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دادگاه خانواده در نظام قضایی ایران

1

دكتز فتحاهلل ياٍري

2

چكيدُ
دادگاُ اختصاصي خاًَادُ در اجزاي بٌد  3اس اصل بيست ٍ يكتن لتاًَى ايايتي
جوَْري ايالهي ايزاى ٍ بز طبك لاًَى هصتَ  44هْتز هتاُ  4331هجلت

وتَراي

ايالهي بزاي حفظ كياى ٍ بماي خاًَادُ ،رييدگي بِ دعتاٍي ختاًَادگي ٍ اختالفتا
سًاوَيي ،ايتفادُ اس ًظز هشَرتي سًاى حمَلداى ،داٍري ٍ حكوي ٍ بزاي جلَگيزي
اس تشلشل خاًَادُّا تشكيل ودُ ٍ در توام وْزّا بِ تٌايت تدتداد جوديت  ،وتدبِ
دارد ٍ بِ طَر اختصاصي بِ اهَري رييدگي هيكٌد كِ در لاًَى تصزيح ودُ ايت
كِ يايز دادگاُّاي عوَهي حك رييدگي بِ ايي اهَر را ًدارًد .همالِ حاضتز جاياتاُ
دادگاُ ٍيضُ دعاٍي خاًَادگي را در ًظام لضايي جوَْري ايالهي ايتزاى ًشتاى دادُ،
تشكيل دادگاُّاي اختصاصي خاًَادُ ٍ تشكيال آى را بزريي هيكٌتد ٍ صتالحي
دادگاُّاي هشبَر ،آيييدادريي ٍ آراء صادر ودُ اس يَي آًْا را بياى هيدارد .عالٍُ
بز ايي ًظار ديَاى عالي كشَر بز دادگاُّاي خاًَادُ ٍ ًوًَتِّتايي اس آرا ٍحتد
رٍيِ را در ايي سهيٌِ هيآٍرد.

ٍاصگاى كليدي
دادگاُ خاًَادُ ،صالحي  ،تإيي  ،تشكيال  ،آييي دادريي

1ـ پصیطش مقالٍ87/2/14:؛ اضظیاتی87/4/12 :
2ـ حقًقسان تاظوطستٍ قًٌ قؿائیٍ
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ذاوًازٌ ياحس تىیازیه َط رامًٍ است .تطاي تحكیم ایه ياحس تایـس ظمیىـٍ ضضـس
ضرػیت ظن فطاَم ضًز ي حقًق اي زض اتًاز مرتلف احیا گـطزز .قـاوًن اساسـی
رمًُضي اسالمی ایطان تط ارطاي ایه تكلیـف تأكیـس ومـًزٌ ،ي زض اغـ  10مقـطض
میزاضزَ« :مٍ قًاویه ي مقطضات ي تطوامٍضیعيَـاي مطتـًـ تایـس زض رُـت نسـان
كطزن تطكی ذاوًازٌ ،پاسساضي اظ قساست نن ي استًاضي ضياتف ذاوًازگی تطپایـٍ
حقًق ي اذالق اسالمی تاضس».
تٍ ياليٌ اغ  21زيلت ضا مًنف گطزاویسٌ كٍ حقًق ظن ضا زض تمـا رُـات تـا
ضيایت مـًاظیه اسـالمی تؿـمیه ومایـس ي تـطاي اسـتحكا ي حنـم كیـان ي تقـاي

ذاوًازٌ ،زازگاٌ غالح ایزاز كىس.
پس اظ پیطيظي ضكًَمىس اوقالب اسالمی ایطان ،ؾـطيضت ارـطاي ایـه اغـً
قاوًن اساسی مًضز تًرٍ قطاض گطفت ي ضـًضاي اوقـالب ـ كـٍ پـس اظ اوحـال زي
مزلس ضًضاي ملی ي سىا ،لًایح قـاوًوی زيلـت ضا تطضسـی ي تـٍ غـًضت قـاوًن
تػًیة میومًز ـ قاوًن تطكی زازگـاٌ مـسوی ذـاظ ضا زض تـاضید  1385/7/8تـٍ
تػًیة ضساوس ي مقطض زاضت زازگاٌ مسوی ذاظ تٍ زيايي ي اذتالفات ذاوًازگی

تط اساس مًاظیه ضطو مقسس اسال ي قاوًن ضسیسگی ومایس.
زض ایه قاوًن غالحیت زازگاٌ ،وحًٌ ضسیسگی ،غسيض ضأي ي مطرى تزسیس وهـط
نضاي زازگاٌ مسوی ذاظ مًیه ضس .زازگاٌ مسوی ذاظ اتتسا زض تُطان ي تـٍ تـسضیذ
زض تما ضُطستانَا تطـكی گطزیـس ي زض مـست  15سـا تـا تطـكی زازگـاٌَـاي
يمــًمی ي اوقــالب زض پــاوعزَم تیطمــاٌ  1373تــٍ كــاض ذــًز ازامــٍ زاز .اظ نن پــس
ضسیسگی تٍ زيايي ذاوًازگی زض غالحیت زازگاٌَاي يمًمی قطاض گطفت ي تىـس 3
اغ تیست ي یكم قاوًن اساسی مًؾًو تطكی «زازگاٌ غالح» تطاي حنم كیـان
ي تقاي ذاوًازٌ ،مسكًت ماوس.
زض فاغلٍ سا َاي 1358ـ 1373كٍ زازگاٌ مسوی ذاظ تٍ زيـايي ظواضـًیی ي
اذتالفات ذاوًازگی ضسیسگی میكطز ،تطاكم كاض ،افعایص تًساز پطيوـسٌَـا ي اقالـٍ
زازضسی كٍ واضی اظ يس تًاوایی زستگاٌ قؿایی زض ح ي فػ سطیى ي يازالوـٍ
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زيايي تًز ،مًرة واضؾایتی يمً مطز گطزیس .تطيظ اذتالف زض امـط غـالحیت
زازگاٌَاي مسوی ذاظ ي زازگاٌَـاي حقـًقی ي يمـًمی زازگسـتطي ویـع مًرـة
گطزیس كٍ َیأت يمًمی زیًان يالی كطًض زض مقا ایزاز يحست ضيیٍ قؿـایی تـٍ
ایه اذتالفات ضسیسگی ي ضأي يحست ضيیٍ غازض ومایس .ضـایس تتـًان گنـت كـٍ زض
گصضتٍ َیچ یك اظ مطارى قؿایی وتًاوستٍ تًزوس ينینٍ یك زازگاٌ غالح ضا تـطاي
استحكا ي تقاي ذاوًازٌ اوزا زَىس ي تطاي حمایت اظ مازضان ي كًزكان ي احیـاي
حقًق مازي ي مًىًي ظن اقسا كىىس.
ياگصاضي ایه ينینٍ تٍ زازگاٌَاي يمًمی مًؾـًو قـاوًن تطـكی زازگـاٌَـاي
يمًمی ي اوقالب ،مطكالت تیطتطي ضا ایزاز ومًز .ضسیسگی زازگاٌ تٍ اوًاو رـطایم
ي زيايي ذػًغی زض كىاض زيايي ذاوًازگی ماوىس قالق ،ونقٍ ،حؿاوت ي غیـطٌ
مًرة گطزیس كٍ قاؾی زازگاٌ وتًاوس تا غثط ي حًغـلٍ تـٍ زيـايي ظواضـًیی ي
اذتالفات ذاوًازگی ضسیسگی كىس ي سًی ذًز ضا زض اغـال تـیه ظيرـیه تىمایـس.
َمٍ ایه مطكالت مًرة ضس كٍ ارطاي اغ تیست ي یكم قاوًن اساسی ي تطـكی
زازگاٌ غالح مًضز تًرٍ تًؿی اظ ومایىسگان مزلس ضًضاي اسالمی قطاض گیطز.

