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سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و
راهبردهای آن

1
دكتزليال سادات اسذي

هستشار ادارُ كل تذٍيي لَايح لَُ لضائيِ

چكيذُ
اختظاطي كزدى دادگاُّا در رسيذگي تِ دػاٍي ،ضزٍرتي است كِ اهزٍسُ در
جْاى هَرد تَجِ لزار گزفتِ است .ايي ضزٍرت گاُ تزخاستِ اس اّويت هَضَع
دػَي ٍ گاُ ًاشي اس پيچيذگي آى است .در دػاٍي خاًَادگي ػالٍُ تز ػلل فَق،
ارتثاط ػولكزد دادگاُّا ٍ ًتيجِ دػَي تا هظالح جاهؼِ كِ ًتيجِ غيزهستمين آى
پيشگيزي اس ٍلَع جزم ٍ آسيةّاي اجتواػي است ،ايجاب هيًوايذ كِ تزاي رسيذگي
تِ دػاٍي خاًَادگي ،دادگاُ اختظاطي در ًظز گزفتِ شَد.
ايي همالِ در دٍ تخش تِ تحَالت لاًًَي دادگاُ ٍيضُ خاًَادُ ٍ ،اتشارّا ٍ
ًْادّاي هَرد ًياس ايي دادگاُّا هيپزداسدً .گارًذُ هؼتمذ است كِ آًچِ اهزٍسُ در
سيستن لضايي ايزاى تِ ػٌَاى دادگاُ خاًَادُ هَجَد است ،طزفاً دادگاُ اختظاص
يافتِ تِ ايي دػاٍي است ًِ ،دادگاُ هتخظض .تَجِ تِ شزايظ لاضي دادگاُ،
شَرايي تَدى ٍ تؼذد لضات تا تزكيثي هتشكل اس لضات سى ٍ هزد ،تزلزاري
اهتياساتي تزاي لضات هحاكن خاًَادُ تِ لحاظ طؼَتت كار ٍ فزاّن ًوَدى اتشارّا ٍ
ٍاحذّاي هَرد ًياس ايي دادگاُّا هاًٌذ ٍاحذّاي داٍري ٍ هذدكاري ،هزكش هشاٍرُ
تخظظي ،پليس ٍيضُ ٍ اجزاي احكام اختظاطي ،هَاردي است كِ تايذ هَرد تَجِ
لاًًَگذار ٍ لَُ لضائيِ لزار گيزد.

ٍاصگاى كليذي
لاًَى ،رٍيِ ،دادگاُ خاًَادُ ،طالحيت ،هشاٍر لضايي ،داٍري ،هذدكاري

1ـ پصيطـ هَالِ :86/7/1 :اضظياتي86/8/1 :
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يْي اظ هثاحج هْن زض آييي زازضؾي افن اظ ّييطی ٍ هسًي ،نالحيت زازگاُّا
اؾت.
نالحيت فثاضت اظ تَاًايي ٍ العاهي اؾت ِّ هطارـ ٍضايي ٌّگام ضؾيسگي تِ
زفاٍی ،تِ هَرة ٍاًَى زاضًس (هسًي ،1368 ،د ،1ل .)289تقطيو زيگط تِ قايؿتگي
ٍ اذتياض اقاضُ زاضز (آذًَسی ،1368 ،د  ،2ل .)218زض هَايؿِ ايي زٍ تقطيو تايس
گيت اظ آًزا ِّ نالحيت زازگاُّا نطىاً اذتياضی تطای زازگاُ هحؿَب ًويقَز
ٍ زازگاُ تْليو تِ ضؾيسگي ًيع زاضز ،لصا تقطيو اٍل ّاهلتط اؾت.1
نالحيت زض اهَض هسًي تِ شاتي ٍ هحلي تَؿين هيقَز ٍ زض اهَض ّييطی
فالٍُ تط ايي زٍ ،نالحيت قرهي ًيع هَضز تحج ٍطاض هيگيطز.
نالحيت شاتي ِّ آى ضا نالحيت هغلَِ زازگاُ ًيع گيتِاًس نالحيتي اؾت ِّ
هطتثظ تا ًؾن فوَهي اؾت (رقيطیلٌگطٍزی ،1368 ،ل .)407تِ ّويي رْت ًِ تٌْا
عطىيي زفَی ًوي تَاًٌس تط ذاله آى تَاىٌ ٌٌّس ،تلِْ ترغي اظ آى ًيع هَرة
اتغال فوليات زازگاُ اؾت.
اهطٍظُ هيتَاى گيت زازگاُّای فوَهي ًؿثت تِ زازگاُّای اًَالب زاضای
نالحيت شاتي ّؿتٌس.2
زض نالحيت هحلي اظ تيي زٍ زازگاُ ِّ اظ لحاػ شاتي نالح هيتاقٌس،
زازگاّي ِّ تايس تِ زفَی ذال ضؾيسگي ًوايس ،اًتراب هيقَز .زض تقطيو
نالحيت هحلي گيتِ قسُ اؾت «اذتياض يِ زازگاُ هقيي اؾت ًؿثت تِ زازگاُ
هقيي زيگط ِّ اظ حيج ًَؿ ،نٌو ٍ زضرِ قثيِ يْسيگطًس (ّوَ).

1ـ زّتط آقَضی ًيع زض تقطيو نالحيت ّييطی تِ تَاًايي ٍ قايؿتگي زازگاُ ٍ ّوچٌيي تْليو هطرـ
ٍضايي تِ ضؾيسگي اقاضُ ّطزُ اؾت (آقَضی ،1384 ،د  ،2ل .)48
2ـ هغاتٌ نسض هازُ ٍاحسُ ٍاًَى اذتهال تقسازی اظ زازگاُّای هَرَز تِ زازگاُّای هَضَؿ انل 21
ٍاًَى اؾاؾي (زازگاُ ذاًَازُ) ،پؽ اظ ترهيم ايي ققة (تطای ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي) زازگاُّای

فوَهي حٌ ضؾيسگي تِ زفاٍی هطتَط تِ ايي زازگاُّا ضا ًرَاٌّس زاقت.
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لَاًيي تشكيل دادگاُّاي طالح تزاي رسيذگي تِ دػاٍي
خاًَادگي
اّويت ذاًَازُ ٍ ذغط تعلعل تٌياى آى تا تَرِ تِ تحَالت ارتوافي ،اٍتهازی،
ؾياؾي ،ىطٌّگي ٍ . ..تَرِ ّكَضّای هرتلو ضا تِ تكْيل زازگاُّای اذتهاني
تطای ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي رلة ًوَزُ اؾت .ايي تَرِ ضا زض ّكَض غاپي
اظ ؾال  1947هيتيٌين ِّ زازگاُ ذاًَازُ ضؾيسگي تِ رطاين رَاًاى ضا ًيع تط
فْسُ زاقتِ ٍ زض ٍاٍـ تلييَي اظ زازگاُ اعيال تعّْاض ٍ ذاًَازُ تَزُ اؾت (هسًي،

 ،1368د ،1ل.)258
زض ايطاى ًيع تَرِ ٍاًًَگصاض تِ تكْيل زازگاُّای ذال ذاًَازُ اظ ؾال
 1310آماظ ٍ تحَالت ٍاًًَي هرتليي ضا عي ّطزُ اؾت ِّ زض ظيط تِ آى
هيپطزاظين:
1ـ لاًَى راجغ تِ اسدٍاج هظَب 1310/5/23
اٍليي تَرِ ٍاًًَگصاض ايطاى تِ اذتهاني ًوَزى هحاّن زض ضؾيسگي تِ
زفاٍی ذاًَازگي ،زض ٍاًَى ضارـ تِ اظزٍاد ههَب  1310اؾت .ايي ٍاًَى زض
هازُ  3پؽ اظ رطم اًگاضی اظزٍاد تا ّؿي ِّ ٌَّظ تِ ؾي ٍاًًَي ًطؾيسُ
اؾت ،تِ ٍظاضت فسليِ اراظُ زاز هحاّوِ ايي اقرال ضا تِ هحاّن اذتهاني
ِّ انَل تكْيالت ٍ تطتية ضؾيسگي آى تِ هَرة ًؾامًاهِای هقيي هيقَز،
اضراؿ زّسّ .ن چٌاى ِّ هالحؾِ هيگطزز ،ايي ٍاًَى فالٍُ تط ضطٍضت تكْيل
زازگاُ اذتهاني ،تِ لعٍم آييي زازضؾي ذال آى ًيع تَرِ ّطزُ تَز؛ اها
هَضَؿ زاذل زض نالحيت چٌيي زازگاّي ضا نطىاً ضؾيسگي تِ رٌثِ ّييطی
هعاٍرتٌٌّسُ ،فاٍس ،هكاضّتٌٌّسگاى ٍ هقاًٍاى رطم اظزٍاد ذاله هسلَل هازُ
ٍ 1041اًَى هسًي ٍطاض زازُ تَز.
2ـ لاًَى حوايت خاًَادُ هظَب 1346/4/11
هازُ ٍ 1اًَى ىًَالصّط تسٍى زض ًؾط گطىتي هحْوِ اذتهاني تطای ضؾيسگي

01

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /پاییس و زمستان  /8386سال دوازددهم /شماره 47

