوأم  یدگیمنطق لزوم رسـ ) 306/ 1: 1388 ان،یکاتوز( یبرخ. بود یدگیزوجه صالح به رس

ـ م کامـل  ارتبـاط  وجود فرض را واحد دادگاه در گرید کی هیعل نیزوج يدعاو  يدعـاو  انی
 انیـ مصـالح مربـوط بـه ک    تیـ رعا مزبـور  حکـم  لیدل رسد یبه نظر م اما اند، دانسته نیزوج

 فاتیاز تشـر  زیـ و گر یخـانوادگ  يبه دعاو یدگیرس لیتسه سخن، گرید به. استخانواده 
  .است گذار بوده  نظر قانون مد تر شیب یدادرس نییآ ریوپاگ دست
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یکی از زوجین مقیم ایران و قانون جدید، در فرضی که  14ة مادموجب   به چنین هم
در فرضی . دیگري مقیم خارج باشد، دادگاه محل اقامت شخص مقیم ایران صالح است

دو در ایران محل سکونت داشته باشند،  چه هر دو مقیم خارج باشند، چنان که زوجین هر
در  هـا  آنچه فقط یکـی از   دادگاه محل سکونت زوجه صالحیت خواهد داشت و چنان

فـرض  ( در غیر این صورت. استصالح محل باشد، دادگاه همان داشته ت سکونایران 
قضایی شهرسـتان   ةحوز، دادگاه )یک از زوجین در ایران هیچنداشتن اقامت و سکونت 

 کـرده که طرفین بر صالحیت دادگاه محل دیگري توافق  مگر این ؛تهران صالحیت دارد
سـابق   ةخـانواد قانون حمایت  7ة مادهایی در  با تفاوت 14ة مادحکم مذکور در . باشند
  .بینی شده بود پیش

ه از شـد احکـام صادر دربـارة  قـانون جدیـد    15مـادة  در پایان این قسمت، گفتنی است 
  :است کرده هاي خارجی مقرر  دادگاه

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امـور و دعـاوي خـانوادگی خـود را در محـاکم و      
ویش مطرح کنند، احکام این محاکم یـا مراجـع در   دار محل اقامت خ مراجع صالحیت

دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم  که دادگاه صالحیت مگر آن ؛شود ایران اجرا نمی
  .تنفیذي صادر کند

انـد   مبهم دانسـته  رو  نیمقرره را از ا نیا) 23: 1393 ،یو امام ییصفا( دانان حقوق یبرخ
ـ یا دادگـاه  قیـ طر از يمـاهو  یدگیرسـ  ،»یبررس«منظور از  ستیکه معلوم ن ـ  اسـت  یران  ای

 یدگیرس یعنی دوم، حل راه »ذیتنف« کلمۀو با توجه به  یدرست به شانیا البته ؛یشکل یدگیرس
  .اند رفتهیرا پذ ،یشکل

  مشاور زن ینقش قاض 3.1.2
قـانون   21اصـل   يهـا  ها بـه دادگـاه   از دادگاه يقانون اختصاص تعداد ةواحد ةماد 3 ةتبصر
هـر دادگـاه   «ده بـود کـه   کـر ، مقـرر  »زن ییمشاور قضـا « ینهاد حقوق سیضمن تأس یاساس

نموده و احکام پـس از   یدگیزن شروع به رس ییبا حضور مشاور قضا المقدور یخانواده حت 
 بـه  یتـوجه  انیشا قیمزبور توف ةمقرر اما. »زن صادر خواهد شد ییمشاوره با مشاوران قضا

ـ به ق دینبود و مق یحکم مزبور الزام يااجر ،ییاز سو رایز اورد؛یدست ن ـ « دی » المقـدور  یحت
کـه   نیـ مشـاوره بـود، بـدون ا    ۀزن صرفاً ارائ یینقش مشاور قضا گر،ید يشده بود و از سو

) 19: 1386 ،یو امـام  ییصفا( یبرخ رو،  نیا از. آن داشته باشد بارةدر یفیدادگاه تکل یقاض
  .کردند مزبور انتقاد  ةمقرر از
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قاضی مشاور زن، هم در تشکیل جلسات  براي یادشدهاشکاالت براي رفع  جدید،قانون 
 ،از سـویی قـانون  این  2ة مادموجب   است؛ به شده دادرسی و هم در صدور رأي نقش قائل 

 ؛»دگـرد  البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی  دادگاه«
  :از سوي دیگر. رسیدگی شرط رسمیت جلسه است ۀجلسوجود قاضی مشاور زن در  یعنی

قاضی مشاور باید ظرف سه روز از خـتم دادرسـی بـه طـور مکتـوب و مسـتدل در مـورد        
رأي بایـد در   ةقاضـی انشـاکنند  . نظر و مراتب را در پرونده درج کنـد  موضوع دعوي اظهار

ـ   با ذ ،چه با نظر وي مخالف باشد دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنان  ۀکـر دلیـل نظری
  .وي را رد کند

مشـاور   یحق ندارد بدون توجه به نظر قاضـ  يرأ يدادگاه در مقام انشا یقاض ن،یبنابرا
را مسـتدالً رد   شنظـر  دیبا ،يو ینظر مشورت رفتنینپذدر صورت  ی، بلکه حتکندزن اقدام 

ـ قـانون حما  حۀیال 2 مادة ۀیاست، در متن اول یگفتن. کند  226 ۀکـه در جلسـ   خـانواده،  تی
 يجـا  به د،ینرس بیبه شور گذاشته شد و به تصو) 1389مرداد  3( یاسالم يمجلس شورا

تـر از نقـش    پررنـگ  شآمد کـه نقشـ   انیمستشار زن سخن به م یمشاور زن از قاض یقاض
و بـا   کـرد عمل  انهیگرا واقع قانون 2 مادةشدن  ییاجرا يبراگذار  قانون. استمشاور  یقاض

سـاله   5مهلـت   آن ياجرا يمقرره، برا نیا يفور ياجرا يالزم برا امکانات فقدانتوجه به 
ـ   یخانواده را از قاض  دادگاه يها یدگیرس ،همه نیبا ا. کردمقرر  ـ ن یمشـاور ب ندانسـت و   ازی
سـاله، از قضـات    5 ةدر باز ،)مشاور زن یقاض( یکاف یانسان يروین نیتا زمان تأم کردمقرر 

  .شودمشاور مرد استفاده 
  

  تشریفات در رسیدگی به دعاوي خانوادهنقش  2.2
بـا   دیـ گـذار جد  قـانون  اما است، یدادرس نییآ فاتیتشر تابع يدعو هر به یدگیاصوالً رس