تإيي

دادگاُ اختصاصي خاًَادُ

الفت طزح ٍ تصَي لاًَى :مًؾًياتی كٍ تطاي تػًیة زض مزلس ضـًضاي
اسالمی مكط میضًز تط اساس لًایح تقسیمی اظ قطف َیأت زيلت یـا قـط َـایی
است كٍ تٍ امؿاي حساق  15ونط اظ ومایىسگان مزلس ضسیسٌ تاضس .پس اظ اوحـال
زازگاٌ َاي مـسوی ذـاظ ،قـًٌ قؿـائیٍ تـطاي تطـكی زازگـاٌ غـالح مرػـًظ
ضسیسگی تٍ زيايي ظواضًیی ي اذتالفات ذاوًازگی اقسامی وكـطز؛ ظیـطا مسـويالن
ایه قًٌ يقیسٌ زاضتىس كٍ زازگاٌ يا تُتط میتًاوس تـٍ كلیـٍ زيـايي ي ضـكایتَـاـ
حقًقی ،كینطي ،ذاوًازگی ي غیطٌ ـ ضسیسگی كىس ي تمطكع زيايي مرتلـف زض یـك
زازگاٌ تٍ تسطیى زض ضسیسگی كمك می كىـس؛ لـصا الیحـٍ قـاوًوی زازگـاٌ يـا تـسين
استنازٌ اظ وهطیٍَاي كاضضىاسی ي يلمی تٍ مزلس تقسیم ضس ،كمیسیًن قؿایی ي
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حقًقی مزلس َم تٍ وقایع ایه الیحٍ ي مطكالت واضی اظ ارطاي نن تًرٍ وكـطز.
افعين تط ایه تطاي ارطاي ایه قاوًن كـٍ تایـس تـٍ تـسضیذ ي زض مـست  5سـا ارـطا
میضس ي زض ایه مست تػمیمات ؾطيضي زض ظمیىٍ تًلیم ي تطتیت ویـطيي قؿـایی
يارس ضطایف ،اتراش ي ارطا میگطزیس ،اقسامی تٍ يم ویامس ي قًٌ قؿائیٍ زض َمـان
سا اي ي زي پس اظ تػًیة ،قاوًن زازگاٌَاي يـا ضا كـٍ زض مزلـس «قـاوًن
تطكی زازگاٌَاي يمًمی ي اوقالب» وامیسٌ ضس ،تٍ مطحلـٍ ارـطا زض نيضز (مزمًيـٍ