تِ زفاٍی ذاًَازگي ،ضؾيسگي تِ زفاٍی ًاقي اظ اهط ظًاقَيي ٍ زفاٍی
ذاًَازگي ضا تِ زازگاُّای قْطؾتاى ٍ زض ًَاعي ِّ زازگاُ قْطؾتاى ًثاقس ،تِ
زازگاُ ترف ٍ تسٍى ضفايت تكطييات آييي زازضؾي هسًي ؾپطزً .ؾط تِ ايٌِْ
ٍاًَى هعتَض اظ ًؾط هَطضات قْلي زض ذهَل زازگاُ ذاًَازُ ٍ نالحيت آى،
تياٍت چٌساًي تا ٍاًَى حوايت ذاًَازُ انالحي ً 1353ساقت ،اظ شّط ؾايط
هَاضز ذَززاضی هيقَز.
3ـ لاًَى حوايت خاًَادُ هظَب 1353/11/15
نسض هازُ  1ايي ٍاًَى ،ضؾيسگي تِ ّليِ اذتالىات هسًي ًاقي اظ اهط
ظًاقَيي ،زفاٍی ذاًَازگي ٍ اهَض هطتَط تِ نناض هخل ًهة ٍ فعل ٍين ٍ ضن
اهيي ضا تِ زازگاُّای قْطؾتاى ٍ ،زض ًَاعي ِّ ىاٍس زازگاُ قْطؾتاى تاقس ،تِ
زازگاُ ترف ٍاگصاض ًوَز .ايي هازُ هحاّن ضا زض ضؾيسگي تِ زفاٍی هصَّض هلعم
تِ ضفايت تكطييات زازضؾي ًساًؿت ٍ چٌيي هَطض زاقت ِّ ضؾيسگي تِ اهَض
هصَّض زض توام هطاحل زازضؾي تسٍى ضفايت تكطييات آييي زازضؾي هسًي ذَاّس
تَز.
تسيي تطتية تَرِ تِ ًحَُ ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي ٍ اؾتخٌای ايي
زفاٍی اظ تكطييات زازضؾي پايِگصاضی قس.
ًَآٍضی زيگط ايي ٍاًَى ،تقطيو زفاٍی ذاًَازگي تَز ِّ زض هازُ  2چٌيي
آهسُ اؾت « هٌؾَض اظ زفاٍی ذاًَازگي ،زفاٍی هسًي تيي ّط يِ اظ ظى ٍ قَّط
ٍ ىطظًساى ٍ رس پسضی ٍ ٍني ٍ ٍين اؾت ِّ اظ حًََ ٍ تْاليو هَطض زض ّتاب
ّيتن زض ًْاح ٍ عالً (اظ رولِ زفاٍی هطتَط تِ رْيعيِ ٍ هْط ظى) ٍ زض ّتاب
ّكتن زض اٍالز ٍ ّتاب ًْن زض ذاًَازُ ٍ ّتاب زّن زض حزط ٍ ٍيوَهيت ٍاًَى
هسًي ٍ ّوچٌيي اظ هَاز  1005ـ  1029 ،1006ـٍ 1030اًَى هصَّض ٍ هَاز هطتَط
زض ٍاًَى اهَض حؿثي ًاقي قسُ تاقس».
تا ايي ٍنو تط ذاله ٍاًَى ضارـ تِ اظزٍادٍ ،اًَى حوايت ذاًَازُ نطىاً
زفاٍی هسًي تيي ظٍريي ضا تِ فٌَاى زفَای ذاًَازگي ِّ تحت قوَل هَطضات
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ايي ٍاًَى تاقس ،هحؿَب زاقت ٍ فسم ضفايت تكطييات زازضؾي ضا زض زفاٍی
رعايي تيي ظٍريي ٍ ىطظًساى ،ارساز ٍ زيگط ّؿاًي ضا ِّ ًؿثت تِ َّزّاى زاضای
ؾوت هيتاقٌس ،لحاػ ًْطز.
اضراؿ اذتاله تِ زاٍضی ،اذتياضات زازگاُ زض پصيطـ ازفای افؿاض عطىيي اظ
پطزاذت ّعيٌِ زازضؾي ٍ اًزام تحَيَات تِ ّط قْل ِّ ترَاّس ،هاًٌس اؾتيازُ اظ
ٍاحس هسزّاضی ٍ تكْيل نٌسًٍ حوايت اظ ذاًَازًَُ ،آٍضیّای زيگط ايي ٍاًَى
تَز.
آيييًاهِ ارطايي ٍاًَى حوايت ذاًَازُ ههَب قْطيَض 1354تا تهطيح تِ
ًام هحْوِ هٌسضد زض ٍاًَى حوايت ذاًَازُ تحت فٌَاى «زازگاُ ذاًَازُ» ،تِ تياى
ًحَُ زازضؾي زض ايي زازگاُ ٍ تقضاً هَطضات هاَّی هاًٌس چگًَگي حْن زض هَضز
حٌ هالٍات عيل پطزاذت.
4ـ اليحِ لاًًَي تشكيل دادگاُ هذًي خاص هظَب 1358/7/1
ايي اليحِ اٍليي ٍاًًَي تَز ِّ پؽ اظ اًَالب اؾالهي تِ ضطٍضت ٍرَز
زازگاّي ذال تطای ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي نحِ گصاقت ٍ زض  20هازُ
تِ تقييي تكْيالت زازگاُ هسًي ذال ٍ تكطييات ضؾيسگي پطزاذت.
هغاتٌ هازُ  1ايي ٍاًَى ،زازگاُ هسًي ذال اظ ضئيؽ يا فضَ فليالثسل
تكْيل هيقَز .هغاتٌ انالحيِ ٍاًَى ىًَ ههَب  ،1371/12/12هكاٍض هْلو
اؾت ٍثل اظ اتراش تهوين تَؾظ زازگاُ ،پطًٍسُ ضا زٍيَاً هغالقِ ٍ تطضؾي ّطزُ،
ًؾط ذَز ضا تِ عَض هؿتسل حساّخط ؽطه هست  5ضٍظ افالم ًوايس .هازُ  2ايي
ٍاًَى هطرـ تزسيسًؾط اظ آضای زازگاُ تسٍی ضا هزتْساى يا ٍضات هأشًٍي هيزاًس
ِّ تَؾظ قَضای ؾطپطؾتي ٍ پؽ اظ تكْيل قَضای فالي ٍضايي تَؾظ آى
قَضا تقييي هيقَز ٍ ،افالم هيٌّس ِّ اگط زض هحلي قرم ٍارس قطايظ ًثاقس،
تِ هطرـ تزسيسًؾط اؾتاى هطارقِ ذَاّس قس.
نالحيت زازگاُ هسًي ذال عثٌ هازُ  3زض ضؾيسگي تِ اهَض شيل تَز:
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ـ زفاٍی ضارـ تِ ًْاح ،عالً ،ىؿد ًْاح ،هْطً ،يَِ ظٍرِ ٍ ؾايط اقرال
ٍارة الٌيَِ ٍ ،حضاًت.
ـ زفاٍی ضارـ تِ ٍنيتٍٍ ،و ،حلج ،حثؽ ،تَليت ٍ ٍنايت.
ـ ًهة ٍين ٍ ًاؽط ٍ ضن اهيي ٍ فعل آًْا.
ـ ؾايط زفاٍی حٍََي تِ تطاضي عطىيي زفَی ٍ ضؾيسگي تِ زفاٍی هغالثِ
ارطتالوخل ظٍرِ پؽ اظ عالً (انالحي .)1371/12/12
ـ اهَض رعايي ِّ تا زفاٍی حٍََي هغطٍح زض آى زازگاُ اضتثاط هؿتَين پيسا
هيّطز (الحاٍي .)1360/7/21
ّن چٌاى ِّ هالحؾِ هيقَز ،نالحيت زازگاُ هسًي ذال ىطاتط اظ زفاٍی
ذاًَازگي تَز ٍ زفاٍی هطتَط تِ ٍٍو ٍ ٍنيت ضا نطهًؾط اظ ايٌِْ ضاتغِ
ذاًَازگي تيي عطىيي هَرَز تَزُ يا ذيطً ،يع زض تط هيگطىت.
فوط زازگاُّای هسًي ذال تا تهَية ٍاًَى تكْيل زازگاُّای فوَهي ٍ
اًَالب زض ؾال  ٍ 1373فام ًوَزى نالحيت زازگاُّا ازاهِ ياىت.
5ـ لاًَى اساسي جوَْري اسالهي ايزاى هظَب1358/9/12
انل ٍ 21اًَى اؾاؾي زٍلت ضا هَؽو ّطز ِّ حًََ ظى ضا زض توام رْات تا
ضفايت هَاظيي اؾالهي تضويي ًوايس ٍ زض ايي ضاؾتا زض تٌس ؾَم «ايزاز زازگاُ
نالح تطای حيؼ ّياى ٍ تَای ذاًَازُ» ضا اظ ٍؽايو زٍلت تطقوطز.
ّن چٌاى ِّ هالحؾِ هيگطزز تكْيل چٌيي زازگاّي ضوي حيؼ ّياى ٍ تَای
ذاًَازُ ،تايس تِ هٌؾَض حوايت اظ ظى نَضت گيطز .تَرِ تِ ايي ًْتِ الظم اؾت
ِّ زازگاُ ذاًَازُ ٍ زازگاُ ًؾاهي (انل )172تٌْا هحاّن ترههي اؾت ِّ زض
ٍاًَى اؾاؾي تِ ضطٍضت آى اقاضُ قسُ اؾت.
 6ـ لاًَى تشكيل دادگاُ خاًَادُ هظَب 1376
تهَية ٍاًَى اذتهال تقسازی اظ زازگاُّای هَرَز تِ زازگاُّای هَضَؿ
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انل ٍ 21اًَى اؾاؾي زض ؾال  ،1376ضٍيْطزی هزسز تِ تكْيل زازگاُّای
ذال تطای ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي تَز .هغاتٌ هازُ ٍاحسُ ىًَ ،ضئيؽ ٍَُ
ٍضائيِ هْلو قس ؽطه هست  3هاُ زض حَظُّای ٍضايي قْطؾتاى تِ تٌاؾة
روقيت آى حَظُ ،حساٍل يِ ققثِ اظ ققة زازگاُّای فوَهي ضا تطای ضؾيسگي
تِ زفاٍی ذاًَازُ اذتهال زّس ٍ پؽ اظ ترهيم ايي ققة ،زازگاُّای
فوَهي ،حٌ ضؾيسگي تِ زفاٍی هطتَط تِ ايي زازگاُّا ضا ًساقتِ تاقٌس .تا ايي
ٍنو تايس گيت زازگاُّای ذاًَازُ ّواى زازگاُّای فوَهي تَزًس ِّ نالحيتي
ىطاتط اظ هحاّن فوَهي زاقتٌس.
نالحيت زازگاُ ذاًَازُ زض هازُ ٍاحسُ زض ؾيعزُ تٌس قاهل ًْاح هٍَت ٍ
زائن ،عالً ،ىؿد ًْاح ،تصل هست ٍ اًَضای آى ،هْطيِ ،رْيعيِ ،ارطتالوخل ٍ ًحلِ
ايام ظٍريتً ،يَِ هقٍَِ ٍ راضيِ ظٍرِ ٍ اٍطتای ٍارةالٌيَِ ،حضاًت ٍ هالٍات
اعيالً ،ؿةً ،كَظ ٍ توْييً ،هة ٍين ٍ ًاؽط ٍ ضن اهيي ٍ فعل آًْا ،حْن ضقس،
اظزٍاد هزسز ٍ قطايظ ضوي فَس احها قسُ اؾت.
ٍاًَى ًحَُ اّسای رٌيي تِ ظٍريي ًاتاضٍض ههَب ً 1382/4/29يع فٌَاى
زيگطی تِ نالحيت زازگاُّای ذاًَازُ اىعٍز .هغاتٌ هازُ  4ايي ٍاًَى ،ضؾيسگي
تِ زضذَاؾت اّسای رٌيي تَؾظ ظٍريي ًاتاضٍض ٍ تطضؾي نالحيت ظٍريي
هتَاضي ،زض هحاّن ذاًَازُ تِ فول ذَاّس آهس.
ّن چٌاى ِّ هالحؾِ هيقَزٍ ،اًَى ؾال ً 1376ؿثت تِ ٍاًَى تكْيل زازگاُ
هسًي ذال تَرِ تيكتطی تِ نالحيت ذاًَازگي ايي هحاّن ًوَز ٍ زفاٍی هخل
ٍٍو ٍ ٍنيت ضا ِّ ىاٍس ٍرِْ ذاًَازگي اؾت ،اظ قواض نالحيتّای ايي
هحاّن ذاضد ّطزّ .وچٌيي فسم تَرِ تِ زضذَاؾت ؾطپطؾتي َّزّاى زض ايي
ٍاًَى ،اًهطاه ٍاًًَگصاض ضا اظ هَضَفات ذاضد اظ فلَِّای عثيقي ذاًَازگي
ًكاى هيزّس.
7ـ لاًَى احياي دادسزاّا هظَب 1381/7/28
ٍاًَى انالح ٍاًَى تكْيل زازگاُّای فوَهي ٍ اًَالب ،ضوي احيا زازؾطاّا
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ٍ ضٍيْطز هزسز تِ ترههي ًوَزى هحاّن فوَهي اظ رْت ضؾيسگي تِ زفاٍی
حٍََي ٍ ّييطی ،زض هازُ  4ترهيم تطذي ققة زازگاُّای فوَهي ضا تِ اهَض
ذال ذاًَازُ هزاظ زاًؿت.