بـدون   یدگیاز رسـ  ،خانواده تیقانون حما 8 ةدر ماد ،یخانوادگ يتوجه به اقتضائات دعاو
 یقانون حۀیال 8 ةموجب ماد  به البته. است گفته سخن یمدن یدادرس نییآ فاتیتشر تیرعا

 فاتیبـه تشـر   یخانوادگ يبه دعاو یدگیرس زین 1/7/1358خاص مصوب  یمدن يها دادگاه
و انقـالب در سـال    یعمـوم  يها قانون دادگاه بیبا تصو اما ،نبود دیمق یمدن یدادرس نییآ

ـ را ن یخـانوادگ  يکه دعـاو  ،یعموم يها دادگاه يعام برا تیصالح جادیو ا 1373 دربـر   زی
 فاتیبـه تشـر   دیـ مق یخانوادگ يبه دعاو یدگیرس ایکه آ شدمطرح  پرسش نیا گرفت، یم
ـ دانـان اخـتالف نظـر پد    حقوق انیم پرسش، نیدر پاسخ به ا ر؟یخ ایاست  یدادرس نییآ  دی
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 نـۀ یدر زم یعمـوم  يهـا  کـه دادگـاه   نیا بهاستناد  با) 16: 1386 ،یو امام ییصفا( یبرخ. آمد
 ةقاعـد  يچنـان بـه بقـا    هـم  بـود،  شـده  خاص یمدن يها دادگاه نیجانش یخانوادگ يدعاو
 گـر ید یکـه برخـ    یدر حـال  ؛معتقـد بودنـد   یخـانوادگ  يبه دعاو فاتیبدون تشر یدگیرس

قـانون   1 ة، با استناد بـه مـاد  )78: 1381، ياوری ؛111: 1387 ،ياوری؛ 90/ 1: 1381شمس، (
 معتقـد  یخـانوادگ  يدعـاو  در فاتیتشر تیرعا لزوم به، 1379 مصوب یمدن یدادرس نییآ

ـ االبته  داد؛ انیپا اختالفات نیا به خانواده تیحما دیقانون جد 8 ةماد. بودند ـ   نی  ۀمـاده ارائ
 فاتیاز تشر مورد، به بسته گرید مواد در و دانست الزم یدگیشروع رس يدادخواست را برا

مسائل مربوط بـه دادخواسـت،    ،ییراستا، از سو نیدر ا. وردآ انیسخن به م یخاص دادرس
ـ بـر فور  یمقـررات مبتنـ   یبرخـ  گـر، ید يابالغ و از سو فاتیو تشر یدادرس نۀیهز در  تی
 دیـ جد ياز جمله دستاوردها ،خانواده ةمرکز مشاور نیچن هم. است یبررس انیشا یدگیرس

نکـات  . شـود آن توجـه   به دیبا یدگیرس فاتیمنزلۀ تشر  خانواده است که به تیقانون حما
  .شود یم مشاهده خانواده تیحما قانون در یدگیجلسات رس ةدربار زین يا ژهیو

  دادرسی و تشریفات ابالغ ۀهزیندادخواست،  1.2.2
وپاگیر و تسهیل رسیدگی بـه دعـاوي    گذار درصدد حذف تشریفات دست هرچند قانون

و  کـرده  پیـروي قانون آیـین دادرسـی مـدنی     48ة مادعام  ةقاعداز  اماخانوادگی بوده، 
 دانـان  برخـی حقـوق  . تقدیم دادخواست را براي شـروع رسـیدگی الزم دانسـته اسـت    

گـذار   بهتر بود قـانون بر این باورند یادشده، مقررة در مقام نقد ) 23: 1393صفایی و امامی، (
بـا  قـادر باشـند   گفت تـا طـرفین دعـوي     جاي دادخواست از درخواست کتبی سخن می  به

هرچند این نظر با اصل تشـریفاتی  . کنندرا مطرح  شاناي تقاضای تهاستفاده از هر برگ و نوش
از نظر نباید که دارد فوایدي گذار  این اقدام قانوناما نبودن دعاوي خانوادگی سازگار است، 

 از سـویی وجـود دادخواسـت   کـه   توضـیح ایـن   .است دهش دور داشت و از این حیث تأیید
و از  کنـد درج تـري   نحو مطمئن  بهرا براي رسیدگی  الزماطالعات خواهان شود  موجب می

از کنتـرل شـرایط شـکلی دعـوي      ،از سوي دیگـر . کندتقدیم دادخواست ناقص خودداري 
 شخواهان و دالیلـ  ۀخواستوقوف دادگاه بر  چنین، هم. مدیر دفتر دادگاه تسهیل شود طریق

  .شود میرسیدگی  تسریعموجب مجموع  در، کردهخواسته را تسهیل  هدفو 
 یـا دادرسـی رایگـان   دربـارة  مختلف ي ها نظر از دیدگاه دادرسی نیز صرف ۀهزین بارةدر

بابـت   از سـویی، ، برگزینـد گـذار بایـد راه میانـه را     رسـد قـانون   نظر مـی   همراه با هزینه، به
 ،از سوي دیگرتا از طرح برخی دعاوي واهی جلوگیري شود و  کندها هزینه تعیین  دادرسی
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ضـمن   جدید،قانون . دعوي را از دست بدهند ۀاقامنحوي نباشد که افراد امکان   هها ب هزینه
افـراد   ،5ة مـاد  ةتبصـر موجب   به ،درستی دادرسی، به ۀهزینعمومی مربوط به  ةقاعدپذیرش 

و مـددجویان سـازمان بهزیسـتی کشـور را از     ) ره( امداد امـام خمینـی   ۀکمیتتحت پوشش 
معـاف   بارةدرنیز از اختیار دادگاه  5ة مادالبته متن . است کرده دادرسی معاف  ۀهزینپرداخت 

افـراد  بـراي  ها  داوري و سایر هزینه ۀالزحم کارشناسی، حق ۀالزحم دادرسی، حق ۀهزین کردن
 1353قانون حمایت خـانواده مصـوب    4ة مادکه قبالً در است فاقد تمکن مالی سخن گفته 

  .بینی شده بود نیز پیش
، قواعـد  کـرده بر اصل رسیدگی بدون تشریفات مطرح  دجدیکه قانون استثناي دیگري 
ضمن پذیرش مقررات قانون آیین دادرسی مـدنی، بـه دادگـاه     9ة ماد. مربوط به ابالغ است

