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داوري در دعاوي خانوادگي ،قوانين موضوعه و رويه قضايي

1

دوتش ػثاع خؼفشي
سئيغ ول دادگؼتشي اػتاى خَصػتاى

چىيذُ
داٍسي اص ؿيَُّاي حل ٍ فصل دػاٍي دس هياى هشدمًْ ٍ ،ادي لذيوي اػت وِ دس
ايشاى تاػتاى ٍ ػشتؼتاى لثل اص اػالم سٍاج داؿت ٍ ديي اػالم ّن آى سا اهضا وشد.
اػالم تشاي حل اختالفات صًاؿَيي اص عشيك داٍسي اّويت ٍيظُاي لائل ؿذُ ٍ تا روش
آياتي دس لشآى وشين ،صهيٌِ تَخِ تيـتش تِ آى سا فشاّن ًوَدُ اػت .فمْاي اهاهيِ ًيض
دس صهيٌِ ٍخَب يا اػتحثاب داٍسي ،هاّيت داٍسي ٍ ؿشايظ داٍساى دس دػاٍي
خاًَادگي تش غٌاي هثاحث افضٍدُاًذ.
همٌي تا الْام اص فمِ اهاهيِ اّويت خاصي تِ داٍسي دس دػاٍي خاًَادگي دادُ ٍ تا
تصَية همشساتي ،اسخاع تِ داٍسي دس دػَي عالق سا ضشٍسي ؿوشدُ اػت .دس ايي
همالِ اّويت ٍ ًمؾ داٍسي دس اػالم ٍ همشسات هَضَػِ تشسػي گشديذُ ٍ تا تحليل
سٍيِ لضايي هحاون خاًَادُ ،هـىالت وًٌَي دس صهيٌِ هضتَس هَسد اسصياتي لشاس
گشفتِ اػتّ .وچٌيي ًـاى دادُ ؿذُ وِ تِسغن اّويت داٍسي دس فمِ ٍ همشسات
هَضَػِ ،سٍيِ ػولي دادگاُّا حاوي اص آى اػت وِ داٍسي اص اّويت ٍالؼي خَد دٍس
هاًذُ اػتً .گاسًذُ هؼتمذ اػت تا ايداد هشاوض تخصصي داٍسي دس هؼيت هحاون
خاًَادُ ٍ ،تا حضَس افشاد واسداى ٍ آؿٌا تِ اهَس اختواػي ،اص ؿيَُ داٍسي اػتفادُ
هغلَبتش تِ ػول خَاّذ آهذ.

ٍاطگاى وليذي
خاًَادُ ،دػاٍي ،ؿماق ،داٍسي ،حىن ،لَاًيي ،سٍيِ

 -1پزيشش همالِ86/7/1 :؛ اسصياتي86/8/1 :
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تؼشيف لغَي ٍ اصغالحي داٍسي
داٍس دس لغت تِ هؼٌي اًػافدٌّذُ ،لاؾي ،حىن اختػاغي ٍ وسي است وِ
هياى هشدم حىن ٍ فػل دػَي وٌذ (هؼيي ،1382 ،ج ،2ظّ .)1063وچٌيي تِ وسي
گفتِ هيضَد وِ سوت لؿايي دس دستگاُ دٍلتي ًذاسدٍ ،لي دس هشافؼات تالمَُ يا
تالفؼل ،سسيذگي لؿايي وشدُ ،فػل خػَهت هيوٌذ ٍ سأي هيدّذ (خؼفشي
لٌگشٍدي ،1386 ،ج ،3ظ.)6889

يىي اص ًامّاي خذاًٍذ حَىَن است ،1حىن تِ هؼٌي هياًدي ٍ داٍس ّن آهذُ
2

است (خش ،1363 ،ج ،1ظ .)853

دس اغكالح حمَلي ،داٍسي ػثاست است اص «فػل خػَهت تَسف يه يا چٌذ
ًفش ًِ ،تِ قشيك فػل خػَهت تَسف لؿات دادگاُّاي سسوي» (خؼفشي لٌگشٍدي،
 ،1386ظ.)283

دس تؼشيف ديگش آهذُ است « فػل اختالف تيي قشفيي دس خاسج اص دادگاُ تِ
ٍسيلِ ضخع يا اضخاظ وِ قشفيي يا ثالث آًْا سا دس ايي خْت اًتخاب ًوَدُ
تاضٌذ» (ضوس ،1386 ،ج ،3ظ.)515

تا تَخِ تِ تؼاسيف فَق هيتَاى ًتيدِ گشفت وِ داٍسي تش اساس تَافك قشفيي
يا ثالث ٍ خاسج اص هشاخغ سسوي است .دس ًتيدِ تذٍى تطشيفات تَدُ ،تا ّضيٌِ
اًذن ٍ تش هثٌاي اػتواد ٍ اقويٌاى قشفيي تا داٍس يا داٍساى ضىل هيگيشد .الثتِ
داٍسي دس دػاٍي هذًي ٍ تداسي ،تاتغ لَاػذ ٍ تطشيفات اص خولِ همشسات داٍسي
دس لاًَى آييي دادسسي هذًي هػَب  1379خَاّذ تَد .اها داٍسي دس دػاٍي
خاًَادگي ،ضيَُ خاغي اص داٍسي است وِ تِ قَس ػوذُ تش هثٌاي اػتواد اغحاب
دػَي تِ داٍساى استَاس است.

1ـ «افغيراهلل اتجعي حكمب».
2ـ « إن خفتم شقبق ثيىُمب فبثعثًا حكمبً مه أَلٍ ي حكمبً مه أَلُبً( »....سا.)35 ،
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اّويت صلح ٍ ػاصؽ دس دػاٍي خاًَادگي
لشآى وشين هيفشهايذ« :اگش صًي اص ضَّشش تين ًاساصگاسي يا اػشاؼ داضتِ
1

تاضذ ،تش آى دٍ تاوي ًيست وِ تا يىذيگش غلح وٌٌذ ٍ غلح تْتش است » (ًسا،

.)128
تِ هَخة ايي آيِ ،سفغ اختالفات صٍخيي اص قشيك غلح ٍ ساصش تا خَد
صٍخيي است ٍ دس غَستي وِ سفغ اختالف تذيي غَست اهىاىپزيش ًثاضذ،
ديگشاى تايذ دخالت ًوايٌذ .تِ ػالٍُ چطنپَضي صٍخيي اص تشخي حمَق،
صهيٌِ ساص تَافك ٍ حفظ ًظام خاًَادُ است .اسخاع اختالفات صٍخيي تِ داٍسي دس
لشآى (ًسا )35 ،اص ّويي سياست سشچطوِ هيگيشد ٍ ّش خا حسي ًيت ٍ تٌاي
اغالح تاضذ ،اهذاد الْي ًيض سشاصيش هيضَد 2تَخِ تِ سياست غلح ٍ ساصش دس
آيات ديگش لشآى وشين ًيض تِ چطن هيخَسد.3
ًىتِ خالة ايٌىِ لشآى تِ هسلواًاى تَغيِ هيوٌذ حتي دس لتل تِ هسألِ غلح
ٍ آضتي ٍ ػفَ هدشم تَخِ ًوايٌذ (تمشُ .)178 ،ايي آيات ًطاى هيدّذ وِ لشآى
وشين دس هَسد اغالح رات الثيي تِ ٍيژُ دس اهَس ٍ دػاٍي خاًَادگي اّويت
صيادي لائل است .دس سٍايات اهاهاى هؼػَم ػليِالسالم تش اغالح راتالثيي دس
خاهؼِ اسالهي تأويذ ضذُ ٍ اص ايي الذام تِ ػٌَاى تشتشيي ػثادت ياد ضذُ است.
ّوچٌيي قثك ايي سٍايات ،تالش تشاي تشلشاسي غلح تيي دٍ ًفش ثَاتي تشاتش
ليلِ المذس داسد ٍ دسٍؽ گفتي تشاي تشلشاسي غلح تيي افشاد خايض است

4

(الحشالؼاهلي،

 ،1367ج،13ظ.)163-164

تِ ػالٍُ دس ًظام لؿايي اسالم ،لاؾي هداص است قشفيي سا تِ غلح ٍ ساصش
دػَت ًوايذ .فمْاي اهاهيِ دس هثحث آداب المؿاء ايي الذام سا تحت ػٌـَاى تشييـة

1ـ «ي ان امرأ ٌ خبفت مه ثعلُب وشًزاً اي اعراضب فالح جىبح عليُمب ان يصلحب ي ثيىُمب الصلحبً خير».
« -2ان يريدا اصالحبً يًفك اهلل ثيىُمب».

 -3تٌگشيذ تِ( :حدشات10 ،؛ اًفال1 ،؛ ًساء.)129 ٍ 114 ،
« -4ان المصلح ليس ثكراة».
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دس غلح ٍ ساصش هَسد تَخِ لشاس دادُاًـذ (الدثؼـيالؼـاهلي ،ُ1416 ،ج ،8ظ )170-171
ٍ الثتِ اص ضفاػت لاؾي تِ ًفغ يىي اص قشفيي ًْي ضذُ است (ّوَ ،ج ،13ظ .)431

هثاًي داٍسي دس دػاٍي خاًَادگي
لشآى دس آيات  128 ٍ 35 ،34سَسُ ًسا دس هَسد ًطَص صى ٍ ضـَّش احىـاهي
تياى ضذُ است .آيِ  34تِ ًطَص ٍ ًافشهـاًي صى اضـاسُ داسد .آيـِ  128تـا ًطـَص
هشد استثاـ داسد ٍ آيِ  35تِ ًطَص صى ٍ ضَّش هشتَـ اسـت ٍ غـشفاد دس هـَسد
اخيش هَؾَع داٍسي ٍ اسخاع تِ حىويت هَسد تَخِ لشاس گشفتِ است .لشآى وـشين
دس آيِ اخيش هيفشهايذ« :اگش اص ًاساصگاسي ٍ خذايي هياى صى ٍ ضَّش تين داضتيذ،
داٍسي اص خاًَادُ ضَّش ٍ داٍسي اص خاًَادُ صى تشگضيٌيذ تا تِ واس ٍ اختالف آى
دٍ سسيذگي وٌٌذ .اگش ايي دٍ داٍس تٌاي اغالح داضتِ تاضٌذ ،خذاًٍـذ هيـاى آى دٍ
سا تِ تَافك هي سساًذ؛ صيشا خذاًٍذ ]اص ًيات ّوِ[ تا خثش ٍ آگاُ است».1
ضماق هزوَس دس ايي آيِ تِ هؼٌي اًطماق ،ػذم اتحاد ،اختالف ،تفشلِ ً ،فاق ،چٌذ
دستگي ٍ ًاساصگاسي است (آرسًَش ،1384 ،ظ  ٍ )338تشخي گفتِاًذ ضماق تِ هؼٌي
هٌاصػِ ٍ هحاستِ است (قثشسي ،ُ1415 ،ج ،1ظ ّ .)406وچٌيي ضماق دس هماتل ٍفاق