قًاویه.)1373 ،
ارطاي ایه قاوًن تطكیالت قؿایی زازگستطي ضا پس اظ َطتاز سا تزطتـٍ ،زض
َم ضیرت .تطكیالت رسیس وٍ تىُا زض رلًگیطي اظ اقالٍ زازضسیـ كـٍ تُاوـٍ تيییـط
قاوًن قسیم تٍ قاوًن رسیس تًز ـ تأحیطي وساضت ،تلكٍ ،ذًز مًرة اقالـٍ زازضسـی
گطزیس ي تطاكم پطيوسٌَا ي وًتتَاي ضسـیسگی قـًالوی تـط مطـكالت كـاض افـعيز.
مُمتط ایىكٍ زض فاغلٍ سا َاي 1373تـا  1376ضسـیسگی تـٍ زيـايي ظواضـًیی ي
اذتالفات ذاوًازگی ي سایط امًضي كٍ زض زازگاٌَاي مسوی ذاظ ضسیسگی میضس،
مرت گطزیس .زض َمیه ظمان قط پیطىُازي اظ سًي تـیص اظ  15ومایىـسٌ مزلـس
تطاي تطكی زازگاٌ غالح مًؾًو اغ  21قاوًن اساسی مـًضز اسـتقثا يمـً
ومایىسگان قطاض گطفت ي مازٌ ياحسٌ قاوًن اذتػاظ تًسازي اظ ضًة زازگـاٌَـاي
يمًمی تطاي ضسیسگی تٍ زيايي ذاوًازگی زض تاضید َطـتم مـطزاز مـاٌ  1376زض
مزلس ضًضاي اسالمی تػًیة ضس ي زض وًظزَم َمان ماٌ مـًضز تأییـس ضـًضاي
وگُثان قطاض گطفت ي تطاساس نن مقطض گطزیس كـٍ ضـًثی اظ زازگـاٌَـاي يمـًمی
تطاي ضسیسگی تٍ زيايي ذاوًازگی اذتػاظ زازٌ ضًز.
تت تشتتكيال دادگتتاُ اختصاصتتي ختتاًَادُ :زازگــاٌ ذــاوًازٌ زض تُــطان ي
ضُطستانَا تطكی میضًز ي تط حسة تًساز رمًیت میتًاوس یك ضًثٍ یا تیطتط
زاضتٍ تاضس .تًساز ضًة زازگاٌ ضا ضئیس قًٌ قؿائیٍ مًیه میكىـس .زض ضـُطَایی
كٍ تیص اظ یك ضًثٍ زاضوس ،مًمًالً ضـًة زازگـاٌ زض یـك محـ متمطكـع ي حـًظٌ
قؿایی ياحسي ضا تٍ وا مزتمى قؿایی ذاوًازٌ تطكی میزَىس ي یا َط ضـًثٍ زض
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یك وقكٍ ضُط تطكی میضًز .زض ضُطسـتان تُـطان تـالب تـط چُـ ي پـىذ ضـًثٍ
زازگاٌ ذاوًازٌ تطكی ضسٌ است كٍ تیطـتط نوُـا زض زي مزتمـى قؿـایی متمطكـع
میتاضىسَ .ط ضًثٍ زازگاٌ ذاوًازٌ زاضاي ضئیس یا زازضس يلیالثـس اسـت كـٍ اظ
تیه قؿات متأَ ي زاضاي حساق چُـاض سـا سـاتقٍ قؿـایی اوترـاب مـیضـًز.
َمچىیه زض َط ضًثٍ زازگاٌ ذاوًازٌ حتیالمقسيض ،یـك مطـايض ظن تـا تحػـیالت
حقًقی ي سمت مطايض قؿایی حؿًض زاضز.
ج ت صالحي دادگاُ اختصاصي خاًَادُ :یكی اظ مطرػات زازگـاٌ ذـاوًازٌ
ضسیسگی تٍ زيايي ،ضكایات ي اذتالفاتی است كٍ زض قًا ي زيا ذاوًازٌَا موحط
می تاضس .زض ارطاي ایه َسف ،قاوًوگصاض تًؿی اظ مًؾًياتی ضا كٍ ضسـیسگی تـٍ
نوُا ساتقاً زض غالحیت زازگاٌ مسوی ذاظ تًزٌ ـ ماوىس يغیت ي يغایت ،يقـف،
حلج ،حثس ،تًلیت ـ ضسیسگی تٍ سایط زيايي حقًقی تا تطاؾی قطفیه ي ضسیسگی
تٍ امًض رعایی كـٍ تـا زيـًي حقـًقی مكـطي اضتثـاـ مسـتقیم زاضـتٍ تاضـس ،زض
غالحیت زازگـاٌ َـاي يمـًمی تـاقی گـصاضزٌ ي اظ غـالحیت زازگـاٌ اذتػاغـی
ذاوًازٌ ذاضد ومًزٌ است .وهط تٍ ایىكٍ زازگاٌ ذاوًازٌ ،اظ زازگاٌَاي اذتػاغـی
است ي زازگاٌ اذتػاغی تٍ َیچ زيـًي ،ضسـیسگی ومـیكىـس (مگـط نوچـٍ قـاوًن
اراظٌ زازٌ تاضس) ي تالًكس زازگاٌ يمًمی تٍ تمـا زيـايي ي ضـكایات ضسـیسگی
میكىس (مگط نوچٍ كٍ قاوًن اظ غالحیت نن ذاضد زاوستٍ است) ،تىاتطایه غالحیت
زازگاٌ ذاوـًازٌ مىحػط تٍ زيايي مطتًـ تٍ امًض شی است كـٍ زض مـازٌ ياحـسٌ
قاوًن تطكی زازگاٌ ذاوًازٌ تٍ نن تػطیح ضـسٌ اسـت1 :ــ وكـا مًقـت ي زائـم؛
2ـ ـ قــالق ،فســد وكــا  ،تــص مــست ي اوقؿــاي مــست؛ 3ـ ـ مُطیــٍ؛ 4ـ ـ رُیعیــٍ؛
5ـ ارطتالمخ ي وحلـٍ ایـا ظيریـت؛ 6ــ ونقـٍ مًًقـٍ ي راضیـٍ ظيرـٍ ي اقطتـاي
يارةالىنقٍ؛ 7ـ حؿاوت ي مالقات اقنا ؛  8ـ وسة؛ 9ـ وطًظ ي تمكیه؛ 10ــ وػـة
قــیم ي وــانط ي ؾــم امــیه ي يــع نوــان؛ 11ـ ـ حكــم ضضــس؛ 12ـ ـ اظزياد مزــسز؛
13ـ ضطایف ؾمه يقس؛ 14ـ زضذًاست اَساي رىیه قثق قاوًن وحًٌ اَساي رىـیه
مػًب  1383ي نییهوامٍ ارطایی نن .غالحیت زازگاٌ اذتػاغی ذـاوًازٌ تـطاي
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ضســیسگی تــٍ ایــه زيــايي ي ضــكایات اظ وــًو غــالحیت شاتــی اســت ي تطــریع
غالحیت َط زازگاٌ تا َمان زازگاٌ است؛ تىاتطایه اگط قاؾـی زازگـاٌ اذتػاغـی
ذاوًازٌ زض مًضز زيًایی كٍ مكط ضسٌ ،تطریع زَس كٍ غـالحیت شاتـی وـساضز،
ضأس ًا ي تسين ایطاز ي تصكط قـطف زيـًي ،قـطاض يـس غـالحیت غـازض مـیكىـس ي
پطيوسٌ ضا تٍ مطرى غالحیتزاض اضراو میزَس.
دت آيتيي دادريتي اختصاصتي ختاًَادُ :زازگـاٌ اذتػاغـی ذـاوًازٌ نیـیه
زازضسی ذاظ وساضز امـا مًازي اظ قًاویه پطاكىسٌ تٍ رلًٌَاي يیـهٌ زازضسـی زض
ایه زازگاٌَا پطزاذتٍ است .اظ رملٍ قاوًن ضارى تـٍ اظزياد مػـًب  1310پـس اظ
شكط امكان يؾى ضطيـ ؾمه يقس وكا مقطض مـیزاضز كـٍ زض اذتالفـات مًؾـًو
ایه مازٌ محاكمٍ تیه ظن ي ضًَط زض محكمٍ اتتـسایی تـٍ يمـ مـینیـس ي اظ مـست
مطيض ظمان ضص ماٌ تطذًضزاض اسـتَ .مچىـیه قـاوًن حمایـت ذـاوًازٌ مػـًب
 1353زض تیص اظ  17مازٌ تٍ تطضسی مسـائ ضـكلی زيـايي ذـاوًازگی پطزاذـت.
مُمتطیه تحً مىسضد زض ایه قاوًن ،حصف تططینات زازضسـی زض مـازٌ یـك تـًز.
تًطیف زيايي ذاوًازگی (مازٌ  ،)2رًاظ تطریع ايسـاض قـطفیه زيـًي تًسـف
زازگاٌ (مازٌ  ،)4اضراو اذتالف ذاوًازگی تـٍ زايض (مـًاز 5ــ ،)6تًیـیه غـالحیت
محلی زازگاٌ زض مًاضز تًسز زيـًي (مـازٌ  ،)7غـسيض ضأي زض قالـة گـًاَی يـس
امكان ساظش (مازٌ  ،)10تًییه تػمیمات قكًی ي پهيَصپصیط (مـازٌ  ،)19تًیـیه
مست تطاي ارطاي گًاَی يس امكان ساظش (مازٌ  )21ي غیطيلىی تـًزن ضسـیسگی
زض زيايي ذاوًازگی (مازٌ  )2اظ مًاز ضكلی مىسضد زض ایه الیحٍ تًز .الثتٍ امطيظٌ
زض وسد یا يس وسد تطذی مًاز ایه قاوًن تیه قؿات ي حقًقساوان اذـتالف وهـط
است .1متًاقثاً نییهوامٍ وحًٌ ارطاي احكا ي تػمیمات زازگـاٌ ذـاوًازٌ مػـًب
 1354/1/12يظاضت زازگســتطي زض  7مــازٌ تــطاي ايلــیه تــاض تــٍ وحــًٌ ارــطاي
تػمیمات محاكم ذاوًازٌ پطزاذـت ي قـًاویه زیگـطي اظ رملـٍ قـاوًن مطتـًـ تـٍ