رٍيِ لضايي در تشكيل دادگاُّاي خاًَادُ
اهطٍظُ زض اذتهال زازگاُ ّای ذاًَازُ تِ زفاٍی ذاًَازگي ٍ ّوچٌيي
هيعاى نالحيت آًْا ،اذتاله ًؾط اؾت ِّ تِ شّط تطذي اظ هزاضی اذتاله ٍ
ضٍيِّای اتراشی هيپطزاظين:
اٍل ـ آيا زازگاُّای ذاًَازُ ِّ عثٌ ٍاًَى تكْيل زازگاُّای ذاًَازُ ههَب
 1376ققثِای اظ هحاّن فوَهي ّؿتٌس ِّ رْت ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي
اذتهال ياىتِاًس ،هيتَاًٌس تِ زفاٍی ميطذاًَازگي ًيع ضؾيسگي ًوايٌس يا ذيط؟
اّخطيت ٍضات ّويؿيَى زازگؿتطی اؾتاى تْطاى عي ًؾطيِ هَضخ 1377/6/4
زض ايي ذهَل چٌيي آٍضزُاًس :اٍالًـ تا تَرِ تِ ىلؿيِ عطح ايي ٍاًَى زض هزلؽ
قَضای اؾالهي ِّ رساؾاظی زازگاُّای ضؾيسگيٌٌّسُ تِ اهَض ذاًَازگي اظ
زازگاُ ّايي اؾت ِّ تِ ؾايط اهَض ضؾيسگي هي ٌٌّس ٍ ،ايي تيْيِ تِ هٌؾَض حيؼ
ّياى ٍ حطهت ذاًَازُ نَضت گطىتِ اؾت ٍ تا فٌايت تِ ايٌِْ ٍاًًَگصاض زض هازُ
ٍاحسُ ٍاًَى اذتهال تقسازی اظ زازگاُّای هَرَز تِ زازگاُّای هَضَؿ
انلٍ 21اًَى اؾاؾي ههَب  ،1376نطاحتاً نالحيت زازگاُ ذاًَازُ ضا هقيي
ًوَزُ اؾت ،لصا ايي زازگاُّا نالحيت ضؾيسگي تِ زفاٍی هسًي ٍ ّييطی ذاضد اظ
تٌسّای ؾيعزُگاًِ ضا ًساضًس (هقاًٍت آهَظـ زازگؿتطی تْطاى ،1380 ،د  ،2ل.)43

اٍليت زض ايي ذهَل چٌيي اؾتسالل ّطزُاًس ِّ ٍاًًَگصاض زض هازُ ٍاحسُ
ٍاًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ ،نطىاً ؾايط زازگاُّای فوَهي ضا اظ ضؾيسگي تِ
زفاٍی ذاًَازگي هٌسضد زض تٌسّای ؾيعزُگاًِ هازُ ٍاحسُ هٌـ ًوَزُ اؾت ،ليْي
زازگاُّای ذاًَازُ ِّ اظ رولِ زازگاُّای فوَهي ّؿتٌس ،اظ ضؾيسگي تِ ؾايط
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زفاٍی هٌـ ًكسُاًس ،تٌاتطايي ايي زازگاُّا هيتَاًٌس تِ ؾايط زفاٍی ًيع ضؾيسگي
ًوايٌس.
ًؾطيِ هكَضتي قواضُ 7/1734ـ 1380/10/4ازاضُ حٍََي ٍَُ ٍضاييِ تا
پصيطـ ًؾط اّخطيت ،ضٍح ٍاًَى هصَّض ضا ًاؽط تِ تيْيِ هطارقاى ٍ هتسافياى
زفاٍی هطتَط تِ ذاًَازُ اظ زيگط هطارقاى تِ زازگاُّا هيزاًس.
زض ًَس ًؾطيِ ازاضُ حٍََي ٍ ًؾط اّخطيت تايس گيت هغاتٌ هازُ ٍ 4اًَى انالح
ٍاًَى تكْيل زازگاُّای فوَهي ٍ اًَالب ههَب  1381/7/28ترهيم ققثي اظ
زازگاُّای حٍََي ٍ ّييطی تطای ضؾيسگي تِ زفاٍی حٍََي يا رعايي ذال
هاًٌس اهَض ذاًَازگي ٍ رطاين اعيال ،تا ضفايت ههالح ٍ هَتضيات اظ ٍؽايو ٍ
اذتياضات ضئيؽ ٍَُ ٍضاييِ اؾتً .ؾط تِ ايٌِْ نالحيت زازگاُّا زض ٍاًَى
هكرم هيقَز ٍ ٍاًَى ىًَ ًيع ترهيم ققثي اظ زازگاُّای فوَهي ضا تطای
ضؾيسگي تِ اهَض ذاًَازگيّ ،ييطی يا رعايي ،تط فْسُ ضئيؽ ٍَُ ٍضاييِ ًْازُ
اؾت ،پؽ تايس ٍائل تِ فسم شاتي تَزى نالحيت زازگاُّای ّييطی ،رعايي يا
ذاًَازگي ًؿثت تِ ّن تَز .اظ ؾَی زيگط هغاتٌ نسض هازُ  ،4تَؿينتٌسی ققة
تِ حٍََي ٍ رعايي ،نطىاً زض حَظُّايي نَضت هيگيطز ِّ زاضای تيف اظ يِ
ققثِ زازگاُ فوَهي تاقٌس .تٌاتطايي زض حَظُّای ترف ِّ هقوَالً يِ ققثِ
زازگاُ ٍرَز زاضز ،ايي اذتهال نَضت ًويگيطز ٍ ّواى ققثِ تِ ّليِ زفاٍی
حٍََي ،رعايي ٍ ذاًَازگي ضؾيسگي هيًوايس .اًتْای هازُ ً 4يع تهطيح ًوَزُ
اؾت ِّ (حتي چٌاًچِ ترهيم زازگاُّا نَضت گيطز) زض نَضت ضطٍضت
هوْي اؾت پطًٍسُ حٍََي تِ ققثِ رعايي ،يا پطًٍسُ رعايي تِ ققثِ حٍََي،
اضراؿ قَز .تا ايي ٍنو نالحيت زازگاُّای رعايي ،حٍََي ٍ ذاًَازُ ًؿثت تِ
يْسيگط اظ ًَؿ شاتي ًيؿت؛ ظيطا نالحيت شاتي ٍاتل ترغي ًويتاقس.
زٍم ـ آيا قَضای حل اذتاله ،نالحيت ضؾيسگي تِ زفاٍی هٌسضد زض
نالحيت زازگاُ ذاًَازُ ضا زاضز؟
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آييي ًاهِ ارطايي هازُ ٍ 189اًَى تطًاهِ ؾَم تَؾقِ اٍتهازی ،ارتوافي ٍ
ىطٌّگي زض تٌس  1اظ ٍؿوت الو هازُ  ،7ضؾيسگي ٍ نسٍض حْن زضتاضُ ّليِ
زفاٍی ضارـ تِ اهَال هٌََل ،زيَى ،هٌاىـ ٍ ظياى ًاقي اظ رطم ٍ ضواى ٍْطی ضا
زض نَضتي ِّ ذَاؾتِ زفَی تيف اظ هثلل زُ هيليَى ضيال ًثاقس ،زض نالحيت
قَضای حل اذتاله ٍطاض زازُ اؾت .زض ذهَل ايٌِْ آيا قَضاّا هيتَاًٌس تِ
زفَی ًيَِ ،تا هثلل زُ هيليَى ضيال ضؾيسگي ًوايٌس ،اذتاله ًؾط اؾت .فسُای
هقتَسًس قَضاّا رايگعيي زازگاُّا زض هحسٍزُ نالحيت ذَز ّؿتٌس ،پؽ حٌ
ضؾيسگي تِ ايي زفاٍی ضا زاضًس .ضٍيِ ٍضايي ًيع تط ّويي هٌَال اؾت ٍ تيكتط
پطًٍسُ ّای هرتَهِ زض قَضای حل اذتاله هزتوـ ٍضايي ذاًَازُ يِ ضا زفاٍی
ًيَِ تكْيل هيزّس .حتي زض ذهَل ًيَِ اٍاضب ايي افتَاز ٍرَز زاضز ِّ چَى
ًيَِ اٍاضب ،العام تِ اًزام تقْس اؾت ٍ تِ ّويي رْت هغاتٌ هازُ ٍ 1206اًَى
هسًي ،اٍاضب ىَظ ًؿثت تِ آتيِ هيتَاًٌس هغالثِ ًيَِ ًوايٌس ،لصا قَضای حل
اذتاله عثٌ تٌس ٍ 3ؿوت الو اظ هازُ  7آييي ًاهِ ارطايي (العام تِ اًزام قطٍط
ٍ تقْسات ضارـ تِ هقاهالت ٍ ٍطاضزازّا زض حسٍز نالحيت زض زفاٍی هالي) زض
ايي ذهَل نالح هيتاقس.
هـ ّصا ًؾطيِ ّويؿيَى ٍضات ذاله ايي اهط اؾت ٍ اؾتسالل ايكاى چٌيي
اؾت «نطىاً زازگاُ ذاًَازُ تطای ضؾيسگي تِ زفَای ًيَِ نالح هيتاقس ٍ
قَضای حل اذتاله ٍلَ تا تطاضي عطىيي ،نالح تطای ضؾيسگي تِ ايي هَضَؿ
ًيؿت» .ازاضُ حٍََي ٍَُ ٍضائيِ ًيع تا تأييس ايي ًؾط عي ًؾطيِ قواضُ 7/5366ـ
 1382/8/5چٌيي آٍضزُ اؾت « ...انَالً ًؾط تِ ايٌِْ نالحيت زازگاُّا ٍ تنييط
آى تِ هَرة ٍاًَى تقييي هيقَز ٍ آييي ًاهِ ًويتَاًس ضىـ نالحيت اظ زازگاُ
شی نالح تٌوايس ٍ تا فٌايت تِ هازُ ٍاحسُ ٍاًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ ٍ قًََ
ؾيعزُ گاًِ آى ،زفاٍی هطتَط تِ هْطيًِ ،يَِ ٍ رْيعيِ زض نالحيت زازگاُّای
ذاًَازُ ٍطاض زازُ قسُ اؾت ،زض حَظُّای ٍضايي ِّ ققثِ يا ققثي اظ
زازگاُّای فوَهي تطای ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازُ اذتهال ًياىتِ اؾت ٍ تا
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فٌايت تِ هالُ هصَّض زض تثهطُ يِ ٍاًَى هعتَضٍ ،ضاتي اظ زازگاُّای فوَهي
آى حَظُ ِّ حساٍل چْاض ؾال ؾاتَِ ّاض ٍضايي زاقتِ تاقٌس ،نالحيت ضؾيسگي
تِ زفاٍی ذاًَازُ ضا زاضًس؛ لصا تِ عطيٌ اٍلي قَضاّای حل اذتاله نالحيت
ضؾيسگي تِ ايي ٍثيل زفاٍی ضا ِّ هؿتلعم زاضا تَزى ؾاتَِ ٍ تزطتِ ٍضايي
اؾتً ،ساضًس.

