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Abstract
The issue of family court proceedings is one of the important discussions in the field of 
family law and judiciary bodies dealing with family affairs. It must be definitely claimed 
that failure to observe some principles in court proceedings related to family lawsuits may 
render rules and verdicts of family courts invalid. In this paper, we have tried to find an 
appropriate answer to this essential question: Are the court proceedings special for family 
lawsuits founded based on certain principles?
In response to the above question, while investigating the sensitive position of the family 
institution through a descriptive-analytical method and based on rules and regulations, the 
efforts by the legislator to enact laws related to this important institution of the community 
have been hypothesized. This is, on one hand, to take into account various individual, social 
and family considerations, and on the other hand, to enact laws for sustainability of family 
relations. Therefore, undoubtedly certain principles must govern family court proceedings.
The legislator has paid special attention to observing what is good for children, young 
adults and women according to the principle of expediency – which is a jurisprudential 
principle – and has avoided unnecessary formalities in family court proceedings in line 
with observing what is good for families and accelerating settlement of family lawsuits. 
Given close connection of family lawsuits with public order, the need for private session 
of court proceedings is proposed. Finally, referring all family lawsuits to arbitration is 
requested as a Quranic and jurisprudential principle. In the midst of discussions, we have 
reviewed Imam Khomeini’s views when needed.
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specialized proceedings

1. PhD (Jurisprudence and Law), Urmia University, Urmia, Iran, (Corresponding 
Author), Email: Sadeghi.habib57@gmail.com 
2. Associate Professor, Department of Jurisprudence and Law, Urmia University, 
Urmia, Iran, Email: sm.ghoreishi@urmia.ac.ir
3. Associate Professor, Department of Jurisprudence and Law, Urmia University, 
Urmia, Iran, Email: javadi_78@yahoo.com

Received : 2019-02-02            Approved: 2019-03-03

Pazhuheshnameh Matin
Journal of The Research Institute of Imam Khomaini and Islamic Revolution

Volume 24, Issue 95, Summer 2022

Research Paper



 اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با 
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چکیده: مسئله دادرســی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع 
قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعًا باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت 
برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای 
محاکم خانواده می گردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود 

که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟
در پاســخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و 
با توجه به جایگاه حســاس نهاد خانواده، تالش قانون گذار در طراحی قوانین مربوط به این 
مهم ترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی 
و خانوادگی لحاظ و از ســوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی 

تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد.
 قانون گــذار بــا الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانــان و زنان به اصل رعایت 
مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شــود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح 
خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی 
خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با 
نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتًا ارجاع کلیه 
دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.
کلیدواژه ها: تشریفات، مصلحت، داوری، غیرعلنی، دادگاه اختصاصی، دادرسی تخصصی.
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مقدمه
خانواده در حکم اولین نهاد اجتماعی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت و قوام جامعه 
منوط به ثبات و اســتحکام این نهاد ارزشــمند است درست به همین جهت است که حقوق 

خانواده نسبت به سایر حقوق و قوانین موضوعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 اهمیت رسیدگی به دعاوی خانواده ازآنجا آشکارتر می گردد که قوانین فقهی - حقوقی 
در ایــن حوزه، اصل ثبات و اســتحکام خانواده را در اولویت قــرار می دهند. طبق اصل 10 
قانون اساســی مقرر گردیده که تمام قوانین و برنامه ریزی هــای مربوط باید در جهت حفظ 
نگهداری و پاســداری از قداست این نهاد و اســتواری روابط خانوادگی بر مبنای حقوق و 
اخالق اســالمی باشد؛ بنابراین برای تأمین مصالح خانواده و نیل به اهداف پیش گفته نه تنها 
مقررات ماهوی بلکه مقررات شــکلی و اصول حاکم بر دادرسی های خانوادگی و نیز قواعد 
اجرای این مقررات باید از منطق الزم و متناسب برخوردار باشد؛ لذا در این نوشتار، ابتدا پس 
از طرح اصول حاکم، به بررسی پیشینه قانونی، روشن سازی و ارائه مباحث الزم در هر اصل 
پرداخته و ســپس راهکار الزم برای پیشگیری از اطاله دادرسی و یا بهبود فرآیند رسیدگی به 

دعاوی خانوادگی پیشنهاد می گردد.
شــیوه پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای اســت. در ابتدا مباحث 
مرتبط با موضوع از منابع موجود اســتخراج و مورد مطالعه قرارگرفته، ســپس نتایج مطالعات 

طبقه بندی و بهره برداری شده است.
الگوها و اصول دادرســی حاکم بر دادرســی هــای خانواده بدین مفهوم اســت که در 
جلسات دادرســی ویژه دعاوی خانواده قطعًا باید از یک سری اصول و الگوها تبعیت و در 
دعــاوی آنها را مراعــات نمود که به طور حتم در قوانین و مقررات کشــور های مختلف تا 
حدودی متفاوت است؛ لیکن از آنجایی که حقوق کشورهای اسالمی مبتنی بر فقه و احکام 
دینی اســت بدون تردید اصول حاکم نیز می بایســت از منابع اســالمی استخراج و استنباط 

گردیده و در قوانین و مقررات گنجانده شود.
در حوزه احصای اصول حاکم بر دادرســی خانواده تا کنــون کتاب یا مقاله ای به طور 
مستقل نوشته نشده است و همین امر با توجه به نیاز جامعه به آن، نگارندگان این مقاله را به 

بیان این مطلب واداشت.
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1. مبانی نظری اصول حاکم بر دادرسی های خانواده
بررســی مبانی و نظرگاه اصول حاکم بر دادرســی های خانواده در آرای فقها و حقوقدانان و 

همچنین مواد قانونی مرتبط با آن نشانگر چند اصل مهم زیر است:

1-1.  اصل پایداری و بقای زندگی زناشویی )استواری روابط خانوادگی(
 قانون اساسی بنیادی ترین قانون یک کشور محسوب می گردد و چهارچوب قوانین، مقررات 
و در حقیقت نقشه راه هر کشور را تبیین می نماید در قانون اساسی جمهوری اسالمی عالوه 
کید مقدمه-»خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشــد و تعالی انسان است«- بر تأ

در اصل دهم چنین مقرر داشته:
 ازآنجاکــه خانــواده واحد بنیادی جامعه اســالمی اســت، همــۀ قوانیــن و مقررات و 
برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آســان کردن تشــکیل خانواده، پاسداری از قداست 
آن و اســتواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اســالمی باشد. قانون مدنی نیز در 
ماده 1104 زوجین را در تشــیید مبانی خانواده و تربیت اوالد مکلف به معاضدت با یکدیگر 

نموده است.
 قانون گذار حداکثر تالش خود را مصروف داشــته تا از افزایش اختالفات خانوادگی و 
طالق جلوگیری نماید و در راستای تحکیم مبانی خانواده گام بردارد و شاید به همین خاطر 
بوده که در قانون جدید حمایت خانواده نســبت به تأســیس نهاد مراکز مشــاوره خانوادگی 
اقدام نموده اســت. اقدام ارزشــمند و درخور تحسینی که در راستای پیشگیری از فروپاشی 

نهاد خانواده تدبیر گردیده است.
 قانون گذار در وضع قوانین خود عالوه بر جلوگیری از طالق می بایست در میزان کارکرد 
و اثرگذاری نهادی چون »مراکز مشــاوره« تأمل بیشتری نموده و در معیت آن به راه اندازی 
نهاد داوری با ســازوکارهای قانونی اقدام نماید. بعالوه به نظر می رسد قانون گذار می بایست 
در راســتای اصل پایداری و اســتواری روابط خانوادگی به پیشــگیری بپردازد نه به درمان؛ 
کید کرده و ثبت ازدواج را منوط  به عبارت دیگر، قانون گذار بر لزوم مشاورۀ قبل از ازدواج تأ

به ارائه گواهی نامه روانشناسی و مشاوره ای نماید.
 در راســتای اصل مذکور، قانون گذار اقدام به وضع قوانین مختلفی نموده اســت که به 
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دوام و بقای خانواده کمک می کند از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1384	 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست مصوب 1394	 
آئین نامه تشــکیل ستاد ملی زن و خانواده مصوب جلسه 682 مورخه 1389/11/26 	 

با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاســداری از قداســت آن و استوار 
ســاختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی ماده 1 و همچنین مصوبه 
جلســه 524 مورخه 1384/4/7 شــوراهای انقــالب فرهنگی »اهــداف و اصول 

پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن«.
 بدون شــک اصل دهم قانون اساســی که به پاســداری از قداست و اســتواری روابط 
خانوادگــی پرداخته اســت به تصریح اعالم نمــوده تمام قوانین و مقــررات اعم از حقوقی، 
کیفــری، دادرســی و ... باید با محوریت خانــواده وضع یا اصالح گــردد؛ به عبارت دیگر 
قانون گــذار باید در تمام اقدامات تقنینی خود به تســهیل ازدواج و تشــکیل خانواده )قانون 
تســهیل ازدواج جوانان مصوب 1384/9/27(، پاســداری از قداست آن و استواری روابط 
خانوادگی اهتمام ویژه نماید و بر اســاس عنصر زمان و مکان به بررســی مشکالت و موانع 

موجود در تشکیل خانواده و رفع آن ها بپردازد.
 به تبع، قضات دادگاه های خانواده می بایست تمام تالش خود را در عین دقت و انصاف 
در رســیدگی مبتنی بر صلح و ســازش طرفین مصروف نمایند و در حــوزه این نهاد مهم، با 

نهایت ظرافت و به صورت تخصصی ورود کنند.
بر اساس دیدگاه امام فلسفه وجودی کنار هم قرار گرفتن زن و مرد، ریشه و اساس تربیت 

انسانی صالح است. لذا ایشان می گوید:
اســالم  قبل  از اینکه ازدواج بشود بین دو نفر، به او می گوید چه جور آدمی 
انتخاب کن؛ به او می گوید چه جور شــوهری انتخاب کن. چه جورش را 
آنجا می گوید. چرا؟ برای اینکه این شوهر و زن مبدأ یك فرد است یا فردها، 
اســالم می خواهد این فــرد را که به جامعه می خواهــد تحویل بدهد صالح 
تحویل بدهد... بعد از آنکه برای حمل پیدا شــدند چه آدابی هست؛ برای 
زمان حمل چه آدابی هست، برای زاییدن چه آدابی هست، برای بچه داری 
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چه آدابی هســت. همه اینها برای این است که این موجودی که می خواهد 
از این دو موجود حاصل بشــود، این یك موجود صالح در این جمعیت پیدا 
بشود تا صالحیت در همه عاَلم پیدا بشود... اسالم انسان می خواهد درست 
کند و از قبل از اینکه ازدواج بشــود شروع کرده است... بعد در دامن پدر 
و مادر باید با این چه جور عمل بکنند،... این برای این است که می خواهد 
یك افرادی در یك  جامعه ای پیدا بشــوند همه صالح باشــند، صحیح باشند 

)امام خمینی 1389 ج 5: 327-328(.
امام خمینی نهاد مقدس خانواده را از بنیادی ترین، مهم ترین، طبیعی ترین و      تأثیرگذارترین 

نهادهای اجتماعی می داند و دربارۀ آن می گوید: 
نقش  خانواده  و خصوص مادر در نونهاالن و پدر در نوجوانان بسیار حساس 
است؛ و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران متعهد به طور شایسته 
و با آموزش صحیح تربیت شده و به مدارس فرستاده شوند، کار معلمان نیز 
آسانتر خواهد بود. اساسًا تربیت از دامان پاك مادر و جوار پدر شروع می شود 
و با تربیت اسالمی و صحیح آنان استقالل و آزادی و تعهد به مصالح کشور 

پایه ریزی می شود )امام خمینی 1389 ج 15: 245(.
اســالم انسان ساز است؛ می خواهد انســان درست کند. از قبل از اینکه شما 
ازدواج کنید. به زن گفته اســت چه  مردی  را انتخاب کن... آنی که همه، 
همــه قوانیــن دنیا از آن غفلت دارند، هیچ توجه به آن ندارند، اســالم به آن 

توجه دارد )امام خمینی 1389 ج 8: 81(.

 2-1. اصل رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان
 از اصول مســلم دادرســی دعاوی خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کــودکان و نوجوانان 
اســت، ماده 45 قانون حمایت خانواده تعیین کننده اصول حاکم در این زمینه است. رعایت 

مصالح کودک توسط اولیای وی بر مقامات قضایی و اجرایی الزامی است.
 درباره محدوده اختیارات ولی قهری در فقه ســه نظریه مطرح گردیده است: در نظریه 
نخســت برخی معتقدند که ولی قهری در تصرفات خود مطلق العنان اســت و به هر نحو که 
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بخواهــد می تواند در امــوال محجور تصرف نماید و حتی می توانــد تصرفاتی را که به ضرر 
محجور اســت را انجام دهد )خوانســاری نجفی 1421: 228(. طبق نظریه دوم، کافی است که 
عمل ولی قهری عاری از هر مفســده ای باشــد و نیاز نیســت که منفعت و مصلحتی برای 

مولی علیه داشته باشد )انصاری بی تا:28؛ طباطبایی یزدی 1410: 806(.
نهایتــًا برخی بر ایــن عقیده اند که ولی قهری ناچار اســت در اعمال حقوقی مصلحت 
مولی علیه را مراعات نماید. قول مشهور در فقه امامیه متضمن این قول است )نجفی بی تا 322(. 
یکی از فقها دراین باره می نویسد: ظاهر آن است که مقتضی قاعده، عدم جواز تصرف پدر 
و جــد پدری در صورت عدم رعایت مصلحت اســت؛ زیرا اصل عدم والیت اســت و این 
اصلی است که از بنای عقال و امضای شارع مأخوذ است و معلوم است که مالک این اصل 
در نزد عقال، حفظ پدر و جدیدی نیست بلکه حفظ مصالح مولی علیه است... درنتیجه هر 

تصرفی که به مصلحت کودک نباشد غیر نافذ است )فاضل مقداد 432:1373(.
 درزمینۀ رعایت مصلحت، برخی از فقها بین تصرفات مالی و غیرمالی قائل به تفکیک شده 
و در رعایت مصلحت نسبت به امور غیرمالی تردید نموده اند؛ لیکن باید گفت رعایت غبطه در 
امور غیرمالی ازجمله تزویج، به طریق اولی بر ولی قهری الزم است )خویی 19:1420(. قانون مدنی 

در ماده 1183 نیز اختیارات عام ولی قهری را منوط به رعایت مصلحت طفل دانسته است.

1-2-1. مفهوم و معیار مصلحت

 مصلحــت را بــه »جلب نفع و دفع ضرر« معنــا کرده اند )ابن منظــور 806:1412(. مصلحت، 
منفعت، صالح، صرفه مفاهیم عامی هســتند که نمی توان آن ها را در مصادیق خاصی حصر 
نمود؛ زیرا مفاهیم نسبی اند که با توجه به اوضاع  و   احوال گوناگون، جنبه های مختلف به خود 
می گیرنــد. درنتیجه عرف و عقال را مرجع تشــخیص مصلحت دار بودن امری دانســته اند. 
درزمینــۀ تصرفات مالی، رعایت مصلحت طفل به این اســت که ولی طفل مانع اتالف مال 
او گردد و آن را در جهت سودآوری به جریان اندازد و از جهت مادی ضرری متوجه طفل 
نگــردد )عالمه حلی 1414: 609(. درزمینۀ تزویج والیــی طفل نیز قائل به رعایت مصلحت در 
امــور مالی و کثرت مهر و توانایی زوج باشــد. بااین حال مقصــود از مصلحت طفل در امر 

ازدواج، توافق و همگونی تا حد امکان زوجین ازنظر مالی و غیرمالی است.
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2-2-1. کیفیت رعایت مصلحت

در مباحــث مربوط به رعایــت مصلحت طفل از طرف ولی قهــری، بحثی وجود دارد که: 
زمانی که »ولی قهری« به نمایندگی از مولی علیه اعمالی را انجام می دهد لیکن در تشخیص 
مصلحت دچار اشــتباه می شــود و نتیجه کار به زیان محجور می شــود تکلیف چیست؟ آیا 
اعمال حقوقی ولی قهری غیر نافذ است یا باطل؟ به عبارتی آیا ولی قهری را می توان مسئول 

جبران خسارات ناشی از تقصیر خود دانست یا خیر؟
 در اعمال و امور مقامات قضایی و اجرایی نیز همین مسئله مطرح است که درصورتی که 
دادگاه در تشــخیص مصلحت دچار اشتباه شــود و نتیجه کار به زیان محجور شود تکلیف 
چیســت؟ آیا مقام قضایی یا اجرایی، مســئول جبران خســارت ناشــی از صدور حکم غیر 

مصلحتی خود است؟ در باب کیفیت رعایت مصلحت سه نظریه مطرح گردیده است:
الف( نظریه شرط احرازی:

 دادگاه بایــد مصلحــت طفل را احــراز نماید و مطابق آن اقدام کنــد. در این صورت اگر در 
تشخیص مصلحت دچار اشتباه شود تصمیم دادگاه نافذ است و مسئول جبران خسارت نیست 

)ابن ادریس حلی 1417 :212(.
ب( نظریه شرط واقعی )مصلحت واقعی(:

 اگر رعایت مصلحت را شرط واقعی بدانیم در این صورت اگر دادگاه مصلحت را احراز نماید 
و ســپس مفسده آشکار شود ازآنجایی که مصلحت واقعی مدنظر بوده لیکن حاصل نگردیده 
است تصمیم قضایی قابل نقض و دادگاه مسئول جبران خسارت است )آل بحر العلوم 272:1403(.