1ـ ـ تــطاي نگــاَی تیطــتط تىگطیــس تــٍ :مًايوــت نمــًظش قــًٌ قؿــائیٍ ،1383 ،د  ،3ظ 177-176؛ َمــً  ،1384د ،4

ظ 140ـ.144
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حؿاوت (مػًب  )1365ي قاوًن تًییه مست ايتثاض گًاَیَاي يس امكان ساظش
(مػًب  ) 1376ویع تٍ قًض ذاظ تٍ تطذـی مسـائ ضـكلی زيـايي ذـاوًازگی ي
وحًٌ ارطاي تػمیمات زازگاٌَاي ذاوًازٌ اذتػاظ یافت.
يلیضغم مًاضز پیص گنتٍ ،امطيظٌ زازگاٌ َاي ذاوًازٌ اظ حیج وحـًٌ ضسـیسگی،
غسيض حكم ي ارطاي تػمیمات ،تاتى قاوًن نییهزازضسـی زازگـاٌَـاي يمـًمی ي
اوقالب مػًب  1379است ي مطـكالت واضـی اظ يـس اوكثـاق ایـه قـاوًن يـا ي
ؾطيضت تٍ كاضگیطي تططیناتی متىاسـة تـا زيـايي ذـاوًازگی ،قـًٌ قؿـائیٍ ضا
تط نن زاضت كٍ تٍ تسيیه الیحٍ حمایت ذـاوًازٌ َمـت گمـاضز .ایـه الیحـٍ كـٍ زض
تیطماٌ  1386اظ قطیق َیأت زيلت تقسیم مزلس ضًضاي اسالمی ضس ،زاضاي ذألَـا
ي وًاقػی است؛ اما اظ نوزا كٍ زض تسیاضي اظ مًاز تٍ مقطضات ضكلی زازگـاٌَـاي
ذــاوًازٌ پطزاذتــٍ اســت ،تػــًیة نن مــیتًاوــس تــا حــسي اظ اترــاش تػــمیمَــا ي
ضيشَاي مًاضؼ زض زازگاٌَاي ذاوًازٌ پیطگیطي ومایس.
ّت ت تصويوا ٍ آراي دادگاُ اختصاصي ختاًَادُ :تػـمیمات زازگـاٌ تـٍ زي
وًو ازاضي ي قؿایی تقسیم می ضًز ي نوچٍ زازگـاٌ زض پایـان یـك زازضسـی اوطـا
میومایس ،یك تػمیم قؿایی است.
تػمیمات قؿایی زازگاٌ تحت يىًان ضأي زض زي وـًو قـطاض ي حكـم قاتـ اوطـا
است .مازٌ  154قاوًن نییهزازضسی مػًب  1379زض تنكیك ایه زي میگًیـس :ضأي
زازگاٌ اگط ضارى تٍ ماَیت زيًي ي قاقى نن رعئاً ي كالً تاضس« ،حكم» ،ي اال «قطاض»
ال یـا تًؿـ ًا قـاقى ذػـًمت
وامیسٌ میضًز .تػمیم زازگاٌ زض امط تطافًـی كـٍ كـ ً
وثاضس« ،قطاض» وامیسٌ میضًز (رًنـطي لىگـطيزي ،1368 ،ظ  ،)531كـٍ اظ رُـت تًیـیه
تكلیف پیطامًن زيًي تٍ زي وًو ايسازي ي وُایی 1تقسیم میضًز.
«گًاَی يس امكان ساظش» يىًان زیگطي است كٍ تط تػمیم زازگاٌ ذاوـًازٌ

1ـ قطاض ايسازي ،قطاضي است كٍ تٍ مىهًض نمازٌ كطزن پطيوسٌ تطاي غسيض حكم غازض میضًز؛ اظ قثی قـطاض
ضسیسگی تٍ زالی  .قطاض وُایی نن است كٍ كاض ضا زض حسيز مًؾًو ذاتمٍ میزَس ماوىـس قـطاض ضز زازذًاسـت.
(رًنطي لىگطيزي ،1368 ،ظ 531ـ.)532
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تط رًاظ قالق ،اقالق ضسٌ است .ایه يىًان اتُامات ظیـازي زض ارـطاي تػـمیمات
قالق تا تًرٍ تٍ «قاوًن تًییه مست ايتثاض تطاي گًاَیَاي يـس امكـان سـاظش»
مػًب  1376تٍ يرـًز نيضزٌ اسـت كـٍ پاسـد تـٍ ایـه اتُامـات ویاظمىـس تًیـیه
حــسيز ي حيًض ایـه اغكال ي تًییـه مػازیق قالق مطمً ایه تػمیم اظ وهـط
زضذًاستكىىسٌ نن (ظيد ،ظيرٍ یا تًافقی) است.1
يضيز اغكال «گًاَی يس امكان ساظش» تٍ حقًق ایـطان تـا تػـًیة قـاوًن
ذاوًازٌ زض سا  1353غًضت گطفت كـٍ زض مـازٌ  8تـا قـطاض زازن حـق مسـايي
تطاي ظن ي مطز زض زضذًاست قـالق اظ زازگـاٌ ،وـا تػـمیم زازگـاٌ تـا مًؾـًو
مزًظ قالق ضا ،گًاَی وُازٌ تًز.
الیحٍ قاوًوی تطكی زازگاٌ مسوی ذاظ (مػًب  )1358تا اضراو رُـات قـالق
تٍ ضطو ي قاوًن مسوی ،تٍ قًض ؾمىی مـازٌ  8ضا وسـد ومـًز؛ امـا قـاوًن اغـال
مقطضات قـالق (مػًب  )1370مزسزاً تـا احیاي ایه اغكال  ،مح اذتالف قؿات
زض تطریع مػازیق گًاَی يس امكان ساظش ضس.
الیحٍ حمایت ذاوًازٌ كٍ زض زست تطضسی زض مزلس ضًضاي اسالمی است ،تـا
تًرٍ تٍ ایه مًؿ تٍ تنكیك قالقَا اظ وهط وـًو تػـمیم كـٍ زازگـاٌ تایـس اترـاش
ومایس ،پطزاذتٍ است .ایه الیحٍ ،تػمیم زازگـاٌ زض قـالق اظ واحیـٍ ظيد ضا گـًاَی
يس امكان ساظش وا وُازٌ ،زض قالق تٍ زضذًاسـت ظيرـٍ زازگـاٌ ضا مكلـف تـٍ
اتراش تػمیم زض قالة حكم ومًزٌ ي غـسيض «گـًاَی تًافـق تـط قـالق» زض قـالق
تًافقی ضا تٍ يُسٌ مطاكع مطايضٌ وُازٌ است.