ًمذ لاًَى ٍ رٍيِ در تشكيل دادگاُّاي خاًَادُ
ترههي قسى زازگاُّا زض توام ظهيٌِّا هَضز تأييس اؾت ٍ اهطٍظُ توايل
ؾيؿتنّای حٍََي زًيا تِ ؾَی ترههي ًوَزى هحاّن اؾت .ترههي قسى
هحاّن ذاًَازُ ًيع اظ رْت اّويت ذاًَازُ ٍ لعٍم تِ ّاضگيطی ؾياؾت اىتطاٍي
زض زفاٍی ذاًَازگي ٍ ارطای ايي ؾياؾتّا ٍاتل تَرِ اؾت.
ٍاًًَگصاض پيف اظ اًَالب تِ لعٍم تِ ّاضگيطی ؾياؾتي اىتطاٍي زض زفاٍی
ذاًَازگي هقتَس تَز ٍ تهَية ٍاًَى حوايت ذاًَازُ تا فٌايت تِ ايي افتَاز
نَضت گطىت .پؽ اظ اًَالب ًيع تط ايي ضطٍضت نحِ گصاضزُ قس ٍ ٍاًًَگاض تا
تهَية ٍاًَى تكْيل زازگ اُ هسًي ذال ٍ هتقاٍثاً ٍاًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ
تِ ايي هَضَؿ پطزاذت .اها آًچِ زض افغای نالحيت شاتي تِ زازگاُ ذاًَازُ
ضطٍضت زاضز ،تَرِ تِ ىلؿيِ انلي تكْيل ايي هحاّن يقٌي حيؼ ٍ تحْين تٌياى
ذاًَازُ ٍ ّوچٌيي هيَْم ّؿتِای ذاًَازُ زض زًيای اهطٍظ هيتاقس .تَضيح
ايٌِْ ٍاًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ تِ عَض هَضَفي نالحيت ايي هحاّن ضا
ضٍقي ًوَزُ ٍ تَرْي تِ عطىيي زفَی ًساقتِ اؾت .تا ايي ٍنو عطح زفَی
هْطيِ اظ ؾَی ٍضاث ظٍريي هاًٌس ٍالسيي ِّ زض ٍاٍـ زفَی هغالثِ هاتطُ اؾت،
ًيع تايس زض زازگاُ ذاًَازُ نَضت گيطز .اهطٍظُ هحاّن ذاًَازُ زض نَضت ىَت
ظٍرِ ،زفَی ٍالسيي ٍی زض ذهَل هغالثِ هْطيِ تِ عطىيت ظٍرِ ضا هَضز
ضؾيسگي ٍطاض هيزٌّسّ .وچٌيي اؾت هغالثِ هْطيِ اظ هاتطُ ظٍد زض نَضت
ىَت اٍ .اظ ؾَی زيگط تؿياضی اظ زفاٍی هياى ظٍريي اظ رولِ قْايات هطتَط تِ
ضطب ٍ رطح ،تطُ اًياً ٍ ّوچٌيي هغالثات زيگطٍ ،اتل عطح زض زازگاُ ذاًَازُ
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ًيؿت زض حالي ِّ تأحيط ايي زفاٍی زض ضٍاتظ ظًاقَيي ميطٍاتل اًْاض اؾت.
چٌاًچِ ّسه اظ تكْيل هحاّن ذاًَازُ ،تِ ّاضگيطی ؾياؾتّای ٍيػُ اظ رولِ
تَرِ تِ نلح ٍ ؾاظـ زض ضؾيسگي تِ ايي زفاٍی اؾت ،نالحيت زازگاُ
ذاًَازُ تايس تطاؾاؼ عطىيي زفَی (ٍ ًِ هَضَؿ زفَی) تقييي قَز .تِ ضاؾتي
چِ تياٍتي هياى زفَی هغالثِ ًيَِ اظ ؾَی ظٍرِ تِ عطىيت ظٍد تا زفَی
اذتاله زض هالْيت تيي آًاى ،اظ ًؾط آحاض ؾَء زض تحْين ذاًَازٍُ ،رَز زاضز؟
چطا ظٍرِ زض نَضت تطٍظ ذكًَت ذاًگي اظ ؾَی ظٍد هْلو تِ هطارقِ تِ
زازگاُ فوَهي رعايي ِّ هرهَل ضؾيسگي تِ رطاين اؾت ،هيتاقس؟ آيا
هطارقِ ظًي ِّ قَّطـ تطُ اًياً ًوَزُ تِ چٌيي هحاّوي ٍ ٍطاض گطىتي زض
هحيغي هزطهاًِ تِ نالح ذاًَازُ اؾت؟ آيا هطزی ِّ ظى ٍی اٍ ضا تِ چٌيي
هحيغي هيّكاًس ٍ زض زازگاُ رعايي ِّ تِ لحاػ هاّيت آى ،زضتاضُ ايي زفاٍی
اًقغاىي ًرَاّس زاقت؛ تِ فٌَاى هزطم زض پای هيع هحاّوِ حاضط هيقَز،
هيتَاًس هزسزاً تا ّوؿط ذَز ظيط يِ ؾَو ظًسگي هكتطُ ضا ازاهِ زّس؟
اليحِ حوايت ذاًَازُ ِّ تٌا تِ پيكٌْاز ٍَُ ٍضاييِ زض رلؿِ هَضخ
ّ 1386/4/3يأت ٍظيطاى تِ تهَية ضؾيس ٍ رْت عي تكطييات ٍاًًَي تِ هزلؽ
قَضای اؾالهي تَسين گطزيس ،زض ىهل اٍل تِ زازگاُ ذاًَازُ اذتهال ياىتِ
اؾت .هازُ يِ اليحِ ىًَ تا اقاضُ تِ تْليو ٍَُ ٍضاييِ زض تكْيل زازگاُ
ذاًَازُ ،چٌيي آٍضزُ اؾت «زض ارطای تٌس  3انل ٍ 21اًَى اؾاؾي روَْضی
اؾالهي ايطاى ٍ تِ هٌؾَض ضؾيسگي تِ اهَض ٍ زفاٍی ذاًَازگي ٍ رطاين هَضَؿ
ايي ٍاًَىٍ ٍَُ ،ضاييِ هَؽو اؾت ؽطه ؾِ ؾال اظ تاضيد تهَية ايي ٍاًَى
زض تواهي حَظُّای ٍضايي قْطؾتاى ،تِ تقساز ّاىي ققة زازگاُ ذاًَازُ
تكْيل زّس .تكْيل ايي زازگاُ زض حَظُّای ٍضايي ترف تِ تٌاؾة اهْاًات ٍ تِ
تكريم ضئيؽ ٍَُ ٍضاييِ ذَاّس تَز» .تثهطُ يِ هازُ تِ هٌؾَض تقييي تْليو
زازگاُ ّا زض ًَاعي ِّ زازگاُ ذاًَازُ تكْيل ًكسُ ،چٌيي هَطض زاقتِ اؾت «اظ
ظهاى ارطای ايي ٍاًَى ،زض حَظُ ٍضايي قْطؾتاىّايي ِّ زازگاُ ذاًَازُ
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تكْيل ًكسُ اؾت ،زازگاُ فوَهي ـ حٍََي هؿتَط زض آى حَظُ تا ضفايت
تكطييات هطتَط ٍ هَطضات ايي ٍاًَى ،تِ اهَض ٍ زفاٍی ذاًَازگي ضؾيسگي
هيٌّس» .هازُ  4ايي اليحِ زفاٍی زاذل زض نالحيت زازگاُ ذاًَازُ ضا احهاء
ًوَزُ ٍ فالٍُ تط هَاضز شّط قسُ زض ٍاًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ ههَب ،1376
فٌاٍيي ؾطپطؾتي َّزّاى تيؾطپطؾتّ ،ليِ حًََ ٍاًًَي ًاقي اظ ضاتغِ
ظٍريتً ،اهعزی ٍ ذؿاضات ًاقي اظ تِ ّن ذَضزى آى ،اًيؿاخ ًْاح ،حزط ٍ
اّسای رٌيي ضا ّن تِ نالحيتّای زازگاُّای ذاًَازُ اضاىِ ًوَزُ اؾت .اضاىِ
ًوَزى زفاٍی ؾطپطؾتي َّزّاى تيؾطپطؾت ٍ حزط ِّ زض حال حاضط زض
نالحيت زازگاُّای فوَهي اؾت ،تِ نالحيت زازگاُ ذاًَازُ ،اگط چِ زض
ؾطپطؾتي َّزّاى اظ آى رْت ِّ تا ّسه رَاظ ٍضٍز ىطظًسذَاًسگي تِ ًْاز
ذاًَازُ نَضت گطىتٍِ ،اتل ؾتايف اؾت ،اها زض زفَی حزط ِّ چِ تؿا اضتثاعي
تا فلَِّای ذاًَازگي ًساقتِ تاقس ،رای ؾؤال زاضز.
هازُ  5اليحِ تا زاذل ًوَزى زفاٍی رعايي هطتثظ تا ذاًَازُ زض نالحيت
هحاّن ذاًَازُ ٍسهي هخثت تِ ؾَی ضفايت ههلحت ذاًَازُ تطزاقتِ اؾت؛ اها
قايؿتِ تَز زضذهَل هطرـ ّكو ،تقَية ٍ تحَيٌ ايي رطاين اظ عطيٌ
تأؾيؽ زازؾطای ٍيػُ ًيع تقييي تْليو هيًوَز .زفاٍی ّييطی قاهل فسم حثت
اظزٍاد زائن ،عالً ،ىؿد ٍ ضرَؿ (هازُ  ،)44نسٍض گَاّي ذاله ٍاٍـ هَضَؿ
هازُ  24اليحِ زض ذهَل تيواضیّای ٍاگيط ذغطًاُ ٍ افتياز تطای هتَاضياى
اظزٍاد (هازُ  ،) 45اظزٍاد هطز ذاضري تا ظى ايطاًي تسٍى اذص هزَظ هازُ 1060
ٍاًَى هسًي (هازُ  ،)46حثت اظزٍاد هزسز تسٍى حْن زازگاُ يا حثت عالً تسٍى
گَاّي فسم اهْاى ؾاظـ (هازُ  ،)47ذَززاضی اظ اًزام تْاليو حضاًت ٍ هالٍات
عيل (هازُ  ،)48اًْاض ظٍريت (هازُ  ٍ )49هعاٍرت تا زذتط ظيط ؾي ٍاًًَي (هازُ
 )50هيتاقس .تْتط تَز تسٍييٌٌّسگاى اليحِ ،زفاٍی رعايي ظٍريي فليِ يْسيگط
هاًٌس ايطاز ضطب ٍ رطح ،تَّيي ،اىتطا ٍ ميطُ ضا ًيع تِ تثـ عطىيي زفَی ،زض
نالحيت زازگاُ ذاًَازُ ٍطاض هيزازًس.
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تشكيالت هحاكن خاًَادُ
زازگـاُ ترههي ًياظهٌس ٍاضي هترهم ٍ اتعاضّايي اؾت ِّ ٍاضي تتَاًس
تا تِ ّاضگيطی آًْا ،اّساه ٍرَزی زازگاُ ضا تط آٍضزُ ؾاظز .لصا تكْيالت هحاّن
ذاًَازُ زض زٍ ترف ٍاضي هترهم ٍ ٍاحسّای تاتقِ ٍاتل تطضؾي اؾت .زض
شيل تِ تطضؾي ايي اهَض هيپطزاظين:
1ـ لاضي دادگاُ خاًَادُ ٍ هشاٍر لضايي
زازگاُ هترهم ًياظهٌس ٍاضي هترهم اؾت .تَرِ تِ ايي ترهم ضوي
ايٌِْ حيي نسٍض اتالك ٍيػُ ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي تطای ٍاضي نَضت
هيگيطز ،تايس عي زٍضاى ذسهت ًيع لحاػ گطزز؛ ظيطا تَاىاىعايي ٍاضي هحْوِ
ذاًَازُ اظ ضطٍضيات اؾت.
عثٌ تثهطُ يِ ٍاًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ ههَب ٍ ،1376ضات
زازگاُ ّای ذاًَازُ تايس هتأّل ٍ تا ؾاتَِ حساٍل چْاض ؾال ّاض ٍضايي تاقٌس.
تثهطًُ 3يع تا افالم قطط ظى تَزى تطای هكاٍض زازگاُ ذاًَازُ ،هَطض هيزاضز
ِّ ّط زازگاُ ذاًَازُ تايس حتيالوَسٍض تا حضَض هكاٍض ٍضايي ظى تكْيل قَز.
تٌس ب هازُ ٍ 14اًَى انالح ٍاًَى تكْيل زازگاُّای فوَهي ٍ اًَالب ههَب
ً 1381يع فيي تثهطُ  3ضا تْطاض ّطزُ اؾت.
رٍيِ ٍضايي درتارُ هشاٍراى لضايي
ضٍيِ ٍضايي زض ذهَل هكاٍضاى ىاٍس اتْام اؾتً .ؾطيِ هكَضتي قواضُ
ٍ 1380/10/15-7/9572ؽييِ هكاٍض ٍضايي ظى ضا زض زازگاُ ذاًَازُ ،قاهل
حضَض زض رلؿات زازگاُ ٌّگام ضؾيسگي ٍ اؽْاض ًؾط هكَضتي زض ذهَل
هَضَؿٍ ،طاض زازُ اؾت ٍ قيَُ نحيح ّاض ضا اضائِ ًؾط ّتثي هكاٍض هيزاًس .زض
ذهَل اضظـ ًؾط هكاٍض اؽْاض هيزاضز « ...حاّن زازگاُ هْلو تِ تثقيت اظ ًؾط
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هكَضتي هكاٍض ٍضايي ًيؿت ٍ تِ ّط حال چٌاًچِ ٍاضي زازگاُ تِ ًؾط هكاٍض
تَرِ ًٌْس ،هكاضاليْا ًويتَاًس ضأؾاً يا هؿتَالً زض ذهَل هَضز اٍسام ٌّس».
ّوچٌيي ًؾطيِ قواضُ  1379/4/15-7/3423ضؾيسگي تِ زفَی زض زازگاُ ٍ تهسی
زازگاُ تِ ًحَ هؿتَل ضا تطای ٍاضي هكاٍض ،ىاٍس ٍراّت ٍاًًَي زاًؿتِ اؾت.
تركي اظ ًؾطيِ قواضُ  1378/12/8-7/8748زض لعٍم اذص ًؾط هكاٍض ٍضايي
ظى چٌيي اؽْاض هيزاضز « ...اظ ؾياً فثاضت تثهطُ هصَّض ِّ هَطض هيزاضز
(احْام پؽ اظ هكاٍضُ تا هكاٍضاى ٍضايي ظى نازض ذَاّس قس) ،چٌيي اؾتٌثاط
هي قَز ِّ اذص ًؾطيِ هكاٍض ٍضايي ظى العاهي اؾت ًِ اذتياضی ...ضاتقاً زض
ذهَل لعٍم حضَض هكاٍض ٍضايي زض رلؿِ زازضؾي تا تَرِ تِ تهطيح
ٍاًَى هثٌي تط ايٌِْ زازگاُ تا حضَض هكاٍض ٍضايي ظى قطٍؿ تِ ضؾيسگي
هيًوايس ،چٌاًچِ تطای زازگاُ ذاًَازُ هكاٍض ٍضايي ظى تقييي قسُ تاقس،
حضَض هكاضاليْا زض رلؿِ زازضؾي العاهي تِ ًؾط هيضؾس».
زض پاؾد تِ ايي ؾؤال ِّ آيا قطايظ هَطض زض ٍاًَى تطای ٍضات زازگاُ
ذاًَازُ قاهل هكاٍضاى ًيع هيقَز ،ازاضُ حٍََي ٍَُ ٍضائيِ عي ًؾطيِ قواضُ
 1377/5/18-7/353تا ضز ايي ضطٍضت ،اؽْاض ًؾط ّطزُ اؾت ِّ « ...قطايغي ِّ
زض تثهطُ يِ ٍاًَى اذتهال تقسازی اظ زازگاُّای فوَهي تِ زازگاُّای
هَضَؿ انل ٍ 21اًَى اؾاؾي هَطض گطزيسُ ،هرتم ٍاضي نازضٌٌّسُ حْن
افن اظ ضئيؽ يا زازضؼ فلي الثسل اؾت ًِ هكاٍض ٍضايي زازگاُ .ظيطا هكاٍض ًيياً
يا احثاتاً هثازضت تِ نسٍض حْن ًويًوايس ،تلِْ نطىاً ًؾطيِ هكَضتي ذَز ضا اتطاظ
هي ٌّس».
3ـ ًمذ لاًَى ٍ رٍيِ در خظَص لاضي ٍ هشاٍر لضايي
اذتهال زازى زازگاُ تطای ضؾيسگي تِ زفَی ذال ،نطىاً ًَفي تَؿين ّاض
اؾت ِّ قايس اظ رْت ًؾام تركيسى تِ اضرافات ٍ ّوچٌيي پيكگيطی اظ ٍضٍز
ذاًَازُّا تِ هٍَقيتّای ً اهٌاؾة ِّ زض هحاّن زيگط تطٍطاض اؾت ،هييس تاقس،
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اها ًياظ ذاًَازُ ٍ آًچِ زض انل ٍ 21اًَى اؾاؾي تِ فٌَاى ّسه انلي تكْيل
هحاّن ذاًَازُ زض ًؾط گطىتِ قسُ ،تكْيل يِ زازگاُ ترههي اؾت ِّ ضّي