از ابزارهـاي  بـراي امـر ابـالغ     صورت موافقت هریک از طـرفین دعـوي   اختیار داده که در
گفتنـی   باره  این در. کندکترونیک استفاده چون پست، نمابر، پیام تلفنی و پست ال دیگري هم

از سـوي  . استدادگاه ) و نه تکلیف( ، اختیارگفته پیشموارد ابالغ از طریق  از سویی،است 
منوط به موافقت طـرفین   یادشدهرسد استفاده از ابزارهاي  نظر می  رغم ظاهر ماده به به دیگر،

کـه ابـالغ بـه او از طریـق خـاص       کنـد تواند درخواست  میایشان هریک از  نبوده ودعوي 
، بر این مهم تأکید شده که 9ة مادموجب ذیل   چنین به هم. گیردصورت  مذکور در این ماده

  .»احراز صحت ابالغ با دادگاه است«

  قواعد مبتنی بر فوریت در رسیدگی 2.2.2
ن ایمقرراتی با جدید در قانون . بایسته استامري دعاوي خانوادگی به سرعت در رسیدگی 
  :این قانون 6ة ماد به موجب از سویی، .خورد رویکرد به چشم می

 ضـرورت  ياقتضـا  داري شخص محجور را به حضانت طفل یا نگهکه  مادر یا هر شخصی
 ،در این صـورت . را نیز دارد طفل یا محجور ۀنفق ۀمطالبدعوي براي  ۀاقامحق دارد،  عهدهبر

  .دادگاه باید ابتدا ادعاي ضرورت را بررسی کند

مـبهم بـوده و در   » به اقتضاي ضـرورت «، قید )22: همان( دانان برخی حقوقباور به 
جـاي شـرط مزبـور،      گذار به مناسب بود قانوندلیل به همین . شود ساز می مشکلعمل 

 درخـور  ۀنکتـ در هر حال، . کرد میرا استفاده » به حکم قانون یا تصمیم دادگاه«عبارت 
گذار به چنین شخصی که فاقد عنـوان والیـت یـا     این است که قانون توجه در این ماده

بـه   سمت وي را از طـرف طفـل یـا محجـور     و دهدادعوي  ۀاقامقیمومت است اختیار 
  .ه استناخترسمیت ش
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قانون حمایت  7ة مادبا توجه به لزوم رعایت فوریت در موارد ضرورت،  از سوي دیگر،
این ماده، در اموري کـه تعیـین   . متفاوت سخن گفته استخانواده از دستور موقت با قواعد 

) زن و محجـور  ۀنفقـ داري و مالقات طفـل و   از قبیل حضانت، نگه( فوریت دارد شانتکلیف
که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصـل دعـوي و بـه درخواسـت     ده کراین امکان را فراهم 

ت با دستور موقت معهـود  تفاوت این دستور موق. شوددستور موقت صادر  ،یکی از طرفین
بدون اخذ  شده دستور موقت بررسی از سویی،در قانون آیین دادرسی مدنی در این است که 

. قضایی براي اجراي آن الزم نیست ةحوزیس ئتأیید ر از سوي دیگر،شود و  تأمین صادر می
اصـل  چه دادگاه ظرف شش ماه راجـع بـه    چنان«ت بوده قالبته اعتبار دستور موقت مزبور مو

شـود، مگـر    دعوي اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می
  .»دوباره دستور موقت صادر کند که دادگاه مطابق این ماده آن

  خانواده در رسیدگی ةمشاورجایگاه مراکز  3.2.2
نظـر گـرفتن جایگـاه ویـژه بـراي مراکـز        در ،قانون جدید برانگیز از ابتکارهاي تحسین

خانوادگی به منظور تحکیم مبـانی خـانواده، جلـوگیري از افـزایش اختالفـات       ةمشاور
فصـل دوم قـانون بـه    . صلح و سازش است برقراريخانوادگی و طالق و نیز سعی در 
موظـف  یه ئقضـا  ةقـو این قانون،  16ة ماد به موجب. مراکز مزبور اختصاص یافته است

خانواده را در  ةمشاورمراکز  ،شدن قانونجرا اال ظرف سه سال از تاریخ الزم است شده
هـاي   بهینـه از سـایر ظرفیـت    ةاسـتفاد چنین بـراي   هم. کند برپاهاي خانواده  کنار دادگاه

در منـاطقی کـه مراکـز    اسـت  ها اختیار داده  این قانون به دادگاه 16ة ماد ةتبصرموجود، 
مراکـز مزبـور نیـز    وابسته به سازمان بهزیستی وجـود دارد، از ظرفیـت    ةخانواد ةمشاور

نقـش   هخـانواد  ةمشاورتوجه در مقررات مربوط به مراکز  شایاناز نکات  .استفاده کنند
نصف اعضاي هر مرکز بایـد از بـانوان    مک دستقانون،  17ة ماد به موجب. بانوان است

  .متأهل واجد شرایط باشند
، ایـن  کنـد رنـگ   خانوادگی را منتفی یا کم ةمشاورچه ممکن است کارکرد مراکز  البته آن

بـه  را پرونـده   ملزم نیسـتند ها  دادگاه از سویی، دارند واست که مراکز مزبور نقش مشورتی 
از نظر مراکز مزبـور بـراي دادگـاه الزامـی      پیروي از سوي دیگر،و  دهند ارجاعمراکز مزبور 

صورت لزوم با مشـخص   تواند در یخانواده م  دادگاه«با تعبیر  18ة ماددر این راستا، . نیست
کردن موضوع اختالف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعـاوي خـانوادگی   

. اسـت   خانواده را در اختیـار دادگـاه قـرار داده    ةمشاور، اصل ارجاع به مراکز »خواستار شود
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خـانواده   ةمشاورکارشناسی مراکز  ۀنظریبه  یتوجه بینیز دست دادگاه را در  19ة ماد ةتبصر
 ةمشـاور کارشناسی مراکـز   ۀنظری ۀمالحظدادگاه با «این تبصره،  به موجب. گذاشته است باز

ـ باید توجه داشت کـه مـتن    .»کند خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأي می  ۀاولی
ـ  به موجب. با کمی تفاوت به تصویب مجلس رسیده بود 19ة ماد ةتبصر دادگـاه  «ه، متن اولی
کنـد،    خانواده به صـدور رأي مبـادرت مـی    ةمشاورکارشناسی مراکز  ۀنظریگرفتن  نظر با در
در پـی   امـا  ،»مزبور را برخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد ۀنظریکه  آنمگر 