ًظار ديَاى عالي كشَر با صدٍر رؤي ٍحد رٍيِ
اغ  161قاوًن اساسی مقطض میزاضز كٍ زیًان يالی كطًض تط ارطاي غـحیح
قًاویه زض محاكم وهاضت زاضز ي ایزاز ضيیـٍ قؿـایی ياحـس زض مًؾـًيات مـًضز
مىاقطٍ ضا تط يُسٌ زاضز.
2ـ تطاي نگاَی تیطتط ضرًو كىیس تٍ :اسسي ،1383 ،ش  ،26ظ 113ـ.137
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زیًان يالی كطًض ،وهاضت ذًز ضا اظ قطیق وقؽ یا اتطا احكا زازگاٌَا یا ضفى
اذتالف زض امط غالحیت تیه زازگاٌ ايما میومایـس؛ تـا ایـه تًؾـیح كـٍ اگـط زي
زازگاٌ زض ضسیسگی تٍ زيايي مطاتٍ تط احط سـً اسـتىثاـ اظ قـاوًن ،نضاي قكًـی
مًاضؼ غـازض ومایىـس یـا زي ضـًثٍ زیـًان يـالی كطـًض زض مًؾـًيات مطـاتٍ
وهطَاي مرتلف زاضتٍ تاضىس ،تطاي ارطاي غحیح قاوًن ي تًیـیه ضأي مكـاتق تـا
قاوًن تٍ زيًت ضئیس زیًان يالی كطًض یـا زازسـتان كـ كطـًض ،كلیـٍ ض سـا ي
مستطاضان ضًة زیًان يالی كطًض ارتماو كطزٌ ،نضاي مًضز اذـتالف ضا تطضسـی
میومایىس .ایه ارتماو ضا «َیأت يمًمی يحست ضيیٍ زیًان يالی كطًض» مـیوامىـس.
َیأت يمًمی يحست ضيیٍ زیًان يالی كطـًض قثـق قـاوًن يحـست ضيیـٍ قؿـایی
مػــًب َنـتم تیطمــاٌ  1328ي قــاوًن مػــًب یكــم مــطزاز مــاٌ  1337زض رلســٍ
ضسیسگی ذًز پس اظ مالحهٍ ي تطضسی پطيوـسٌَـاي مطتـًـ تـٍ مًؾـًو مـًضز
اذتالف ايال میزاضز كٍ كسا یك اظ زي ضأي مًـاضؼ ،تـا قـاوًن مكاتقـت زاضز ي
غحیح می تاضس ،تسين ایىكٍ ضأساً حكمی غازض كىس (قًاویه يحست ضيیٍ قؿایی مػًب

 .)1337-1328ضأي يحست ضيیٍ َیأت يمًمی زیًان يالی كطًض ماوىس سایط قـًاویه
زض ضيظوامٍ ضسمی چاج ي مىتطط میضًز ي ماوىس قاوًن 15 ،ضيظ پـس اظ اوتطـاض
تطاي تما زازگاٌَا ي ضًة زیًان يالی كطًض زض مًاضز مطاتٍ الظ االتثاو است ي
ضيایت وكطزن نن اظ قطف قؿات زازگاٌَا ي ضًة زیًان يالی كطًض ،مسـويلیت
اوتهامی زاضزَ .مچىیه حكمی كٍ تطذالف ضأي يحست ضيیٍ َیـأت يمـًمی زیـًان
يالی كطًض غازض ضًز ،زض ایه زیًان وقـؽ مـیضـًز (قـًاویه يحـست ضيیـٍ قؿـایی

مػًب .)1337-1328

ًوًَِ ّايي اس آراي ٍحد رٍيِ ّيإ عوَهي ديَاى عالي كشَر
در دعاٍي خاًَادگي
زازگاٌ َا ي مسوی ذاظ زض مـستی كـٍ تطـكی ضـسٌ ي تـٍ زيـايي ظواضـًیی ي
اذتالفات ذاوًازگی ضسیسگی كطزٌاوـس ،زض امـط غـالحیت تـا زازگـاٌَـاي حقـًقی

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /بهار و تابستان  /8317سال سیزدهم /شماره 81

