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Article Type 
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 Purpose: Identifying and enforcing the rulings on family lawsuits is 

very important in terms of the relationship of many of them to public 

order and good domestic morality. 

Materials and Methods: This research is a library method. 

Finding: In identifying and enforcing family judgments, in addition 

to the conditions set forth in the Civil Code and the Civil Judgments 

Enforcement Law, elements such as citizenship, the couple's 

residence, the marital-parental relationship, and the religion of the 

parties to the lawsuit play an important role. Analyzes indicate that 

the legislature has left significant ambiguities in this regard by 

delegating the enforcement of this category of judgments to the 

general enforcement of civil judgments, as well as the need for the 

judiciary to explore conflict resolution rules. However, the Family 

Protection Act of 2011, only for the crime committed by the notary 

public without the existence of enforceable sentences, has 

considered only a very small dimension of identification and 

implementation of these sentences.  

Conclusion: In dealing with rulings in family litigation, judges 

should consider elements such as the nationality of each of the 

litigants, their marital or parental relationship, in addition to 

applying a limited control system; This has been challenging in 

some cases; Therefore, it is necessary to remove the ambiguity of 

the existing laws and increase the level of awareness of judges on 

how to deal with such rulings. 

 
Aurhors 

Farhad Afsharnia 1, 

Ali Ansari 2* 

Abdullah Kiai 3 

 

How to cite this article 
Farhad Afsharnia, Ali Ansari, Abdullah Kiai, 
The Legal System Governing the 
Enforcement of Family Laws, Journal of 
Quran and Medicine. 2020;5(2):175-185. 

 

1. PhD Student, Department of Private Law, 
Faculty of Humanities, UAE Branch, Islamic 
Azad University, Dubai, UAE. 

2. Professor, Department of Private Law, 
Faculty of Humanities, Kharazmi University, 
Tehran, Iran (Invited by Islamic Azad 
University, Dubai, UAE) (Corresponding 
Author). 

3. Assistant Professor, Department of Private 
Law, Faculty of Humanities, Zanjan Branch, 
Islamic Azad University, Zanjan, Iran (Guest 
Islamic Azad University, Dubai, UAE). 

Keywords: Enforcing Family Sentences, Identifying Foreign Sentences, 

Family Claims 

* Correspondence: 

Address: 

Phone: 
Email: ali.ansari1975@yahoo.fr 

Article History 

Received: 2020/07/10 
Accepted:2020/09/15 

ePublished: 2020/09/21 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             1 / 11

http://quranmed.com/article-1-560-fa.html


  و همکاران                 ایفرهاد افشارن  176

 1399تابستان ، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 یدعاو یاحکام خارج یاجرا ینظام حقوق یها ستهیبا

 یخانوادگ

 ، 1 ایفرهاد افشارن
 ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه حقوق خصوص ،یدکتر یدانشجو
 .یامارات متحده عرب ،یدب ،یمارات، دانشگاه آزاد اسالمواحد ا

 
 *2 یانصار یعل

دانشگاه  ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه حقوق خصوص استاد،
امارات  ،یدب ،ی)مدعو دانشگاه آزاد اسالم رانیتهران، ا ،یخوارزم

 .مسئول( سندهی)نو (یمتحده عرب
 

 3 ییایک عبداله
واحد زنجان،  ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه حقوق خصوص ار،یاستاد

 ،ی)مدعو دانشگاه آزاد اسالم رانیزنجان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 (.یامارات متحده عرب ،یدب
 

 چکیده
و اجراى احکام صادره در خصوص دعاوى  ىیمقدمه: شناسا

و اخالق  از آنها با نظم عمومى ارىیخانوادگى، به لحاظ ارتباط بس
  .برخوردار است اریبس تیاز اهم ،یحسنه داخل

 .است یروش کتابخانه ا کی قیتحق نیو روش ها: ا مواد
 طیعالوه بر شرا یاحکام خانوادگ یو اجرا ییها: در شناسا افتهی

مانند  یعناصر ،یاحکام مدن یو قانون اجرا یمقرر در قانون مدن
 نیطرف نیو د ینیو ابو تیزوج یرابطه ن،یاقامتگاه زوج ت،یتابع
از آن است که قانونگذار  یها حاک لیدارد. تحل یینقش بسزا یدعو

احکام  یاز احکام به عمومات اجرا دسته نیا یاجرا یبا واگذار
در قواعد حل تعارض،  ییلزوم کاوش مقام قضا نیو همچن ،یمدن

 یگذاشته است. در حال یخصوص باق نیرا در ا یابهامات قابل توجه
توسط  ی، صرفا به جرم ارتکاب1390از خانواده  تیانون حماکه ق

ز ا یککوچ اریتنها بُعد بس ،یذیسردفتر بدون وجود احکام تف
  .احکام را مدنظر قرار داده است نیا یو اجرا ییشناسا

 ی: در برخورد با احکام صادره در دعاوى خانوادگیریگ جهینت
نظام کنترل محدود، عناصرى  رىیافزون بر به کارگ دیقضات، با
 ىنیابو ایو  تىیاز اصحاب دعوا، رابطه ى زوج کیهر  تیچون تابع
موجود و  نیرو، رفع ابهام از قوان نیلحاظ کنند. از ا زیآنها را ن

 نگونهیبه چگونگى برخورد با ا سبتسطح آگاهى قضات، ن شیافزا
 .احکام ضرورى است

 
احکام خارجى،  ىیناسا: اجراى احکام خانواده، شدىیکل واژگان

 .دعاوى خانوادگى
 

 20/04/1399تاریخ دریافت: 
 25/06/1399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولali.ansari1975@yahoo.fr 

 مقدمه
امروزه در دنیا اهمیت خانواده و نقش بنیادین آن در پیشگیری از 

توجه قرار گرفته است؛  نسی و فساد اجتماعی موردانحرافات ج
بنابراین، حفظ بنیان خانواده در قوانین اساسی کشورها و همچنین 

توجه قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری  قوانین عادی مورد
مبنای شرع مبین اسالم شکل اسالمی ایران نیز که چهارچوب آن بر

ه نهاد خانواده توجه شده است. گرفته است، در مقدمه و دو اصل ب
مقدمۀ این قانون، خانواده را واحد بنیادین جامعه، و کانون اصلی 
رشد و تعالی انسان برشمرده است و اصل دهم قانون اساسی مقرر 

جهت ها باید درریزیکرده است همۀ قوانین و مقررات و برنامه
ط اری روایکردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوآسان

همین قانون، دولت  21پایۀ حقوق اسالمی باشد. اصل خانوادگی بر
نظر جهت حفظ حقوق زن، تدابیری در را مکلف کرده است در

توان به ایجاد دادگاه صالح برای گیرد و اجرا کند که از آن جمله می
 حفظ کیان و بقای خانواده در بند سوم این اصل اشاره کرد.

قررات ویژه و مرتبط با دعاوی خانوادگی و اجرای تدوین قوانین و م
شده در این حوزه، نیازمند توجه دقیق به آیین تر احکام صادرسریع

دادرسی خاص این حوزه است. تدوین آیین دادرسی ویژۀ امور و 
توجه دعاوی خانوادگی، یکی از نیازهای خانواده است که باید مورد

نویس قانون حمایت از ین پیشقرار گیرد؛ البته این ضرورت در تدو
توجه قرار گرفت؛ اما حدی موردجانب قوۀ قضاییه تاخانواده از

شدن از اهداف گرفته در این الیحه، موجب دورتغییرات صورت
اولیۀ آن شده است. با این وصف، دعاوی خانوادگی نیز تابع عمومات 

در  قانون آیین دادرسی مدنی است و این امر، موجب بروز اختالف
تفسیر و توجیه قوانین و نیز نحوۀ اجرای این احکام در محاکم شده 

جانب محاکم داخلی در دعاوی شده ازاست. اجرای احکام صادر
توجه قرار گرفت، از اهمیت طور که پیشتر موردخانوادگی، همان

چندان برخوردار است. نقص قوانین و خألهای قانونی موجود در دو
سوی شده ازخصوص آرای صادراست در این حوزه، موجب شده 

محاکم خانواده، دارای رویۀ یکسان نباشند و این اختالف و تشتت 
جانب محاکم خارجی، بیشتر نمود شده ازرویه در ابعاد احکام صادر

یافته است؛ زیرا با گستردگی روابط بین کشورها و نیز حضور و 
ته و بروز مهاجرت مردم کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرف

ناپذیر اختالفات بین آنان، لزوم مراجعه به محاکم خارجی، اجتناب
است و کشورهای پذیرنده با توجه به نوع حاکمیت و قانون خود، 

کنند. این احکام بعضاً با به رسیدگی و صدور حکم مبادرت می
قوانین داخلی افراد تعارض دارند و برای رهایی از این تعارض، 

المللی تلف در قوانین داخلی و معاهدات بینسازوکارهایی مخ
 هایی مختلف درطوری که موجب ایجاد نظامبینی شده است؛ بهپیش

که برخی جهت پذیرش احکام خارجی خانواده شده است؛ چنان
کنند و صورتی محدود شناسایی میکشورها احکام خارجی را به

انین ایران، پذیرند. در قوطور مطلق میها را بهبرخی دیگر، آن
طور محدود پذیرفته شده است؛ شناسایی احکام خارجی خانواده به

طور مطلق از پذیرش این احکام عمل، برخی محاکم بهاما در
کنند و از آنجا که حقوق ما برگرفته از شرع مقدس استنکاف می

اسالم است، اجرای احکام  خانوادگی در ایران با موانعی مواجه 
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کردنشان گام جهت برطرفرا شناخت و در هااست که باید آن
بر این اساس در نوشتار پیش رو تالش شده است تا به  برداشت.