آهذُ است ٍ آثاس آى تفشق ٍ خالف ٍ اًفشاج هيتاضذ (هػكفَي ،1380،ج ،5ظ .)368
حمَقداًاى دس تؼشيف ضماق ًَضتِاًذ :همػَد اص خَف ضماق ،تين اص استوشاس
ضماق است؛ صيشا اص ضماق گزضتِ ًثايذ تين داضت ٍ آيٌذُ ّن هؼلَم ًيست؛ پس
تين اص دٍام ٍ استوشاس اختالف ٍ دضوٌي است وِ گضيٌص داٍس سا ايداب هيوٌذ
(غفايي ٍ اهاهي ،1384 ،ظ .)237

حَىَن دس آيِ هَسد تحث تِ هؼٌي داٍس ٍ لاؾي است (آرسًَش ،1384 ،ظ ،)135
ّوچٌيي گفتِ ضذُ وسي وِ تِ ػٌَاى داٍس اًتخاب هيضَد تايذ هَسد اػتواد ٍ

 « -1ي إن خفتم شقبق ثيىُمب فبثعثًا حَكَمبً مه أَلٍ ي حَكَمبً مه أَلُب إن يريدا اصالحبً يًفك اهلل ثيىُمب ان اهلل كبن عليمب خجيراً».
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داساي ًفَر والم ٍ هٌكك ًافز تَدُ تاضذ ٍ تشاي داٍسي ٍ اغالح پسٌذيذُ ٍ
ضايستِ تاضذ (صهخطشي  ،1415 ،ج ،1ظ .)508

تِ هَخة آيِ هَسد تحث دادگاُ خاًَادگي تا ايي هطخػات هكشح است:
1ـ داٍساى اص الَام صى ٍ ضَّش ّستٌذ؛ 2ـ ّضيٌِ ًذاسد؛ 3ـ سسيذگي تِ
اختالفات قشفيي تذٍى تطشيفات ٍ سشيغ است؛ 4ـ اسشاس صٍخيي دس اختياس
ديگشاى لشاس ًويگيشد؛ 5ـ هثٌاي قشفيي تش اػتواد تِ داٍساى است؛ 6ـ الَام ٍ
خَيطاًٍذاى دس تشاتش اختالفات خاًَادگي هسؤٍليت داسًذ؛ 7ـ داٍسي تايذ لثل اص
ٍلَع قالق ٍ خذايي غَس ت گيشد؛ صيشا يه تذتيش پيطگيشاًِ است؛ 8ـ اًتخاب
داٍساى اص الَام هَخة دلسَصي تيطتش آًْا خَاّذ ضذ؛ 9ـ تؼذاد داٍساى تشاي
قشفيي هساٍي است؛ 10ـ خذاًٍذ تِ اًگيضُ ّوِ تِ ٍيژُ داٍساى آگاُ است (لشائتي،
 ،1377ج ،2ظ .)328-327

تِ ػميذُ تشخي هفسشاى ايي هحىوِ اهتياصاتي داسد وِ تِ اختػاس ػثاست است
اص1 :ـ هحيف خاًَادُ واًَى احساسات ٍ ػَاقف است؛ لزا داٍساى ايي هحىوِ تايذ
وساًي تاضٌذ وِ پيًَذ خَيطاًٍذي تا دٍ ّوسش داسًذ؛ 2ـ دس هحاون ػادي قشفيي
هدثَسًذ تشاي دفاع اص خَد ّش گًَِ اسشاسي سا وِ داسًذ ،فاش ساصًذ ٍ دس
هحىوِ خاًَادگي ايي گًَِ ًيست؛ 3ـ ون ّضيٌِ ٍ فالذ تطشيفات است؛ 4ـ داٍساى
دس هحاون هؼوَلي يالثاد تيتفاٍتٌذ؛ اها داٍساى دس دادگاُ خاًَادگي واهالد تِ ػىس
است (هىاسم ضيشاصي ،1372 ،ج ،3ظ .)377-376

لضٍم اسخاع دػاٍي خاًَادگي تِ داٍسي ،ػالٍُ تش ساتمِ تاسيخي آى دس
ػشتستاى ،تِ هاّيت اصدٍاج دس اسالم تش هيگشدد .اص ديذگاُ لشآى وشين ،اصدٍاج تش
پايِ ّاي هَدت ٍ سحوت استَاس است ٍ ّذف اص اصدٍاج آساهص صٍخيي است (سٍم،

 .)21پس قثيؼي است وِ اسالم اص ّش ػاهل ٍ ًْادي وِ هَخة اًػشاف اص قالق
تاضذ ،استفادُ وٌذ .ضؼاس اسالم دس ضىلگيشي اصدٍاج ،تىيِ تش هَدت ٍ سحوت،
تَخِ تِ غلح ٍ ساصش تا ضؼاس «الصلح خير» (ًسا ٍ )128 ،اسخاع تِ داٍسي تشاي
حل ٍ فػل اختالفات است؛ صيشا خويش هايِ ٍ اساس صًذگي هطتشن صٍخيي،
غلح ٍ ساصش ٍ هحثت ٍ هْشتاًي است ٍ ّش آًچِ تِ تذاٍم صًذگي صٍخيي ووه
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وٌذ ،هَسد تَخِ لشاس هيگيشد .تِ تؼثيش ضْيذ هكْشي ،غلح خاًَادگي ييش اص
غلح سياسي است .دس غلح خاًَادگي ػذم تداٍص تِ حمَق يىذيگش وافي ًيست،
اتحاد ٍ يگاًگي ٍ آهيختِ ضذى سٍحّا تايذ تحمك پزيشد (هكْشي ،1386 ،ظ  .)258تِ
ػثاست ديگش اسالم آى خا وِ تين اًحالل خاًَادُ ٍ اص ّن پاضيذگي واًَى
خاًَادگي دس هياى تاضذ ،الصم داًستِ است وِ دادگاُ خاًَادگي تطىيل ضَد ٍ
حىويت تشلشاس گشدد (ّوَ ،ظ .)260
خَف دس تشاتش اهي است .دس هؼٌي «ان خفتتم» دٍ لَل ًمل ضذُ است-1 :داًسـتي
-2تشس داضتي (قَسي ،1409 ،ج ،3ظ.)191-192

تا تَخِ تِ هؼاًي لغَي ضماق ٍ تؼثيش فمْاي اهاهيِ اص آى تِ ػٌَاى اختالف،
دضوٌي ،خػَهت قشفيي صٍخيي ،هيتَاى ًتيدِ گشفت وِ ًطَص هوىي است
دستاسُ صٍج يا صٍخِ يا ّش دٍ تحمك پزيشد .اها ٍلتي وشاّت ،دضوٌي ٍ اختالف
صٍخيي هتماتل تاضذ ،خَف ضماق يؼٌي خكش خذايي ٍ تين ٍلَع قالق هيسٍد،
هذاخلِ خاًَادُّاي قشفيي لثل اص ضؼلٍِس ضذى آتص اختالفات ؾشٍسي است.
ػميذُ هفسشاى ٍ فمْاي اهاهيِ هثٌي تش خكاب آيِ تِ حىام ٍ لؿات هؤيذ ايي ايذُ
است وِ اسالم دس تشاتش هطىالت ًْاد خاًَادُ حساس تَدُ ٍ تِ ًحَ هٌاسة
چاسُ خَيي وشدُ است .حىويت يا داٍسي دس دػاٍي خاًَادگي هيتَاًذ تذتيشي
اختواػي تشاي تش قشف وشدى هطىالت خاًَادگي لثل اص هشاخؼِ تِ هحاون
دادگستشي تلمي گشدد .تٌاتشايي تا خَف ضماق ،خكش اص ّن پاضيذگي خاًَادُ
ٍخَد داسد دس غَست ػذم هَفميت ٍ هشاخؼِ يىي اص صٍخيي تِ دادگاُ ،ايي
هشحلِّ ،ويطِ تِ تش قشف ضذى اختالفات صٍخيي هٌدش ًويگشدد .تٌاتشايي داٍسي
دس دػا ٍي خاًَادگي دس غَستي وِ تِ غلح ٍ ساصش ٍ اداهِ صًذگي صٍخيي
هٌدش گشدد ،دس تحىين خاًَادُ هؤثش خَاّذ تَد.
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فمِ اهاهيِ
ضيخ قَسي دس هَسد هػذاق ضماق هيًَيسذ« :ضماق دس خايي غادق است
وِ ّش يه اص صٍخيي اص ديگشي تذش تيايذ ٍ تيي آًْا خػَهت ٍ ًضاع پذيذ آهذُ
تاضذ تِ گًَِاي وِ ًِ تش اداهِ صًذگي ٍ ًِ تش قالق تَافك ًويوٌٌذ .دس ايي خاست
وِ تايذ ّش وذام حىوي تؼييي وٌٌذ تا ضايذ آًْا تتَاًٌذ ساصش تشلشاس ًوايٌذ يا
غالح سا دس خذايي تثيٌٌذ» (قَسي  ،تي تا ،ظ .)531

تشخي فمْا ضماق سا تِ ًطَص صٍخيي حول وشدُاًذ؛ اص خولِ ضْيذ ثاًي هؼتمذ
است وِ اگش ًافشهاًي ٍ توشد اص اًدام ٍظايف ضشػي اص قشف صى ٍ ضَّش تاضذ،
ضماق هػذاق پيذا هيوٌذ (الدثؼيالؼاهلي ،1416 ،ج ،8ظ  ٍ )364اص اهام هحوذ تالش ًيض
ًمل ضذُ است وِ فشهَدُ استّ« :ش گاُ هشد اص ٍظايف خَد سشوطي وشد ٍ ايي
اهش تا سشوطي صى ّوشاُ ضذ ،ضمَق پيص هيآيذ»( 1سوشلٌذي ،ج ،1تيتا ،ظ .)240
ضيخ قَسي ضماق سا دس هَسدي هحمك هيداًذ وِ ّش يه اص صٍخيي اص ديگـشي
وشاّت داضتِ تاضذ ٍ تيي آًْا خػَهت ٍالغ ضـَد (قَسـي ،تـي تـا ،ظ  .)531سـايش
فمْــا ًيــض ّوــيي هؼٌــي سا هــَسد تَخــِ لــشاس دادُاًــذ (الحلــيّ1410 ،ـــ ،ج ،2ظ530؛
خَاًساسي ،ُ1405 ،ج ،4ظ440؛ قثاقثايي ،ُ1420 ،ج ،10ظ .)27

لزا تا تَخِ تِ تؼثيش فمْاي اهاهيِ ،حول هؼٌي ضماق تِ قالق هَخثي ًذاسد ٍ
آًچِ دس لشآى آهذُ ،خَف ضماق است وِ هشحلِاي ًاصلتش اص ضماق هيتاضذ.
دس هَسد ايٌىِ خكاب آيِ ً 35سا تِ چِ وسي است ،اختالفًظش ٍخَد داسد.
تشخي هؼتمذًذ «هخاقة آيِ حىام ٍ لؿات ّستٌذ» (الدثؼيالؼاهليّ1416،ـ ،ج،8

ظ 365؛ حسيٌي خشخاًيّ1414 ،ـ ،ج ٍ )1346 ،2تشخي فمْا ًيض خكاب آيِ سا هتَخِ
خاًَادُ صٍخيي داًستِاًذ (سثضٍاسي ،تيتا ،ظ  ٍ )190غاحة تفسيش «هٌْح
الػادليي» دس ايي تاسُ هيًَيسذً :ضد تؼؿي خكاب «فبثعثًا» ساخغ تِ صٍخيي
است ٍ ًضد خوؼي ديگش اّل صٍخيي .گشٍّي ّن تشآًٌذ وِ ساخغ تِ حىام است وِ