ج( نظریه مختلط )مصلحت عرفی(:
 در این نظریه که ترکیبی از شــرط احرازی و واقعی اســت فقها معتقدند که در هر دو صورت 
تصرفات ولی صحیح است؛ ولی مسئول جبران خسارت نیست. مطابق نظریه مختلط تصمیمات 
قضایی منوط به عدم مفســده داشتن برای طفل است، لذا اگر شرط مصلحت را اختالطی از 
شروط احرازی و واقعی بدانیم تا زمانی که فساد واقعی تحقق پیدا نکند می توان قائل به جبران 
خسارت برای تصمیمات مقام قضایی و اجرایی شد. لذا باید گفت مقصود از مصلحت، نوعی، 

عرفی و عقالیی است )خویی 23:1420(.
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3-2-1. مدار در مصلحت

 اگر در رعایت غبطه طفل از طرف دادگاه اختالف حادث شــود آیا اصل رعایت مصلحت 
اســت یا اصل عدم رعایت مصلحت؟ بدون تردید با توجه به صراحت مواد مختلف قانونی، 
کید شــارع مقدس و جایگاه منصب قضا، باید اصل را بر این گذاشــت که دادگاه یا مقام  تأ

اجرایی رعایت مصلحت و غبطه را در تصمیمات خود داشته اند )کاتوزیان 728:1377(.
 اما درباره اعمالی که ثابت شده دادگاه یا مقام اجرایی مصلحت طفل را رعایت نکرده، 
آیا تصمیمات مذکور قابلیت اعتراض را دارند و در صورت ورود خســارت، دادگاه ملزم به 
جبران است؟ برای تشخیص حکم باید موقعیت های دادگاه را در نظر گرفت چراکه ممکن 
اســت دادگاه یا مقام اجرایی به عمد یا به سهو مصالح و غبطه طفل را مراعات ننماید؛ بدون 
تردید در صورت اثبات عامدانه بودن عدم رعایت مصالح کودکان، عالوه بر قابلیت نقض و 
اعتراض تصمیم قضایی یا اجرایی، جبران خسارت مادی یا معنوی نیز بر عهده دادگاه است.

 اما در صورت عدم رعایت مصلحت طفل به صورت ســهوی، عالوه بر قابلیت نقض یا 
اعتــراض تصمیم قضایی یا اجرایی، در جبران خســارات حاصله از این تصمیم اختالف نظر 
اســت بااین حال جبران خســارات از باب مســئولیت مدنی قابل پیگیری خواهــد بود )امامی 

.)213:1378

3-1. اصل ارجاع به داوری
 ازجمله ویژگی دعاوی خانوادگی این اســت که در ایــن دعاوی قصد و غرض قانون گذار 
صرفًا بر فصل خصومت یا طالق مبتنی نگردیده بلکه با توجه به آثار مستقیم دعاوی مذکور 
بر خانواده و جامعه، قانون گذار و شــارع مقدس در حل اختالف زوجین )ســازش( توجه و 

اهتمام خاصی مبذول داشته است.

1-3-1. داوری از دیدگاه شرع

 از دیدگاه قرآن و ســنت، خانواده بســتر رشــد و نمو قواعد اخالقی، تربیتی و دینی به شمار 
کید نمــوده که در صورت بیم  مــی رود؛ از این منظر خداوند با رویکردی روان شناســانه تأ
اســتمرار اختالف بین زن و شــوهر، نسبت به انتخاب داور از طرف زن و مرد اقدام شود که 
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اگر قصد اصالح داشته باشند خداوند به آن ها توفیق خواهد داد )نساء:35(.
 از دقت در مفاد آیه مذکور چنین مستفاد می گردد که ارجاع به داوری نوعی واجب کفایی 
تلقی گشــته و به عنوان یک تکلیف بر عهده آحاد امت اســالمی قرار می گیرد؛ لذا در مرحله 
نخست زوجین به انتخاب داور اقدام و در صورت عدم معرفی از جانب زوجین و امتناع اقربای 

زوجین از پذیرش داوری، دادگاه نسبت به انتخاب داور اقدام می  کند )دیانی 1387 :315(.

2-3-1. داوری در دعاوی خانوادگی از منظر قانون

نخســتین قانون مرتبط با داوری در سال 1306 با عنوان »قانون حکمیت« به تصویب رسید؛ 
و به تبع ذیل ماده 677 قانون آئین دادرســی مدنی )1318(، اختالفات بین زن و شــوهر قابل 
ارجاع به داوری دانســته شــد. در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در صورت تقاضای 
اصحاب دعوی، به اســتثنای رســیدگی به اصل نکاح و طالق، دادگاه در سایر دعاوی ملزم 
به ارجاع به داوری شــده بود. )مــاده 5( در قانون موصوف به قانــون »خانه های انصاف« 
ذیل ماده 11 رســیدگی به کدورت های خانوادگی و نفقه زن و ســایر افراد واجب النفقه در 

صالحیت خانه انصاف تعیین شده بود.
 با پیروزی انقالب اســالمی، داوری در قوانین مرتبط با خانواده پیش بینی شــد. در سال 
1358 قانون حکمیت اصالح و ذیل بند نخست آن »دعاوی راجعه به اصل زوجیت و...« 
از ارجــاع بــه داوری و لو با تراضی منع گردید و در الیحــه قانونی دادگاه مدنی خاص ذیل 
تبصره 2 ماده 5 مقرر شــد دادگاه موضوع تقاضای طالق زوج را به داوری ارجاع نماید. در 
ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق 1371 در صورت طالق زوج ها، رسیدگی 

به اختالف از طریق دادگاه و حکمین صورت می پذیرد.
 از دقــت در قوانیــن قبل و بعد از انقالب به وضوح می توان به این نکته دســت یافت که 
در قوانین قبل از انقالب نهاد داوری بســیار جامع و شامل کلیه دعاوی خانوادگی می گردید 
حال آنکه در قوانین پس از انقالب، صرفًا تقاضای طالق قابل ارجاع به داوری دانسته و سایر 

اختالفات زوجین مشمول رسیدگی از طریق نهاد داوری نمی گردند.
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3-3-1. تأسیس اصل ارجاع به داوری

 از بررســی موازین فقهی و حقوقی چنین برمی آید کــه در دعاوی و اختالفات خانوادگی، 
اصل بر ارجاع به داوری اســت مگر مواردی را که قانون گذار استثنا کرده باشد؛ لذا اگر در 
موردی شــک داشته باشــیم که آیا می توان دعوای خانوادگی مشــکوک را به داوری ارجاع 
دهیــم اصل اولیه اقتضای ارجاع را دارد. در قانون قدیــم حمایت خانواده مصوب )1353( 

رسیدگی به اصل نکاح و طالق از ارجاع به داوری استثنا گردیده بود.
 اگرچه در قانون جدید حمایت خانواده، به سان سایر قوانین بعد از انقالب- با تکیه بر لفظ- 
ارجاع به داوری را منحصر در طالق دانسته و در ماده )27( مقرر داشته است »در کلیه موارد 
درخواســت طالق« دادگاه مکلف به ارجاع به داوری است. بدون تردید انحصار داوری در 
طالق عالوه بر فقدان مبنای عقلی و منطقی با روح آیه شــریفه 35 ســوره نساء در تعارض 
است. در آیه مذکور خداوند بیم ترس از اختالف را به نحو مطلق و در معنای لغوی آن بیان 
داشته است، لذا استدالل برخی از مفسرین- که قائل به تأویل )طبری 99:1419( و برخی قائل 
به تقدیر )موسوی سبزواری 218:1413( می باشند، موردقبول و پذیرفته شده نیست، بعالوه برخی 
از مفســرین معاصر در معنای لغوی اشــتاق، به  نزاع شــدید قائل شده اند که معنایی مطلق و 
شــامل کلیه نزاع های زوجین می گردد؛ اعم از اینکه منجر به جدایی گردد یا نگردد )زحیلی 

7060:1418؛ زیدان 435:1420(.
عالوه بر موارد ذکرشــده می توان به این نکته اشاره نمود که برفرض قرآن ارجاع به داوری را 
در صورت بیم جدایی تجویز نموده باشد این امر منافاتی با ارجاع سایر اختالفات به داوری 

ندارد به عبارت دیگر، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.