انلي آى ٍاضي هترهم اؾت.
ٍاًَى ؾال  1376تٌْا زٍ قطط تطای ٍاضي زازگاُ ذاًَازُ زض ًؾط گطىتِ
اؾت؛ تأّل ٍ چْاض ؾال ؾاتَِ ٍضايي .نطه ًؾط اظ ايي ِّ ؾاتَِ تأّل يا ؾاتَِ
ٍضايي هييس تَزُ يا ذيط؟ هؿلواً ّط ٍاضي زاضای چْاض ؾال ؾاتَِ ٍضايي تسٍى
تَرِ تِ هييس يا ميطهييس تَزى آى ؾاتَِ ،نالح تطای ٍضاٍت زض هحْوِ ذاًَازُ
ًويتاقس .تَرِ تِ ٍضقيت ذاًَازگي ٍاضي ،اظ رولِ ٍرَز اذتاله ذاًَازگي،
تقسز ظٍرات ،ؾاتَِ عالً ٍ ٍضقيت قرم ٍاضي قاهل ؾالهت ضٍحي،
ضٍاًي ٍ اذالٍي ،زاقتي اًگيعُ ٍ حَنلِ ِّ الظهِ انلي ضؾيسگي تِ اذتاله
ذاًَازگي اؾت ،فالٍِ تِ هغالقِ ٍ زاًفاىعايي ،آقٌايي تِ انَل ٍ هثاًي اٍليِ
ضٍاىقٌاؾي ٍ ضٍاىّاٍی ،تطذَضز هٌاؾة تا هطارقاى ٍ حَنلِ زض اؾتواؿ
ؾرٌاى آًاى ،قطط ؾٌي ( حساٍل  35ؾال) تِ گًَِای ِّ ظٍريي زض تياى هغالة
ذَز تِ ٍی افتواز ًوايٌس ،حؿي ؾلَُ ٍ ذَـ ضىتاضی ٍ ًؾايط ايي ،اظ هَاضزی
اؾت ِّ ٍاضي زازگاُ ذاًَازُ تايس اظ آى تطذَضزاض تاقس.
تطگعاضی آهَظـّای اٍليِ حيي ٍضٍز تِ زازگاُ ذاًَازُ ٍ تساٍم ايي
آهَظـّا اظ رولِ زٍضُّای ضٍاىقٌاؾي ،ضٍاًپعقْي ،راهقِقٌاؾي ٍ حًََ
ضطٍضی اؾت .نطه تطگعاضی ايي زٍضُّا ّاىي ًيؿت تلِْ العام ٍضات تِ
گصاضًسى هَىَيت آهيع زٍضُ ّا ٍ اضظياتي تأحيط آى زض ًحَُ ّاض تؿياض هْن
هيتاقس .تطگعاضی ًكؿتّای ترههي ،ؾويٌاضّا ٍ ّوايفّايي تا هَضَؿ
ذاًَازُ ،تِ هٌؾَض ّن اًسيكي ٍضات هحاّن ذاًَازُ ٍ اًتَال تزطتيات تِ يْسيگط
ضاّْاض زيگطی اؾت ِّ تِ تَاى اىعايي ٍضات هٌزط ذَاّس قس.
اهطٍظُ اضظقياتي ٍضات ِّ زض ضاؾتای آيييًاهِ ًؾاضت ٍ اضظياتي زازؾتاًي
اًتؾاهي ٍضات ههَب  1382نَضت هيگيطز ،تطای تواهي ٍضات يْؿاى اؾت ٍ
هقياضّای تكريم هكاتِ زاضز .ضطٍضت ؾياؾت اىتطاٍي زض ذهَل زفاٍی
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ذاًَازگي ،زض ًؾط گطىتي ضَاتظ هتياٍت تطای اضظياتي ٍاضي زازگاُ ذاًَازُ ضا
هيعلثسّ .وچٌيي اضظياتي ٍضقيت ٍاضي زازگاُ ذاًَازُ تِ عَض زٍضُای ٍ ًَس ٍ
تطضؾي آضای ٍی تا تَرِ تِ تقساز پطًٍسُّايي ِّ هٌتْي تِ ههالحِ قسُ اؾت،
زض اضظياتي ٍاضي تايس هسًؾط ٍطاض گيطز .ايي اضظقياتي تايس تا تَرِ تِ
ذهَنيات ىًَ ٍ گصضاًسى زٍضُّای آهَظقي نَضت پصيطز.
ٍطاضزازى ايي العامّا تطای ٍاضي ٍيػُ زازگاُ ذاًَازُ ،هتَاتالً تطٍطاضی
اهتياظاتي ضا ًيع هيعلثسّ .اض زض هحاّن ذاًَازُ اظ نقَتت ٍ ؾرتي تطذَضزاض
اؾت؛ ٍاضي زازگاُ ذاًَازُ ّط ضٍظ تا هكْالت ذاًَازگي اىطاز ؾط ٍ ّاض زاضز ٍ
ايي هؿألِ تط ضٍاى ٍ احؿاؾات اٍ احط هيگصاضز .رسايي ذاًَازُّا ،تيؾطپطؾت
قسى َّزّاى ،گطيِ ّای َّزّي ِّ پسض ،اٍ ضا اظ هالٍات تا هازض هٌـ هيًوايس يا
تالقْؽ َّزّي ِّ تا تلَيٌات هازض ،توايلي تِ هالٍات پسض ًساضز ،تطذَضز تا
ظٍريٌي ِّ ٍرَز اذتالالت ضٍحي ـ ضٍاًي زض آًْا هٌكأ اذتاله اؾت ٍّ ...وگي
ىطؾايٌسُ ضٍح ٍ ضٍاى ٍاضي اؾت .تٌاتطايي اهطٍظٍُ ،ضات چٌساى توايلي تطای
ذسهت زض هحاّن ذاًَازُ ًساضًس ٍ ٍضات قامل زض ايي زازگاُّا ؾقي زض ذطٍد
اظ آى هيًوايٌس.
ايي ٍاٍقيت ضطٍضت تَرِ ٍيػُ تِ ٍضات زازگاُ ذاًَازُ ضا آقْاض هيٌّس.
اىعايف گطٍُ قنلي ٍاضي زازگاُ ذاًَازُ تِ ًؿثت ٍضات زيگطّ ،اّف اؾتاًساضز
اضراؿ پطًٍسُ تِ زازگاُ ذاًَازُ ًؿثت تِ ؾايط هحاّن ،زض ًؾط گطىتي گطٍُ قنلي
زض نَضت گصضاًسى هَىَيتآهيع زٍضُّای آهَظقي ،ترهيم تْطٍُضی ،اضاىِ
ّاض ٍ پازاـ تيكتط تِ ايي ٍضاتّ ،وچٌيي تَرِ تِ ًَف هكاٍض زض زازگاُ
ذاًَازُ ،تقييي هؿؤٍليت هكاٍض ٍ العام تِ حضَض ٍی زض زازگاُ ذاًَازُ ،تايس
هَضز تَرِ ٍطاض گيطز.
تثهطُ 3هازُ ٍاحسُ ٍاًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ تا ٍيس «حتي الوَسٍض»
حضَض هكاٍضاى ضا ضطٍضی ًساًؿتِ اؾت .اهطٍظُ اّخطيت ٍطية تِ اتياً هحاّن
ذاًَازُ ىاٍس هكاٍض ٍضايي ظى هيتاقٌسّ .وثَز ٍاضي تا حسی هَرة ايي
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ًَيهِ اؾت؛ اها فسم العا م ٍاًَى ًيع فلت زيگطی اؾت ِّ تايس تِ آى تَرِ قَز.
اهطٍظُ تيف اظ ٍ 400اضي ظى زض زؾتگاُ ٍضايي اقتنال زاضًس ِّ اّخطيت آًْا
ؾوت زازياضی ضا تهسی ًوَزُاًس ٍ اًتَال آًاى تِ هحاّن ذاًَازُ تِ فٌَاى
هكاٍض هيؿط اؾتّ .وچٌيي فسم العام ٍاًَى تِ حضَض هكاٍضاى هَرة قسُ ٍَُ
ٍضائيِ اظ تِ ّاضگيطی ٍضات ظى ذَززاضی ًوايس .ايي اهتٌاؿ تِ عَض نطيح افالم
ًويقَز؛ اها ٍاٍقيت ايي اؾت ِّ اظ ؾال  1380تاٌَّى ظًاى زض آظهَىّای
ٍضات قطّت ًْطزُاًس ٍ ظًاًي ِّ تا ؾال  1380زض آظهَى ّتثي پصيطىتِ قسُاًس،
تقضاً تقس اظ  6-5ؾال ٍاضز ذسهت ٍضايي گطزيسُاًس .العام ٍاًًَي تِ حضَض
ٍضات هكاٍض زض هحاّن ذاًَازُ ،زؾتگاُ ٍضايي ضا اظ تقلل زض اًتهاب ٍضات
ظى تاظ هيزاضز .تط ايي اؾاؼ ،عطح ضطٍضت حضَض هكاٍض ٍضايي ظى زض
هحاّن ذاًَازُ ِّ تَؾظ تقسازی اظ ًوايٌسگاى تَسين هزلؽ قس ،زض ؾال  1384تِ
تهَية هزلؽ ضؾيس؛ اها اظ ؾطًَقت آى زض قَضای هحتطم ًگْثاى ذثطی
ًيؿت .هغاتٌ ايي عطح ،زازگاُ ذاًَازُ ًثايس تسٍى حضَض هكاٍض ٍضايي ظى
تكْيل قَز ٍ چٌاًچِ ًؾط ٍاضي هكاٍض تا ًؾط ٍاضي نازضٌٌّسُ ضأی هرالو
تاقس ،هكاٍض تايس ًؾط ٍ اؾتسالل ذَز ضا شيل ضأی هطٍَم زاضز تا زض هطاحل
تزسيسًؾطذَاّي هَضز تَرِ ٍطاض گيطز .حضَض ٍضات ظى زض زازگاُ ذاًَازُ
زاضای ؾِ احط هْن اؾت:
اٍل ـ عطىيي زفاٍی ذاًَازگي زض ٍطية تِ اتياً هَاضز اظ زٍ رٌؽ (ظى ٍ
هطز) هيتاقٌس .اظ ؾَی زيگط ايي زفَی هطتثظ تا هؿائل فاعيي اؾت ِّ ٍيػگي
انلي ضٍاتظ زض ّاًَى ذاًَازُ هيتاقس؛ لصا ٍرَز زٍ ٍاضي اظ زٍ رٌؽ زض
زازگاُ ذاًَازُ ،حؽ افتواز ظٍريي ضا تِ زازگاُ تََيت هيًوايس .زض هست ذسهت
زض هحاّن ذاًَازُ ايي رولِ ضا تِ ّطات اظ ظتاى ظًاى هطارقِ ٌٌّسُ قٌيسُام ِّ
«قوا ظى ّؿتيس ٍ هيزاًيس ِّ هي چِ هيگَين»ً .ؾط تط ايٌِْ ضىـ اذتاله ظٍريي
ًياظهٌس تياى هَرثات اذتاله اؾت ٍ تياى فلل اذتاله ِّ اهَضی ذهَني
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اؾتً ،ياظهٌس افتوازؾاظی زض عطىيي زفَی اؾت ،لصا ٍرَز ٍاضي اظ ّط زٍ
رٌؽ زض زازگاُ ذاًَازُ ضطٍضی اؾت.
دٍم ـ زض تؿياضی هَاضز ظًاى اظ تياى آًچِ هَرس اذتاله اؾت تِ ٍاضي هطز
قطم زاضًس .تِ ّويي رْت تِ عطح هؿائل ضٍ تٌايي اّتياء هيٌٌّس ٍ ايي اهط هَرة
ًاهَىٌ تَزى ٍاضي زض ضيكِياتي اذتاله اؾت .حضَض هكاٍض ٍضايي ظى
زض زازگـاُ ذاًَازُ ،ظهيٌِ عـطح هؿائل ذهَني ضا ّـِ گاُ حيا هاًــ اظ تياى آى
هيقَز ،ىطاّن هيؾاظز.
سَم ـ هكاٍض ٍضايي ظى فالٍُ تط ايٌِْ زض ّكو ٍاٍقيت تِ ٍاضي ّوِ
هيٌّس ،زض تياى ٍ تكطيح فَاهلي ِّ نطىاً تا قن ٍ احؿاؼ ظًاًِ ٍاتل ّكو
اؾت ٍ زض تهوين ٍاضي ًيع هؤحط هيتاقس ،زذالت زاضز.
ايي ًَف تا تَرِ تِ هَؾـ تَزى تطذي ٍاغُّا ٍ فثاضات زض ٍَاًيي ذاًَازُ
ٍضَح هيياتس .تِ فٌَاى هخال فثاضات «ههلحت» (تثهطُ هازُ ٍ 1169هازُ 1117
ّواى ٍاًَى)« ،فؿط ٍ حطد» (هازُ .ً1130م)« ،حؿي هقاقطت»« ،تكييس هثاًي
ذاًَازُ»« ،هؾٌِ ضطض» (هازُ.ً1104م) ٍ اًغثاً ايي انغالحات تا ههازيٌ،
ًياظهٌس ًگاّي زٍ ؾَيِ اظ زيس ّط زٍ عطه زفَی اؾت .اًغثاً حالت فؿط ٍ
حطد تط ٍضقيت ظى هتَاضي عالً ،تكريم ههلحت عيل تاالی ّيت ؾال زض
ٍاگصاضی حضاًت اٍ تِ پسض يا هازض ،تكريم ههلحت ذاًَازُ زض افغای حٌ هٌـ
اقتنال ظٍرِ تِ ظٍد ٍّ ...وگي ًياظهٌس ًگاّي فاعيي ٍ اًقغاهپصيط تِ ّط زٍ
عطه زفَی اؾت ٍ ايي اهط لعٍم حضَض هكاٍض ٍضايي ظى ضا ضٍقي هيؾاظز.
اليحِ حوايت ذاًَازُ زض اىعايف اذتياض ٍاضي ظى زض زازگاُ ذاًَازٍُ ،سم
هؤحطی تطزاقتِ اؾت .هغاتٌ هازُ  2ايي اليحِ ،زازگاُ ذاًَازُ زاضای زٍ هؿتكاض
ًيع هيتاقس ِّ يْي اظ هؿتكاضاى تايس حتيالوَسٍض اظ تاًَاى زاضًسُ پايِ ٍضايي
تاقٌس ٍ ضؾويت رلؿِ ٍ نسٍض ضأی تا اّخطيت اهْاىپصيط اؾت .ايي هازُ تا تثسيل
ؾوت هكاٍض ٍضايي تِ هؿتكاضً ،ؾط هكَضتي ٍاضي ظى ضا تثسيل تِ ضأی ًوَزُ
ِّ زض ًتيزِ زفَی هؤحط اؾت؛ اها ٍيس ّلوِ «حتيالوَسٍض» زض ايي هازُ ِّ فيي
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تثهطُ ٍ 3اًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ اؾت ،تِ ٍَُ ٍضاييِ ايي اهْاى ضا زازُ ِّ
ٍاضي ٍ زٍ هؿتكاض زازگاُ ذاًَازُ ضا اظ تيي هطزاى اًتراب ٌّس.
 2ـ ٍاحذّاي هَرد ًياس دادگاُ خاًَادُ
ٍيػگي زفاٍی ذاًَازگي ايزاب هيًوايس ِّ ًحَُ ضؾيسگي تِ ايي زفاٍی
هتياٍت تاقس ٍ تِ هٌؾَض ضؾيسگي هٌاؾة تايس ٍاحسّايي تِ فٌَاى اتعاضّای
هَضز ًياظ زض اذتياض ٍاضي زازگاُ ٍطاض گيطزٍ .احسّای هَضز ًياظ زازگاُ ذاًَازُ
تط زٍ زؾتِاًس؛ تطذي زض ٍاًَى زضد قسُاًس ٍ تطذي ًِ .تطضؾي ايي ٍاحسّا زض
شيل هيآيس:
الف ـ ٍاحذّاي هٌذرج در لاًَى
ٍاًًَگصاض تا تيْيِ زازگاُّای ذاًَازُ اظ زيگط زازگاُّا ،تطذي اتعاضّای هَضز
ًياظ ايي هحاّن ضا زض ًؾط گطىتِ اؾتٍ .احسّای هٌسضد زض ٍاًَى ِّ الثتِ تطذي اظ
آًْا زض فول تِ عَض ًاٍم ضاُاًساظی قسُ اؾت .تِ قطح ظيط اؾت:
ٍاحذ ارشاد ٍ اهذاد :اٍليي گام زض تَرِ تِ ٍاحس اضقاز ٍ اهساز تطای
زازگاُ ّای ذاًَازُ ،تا ههَتِ قَضای فالي اًَالب ىطٌّگي تحت فٌَاى «ٍاحس
اضقاز ٍ اهساز زض ٌّاض زازگاُّای هسًي ذال» زض تاضيد  1370/9/12تطزاقتِ
قس .ايي ههَتِ اّساه تكْيل چٌيي ٍاحسی ضا زض هازُ يِ قاهل انالح تيي
ظٍريي تِ هٌؾَض اؾتحْام تٌای ذاًَازُ ٍ رلَگيطی اظ قَاً ،تطضؾي
ّاضقٌاؾاًِ زفاٍی ذاًَازگيّ ،وِ تِ تكريم ههلحت َّزُ ٍ اضقاز
ذاًَازُ زض آى ٍؿوت اظ اهَض حؿثيِ ِّ ٍاًَى هكرم هيٌّس ،فٌَاى ًوَزُ
اؾت.
هازُ 2تكْيل ٍاحس اضقاز ٍ اهساز ضا زض ّط ققثِ زازگاُ هسًي ذال (زازگاُ
ذاًَازُ) ،زض ًؾط گطىتِ ٍ ّط ٍاحس ضا زاضای ؾِ فضَ زاًؿتِ اؾت ِّ تَؾظ
ضئيؽ زازگاُ هسًي ذال اًتراب هيقًَس ٍ عثٌ هازُ  3تِ قطح ظيط هيتاقٌس:

18

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /پاییس و زمستان  /8386سال دوازددهم /شماره 47

ـ ه ؿؤٍل ٍ ؾطپطؾت ٍاحس ِّ اظ تاًَاى هتأّل ٍ آقٌا تِ هؿائل ىَْي،
حٍََي ٍ ارتوافي اؾت ٍ تايس زاضای ليؿاًؽ حًََ يا هقازل حَظٍی آى تَزُ،
تِ ٍَاًيي ذاًَازُ ًيع آقٌا تاقس .تثهطُ يِ ،اًتراب ايي قرم ضا اظ هياى
آٍاياى زض نَضت فسم اهْاى اًتهاب يِ ًيط ظى ،تالهاًـ زاًؿتِ اؾت.
ـ زٍ ًيط ّاضقٌاؼ (يِ هطز ٍ يِ ظى) ِّ تِ هؿائل اؾالهي ٍ حٍََي آقٌا
تَزُ ٍ زاضای ليؿاًؽ زض يْي اظ ظهيٌِّای تقلين ٍ تطتيت ،هسزّاضی ارتوافي،
حًََ ٍ هكاٍضُ تاقٌس.
تثهطُ هازُ  3تِ ّاضگيطی ّاضقٌاؾاى تا تزطتِ ٍ هتقْس زض ظهيٌِّای
پعقْي ،ضٍاًپعقْي ،ضٍاًكٌاؾي ٍ ...ضا فالٍُ تط ؾِ ًيط فضَ ضؾوي هصَّض زض
ًؾط گطىتِ اؾت.
ٍؽايو ٍ اذتياضات ٍاحس اضقاز ٍ اهساز ذاًَازُ زض هازُ  4تِ قطح ظيط احها
قسُ اؾت:
ـ ضؾيسگي تِ ّليِ پطًٍسُّای ضارـ تِ زفاٍی ذاًَازُ ِّ زض زازگاُ هغطح
هيقَز ٍ ،اضراؿ پطًٍسُ تِ ايي ٍاحس تطای تطضؾي ّاضقٌاؾي ِّ تَؾظ زازگاُ
نَضت هيگيطز.
ـ تطضؾي قْايات ٍ ؾقي زض ضىـ ٍ حل هكْالت ذاًَازُّا زض حيغِ ٍؽايو
ٍ اذتياضات زازگاُ هسًي ذال تط اؾاؼ ضٍـّای اؾالهي ،هاًٌس زفَت اظ
عطىيي زفَا يا ًعزيْاى آًْا ٍ ضاٌّوايي تطای اًتراب حْويي ٍثل اظ عطح زفَا زض
زازگاُ (تثهطُ تٌسّ 2وچٌيي اهْاى اؾتيازُ اظ تاًَاى حٍََساى ٍارس قطايظ
ٍّالت ضا تِ هٌؾَض زىاؿ اظ ظًاى تيتضافت زض ًؾط گطىتِ اؾت).
ـ ضاٌّوايي ّاهل عطىيي تطای پيگيطی ارطای احْام نازض قسُ اظ زازگاُ ٍ
پيگيطی ارطای احْام ِّ اظ عطه زازگاُ اضراؿ قسُ اؾت .تٌس  3هازُ  4اضظـ
ًؾطيِ ٍاحس اضقاز ٍ اهساز ضا زض حس ًؾطيِ ّاضقٌاؾي زاًؿتِ اؾت.
ّن چٌاى ِّ هالحؾِ هيقَزٍ ،احس اضقاز ٍ اهساز آهيعُای اظ ٍاحسّای
هسزّاضی ،هكاٍضُ ترههي ،زاٍضی ٍ اضقاز ٍ هقاضست ٍضايي اؾت ٍ قايس
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نثنِ اضقاز ٍ هقاضست ٍضايي آى پط ضًگتط تاقس .تكْيل ٍاحس ىًَ تا توام
ايطازّای هَرَز زض ههَتِ هيتَاًؿت تا حسی تِ ترههي قسى ضؾيسگيّا زض
هحاّن ذاًَازُ تا نثنِ نلح ٍ ؾاظـ ّوِ ٌّس ،اها تا تَرِ تِ ٍيَز ارطايي آى
زض هازُ ّ 5يچگاُ تِ هطحلِ ارطا ًطؾيس .هازُ  5ايي ههَتِ قيَُ ارطای آى ضا
هٌَط تِ آييي ًاهِ ارطايي تَؾظ ضئيؽ زازگاُ هسًي ذال ٍ تأهيي افتثاضات
هالي ٍاحس ّوِ ؾالِ زض تَزرِ ٍظاضت زازگؿتطی زاًؿتِ اؾت .ايي آيييًاهِ
تـاٌَّى تسٍيـي ًكسُ ٍ افتثاضاتي ّـن زض تَزرِ ٍظاضت زازگؿتطی تـطای ايي اهط
ترهيم ًياىتِ اؾت.
هتقاٍثاً ههَتِ قَضای فالي اًَالب ىطٌّگي زض  1384/4/7تحت فٌَاى «اّساه
ٍ انَل تكْيل ذاًَازُ ٍ ؾياؾتّای تحْين ٍ تقالي آى» ،زض تقييي
ؾياؾت ّای ارطاييّ ،سه زٍم ايي ههَتِ ِّ ّواى حوايت اظ تكْيل ،تحْين ٍ
تقالي ًْاز ذاًَازُ ٍ پيكگيطی اظ تعلعل ٍ ىطٍپاقي آى اؾت ،ايزاز ٍ تَؾقِ
هطاّع اهساز ٍ اضقاز زض ٌّاض زازگاُّای ذاًَازُ ٍ تََيت آًْا ضا زض ًؾط گطىت؛
اها ايي ههَتِ ًيع ّوچٌاى تال ارطا هاًسُ اؾت.