1ـ «ي اذا وشس الرجل مع وشًز المرأٌ ًَ الشقبق».
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سفغ دػاٍي هي ضَد تِ ايطاى ٍ ،ايي لَل هٌمَل اص اهام تالش(ع) ٍ اهام غادق(ع)
است (واضاًي ،1336 ،ج ،3ظ.)22
چٌيي اختالف ًظشّايي دس هياى حمَقداًاى ًيض ديذُ هيضَد .تشخي حمَقداًاى
هؼتمذًذ دس ايٌىِ هخاقة آيِ ،صٍخيي ،خاًَادُ آًاى يا حىام ضشع (لؿات) تاضـٌذ،
اختالف است .لَل اخيش اص اهام تالش (ع) ٍ اهام غادق(ع) سٍايت ضذُ است ٍ اوثـش
فمْاي اهاهيِ آى سا پزيشفتِاًذ (غفايي ٍ اهاهي ،1384 ،ظ.)227

ٍخَب يا اػتحثاب داٍسي
داٍ سي اص احىام تىليفي است؛ اها دس هَسد ايٌىِ داٍسي ٍ حىويت ٍاخة است
يا هستحة هياى فمْا اختالفًظش ديذُ هيضَد .ضْيذ ثاًي ػميذُ تِ ٍخَب آى
داسد (الدثؼيالؼاهلي ،ُ1410 ،ج ، ،5ظ 432-429؛).
اها تشخي ًَيسٌذگاى ًتيدِگيشي وشدُاًذ وِ داٍسي يه ٍاخة وفايي است وِ
تِ ػٌَاى تىليف تش ػْذُ آحاد اهت اسالهي ًْادُ ضذُ است ٍ صٍخيي ٍ لاؾي
سسيذگيوٌٌذُ يىي اص افشاد اهت هيتاضٌذ (دياًي ،1383 ،ش  ،43ظ.)16

هاّيت داٍسي ٍ اختياس داٍساى
دس هَسد اختياسات داٍساى ،ديذگاُّا هتفاٍت است .هطَْس فمْا هؼتمذًذ داٍساى
هيتَاًٌذ سأي تِ خوغ دٌّذ ًِ تفشيك؛ هگش ايٌىِ اص صى دس تزل ٍ اص ضَّش دس
قالق ـ دس غَستي وِ خلغ تاضذ ـ ارى تگيشًذ (الحشالؼاهليّ1413 ،ـ ،ج ،1ظ 429؛

سٍحاًيّ1414 ،ـ ،ج ،22ظّ .)253وچٌيي دس هَسد هاّيت داٍسي وِ ٍوالت است يا
لؿاٍت تحىين ،اختالفًظش ديذُ هيضَد .هطَْس فمْا ػميذُ داسًذ وِ الذام
حىويي تحىين است ًِ ٍوالت (ّوَ؛ قَسيّ1409 ،ـ ،ج ،3ظ  .)192-191غاحة
«خَاّش» ًيض تا استٌاد تِ آيِ ضشيفِ  35سَسُ ًساً ،ػَظ ٍاسد ضذُ دس ايي
تابً ،تيدِگيشي وشدُ است وِ حىويي اص تاب تحىين الذام هيوٌٌذ ًِ ،اص تاب
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ٍوالت (ًدفي ،1366 ،ج ،31ظ  .)213-215اختالفًظش فمْا دس هَسد اختياسات حىويي
تِ احاديثي تاص هيگشدد وِ دس ايي تاب اص اهاهاى هؼػَم ػليْنالسالم ًمل ضذُ
است .اص خولِ اهام غادق فشهَدُ است « تشاي داٍساى خايض ًيست تذٍى اخاصُ
هشد يا صى (دس قالق خلؼي) آًْا سا قالق دٌّذ ٍ داٍساى تايذ تا صى ٍ ضَّش ضشـ
و ٌٌذ وِ ّش حىوي وِ وشدًذ آى دٍ لثَل وٌٌذ؛ اگش حىن وشدًذ وِ تايذ اص ّن خذا
1

ضًَذ ،تپزيشًذ ٍ اگش حىن وشدًذ وِ تايذ تا ّن تاضٌذ تپزيشًذ (الىليٌي ،1367 ،ج ،6

ظ  .)146تشخي اساتيذ تا استٌاد تِ اختالفًظش فمْا ًَضتِاًذ »ًظش هطَْس دس فمِ
آى است وِ داٍساى اص غذٍس حىن تِ قالق هوٌَع هيتاضٌذ» (واتَصياى،1382 ،ج،1

ظ .)346
اص هكالة فَق هيتَاى ًتيدِ گشفت وِ داٍسي دس اسالم هاّيت ييشلؿايي داسد
ٍ يه تذتيش پيطگيشاًِ است .هَؾَع داٍسي ًيض هيتَاًذ ضاهل ّوِ دػـاٍي
خاًَادگي گشدد .اها تِ هَخة لَاًيي فؼلي ،داٍسي پس اص قشح دػَاي خاًَادگي
ٍ تـطذيذ اختالفات صٍخيي هَسد تَخِ لشاس هيگيشد.

داٍسي دس لَاًيي هَضَػِ
1ـ لثل اص پيشٍصي اًمالب اػالهي
هادُ  676لاًَى آييي دادسسي هػَب  1318همشس هيداضت« :دس هَسد اختالف
تيي صى ٍ ضَّش ساخغ تِ سَءسفتاس ٍ ػذم توىيي ٍ ًفمِ ٍ وسَُ ٍ سىٌي ٍ ًيض
ّضيٌِ قفلي وِ دس ػْذُ ضَّش ٍ دس حؿاًت صى تاضذ ،اص قشف ّش يه اص صٍخيي
وِ قشح ضَد ،دادگاُّا هيتَاًٌذ تِ دسخَاست ّش يه اص قشفيي ،دػَي سا اسخاع
تِ داٍسي ًوَدُ ٍ دس غَست ػذم تشاؾي آًْا دس تؼييي داٍس ،الالل دٍ ًفش سا اص
تيي الشتاي قشفيي ٍ ،دس غَستي وِ دس هحل سىًَت خَد الشتا ًذاضتِ تاضٌذ ،اص
اضخاغي وِ تا آًْا هؼاضشت ٍ دٍستي داسًذ تؼييي وٌذ .داٍسّا هىلفٌذ
 -1ايي گًَِ سٍايات دس سايش وتة هؼتثش ضيؼِ ًيض ًمل ضذُ است .تٌگشيذ تِ( :تحشاًيّ1408 ،ـ ،ج ،24ظ622؛
غذٍقّ1404 ،ـ ،ج ،3ظ521؛ الحشالؼاهليّ1414،ـ ،ج ،15ظ89؛ ًدفي ،1366 ،ج ،31ظ .)209
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حتياالهىاى سؼي دس اغالح تيي صٍخيي ًوَدُ ٍ دس غَستي وِ لادس تِ اغالح
ًثاضٌذ سأي خَد سا دس هَسد ريحك تَدى يىي اص قشفيي ٍ تؼييي هيضاى ّضيٌِ صى
يا قفل دس غَستي وِ هَؾ َع دػَيّ ،ضيٌِ صى تاضذ ،تِ دادگاُ تمذين داسًذ .اگش
تيي داٍسّا (دس غَستي وِ ػذد آًْا صٍج تاضذ) اتفاق ًظش حاغل ًطَد ،آًْا
هي تَاًٌذ يه ًفش سا تِ ػٌَاى داٍس ثالث تِ تشاؾي اًتخاب ًوايٌذ ٍ چٌاًچِ دس
تؼييي داٍس ثالث تشاؾي ًطَد ،دادگاُ تِ لشػِ تؼييي هيًوايذ ٍ دس ايي غَست
اوثشيت آساي آًْا هٌاـ اػتثاس است».
تِ هَخة ايي هادُ ،دادگاُ دس پزيشش داٍسي تىليفي ًذاضت ٍ تِ ػالٍُ تايذ
داٍسي تِ دسخَاست يىي اص صٍخيي هكشح هيگشديذ ٍ داٍساى الضاهاد ًثايذ اص الَام
ٍ خَيطاى صٍخيي تَدًذً .ىتِ هْنتش ايٌىِ داٍساى دس هَسد فػل خػَهت ًيض
غالحيت اظْاس ًظش داضتٌذ وِ ايي اهش دس ٍالغ ًَػي دخالت دس تػوين
دادگاُّاي خاًَادُ تلمي هيگشديذ.
تشخي اص ًمايع هزوَس ،تا لاًَى حوايت خاًَادُ هػَب سال  1346تشقشف
ضذ .هادُ  6همشس هيداضت «دادگاُ هىلف است تِ تماؾاي ّش يه اص قشفيي،
هَؾَع دػَي سا تِ استثٌاي سسيذگي تِ اغل ًىاح ٍ قالق تِ يه تا سِ داٍس
اسخاع ًوايذ .هذت اػالم ًظش داٍساى تِ تؼييي دادگاُ خَاّذ تَد .دس غَستي وِ
دادگاُ تطخيع دّذ وِ تماؾاي هزوَس تشاي فشاس اص سسيذگي ٍ اقالِ واس است،
اص لثَل تماؾا خَدداسي خَاّذ وشد .داٍسي دس ايي لاًَى تاتغ ضشايف داٍسي
هٌذسج دس لاًَى آييي دادسسي هذًي ًوي تاضذ».
هادُ ً 7يض همشس هيداضت« :داٍس يا داٍساى سؼي دس ساصش تيي قشفيي خَاٌّذ
وشد ٍ دس غَستي وِ هَفك تِ اغالح ًطًَذ ،سأي خَد سا دس هاّيت دػَي ظشف
هذت همشس غادس ٍ تِ دادگاُ تسلين خَاٌّذ وشد .سأي داٍس تِ ٍسيلِ دادگاُ تِ
قشفيي اتالؽ هي ضَد ٍ دس هذت دُ سٍص اص تاسيخ اتالؽ لاتل اػتشاؼ است .دس
غَستي وِ قشفيي تِ سأي داٍس تسلين تاضٌذ يا دس هَػذ همشس اػتشاؼ ًىٌٌذ،
سأي تِ هَسد اخشا گزاضتِ خَاّذ ضذ .دس غَست اػتشاؼ ،دادگاُ دس خلسِ فَق
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الؼادُ تِ اػتشاؾات سسيذگي وشدُ سأي غادس هي ًوايذ ٍ ايي سأي لكؼي استٍ ،
دس غَست ػذم ٍغَل سأي داٍساى تا پاياى هذت همشس دادگاُ دس هاّيت اهش
سسيذگي وشدُ ٍ سأي خَاٌّذ داد».
تا همايسِ هادُ  ٍ 676هَاد  7ٍ 6لاًَى حوايت خاًَادُ هػَب  1346هيتَاى
ًتيدِ گشفت وِ همٌي دس لاًَى هضتَس اختياس دادگاُ تِ اسخاع داٍسي سا اخثاسي
وشد ٍ ّوچٌيي حك اػتشاؼ تِ ًظشيِ داٍسي سا هَسد پزيشش لشاس دادٍ ،لي لضٍم
دسخَاست قشفيي سا تشاي اسخاع تِ داٍسي وواواى تِ لَت خَد تالي گزاضت.
لاًَى حوايت خاًَادُ هػَب ً 1353يض تشخي ًَالع گزضتِ سا خثشاى وشد.
هادُ  5ايي لاًَى همشس هيداسد «دادگاُ دس غَست تماؾاي ّش يه اص قشفيي
هىلف است هَؾَع دػَي سا تِ استثٌاي سسيذگي تِ اغل ًىاح ٍ قالق ،تِ يه تا
سِ داٍس اسخاع ًوايذّ .وچٌيي دادگاُ دس غَستي وِ همتؿي تذاًذ سأساد ًيض
دػَي سا تِ داٍسي اسخاع خَاّذ وشد .داٍسي دس ايي لاًَى تاتغ ضشايف داٍسي
هٌذسج دس لاًَى آييي دادسسي ًويتاضذ .هذت اػالم ًظش داٍساى اص قشف دادگاُ
هؼيي خَاّذ ضذ .دس غَست ػذم ٍغَل ًظش هزوَس تا پاياى هذت همشس ،دادگاُ
سأساد سسيذگي خَاّذ وشد هگش ايٌىِ قشفيي تِ توذيذ هذت تشاؾي ًوايٌذ يا دادگاُ
توذيذ هذت سا همتؿي تطخيع دّذ».
ايي هحذٍديت هَخة ضذ وِ هيضاى قالقّاي تَافمي سٍ تِ افضايص گزاسد ٍ تِ
ػالٍُ اص ًْاد داٍسي دس قالق تِ دسخَاست صى ًيض استفادُ ًطَد.
هادُ ً 6يض تا اًذن تغييشاتي ،هطاتِ هادُ  7لاًَى حوايت خاًَادُ  1346تَد.
آًچِ وِ دس هادُ  5لاًَى هضتَس هَسد تَخِ لشاس گشفتِ ،ايي اهش است وِ
دادگاُ هيتَاًذ سأساد تشاي اسخاع تِ داٍسي الذام وٌذّ .وچٌيي قثك هادُ ٍ 8
لسوت اخيش هادُ  10اختياس داٍساى دس هَسد قالق تِ اهىاى ساصش صٍخيي
هحذٍد ضذ ٍ قالق غشفاد دس اختياس دادگاُّاي خاًَادُ لشاس گشفت وِ دس همايسِ
تا لَاًيي لثل ،گاهي هثثت تلمي هيضذ .دس هادُ  8آييي ًاهِ لاًَى حوايت خاًَادُ
 1353دادگاُ هىلف ضذُ است دس هَاسدي وِ دػَي تِ داٍسي اسخاع هيضَد،
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قشفيي سا تشاي اًتخاب داٍس يا داٍساى دػَت وٌذ ٍ تِ هَخة هادُ ّ 9شگاُ داٍس
يا داٍساى اص لثَل داٍسي اهتٌاع ًوَدُ يا استؼفا دٌّذ ،دادگاُ تِ اًتخاب داٍس يا
داٍساى خذيذ الذام خَاّذ وشدّ .واى گًَِ وِ گفتِ ضذ دس لاًَى ً 1353مص
دادگاُ دس تؼييي داٍس يا داٍساى ٍ دخالت دادگاُ دس اهش داٍسي پش سًگ تش ضذ ٍ
اص حالت اختياسي تِ حالت اخثاسي تغييش خْت داد.
2ـ پغ اص پيشٍصي اًمالب اػالهي
دس سال  1358تا تطىيل دادگاُّاي هذًي خاظ ،تغييشاتي دس همشسات داٍسي
دس دػاٍي خاًَادگي غَست گشفت .تثػشُ  2هادُ  3اليحِ لاًَى دادگاُّاي
هذًي خاظ هػَب  1358همشس هيداضت «هَاسد قالق ّواى است وِ دس لاًَى
هذًي ٍ احىام ضشع همشس گشديذُ ٍ دس هَاسدي وِ ضَّش تِ استٌاد هادُ 1133
لاًَى هذًي تماؾاي قالق وٌذ ،دادگاُ تذٍاد حسة آيِ وشيوِ «فبن خفتم شقبق »