4-3-1. فلسفه ارجاع به داوری

اگــر غرض قانون گذار از ارجاع به داوری را صرفًا محدود به دادخواســت های طالق به جز 
طالق توافقی نماییم عالوه بر اینکه از حداکثر ظرفیت این محکمه صلح اســتفاده نکرده ایم 
بلکــه حداقل اســتفاده از این ظرفیت قانونی و شــرعی را در راســتای تحکیم نهاد مقدس 

خانواده به کار گرفته ایم.
 شارع مقدس و به تبع قانون گذار ارجاع به داوری را در راستای اصالح و سازش بین زوجین 
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مقرر دانســته اند؛ بنابراین، نباید تفاوتی بین نوع دعاوی ارجاعی به داوری وجود داشته باشد، 
به عبارت دیگر، آنگاه که فلســفه ارجاع به داوری، اصالح ذات البین و ســازش بین زوجین 
دانســته شده است چه تفاوتی بین طالق و سایر دعاوی خانوادگی ازجمله مطالبه نفقه و ... 

وجود دارد.
 ظاهــرًا قانون گذار در قانون جدید، با اســتثنا نمودن طــالق توافقی از ارجاع به داوری، 
درصــدد بیــان این نکته بوده که ارجاع به داوری در طــالق توافقی، نتیجه  و اثری جز اطاله 
دادرســی ندارد وگرنه هیچ تفاوتی بین اقســام طالق اعم از خلع، مبــارات، توافقی، طالق 

حاکم )قضایی( در ارجاع به داوری وجود ندارد.
 وقتــی هدف از ارجاع زوجین به داوری اصالح و ســازش اســت و این باعث کاهش 
هزینه های دادرســی قضایی برای آن ها می شــود؛ بنابراین دلیلی برای استثنای سایر دعاوی 

خانوادگی اعم از نفقه و مهریه وجود ندارد.

4-1. اصل دادرسی تخصصی و دادگاه تخصیصی
 از دقــت در قوانین مختلف مرتبط با نهاد خانواده می توان به این اصل مهم دســت یافت که 
نوع و مرجع رسیدگی به دعاوی این نهاد مهم، برای قانون گذار از اهمیت ویژه ای برخوردار 

بوده است.
 تخصصی شدن محاکم به مثابه مرجع رسیدگی همچون تخصصی شدن علوم، ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر و غیرقابل انکار اســت؛ چراکــه زندگی در دنیای مدرن و شــرایط حاکم بر 
دعــاوی از حیث اهمیت و پیچیدگی، اقتضای رســیدگی تخصصــی در مراجع را دوچندان 
نموده است. در دادرسی تخصصی، دادرس با توجه به ویژگی های اصحاب دعوا و نه صرفًا 
بر مبنای موضوع نســبت به رســیدگی اقدام می نماید؛ به عبارت دیگر، با توجه به ویژگی های 
نهاد خانواده و شرایط، پیچیدگی و ارتباط مستقیم آن با مصالح اجتماع، نیاز به وجود قضاتی 
حاذق، متخصص و آشــنا به علوم اجتماعی و روانشناســی که از تجربه مشابه با مراجعان نیز 

برخوردار باشند می تواند دادرسی را به واقع نزدیک تر کند.
 اختصاصــی بــودن دادگاه مترادف با تخصصی بودن دادرســی نیســت، چراکه مرجع 
اختصاصی صرفًا صالحیت رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد که قانون برایش وضع نموده 
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است )ماده 4 قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1329 
ق( حال آنکه مراد از تخصصی بودن، رســیدگی ویژه قضات حاذق و آشنا به مسائل موضوع 
دعواست؛ نهایتًا اینکه در تخصصی بودن نوع دادرسی و توجه به اصحاب دعوا مدنظر است 
و در اختصاصی بودن مراد نوع محکمه و بیشــتر توجه به موضوع دعواست؛ به عبارت دیگر، 
مراجع اســتثنایی، مراجعی هستند که تنها صالحیت رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی 
را دارند که قانون گذار صراحتًا مشخص نموده است )شمس 71:1389(. در قانون اساسی ذیل 
بند 3 اصل 21 به ضرورت ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تصریح شده 

است.
 نتیجــه اینکه در دادرســی های خانــواده، هم اســتثنایی بودن مرجع رســیدگی مدنظر 
قانون گــذار اســت - که این مهم را می تــوان از روند قانون گذاری هــای پراکنده از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون مشاهده کرد از الیحه دادگاه های مدنی خاص تا اختصاص 
دادگاه های عمومی به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی - هم رسیدگی تخصصی؛ 
در دادرســی تخصصی، دادرس باید حائز ویژگی های مرجع استثنایی باشد؛ به عبارت دیگر، 
در دعــاوی خانوادگی، ترکیب قضات دادگاه خانواده خود اقتضای دادرســی تخصصی را 
دارد، قضاتی که ســابقه کار قضایی مرتبط )بخشــنامه 1379/02/13 ریاست قوه قضاییه( و دارای 
تجربه مشابه با مراجعان )متأهل( باشند همچنین در راستای بهره مندی از خدمات مشاوره ای 
بانوان در مسائل مربوطه، اظهارنظر قاضی مشاور زن در این مراجع الزامی و رد مستدل آن از 

طرف قاضی انشاء کننده مدنظر قانونگذار قرارگرفته است )مواد 2 و 3 ق.ح.خ(.

5-1. اصل غیرعلنی بودن دادرسی
 دادرســی علنی ضرورتی تردیدناپذیر در راستای شــفافیت و قانونی بودن جدال های طرفین 
دعوا و یکی از تصمیمات مهم امنیت قضایی به شمار می رود. اصل علنی بودن که در اصل 
165 قانون اساسی به آن اشاره گردیده گاه از توافق طرفین دعوا فراتر رفته و بر این مهم مبتنی 
می گردد تا عدالت قضاوت کننــدگان در معرض قضاوت جامعه قرار گیرد و اعتماد جامعه 

به دستگاه قضا بیش ازپیش گردد.
 علنی بودن دادرســی به دو معناست: اول اینکه جریان دعوا و مجادالت اصحاب دعوا، 
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اصواًل علنی برگزار گردد و هر کس بتواند در دادگاه حاضر و از روند دادرســی مطلع گردد 
)تبصــره ذیل ماده 352 ق.آ.ک( دوم اینکه رأی صادره در اختیار عموم گذاشــته شــود تا مردم 
بتواننــد از نتیجه کار دســتگاه قضا مطلع و بــه ارزیابی و مشــروعیت آن بپردازند )ماده 353 

ق.آ.د.ک(.

1-5-1. پیشینه قانونی

 در قانون اساسی در ذیل اصل 165 آمده است: »محاکمات، علنی انجام می شود و حضور 
افراد بالمانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم 
عمومی باشــد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد« و 

نیز در اصل 168 آمده است: »رسیدگی به جرائم سیاسی، مطبوعاتی علنی است...«.
 در ماده 352 آیین دادرسی کیفری نیز مقررشده:

محاکمــات دادگاه علنی اســت مگر در جرائم قابل گذشــت که طرفین یا 
شــاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواســت کننــد دادگاه پس از اظهار 
عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند:

الــف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت عمومی یا خالف اخالق 
حسنه است.