ضـمن اعمـال مالحظـات     20/2/1391مـورخ   420 ۀجلسـ ایراد شوراي نگهبان، مجلس در 
  .کرداصالح  کنونیتبصره را به شکل  شوراي نگهبان، متن

معتبـر  آن مرکـز   ۀنظریـ خانواده الزامـی و   ةمشاورالبته در یک مورد ارجاع به مرکز 
 ةمشـاور هاي توافقی، دادگاه باید موضوع را به مرکز  در طالق 25ة ماد به موجب. است

صـلح و   برقراريخانواده براي  ةمشاور که تالش مرکز  صورتی در. خانواده ارجاع دهد
موضوع را با مشخص کردن مـوارد توافـق    مشاورة خانوادهآشتی به نتیجه نرسد، مرکز 

هـاي   جـایی کـه آمـار طـالق     از آن .کنـد  اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می براي
موجب پررنگ شدن  25ة مادکار مقرر در  ، راهتر استها باال توافقی به نسبت سایر طالق

مراکـز   بـارة درچه ترتیبات اجرایـی قـانون    و چنان استخانوادگی  ةمشاورنقش مراکز 
وزیر دادگستري و تصویب  ةعهداجرایی آن به  ۀنام آیینکه طراحی ( خانوادگی ةمشاور
اندیشـی صـورت    بـا درایـت و حـزم   ) است  گذاشته شدهیه ئقضا ةقورئیس  ةعهدآن به 

در گـذار   قـانون  دیگـر ۀ یسـت شاتـدبیر   .کننده استپذیرد، توفیقات ناشی از آن امیدوار
تقاضاي طالق توافقی «که به طرفین نیز اختیار داده که مذکور این است  25ة مادطراحی 

چه زوجین  حل این است که چنان امتیاز این راه .»را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند
اي  راجعهاز طالق منصرف شوند، اصالً م مشاورة خانوادهابتدایی به مرکز  ۀمراجعپس از 

ایرانی بـراي   ۀجامعبا توجه به فرهنگ حاکم بر  مسئلهاند و این  به دادگاه صورت نداده
  .حفظ و بقاي خانواده مفیدتر است

مراجعه به مراکز مشـاوره ایـن اسـت کـه      رايعلت الزام زوجین متقاضی طالق توافقی ب
 ،در بسیاري موارد که هاي آن هم این است هاي توافقی زیاد شده و یکی از علت آمار طالق
گیرنـد و   اهمیت و تحت تأثیر احساسات تصمیم به طالق مـی  دلیل اختالفات کم  زوجین به
هشـتم   ةدور 24 ۀجلسـ مشروح مـذاکرات  ( کند سرعت مجوز الزم را صادر می بهدادگاه هم 

و براي محـدود کـردن    دلیلهمین   به. )1387شهریور  19 خیدر تار یاسالم يمجلس شورا
  .است  بینی شده هایی لزوم مراجعه به مرکز مشاوره پیش طالقچنین 
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  مسائل مربوط به جلسات رسیدگی 4.2.2
کرده بینی  پیش اي مقررات شایسته جلسات رسیدگی نیز ةقانون جدید حمایت خانواده دربار

 ۀجلسـ توانـد   دادگـاه مـی  «قانون آیین دادرسی مدنی،  99ة ماد به موجبکه   در حالی .است 
بـه   .»بار به تأخیر بیندازد فقط براي یک ،را به درخواست و رضایت اصحاب دعوي دادرسی
تواند براي فراهم کردن فرصـت صـلح و    دادگاه می«قانون حمایت خانواده،  10 ةماد موجب

دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر براي دوبار به تأخیر  ۀجلسسازش، 
قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      99ة مـاد کار  از چند جهت با راه ،اخیر 10 ةمادکار  راه .»اندازد

 براي دو نوبت مجاز دانسـته شـده   10ة ماددادرسی در  ۀجلستأخیر  از سویی،. تفاوت دارد
 که در مقررات آیین دادرسی مدنی، فقط براي یک نوبت مجاز دانسته شـده   در حالی ؛است

قانون حمایت خانواده،  10ة مادرسیدگی در  ۀجلسهدف از تأخیر در  از سوي دیگر،. است 
 ةانگیـز گفتـه،   پـیش  99ة مـاد کـه در    در حـالی . فراهم کردن فرصت صلح و سازش اسـت 
 ۀجلسـ ، تـأخیر  99ة مادکه بر اساس  تر این مهم و درخواست تأخیر جلسه موضوعیت ندارد

قـانون حمایـت    10ة مـاد کـه در    در حـالی . رسیدگی منوط به تراضی طرفین دعوي اسـت 
 .اسـت  رسیدگی کافی ۀجلستأخیر انداختن به خانواده، درخواست یکی از زوجین نیز براي 

ـ شود کـه قصـد   طرفی  ةسوءاستفادموجب  ممکن استالبته اختیار مزبور  دادرسـی را   ۀاطال
فتن پـذیر نیـا   فتنپـذیر رفت از ایـن مشـکل، توجـه بـه اختیـار دادگـاه در        براي برون. دارد

اسـتنباط   10 ةمـاد از  هچـ  آن بـه موجـب  . رسیدگی شایسـته اسـت   ۀجلسر درخواست تأخی
  .در اختیار دادگاه است باره  گیري در این ، تصمیمشود می

سـال در   پانزدهتوجه در قانون جدید، منع حضور کودکان زیر  شایانمالحظات  دیگر از
سـال در   حضـور کودکـان زیـر پـانزده    «این قـانون،   46ة ماد به موجب. دادگاه است ۀجلس

 ،کنـد  که دادگـاه تجـویز مـی    ،جلسات رسیدگی به دعاوي خانوادگی جز در موارد ضروري
امتیاز این مقرره در این است که حضور کودکان در محیط دادگستري تبعـات   .»ممنوع است

به همـین دلیـل شایسـته نیسـت کـه جـز در مـوارد        . دارد ی برایشانوانی نامناسبرروحی و 
البتـه تشـخیص ضـرورت نیـز در      ؛حضـور در دادگـاه پیـدا کننـد     ةاجازضرورت، کودکان 

  .صالحیت دادگاه است
دیگر مسائل مربوط به جلسات رسیدگی به دعاوي خانوادگی، محرمانه یا علنی بودن از 