هَؾَع سا تِ داٍسي اسخاع هيوٌذ ٍ دس غَستي وِ تيي صٍخيي ساصش حاغل
ًطَد ،اخاصُ قالق تِ صٍج خَاّذ داد ٍ دس هَاسدي وِ تيي صٍخيي ساخغ تِ قالق
تَافك ضذُ تاضذ ،هشاخؼِ تِ دادگاُ الصم ًيست .حىن ايي تثػشُ دس دادگاُّاي
ػوَهي دادگستشي ًيض الصمالشػايِ است» .تِ هَخة ايي تثػشُ ،داٍسي غشفاد دس
هَاسدي تَد وِ صٍج دسخَاست قالق هيوشد؛ اها دس هَسد قالق تِ دسخَاست
صى يا قالق تَافمي ،اسخاع تِ داٍسي ؾشٍست ًذاضت.
سشاًدام هادُ ٍاحذُ لاًَى اغالح همشسات هشتَـ تِ قالق هػَب
 1371/8/28دس همايسِ تا لَاًيي ٍ همشسات گزضتِ ،تَخِ تيطتشي تِ ًْاد داٍسي
وشد .تِ هَخة ايي هادُ ٍاحذُ ،اص تاسيخ تػَية ايي لاًَى صٍجّايي وِ لػذ
قالق ٍ خذايي اص يىذيگش سا داسًذ تايستي خْت سسيذگي تِ اختالفات خَد تِ
دادگاُ هذًي خاظ هشاخؼِ ٍ الاهِ دػَي ًوايٌذ .چٌاًچِ اختالف فيواتيي اص قشيك
د ادگاُ ٍ حىويي اص دٍ قشف وِ تشگضيذُ دادگاُ ّستٌذ (آى قَس وِ لشآى وشين
فشهَدُ) حل ٍ فػل ًگشديذ ،دادگاُ تا غذٍس گَاّي ػذم اهىاى ساصش ،آًْا سا تِ
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دفاتش سسوي قالق خَاّذ فشستاد .دفتش سسوي قالق حك ثثت قالقّايي سا وِ
گَاّي ػذم اهىاى ساصش تشاي آًْا اص دادگاُ غادس ًطذُ استً ،ذاسًذ؛ دس ييش
ايي غَست اص سشدفتش خاقي سلة غالحيت تِ ػول خَاّذ آهذ.
تذيي تشتية ،اٍالد -داٍسي دس ّوِ قالقّا اخثاسي ضذ؛ ثاًيادً -حَُ دػَت اص
حىويي ٍ تشسسي غالحيت داٍساى تش ػْذُ دادگاُ ٍ هَوَل تِ آيييًاهِ اخشايي
گشديذ .ايي اهش ًطاىدٌّذُ دخالت دادگاُ دس دادسسي ٍ تشسسي غالحيت داٍساى
است؛ اگش چِ هوىي است داٍساى اص قشف صٍخيي هؼشفي گشدًذ؛ ثالثاد -دس غَستي
وِ دادگاُ تذٍى ًظش داٍساى هثادست تِ غذٍس حىن قالق يا گَاّي ػذم اهىاى
ساصش ًوايذ ،اص هَخثات ًمؽ حىن دس هشحلِ تدذيذًظش خَاّذ تَدً .ظشيِ
هطَستي  1378/9/27-7/6990هؤيذ ايي اهش است (سحيوي ،1384،ظ)281؛ ساتؼاد -تِ
هَخة تثػشُ  4هادُ ٍاحذُ ػالٍُ تش ٍظايف همشس تشاي داٍساىٍ ،ظيفِ خذيذي
ًيض وِ اهؿاي غَستدلسِ تىويلي قالق تَسف داٍساى است ،تشاي آًْا پيصتيٌي
ضذُ است.
دس پاياى ايي هثحث دس هَسد هاّيت ٍ ًمص داٍسي دس لَاًيي هَؾَػِ هيتَاى
گفت داٍسي پس اص قشح پشًٍذُ صٍخيي دس هحاون خاًَادُ اػوال هي گشدد ٍ
هاّيت لؿايي داسد اها اص ًمص ٍ تذتيش پيطگيشاًِ آى دٍس ضذُ است.

اًتخاب داٍساى ٍ ًحَُ داٍسي
هادُ اٍل آييي ًاهِ اخشايي تثػشُ يه هادُ ٍاحذُ لاًَى اغالح همشسات هشتَـ
تِ قالق هػَب  1371/12/2همشس هيداسد «ًسثت تِ دسخَاستّاي قـالق وـِ اص
قشف صٍخيي يا يىي اص آًْا تِ دادگاُ هذًي خاظ تسلين هيضَد ،دس غَستي وـِ
اص قشيك دادگاُ حل ٍ فػل ًگـشدد ،سسـيذگي تـا غـذٍس لـشاس تـِ داٍسي اسخـاع
هيضَد» .تِ هَخـة ًظشيـِ هطـَستي  1379/3/28-7/25هٌظـَس اص حـل ٍ فػـل
اختالفات صٍخيي ،ايداد غلح ٍ ساصش تـيي قـشفيي اسـت ًـِ سد دػـَي (سحيوـي،

 ،1384ظ .)372
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تِ هَخة هادُ  ،2صٍخيي هىلفٌذ ظشف تيست سٍص يه ًفش اص الاسب خـَد سا تـِ
ػٌَاى داٍس هؼشفي ًوايٌذ (تا سػايت ضشايف همشس دس آييي ًاهِ) .تِ هَخة هادُ ،3
دس غَستي وِ دس تيي الاسب فشد ٍاخذ ضشايف ًثاضذ يا دستشسي تِ آًـاى همـذٍس
ًثاضذ ٍ يا الاسب اص پزيشش داٍسي استٌىاف ًوايٌذّ ،ش يه اص صٍخـيي هـيتَاًٌـذ
داٍس خَد سا اص تيي افشاد ديگش وِ ٍاخذ غالحيت ّستٌذ ،تؼييي ٍ هؼشفي ًوايٌـذ ٍ
االّ دادگاُ سأساد دس تؼييي داٍس يا داٍساى الذام خَاّذ وشد .تِ هَخـة هـادُ چْـاس،
داٍس يا داٍساى تايذ داساي ايي ضشايف تاضٌذ:
-1هسلواى تاضٌذ؛  -2تِ هسائل ضشػي ،خـاًَادگي ٍ اختوـاػي آضـٌايي ًسـثي
داضتِ تاضٌذ؛ -3هتأّل تاضٌذ؛ -4هؼتوذ تاضٌذ؛ -5ػذم اضـتْاس تـِ فسـك ٍ فسـاد
ًذاضتِ تاضٌذ.
سي داٍس يا داٍساى ،دس تٌذ  3حذالل چْل سال توام پيصتيٌي ضذُ تـَد ،اهـا تـا
غذٍس سأي ٍحذت سٍيِ ضواسُ  1383/2/12-36ديـَاى ػـذالت اداسي ايـي ضـشـ
اتكال گشديذ.
دس هَسد ايٌىِ داٍساى هيتَاًٌذ اضخاظ حميمي يا حمَلي تاضـٌذ ،تـا تَخـِ تـِ
ضشايف پيصتيٌي ضذُ دس هادُ  4آيييًاهِ هيتـَاى ًتيدـِ گشفـت وـِ داٍساى تايـذ
اضخاظ حميمي تاضٌذً .ظشيـِ هطـَستي  1377/7/20-7/5468اداسُ حمـَلي لـَُ
لؿاييِ ًيض هؤيذ ايي اهش است (سحيوي ،1384 ،ظ .)372