بررسی نظام حقوقی حاکم بر اجرای احکام دعاوی خانوادگی 
 پرداخته شود.

 خانوادهاجرای احکام  نظری مبانیمفاهیم و -1

  دعاوی  مفهوم-1-1 
است از ادعاء به معنای  ریشه عربی دارد و اسم مصدر "دعوی"واژه 

نیز  خواهانی و آنچه خواسته شده، این لفظ دو معنای متفاوت از هم
، خواستن و مطالبه کردن است و دارد که یکی به معنای ادعا کردن

بنابراین، دعوی یعنی  .(1)دیگری به معنای منازعه و اختالف است
م به ادعا نمودن دادخواهی کردن مدعی حقی شدن و به عبارتی اقدا

عملی است که در جهت تثبیت حق به عمل آید و بنابراین هرگونه 
ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که در دادگاه طرح شود دعوی 

اصوالً دعاوی نیز،  مفهوم دعوای خانوادگیدر خصوص  .حقوقی است
شوند و به عبارت جمله دعاوی غیرمالی محسوب می خانوادگی از

نوع عموم و خصوص  وادگی و غیرمالی ازدیگر، رابطۀ بین دعاوی خان
دوم از قانون سابق حمایت از خانواده، مصوب  هماد وجه است.من
دعاوی خانوادگی را به این شرح تعریف کرده است:  15/11/1353

یک از زن و شوهر  منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هر
و تکالیف  و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق

مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طالق )من جمله دعاوی مربوط به 
جهیزیه و مهر زن( و کتاب هشتم در اوالد و کتاب نهم در خانواده 

، 1005و کتاب دهم در حجر و قیومت قانون مدنی همچنین از مواد 
قانون مذکور و مواد مربوط در قانون  1030و  1029، 1028، 1006

 ی شده باشد.امور حسبی ناش
 حکم اجرای مفهوم -2-1
 "احکام"معنای فرمان و دستور آمده و جمع آن، در لغت به "حکم"

شود. صرف می "دادن"و  "کردن"های است و در زبان فارسی با فعل
موجب آن، در اصطالح حقوقی، حکم دادگاه، رأیی است که به

اساس بر . د و خصومت پایان پذیرداختالف در آن دادگاه فصل شو
ای عمومی و انقالب در امور هقانون آیین دادرسی دادگاه 299 ماده

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور "مدنی، 
 . "شودجزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می

 مفهوم به "حکم"باید عنوان کرد که، "اقسام حکم" در رابطه با
این ، برخی شود.عمال قضایی و اعمال اداری تقسیم میاعم به ا

رخی به زعم ب. اندبندی را پذیرفته و آثار آن را بررسی کردهتقسیم
نظر حقوقی، تصمیم دادگاه که برای یک امر  رأی دادگاه: از" نیز،

گاه راجع به شود که هرگردد، رأی نامیده میترافعی اتخاذ می
هیت دعوا باشد و آن را بعضاً قطع کند، حکم است؛ وگرنه قرار ما

رأی دادگاه در معنای وسیع "مؤلفی دیگر عقیده دارد: . (2)"است...
آن، تصمیم دادگاه است که در امور ترافعی یا در امور حسبی یا امور 

_________________________________ 

هر سردفتر رسمی که بدون »  1391قانون حمایت از خانواده مصوب  56ماده1 
نامه مذکور  ( این قانون یا بدون اخذ اجازه 31( و )23اخذ گواهی موضوع مواد )

( قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا 1060در ماده )
( قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون 10۴1الف مقررات ماده )برخ

شود؛ اما رأی در معنای اخص خود، تصمیم دادگاه در اداری اتخاذ می
همچنین در تعریفی دیگر آمده است: ؛ (3)"ست...امور ترافعی ا

 .(۴)"شوندها به دو دستۀ قضایی و اداری تقسیم میتصمیم دادگاه"
اما نظری که قابلیت انطباق بیشتر با موضوع بحث دارد، بدین شرح 

نمودن فعالیت را برای مشخص "عمل"ما از یک طرف، واژۀ "است: 
دانیم و از طرف دیگر، یجای تصمیم صحیح مقاضی و نتیجۀ آن به

بندی اعمال محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص تقسیم
طور که واقع، همان . در"کندیک، بیشتر جنبۀ نظری پیدا میهر

ها گذاری آنشناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام"گفته شد، 
 یک مترتبجهت بررسی آثار مهمی انجام شود که بر هر باید در

به عنوان یکی از مصادیق و اثرات دسته بندی فوق، قرار  .(5)"است
قانون حمایت  56گرفتن احکام تنفیذی خارجی است که در ماده 

 1پیش بینی شده است. 1391از خانواده مصوب 
اجراء )به کسر همزه( به معنی راندن، نیز، مفهوم اجرا در خصوص 

در اصطالح، است.  (7) انجام دادنو  (6) روان ساختن، جاری کردن
به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی 

اجرا در معنای قانونی و . (8) اداری یا اسناد رسمی را اجراء گویند
قضایی، عبارت است از اِعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم 

تعهدات دادن  علیه یا اجبار شخص به انجاممراجع قضایی به محکوم
معمواًل  دار شده است.و الزاماتی که با تمایل یا به امر قانون عهده

سوی دادگاه داخلی هر کشور، کافی شده ازبرای اجرای حکم صادر
 .باشد تا دادگاه، آن را اجرا کند االجرااست حکم قطعی و الزم

 شناسایی و اجرای احکام در دادگاه خانواده-2
 سیدگیر به مربوط ویژۀ قواعد-2-1

 و مقررات و قوانین همۀ که کرده مقرر نیز اساسی قانون 10لاص
تشکیل  کردن آسان راستای در باید ریزی های مربوط برنامه

 بر خانوادگی استواری روابط و آن قداست از پاسداری خانواده،

تأمین مصالح  برای است بدیهی باشد. اسالمی اخالق و حقوق پایۀ
به  رسیدگی شکلی مقررات بلکه اهوی،م مقررات تنها نه خانواده،

 از باید آن، به مربوط احکام اجرای و قواعد خانوادگی دعاوی

 که در ادامه بدان پرداخته می شود. باشد برخوردار مناسب منطق
 صالحیت( و )ساختار خانواده دادگاه-2-1-1

 تشکیل به قضائیه قوۀ خانواده، حمایت قانون با توجه به اینکه در

فصل اول این قانون به  ؛ بر این اساس،است شده ملزم نوادهخا دادگاه
 مزبور مرجع است، و نیز یافته اختصاص "دادگاه خانواده"

 برخوردار ویژه ذاتی صالحیت از که است اختصاصی دادگاهی

 است که در ادامه به بررسی دقیق تر این موضوع پرداخته می شود.
 به  تصویب 8/7/1358تاریخ  در خاص مدنی دادگاه تشکیل قانون

 دعاوی به خاص مدنی دادگاه مقرر شد رسید که در بر اساس آن

 قانون و اسالم مقدس شرع موازین اساس خانوادگی بر اختالفات و

 رسیدگی، نحوه دادگاه، صالحیت قانون این در .نماید رسیدگی

( این قانون ۴0حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده )
به ثبت هریک از موجبات انحالل نکاح  حکم تنفیذ راجع به احکام خارجییا 

جه چهار موضوع یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند، به محرومیت در
 .«شودقانون مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتری محکوم می
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  و همکاران                 ایفرهاد افشارن  178

 1399تابستان ، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 معین خاص مدنی دادگاه نظر آرای تجدید مرجع و رأی صدور