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
 در بند ســیزدهم منشور حقوق شــهروندی تحت عنوان »حق برخورداری از دادخواهی 
عادالنه« در ماده 59 آمده اســت: »اصل، برگزاری علنی محاکمات است ... موارد استثنا 
صرفًا به حکم قانون می باشد«. متأسفانه در ارتباط با علنی بودن دادرسی، هیچ ماده قانونی در 
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به چشم نمی خورد و ظاهرًا قانون گذار با توجه به تصریح 

قانون اساسی مجددًا نیازی به وضع آن ندیده است.

2-5-1. ضرورت غیرعلنی بودن دعاوی خانوادگی

کید گردیده   اگرچــه در اصل 165 قانون اساســی به صراحت بر علنی بودن محاکمــات تأ
اســت و تشــخیص دادگاه را مالک غیرعلنی بودن در مواردی چــون منافی عفت عمومی 
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یــا نظم عمومی دانســته یا در دعاوی خصوصی تقاضای طرفین بــه غیرعلنی بودن را مطرح 
نموده است؛ لیکن باید قائل به این مهم گردید که امور و دعاوی خانوادگی ازجمله دعاوی 
خصوصی تلقی گردیده و می بایســت به نحو غیرعلنی مورد رســیدگی قرار گیرد مگر آنکه 
طرفیــن توافق بر علنی بودن آن نمایند. این دقیقًا خالف اصل 165 قانون اساســی بوده و به 

همین خاطر ماده 9 الیحه حمایت خانواده از دستور کار خارج گردیده است.
اگرچه قانون اساسی، محاکمات منافی عفت یا نظم عمومی و دعاوی خصوصی تقاضای 
طرفین را مشــمول دادرســی غیرعلنی دانســته لیکن در ماده 352 ق.آ.د.ک مصوب 1394 
قانون گذار ذیل بند الف، امور خانوادگی و جرائمی را که منافی عفت یا ضعف اخالق حسنه 

است پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محکمه را صادر می نماید.

3-5-1. آیا غیرعلنی بودن دادگاه حق طرفین دعوی است؟

 در پاســخ به سؤال فوق بر مبنای اصل 165 قانون اساسی باید گفت که درخواست تقاضای 
طرفین مبنی بر علنی برگزار شــدن دادگاه در دعاوی خصوصی نوعی حق تلقی نمی گردد؛ 
چراکه از مشــخصات بارز حق، قابلیت اسقاط آن است؛ به عبارت دیگر، توانایی درخواست 
با تقاضای درخواست متفاوت است. قانون گذار از تقاضای طرفین دعوی سخن رانده است 
و تشــخیص علنی و غیرعلنی بودن را بر عهده دادگاه نهاده اســت؛ بنابراین اگر درخواست 
غیرعلنی بودن را نوعی حق تلقی نماییم بدون نیاز تشــخیص مرجع ثالثی باید قائل به اجرای 

آن باشیم.

4-5-1. معایب علنی بودن دادرسی امور و دعاوی خانوادگی

 فلســفه علنی بودن دادرســی را می توان عالوه بر قابلیت نقد روند دادرســی، سلب نمودن 
تخطی قاضی از قانون و در یک کالم، دســتیابی به قضاوت عادالنه دانست بااین حال علنی 
برگزار کردن معایب فراوان دارد؛ برگزاری علنی دعاوی به ایجاد بی نظمی و افشــای اســرار 
قضاوت شــوندگان منجر می شود درحالی که جهت شــفافیت نوع دادرسی و تضمین منافع 
اشــخاص و دادرسی عادالنه رســیدگی علنی تجویز گردیده اســت. بااین حال علنی بودن 
دادرســی در امور و دعاوی خانوادگی با مانع بزرگ اخالقی و حیثیتی مواجه است؛ چراکه 
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در صورت وقوع ســازش بین زوجین با توجه به افشای اسرار زندگی خانوادگی قادر به ادامه 
زندگی مشترک نخواهند بود.

 در قانــون حمایــت خانواده مصوب 1354/11/15 ذیل مــاده 24 مقرر گردیده بود که 
رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت که به نظر 

می رسد ماده مذکور، کماکان از مواد غیرمنسوخه تلقی می گردد.
 ویژگــی بارز امور و دعــاوی خانواده، حیثیتی، اخالقی و خصوصی بودن آن هاســت. 
این ویژگی ها اقتضای رســیدگی غیرعلنی را دو صدچندان نموده اســت دعاوی خانوادگی 
ازآنجایی که در محدوده زندگی مشــترک و خصوصی زوجین اتفاق می افتد و بعضًا مشتمل 
بر مسائل حیثیتی و اخالقی است علنی نمودن آن ها با ماهیت خصوصی بودن رابطه زوجین 

در تناقض است.
 به عبارت دیگر، اختالف نظر زوجین در مســائل زناشــویی و خانوادگی نیازی به اعالن 
عمومی و برگزاری دادگاه علنی ندارد؛ زیرا همان گونه که گفته شــد فلسفه پیش بینی اصل 
علنی بودن دادرســی، قابلیت نقد روند دادرســی، جلوگیری از استبداد رأی قاضی و نادیده 
گرفتن حقوق طرفین دعوی و در یک کالم دادرسی عادالنه است. اگرچه دعاوی خانوادگی 
نیز واجد چنین خصیصه هایی اســت لیکن ماهیت دعــاوی مذکور با دعاوی مالی و جزائی 
متفاوت اســت. افشای اســرار زندگی زناشویی در خالل رســیدگی روند سازش احتمالی و 

ادامه زندگی زوجین را محال یا غیرممکن می کند.

6-1. اصل عدم رعایت سایر تشریفات دادرسی
 عدالت و امنیت قضایی دو مؤلفه اساســی در ســاختار قضایی هر کشــور به شمار می رود؛ 
اقتضای عدالت قضایی، کشــف حقیقت و طبیعتًا کشــف حقیقت، نیازمند رســیدگی های 
دقیق و منوط به گذر زمان اســت. از طرف دیگر، اقتضای امنیت قضایی رسیدگی سریع به 

اختالفات است و با اطاله دادرسی منافات دارد.
 یکی از آســیب های دســتگاه قضا در کشــور ما، اطاله دادرسی اســت که هر از چند 
گاهــی قانون گذار یا رئیس قوه قضــا با تصویب قانون، وضع آئین نامه یا بخشــنامه درصدد 
کاســتن از زمان دادرسی و کاهش تشــریفات غیرضروری اســت، با وجود این ، تسریع در 
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رسیدگی، هم زمان با پاسداشت عدالت موجب افزایش رضایتمندی در شهروندان گردیده و 
اعتماد روزافزون مردم در رســیدگی به دستگاه قضا را موجب می گردد. حق برخورداری از 
دادرسی منصفانه از حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به شمار می رود و جزو 

دغدغه های هر کشور در پاسداشت حقوق شهروندان به شمار می رود.
 بدون شــک، طوالنی شدن یا اطاله دادرســی بستگی به عوامل مختلفی همچون، نقش 
نیروی انسانی و سازمان دهی آن )حســنی 23:1381؛ عبادی 41:1384( قوانین ناکارآمد )ابراهیمی 
173:1379؛ افشار نیا و مبین 39:1388( و رعایت تشریفات آئین دادرسی دارد. در ادامه به تفصیل 

و با توجه به مفاد این اصل موردبررسی قرار می گیرد.
کید  امام درباره ضرورت عدم رعایت تشــریفات و رســیدگی مطلوب به دعاوی بسیار تأ
کرده و می نویسد: »آن طرزی که اسالم برای احقاق  حقوق  و حل و فصل دعاوی و اجرای 
حدود و قانون جزا تعیین کرده اســت بســیار ســاده و عملی و سریع است. آن وقت که آیین 
دادرسی اسالم معمول بود، قاضی شرع در یك شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یك قلم و دوات 
فصل خصومات می کرد و مردم را به سراغ کار و زندگی می فرستاد« )امام خمینی 1381 : 47(.