تــِ هَخــة هــَاد  ،6ٍ 5دادگــاُ هىلــف اســت تــشاي داٍس يــا داٍساى دس ٍلــت
فَقالؼادُ خلسِ تَخيْي تطىيل دادٍُ ،ظايف آًـاى سا گَضـضد وٌـذ ٍ اسضـادّاي
الصم سا تٌوايذ .هْلت اػالمًظـش داٍساى ّـن اص سـَي دادگـاُ تؼيـيي هـيگـشدد .دس
غَست دسخَاست توذيذ هْلت اص سَي داٍس يا داٍساى ،دادگـاُ حسـة ؾـشٍست
اتخار تػوين خَاّذ وشد .تش اساس هادُ « 7داٍساى هٌتخة يا هٌػـَب هىلفٌـذ تـا
تطىيل حذالل دٍ خلسـِ تـا حؿـَس صٍخـيي سـؼي ٍ اّتوـام دس سفـغ اخـتالف ٍ
اغالح رات الثيي ًوايٌذ ٍ دس غَستي وـِ سفـغ اخـتالف تـِ ػوـل ًيايـذ يـا يىـي اص
صٍخيي اص حؿَس دس خلسـات همـشس خـَدداسي وٌـذ ،تـا تطـىيل خلسـِ ديگـش تـا
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حؿَس صٍخيي يا يىي اص آًاى ٍ يا تذٍى حؿَس آًـاى ًسـثت تـِ هـَاسد اخـتالف
تشسسي ٍ ًظش خَد سا تش اهىاى يا ػـذم اهىـاى سـاصش دس خْـت تؼيـيي ضـذُ تـِ
دادگاُ تسلين ًوايٌذ».
تا تَخِ تِ هَاد هزوَس هـي تـَاى گفـت خلسـِ تـَخيْي دادگـاُ تـشاي داٍس يـا
داٍساى دس غَستي وِ تا ظشافت ٍ دلت غَست گيشد ،هيتَاًذ تـِ غـَسي تـَدى
داٍسيّا دس دادگاُّاي خاًَادُ خاتوِ دّذ .صيـشا تاسّـا هطـاّذُ ضـذُ اسـت وـِ
هتماؾياى قالق تِ ٍيژُ قالقّاي تَافمي افشادي سا تِ ّوشاُ خَد آٍسدُ ٍ دادگاُ
ظشف يه سٍص حتي دس تشخي هَاسد ووتش اص يه سٍص گـَاّي ػـذم اهىـاى سـاصش
غادس وشدُ است .اص حيث هيضاى هْلت ًيـض آيـيي ًاهـِ خذيـذ تـش خـالف همـشسات
سال ،1353 ٍ 1346اص تؼييي هْلت خَدداسي وشدُ اسـت وـِ هٌاسـةتـش تـِ ًظـش
هيسسذّ .وچٌيي هىلف وشدى داٍساى تِ تطىيل حذالل دٍ خلسِ تا حؿَس قشفيي
يا حتي تذٍى حؿَس آًاى ،اص ديگش ًىات هثثت همشسات هشتَـ تِ هادُ ٍاحذُ تلمي
هيگشدد.
تِ هَخة هادُ ،8دس ّش هَسد وِ داٍساى يا يىي اص آًاى ،دسخَاست حكالضحوـِ
داٍسي ًوايذ دادگاُ حـكالضحوـِ هتٌاسـثي تـشاي ٍي تؼيـيي ٍ دسـتَس اخـز آى ٍ
پشداخت تِ داٍس سا خَاّذ داد.
تش اساس ايي هادُ ،اغل تش ييشتثشػي تَدى داٍسي دس هحاون خاًَادُ است؛
اها تايذ اص قشف داٍس يا داٍساى دسخَاست حكالضحوِ ضَد وِ ايي اهش تا ٍؾؼيت
ٍ سٍيِ ػولي دادگاُّاي خاًَادُ وِ دس اتتذا ّضيٌِ داٍسي اخز هيگشدد هكاتمت
ًذاسد .تِ ػثاست ديگش آييي ًاهِ اص هيذاى ػول دٍس هاًذُ ٍ چٌيي تػَس ضذُ است
وِ چَى دس اوثش هَاسد هوىي است داٍس يا داٍساى اص قشف الشتاي قشفيي تؼييي ٍ
هؼشفي ضًَذ ،تٌاتشايي پشداخت حكالضحوِ هَوَل تِ دسخَاست آًاى ضذُ است
وِ اهشي ييشهتؼاسف تِ ًظش هيسسذ .دس حالي وِ ٍالؼيت اهش آى است وِ اهشٍصُ
دس هحاون خاًَادُ تْشاى ٍ تشخي استاىّاٍ ،احذّاي داٍسي تطىيل ٍ افشاد
خثشُ اي تِ ػٌَاى داٍس هطغَل فؼاليت ّستٌذ وِ تا اسخاع دادگاُّا الذام هيًوايٌذ
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ٍ هتماؾي تايذ دس اتتذا حكالضحوِ سا تَديغ ًوايذّ .وچٌيي دس هَاسدي وِ دادگاُ
سأساد داٍسي ييش اص الشتاي قشفيي هٌػَب هيوٌذ ،تايذ ّضيٌِ داٍسي دس تاًه
تَديغ گشدد .لزا هٌاسة است اغالح همشسات آيييًاهِ دس ايي اهش هَسد تَخِ لشاس
گيشدّ .واى گًَِ وِ دس اليحِ خاهغ حوايت خاًَادُ پيصتيٌي ضذُ است ،تايذ دس
وٌاس هحاون خاًَادٍُ ،احذّاي هطاٍسُ ٍ داٍسي ايداد گشدد وِ ايي اهش ػالٍُ تش
ووه تِ تخػػي ضذى هَؾَع داٍسي ،هيتَاًذ دس سفغ هطىالت وًٌَي دس
ٍاحذّاي داٍسي هحاون خاًَادُ هؤثش تاضذ (اليحِ دادگاُّاي خاًَادُ ،1386 ،ش،659

ظ.)2
تِ هَخة هادُ  469آييي دادسسي هذًي ًويتَاى اص لؿات هحاون ٍ واسوٌاى
اداسي ضايل دس هحاون لؿايي تِ ػٌَاى داٍس استفادُ وشد .تخطٌاهِّاي ضواسُ
 1380/1/7-1/80/4 ٍ 1379/10/5-1/79/16575سياست لَُ لؿاييِ ًيض تش ايي
اهش تأويذ داسد (ضْشي ،1384 ،ج ،1ظ.)292-291

دس اليحِ حوايت خاًَادُ دس هَسد همشسات داٍسي تغييشاتي هالحظِ هيضَد وِ
تِ هَخة هادُ  29دس تواهي هَاسد دسخَاست قالق تِ خض قالق تَافمي ،دادگاُ
هَظف است ؾوي سؼي دس ايداد غلح ٍ ساصش ،هَؾَع سا تِ داٍسي اسخاع
دّذ .تِ هَخَب هادُ  30پس اص غذٍس لشاس اسخاع اهش تِ داٍسيّ ،ش يه اص
صٍخيي هىلفٌذ ظشف يه ّفتِ اص تاسيخ اتالؽ ،يه ًفش اص الاسب خَد سا وِ حذالل
سي سال داضتِ ،هتأّل ٍ آضٌا تِ هسائل ضشػي ،خاًَادگي ٍ اختواػي تاضذ ،تِ
ػٌَاى داٍس تِ دادگاُ هؼشفي ًوايذ .دس تثػشُ 2هادُ هزوَس ًحَُ اًتخاب ،دػَت
داٍساىٍ ،ظايف آًاى ٍ تؼذاد خلسات تِ آيييًاهِ هَوَل ضذُ استٍ .فك هادُ 31
دس غَستي وِ هياى الاسب ،فشد ٍاخذ ضشايف ًثَدُ يا دستشسي تِ آًْا همذٍس
ًثاضذ ٍ يا الاسب اص پزيشش داٍسي استٌىاف ًوايٌذّ ،ش يه اص صٍخيي هيتَاًٌذ
داٍس خَد سا اص هياى افشاد ٍاخذ غالحيت ديگش تؼييي ٍ هؼشفي وٌٌذ ٍ دس غَست
اهتٌاع يا ػذم تَاًايي دس هؼشفي داٍس ،دادگاُ تِ دسخَاست ّش يه اص قشفيي يا
سأساد اص هياى اػؿاي ٍاخذ ضشايف داٍسي هشاوض هطاٍسُ خاًَادُ هثادست تِ
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تؼييي داٍس ًوايذ .دس هادُ  38اليحِ پيطٌْادي ٍظيفِ اهؿاي غَستدلسِ تىويلي
قالق سخؼي تَسف داٍساى وِ دس تثػشُ  4هادُ ٍاحذُ قالق  1371پيصتيٌي
ضذُ تَد ،حزف ضذُ است (اليحِ دادگاُّاي خاًَادُ ،1386،ش ،659ظ.)2

لاضي تحىين ٍ دػاٍي خاًَادگي
هادُ  6لاًَى تطىيل دادگاُّاي ػوَهي ٍ اًمالب هػَب  1373/4/15همشس
هيداسد «قشفيي دػَي دس غَست تَافك هيتَاًٌذ تشاي احماق حك ٍ فػل
خػَهت تِ لاؾي تحىين هشاخؼِ ًوايٌذ».
دس هَسد لاؾي تحىين دس تيي فمْاي ضيؼِ تحث ّاي صيادي غَست گشفتِ
است ٍ ًػة حىويي سا اص قشف دادگاُ ،تحىين تلمي وشدُاًذ؛ اها لاؾي تحىين
ًَع خاغي اص داٍسي است وِ دس تؼشيف آى گفتِ ضذُ است:
«دس فاسسي آى سا داٍسي گَيٌذ .تحىين ايي است وِ قشفيي دػَي ،ضخع يا
اضخاغي سا تشاي سسيذگي ٍ غذٍس سأي دس دػَي يا دػاٍي هؼيي اختياس وٌٌذ»
(خؼفشيلٌگشٍدي ،1381 ،ج ،1ظّ .)450وچٌيي دس تؼشيف ديگش آهذُ است «قشفيي
دػَي هحمك يا احتوالي ،وسي يا وساًي سا تشاي سسيذگي تِ آى دػَي ٍ غذٍس
سأي تشگضيٌٌذ» (ّوَ ،1386 ،ج ،2ظ .)1156