يمًمی زازگستطي اذتالفاتی پیسا ومًزٌاوس كٍ زض ضًة زیًان يالی كطًض ویع ح
وطسٌ استَ .یأت يمًمی يحست ضيیٍ زیًان يالی كطًض زض مقا ضسیسگی تٍ ایـه
اذتالفات ،نضاي يحست ضيیٍ متًسزي غـازض ومـًزٌ كـٍ زض مزمًيـٍَـاي قـًاویه
سىًاتی چاج ي مىتطط گطزیسٌ است.
الف ت دعَي هطالبِ هْزيِ
1ـ ظيرٍ يلیٍ ضًَط ذًز تطاي مكالثٍ مُطیـٍ ـ كـٍ زض سـىس ضسـمی وكاحىامـٍ
مًیه ضسٌ است ـ زض زازگاٌ مسوی ذاظ مطُس قط زيًي ومًز .ایه زازگاٌ تا ایه
استسال كٍ زيًي مكالثٍ مُطیٍ ،زيًي قلة است ي زيًي ضارـى تـٍ مًؾـًو یـا
وًو مُطیٍ ویست ،زيًي ضا حقًقی ي زض غالحیت زازگاٌ يمـًمی تطـریع زازٌ،
تا غسيض قطاض يس غالحیت ،پطيوـسٌ ضا تـٍ زازگـاٌ حقـًقی مطـُس فطسـتاز .ایـه
زازگاٌ ویع ضسیسگی ضا زض غالحیت زازگاٌ مسوی ذاظ زاوست .تا حسيث اذـتالف
زض غالحیت ،پطيوسٌ تٍ زیًان يالی كطًض اضسا  ،ي ضًثٍ  21زیًان يالی كطًض،
زيًي مكالثٍ مُطیٍ ضا زيـًي مكالثـٍ زیـه ي امـطي حقـًقی تطـریع زاز تـا زض
زازگاٌ حقًقی مطُس ضسیسگی ضًز.
2ـ زض پطيوسٌ زیگطي كٍ زض زازگاٌ مسوی ذاظ مطُس مكط ضـس ظيرـٍ زيـًي
مكالثٍ مُطیٍ ضا يلیٍ ضًَطش مكط ومًز .ایه زازگـاٌ ماوىـس ضـًثٍ زیگـط زازگـاٌ
مسوی ذاظ مطُس ،زيًي مكالثٍ مُطیـٍ ضا زيـًي حقـًقی ي ذـاضد اظ غـالحیت
زازگاٌ مسوی ذاظ زاوست .تط احـط ایـه اذـتالف ،پطيوـسٌ تـٍ زیـًان يـالی كطـًض
اضسا ضس ي ضًثٍ  29ایه زیـًان زضتـاضٌ غـالحیت زازگـاٌ مـسوی ذـاظ چىـیه
انُاضوهط ومًز:
«تا تًرٍ تٍ ایه كٍ زازگاٌ مسوی ذاظ ي زازگاٌ حقًقی مطُس زض امط غـالحیت
تطاي ضسیسگی تٍ زيًي مكالثٍ مُطیٍ اذتالف وهط زاضتىس ي ایه اذتالف وهط میان
زي ضًثٍ زیًان يالی كطًض َم ایزاز ضسٌ ،لصا تطاي تطضسی نضاي مًاضؼ معتًض
ي تطریع ضأي غحیحَ ،یأت يمًمی يحست ضيیٍ زیًان يـالی كطـًض تطـكی ي
چىیه ضأي زازٌ است:
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ضأي يحست ضيیٍ ضماضٌ  574مًضخ  :1371/2/15تىس یك مازٌ  3الیحـٍ قـاوًوی
زازگاٌ مسوی ذاظ مػًب اي مُط ماٌ  1358ضسیسگی تٍ زيًي ضارى تـٍ مُطیـٍ
ضا زض غالحیت زازگاٌ مسوی ذاظ قطاض زازٌ كٍ يلیاالقالق ضام َط وًو زيـًي
ضارى تٍ مُطیٍ ي اظ نن رملٍ زيًي ضارى تٍ مكالثـٍ مُطیـٍ ویـع مـیضـًز ي ضأي
ضًثٍ  29زیًان يالی كطًض غحیح تطریع میگطزز .ایه ضأي تطاي زازگـاٌَـا ي
ضًة زیًان يالی كطًض زض مًاضز مطاتٍ الظ االتثاو است» (مزمًيٍ قًاویه.)1371 ،

ت دعَي ثب ًكاح
1ـ ظيرٍ يلیٍ ضًَط ذًز زض زازگاٌ حقًقی ضیطاظ ،قط زيًي ومًز ي مـسيی
ضس كٍ زض سا  1364اظ ضًَطش قالق گطفتٍ ي تًس اظ زي سـا مزـسزاً تـا سـىس
يازي تٍ يقس اظزياد اي زضنمسٌ است؛ اما ضًَطش حاؾط ویست يقس وكـا زي ضا
زض زفاتط ضسمی حثت ومایس .يي العا ضًَط ضا تٍ اوزا ایه كاض ذًاست.
زازگاٌ حقًقی ضیطاظ تٍ زلی ایىكٍ زيًي ضارى تٍ وكا مـیتاضـس ،ضسـیسگی ضا
زض غالحیت زازگاٌ مسوی ذاظ ضیطاظ زاوست ي ایه زازگاٌ ویـع زيـًي الـعا تـٍ
حثت ضسمی وكا ضا ،زيًي حقًقی تطریع زاز .تط احط اذتالف ایـه زازگـاٌَـا زض
امط غالحیت ،پطيوسٌ تطاي ضفى اذتالف تٍ زیًان يالی كطًض اضسا ضس ي ضـًثٍ
 13زیًان يالی كطًض تا ايال غالحیت زازگاٌ حقًقی ضیطاظ ح اذتالف ومًز.
2ـ زض پطيوسٌ زیگطي كـٍ زض زازگاٌ مسوی ذاظ ضیطاظ مكط ضس ،نقاي  ....كٍ
مسيی ظيریت است قی زازذًاستی يلیٍ تاوً ...مسيی ضس كٍ قثق سىس يـازي تـا
ایطان اظزياد ومًزٌ است ،اما اظ نوزا كٍ تاوً ...حاؾط ویست يقـس وامـٍ يـازي ضا
زض زفــاتط ضســمی اظزياد حثــت ومایــس ،الــعا اي ضا تــٍ اوزــا حثــت ضســمی وكــا
زضذًاست كـطز  .زازگـاٌ مـسوی ذـاظ ضـیطاظ ضسـیسگی ضا زض غـالحیت زازگـاٌ
حقًقی ضیطاظ زاوست ي زازگاٌ حقًقی ضیطاظ تا ایه استسال كٍ حثت ياقًٍ اظزياد
زض زفاتط ضسمی ،فطو تط احطاظ ضاتكٍ ظيریت تـًزٌ ي زض غـالحیت زازگـاٌ مـسوی
ذاظ ضىاذتٍ ضسٌ ،قطاض يس غالحیت غازض ومًز .تط احط اذتالف ایه زازگاٌَـا
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زض امط غالحیت ،پطيوسٌ تٍ زیًان يالی كطًض اضسا گطزیـس؛ ضـًثٍ زَـم زیـًان
يالی كطًض تا ایه استسال كٍ زيايي ضارى تٍ وكا تـٍ قـًض مكلـق زض غـالحیت
زازگاٌ مسوی ذاظ میتاضس ،غالحیت ایه زازگاٌ ضا ايال زاضت .تا تًرٍ تٍ ایىكٍ
زازگاٌَاي مسوی ذاظ ي زازگاٌَاي حقًقی ضـیطاظ زض ضسـیسگی تـٍ ایـه زيـًي
اذتالف وهط زاضتىس ي میان زي ضًثٍ زیًان يالی كطـًض َـم ایـه اذـتالف ایزـاز
ضس ،پطيوسٌ َاي معتًض زض َیأت يمًمی يحست ضيیٍ زیًان يالی كطًض مكـط ي
مًضز ضسیسگی قطاض گطفت ي ایه ضأي غازض ضس:
ضأي يحست ضيیٍ ضماضٌ  560مًضخ « :1370/3/21زيًي الـعا تـٍ تىهـیم سـىس
ضسمی وكا وامٍ ي حثت ياقًٍ اظزياد زض زفاتط ضسمی اظ متنطيات زيًي ضارـى تـٍ
وكا میتاضس ي ضسیسگی تٍ نن قثق تىس یـك مـازٌ  3الیحـٍ قـاوًوی زازگـاٌ مـسوی
ذاظ زض غالحیت زازگاٌ مسوی ذاظ است ي ضأي ضًثٍ زَم زیًان يالی كطـًض
غحیح ي مىكثق تا مًاظیه قاوًوی است .ایه ضأي تطاي زازگاٌَـا ي ضـًة زیـًان
يالی كطًض زض مًاضز مطاتٍ الظ االتثاو است» (مزمًيٍ قًاویه.)1370،