کارهایی را که یك قاضی اسالمی در یك روز و دو روز تمام می کرد، وقتی 
به  دادگســتری  ما می رســد یك سال طول می کشــد تا این وکیل بگذارد آن 
محاکمه در مجرا واقع بشــود! از اول می آید بــه صالحیت دادگاه اعتراض 
می کند. چند وقت باید طول بکشــد که شــما بیاییــد صالحیت آن دادگاه 
را اثبــات بکنید، کــه خیر، این دادگاه صالح اســت! بعد چنــد وقت بیاید 
صحبــت بکنــد. یك وقتی یك شــاهدی، یکی از علما امضا کــرده بود که 
اآلثــم  فالن. مدتی طول داده بود که این اقرار به ذنب اســت و این فاســق 
اســت که دارد »اآلثم«! وکال این طوری هســتند که نمی گذارند که پیش 
برود. حاال »ابتدایی«، بعدش »اســتیناف«، بعد چه. چند دفعه برمی گردد 
از اول ]بررسی [ می شــود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. 
محاکمــات باید یك درجه باشــد؛ یك قاضــی صحیح باشــد کار مردم را 
تمام کند، بروند مردم ســراغ کارشــان. همان کاری که پیشتر قاضي های ما 
می کردند، می نشاندند این ها را و حرفهایشان را گوش می کردند، شاهدشان 
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را می گرفتنــد، و چه می کردند، دو روز، ســه روز، یــك روز، و گاهی یك 
ساعت، دو ساعت، مسئله تمام می شد   )امام خمینی 1389 ج 7: 271(.

در جریــان یــک محاکمه آنچه مطلوب اســت آن اســت کــه اواًل هر چه 
زودتــر     کار تمام شــود و طرفین ســراغ کارهای دیگــر خود برونــد و ثانیًا 
آنکه     ضررهای غیرمشروعی بطرفین نرسد و ثالثًا محاکمه طوری انجام     بگیرد 
که حتی االمکان حق به صاحبش برسد قانون اسالم این سه چیز     را به طوری 
مراعات کرده که اگر طبق قانون محاکمه جریان پیدا کند و     شرایط قاضی و 
شاهد و محاکمه مراعات شود ناچار این سه چیز تأمین    می شود یا دست کم 

به یکی دوتای از این ها می رسند )امام خمینی بی تا: 299(.
امام خمینی در پاســخ به این استفتا که مرسوم است در مذاکرات مقدماتی بین خانواده، 
درباره مهریه و سایر شروط توافق هایی می شود، لیکن در موقع اجرای صیغه عقد نکاح و ثبت 
قبالۀ ازدواج، احیانًا در آن شــروط ـ ازجمله در نوع و مقدار مهریه ـ تغییراتی داده می شــود، 
آیــا یکی از طرفیــن می تواند با عدول از مندرجات عقد و شــروط ضمن عقد )به اســتثنای 
مذاکرات قبلی که ممکن اســت در نوشــته ای عادی منعکس شده باشــد( ادعای جدیدی 
بنماید، نوشــته اند: »آنچه  در ضمن  عقد با رضایت طرفین قرارداد شــده نافذ اســت. و نیز 
اگر عقد مبنّی بر شــرط واقع شــده باشــد شرط بنائی مذکور هم نافذ اســت و غیر آن نفوذ 

ندارد«)امام خمینی 1372 ج 3: 107(.

1-6-1. پیشینه قوانین عدم رعایت تشریفات دادرسی

 پیشینه موضوع عدم رعایت تشریفات، ما را به مقصد و غرض قانون گذار رهنمون می سازد و 
نشان می دهد که قانون گذار با افزودن قیود زمانی در بسیاری از موارد سعی در تسریع فرآیند 
دادرسی و پیشگیری از اطاله دادرسی دارد. در این خصوص می شود موارد زیر را برشمرد:

1. قانــون تملک آپارتمان هــا 1343 تبصره 3 ماده 10 مکرر: »نظر مدیر یا هیئت مدیران 
ظــرف ده روز پس از ابــالغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخســتین محــل وقوع آپارتمان 
قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی به موضوع 

رسیدگی و رأی می دهد این رأی قطعی است«.
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2. قانون تشــکیل خانه های انصاف مصوب 1344: ذیل ماده 20، »اقامه دعوی در خانه 
انصاف مجانی است و تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست«.

3. قانــون روابط موجر و مســتأجر مصوب 1356 تبصره ذیل ماده 22 مقرر داشــته که 
»رســیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعایت تشــریفات 

دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است«.
4. الیحه قانونی دادگاه  مدنی خاص مصوب 1358 ماده 8: »اصحاب دعوی مســتقیمًا 
به دفتر دادگاه دادخواســت می دهند ... سایر تشــریفات آئین دادرسی الزم الرعایه نیست و 

ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود«.
5. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تبصره ذیل ماده 12: »رسیدگی به دعاوی 
مذکــور در موارد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشــریفات آئین دادرســی صورت 

خواهد گرفت«.
6. قانون زمین شــهری 1366: تبصره 1 ماده 12: »دادگاه نســبت به اعتراض خارج از 

نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم الزم خواهد داد«.
7. قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 و آئین نامه آن:

ماده 4: »بررسی صالحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون 
رعایت تشــریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صالحیت زوجین 

قابل تجدید نظرمی باشد«.
ماده 5 )آیین نامه(: رســیدگی به درخواســت دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و 

خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.
8. قانون شــورای حل اختالف مصوب 1387 ماده 21: »رسیدگی شورا تابع تشریفات 

آئین دادرسی مدنی نیست«.
تبصره 1: منظور از تشــریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، 

نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
 9. آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران 1389:
ماده )10(: »رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده ...«.
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10. قانون جدید شــوراهای حل اختالف مصوب )1394( ماده 19: »رسیدگی شورا تابع 
تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست«.

تبصره 1: »منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، 
نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است«.

موارد باال به خوبی نشــان می دهد که قانون گذار توجــه و اهتمام ویژه ای به عدم رعایت 
تشریفات دادرسی در بسیاری از قوانین دارد.

2-6-1. تعریف اصول و تشریفات دادرسی

تشریفات به آن مقرراتی اطالق می گردد که قانون گذار با توجه به زمان، مکان و در راستای 
دستیابی به دادرســی عادالنه وضع می کند و قابل تغییرند مثل نحوه ابالغ )ماده 19 شورای حل 
اختــالف( اصول به مبانی و قواعدی اطالق می گردد که مقررات از آن ها نشــأت می گیرند. 
الیتغیرند و مقررات معارض با آن ها قابلیت استناد را ندارند مثل اصل بی طرفی دادگاه، حق 

دفاع )تبصره یک ماده 18 قانون شورای حل اختالف(.
 بدون تردید، اصولی بنیادین بر دادرسی حاکم است که یا آزادی و برابری را در دادرسی 
تعیین می کند مثل حق مراجعه به دادگاهی مســتقل و بی طرف یا مرتبط با نقش تعیین کننده 
متقابل اصحاب دعوی و قاضی به شمار می رود؛ مثل اداره دادرسی و یافتن جهات موضوعی 
و حکمی توسط قاضی و یا اصول مرتبط با خصوصیات دادرسی، اصل حقوق دفاع و اصل 
تناظر را برشــمرد حقوق دفاع ایجاب می کند دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد تضمین قرار 

گیرد و با توجه به عام بودن اصل حق دفاع، شامل اصل تناظر می شود )شمس 66:1389(.
 در اصــل تناظــر، از طرفــی اصحاب دعوا بایــد بتوانند تمام آنچه را که در رســیدن به 
خواســته های خود و کشــف واقع مفید می دانند به اطالع قاضی برسانند و در حقیقت برای 
تأمین برابری اصحاب دعواســت و بر تمام دادرســی ها در مراجع قضاوتی حاکم است و از 
طرف دیگر قاضی نیــز باید بر اجرای تکالیفی که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند 
نظارت کند و مطمئن شــود عناصر دلیلی که یک طرف مورداســتفاده قرار می دهد به رقیب 
وی ابالغ شــده باشــد. در فقه نیز در مبحث قضا به اصل مساوات و تناظر در دادرسی برای 

اصحاب دعوا و قاضی اشاره شده است )محقق داماد 236-237:1377(.
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 تفکیک بین اصول و تشــریفات دادرســی و تبیین غرض قانون گذار از »تشریفات« و 
»ســایر تشــریفات« اهمیت فراوانی دارد؛ تشــریفات دادرســی که در برخی از مواد به نحو 
اطالق از آن ســخن به بیان آمده اســت تا حدی مبهم اســت که در برخی از رســیدگی ها 
همچون رســیدگی به دعاوی مطروحه در شــورای حل اختالف، وکالت اشخاص عادی به 
بهانه عدم رعایت تشریفات آیین دادرســی موردپذیرش قرار می گیرد حال آنکه وکالت افراد 

عادی جزو تشریفات تلقی نمی گردد )محسنی 99:1385(.
 تشــریفات دادرسی را می توان به دو قســم طبقه بندی نمود: برخی از تشریفات اگر در 
دادرســی مراعات نگردنــد بنیان دادرســی و عادالنه بودن آن خدشــه دار نمی گردد، مانند 
مقررات ابطال تمبر؛ اما برخی از تشــریفات دادرســی که عدم رعایــت آن ها منصفانه بودن 
دادرســی را مخدوش و اعتبار آن را زیر ســؤال می برند، این قسم از تشریفات مقدمه اجرای 
اصول نامیده می شوند که به مثابه اصول تلقی می گردند مانند قرعه جهت انتخاب کارشناس 
عدم تبیین و تشریح غرض قانون گذار از واژه »سایر تشریفات« قطعًا منجر به اعمال سلیقه و 
صدور آرای معارض در شــیوه و آئین رسیدگی می گردد که بعضًا با اصول بنیادین حاکم بر 

دادرسی ها ازجمله تناظر و دفاع منافات داشته و دارد.