 کـرده مقـرر   1353ة خانواد  قانون حمایت 24ة ماد باره  در این. دعاوي استآن رسیدگی به 
در  .»رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت« :بود
کـرده  ، مقـرر  رسیدگی غیرعلنی به دعاوي خانوادگیبراي حمایت خانواده نیز  ۀالیح 9ة ماد
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صورت توافق اصـحاب دعـوا غیرعلنـی     رسیدگی به امور و دعاوي خانوادگی جز در«: بود
ة مـاد ، )1389شهریور  2( مجلس شوراي اسالمی 227 ۀجلسر پیرو تذکر برخی د اما ،»است

  :165اصل  به موجب. شدو حذف  اعالم مغایر قانون اساسی 165مزبور با اصل 
که بـه تشـخیص دادگـاه     مگر آن ؛شود و حضور افراد بالمانع است محاکمات علنی انجام می

خصوصـی، طـرفین   علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یـا در دعـاوي   
  .دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد

به غیرعلنی بودن رسـیدگی در دادگـاه خـانواده،     حیو عدم تصربا توجه به توضیح فوق 
حمایت خـانواده  پیشین قانون  24ة مادتوان با استناد به  شود که آیا می مطرح می پرسشاین 

کـه قـانون    ویـژه ایـن   دانست؟ بهخانواده را غیرعلنی   رسیدگی در دادگاه 1353مصوب 
اقدام مقررات مربوط به خانواده  کردنپارچه  که به تدوین و یک ،جدید حمایت خانواده

، از قانون قدیم حمایـت  کردهقوانین منسوخ را لیست ) 58ة ماد( پایانیة مادو در  کرده
پاسخ منفـی  مزبور  پرسشرسد باید به  نظر می  به. است  نبرده نامی )1353مصوب ( خانواده

 165برخالف اصـل   1353قانون حمایت خانواده مصوب  24ة مادحکم  از سویی،زیرا  ؛داد
 بـه  از سوي دیگـر، . است  منسوخ شده) 165اصل ( اثر قانون الحق بر و قانون اساسی بوده

، نمایندگان )متن اولیه 9ة ماد( غیرعلنی بودن رسیدگی در دادگاه خانواده ۀاولیبینی  رغم پیش 
  .اند دهشحذف آن خواستار س شوراي اسالمی مجل

  
 مربوط به اجراي حکم دادگاه ةویژقواعد . 3

 کـرده مقـرر  اي  مقـررات ویـژه  وي خانوادگی ام دعاحکااجراي براي قانون حمایت خانواده 
اجـراي حکـم     چنـین ضـمانت   اجراي آن و هـم  ةنحوشرایط اجراي حکم،  ۀمسئلکه است 
  .بررسی است ۀشایستدادگاه 
  
  شرایط اجراي حکم 1.3

 4ة ماد( صدور اجرائیهاز جمله  ،اجراي احکام مدنی مستلزم فراهم آمدن شرایط مختلف
احکام صادرشده در دعـاوي خـانوادگی نیـز از ایـن     . است )قانون اجراي احکام مدنی

صدور  برحمایت خانواده جدید قانون  47ة ماد ةتبصر ،با این همه. قاعده مستثنی نیست
حکـم   بـه موجـب  مـواردي کـه    همۀدر  کهکرده است تأکید کرده و البته مقرر اجرائیه 

یـه  ئاجراعلیه وصول شود، تقاضاي صدور  طور مستمر از محکوم  دادگاه باید وجوهی به
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باشـد،    براي یک نوبت کافی است و مادام که دستور دیگـري از دادگـاه صـادر نشـده    
  .یابد عملیات اجرایی ادامه می

اصـل   ایـن  البته؛ آن است اجراي حکم قطعی شدن براي دیگر و الزم معمول شرایط از
و در مواردي حکم قطعـی   است شدنیجراادر مواردي حکم غیرقطعی  .نیز دارد هاییاستثنا
قـانون ثبـت اسـناد و     22ة مـاد قانون آیـین دادرسـی مـدنی و     175ة ماد( نیستشدنی اجرا

براي تعیین قابلیت اجراي حکم مربوط به جدایی زوجین، توجه به ماهیـت احکـام   ). امالك
قانون حمایت خـانواده، طـالق در پـی یکـی از      26ة مادمستنبط از . داردصادرشده اهمیت 

حکـم الـزام زوج بـه    . 2 ؛گواهی عدم امکـان سـازش  . 1: شود ذیل محقق می ۀگان سهاحکام 
صورتی  گواهی عدم امکان سازش در. الت در طالقحکم احراز شرایط اعمال وک. 3 ؛طالق

حکـم الـزام زوج بـه طـالق و     . شود که طالق، توافقی یا به درخواست زوج باشد صادر می
شـود کـه طـالق بـه      حکم احراز شرایط اعمال وکالت در طالق نیـز در فرضـی صـادر مـی    

بـر اسـاس    اجراي طالق ،قانون حمایت خانواده 34ة ماد به موجب .درخواست زوجه باشد
گواهی عدم امکان سازش و طالق به استناد حکم احراز شـرایط اعمـال وکالـت در طـالق،     

، اجـراي  32ة مادبر اساس ، اما عمومی بوده، مستلزم قطعی شدن حکم است ةقاعدمنطبق بر 
انقضـاي مهلـت   ( طالق مبتنی بر حکم الزام زوج به طـالق، منـوط بـه نهـایی شـدن حکـم      

این است  32ة مادتنظیم متن  ةنحو وارد بر ایراد. است) فرجامی ۀلمرحخواهی یا طی  فرجام
حسـب مـورد منـوط بـه انقضـاي مهلـت        ،طـالق و ثبـت آن   ۀصـیغ که این مـاده، اجـراي   

، نداردابالغ رأي فرجامی اهمیتی  که است روشن. خواهی یا ابالغ رأي فرجامی است فرجام
  .مهم صدور رأي فرجامی است

  
 اجراي حکم ةنحو 2.3

ثبت طالق  ان،یم نیدر ا. دارد يا ژهیو يها ظرافت یخانوادگ ياحکام مربوط به دعاو ياجرا
حکم حضانت و مالقـات در   ياجرا زیعدم امکان سازش و ن یحکم گواه يو اجرا یرجع

منـوط بـه    یراستا، ثبت طالق رجعـ  نیدر ا. دارد يا ژهیوخانواده قواعد  تیقانون حما
 عده، امیدر ا نیچن هم. زوج در مدت مزبور است نکردنعده و رجوع  امیشدن ا يسپر