ج ت دعَي ٍجَد رابطِ هادر ٍ فزسًدي
1ـ تاوً ذسیزٍ يلیٍ تاوً غنیٍ تٍ زازگاٌ مسوی ذـاظ تُـطان زازذًاسـت زازٌ،
مسيی ضسٌ كٍ اظ تكه ذًز چُاض فطظوس زاضز كٍ تٍ زلیـ وساضـته ضىاسـىامٍ ،وـا
نوُا ضا زض ضىاسىامٍ تاوً غنیٍ وًضتٍاوس .امـا ایىـك كـٍ ضىاسـىامٍ گطفتـٍ اسـت،
تقاؾا زاضز ضىاسىامٍ تاوً غنیٍ اظ ایه لحال اغال ي وا فطظوسان زض ضىاسىامٍ
ذًاَان قیس ضًز.
زازگاٌ مسوی ذاظ تُطان تيییـط مىـسضرات ضىاسـىامٍ ضا زيـًي حقـًقی ي زض
غالحیت زازگاٌَاي حقًقی زاوست ي پس اظ غسيض قطاض يس غـالحیت ،پطيوـسٌ
ضا تٍ زازگاٌ حقًقی تُطان فطستاز.
زازگـاٌ حقـًقی تُطان تـا ایه استسال كـٍ اوتساب فطظوسان تـٍ ذًاَان ،زيـًي
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وسة می تاضـس كـٍ زض غـالحیت زازگـاٌ مـسوی ذـاظ قـطاض زاضز ي تـٍ ايتثـاض
غالحیت زازگاٌ مسوی ذاظ ،قطاض يس غالحیت غازض ومًز .پطيوسٌ معتًض تطاي
ضفى اذتالف تٍ زیًان يالی كطًض اضسـا ضـس ي ضـًثٍ  13زیـًان يـالی كطـًض،
ضسیسگی تٍ ایه زيًي ضا زض غالحیت زازگاٌ مسوی ذاظ تُطان تطریع زاز.
2ـ زض پطيوسٌ زیگطي كٍ زض زازگاٌ مسوی ذاظ تُطان تطكی ضس ،تاوً مطؾـیٍ
زازذًاستی يلیٍ تاوً اغلی تٍ ذًاستٍ تيییط وا مازض ذًز تٍ زازگاٌ تقـسیم كـطز
ي وًضت :مازض ياقًی اي تاوً نسیٍ يثسي است؛ لیكه وا مازض اي ضا زض ضىاسـىامٍ
تاوً اغلی وًضتٍاوس ي اغال ضىاسىامٍ ذًز ضا تقاؾا كطزٌ است.
زازگاٌ مسوی ذاظ تُـطان اغـال ضىاسـىامٍ ضا زض غـالحیت زازگـاٌ حقـًقی
تُطان زاوستٍ ،قطاض يس غالحیت غـازض ومـًز .زازگـاٌ حقـًقی تُـطان مًؾـًو
زيًي ضا زيًي وسة ي ضسیسگی ضا زض غالحیت زازگاٌ مسوی ذـاظ تطـریع ي
تط احط ایه اذتالف پطيوسٌ تٍ زیًان يالی كطًض اضسا گطزیسٌ است.
ضًثٍ  18زیًان يالی كطًض زيًي ذًاَان ضا زيًي ضىاسىامٍ ي ضسـیسگی ضا
زض غالحیت زازگاٌ حقًقی تُطان ايال ومًزٌ است.
تا تًرٍ تٍ ایىكٍ زازگاٌَاي مسوی ذاظ تُـطان ي زازگـاٌَـاي حقـًقی تُـطان،
َمچىیه زي ضًثٍ زیًان يالی كطًض زض تطریع غالحیت اذتالف وهـط زاضـتىس،
پطيوسٌ َاي ضارى تٍ ایه زيًي زض َیأت يمًمی يحست ضيیٍ زیـًانيـالی كطـًض
مكط ي تطضسی ضس ي ضأي َیأت يمًمی يحست ضيیٍ تٍ ضط شی غازض گطزیس.
ضأي يحست ضيیٍ ضماضٌ  513مًضخ « :1367/8/2ازياي يرـًز ضاتكـٍ مـازض ي
فطظوسي اظ رملٍ زيايي ضارى تٍ وسة میتاضس كٍ قثق تىس  2مازٌ  3الیحٍ قاوًوی
زازگاٌ مسوی ذاظ مػًب  1358تایس زض زازگاٌ مسوی ذاظ ضسـیسگی ضـًز؛ لـصا
ضأي ضًثٍ  13زیًان يالی كطًض كٍ تا ایه وهـط مكاتقـت زاضز ،غـحیح تطـریع
زازٌ میضًز .ایه ضأي تطاي زازگاٌَا ي ضًة زیًان يالی كطًض زض مًاضز مطـاتٍ
الظ االتثاو است» (مزمًيٍ قًاویه .)1367 ،مـازٌ ياحسٌ قاوًن تطیك زازگـاٌ ذـاوًازٌ
مػًب  1376/5/8ضسیسگی تـٍ زيايي ضارى تٍ وكا ي مُطیٍ ي وسة ضا كٍ ساتقاً
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زض غالحیت زازگاٌَاي يمًمی زازگستطي تًز ،زض غالحیت زازگـاٌ اذتػاغـی
ذاوًازٌ ضىاذت؛ تىاتطایه سٍ ضأي اظ نضاي َیأت يمـًمی زیـًانيـالی كطـًض كـٍ
مته نوُا زض ایه مقالٍ نمـسٌ اسـت ،اگـط زض پطيوـسٌَـایی وهیـط َمـیه زيـايي ،زض
زازگاٌ اذتػاغی ذاوًازٌ مكط ضًز ،الظ الطيایٍ ذًاَس تًز.