3-6-1. تشریفات در قانون حمایت خانواده

 قانون گذار حمایت خانواده، در راســتای سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی خانوادگی 
از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی بانظم عمومی در ماده 8 تصریح نموده که »رسیدگی 
در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواســت و بدون رعایت سایر تشریفات آئین دادرسی مدنی 

انجام می شود«.
 اگرچه در قانون حمایت خانواده و ســایر قوانین قید »ســایر تشریفات« تعریف نشده و 
مقصود از آن مشخص نگردیده است لیکن عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی 
خانواده مسبوق به سابقه بوده است. ازجمله در قانون حمایت خانواده سال 1353 و ماده 8 
اصالحی قانون تشــکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 نیز آمده بود؛ لیکن تا تصویب 
قانون آئین دادرســی مدنی مصوب 1379 که در ماده نخســت آن دعاوی مدنی را مشمول 
قانون آئین دادرســی دانســته بود برخی از قضات معتقد بودند که تشــریفات آئین دادرسی 
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مدنی در دعاوی دادگاه خانواده نیز الزم الرعایه است چراکه قانون حمایت خانواده سال 53 
در این قســمت با ماده 1 قانون آئین دادرســی نسخ گردیده است و در مقابل برخی با استناد 
به عدم نســخ ماده 1 قانون حمایت خانواده سال 53 از رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی 

خانوادگی خودداری می نمودند.
 در قانون حمایت خانواده همچنین در ذیل تبصره ماده 1، در شهرســتان هایی که دادگاه 
خانواده تشــکیل نشــده و دادگاه عمومی حقوقی مســتقر در آن حوزه رســیدگی به امور و 
دعــاوی خانوادگی را عهده دار اســت بر لزوم رعایت تشــریفات مربــوط و مقررات قانون 
کید شــده است. در تبصره 2 همین ماده نیز بر لزوم رعایت تشریفات این  حمایت خانواده تأ
قانون در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشــکیل نشده، تصریح شده است. در 
تبصــره ماده 4 قانون مذکور بر تنفیذ و اجرای تصمیمــات مراجع عالی اقلیت های دینی در 
امور حســبی و احوال شخصیه بدون رعایت تشریفات توسط محاکم تصریح گردیده است. 
در ماده 9 تشــریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آئین دادرســی در 
امور مدنی دانسته نشده است همچنین در ماده 2 آئین نامه نیز بر رعایت تشریفات قانون و در 

مواد 5 و 4 بر قید »بدون رعایت تشریفات« تصریح گردیده است.
 سؤالی که به ذهن خطور می کند این است که با توجه به تکرار عبارت »تشریفات« در 
موارد قانون حمایت خانواده آیا مراد قانون گذار در همه موارد یکســان است؟ به عبارت دیگر 
آیا می توان گفت واژه »عدم رعایت تشــریفات« در ماده 4 با »عدم رعایت سایر تشریفات« 
در ماده 8 ازنظر بار معنایی یکســان اســت؟ نکته دیگر اینکه آیا عدم رعایت سایر تشریفات 
مقــرر در قانون حمایت خانــواده جدید ماده 8 عــالوه بر دادگاه خانــواده در دادگاه های 

جانشین نیز الزم االجرا است؟
 از دقت در نگارش موارد مذکور چند نکته به ذهن متبادر می شود که:

 اواًل: »عدم رعایت سایر تشریفات« در کلیه دادگاه های خانواده و دادگاه های جانشین 
الزم الرعایه اســت. این مهم را از غرض قانون گذار که درصدد کاهش زمان دادرســی در 

دعوای خانوادگی است می توان استنباط نمود.
 ثانیــًا: با توجــه به تبصره های ذیل ماده 1، رعایت تشــریفات و مقررات مربوط به قانون 
حمایت خانواده در دادگاه های جانشین الزم الرعایه است که یکی از آن تشریفات و مقررات 
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در ماده »8« درج گردیده است.
 ثالثــًا: تبصره ماده 4 در ارتباط با اجرا و تنفیــذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی 
در امور حســبی و احوال شخصیه اســت و ارتباطی به دادرسی ندارد؛ لذا قانون گذار از واژه 
»محاکم قضایی« به جای »دادگاه خانواده« نام برده که به نظر می رســد بهتر آن بود با توجه 
به صالحیت دادگاه خانواده در امور مذکور، اجرا و تنفیذ را نیز به »دادگاه خانواده« محول 

می کرد.

4-6-1. ضابطه تشخیص

در تشــخیص ضابطه تفکیک اصول از تشریفات می توان از مبانی مختلف بهره برد. یکی از 
این ضابطه ها مبنای قانونی اســت. اگرچه تعریف اصول دادرسی در قوانین نیامده لیکن در 
تبصره 1 ماده 18 قانون شورای حل اختالف قانون گذار از اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی 
ســخن گفته و آن ها را شــامل مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرســی، 
رســیدگی به دالیل و مانند آن دانســته اســت. قطعًا موارد مذکور در تبصره، تمثیلی بوده و 
اصول و قواعد حاکم بر دادرسی به این چند نمونه محدود نمی شود که با آوردن واژه »مانند 

آن« به این مهم اشاره کرده است.
 در تبصره 2 ماده مذکور، قانون گذار مقررات ناظر بر صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و 
هزینه دادرسی را جزو اصول و قواعد حاکم بر دادرسی به شمار آورده است؛ چراکه در ماده 
فوق الذکر به اصول و قواعد اشــاره نموده و در تبصره دوم مواردی را مســتثنا نموده و ضمن 

اینکه آن ها را جزء اصول برشمرده آن ها را از حیث رسیدگی تابع قانون شورا دانسته است.
 در تبصــره 1 مــاده 19 همین قانون ذیل تبصــره مقصود قانون گذار از تشــریفات نحو 
تمثیلی ذکرشــده اســت: »منظور از تشــریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی 
دادخواســت، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی و جلسه دادرسی و مانند آن است« در این 
تبصره عالوه بر اشــاره تمثیلی به مصادیق تشریفات، آن را شــامل مقرراتی دانسته است که 
ناظر بر شــرایط شکلی و روش های ابالغ است به طور مثال در قانون حمایت خانواده جدید 
نحوه ابالغ به وســیله پست باشد یا نمابر و یا ســامانه الکترونیکی در فضای مجازی، تفاوتی 

ندارد مهم محرز شدن ابالغ برای دادگاه است )ماده 83 ق.آ.د.م(.
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 مبنای دیگر در تشخیص اصول از تشریفات را می توان عدالت و منصفانه بودن و ابتنای 
اصول بر ارزش ها دانست به عبارت دیگر اگر مقررات و قواعدی که مراعات نشده، دادرسی 
را از منصفانــه بــودن خارج و موجب صدور آرای ظالمانه گردد، قطعــًا این مقررات را باید 
اصول تلقی نمود. اصل عدالت و دادرســی عادالنه از اصول مقبول و اولیه به شــمار می رود 
کــه رعایت قواعد و اصولی چــون بی طرفی دادرس، اصل دفاع، اصــل تناظر، در ذیل این 
بنیادین قرار می گیرند با  وجود این، اگرچه تشــریفات در راســتای دستیابی به اصول بنیادینی 
چون عدالت وضع گردیــده  و مانع خودکامگی قضاوت می گردد لیکن در برخی از موارد، 
رعایت تشــریفاتی که مقدمه اصول تلقی می شــود دادرســی را دچار اخالل می کند نتیجه 
اینکه تشــریفات اگرچه در برخی از مواقع الزم الرعایه نیست لیکن یکی از اصول دادرسی، 
رعایت تشریفات است که بر اصحاب دعوا و دادگاه الزم است؛ چراکه اگر نیازی به رعایت 

تشریفات نباشد وضع آن غیرعقالنی و عبث است.