 شهرستان تمام تدریج در به و تهران در ابتدا خاص مدنی شد. دادگاه

 های عمومی دادگاه تشکیل تا سال 15مدت  در و گردید تشکیل ها

 آن داد. از ادامه خود کار به 1373تیرماه  پانزدهم در انقالب و

 عمومی های دادگاه صالحیت در خانوادگی دعاوی به پس رسیدگی

تشکیل  موضوع اسیاس قانون یکم و بیست اصل 3بند  و گرفت قرار
 .ماند مسکوت خانواده، بقای کیان و حفظ برای "دادگاه صالح"

 دعاوی به خاص مدنی دادگاه که 1373-1358های  سال فاصله در

 کار، تراکم کرد، می رسیدگی خانوادگی و اختالفات زناشویی

 توانایی عدم از ناشی که اطاله دادرسی و ها پرونده تعداد افزایش

 موجب بود، عادالنه دعاوی و سریع فصل و حل رد قضایی دستگاه

صالحیت  امر در اختالف گردید. بروز مردم عموم نارضایتی
 دادگستری عمومی و حقوقی های دادگاه و خاص مدنی های دادگاه

 مقام در کشور عالی دیوان عمومی هیأت که موجب گردید نیز

 دتوح رأی و رسیدگی اختالفات به این قضایی رویه وحدت ایجاد

 از یک هیچ در گذشته که گفت بتوان نماید. شاید صادر رویه

برای  را صالح دادگاه یک وظیفه بودند نتوانسته قضایی مراجع
 و مادران از حمایت برای و دهند انجام خانواده بقای و استحکام
 واگذاری .کنند اقدام زن معنوی و مادی احیای حقوق و کودکان

های  دادگاه تشکیل قانون موضوع یعموم های دادگاه به وظیفه این
 دادگاه نمود. رسیدگی ایجاد را بیشتری مشکالت انقالب، و عمومی

 مانند خانوادگی دعاوی کنار در خصوصی دعاوی جرایم و انواع به

 نتواند دادگاه قاضی که گردید غیره موجب و حضانت نفقه، طالق،

 یخانوادگ و اختالفات زناشویی دعاوی به حوصله و صبر با
 همه. بنماید زوجین بین اصالح در را خود سعی و کند رسیدگی

 قانون یکم و بیست اصل اجرای که شد موجب مشکالت این

 نمایندگان از بعضی توجه مورد صالح تشکیل دادگاه و اساسی

 .گیرد قرار اسالمی شورای مجلس
 خانواده دادگاه مبانی و تأسیس-2-1-2

و یکم قانون اساسی، دادگاه در راستای تحقق بند سوم اصل بیست 
مدنی خاص به عنوان دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده 

، 1358تاسیس شد. مطابق الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 
الشرایط و یک یا دو مشاور از قضات این دادگاه از یک مجتهد جامع

 شد و صدور رای در نهایت بر عهده مجتهددادگستری تشکیل می
بود. ماده سوم الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص، صالحیت رسیدگی 

نکاح، طالق، فسخ  این دادگاه به دعاوی راجع به خانواده از قبیل 
و النفقه، حضانت نکاح، مهر، نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب

 با توجه به نگرش قانون اساسی بینی کرده بود.نصب قیم را پیش
و تاکید بر اهمیت آن به عنوان رکن نسبت به موضوع خانواده 

بنیادین جامعه، مسئوالن تصمیم گرفتند برای تحکیم بنیان خانواده 
تدابیر بیشتری بیاندیشند. یکی از این تمهیدات مصوبه تشکیل واحد 
ارشاد و امداد در کنار دادگاه مدنی خاص در شورای انقالب فرهنگی 

روابط بین زوجین به با هدف اصالح  1370بود. این مصوبه در سال 
 بررسی منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از شقاق، 

کارشناسانه دعاوی خانوادگی، کمک به تشخیص مصلحت کودک 
ارشاد خانواده در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین  و

 که در هر شعبه به موجب این مصوبه مقرر شد کند، تصویب شد.می
الیحه قانونی دادگاه  حد ارشاد تشکیل شود.مدنی خاص وا دادگاه

اصالح و به موجب ماده یک آن،  1371مدنی خاص در سال 
 الشرایط از این ماده حذف شد.ضرورت حضور مجتهد جامع

قانون حمایت  گذاری ایران،در ادامه روند تحول سیستم قانون
های خانواده را برعهده قوه تأسیس دادگاه 1391خانواده مصوب 

ها در ماده ییه گذاشته و محدوده صالحیت رسیدگی این دادگاهقضا
به موجب ماده دوم قانون حمایت از  چهارم مشخص شده است.

البدل و قاضی ، دادگاه از رئیس یا دادرس علی1391خانواده مصوب 
رسد الزامی بودن حضور شود. به نظر میمشاور زن تشکیل می

اده گامی مثبت برای دستیابی های خانوقاضیان مشاور زن در دادگاه
ایجاد واحدهای این قانون  16ماده  لت قضایی باشد.زنان به عدا

های مختلف را مشاوره خانوادگی با حضور کارشناسان رشته
توانند نظر این ها در صورت لزوم میبینی کرده است و دادگاهپیش

کارشناسان را جویا شوند. اما صدور رای نهایی در نهایت به 
 گیرد. دید قاضی صورت میحصال

 قانون تصویب و طرح-3-1-2

 تشکیل برای قضائیه قوه خاص، مدنی های انحالل دادگاه از پس

 اختالفات و زناشویی دعاوی به مخصوص رسیدگی صالح دادگاه

 که داشتند عقیده قوه والن اینمسئ زیرا نکرد؛ اقدامی خانوادگی

 حقوقی،  شکایت های و دعاوی کلیه به تواند می بهتر عام دادگاه

 مختلف دعاوی تمرکز و کند رسیدگی  غیره و خانوادگی کیفری،

 الیحه لذا کند؛ می کمک رسیدگی در تسریع به یک دادگاه در

 علمی و کارشناسی های نظریه از بدون استفاده عام دادگاه قانونی

 به هم مجلس و حقوقی قضایی کمیسیون شد، تقدیم مجلس به

 نکرد توجه آن اجرای از ناشی مشکالت و الیحه این نقایص

مدت  در و تدریج به باید که قانون این اجرای برای این بر افزون.
 زمینه در ضروری تصمیمات مدت این در و شد اجرا می سال 5

 می اجرا و اتخاذ شرایط، قضایی واجد نیروی تربیت و تعلیم

 و اول همان سال در قضائیه قوه و نیامد عمل به اقدامی گردید،
قانون "مجلس  در که را عام های دادگاه قانون تصویب، از پس دوم

 اجرا مرحله به شد، نامیده "انقالب و عمومی های دادگاه تشکیل

 دادگستری قضایی تشکیالت نه تنها قانون این اجرای (.9) آورد در

 مهمدادرسی  گردید.  اطاله موجب خود بلکه، ؛ریخت در هم را

 دعاوی به رسیدگی 1376تا  1373های  سال فاصله در اینکه تر

 های دادگاه در که اموری سایر و خانوادگی و اختالفات زناشویی

 طرح زمان همین گردید. در شد، مختل می رسیدگی خاص مدنی

 دادگاه تشکیل مجلس برای نماینده 15از  بیش سوی از پیشنهادی

 یندگانعموم نما استقبال مورد اساسی قانون 21اصل  موضوع صالح

 دادگاه شعب از تعدادی اختصاص قانون واحده ماده و گرفت قرار

 هشتم تاریخ در خانوادگی دعاوی به رسیدگی برای های عمومی

 در و شد تصویب اسالمی شورای در مجلس 1376ماه  مرداد

 براساس و گرفت قرار شورای نگهبان تأیید مورد ماه همان نوزدهم

 به رسیدگی عمومی برای های اهدادگ از شعبی که گردید مقرر آن

 .شود داده اختصاص خانوادگی دعاوی
 خانواده اختصاصی دادگاه تشکیالت و صالحیت-۴-1-2
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 179 ... یدعاو یاحکام خارج یاجرا ینظام حقوق یها ستهیبا  
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 بر و شود می تشکیل ها و شهرستان تهران در خانواده دادگاه

باشد.  بیشتر داشته یا شعبه یک تواند می جمعیت تعداد حسب
شهرهایی  کند. در می معین قضائیه قوه رئیس را دادگاه شعب تعداد

 محل یک در دادگاه شعب معموالً دارند، شعبه یک از بیش که

 خانواده قضایی مجتمع نام به را واحدی حوزه قضایی و متمرکز

شود.  می تشکیل شهر نقطه در یک شعبه هر یا و می دهند تشکیل
 علی دادرس یا رئیس دارای خانواده دادگاه شعبه هر تهران در

 المقدور، حتی خانواده دادگاه شعبه هر در یناست. همچن البدل

 حضور قضایی مشاور سمت و تحصیالت حقوقی با زن مشاور یک

 .دارد
 از خانواده نیز، یکی اختصاصی دادگاه صالحیت در خصوص

 و شکایات دعاوی، به خانواده رسیدگی دادگاه مشخصات
 رباشد. د مؤثر می ها خانواده دوام و قوام در که است اختالفاتی