دس فمِ تشاي لاؾي تحىين ضشـ اختْاد پيصتيٌي ضذُ است؛ اها تا تَخِ تِ
ٍالؼيت ّاي وًٌَي ػول وشدى تِ آى دس دادگاُّاي خاًَادُ تا تؼزس سٍتشٍست ٍ
تايذ پزيشفت وِ لاؾي تحىين ًَػي داٍسي تا ضشايف خاظ است وِ افشاد
هيتَاًٌذ دس غَست تَافك ،دس حمَقالٌاس ٍ اهَس حمَلي اص آى استفادُ وٌٌذ ،اگش
چِ هادُ  6اقالق داسد اها تسشي آى تِ اهَس خضايي ٍ حك اهلل تش خالف هَاصيي
فمْي است .ػالٍُ تش ايي ،هشاخؼِ تِ هزاوشات هدلس ضَساي اسالهي دس صهاى
تػَية هادُ ً 6يض هؤيذ ايي اهش است وِ ّذف ًوايٌذگاى دس پيطٌْاد هادُ 6
پيصتيٌي ًَػي داٍسي ٍ واّص هشاخؼات تِ دستگاُ لؿايي تَدُ است.
 -1سٍصًاهِ سسوي ،ضواسُ  ،14321خلسِ  ،213ظ .35-31
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هَاسد خشٍج اص ؿوَل داٍسي دس دػاٍي خاًَادگي
دس اهَس هذًي ًيض داٍسي دس ّوِ صهيٌِّا پزيشفتِ ضذُ است؛ هغّزا تا تَخِ تـِ
آييي دادسسي هذًي ٍ سٍيِ لؿايي ،هَاسد صيش اص ضوَل داٍسي هستثٌي يـا هـَسد
اختالف است:
1ـ دػاٍي ساخغ تِ اصل ًىاح  ،فؼخ آى ،عالق ٍ ًؼة
هادُ  496لاًَى آييي دادسسي دس ايي هَسد همشس هي داسد «دػاٍي صيش لاتل
اسخاع تِ داٍسي ًيست:
1ـ دػاٍي ٍسضىستگي؛ 2ـ دػاٍي ساخغ تِ اغل ًىاح ،فسخ آى ،قالق ٍ ًسة.
تشخي اساتيذ حمَق دس هَسد تفاٍت دسخَاست قالق تا دػَي ساخغ تِ اغل
قالق ًَضتِاًذ «دس دػَي اغل قالق ،تحث دستاسُ ٍلَع ٍ اثثات قاللي است وِ
ادػا هي ضَد دس گزضتِ اتفاق افتادُ ،دس حالي وِ دسخَاست قالق ًاظش تِ حمي
است وِ تِ هَخة آى دس آيٌذُ هيتَاى تِ ضَّش ارى دس قالق داد يا اٍ سا اخثاس
تِ قالق وشد (واتَصياى ،1382 ،ج ،1ظ .)342
دس تَخيِ ّذف همٌي تشاي هستثٌي وشدى ايي ًَع داٍسي گفتِ ضذُ است :ضايذ
فلسفِ ايي استثٌا آى تاضذ وِ داٍسي دس دػاٍي خاًَادگي اساساد تشاي ساصش
تيي صٍخيي ٍ خلَگيشي اص ٍلَع قالق است ٍ دس غَستي وِ دس اغل ًىاح يا
قالق اختالف تاضذ تا تَخِ تِ اهشي تَدى لَاػذ ،هسألِ ساصش هكشح ًخَاّذ
تَد (غفايي ٍ اهاهي ،1384 ،ظ  .)231الصم تِ يادآٍسي است وِ ايي هَؾَع دس هادُ
 675آييي دادسسي پيطيي ٍ هادُ  5لاًَى حوايت خاًَادُ هػَب ً 1353يض
پيصتيٌي ضذُ تَد.
2ـ عالقّاي غياتي
هادُ ٍاحذُ دس هَسد لضٍم اسخاع تِ داٍسي دس ّوِ دػاٍي قالق ،اقالق داسد؛
اها تا تَخِ تِ ييشػولي تَدى آى ٍ ػذم ًتيدِگيشي هٌاسة دس اسخاع دػاٍي
خاًَادگي يياتي تِ داٍسي هَخة ضذُ است وِ لؿات دس اسخاع داٍسي دس
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قالقّاي يياتي دچاس اختالفًظش ضًَذ .غذٍس ًظشيِّاي هطَستي هتؼذد دس
ايي صهيٌِ هؤيذ اهش هزوَس است وِ تِ تشخي اص آًْا اضاسُ هيضَد:
ًظشيِ ضواسُ « 1373/5/15-7/2020تا تَخِ تِ ياية تَدى صٍخِ ،همشسات
هشتَـ تِ ًػة حىويي ٍ فلسفِ آى دس ايي هَسد هٌتفي است؛ صيشا تا فشؼ ياية
تَدى صٍخِ ،حىويي دس ايي غَست ًمطي ًخَاٌّذ داضت؛ اها اگش صٍج ياية تَدُ
ٍ صٍخِ تماؾاي قالق وشدُ تاضذ ،تاص ّن اسخاع اهش تِ داٍسي هٌتفي است».
ًظشيِ ضواسُ « 1378-7/1819دس هَاسدي وِ دسخَاست قالق تِ ػلت اػتياد
صٍج يا هدَْلالوىاى تَدى يا ضشايكي وِ ؾوي ػمذ آهذُ تاضذ ،تشاي دادگاُ
هحمك گشدد تا فشؼ ياية تَدى صٍج ،دسخَاست قالق اص ًاحيِ صٍخِ ٍ لضٍم
سػايت همشسات لاًَى هذًيً ،ياصي تِ اسخاع اهش تِ داٍسي ًيست».
ًظشيِ ضواسُ  « :1380/3/17-7/2709دسخَاست قالق صٍخِ تِ قشفيت ضَّش
هفمَداالثش احتياج تِ داٍسي ًذاسد».
ًظشيِ ضواسُ « 1380/6/5-7/5088تا ػٌايت تِ فلسفِ حىويت دس اهش خاًَادُ
دس غَست ييثت ّش يه اص صٍخيي ،حىويي ًمطي ًخَاٌّذ داضت؛ لزا اخشاي هادُ
ٍاحذُ لاًَى اغالح قالق هػَب  1371ساخغ تِ ًػة داٍس هَسدي ًذاسد»
(سحيوي اغفْاًي ،1384 ،ظ.)279-278
وويسيَى لؿات ًيض تا پزيشش ًظش فَق اظْاس داضتِ است «دس فشؼ سؤال
چَى صٍج هدَْل الوىاى است ٍ دستشسي تِ ٍي هوىي ًيست ،تؼييي داٍس هٌتفي
است» (هؼاًٍت آهَصضي لَُ لؿائيِ ،1383 ،ج ،3ظ .)167

ػذم تأثيش داٍسي دس قالق يياتي دس فمِ ًيض هَسد تَخِ لشاس گشفتِ است.
غاحة «الوْزب» هيًَيسذ «دس غَست ييثت يىي اص صٍخيي ،تشاي حىويي خايض
1

ًيست الذام ًوايٌذ؛ اگش چِ لؿاٍت دس هَسد فشد ياية خايض است » (اتي تشاج،

ّ1406ـ ،ج ،2ظ ،)267-265غاحة «هساله االفْام» سسيذگي يياتي دس هَسد اغالح

1ـ « ي اذا غبة احد السيجيه لم يكه للحكميه أن يفعال شيئبً ي إن أجسوب القضبء علي الغبئت».
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ٍ ساصش صٍخيي سا تا لَل ؾؼيفً ،يىَ ٍ خايض ضوشدُ ،اها قالق سا هَلَف تِ
ارى صٍج داًستِ است (الدثؼيالؼاهليّ1416 ،ـ ،ج ،8ظ .)365

3ـ احىام عالق صادس ؿذُ اص هحاون خاسخي
دس غَستي وِ صٍخيي ايشاًي يا يىي اص آًْا ٍفك هادُ  7لاًَى حوايت خاًَادُ
 1353دس خاسج اص وطَس دػَي قالق الاهِ وٌذ ،دس وطَسّايي وِ دػاٍي احَال
ضخػيِ تيگاًگاى تاتغ لاًَى الاهتگاُ آًاى است قثؼاد خايي تشاي اػوال همشسات
ضىلي ٍ هاَّي صٍخيي ايشاًي يا يىي اص آًْا ًخَاّذ تَد ٍ حىن دادگاُ هكاتك
همشسات وطَس هحل الاهتگاُ آى ّا غادس خَاّذ ضذ ٍ چٌاًچِ تٌفيز آى اص دادگاُ
خاًَادُ دسخَاست ضَد ،ايي سؤال هكشح است وِ آيا ػذم سػايت همشسات داٍسي
دس دادگاُّاي تيگاًِ هَخة تكالى حىن غادس ضذُ ٍ ػذم تٌفيز آى خَاّذ تَد؟ يا
ايٌىِ دس ايي گًَِ هَاسد ،داٍسي ضشـ هاَّي ًثَدُ ٍ دادگاُ خاًَادُ ايشاى
هيتَاًذ دس غَستي وِ قالق هكاتك هَاصيي اسالهي اخشا ضذُ تاضذ ،تِ تٌفيز آى
الذام وٌذ؟ ايي سؤال دستاسُ وطَسّايي هثل فشاًسِ يا آلواى وِ دػاٍي احَال
ضخػيِ سا تاتغ لاًَى هلي صٍخيي هيداًٌذ ًيض لاتل قشح است .تِ ػٌَاى هثال اگش
يه ايشاًي دس فشاًسِ دسخَاست قالق وٌذ ،تا تَخِ تِ لضٍم سػايت لاًَى احَال
ضخػيِ تَسف د ادگاُ فشاًسِ دس غَست ػذم اسخاع دػَي تِ داٍسي آيا ايي اهش
اص هَخثات تكالى ٍ ػذم تٌفيز قالق دس ايشاى خَاّذ تَد؟ دس پاسخ هيتَاى گفت
دس ايي خػَظ تيي هحاون خاًَادُ سٍيِ ٍاحذي ٍخَد ًذاسد .تٌاتشايي اگش
داٍسي سا ضشـ هاَّي تذاًين ،ايي گًَِ احىام دس هحاون خاًَادُ ايشاى لاتل تٌفيز
ًخَاّذ تَد؛ اها اگش داٍسي ،ضشـ ضىلي تاضذ حذالل دس وطَسّايي وِ سسيذگي
تِ دػاٍي هشتَـ تِ احَال ضخػيِ تاتغ هحل الاهتگاُ است ،ػذم سػايت آى
تَسف دادگاُ سسيذگيوٌٌذُ هَخة تكالى ٍ ػذم تٌفيز سأي دس هحاون خاًَادُ
ًخَاّذ تَد .دس ايي صهيٌِ ٌَّص سٍيِ سٍضي ٍ يىساًي ديذُ ًويضَد ،اها تا تَخِ
تِ ايٌىِ هادُ  971لاًَى هذًي همشس هيداسد« :دػاٍي اص حيث غالحيت هحاون ٍ
لَاًيي ساخغ تِ اغَل هحاووات تاتغ لاًَى هحلي خَاّذ تَد وِ دس آى خا الاهِ
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هيضَد» ٍ تِ هَخة هادُ  972لاًَى هذًي ،اخشاي حىن قالق غادس ضذُ اص
دادگاُ ّاي خاسخي دس ايشاى هستلضم ايي است وِ دادگاُ هذًي خاظ ،اهش تِ
اخشاي آى وٌذ ،هي تَاى ًتيدِ گشفت وِ ػذم سػايت داٍسي دس وطَسّايي وِ
احَال ضخػيِ تاتغ هحل الاهتگاُ است اص هَخثات ػذم تٌفيز حىن غادسُ دس
ايشاى ًخَاّذ تَد؛ اگش چِ دادگاُّا دس تٌفيز احىام قالق ػوذتاد تش اساس ضشـ
هاَّي ػول هيوٌٌذ تا ضىلي.