 ؛314/ 9 :1416شهیدثانی، ( یامام هانیفق. در منزل زوج سکونت داشته باشد دیزوجه با
 ۀحکم لزوم سـکونت زوجـ  ) 179- 178/ 6 :1423یزدي،  یی؛ طباطبا330/ 32 :1366 ،ینجف
بـا  . انـد  کـرده ادله استنباط  ریطالق و سا ةسور 6و  1 اتیآ از را زوج منزل در هیرجع ۀمطلق
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به بعد؛  164/ 8 :1422فاضل هندي،  ←نمونه  يبرا(حکم مزبور  یسوابق فقه یبررس
ـ ا شـود  ی، معلوم م)به بعد 330/ 32 :1366 ،یبه بعد؛ نجف 314/ 9 :1416 ،یدثانیشه  نی

زوج حق  ه،یرجع ةعد ةکه به موجب آن اصوالً در دور یفیتکل است یحکم صرفاً حکم
 اعمـال  انجام و ندارد را منزل از خروج حق زیاخراج زوجه را از منزل ندارد و زوجه ن

 هـان یفق یبرخـ  یحت. دارد یحرمت شرع) زوج و خروج زوجه قیطر ازاخراج ( مزبور
بر خروج زوجه از منزل را مجاز ندانسته، علت  نیتوافق زوج) 74/ 6 :1410 ،یدثانیشه(

بلکه حکم و  د،یآ یکه لزوم سکونت مشترك حق زوجه به شمار نم دانند یم نیآن را در ا
 سورة 19 فۀیشر ۀیآاطالق  است، هانیکه منتسب به اکثر فق ،نظر نیا لیدل. است یحق اله

استنباط  هیچه از منابع فقه امام آن ن،یبنابرا). 120: 1413عاملی، ( است شده دانسته نساء
گذار در  حال، قانون نیدر ع. ندارد یوضع اثر و است مزبور حکم بودن یفی، تکلشود یم

مطـابق   ،طـالق  غۀیص يکه پس از اجرا است کردهخانواده مقرر  تیقانون حما 38 ةماد
 یکتب یگواه ۀثبت طالق منوط به ارائ« باره، نیجلسه در ا صورت میمقررات مربوط و تنظ
البته  ؛»است عده انیقه در منزل مشترك تا پالمط ۀبر سکونت زوج یحداقل دو شاهد مبن

 یگواه ۀبه ثبت داشته باشد، ارائ تیچه زن رضا چنان که دارد یدر ادامه مقرر م ماده نیا
قانون اصالح مقررات مربوط  ةواحد ةماد 4 ةحکم در تبصر نیمشابه ا. ستیمزبور الزم ن

 مطلقه ۀاسکان زوج یگواه ۀاز لزوم ارائ ریاخ ةمقرر. داردسابقه  1371به طالق مصوب 
 یگواه دیبا یمرجع اینشده بود که چه شخص  نیمع اما ،در منزل مشترك سخن گفته بود

؛ 379: 1384 گـران، یو د یگرجـ (دانـان   حقوق یکه برخ ابهام، نیا. کندمزبور را صادر 
دو شـاهد را   یکه گـواه  ،38 ةماد در، داشتند انتقاد آن به) 245: 1386 ،یو امام ییصفا

  .است  شده برطرف، کردهمقرر 
گواهی سکونت مشترك را شرط ثبـت طـالق دانسـته،     ۀارائکه  ،38ة مادر ورغم صد  به
، 38ة ماداین قسمت از  به موجب. ظهور کرده استدر حکمی متفاوت  38ة مادی یاناپتعبیر 

تعبیـر   .»شود صورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طالق ثبت می در هر حال در«
گواهی کتبی حـداقل دو شـاهد مبنـی بـر      ۀارائشرط  الزم نبودناعتباري و  به معنی بی ،اخیر

شـرایط   ،سخن به دیگر. مطلقه در منزل مشترك یا رضایت زن به ثبت است ۀزوجسکونت 
تعبیـر   ،بنـابراین . انقضاي مدت عده و عدم احـراز رجـوع   ؛ثبت طالق رجعی دو چیز است

  .نیازمند بازنگري و اصالح است 38ة مادر وصد
بـه  . اسـت  36ة مـاد هاي قانون جدید حمایت خانواده، حکم مقـرر در   دیگر نوآوري زا

  :این ماده موجب
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صـورتی کـه    باشـد، در   بر توافق زوجـین صـادر شـده    هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا
طـالق   ۀصیغسند رسمی در اجراي  به موجبرأي و یا  ةصادرکنندبر اعالم دادگاه  زوجه بنا

  .طالق و ثبت آن نیست ۀصیغوکالت بالعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي 

طالق به استناد گواهی عـدم   ۀصیغصورت حضور زوج در دفتر طالق،  بدیهی است در
 طالق صرفاً در ۀصیغزوج، اجراي  نیافتنصورت حضور  در ، اماشود میامکان سازش اجرا 

دادگـاه  کـه   مجاز است که زوجه از زوج وکالت رسمی بالعزل داشته باشد یـا ایـن   یصورت
  .باشد کرده تأیید  راوکالت بالعزل وي از زوج 

قیـودي   شـامل  شطالق در غیاب زوج و با حضور وکیل ۀاجراي صیغ یادشده،در حکم 
اگر زوجه به وکالت از زوج براي اجراي طالق حضور داشته باشـد، حتمـاً    از سویی،؛ است

. کافی نیسـت ) بدون قید بالعزل( وکالت معمولی ،دیگر به سخن ؛بالعزل باشد شباید وکالت
ز اسـت و ممکـن اسـت زوجـه از     یشاید علت این محدودیت این باشد که وکالت عقد جا

اطالعی سردفتر از عزل مزبـور،   دلیل بی  به اما باشد،آگاه شده و از عزل خویش   وکالت عزل
این نگرانی با توجه به اهمیت مسائل مربوط به نکاح و طالق و . شودسوءاستفاده از وکالت 

  .استتبعات بسیار سنگین ناشی از تخلفات احتمالی مزبور قابل دفاع 
کـه   یکـی ایـن   ؛وکالت بالعزل زوجه صرفاً به دو شیوه قابل احراز اسـت  از سوي دیگر،

 بـه موجـب  که وکالت مزبـور   باشد و دیگر این  وکالت بالعزل سند رسمی تنظیم شدهبراي 
احراز وکالت بالعزل از طریـق اقـرار نـزد سـردفتر و      ،بنابراین. باشد  حکم دادگاه تأیید شده

 مسئلهدر اهمیت  ،علت این محدودیت. نیست فتهآن و سایر طرق پذیر کردنجلسه  صورت
بر اساس مفهوم مخـالف   چنین هم .است باره  در این یاحتیاط بیخاطرات ناشی از و برخی م