نتیجه گیری
 قانون گــذار در وضع تشــریفات باید مقررات و اصــول را مدنظر قرار دهد لذا تشــریفات 
نمی توانند ناقض اصول باشــند به عبارت دیگر در عدم رعایت تشــریفات، باید میزان تأثیر و 
درجه آن را در تصمیم قضایی لحاظ نمود. لذا اگر تشــریفات به حدی از اهمیت باشــد که 
منصفانه بودن دادرســی را خدشه دار نماید رعایت آن الزم و عدم آن موجب بطالن تصمیم 
قضایی است؛ درنتیجه، نقض تشریفات برحسب درجه اهمیت آن متفاوت و دارای ضمانت 

اجرای تعیین شده است.
 اصــل در دعاوی خانوادگــی، قابل ارجاع بودن کلیه دعاوی به نهاد داوری اســت، نهاد 
داوری در راستای اصالح زوجین تدارک دیده شده و فرقی بین موضوع اختالف زوجین وجود 
ندارد به عبارت دیگر چه دعوای زوجین دادخواست طالق باشد یا دادخواست مطالبه نفقه و یا 
هر دعوای دیگری که در روابط زوجین منجر به خوف شقاق می گردد قابلیت ارجاع به داوری 
را دارد مگر آنکه به موجب قانون »اســتثناء« گردیده باشد. این مهم در قوانین قبل از انقالب 
خاصه قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مقرر گردیده بود و با توجه به عدم نسخ قانون 

مذکور دادگاه ها می توانند دعاوی مختلف زوجین را به داوری ارجاع نمایند.
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 پیشــنهاد می گردد قانون گذار از ظرفیت مراکز مشاوره در مورد نهاد داوری بهره برداری 
نماید؛ به عبارت دیگر قانون گذار با تغییر نام »مراکز مشــاوره« به »مراکز مشــاوره و داوری« 
نســبت به فراهم نمودن زیرســاخت های این نهاد و تأســیس حقوقی اهتمام ورزد؛ چراکه با 
راه اندازی نهاد داوری در معیت مراکز مشاوره، عالوه بر کاهش مراجعات به دستگاه قضا، 
کاهــش هزینه های نهاد خانواده، تحکیم و پایداری نهاد خانواده قبل از مراجعه به دســتگاه 

قضا را به دنبال خواهد داشت.
 همچنین از منظر روانشناســی وجود نهاد داوری می تواند مفید و کمک کننده باشد، در 
مراکز مشــاوره خانواده که با رویکردهای درمانی و مشــاوره ای به کمک زوجین می شتابند 
تالش بر این اســت تا مشــاور با پرهیز از هرگونه قضاوت و داوری یا ســوگیری بین آن ها به 
افزایش تعامالت مثبت زوجین از یک ســو و کاهش تعامالت منفی از ســوی دیگر بپردازد. 
ایــن مهم با آموزش مهارت های الزم برای گوش دادن، کاهش تنش، شــیوه های مذاکره و 

گفتگو و روش های حل مسئله انجام پذیر است.
 امــا نکته اینجاســت که در بســیاری از موارد زوجیــن به قدری آشــفته و تنیده اند که 
تصمیــم خود را مبنی بــر طالق و جدایی گرفته و ســپس مراجعه کرده انــد. صرف نظر از 
ایــن تصمیم گیــری، تالش اولیه در راســتای وصل زوجین به یکدیگر اســت. ازآنجاکه در 
چنین مواردی طبق توصیه های دینی نیز وجود حکمی که موردقبول طرفین باشد، توصیه شده 
اســت، داور می تواند با داوری اولیه بین آن ها به رفع این آشــفتگی اولیه کمک کند. از این 

منظر نیز وجود نهاد داوری می تواند مؤثر باشد.
 اصل در محاکمات و رسیدگی ها، علنی بودن آن است مگر آنکه استثنا یا استثنائاتی بر 
اصل مذکور وارد گردد. در مباحث حقوق کیفری ضرورت رســیدگی علنی جهت اعتماد 
به دستگاه قضا، شفافیت در رسیدگی ها و در یک کالم دادرسی عادالنه اجتناب ناپذیر است 
به عبارت دیگر غیرعلنی بودن دادگاه ها در بسیاری از موارد، موجب ایجاد شبهه و بی اعتمادی 
به دســتگاه قضا می شود و چه بسا قضاتی از فضای غیرعلنی بودن سود برده و قضاوت را از 
حالت انصاف خــارج می کنند؛ اما در مباحث حقوق مدنی، خاصه دعاوی و امور خانواده 
ضرورت رسیدگی علنی کمتر است. در ماده 9 الیحه حمایت خانواده پیشنهادی با توجه به 

همین ضرورت تدوین گردیده بود.
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 پیشــنهاد می گردد قانون گذار در دعاوی و امور خانوادگی نســبت به برگزاری غیرعلنی 
دادگاه اهتمــام و اصل حاکم بر دعاوی خانوادگی را غیرعلنی اعالم نماید. این امر به خوبی 
در ذیل ماده 352 قانون آئین دادرســی کیفری تبیین شــده است. در بند الف ماده مذکور 
یکی از مواردی که قرار غیرعلنی بودن محاکم صادر می شود امور خانوادگی برشمرده است 

که قانون گذار مشابه همین مقرره را می تواند در محاکم خانواده وضع کند.
 رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان و در نظر گرفتن اقتضائات رشــدی و ویژگی های 
سنی آنان ایجاب می کند که جهت کاهش سختی و رنج جدایی والدین تشریفاتی از جمله 
غیرعلنــی بودن و نیز عدم حضور آنان در جلســات دادرســی رعایت گــردد تا به این ترتیب 
ســالمت روانــی آنان موردتوجه قرار گیــرد. طبعًا برگزاری علنی چنین جلســاتی با توجه به 
فرهنــگ جامعه ما کــه ارتباطات گســترده ای در خانواده ها را رقم زده منجــر به نقل اقوال 
مختلفــی می گردد که با انتشــار چنین نظــرات و قضاوت هایی اذهان کــودکان یا نوجوانان 
به شــدت آشفته می شــود و تبعات ناشــی از جدایی والدین را برای آن ها دشوارتر می سازد؛ 
بنابراین دو اصل غیرعلنی بودن و نیز عدم حضور کودکان و نوجوانان در جلســات دادرسی 

نیز از منظر روانشناسی منطبق با روحیات کودکان و نوجوانان است.
 قانون گذار در مواد قانونی متعددی نسبت به رعایت مصالح کودکان و نوجوانان اهتمام 
ورزیده است. در ماده 45 مقرر داشته است »رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان 

در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است«.
 این ماده را می توان به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده برشمرد که 
قانون گذار با واژه »کلیه« به طور عام به این مهم پرداخته و نه تنها تصمیمات دادگاه ها، بلکه 

تصمیمات مقامات اجرایی را مشمول آن دانسته است.
 اگرچــه قانون گذار در مــاده مذکور از محجوران ســخنی به میان نیــاورده و صرفًا به 
کودکان و نوجوانان اشــاره کرده لیکــن با توجه به صالحیت رســیدگی دادگاه خانواده به 
دعاوی محجوران باید گفت رعایت مصلحت محجوران در تصمیمات الزامی اســت بدون 
تردیــد تصمیم قضایی یا اجرایی با توجه به عــدم رعایت مصالح کودکان و نوجوانان قابلیت 
نقض و مقام قضایی نیز با توجه به عدم رعایت موازین قانونی قابلیت پیگرد قضایی را دارد.

 اصل رعایت مصالح محجوران در مواد 6-7-41-45-46-29 حمایت خانواده و مواد 
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کید قرارگرفته است.  15 و 14 قانون حمایت کودکان بی سرپرســت یا بد سرپرســت مورد تأ
همچنین در باب مصالح کودکان، قانون گذار به عدم حضور کودکان در جلسات رسیدگی 

اشاره نموده است.
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