سٍيِ لضايي
تا تَخِ تِ هادُ ٍاحذُ قالق هػَب  ،1371تواهي دػاٍي ساخغ تِ قالق تِ
داٍسي اسخاع هي گشدد .اها دس قالقّاي يياتي اختالفًظش است .تشخي ضؼة
دسخَاست قالق سا تِ داٍسي اسخاع هيدٌّذ (دادًاهِ ضواسُ 85/12/23-1053
دادگاُ خاًَادُ اَّاص ضؼثِ ًْن) ٍ تشخي لؿات آى سا تيًتيدِ هيداًٌذ (دادگستشي
استاى خَصستاى ،1386 ،ش ،12ظ .)46

دس يالة دادًاهِّاي غادس ضذُ هطاّذُ هيضَد وِ ًتيدِ تالش داٍساى ،ػذم
اهىاى ساصش اػالم ضذُ است .ايي اهش ًطاى هيدّذ وِ داٍسي تِ هؼٌي حميمي آى
دس دادگاُّا اًدام ًويگيشد .اختالف سٍيِ دس تشخَسد تا احىام قالق ايشاًياى همين
خاسج اص وطَس ًيض ديذُ هي ضَد .تشخي لؿات دس دػاٍي تٌفيز قالق چٌاًچِ
لَاًيي هاَّي ايشاى هَسد تَخِ لشاس گشفتِ تاضذ ،تِ ػذم اًدام داٍسي ايشاد
ًويوٌٌذ (دادًاهِ ضواسُ  84/10/10-1222دادگاُ خاًَادُ ضؼثِ  250تْشاى).
دادًاهِ هزوَس هشتَـ تِ صٍج ايشاًي است ٍ دادگاُ ضْش ٍپشتال آلواى حىن سا
غادس وشدُ است ٍ تِسين ايٌىِ دادگاُ خاسخي ،هَؾَع سا تِ داٍسي اسخاع
ًىشدُ ،دادگاُ خاًَادُ تْشاى آى سا تٌفيز ًوَدُ استّ .وچٌيي دس دػَي قاللي وِ
صٍخيي ايشاًي تَدُ اًذ ٍ دادگاُ ضْش ٍتشدام ّلٌذ تذٍى اسخاع هَؾَع تِ داٍسي،
حىن قالق غادس وشدُ ،دادگاُ خاًَادُ آى سا تٌفيز ًوَدُ است (دادًاهِ -52
 85/2/31دادگاُ خاًَادُ ضؼثِ  250تْشاى) .اها دس پشًٍذُ هطاتِ وِ دس ضْش
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ديسثاساى آلواى هكشح ضذُ ٍ دادگاُ خاسخي تِ لَاًيي هاَّي ايشاى اص خولِ
سؾايت صٍج تشاي قالق تَخْي ًىشدُ ،دسخَاست تٌفيز قالق غادسُ دس ايشاى
سد ضذُ است( .دادًاهِ  85/4/27-93دادگاُ خاًَادُ ضؼثِ  253تْشاى).
ّوچٌيي دس پشًٍذُ هشتَـ تِ الليتّاي ديٌي(اساهٌِ) ،دادگاُ خاًَادُ تْشاى وِ
دسخَاست تٌفيز قالق غادسُ ًضد خليفِگشي ،ضذُ است ،تِسين ايٌىِ دس
خليفِگشي داٍسي اًدام ًگشفتِ ،اها حىن غادسُ اص خليفِگشي دس دادگاُ تٌفيز
ضذُ است (دادًاهِ ضواسُ 85/2/31 -51دادگاُ خاًَادُ ضؼثِ  253تْشاى).
ّويي دادگاُ دس پشًٍذُ دػَي قالق وِ هشتَـ تِ الليتّاي ديٌي (صستطتي)
تَدُ ٍ دس دادگاُ خاًَادُ ايشاى هكشح ضذُ است ،تا استٌاد تِ ايٌىِ همشسات آييي
دادسسي ايشاى دس هحاون داخلي الصمالشػايِ است ،تِسين ايٌىِ قشفيي اص الليتّاي
ديٌي تَدُاًذ ،هَؾَع سا تِ داٍسي اسخاع ًوَدُ است .تِ ػثاست ديگش هالن
دادگاُ تشاي اسخاع تِ داٍسي ،ضىلي تلمي وشدى همشسات داٍسي تَدُ است .دس
پشًٍذُ ديگشي وِ دس وطَس خاسخي هكشح ٍ تِ سأي قالق هٌتْي ضذُ ،اگش چِ
داٍسي ّن غَست ًگشفتِ ،حىن غادسُ تٌفيز ضذُ است (دادًاهِ 85/2/12-28
دادگاُ خاًَادُ ضؼثِ ّ .)253وچٌيي دس پشًٍذُاي وِ دس داخل وطَس سسيذگي
ضذُ ،اگش چِ قشفيي الليت ديٌي تَدُاًذ ،داٍسي سا الصمالشػايِ داًستِ ضذُ است
(دادًاهِ ضواسُ  81/11/13-3205دادگاُ خاًَادُ ضؼثِ  .)253اص سَي ديگش،
دادگاُ خاًَادُ تْشاى دس پشًٍذُاي وِ صٍخيي ايشاًي تَدُاًذ ٍ صٍخِ دس وطَس
آلواى دسخَاست قالق ًوَدُ ٍ تِ ػلت ػذم اخشاي غيغِ ضشػي قالق تَسف
صٍج دس آلواى ،تِ تْشاى هشاخؼِ ٍ دسخَاست تٌفيز آى سا وشدُ است ،دادگاُ
خاًَادُ تْشاى هَؾَع سا تِ داٍسي اسخاع دادُ ٍ دس ًْايت دسخَاست قالق
صٍخِ سا سد وشدُ است (دادًاهِ 92ـ  85/4/27دادگاُ خاًَادُ ،ضؼثِ  253تْشاى).
ّواى گًَِ وِ هالحظِ هي ضَد دادگاُ هزوَس دس فشٍؼ هختلف ،تػويوات
هتوايض اتخار وشدُ است وِ هثٌاي تػويوات آى ،ضىلي تلمي وشدى همشسات
دادسسي تَدُ است .دس هَاسدي وِ حىن هاَّي غادسُ اص دادگاُ خاسخي هكاتك
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تا احَال ضخػيِ فشد ايشاًي غادسُ ضذُ ،هتؼشؼ داٍسي ًگشديذُ؛ اها دس
هَاسدي وِ پشًٍذُ تا سػايت همشسات ًىاح ٍ قالق ايشاى سسيذگي ضذُ ،داٍسي سا
الصمالشػايِ داًستِ است .الثتِ تا غشاحت هيتَاى گفت وِ ايي سٍيِ هَسد لثَل
ّوِ دادگاُّا ًويتاضذ .پيشػثاسي يىي اص لؿات دادگاُ خاًَادُ تْشاى قي
هػاحثِاي تا هدلِ «تؼالي خاًَادُ» دس تَخيِ تٌفيز احىام خاسخي گفتِ است
«چٌاًچِ سأي قالق تِ غَست گَاّي يا تِ غَست قالق ػسش ٍ حشخي اص دادگاُ
وطَس ديگشي غادس ضذُ تاضذ ٍ هؼاسؼ تا لَاًيي هذٍى ٍ هاَّي وطَس ًثاضذ،
تٌفيز آى تالهاًغ است ٍ فمف تشسسي هيوٌين آيا سأي قالق تا احىام هاَّي هٌكثك
است يا خيش؟» (هدتوغ لؿايي خاًَادُ ،1385 ،ش 18ـ  ،19ظ.)14

ّوچٌيي يىي ديگش اص لؿات دس هَسد ضىلي تَدى اهش داٍسي دس قالق
الليتّاي ديٌي چٌيي اظْاس ًظش وشدُ است «همشسات ساخغ تِ داٍسي اص هَاسد
هشتَـ تِ ًظن ػوَهي است؛ لزا تايذ دس خػَظ وليِ ايشاًياى سػايت ضَد ٍ
ًويتَاى ايشاًياى ييشضيؼِ سا هستثٌي وشد (ّوَ ،ظ  .)25هؼاٍى هدتوغ لؿايي
خاًَادُ (ّ )1ن دس ًظشي هخالف هيگَيذ «تطشيفات دادسسي دس قالق اص هَاسد
ًظن ػوَهي ًويتاضذ» .خكاب لشآى وشين دس سَسُ ًسا «ان خفتم شقبق ثيىُمب فبثعثًا

حكمبً مه اَلٍ ي حكمبً مه اَلُب» غشفاد ًاظش تِ هسلواًاى است ٍ تِ ديگشاى تش ًويگشدد
(ّوَ ،ظ .)26

دس هَسد ٍؾؼيت وًٌَي داٍسي يىي ديگش اص لؿات هيگَيذ «اهشٍصُ داٍسي
تيطتش خٌثِ غَسي ٍ قي تطشيفات لاًًَي سا داسد ٍ تِ ًظش هيسسذ دس ٍاحذ
داٍسي تايذ افشاد هَثكتشي تِ واس گشفتِ ضًَذ» (ّوَ ،1383 ،ش  ،5ظّ )18وچٌيي
«ٍؾؼيت فؼلي ًْاد داٍسي هٌاسة ًويتاضذ .داٍس تايذ دلسَص ٍ داساي داًص ٍ
ػلن وافي تاضذ» (ّوَ ،ظ  ٍ )19دس اظْاس ًظش ديگش «ٍاحذ داٍسي دس ٍؾؼيتي وِ
فؼالد دس دادگاُّاي خاًَادُ ٍخَد داسد تمشيثاد خٌثِ تطشيفاتي داسد ٍ چاسُاي ّن
خضء ايي ًيست؛ صيشا داٍسي صهاًي غَست هيگيشد وِ قشفيي توام پلّا سا
ضىستِاًذ ٍ دس هشص قالق لشاس داسًذ ٍ ساُ تشگطت ًذاسًذ» (ّوَ ،ظ .)20دس هَسد
هاّيت داٍسي گفتِ ضذُ است «داٍسي اص همشسات ضىلي است وِ تايذ ؾشٍستاد
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تَسف هحاون ايشاًي اػوال گشدد ،سسيذگي تِ دػَي قالق ايشاًياى دس هحاون
خاسخي چٌاًچِ تذٍى اسخاع اهش تِ داٍسي تاضذ ،تالاضىال تِ ًظش هيسسذ»