ًْاد داٍري
زاٍضی تِ فٌَاى يِ ًْاز ىيهلِزٌّسُ اذتاله زض آييي زازضؾي هسًي هَضز
تَرِ ٍطاض گطىتِ ٍ هَاز  454تا  501آييي زازضؾي هسًي ههَب  1379تِ ايي اهط
اذتهال ياىتِ اؾت .زض ايي ًْاز ّليِ اقراني ِّ اّليت اٍاهِ زفَی زاضًس،
هي تَاًٌس تا تطاضي يْسيگط ،اذتاله ذَز ضا ذَاُ زض زازگاُ عطح قسُ يا ًكسُ
تاقس ٍ زض نَضت عطح زض ّط هطحلِای اظ ضؾيسگي ِّ تاقس ،تِ زاٍضی يِ يا
چٌس ًيط اضراؿ زٌّس (هازُ.)454
زاٍضی تِ ًحَ ياز قسُ زض ٍاًَى آييي زازضؾي هسًي ،زض زفاٍی ذاًَازگي
ًيع ٍاتل ارطاؾت اها هغاتٌ هازُ  ،496زفاٍی ضارـ تِ انل ًْاح ،ىؿد آى ،عالً
ٍ ًؿة ٍاتل اضراؿ تِ زاٍضی ًيؿت.
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تكْيل ٍاحس زاٍضی زض ٌّاض هحاّن ذاًَازُ يْي اظ ضطٍضتّاؾت .تقييي
قطايظ زاٍضاى ،گعيٌف زاٍضاى اظ عطيٌ ٍَُ ٍضائيِ ،تطٍطاضی آهَظـّای
زٍضُای تطا ی زاٍضاى ،توْيس هطرـ يا ًْاز ًؾاضتي (فالٍُ تط زازگاُ) تط زاٍضاى ،اظ
ضطٍضتّای زيگط اؾت؛ ظيطا ّخطت ّاض زازگاُّا هاًـ اظ زاقتي ًؾاضت تط ّاض
زاٍضاى هي قَز ،اهْاى اضراؿ اذتاله تَؾظ زاٍضاى تِ هترههاى اهط زض هَاضز
ًياظ (ٍاحس هكاٍضُ ترههي) ،اهْاى اًزام زاٍضی هقاضستي تطای ظٍريي هقؿط
اظ پطزاذت ّعيٌِ زاٍضی ٍ ...هَاضزی اؾت ِّ تايس زض تكْيل ايي ٍاحس هسًؾط
ٍطاض گيطز .تقييي قطايظ ايي ًْاز ٍ ًحَُ ازاضُ آى ٍ ًؾاضت تط ّاض زاٍضاى تايس تِ
هَرة ٍاًَى يا حساٍل آيييًاهِ تاقس .اليحِ حوايت ذاًَازُ زض هازُ  29تا تيْيِ
اًَاؿ عالً اظ ًؾط لعٍم اضراؿ تِ زاٍضی چٌيي آٍضزُ اؾت «زض تواهي هَاضز
زضذَاؾت عالً ،تِ رع عالً تَاىَي ،زازگاُ هَؽو اؾت ضوي ؾقي زض ايزاز
نلح ٍ ؾاظـ ،هَضَؿ ضا تِ زاٍضی اضراؿ ًوايس .زازگاُ تا تَرِ تِ ًؾط زاٍضاى،
گَاّي فسم اهْاى ؾاظـ نازض ٍ چٌاًچِ ًؾط آًاى ضا ًپصيطز ،هؿتسالً ضز هيٌّس».
عطاحاى اليحِ تط ذاله ضٍيِ مالة ٍضات ،اًكای ٍاًَى ًوَزُاًس .تسيي هقٌا
ِّ ضٍيِ ٍضايي زض لعٍم اضراؿ اهط تِ زاٍضی زض عالً تَاىَي ىاٍس تكتت اؾت ٍ
ّوِ ٍضات هقتَس تط لعٍم ايي اهط هيتاقٌس ٍ آًچِ هحل اذتاله اؾت ،لعٍم
اضراؿ اهط تِ زاٍضی زض عالًّای يِ عطىِ اؾت ِّ يِ عطه زفَی ماية يا
هزَْلالوْاى هيتاقس .اها اليحِ زض عالً تَاىَي اضراؿ تِ زاٍضی ضا زض ًؾط
ًگطىتِ اؾت؛ زض حالي ِّ تْتطيي حالت تطای اًزام زاٍضی عالً تَاىَي اؾت؛ ظيطا
ظٍريي حضَض زاضًس ٍ اهْاى هصاّطُ تا آًاى ،هكاٍضُّای انالحي ٍ ضيكِياتي
فلت اذتاله هَرَز اؾت .لصا اؾتخٌا ًوَزى ايي ًَؿ عالًّا اظ تكطييات زاٍضی
رای ؾؤال زاضز.
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ب ـ ًْادّاي غيزهٌذرج در لاًَى
ًْازّای هَضز ًياظ هحاّن ذاًَازُ تطای ضؾيسگي تْتط تِ اذتالىات ذاًَازگي
تِ قطح ظيط اؾت:
پليس خاًَادًُ :ؾط تِ ايٌِْ ٍضٍز زض حطين ذاًَازُ تايس تا زٍت ٍ تِ گًَِای
نَضت گيطز ِّ هرل حطهتّا ًگطزز ٍ تكسيسٌٌّسُ اذتاله ًثاقس ،ضطٍضی
اؾت ِّ تحَيٌ زض اهَض ذاًَازُ تِ اىطاز زاضای قطايظ ذال ٍ آهَظـ زيسُ
ؾپطزُ قَز .زض ارطای احْام ٍ تهويوات هحاّن ذاًَازُ اظ رولِ زض حْن
حضاًت يا هالٍات عيل ًيع چٌيي ضطٍضتي احؿاؼ هيگطزز.
هزكش هشاٍرُ تخظظي :ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي ؽطىيت ذاني ضا
هيعلثس ِّ هٌكأ آى تِ ّاضگيطی ٍاغُّا ٍ انغالحاتي زض ٍَاًيي اؾت ِّ
تكريم آى نطىاً تَؾظ ّاضقٌاؼ هيؿط اؾت .تِ فٌَاى هخال ،تكريم
ههلحت عيل زض تثهطُ الحاٍي تِ هازُ ٍ 1169اًَى هسًي گاُ ًياظهٌس اؽْاض ًؾط
ّاضقٌاؼ اؾتّ .وچٌيي اؾت تكريم ههازيٌ افالهي اظ ًاحيِ ظٍرِ تِ زازگاُ
تِ فٌَاى فلل فؿط ٍ حطد زض هازُ ٍ 1130اًَى هسًي .پاؾد تِ ايي ؾؤال ِّ
ظًسگي تا هطزی ِّ زاضای تيواضی پاضاًَيا ،اىؿطزگي ٍ ...اؾت ،چِ فَاٍثي تطای
ظٍرِ تِ زًثال زاضز ،تَؾظ ٍاضي زازگاُ ميطهوْي اؾت .ههازيٌ افالهي تَؾظ
ظٍرِ ِّ هتضوي ذَه ضطض رؿوي يا قطاىتي تطای ظى اؾت ،گاُ ًياظهٌس آى
اؾت ِّ تَؾظ ّاضقٌاؼ هَضز تطضؾي ٍ اؽْاض ًؾط ٍطاض گيطزّ .وچٌيي اؾت
احطاظ تطذي هَاضز هٌسضد زض هازُ ٍ 1173اًَى هسًي تِ فٌَاى ههازيٌ فسم
هَاؽثت يا اًحغاط اذالٍي ّط يِ اظ ٍالسيي ِّ ؾلةٌٌّسُ حضاًت اظ ايكاى اؾت.
اظ ؾَی زيگط زض زفاٍی عالً ،گاُ ضيكِياتي اذتاله ،ظهيٌِ انالح تيي
ظٍريي ٍ حصه ضيكِ اذتاله ضا ىطاّن هيٌّس .ايي اهط اظ آى رْت اّويت زاضز ِّ
اهطٍظُ ظٍريي ؾقي هيٌٌّس زازذَاؾت عالً ذَز ضا تا زاليلي ّوطاُ ؾاظًس ِّ
اهْاى نسٍض ضأی تِ ًيـ آًاى تاقس .تِ فٌَاى هخال ،زازذَاؾت عالً اظ ًاحيِ
ظٍرِ هقوَالً تا ازفای فسم پطزاذت ًيَِ ،تطُ ظًسگي ٍ ؾَءضىتاض هسلل هيگطزز؛
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زض حالي ِّ ضيكِياتي تطُ ظًسگي تَؾظ ظٍد يا فلت فسم پطزاذت ًيَِ يا
ؾَءضىتاض ٍی هيتَاًس ٍٍَه تِ فلت انلي عالً ضا ِّ زض تؿياضی اظ هَاضز،
ظٍريي ًيع اظ آى ماىل هيتاقٌس ،هيؿط ؾاظز .يْي اظ ٍؽايو زازگاُ ذاًَازُ زض
نسض هازُ ٍاحسُ ٍاًَى انالح هَطضات هطتَط تِ عالً ،ؾقي زض ضىـ اذتاله
ٍطاض زازُ قسُ اؾت؛ اها هحاّن ذاًَازُ اظ يِ ؾَ تِ فلت ّخطت ّاض ٍ اظ ؾَی
زيگط تِ رْت فسم زؾتطؾي تِ اتعاضّای ّكو فلت ٍاٍقي اذتاله ظٍريي ،اظ
اًزام ايي تْليو فارع ّؿتٌس .فسم تَرِ تِ ايي تْليو ،تِ ٍيػُ زض عالًّای
تَاىَي ِّ ظٍريي تا ّن تِ تَاىٌ ضؾيسُاًس تسٍى تياى فلت عالً ٍ نطىاً تا افالم
فسم تياّن ،اظ يْسيگط رسا قًَس ،آحاض ؾَء تيكتطی زاضز .زض ايي گًَِ عالًّا ِّ
هقوَالً ضيكِ آى تِ ٍَل فَام لزثاظی ٍ مطٍض عطىيي اؾت ،هصاّطُ تا ظٍريي ٍ
ضيكِياتي فلت اذتاله هيتَاًس زض تؿياضی اظ هَاضز تِ نلح ٍ آقتي هٌتْي
قَزً .تايذ يِ تزطتِ ِّ نطىاً تا اؾتيازُ اظ يِ هكاٍض ذاًَازُ زض ؾالّای
 1384-83زض هزتوـ ٍضايي ذاًَازُ  1تْطاى نَضت پصيطىت ،لعٍم هصاّطُ تا
ظٍريي تِ ٍيػُ زض عالً تَاىَي ضا ِّ ّط زٍ حاضط ّؿتٌسً ،وَزاض هيؾاظز .زض
ايي تطضؾي  174ظٍد هطارقِ ٌٌّسُ تِ ٍاحس اضقاز ايي هزتوـ اظ تاضيد 84/4/26
لنايت  84/6/9هَضز تطضؾي ٍطاض گطىتٌس .اظ ايي تقساز  136زضذَاؾت عالً
تَاىَي 2 ،هَضز عالً تِ زضذَاؾت ظٍد ٍ 18هَضز عالً تِ زضذَاؾت ظٍرِ
تَزُ اؾت ٍ  18هَضز زيگط ًيع تسٍى پطًٍسُ تَزُاًس .اظ  156هَضز هطارقٌٌِّسُ
زاضای پطًٍسُ عالً 18 ،هَضز هٌتْي تِ ؾاظـ گطزيس .زض  52هَضز هكاٍضُ
تزسيس قس ٍ ظٍريي تا حهَل ًتيزِ هكاٍضُ اظ عالً هٌهطه گطزيسًس .هكاٍض
زض  86هَضز يا هَىٌ تِ ؾاظـ ًگطزيس ،يا ايٌِْ عالً ضا تِ ههلحت ظٍريي ٍ
ذاًَازُ تكريم زاز.
آًچِ زض ايي تطضؾي تايس هَضز تَرِ ٍطاض گيطز ،فسم ٍرَز تين ترههي
تطای هكاٍضُ اؾت .تَضيح ايٌِْ ًتايذ ىًَ زض هست يِ هاُ ٍ ًين نطىاً اظ يِ
ًيط ّاضقٌاؼ هكاٍض ذاًَازُ تِ عَض توام ٍٍت ٍ يِ ّاضقٌاؼ ًيوِ ٍٍت
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حانل قسُ اؾت ٍ فلت فسم ّوْاضی ظٍريي زض تطذي هَاضز ،تكريم هكاٍض
تط لعٍم هطارقِ ظٍريي يا يْي اظ آًْا تِ هطاّع ترههي زيگط اظ رولِ
ضٍاىپعقِ يا هطّع تطُ افتياز تَزُ اؾت .هؿلواً چٌاًچِ تين ترههي زض هقيت
زازگاُ ذاًَازُ تِ عَض ضايگاى زض زؾتطؼ ظٍريي ٍطاض هيگطىت ،قواض تيكتطی
حاضط تِ پصيطـ ٍ ارطای تطًاهِّای هكاٍضُ تَزًس.
هطارقِ اىطازی اظ تيطٍى هزتوـ ٍضايي ذاًَازُ تِ ايي ٍاحس ِّ ىاٍس پطًٍسُ
عالً تَزًسً ،كاًگط توايل هطزم تِ عطح هكْالت ذاًَازگي ذَز تا هترهم
اؾت ٍ تَرِ تِ ايي ًْتِ الظم اؾت ِّ ايي هطارقاى چِ تؿا زض آيٌسُ ًعزيِ
عطىيي يِ پطًٍسُ عالً تاقٌس.
ّن چٌاى ِّ شّط قس ،قَضای فالي اًَالب ىطٌّگي تا تَرِ تِ ضطٍضت تكْيل
چٌيي هطّعی ،عطحي تحت فٌَاى ٍاحس اهساز ٍ اضقاز زض ٌّاض زازگاُّای هسًي
ذال تِ تهَية ضؾاًس .ايي ههَتِ تِ عَض ذال تِ هطّع هكاٍضُ ترههي
ًپطزاذتِ اؾت ،اها زض تطذي هَاز تِ ًَف هترهم زض حل هكْالت ذاًَازگي
اقاضُ زاضز .اظ رولِ تٌس  2هازُ  ِّ 1يْي اظ اّساه تكْيل ايي ٍاحس ضا تطضؾي
ّاضقٌاؾاًِ زفاٍی ذاًَازُ تط قوطزُ ٍ زض تٌس  2تثهطُ  2اظ هازُ ّ ،3اضقٌاؼ
تقلين ٍ تطتيت ،هسزّاض ارتوافي ٍ هكاٍض ذاًَازُ ضا زض تطّية ايي ٍاحس ٍطاض
زازُ اؾتّ .وچٌيي تثهطُ  3هازُ ٍ 3رَز تقسازی ّاضقٌاؼ زض حَظُّای
پعقْي ،ضٍاىپعقْي ٍ ضٍاىقٌاؾي ضا ضطٍضی زاًؿتِ اؾت .اليحِ حوايت
ذاًَازُ تِ ايي هْن تَرِ ّطزُ ٍ هغاتٌ هازُ  17تِ هٌؾَض تحْين هثاًي ذاًَازُ
ٍ رلَگيطی اظ اىعايف اذتاله ّای ذاًَازگي تِ ٍيػُ عالً ٍ ؾقي زض ايزاز
نلح ٍ ؾاظـٍ ٍَُ ،ضاييِ ضا هَؽو ّطزُ ِّ ؽطه ؾِ ؾال اظ تاضيد تهَية
ايي ٍاًَى زض ٌّاض زازگاُّای ذاًَازُ ،هطاّع هكاٍضُ ذاًَازُ ضا ايزاز ٌّس.
ٍؽييِ هطّع هكاٍضُ زض هازُ  ،19اضائِ ذسهت هكاٍضُای ،ارطای ذَاؾتِ زازگاُ
ٍ ؾقي زض ايزاز ؾاظـ هَطض قسُ اؾت .هازُ  26اليحِ ،حثت عالً تَاىَي ضا تا
اضائِ گَاّي هطّع هكاٍضُ ذاًَازُ هثٌي تط تَاىٌ ظٍريي تط عالً هيؿط زاًؿتِ
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اؾت 1.هازُ  ، 20زازگاُ ضا هلعم ًوَزُ تا تَرِ تِ ًؾط ّاضقٌاؾي هطاّع هكاٍضُ
ذاًَازُ ،ضأی نازض ٌّس؛ هگط آًِْ ًؾطيِ هعتَض ضا ذاله اٍضاؿ ٍ احَال هؿلن
ٍضيِ تكريم زّس .افضای هطّع هكاٍضُ زض هازُ  ،21قاهل ّاضقٌاؾاى
ضقتِّای هغالقات ذاًَازُ ،ضٍاىقٌاؾي ،هسزّاضی ارتوافي ،حًََ ٍ ىَِ ٍ
هثاًي اؾالهي هيتاقٌسّ .ن چٌاى ِّ هالحؾِ هيقَز ،اليحِ حوايت ذاًَازُ تِ
لعٍم هكاٍضُ ترههي افتَاز زاضز؛ اها تِ هترههاى هَضز ًياظ ايي هطّع تَرِ
ّاهل ًٌوَزُ اؾت .تِ فٌَاى هخال ،حضَض پعقِ ٍ ضٍاىپعقِ زض ايي روـ
هنيَل هاًسُ اؾت.
ٍاحذ هذدكاري :هاّيت زفاٍی ذاًَازگي ِّ ًاقي اظ ٍيػگيّای ضٍاتظ زضٍى
ايي ٍاحس اؾت ٍ ّوچٌيي ًَؿ هطارقٌٌِّسگاى تِ هحاّن ذاًَازُ ِّ مالثاً ظًاى ٍ
َّزّاى ّؿتٌس ،ايزاب هيًوايس ِّ فالٍُ تط ضؾيسگي تِ زفاٍی هغطٍحِ ،اهْاًات
ٍيػُ تطای آًاى زض ًؾط گطىتِ قَز .ظًاًي ِّ اظ ذاًِ ضاًسُ قسُاًس ٍ ىاٍس ؾطپٌاُ
ّؿتٌس ٍ َّزّاًي ِّ تِ فلت اذتالىات ذاًَازگي تيؾطپطؾت قسُاًس ٍ ّيچ يِ
اظ ٍالسيي حاضط تِ ًگْساضی اظ آًاى ًيؿتٌس ،چٌاًچِ هَضز حوايت ٍطاض ًگيطًس،
فَاٍة ؾَء تطای آًاى ٍ زض ًتيزِ تطای راهقِ تِ زًثال ذَاّس زاقت .زض حال
حاضط ،زٍ هزتوـ ٍضايي ذاًَازُ زض تْطاى زاضای ٍاحس هسزّاضی هيتاقٌس؛ اها
ًَف ايي ٍاحسّا نطىاً اًزام تحَيَات هطتَط تِ زفاٍی اؾت ِّ اظ ًاحيِ زازگاُ
اضراؿ هيگطزز ٍ .2تا حسی ًَف پليؽ ذاًَازُ ضا نطىاً زض هطحلِ تحَيٌ ٍ گاُ
ارطای حْن تط فْسُ زاضًس .تقاهل تا ؾاظهاى تْعيؿتي زض تكْيل چٌيي ٍاحسی تِ
هٌؾَض ذسهت ضؾاًي ؾطيـ ٍ نحيح تِ ظًاى ٍ َّزّاى آؾيةپصيط ضطٍضی
اؾت.