يافتِّاي پضٍّش
ضئیس قًٌ قؿائیٍ زض ارطاي قاوًن زازگـاٌ اذتػاغی ذـاوًازٌ كـٍ تطاســاس
تىس  3اظ اغ  21قاوًن اساسی تػًیة ضسٌ ،اظ اذتیاضات ذًز تـٍ ضـط مـازٌ 4
قاوًن اغال قاوًن تطكی زازگاٌ َاي يمـًمی ي اوقـالب مػـًب  1381اسـتنازٌ
كطزٌ ي ضًثی اظ زازگاٌَاي حقًقی ضا تٍ زازگـاٌ ذـاوًازٌ اذتػـاظ زازٌ اسـت.
مًفقیت زازگاٌ اذتػاغی ذاوًازٌ یـا يـس مًفقیـت نن تـا تطضسـی يملكـطز ایـه
زازگاٌَا زض مست ظماوی كٍ اظ تطكی زازگاٌ معتًض گصضتٍ ،تٍ زست مینیس.
مًؾًياتی كٍ زض زازگاٌ اذتػاغـی ذـاوًازٌ مكـط مـیضـًز ،زض  14مـًضز
مًیه ي مطرع ضسٌ است .ضسیسگی تٍ تًؿی اظ ایه زيايي ماوىس مكالثٍ مُطیٍ،
رُیعیٍ ،ونقٍ مًًقٍ ي راضیٍ َمچـًن ضسـیسگی تـٍ زيـايي مـالی زض زازگـاٌَـاي
يمًمی اوزا میضًز؛ لیكه زض مسائ ضارى تٍ وكا ي قالق ،فسد وكا  ،حؿـاوت
اقنا  ،وسة ،وطًظ ي غیطٌ ،قاؾی زازگاٌ اذتػاغی ذاوًازٌ ي مطايضان ظن كـٍ
زض ایه زازگاٌَا ذسمت میومایىس ،ينینٍ سىگیىی تط يُسٌ زاضوس .مصاكطٌ ،وػـیحت،
سًی ي كًضص زض اغال شاتالثیه ي اضراو تٍ زايضي زض مًاضزي كٍ قاوًن مًیه
ومًزٌ ،تطاي ضفى اذتالف ي ساظش است تا اساس تىیـان ذـاوًازٌ متعلـع وطـًز؛
ظیطا گسـیرته پیًوـس ذـاوًازگی مًرـة سـطگطزاوی ي تالتكلینـی اقنـا ذـاوًازٌ
میضًز ي ذكطاتی تطاي رامًٍ زاضز كٍ تایس اظ نن رلًگیطي ضًز .ضـطـ زاضـته
تزطتٍ ،تأَ ي ضيایت سًاتق ذسمت تطاي قاؾـی زازگـاٌَـاي اذتػاغـی تايـج
می ضًز كٍ قاؾی زض ضسیسگی تٍ زيايي ظواضًیی ي اذتالفات ذاوًازگی حًغلٍ

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /بهار و تابستان  /8317سال سیزدهم /شماره 81

زاضتـٍ تاضس ي تـا غثـط ي ضكیثایـی احط سـً ایـه اذتــالفات ضا متـصكط ضـًز ي
قطفیه اذتالف ضا تٍ ازامٍ ظوسگی ظواضًیی اضضاز ي تطًیق كىس.
تططینات ضسیسگی زض زازگاٌ َاي ذاوًازٌ ماوىس سـایط زازگـاٌَـا اسـت ،مًُـصا
تطذی قًاویه پطاكىسٌ زض تطذی مًاضز ،نییهزازضسی ذاغی ضا تطاي ایه زازگـاٌَـا
قطاض زازٌ است كٍ الثتٍ زض وسد یا يس وسـد تطذـی اظ ایـه قـًاویه یـا مـًازي اظ
ننَا ،اذتالف وهط است.
تٍ َط حا تطكی زازگاٌ اذتػاغی تـطاي ضسـیسگی تـٍ زيـايي ذـاوًازگی ي
تًرٍ تٍ امكاوات مًضز ویاظ ایه ذاوًازٌ احطگصاض میتاضس.
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هٌابع ٍ هأخذ


اسسي ،لیالً« ،مد لاًَى ٍ رٍيِ در اجزاي طالق» ،تُطان ،فػلىامٍ كتـاب

ظوان ،ضًضاي فطَىگی ارتمايی ظوان1383 ،


رًنطي لىگطيزي ،محمس رًنط ،تزهيٌَلَصي حمَق ،تُـطان ،گـىذ زاوـص،

چاج چُاض 1368 ،


مًايوت نمًظش قًٌ قؿائیٍ ،هجوَعِ ًشست ّتاي لضتايي ت لتاًَى

هدًي ،قم ،وطط قؿا ،چاج اي 1383 ،


مًايوت نمًظش قًٌ قؿائیٍ ،هجوَعِ ًشس ّتاي لضتايي ،قـم ،وطـط

قؿا1384 ،

لَاًيي


قاوًن اساسی رمًُضي اسالمی ایطان ()1385



قاوًن اذتػاظ تًسازي اظ زازگاٌ َاي مًرًز تـٍ زازگـاٌَـاي مًؾـًو

اغ  21قاوًن اساسی ()1376


قاوًن تًییه مست ايتثاض گًاَی يس امكان ساظش ()1376



قاوًن تطكی زازگاٌ مسوی ذاظ ()1385



قاوًن حمایت ذاوًازٌ ()1353



قاوًن تطكی زازگاٌَاي يمًمی ي اوقالب ()1373



قاوًن ضارى تٍ اظزياد ()1310



نییهوامٍ زض وحًٌ ارطاي احكا ي تػمیمات محاكم ذاوًازٌ ()1354



قاوًن مطتًـ تٍ حؿاوت ()1365



قاوًن نییهزازضسی زازگاٌَاي يمًمی ي اوقالب زض امًض مسوی ()1379



قاوًن اغال مقطضات قالق ()1370



قاوًن يحست ضيیٍ قؿایی ()1328