 رسیدگی که را موضوعاتی از بعضی قانونگذار هدف، این اجرای

 وصیت مانند  بوده خاص مدنی دادگاه صالحیت در سابقاً به آنها

 دعاوی سایر به رسیدگی تولیت حبس، وقف، ثلث، وصایت، و

 دعوی با که جزایی امور رسیدگی به و طرفین تراضی با حقوقی

 دادگاه در صالحیت د،باش داشته مستقیم ارتباط مطروح حقوقی

 اختصاصی خانواده دادگاه صالحیت از و گذارده باقی عمومی های

 های دادگاه از خانواده، دادگاه اینکه به است. نظر نموده خارج

 نمی رسیدگی دعوی، هیچ به اختصاصی دادگاه و اختصاصی است

 عمومی دادگاه بالعکس باشد( و داده قانون اجازه آنچه کند )مگر

 قانون که آنچه )مگر کند رسیدگی می شکایات و دعاوی تمام به

 صالحیت دادگاه بنابراین است(، دانسته خارج آن صالحیت از

 ماده در که است ذیل امور به مربوط دعاوی به منحصر خانواده

 است: نکاح شده تصریح آن به خانواده دادگاه تشکیل واحده قانون

 مهریه؛ مدت؛ انقضای و مدت بذل نکاح، فسخ طالق، دائم؛ و موقت
 جاریه و معوقه نفقه زوجیت؛ ایام نحله و المثل اجرت جهیزیه؛

 نسب؛ اطفال؛ مالقات و حضانت النفقه؛ اقربای واجب و زوجه
 حکم آنان؛ عزل و امین ضم و ناظر و نصب قیم تمکین؛ و نشوز

 جنین اهدای درخواست عقد؛ ضمن شرایط مجدد؛ ازدواج رشد؛

 اجرایی نامه آیین و 1383جنین مصوب  یاهدا نحوه قانون طبق

 این به برای رسیدگی خانواده اختصاصی دادگاه صالحیت آن.

تشخیص  و است ذاتی صالحیت نوع از شکایات و دعاوی
 قاضی اگر بنابراین است؛ دادگاه همان با دادگاه هر صالحیت

 تشخیص شده، مطرح دعوایی که مورد در اختصاصی خانواده دادگاه

 طرف تذکر و ایراد بدون و ندارد، رأساً ذاتی حیتصال که دهد

 مرجع به را و پرونده کند می صادر صالحیت عدم قرار دعوی،

 .دهد می ارجاع صالحیت دار
 همسر( سابق گاه اقامت )مسئلۀ محلی صالحیت-5-1-2

 امور و دعاوی درحمایت از خانواده،  قانون 12 مادۀ موجب به

محل  دادگاه در تواند می هزوج زوجین، به مربوط خانوادگی
 مگر در کند، دعوی اقامۀ خود سکونت محل یا خوانده اقامت

 اساس، این باشد. بر غیرمنقول مهریۀ مطالبۀ خواسته، که موردی

 طرح که دعوایی در سکونت زوجه محل دادگاه صالحیت شرط

 پس زوجین باشد؛ به مربوط دعوی اوالً که است این کند می

 دعوی ثانیا نیست. حکم این مشمول زندانفر به مربوط دعاوی

 به چنین هم است. خارج حکم شمول از مهریۀ غیرمنقول مطالبۀ

 یا خوانده اقامت محل انتخاب دادگاه در زوجه ماده، این موجب

 صالحیت دادگاه علت است. مختار خویش سکونت محل دادگاه

 این وی اقامت محل دادگاه نه )خواهان( و زوجه سکونت محل

 اقامت محل اصوالً  مدنی، قانون 1005ه ماد به موجب که است

 به دیگر از سوی .(10) است زوج سکونت محل همان زوجه

 دادگاه صالحیت موضوع دعاوی زوجین هرگاه" :13ماده  موجب

 مطرح متعدد های قضایی حوزه در دیگر یک علیه را خانواده

 ه،شد داده آن به مقدم که دادخواست دادگاهی باشند، کرده

 در دادخواست چند یا دو چه چنان .دارد را صالحیت رسیدگی

 به رسیدگی صالحیت دادگاهی که باشد، شده تسلیم روز یک

 حکم، این. "کند می رسیدگی دعاوی کلیۀ به دارد را زوجه دعوای

 سابق خانوادۀ حمایت قانون 7 مادۀ حکم تکرار تفاوت، کمی با

 است دادگاهی صالح ،13مادۀ  اخیر قسمت در فرض البته است.

 به که حالی در دارد؛ زوجه را دعوای به رسیدگی صالحیت که

اقامت  دادگاه محل مشابه، فرض در سابق قانون 7 مادۀ موجب
برخی منطیق لزوم رسیدگی توام  بود. رسیدگی به صالح زوجه
 وجود را فرض واحد دادگاه در یکدیگر علیه زوجین دعاوی

 می نظر به اما ،(11) اند دانسته جیندعاوی زو میان کامل ارتباط

 کیان خانواده به مربوط مصالح رعایت مزبور حکم دلیل رسد

 گریز و خانوادگی دعاوی به رسیدگی تسهیل سخن، دیگر به است.

 گذار قانون مدنظر بیشتر دادرسی آیین پاگیر و تشریفات دست از

 فرضی در جدید، قانون 1۴ مادۀ موجب به همچنین .است بوده

 دادگاه باشد، خارج مقیم و دیگری ایران مقیم زوجین از یکی هک

 زوجین فرضی که در است. صالح ایران مقیم شخص اقامت محل

 سکونت محل ایران در دو هر چه چنان باشند، خارج مقیم دو هر

 داشت خواهد صالحیت زوجه سکونت محل باشند، دادگاه داشته

 باشد، داشته ونتسک در ایران ها آن از یکی فقط چه چنان و

 و )فرض اقامت صورت این غیر در است. صالح محل همان دادگاه
 قضایی حوزۀ دادگاه ایران(، در زوجین از هیچ یک نداشتن سکونت

 صالحیت بر طرفین که این مگر دارد؛ صالحیت شهرستان تهران

 1۴ مادۀ در مذکور حکم کرده باشند. توافق دیگری محل دادگاه

 سابق پیش بینی خانوادۀ حمایت قانون 7 مادۀ در هایی تفاوت با

 .بود شده
 دربارۀ جدید قانون 15 مادۀ است گفتنی قسمت، این پایان در

 هرگاه"است:  کرده مقرر خارجی های از دادگاه شده صادر احکام

 در را خود خانوادگی دعاوی و امور کشور از خارج مقیم ایرانیان

 کنند، مطرح خویش اقامت محل دار صالحیت و مراجع محاکم

 که آن مگر شود؛ نمی اجرا در ایران مراجع یا محاکم این احکام

 حکم تنفیذی و بررسی را احکام این ایرانی دار صالحیت دادگاه

 دانسته مبهم رو این از را مقرره برخی حقوقدانان، این. "کند صادر

 طریق از ماهوی رسیدگی "بررسی"اند که معلوم نیست  منظور از 

 با و درستی به ایشان یا رسیدگی شکلی؛ البته است ایرانی دادگاه

 را راه حل دوم، یعنی رسیدگی شکلی، "تنفیذ"کلمۀ  به توجه

  .(12)اند پذیرفته
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  و همکاران                 ایفرهاد افشارن  180

 1399تابستان ، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 زن مشاور نقش قاضی-2-1-6
 دادگاه به ها دادگاه از تعدادی اختصاص قانون واحدۀ مادۀ 3 تبصرۀ

مشاور قضایی "حقوقی  نهاد تأسیس ضمن قانون اساسی 21 اصل های
 با المقدور حتی هر دادگاه خانواده"مقرر کرده بود که،  "زن

از  پس احکام نموده و رسیدگی به شروع زن قضایی مشاور حضور
 مزبور مقررۀ . اما"شد خواهد صادر زن قضایی مشاوران با مشاوره

 حکم اجرای سویی، از زیرا نیاورد؛ به دست توجهی شایان توفیق

 از و بود شده "حتی المقدور"قید  به مقید و دنبو الزامی مزبور

 بدون بود، مشاوره ارائۀ صرفاً زن قضایی مشاور نقش دیگر، سوی

 رو، این از باشد. داشته آن دربارۀ تکلیفی دادگاه که قاضی این

 ،حمایت از خانواده قانون. (12)کردند انتقاد مزبور مقررۀ برخی از
 تشکیل در هم زن، مشاور قاضی برای یادشده اشکاالت رفع برای

 به است؛ شده قائل نقش رأی صدور در هم و جلسات دادرسی

 رئیس حضور با خانواده دادگاه"سویی،  از قانون ینا 2ماده  موجب

 . یعنی"گردد می تشکیل زن مشاور قاضی و البدل علی دادرس یا

 جلسه رسمیت شرط رسیدگی جلسۀ در زن مشاور قاضی وجود

 ختم از روز سه ظرف باید مشاور قاضیدیگر،  سوی از است.