 داشـته وکالت از زوج زوج صرفاً در فرضی که زوجه نیافتن ، حضور )مفهوم شرط( 36ة ماد
توانـد   شخصی غیر از زوجه نمـی  ،بنابراین. طالق و ثبت آن نیست ۀصیغمانع اجراي  ،باشد

بـین وکالـت    ،واقـع  در. نیسـت  پـذیر  این محدودیت توجیه. اشدب  وکالت داشته باره  در این
گذار وکالت سـایرین   شود و شایسته بود قانون دیده نمیتفاوتی  باره  زوجه و سایرین در این

  .پذیرفت میرا با اعمال همان دو محدودیت 
مشکالتی که در مسیر اجراي احکام مربوط به حضـانت و   بارةدرقانون حمایت خانواده 

 ،در واقع، اجـراي احکـام مربـوط بـه خـانواده     . است  مالقات وجود دارد تدابیري اندیشیده
، در عمل مشکالتی را دربـر  یابد مینوعی به کودکان و فرزندان ارتباط   ویژه احکامی که به به

وي از حیث زمان،  استردادتحویل کودك در مقام اجراي حکم مالقات و  ،نمونه رايب. دارد
اجراي آن در بسیاري موارد بر روح و روان و شخصـیت طفـل آثـار تخریبـی      ةنحومکان و 
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تربیت کودکـان   ۀمسئلو فقدان نظارت کامل دادگاه بر نداشتن دلیل اشراف   چنین به هم. دارد
بـه نظـر   تـري الزم   و صالحیت اشخاص در جریان امر حضـانت، تـدابیر نظـارتی شایسـته    

 شکلبه  45ة مادمهم، در  ۀدغدغگذار با تأکید بر این  قانون از سویی،در این راستا  .درس می
ها و  تصمیمات دادگاه همۀعام و کلی، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را براي 

بـراي اجـراي    ی کـه یکی از تمهیـدات  از سوي دیگر، .دانسته استضروري مقامات اجرایی 
بینـی شـده،    امور مربوط به طفـل پـیش   تر احکام مربوط به حضانت، مالقات و سایر مناسب

تعیین شخص ناظر با تعیین حـدود اختیـارات وي بـر اسـاس رعایـت       بارةدراختیار دادگاه 
اجراي حکم مالقـات، تکلیـف    ۀزمیندر  تهمید مناسب دیگر چنین هم .مصلحت طفل است

براي  شده استیه مکلف ئقضا ةقو ،بر اساس آن است کهاین قانون  41ة مادة تبصر مقرر در
  .کندکار مناسب با مصالح خانواده و کودك را فراهم  و ساز ،مالقات والدین با طفل ةنحو

  
 اجراي حکم دادگاه  ضمانت 3.3

 اجراي حکـم دادگـاه از ضـمانت    کند میدعاوي خانوادگی ایجاب اقتضائات گرفتن  نظر در
قـانون   2ة مادبراي اعمال  از سویی،در قانون حمایت خانواده . ویژه برخوردار باشد ییاجرا 

بینی  پیشهایی  محدودیت ،هاي مهریه نسبت محکومیتبه هاي مالی  اجراي محکومیت ةنحو
اجراي بازداشـت    ضمانت ،براي تضمین اجراي حکم حضانت از سوي دیگر،و است  شده
  .است شده  مقرر

  :قانون حمایت خانواده 22ة ماد به موجب
آزادي یـا معـادل آن    تمـام بهـار   ۀتا یکصد و ده سـک هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد 

. هـاي مـالی اسـت    قانون اجراي محکومیت) 2(ة مادباشد، وصول آن مشمول مقررات 
درخصوص مازاد، فقط مالئـت زوج مـالك    ،تر از این میزان باشد چه مهریه بیش چنان

  . ...پرداخت است

که امکـان بازداشـت    یح اینتوض. است  منطق حاکم بر این حکم صیانت از نهاد خانواده
گسست  ۀزمین و استهاي سنگین امري مغایر با اخالق  مهریهنکردن دلیل پرداخت   زوج به

از متعـارف نیـز    ۀمهریزوج به پرداخت  نبودن بند البته پاي ؛آورد ها را فراهم می بنیان خانواده
گیـري   پیموده و براي پیشگذار راه میانه را  قانون دلیل،به همین . نیستنظر اخالقی پذیرفته 

هـاي مـالی را اساسـاً     قانون اجـراي محکومیـت   2ة ماداجراي   زوج، ضمانت ةسوءاستفاداز 
  .منتفی ندانسته است
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 22ة مـاد تعبیـر   به موجـب  از سویی، ؛توجه است درخور، چند نکته 22ة مادبا دقت در 
، از حمایـت  »ي باشـد آزاد تمـام بهـار   ۀهرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سک«

ة مادجایی که در  از آن. هاي مالی برخوردار خواهد بود اجراي محکومیت ةنحوقانون  2ة ماد
شود که در فرضی کـه   مطرح می پرسشبه میان آمده، این » زمان وقوع عقد«مزبور سخن از 

دائـم  جـایی کـه در عقـد     از آن ،نمونـه  براي، چه باید کرد؟ نشدهمهریه در زمان عقد تعیین 
توان تعیین مهر را به آینده موکول کرد و تعیـین آن   تعیین مهر شرط صحت نکاح نبوده و می

چه تعیین مهر بعد از عقد نکـاح   را در اختیار یکی از زوجین یا شخص ثالث قرار داد، چنان
زمـان وقـوع   ( 22ة مـاد صورت پذیرد، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت قید مطـرح در  

جایی کـه معمـوالً مهریـه در زمـان انعقـاد قـرارداد تعیـین         لبه بوده، از آنمحمول بر غ) عقد
در فرضـی کـه مهریـه بعـد از انعقـاد       ،بنابراین. است  ، از عبارت مزبور استفاده شدهشود می

چه مهریه  در همین راستا، چنان. ، مالك همان زمان تعیین مهر استشده استقرارداد تعیین 
بهار آزادي، زمان  ۀعدد سک 110زمانی برابري مهریه با  د، مالكبهار آزادي باش ۀسکغیر از 

 2ة مـاد اعمال  کردنمحدود  22ة مادباید دید آیا مقررات  از سوي دیگر، .تعیین مهریه است
کـه سـابق بـر تصـویب      ،شامل قراردادهاي نکاحی ،هاي مالی اجراي محکومیت ةنحوقانون 

شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفـت، مقـررات    مینیز  است، شدهقانون حمایت خانواده منعقد 
انعقاد قرارداد نکاح در زمـانی سـابق    ،بنابراین. اجراي حکم است ةنحوناظر بر  شده بررسی

. کند بر تصویب قانون مانع اجراي آن نیست و اساساً عطف به ماسبق شدن مصداق پیدا نمی
درصدد حمایت از کیان خانواده  حل مزبور بینی راه که با پیش ،منطق حمایتی قانون چنین هم

بنـابراین حتـی   . باشد شده بوده، اقتضا دارد قراردادهاي نکاح قبلی نیز مشمول مقررات بحث
بـیش از   ۀمهریدلیل محکومیت   در فرضی که قبل از اجراي قانون حمایت خانواده، مردي به

بایـد از او رفـع    22ة مـاد اثر اجراي  برباشد،   تمام بهار آزادي بازداشت شده ۀسکعدد  110
  .عمل آید  بازداشت به

 هکـرد ارائـه   يکـار جدیـد   راهبراي تضمین اجراي حکم حضانت نیـز   1391گذار  قانون
  :قانون حمایت خانواده 40 ةماد به موجب. است 

هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجـراي آن شـود   
رأي  ةصـادرکنند نفع و به دسـتور دادگـاه    ذيیا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي 

  .شود نخستین تا زمان اجراي حکم بازداشت می

س حقـوقی  براي تضمین اجـراي احکـام مربـوط بـه حضـانت طفـل از تأسـی        هاداین م
بلکه نـاظر بـه    ،علیه تنها شامل محکوم نهاجراي مزبور   ضمانت. است کرده بازداشت استفاده 
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اختیار دادگاه در بازداشت اشخاصی  .استشوند نیز  اشخاص ثالثی که مانع اجراي حکم می
قـانون مربـوط بـه حـق      ةواحـد ة مـاد کنند در  که در اجراي حکم حضانت اخالل ایجاد می

 بایـد قانون مزبور، دادگاه  به موجب ، امابینی شده بود نیز پیش 22/4/1365حضانت مصوب 
صورت مخالفت، به حـبس   در کرده،شخص ممتنع را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد طفل 

جاي عبـارت بازداشـت از تعبیـر      به از سویی،در قانون مزبور . کندتا اجراي حکم محکوم 
 مزبور ياجرا  ضمانت تیماه دربارة( استآمده غیردقیق محکومیت به حبس سخن به میان 

ـ اعمال بازداشت منوط به ا گر،ید يو از سو) 99: 1390 ،يآباد یعل ← کـه   اسـت  شـده  نی
ـ دادگاه شخص ممتنع را الزام به عدم ممانعت  نخست صـورت   و در کنـد  طفـل  اسـترداد  ای

ضمن استفاده از تعـابیر   40ة ماد ،بنابراین. اجراي بازداشت استفاده کند  از ضمانت ،لفتمخا
  .است  تر، اختیار دادگاه را در استفاده از بازداشت موقت توسعه داده مناسب
  

  گیري یجهتن. 4
دهد که قانون جدید حمایـت خـانواده در    آمده در این پژوهش نشان می عمل هاي به بررسی

بر اساس قـانون  . هایی است نوآوريشامل مقررات شکلی ناظر بر دعاوي خانوادگی  ۀعرص
خـانواده    قضائیه به تشکیل دادگـاه  ةقوگفته،  تر به دعاوي پیش جدید، براي رسیدگی مناسب

هـاي مزبـور صـالحیت ذاتـی ویـژه       دادگـاه . است شده  ملزمدادگاهی اختصاصی  در حکم
صالحیت محلی نیز براي  بارةدر. پردازند شده در قانون می احصاصرفاً به دعاوي  و اند  داشته

با توجه به ویژگی  چنین هم. است  اندیشیده شده ترتیباتی بانواناز طریق دعوي  ۀاقامتسهیل 
چنین اصل عدم لزوم  هم. است  تري قائل شده دعاوي خانوادگی براي قضات زن نقش بیش

البتـه در   ؛اسـت  شـده این قانون احیا و تصـریح  تبعیت از تشریفات آیین دادرسی مدنی در 
تأسـیس  . اسـت   بینی شـده  اي پیش مواردي نیز براي تأمین مصالح خانوادگی تشریفات ویژه

از برخی  ممکن استنیز از دستاوردهاي مثبت قانون جدید است که  مشاورة خانوادهمراکز 
مزبور نافی اصل اسـتقالل  مراکز  هاينظرالبته . دکنهاي مبتنی بر احساسات جلوگیري  طالق

عملکرد مناسـب  . کنند میها عمل  بازوي مشورتی دادگاه در حکمقضات نبوده، مراکز مزبور 
از میـان بـانوان متخصـص انتخـاب      بایـد  نیمی از اعضاي آن الزاماً کم دستمراکز مزبور که 

که در  ویژه این به. هاي خانواده تأثیر مستقیم داشته باشد در رسالت دادگاه ممکن است د،ونش
تر احکـام صادرشـده    اجراي مناسب بارةدر .ستا یمواردي مشارکت دادن مراکز مزبور الزام

بـه لـزوم    ،در این میان. مقررات جدیدي استة دربردارندخانواده نیز قانون جدید   از دادگاه
اجراي احکام تسـهیل   از سویی،ي برخی از احکام تصریح شده تا وجود شرایطی براي اجرا
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. نیـاورد  بـار   تبعـات نـامطلوب اجتمـاعی بـه     ،اجراي زودهنگام رأي از سوي دیگر،و  شود
هاي مناسبی اندیشیده  هاي خانواده تضمین چنین براي تأمین اجراي مطلوب احکام دادگاه هم

مهریه و نیز جلوگیري از فروپاشـی نهـاد    ارةبدرسازي  نمونه، براي فرهنگبراي  .است  شده
هـاي   اجراي محکومیت ةنحوقانون  2ة ماداهمیت، اعمال  اثر برخی اختالفات کم برخانواده 

اجـراي    ضـمانت  ،چنین براي تضمین اجـراي حکـم حضـانت    هم. است شده مالی محدود 
  .است  بینی کرده بازداشت را پیش

ـ اجراي صـحیح و   اما ،برانگیز است هاي مزبور تحسین هرچند نوآوري مقـررات   ۀمدبران
 ممکـن اسـت  این دسـته از مقـررات    ۀشایست نشدن زیرا اجرادارد؛ تري  مزبور اهمیت بیش

  .بروز برخی مشکالت جدید را فراهم آورد ۀزمین
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