 -1الثتِ ٍاگصاضی اذتياض نسٍض هزَظ عالً تِ يِ هطرـ ميطٍضايي تسٍى ًؾاضت زازگاُ هَضز تأييس
ًويتاقس .
1ـ تٌگطيس تِ :هزوـ ٍضايي ذاًَازُ ( ،1383 ،)1ل 38ـ39
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يافتِّاي تحميك
ّن چٌاى ِّ اظ ًام ٍاًَى تكْيل زازگاُ ذاًَازُ (ٍاًَى اذتهال تقسازی اظ
زازگاُّای هَرَز تِ زازگاُّای هَضَؿ انل ٍ 21اًَى اؾاؾي) ًواياى اؾت،
ٍاًًَگصاض ايطاى نطىاً تِ اذتهال زازگاّي تطای ضؾيسگي تِ زفاٍی ذاًَازگي
ّوت گواضزُ اؾت ،تسٍى تَرِ تِ ايٌِْ زازگاُ اذتهاني تايس ترههي ّن
تاقس .ترههي ًوَزى هحاّن ذاًَازُ تا تَرِ تِ زٍ هَضَؿ «ٍاضي» ٍ
«تكْيالت» هيؿط اؾت .لصا ضطٍضی اؾت زض تهَية اليحِ حوايت ذاًَازُ تِ
ٍرَز قطايظ ذال تطای ٍضات هحاّن ذاًَازُ ٍ ّوچٌيي اتعاضّای هَضز ًياظ
ايي زازگاُّا تَرِ قَزّ .وچٌيي تقييي زفاٍی زاذل زض نالحيت زازگاُ ذاًَازُ
تا تَرِ تِ انحاب زفَی (ظٍريي ٍ ىطظًساى) ،ضوي ايٌِْ اؾتيازُ اظ تكْيالت ٍ
اتعاضّای اذتهال ياىتِ تِ ايي زازگاُّا ضا زض ّليِ زفاٍی ذاًَازگي افن اظ
حٍََي ٍ رعايي ىطاّن هيؾاظز ،اظ ٍضٍز زفاٍی هطتَط تِ اىطازی ِّ اظ يِ
ذاًَازُ ًيؿتٌس ،تِ ايي هحاّن ًيع رلَگيطی تِ فول هيآٍضز.
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