 اظهار دعوی مورد موضوع در مستدل و مکتوب طور به دادرسی

 باید رأی انشاکنندۀ قاضی کند. درج پرونده در را مراتب و نظر

 وی نظر با چه چنان و اشاره مشاور قاضی نظر به در دادنامه

 ضیقا بنابراین،. رد کند را نظریۀ وی دلیل ذکر با باشد، مخالف

 قاضی نظر به توجه بدون ندارد حق رأی انشای مقام در دادگاه

 مشورتی نظر صورت نپذیرفتن در حتی بلکه کند، اقدام مشاور زن

  رد کند. مستدالً  را نظرش باید وی،
 خانواده اختصاصی دادرسی آیین -2-2

 از موادی اما ندارد دادرسی خاص آیین خانواده اختصاصی دادگاه

 ها این دادگاه در دادرسی ویژه های جلوه به پراکنده قوانین

 این مواد برخی نسخ عدم یا در نسخ امروزه است. البته پرداخته

 . امروزه(13)نظر است اختالف حقوقدانان و قضات بین قانون

 اجرای و حکم رسیدگی، صدور نحوه حیث از خانواده های دادگاه

 و انقالب یعموم های دادگاه دادرسی آیین قانون تابع تصمیمات،

 عام قانون این انطباق عدم از ناشی مشکالت و است 1379مصوب 

 خانوادگی، دعاوی با متناسب تشریفاتی کارگیری به و ضرورت

خانواده در  حمایت الیحه تدوین به که داشت آن را بر قضائیه قوه
به  1391گمارد. سپس قانون فوق در سال  همت 1386تیرماه 

ر دعاوی بررسی تشریفات دادرسی د تصویب رسید. در ادامه به
 خانوادگی پرداخته می شود.

 خانوادگی دعاوی در دادرسی تشریفات-1-2-2 

 قانون اصالحی 8  ماده و 1353 مصوب خانواده از حمایت قانون

 لزوم تشریفات عدم بر ،1358 مصوب خاص مدنی دادگاه تشکیل

 موادی در قانونگذار دارند؛ تصریح خانوادگی دعاوی در دادرسی

 (9و ماده  ۴ماده یک؛ تبصره ماده  2و  1؛ تبصره های 8)ماده چند
 آیین تشریفات" لفظ از نیز ،1391 سال خانواده حمایت قانون از

 اجرایی نامه آیین در این روندنموده است.  استفاده "مدنی دادرسی

 نامه آیین 5و  2 شود )ماده می دیده هم خانواده از حمایت قانون

 1 های تبصره ظاهر رغم بهبا این وجود باید گفت،  (.1393سال 

رعایت  با"عبارت  ،1391خانواده  حمایت قانون 1 ی ماده 2 و
 مقام در لذا است؛ نرفته کار به خود خاص معنای در "تشریفات

 دادگاه در آنکه از اعم خانوادگی دعاوی و امور به رسیدگی

 ضرورتی دگاه،دا این جانشین های دادگاه یا شوند مطرح خانواده

امر  در مگر باشد؛ نمی مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت به
 نیز ابالغ ی نحوه خصوص در ابالغ، نحوه ی و دادخواست تقدیم

برخالف  را دیگری متفاوت های شیوه توانند می دعوا اصحاب
 صورت این دهند. در پیشنهاد دادگاه به مدنی دادرسی آیین مقررات

 .(1۴) نمود خواهد اقدام اساس این بر دادگاه
 آیین تشریفات رعایت خانواده، از حمایت قانون 8 ماده طبق

نیست؛  ضروری ،1379سال  مصوب قانون 1 ماده وفق مدنی دادرسی
 دعاوی با مدنی امور در دادرسی تشریفات رعایت که چرا

صورت  به را دقت و سهولت و سرعت ضرورت که خانوادگی
 خانواده دادرسی که چرا ؛(15د)ندار تناسب طلبد، می مضاعف

 توانایی غالبا یا اطفال زن باشد. زیرا سریع و ارزان ساده، باید

 عواطف و احساسات جهت به و ندارند را خود از دفاع تخصصی

 این طبق لذا .(16نمی باشند) خود دعاوی پیشبرد و سنجش به قادر

 در دارند قرار خانواده دادگاه صالحیت در که دعاویی ماده،

 مالی طرفین، تمکن نداشتن صورت در دادرسی هزینه پرداخت

 حضور که این فرض در دادگاه توسط معاضدتی وکیل انتخاب

 زتامین خواسته و ... ا ندارد، مالی تمکن فرد و است الزامی وکیل
 رعایت حذف نشانگر این و است برخوردار هایی معافیت

 رعایت عدم مفهومالبته  باشد. می مدنی دادرسی آیین تشریفات

 شود بررسی باید که است ای مقوله خود مدنی، تشریفات دادرسی

در  جدیدی شیوه صورت، این در که شود تعیین دقت به آن آثار و
 فیمابین که گردد می ایجاد و ابداع خانواده دعاوی به رسیدگی

که  مزبور قانون 8ماده  بود. لذا خواهد مشترک خانواده محاکم
 امری نموده حذف را خانواده محاکم در دادرسی تشریفات رعایت

 صقانون مشخ در مذکور تشریفات آنکه شرط به است مطلوب
 می ترتیبات از یک کدام منظور که شود تعیین صراحتا و گردد

 کردن سلیقگی عمل و قضایی رویه میان در اختالف از تا باشد

 .(17)شود جلوگیری قضات
 خانوادگی دعاوی در وکالت -2-2-2
 و امور به رسیدگی خصوص در بحث هنگام به که موضوعاتی از

 موضوع پرداخت، آن به باید خانواده محاکم در خانوادگی دعاوی
 قوانین از ای پاره اصالح قانون 32 ماده موجب است. به وکالت

 اعالم دادگستری وزارت که نقاطی در": 1356مصوب  دادگستری

 آراء از شکایت نیز و قیحقو دعاوی از بعضی یا اقامه تمام کند

 وکیل دخالت با دادگستری های دادگاه در ها آن از دفاع و

 به است مکلف دادگستری وکالی بود. کانون دادگستری خواهد

 که است کسانی یا بضاعت بی اشخاص برای معاضدتی وکیل تامین

 گاه نیستند. هر وکیل انتخاب موقع در الوکاله حق به تادیه قادر

 دخالت بودن الزامی به دادگستری وزارت تصمیم ابالغ از پس

 به یا و گشته محدود محل در معاضدتی وکیل تعیین وکیل امکان

محل  احتیاجات میزان با مذکور امکانات دعاوی افزایش علت
 امکانات تامین با تواند می دادگستری وزارت نباشد هماهنگ
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 181 ... یدعاو یاحکام خارج یاجرا ینظام حقوق یها ستهیبا  

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 2, Summer 2020 

 از دهما این حکم ."سازد موقوف را مزبور تصمیم اجرای متناسب

 چه ماند؛ باقی اجرا بدون ابتدا همان از که است احکامی جمله

 حکمی دعاوی خصوصی، در وکیل حضور شدن الزامی که آنچه

 و اجمال ی بوته به اسالمی انقالب پیروزی از پس که بود
تداوم یافت تا آن  138۴سال  تا وضعیت شد. این سپرده فراموشی

قانون  32و  31ایی مواد آیین نامه اجر 5/2/138۴که در تاریخ 
 قضاییه قوه تصویب رئیس به دادگستری اصالح پاره ای از قوانین

 بخشنامه طی ترتیب به و اصالح 18/۴/138۴تاریخ  در و رسید

 تمامی طرح مذکور ی نامه آیین موجب به گردید. ابالغ هایی

 با صرفا ها آن از دفاع و خانوادگی دعاوی جمله از و دعاوی

 ماده موضوع حقوقی مشاوران حضور با و ادگستریوکیل د دخالت

 قانون در .شد پذیر امکان توسعه، سوم برنامه قانون 187 ی

 وکیل حضور ضرورت از ذکری قانونگذار خانواده نیز از حمایت

 صرفاً  و میان نیاورده به خانوادگی دعاوی و امور به رسیدگی در

 چنین ... هم" است: نموده مقرر قانون این 5 ماده اخیر قسمت در

 داشتن بر دایر قانونی الزام وجود یا ضرورت اقتضاء صورت در

 تمکن فاقد فرد درخواست به یا راساً مورد حسب دادگاه وکیل،

  ."کند... می تعیین معاضدتی وکیل مالی
 خانواده های دادگاه در موقت دستور -3-2-2

 یدادگاه موقت دستور درخواست مرجع  .م.د.آ.ق 311 ماده طبق
یا  و بوده مطرح جا آن در دعوا اصل مورد حسب که است