(يَسفي ،1385 ،ظ .)44

يافتِّاي تحميك
اص آًچِ گفتِ ضذ ًتيدِ گشفتِ هيضَد وِ:
1ـ اسخاع داٍسي دس دػاٍي قالق يه تذتيش پيطگيشاًِ تلمي هيضَد؛ اها دس
ٍؾؼيت فؼلي تشاي تْثَد اهش داٍسي دس هحاون خاًَادُ ػوالد دس صهاى قشح
دػَي قالق هَسد تَخِ لشاس هيگيشد.
لزا تشاي تْثَد اهش پيطٌْاد هيگشدد وِ:
الف ـ تا تَخِ تِ هاّيت داٍسي ٍ ًمص داٍساى دس قشاحي هزاوشُ ٍ ايداد غلح
ٍ ساصش ،اص داٍساًي استفادُ ضَد وِ دس تشلشاسي استثاـ ٍ هزاوشُ اص تَاى وافي
تشخَسداس تاضٌذ.
ب ـ اختالف سٍيِ لؿات دس اسخاع تِ داٍسي دس پشًٍذُّا ،هَخة تطتت
سٍيِّا گشديذُ ٍ دس تؼؿي هَاسد سٍيِّا تثؼيؽآهيض تلمي هيضَد.
ج ـ دس اوثش دادًاهِّاي غادسُ هالحظِ هيضَد وِ داٍساى دس ايداد ساصش ٍ
تَافك تيي صٍخيي هَفميت ًذاضتِاًذ ٍ ّويي اهش هَخة دٍس ضذى داٍسي اص ّذف
ٍالؼي خَد ضذُ است.
2ـ ٍاحذّاي داٍسي يا هطاٍسُ لثل اص هشاخؼِ تِ دادگاُّاي خاًَادُ ايداد
ضَد وِ هيتَاًذ صهاى اخشاي داٍسي سا لثل اص ضشٍع سسيذگي تِ دسخَاست
قالق لشاس دّذّ .وچٌيي استفادُ اص افشاد هدشب دس ٍاحذ داٍسي هيتَاًذ ٍؾؼيت
فؼلي سا تْثَد تخطذ.
3ـ تا تَخِ تِ هكشح تَدى اليحِ خاهغ حوايت خاًَادُ دس هدلس ضَساي
اسالهي ،دس هَسد سٍيِّاي اختالفي دس لاًَى يا آيييًاهِ تؼييي تىليف ضَد.
4ـ غَسي تَدى داٍسي دس تشخي دػاٍي قالق هَخة ضذُ است وِ داٍساى
دس پشًٍذُّا تالش ٍالؼي ًىٌٌذ .ايي اهش دس قالقّاي تَافمي تيطتش تِ چطن
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هيخَسد .لزا تايذ دادگاُّاي خاًَادُ دلت ٍ ًظاست تيطتشي تش فؼاليت داٍساى
داضتِ تاضٌذ.
5ـ تشگضاسي دٍ خلسِ تَسف داٍساى تا صٍخيي ٍ تالش آًْا تشاي غلح ٍ
ساصش هيتَاًذ دس تشخي دػاٍي تِ ٍيژُ قالقّاي تَافمي هؤثش تاضذ.
6ـ دس هَسد ضىلي يا هاَّي تَدى داٍسي ،ؾشٍست داسد دس اليحِ خذيذ
تػشيح الصم غَست گيشد.

هٌاتغ ٍ هآخز
 المشآى الىشين
 آرستاش ،آرسًَش ،فشٌّگ هؼاصش ػشتي ـ فاسػي ،تْشاىً ،طش ًي ،چاج
ضطن1384 ،
 اتي تشاج ،ػثذالؼضيض ،الوْزب ،لن ،اًتطاسات خاهؼِ هذسسييّ1406 ،ـ
 تحشاًي ،يَسف ،حذائك الٌاظشُ ،لنً ،طش اسالهيّ1408 ،ـ
 الدثؼي الؼاهلي ،صييالذيي ،ؿشح اللوؼِ ،لن ،اًتطاسات داٍسي ،چاج اٍل،
ّ1410ـ
ّ وَ ،هؼاله االفْام في ؿشح ؿشايغ االػالمً ،طش هؼاسف اسالهي لن ،چاج
اٍلّ1418 ،ـ
 خش ،خليل ،فشٌّگ السٍع ،تشخوِ سيذ حويذ قثيثياى ،تْشاى ،اًتطاسات
اهيشوثيش ،چاج اٍل1363 ،
 خؼفشي لٌگشٍدي ،هحوذ خؼفش ،تشهيٌَلَطي حمَق ،تْشاى ،اًتطاسات گٌح
داًص ،چاج ّفذّن1386 ،
ّ وَ ،دايشُ الوؼاسف ػلَم اػالهي ،تْشاى ،اًتطاسات گٌح داًص ،چاج سَم،
1381
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ّ وَ ،هثؼَط دس تشهيٌَلَطي ،تْشاى ،اًتطاسات گٌح داًص ،چاج سَم،
1386
 الحش الؼاهلي ،هحوذ حسيٍ ،ػايل الـيؼِ الي تحؼية هؼائل الـشيؼِ ،لن،
هؤسسِ آلالثيتّ1414 ،ـ
 حسيٌي خشخاًي ،سيذ اهيش اتَالفتَح ،آيات االحىام ،تْشاى ،اًتطاسات ًَيذ،
چاج اٍلّ1404 ،ـ
 الحلي ،احوذتي ادسيس ،الؼشائش ،لن ،هؤسسِ ًطش اسالهي ،چاج دٍم،
ّ1410ـ
 خَاًساسي ،سيذ احوذ ،خاهغ الوذاسن في ؿشح هختصش الوٌافغ ،تْشاى،
هىتة الػذٍق ،چاج دّنّ1405 ،ـ
 دادگستشي استاى خَصستاى ،هدلِ تؼالي حمَق (ًطستّاي لؿايي)ً ،طش
َّديس ،سال دٍم ،ضواسُ 1386 ،12
 دياًي ،ػثذالشسَل« ،داٍسي دس عالق» ،هدلِ دادسسي ،تْشاى ،ساصهاى
لؿايي ًيشٍّاي هسلح1383 ،
 سحيوي اغفْاًي ،ػثاسػلي ،هدوَػِ لَاًيي ٍ همشسات خاًَادُ ،تْشاى،
اًتطاسات هؼاًٍت پژٍّص ،تذٍيي ٍ تٌميح لَاًيي ٍ همشسات سياست خوَْسي،
چاج اٍل1384 ،
 صهخطشي ،هحوَد ،وـاف ،تيشٍت ،داسالىتة الؼشتي ،الكثؼِ الثالثِّ1407 ،ـ
 سثضٍاسي ،هحوذ تالش ،وفايِ االحىام ،اغفْاى ،اًتطاسات هذسسِ غذس ،تيتا
 ػوشلٌذي ،هؼؼَد تي ػياؽ ،تفؼيش الؼياؿي ،تْشاى ،هىتة الؼلويِ
االػالهيِ ،تيتا
 ضوس ،ػثذا ،...آييي دادسػي ،تْشاى ،اًتطاسات دسان ،چاج ّطتن1386 ،
 ضْشي ،يالهشؾا« ،هدوَػِ تٌميح ؿذُ لَاًيي ٍ همشسات حمَلي» ،تْشاى،
اًتطاسات سٍصًاهِ سسوي ،چاج اٍل1384 ،
 غذٍق ،حسي ،هي ال يحضشُ الفميِ ،لن ،اًتطاسات خاهؼِ هذسسييّ1404 ،ـ

011

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

 غفايي ،سيذ حسيي ٍ اهاهي ،اسذاهلل ،هختصش حمَق خاًَادُ ،تْشاىً ،طش
هيضاى ،چاج ّطتن1384 ،
 قثاقثايي ،حسي ػلي ،سياض الوؼايل ،لن ،هؤسسِ ًطش اسالهي ،چاج اٍل،
ّ1420ـ
 قثاقثايي ،هحوذ حسيي ،الويضاى ،تشخوِ سيذ هحوذ تالش هَسَي ّوذاًي ،لن،
اًتطاسات خاهؼِ هذسسيي ،چاج تيست ٍ سَم1386 ،
 قثشسي ،حسي ،هدوغ الثياى ،تيشٍت ،هؤسسِ اػلوي ،چاج اٍلّ1415 ،ـ
 قَسي ،هحوذ حسي ،التثياى في تفؼيش المشآى ،تيشٍتً ،طش هىتة اػالم
اسالهي ،چاج اٍلّ1409 ،ـ
ّ وَ ،الٌْايِ في هدشد الفمِ ٍ الفتاٍي ،لن ،اًتطاسات هحوذي ،تيتا
 ػاهلي ،سيذ هحوذًْ ،ايِ الوشام ،لنً ،طش اسالهي ،چاج اٍلّ1413 ،ـ
 لشائتي ،هحسي ،تفؼيش ًَس ،تْشاى ،هشوض فشٌّگي دسسّايي اص لشآى ،چاج
سَم1377 ،
 واتَصياىً ،اغش ،حمَق خاًَادُ ،تْشاى ،ضشوت سْاهي اًتطاس ،چاج ضطن،
1382
 واضاًي ،فتح اهلل ،تفؼيش هٌْح الصادليي في الضام الوخالفيي ،تْشاى،
وتابفشٍضي ػلوي1336 ،
 الىليٌي ،هحوذ تي يؼمَب ،الىافي ،تْشاى ،داسالىتة اسالهي1367 ،
 هدتوغ لؿايي خاًَادُ( )1تْشاى ،هاٌّاهِ تؼالي خاًَادُ1384 ،
ّ وَ1385 ،
ّ وَ1385 ،
ّ وَ1383 ،
ّ وَ1384 ،
 هػكفَي ،حسي ،تفؼيش سٍؿي ،تْشاىً ،طش وتاب ،چاج اٍل1380 ،
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 هكْشي ،هشتؿيً ،ظام حمَلي صى دس اػالم ،تْشاى ،اًتطاسات غذسا ،چاج
چْل ٍ پٌدن1386 ،

 هؼاًٍت آهَصضي لَُ لؿاييِ ،هدوَػِ ًـؼتّاي لضايي ـ هؼايل لاًَى
هذًي ،تْشاى1383 ،
 هؼيي ،هحوذ ،فشٌّگ هؼيي ،تْشاىً ،طش سي گل ،چاج اٍل1382 ،
 هىاسم ضيشاصيً ،اغش ،تفؼيش ًوًَِ ،تْشاىً ،طش داسالىتة االسالهي ،چاج
اٍل1372 ،
 هْشپَس ،حسيي ،هثاحثي اص حمَق صى ،تْشاى ،اًتطاسات اقالػات ،چاج اٍل،
1379
ًدفي ،هحوذ حسي ،خَاّش الىالم في ؿشح ؿشايغ االػالم ،تْشاى ،اًتطاسات
داسالىتاب اسالهي ،چاج سَم1366 ،
يَسفي ،هديذ« ،هشاخؼِ ايشاًياى تِ هحاون خاسخي» ،هاٌّاهِ تؼالي خاًَادُ،
تْشاى .هدوتغ لؿايي خاًَادُ ( ،)1ضواسُ 20ـ1385 ،21
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