 موضوع گاه دارد. هر را دعوا اصل به رسیدگی صالحیت

 یاد های دادگاه از غیر دادگاهی مقر در موقت دستور درخواست

 می عمل به اخیر دادگاه از موقت دستور درخواست شده باشد،

 باشد. پس نداشته را دعوا اصل به رسیدگی صالحیت چند هر آید

 تشخیص صالح موقت دستور صدور برای را خود دادگاه که از آن

دستور  این صدور شرایط دیگر و دعوا اقامه عمومی شرایط و داد
 پیش است مکلف .م.د.آ.ق 319 ماده تصریح به نمود، احراز را

از  که احتمالی خسارت جبران برای موقت، دستور قرار صدور از
 نماید؛ اخذ مناسبی تامین خواهان زا شود، می حاصل دستور این

 این در اخذ ( دادگاه781سابق )ماده  مدنی دادرسی آیین خالف بر

 از که اشخاصی است. حتی بدان مکلف و ندارد اختیاری تامین

 اعسار کسانی که مانند باشند، می معاف دادرسی هزینه پرداخت

 ینههز پرداخت از که نهادهایی و سازمانها یا شده احراز ها آن

 این از پرداخت مستضعفان، و جانبازان بنیاد مانند هستند، معاف

 .(5)باشند نمی معاف تامین
این قانون،  108ماده  "د"بند  تصریح به خواسته تامین قرار در

تامین  نوع موقت، دستور در اما باشد، نقد وجه نوع از باید تامین
 در نوادهخا از حمایت قانون تصویب از پیش است. تا نشده تعیین

 خانوادگی دعاوی در تامین اخذ ضرورت خصوص در ،1391سال 

سال  خانواده از حمایت قانون 20 ماده بود؛ زیرا نظر اختالف
 حمایت قانون هذا بود. مع نکرده ای اشاره ضرورت این به ،1353

 گونه این در تامین اخذ جواز عدم به به صراحت جدید خانواده

 تواند می دادگاه"قانون:  ین 7 ماده است. مطابق داده حکم دعاوی

 از یکی درخواست به دعوی اصل مورد در تصمیم اتخاذ از پیش

 و طفل مالقات و داری نگه حضانت، قبیل از اموری در طرفین

 بدون دارد، فوریت ها آن تکلیف تعیین که و محجور زن نفقه

 دستوردر مجموع اینکه،  ."کند... صادر موقت دستور تامین اخذ

 تابع و کند می پیروی خاصی قواعد از خانواده، دادگاه در قتمو

 .نیست مدنی دادرسی آیین قانون در مذکور و قواعد تشریفات
 قواعد و تشریفات سایر -۴-2-2

 قانون هرچندغ: ابال تشریفات و دادرسی هزینۀ دادخواست، الف(

 به رسیدگی تسهیل و وپاگیر دست تشریفات حذف درصدد گذار

 دادرسی آیین قانون ۴8 عام مادۀ قاعدۀ از اما بوده، وادگیخان دعاوی

 رسیدگی شروع برای را دادخواست تقدیم و کرده پیروی مدنی

ضمن  جدید، قانون، نیز دادرسی هزینۀ است. دربارۀ دانسته الزم
 به درستی، دادرسی، به هزینۀ به مربوط عمومی قاعدۀ پذیرش

 امام امداد یتۀکم پوشش افراد تحت ،5ماده  تبصرۀ موجب

 از پرداخت را بهزیستی کشور سازمان خمینی)ره( و مددجویان

 جدید قانون که دیگری استثنای است. کرده معاف دادرسی هزینۀ

 به قواعد مربوط کرده، مطرح تشریفات بدون رسیدگی اصل بر

 دادرسی آیین قانون مقررات ضمن پذیرش 9  مادۀ است. ابالغ

 از یک هر موافقت صورت در که ادهد دادگاه اختیار به مدنی،

 پست، همچون ابزارهای دیگری از ابالغ برای امر دعوی طرفین

 به همچنین کند. استفاده الکترونیک پست و تلفنی پیام نمابر،

 ابالغ صحت که احراز تأکید شده مهم این بر ،9مادۀ  ذیل موجب

 است. دادگاه با
 رعایت لزوم به هتوج با: رسیدگی در فوریت بر مبتنی قواعد ب(

 مادۀ ،قانون حمایت از خانواده( 6)ماده  ضرورت موارد در فوریت
 گفته سخن متفاوت قواعد با موقت دستور از فوق نیز قانون 7

 )از دارد فوریت تعیین تکلیفشان که اموری در ماده، این است.

محجور(  و زن نفقۀ و طفل مالقات و داری نگه حضانت، قبیل
 اصل مورد در تصمیم اتخاذ از پیش که کرده همفرا را امکان این

 شود. صادر موقت دستور طرفین، از به درخواست یکی و دعوی

آیین  قانون معهود در موقت دستور با موقت دستور این تفاوت
 شده بررسی موقت دستور سویی، از که است این در مدنی دادرسی

 حوزۀ یسرئ دیگر، تأیید سوی از و می شود صادر اخذ تأمین بدون

 مزبور موقت دستور اعتبار البته. نیست الزم آن اجرای برای قضایی

 اصل دعوی به راجع ماه شش دادگاه ظرف چه چنان"بوده  موقت

 رفع آن از و محسوب ملغی شده صادر دستور نکند، تصمیم اتخاذ

 دستور دوباره ماده این مطابق دادگاه که شود، مگر آن می اثر

 کند. صادر موقت
در خصوص مراکز : رسیدگی در خانواده مشاورۀ مراکز یگاهجا ج(

 اختصاص مزبور مراکز بهفوق  قانون فصل دوم ،مشاوره خانواده نیز

 است شده موظف قضائیه قوۀ ،16مادۀ  موجب به است. یافته

 کند. برپا خانواده دادگاه های کنار در خانواده را مشاورۀ مراکز

 تبصرۀ موجود، های ظرفیت رسای از بهینه استفادۀ برای همچنین

 که مناطقی در است داده اختیار ها دادگاه به این قانون 16 مادۀ

از  دارد، وجود بهزیستی سازمان به وابسته خانوادۀ مراکز مشاورۀ
 مادۀ موجب بههمچنین  کنند. نیز استفاده مزبور مراکز ظرفیت

 لبانوان متأه از باید مرکز هر اعضای نصف کم دست قانون،  17
است که  25 مادۀاز دیگر مواد مهم این قانون،  .باشند شرایط واجد
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مشاورۀ  مرکز به را موضوع باید دادگاه توافقی، طالق های در
 خانواده مشاورۀ مرکز تالش که صورتی در دهد. ارجاع خانواده

 خانواده مشاورۀ مرکز نرسد، نتیجه به و آشتی صلح برقراری برای

 نهایی تصمیم اتخاذ توافق برای موارد کردن مشخص با را موضوع

 کند.  می منعکس دادگاه به
 نیز رسیدگی جلسات دربارۀ: رسیدگی جلسات به مربوط مسائل د(

. است شده بینی پیش یمقررات طبق قانون جدید حمایت از خانواده
 برای تواند می دادگاه"خانواده،  حمایت قانون 10 مادۀ به موجب

 درخواست به را دادرسی جلسۀ ازش،س و صلح کردن فرصت فراهم

 ؛ که"تأخیر اندازد به دوبار برای حداکثر آنان از یکی یا زوجین

 قانون اخیرالذکر مادۀ در رسیدگی جلسۀ در تأخیر از هدف

 دیگر است. از سازش و صلح فرصت کردن فراهم خانواده، حمایت

 زیر کودکان حضور منع جدید، قانون در توجه شایان مالحظات

  (.۴6ماده  )طبق است دادگاه جلسۀ در سال دهپانز
 دادگاه حکم اجرای به مربوط هویژ قواعد -2-2-5

 جمله از مختلف، شرایط آمدن فراهم مستلزم مدنی احکام اجرای

 است. احکام مدنی( احکام اجرای قانون ۴ )مادۀ اجرائیه صدور

 با نیست. مستثنی این قاعده از نیز خانوادگی دعاوی در صادرشده

 صدور اجرائیه بر حمایت خانواده قانون ۴7 مادۀ تبصرۀ همه، این

 به که مواردی همۀ در که است کرده مقرر البته و کرده تأکید

 علیه محکوم از مستمر طور وجوهی به باید حکم دادگاه موجب

 و است کافی نوبت یک اجرائیه برای صدور تقاضای شود، وصول
 اجرایی باشد، عملیات نشده ادرص دادگاه از دستور دیگری که مادام

 ،حکم اجرای برای دیگر الزم و معمول شرایط از .یابد می ادامه
 .است آن شدن قطعی

 دعاوی به مربوط احکام اجرایدر رابطه با نحوه اجرای حکم نیز، 

 طالق رجعی ثبت ،مثال ربطو دارد. ای ویژه های ظرافت خانوادگی

 حکم اجرای نیز و سازش امکان عدم حکم گواهی اجرای و

 نظر دردر مجموع اینکه،  دارد. ای ویژه قواعد مالقات و حضانت

 حکم اجرای می کند ایجاب خانوادگی دعاوی اقتضائات گرفتن

 دربعنوان نمونه، باشد.  برخوردار ویژه ضمانت اجرایی از دادگاه

 قانون نحوۀ 2 مادۀ اعمال برای سویی، از خانواده حمایت قانون

 مهریه، محکومیت های نسبت به مالی های محکومیت اجرای

قانون حمایت  22)طبق ماده  است بینی شده پیش هایی محدودیت
 حضانت، حکم اجرای تضمین برای دیگر، سوی از واز خانواده( 

 قانون حمایت  ۴0 مادۀ) است شده اجرای بازداشت مقرر ضمانت

 خانواده(.
 خانوادگی در دعاوی اجرای احکام خارجی -3

 و شناسایى مقام در ایران خانواده ى محاکم که مسأله اى ننخستی
 دهند، تشخیص تابعیت قرار نظر مورد باید خارجى احکام اجراى

 موادزیرا مطابق  است؛ دعوا بر حاکم قانون تعیین و دعوا اصحاب

 قانون تابع را افراد شخصیه ى احوال ایران، مدنى قانون 7 و 6

 مربوط قوانین" مواد این موجب هاست. ب دانسته آنها متبوع دولت

 ارث اشخاص و اهلیت و طالق و نکاح قیبل از احوال شخصیه به

 مجرى باشند خارجه مقیم ولو اینکه اتباع ایرانى کلیه مورد در

 مسائل از حیث ایران، خاک در مقیم خارجه اتباع"؛ "بود خواهد

 حقوق حیث از همچنین و خود اهلیت و احوال شخصیه به مربوط

 متبوع دولت مقررات و قوانین مطیع معاهدات حدود در ثیه،ار

  ."خواهند بود خود
 موضوعه حقوق در شخصیه احوال بر حاکم قانون تعیین براى

 مى گیرد؛ قرار توجه مورد عامل دو معموالً کشورهاى مختلف،

 ،بنابراین .(18) "تابعیت"دیگر عامل  و "اقامتگاه"عامل  نخست،
 کشورها آن داخلى قانون که باشند کشورهایى مقیم ایرانیان هرگاه

 قانون شخصیه، احوال مربوط به مسائل زمینه ى در بیگانگان براى

 کشور همان در مى توانند فقط ننماید، اعمال را آنها متبوع دولت

 از توانند نمى و شوند صادره برخوردار احکام آثار از خارجى

 شده صادر ران،ای داخلى مقررات خالف بر که احکام آن آثار
 ایران محاکم خصوص به در این باید بلکه کنند؛ استفاده است،

 داخلى مقررات آنکه، مگر؛ (19)نمایند طرح دعوا و کرده مراجعه

 توضیح این .باشد ایران مقررات مشابه حیث ماهیت، از کشور آن

 به نسبت ایران مقررات رعایت ایران محاکم که است ضرورى

 حیث از را کشور از خارج مقیم یانایران ى شخصیه احوال

 971 مطابق ماده ى گرنه و مى نمایند بررسى ماهوى ایران مقررات

 قوانین و محاکم حیث صالحیت از دعاوى ایران مدنى قانون

 در که خواهد بود محلى قانون تابع محاکمات، احوال به راجعه

 و انایر دادگاههاى قضایى رویه ىدر رابطه با  مى شود. اقامه آنجا
 که اند شده مستقر این برنیز، این محاکم  خانواده محاکم جمله از

 خارجه محاکم از صادره تنفیذ احکام تقاضاى به رسیدگى مقام در

 ماهیت وارد اجرا دستور صدور بدون طالق، حکم جمله از و

 قوانین وفق طالق، حکم تنفیذ تقاضاى خواهان به و شده دعوا

قرینه  و اماره را شده درخواست وردم حکم و کرده رسیدگى ایران
 مبادرت ماهیتى رسیدگى پس از و خود فرض کرده حکم براى اى

 اجراى قانون 172 ماده ى وفق .(20)مى نمایند رأى به صدور

 و دادخواست تقدیم مستلزم حکم اجراى تقاضاى مدنى، احکام
 سوى از کتبى درخواست و صرف نبوده دادرسى هزینه پرداخت
 دادگاه محل به باید درخواست این مى نماید. یتکفا متقاضى

 در و شود ارائه علیه محکوم محل سکونت یا و اقامت شهرستان

 دادگاه به باید وى، سکونت یا اقامت محل نبودن معلوم صورت

 فوق العاده، ادارى جلسه ى در دادگاه ارائه شود. تهران شهرستان

 قرار شرایط، زاحرا صورت در و کرده بررسى را مدارک و تقاضا

مى  اجرا دستور و صادر را حکم بودن الزم االجرا تقاضاى قبولى
 روز ده ظرف مى تواند متقاضى درخواست، رد صورت در دهد؛

 پژوهش نماید درخواست استان، تجدیدنظر دادگاه ابالغ تاریخ از
جلسه  در نیز اخیر دادگاه ؛(مدنى احکام اجراى قانون 175 ماده ى)

 با مورد حسب و نموده رسیدگى به موضوع لعادهفوق ا ادارى ى

 رأى یا و نموده حکم اجراى به امر پژوهش، مورد رأى فسخ
 .(قانون همان 176 ماده ى) مى نماید تأیید را مذکور

 میان اختالفات به ناظر شد، یادالبته مواردی که در باال از آن 

 گاه بود؛ اما، ایشان شخصیه ى احوال به ناظر مسائل در زوجین

 اوالد و ابوین روابط به ناظر اختالف که مى شود مطرح مواردى

 آنکه یا و شود مطرح ایرانى دادگاه در ابتدا آنکه، از اعم است؛

 شود. ارائه ایران محاکم به اجرا و شناسایى براى آن به راجع حکمِ 
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 محاکم باشد، واحد اوالد، و ابوین تابعیت اگر خصوص، این در

 نمى باشند، اما مواجه مشکلى با دعوا بر کمحا قانون تشخیص در

پرسش  است. متفاوت ابوین و اوالد تابعیت دعاوى، برخى در گاهى
 دولت قانون حاکم بداند؛ باید را قانونى دادرس چه که است این

 باورند این بر اوالد. برخى متبوع دولت قانون یا و ابوین متبوع

 حفظ باید اصلى هدف د،و اوال ابوین میان روابط در که دلیل بدین

 قانون تابع باید نیز را دعاوى و روابط این لذا، باشد، اوالد منافع

 که معتقدند دیگر بعضى در مقابل، .(18)دانست اوالد متبوع دولت

تشکیل  پدر که آنجا از و هستند ذى نفع نیز والدین روابط، این در
 باید ست،ا وى عهده ى بر خانواده ریاست و بوده خانواده دهنده ى

 در ایران . قانونگذار(18)شود شناخته صالح او متبوع دولت قانون

 دولت راه حل، قانون ارائه ى مقام در مدنى، قانون 96۴ ماده ى

 است. دانسته صالح را پدر متبوع
 ممکن و است مطرح مولى علیه و ولى میان اختالف دیگر موضوع

 به محاکم ااجر و شناسایى براى افراد این به راجع حکم است

 در حاکم، تشخیص قانون براى فرضى چنین در شود؛ ارائه ایران

 مانند به نیز این مسأله حکم که بود باور این بر مىتوان امر ابتداى

 قانون باید نیز اینجا در است؛ اوالد و ابوین میان فرض اختالف

 روابط جمله از نیز زیرا، والیت دانست؛ حاکم را ولى متبوع دولت

 نتیجه این به باید عقیده، این خالف بر اما است؛ اوالد و بوینا میان

 فرض و است صغیر از حمایت والیت قانونى، از هدف که شد قائل

تأمین مى  را وى مصلحت بهتر صغیر، متبوع دولت که است این بر
 و ولى میان اختالف در را قانونى چنین باید این اساس، بر نماید؛

 ماده ى که است حلى راه همان این .(18)حاکم دانست مولى علیه

 شده، یاد ماده ى .است شناخته رسمیت به ایران، مدنى قانون 965

 باید ماده اساس این بر است؛ نموده مطرح را نیز فرض قیمومیت

 ناظر مسائل در اختالف بروز صورت در که شد قائل نتیجه این به

 نیز و لیهمولى ع اموال کردن اداره قیمومیت، ایجاد موجبات بر

متبوع مولى  دولت قانون مولى علیه، به نسبت قیم تکالیف و حقوق
 یاد قیم نصب از صرفاً  شده، یاد ماده ى چند هر است؛ حاکم علیه

 و تردید خارج دانسته محل از را استنباط این عده اى است. کرده
 نبوده، قیم تعیین فقط قانونگذار قصد که است مسلم"گفته اند: 

 عهده بر که قیم تکالیفى یعنى علیه مولى و قیم بینروابط  بلکه

 .(18)"است بوده نظر مورد نیز دارد
 جزءباید گفت که  اسناد، تنظیم طرزدر نهایت اینکه در خصوص 

 به مى شود؛ زیرا محسوب ایران ملى قانون حاکمیت استثنائات

 تابع تنظیم طرز حیث از اسناد" مدنى قانون 969 ماده ى موجب

 به ناظر تنظیم، طرز از مقصود ."مى باشند خود ل تنظیممح قانون

 مربوط که است خارجى شکل از شکل، مراد و است سند شکل

 اینکه مانند شکلى؛ هرگونه نه و مى باشد سند ساخت یا تنظیم به

گفته اند:  امر این توجیه در شود. نوشته چه زبانى به باید قرارداد
 یا ایجاد در و بوده سند خارجى شکل به مربوط مسائل قبیل این

 زن بنابراین .(18)ندارد تأثیرى قرارداد طرفین بردن حقوق بین از

نکاح  ایران داخلى مقررات مطابق کشور از خارج در که مردى و
 نباید الزاماً  آن، ثبت و نکاح نامه تنظیم طرز دهند، انجام صحیحى

 رعایتبا  ایران محاکم در سندى چنین باشد. ایران مقررات مطابق

 دیگر موضوع .(21)مى شود پذیرفته مدنى قانون 1295 ماده ى

 1296 و  969 مواد رعایت با کشور از خارج در که سندى آنکه،
 ظاهر حیث از است، صرفاً اعتبار واجد و شده تنظیم مدنى قانون

 سند چنانچه بنابراین، مى شود؛ محسوب معتبر خارجى شکل و

 چنین ایران در شود، تلقى جراالزم اال کشور از خارج در مذکور

 زوجین، میان اختالف در هرگاه بنابراین، است؛ فاقد را وصفى

 محاکم از صادره حکم آنکه موضوع یا و شود ابراز سندى چنین

 شده ارائه ایران دادگاههاى به اجرا و شناسایى براى که خارجه

 را آن نمى توان باشد، وصفى چنین با سندى چنین به ناظر است،

 امر رسیدگى از پس ایران دادگاه آنکه مگر، دانست؛ زم االجراال

 تصریح مورد که است حکمى همان این صادر کند؛ آن اجراى به

 است. گرفته قرار مدنى قانون 972 ماده
در شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور  در مجموع اینکه،

ای احکام خانواده عالوه بر شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون اجر
ی زوجیت و مدنی، عناصری مانند تابعیت، اقامتگاه زوجین، رابطه

ه بای که ابوینی و دین طرفین دعوی نقش به سزایی دارد. به گونه
 بعد از ،احکام تعارضدر هنگام برخورد با  ایرانی قاضیطور مثال 

احراز صالحیت خود به عنوان قاضی اجراکننده حکم و صالحیت 
م با قانون حاک احکامی حکم، به بررسی انطباق دهدادگاه صادرکنن

از طریق و  ردازدپبر موضوع از دید قواعد حل تعارض ایران می
 .یابدتفسیر سایر قواعد حل تعارض، به قانون مناسب دست می

 

 نتیجه گیری
حقوقی حاکم بر اجرای احکام  نظامفوق با هدف بررسی  مقاله

ر ابتدا ده کتابخانه ای انجام شد. دعاوی خانواده و با استفاده از شیو
 خصوص احکام خانوادگی مطابق یافته ها می توان گفت، قوانین

 دادگاه تشکیل قانون و 1391 و 1353 مصوب خانواده حمایت

 امور در تشریفات دادرسی رعایت لزوم عدم بر ،1358خاص  مدنی

 مورد امر این نیز دیگری قوانین در و داشته تصریح خانوادگی

 نویسندگان همواره میان وجود، این است. با گرفته قرار حتصری

 تمییز و دادرسی تشریفات دقیق تعیین در دادرسان، و کشور حقوق

 توان نمی که ای به گونه بود؛ نظر اختالف دادرسی اصول از آن

 یافت. برخی دست خصوص این در جامع و منسجم گاهیددی به

 بر مشتمل را ت دادرسیتشریفا و برآمده معیار ی ارائه مقام در

 از بخش آن گروهی، و دانند می رسیدگی نحوه به ناظر مقررات

 زمره در ندارد، حق تاثیری احقاق در که را محاکمه مراسم

 معیارها، این از یک هر نمایند. بر می محسوب دادرسی تشریفات

 را دادرسی اصول باید هر صورت، شود. در می مترتب ایرادهایی

 مواد و داشته حاکمیت مقررات بر که دانست دهایینها و ها بنیان

 که اند بنیادی اصولی ها این می باشند؛ ها آن از منبعث قانونی

 مانند باشند می دعاوی فصل و حل در عدالت کل مفاهیم نمودار

 جلوگیری اصل و دادرسی بودن علنی دادرس، اصل طرفی بی اصل

 که آن رغم هب که است حالی در این و معارض؛ آراء صدور از

 آن تاثیر ی درجه موثرند، عدالت اجرای نیز در دادرسی تشریفات

 رعایت عدم و نبوده دادرسی بنیادین اصول مانند به آراء، بر ها

 اصول این، بر شوند. افزون نمی موجب رای را اعتباری بی آنها،
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 در گیرند؛ می نشات ... و عقل عرف، طبیعی، حقوق از دادرسی

 قانون ی اندیشه زاییده ی مقرراتی ت دادرسی،تشریفا که حالی

 کدام که این مورد در قانونگذار تصریح عدم گذارند. متاسفانه

 ها دادگاه بین را زیادی اختالفات هستند تشریفات دادرسی موارد

 از جلوگیری راستای در گذار قانون است، بهتر لذا و نموده مطرح

 به اقدام ادرسی،د اصول حفظ و عدالت رعایت و اطاله دادرسی

 .نماید دادرسی تشریفات نمودن مشخص
 اجراىباید گفت،  نیزدر رابطه با نظام اجرای احکام خارجی 

قانونگذارى  نیازمند سو یک از که است تأسیس پیچیده اى حکم،
تنیده  هم ابعاد در آنچنان دیگر سوى از و است جامع و دقیق هاى

حیطه  به را آن زییاتج و موضوعات تمامى نمى توان که دارد اى
 اجراى و با شناسایى دادرس که هنگامى آورد. در قانونگذارى ى

خارجى باالخص در رابطه با دعاوی  محاکم از صادره احکام
دادرس  مى شود. دو چندان پیچیدگى این مى شود، مواجه خانوادگی،

رویه  چه احکامى چنین با برخورد در که خوبى نمى داند به ایران
 برخى بیان به قانونگذار یک سوى، از پیش گیرد؛ رد باید اى

 بسنده احکام این اجراى و شناسایى بر ناظر مجمل و مقررات کلى

احکام  قسم این با برخورد در کشور محاکم دیگر، سوى از و نموده
 حقوق اندیشمندان نگرفته اند؛ کار به مشخصى و مستقر رویه ى

 صرفا به و پرداخته حوزه این در موجود مشکالت به کمتر نیز

 که امرى نموده اند؛ تبیین را حاکم کلى اصول برخى پراکنده نحو

 کنکاش و نقیصه ها، ابهامات این رفع در قانونگذار تالش ضرورت

 این اجراى بر حاکم اصول به توسل و موجود قوانین در دادرس

 جزئیات نیز و اصول تشریح و تبیین در دکترین تالش و آراء گونه

پیشنهاداتی که لذا  .مى نماید ایجاب را مهم موضوع این بر حاکم
در  خارجیای توجه افتراقی به اجرای احکام خانوادگی تسدر را

 ایران شایسته پیاده سازی قانونی و قضایی است:
آموزش اصول تعارض قوانین در حوزه پیاده سازی اجرای دعاوی -

 خانوادگی به قضات؛
اجرای  در زمینه ی خاص یقرراتتبیین ماصالح مقررات کنونی و  -

 احکام خارجی خانوادگی؛
یافته های قضایی و عملی در امور اجرای  استخراجتقنینی سازی و -

 احکام خارجی ناظر به امور خانوادگی؛
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