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١٩٠:كدموضوعي  ٦٧٢٣ : شماره مسلسل
 

 
 

تـرين    شـود عمـده     گونه كه از مقدمه توجيهي و مفاد طرح حاضر اسـتنباط مـي              آن
 :عبارتند ازطرح اهداف 

 ، ي به اختالفات خانوادگي در محاكم در رسيدگعريست. ١ 
 ، ني در دعاوي خانوادگيمددادرسي  عدم رعايت تشريفات آيين. ٢ 
 .احد در رسيدگي به اختالفات خانوادگي در محاكمو ةايجاد روي. ٣ 

 
 
 

اهداف مورد اشاره در بند نخست اگرچه ممكن است در نگاه اول معقول و موجه               
بايـد ترديـد كـرد،    هـا   پذيري آن با اندكي تأمل و تفكر در توجيه     اما   ،به نظر برسند  

سيدگي به اختالفات خانوادگي تا جـايي پسـنديده اسـت كـه          در ر  زيرا اوالً تسريع  
 صـادره را مخـدوش نسـازد، كـه در ايـن صـورت تـالي                 ياعتبار و استحكام آرا   

فاسدهاي متعـددي خواهـد داشـت، وانگهـي تسـريع در رسـيدگي و صـدور رأي             
شرعاً و عرفاً مقبـول و ممـدوح        ي از دعاوي خانوادگي نظير طالق،       ت به بعض  بنس

شـرع  اسـت و تعجيـل در آن موافـق          و مكـروه    بغـض الحـالل     طالق ا نيست، زيرا   
 .نيست

طرحبيان اهداف و مقاصد. ١

 ارزيابي مقاصد طرح. ٢
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دادرسي در رسيدگي به اختالفات خـانوادگي          عدم رعايت تشريفات آيين    ثانياً 
ل تحقق عدالت و موجب اتـالف       خپذيرفته است كه قواعد آيين دادرسي م      حالي  در  

يز مثـل  ، در غير اين صورت دعاوي خانوادگي نشودوقت و تضرر اصحاب دعوا      
به اين كه توجه ا بدادرسي باشد، به ويژه       ساير دعاوي الزاماً بايد تابع قواعد آيين      

فعلـي   كه جـايگزين آيـين دادرسـي         ،رسيدگي خاصي را    طرح پيشنهادي هيچ آيين   
 .دهد شود ارائه نمي

آيا منظور از عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي كنار نهادن اصول و قواعد              
وامثال ذلك است، در اين صورت ضرورت   » البينه علي المدعي  «قاعدة  اصيل نظير   

 شود؟ كنار نهادن چنين قواعدي چگونه توجيه مي
ثالثاً ايجاد رويه واحد در رسيدگي به اختالفات خانوادگي نيز اجمال و ابهـام           

دارد واقعاً در شرايط حاضر مشكل چيست و اختالف رويه در كدام موارد است،              
 ه، يك محكم  استها واحد     مصاديق عسر و حرج رويه     مورد   درآيا به عنوان مثال     

دانـد و     دانـد و محكمـه ديگـري نمـي           زوج را از مصاديق عسر و حـرج مـي          داياعت
شايسته است كـه پيشـنهاد دهنـدگان محتـرم در مقـام بيـان            . ي از اين قبيل   يلمسا

اد گـاه هـدف ايجـ       كننـد تـا آن    بيـان    مصاديقي از اختالف رويـه را        ،  داليل توجيهي 
 .وحدت رويه موجه باشد

 
 
 

بـه  . رسد كه طرح حاضر از جهات متعدد واجـد ايـراد و اشـكال اسـت                 به نظر مي  
نخسـت  : توان اشكاالت وارد بر اين طرح را به دو دسته تقسـيم كـرد               اختصار مي 

 دوم ايرادهايي كه بر تك تك مواد ،ايرادهايي كه به اساس و كليت طرح وارد است
 :گيرند ر مورد اشاره قرار مي كه در زي، وارد است

 

 هدايت به سمت اهداف كارآمدي.٣
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 ت طرح وارد استيكلبه ايرادهايي كه ) الف
آنچه كه در ظـاهر از ايـن عنـوان و           . است» حل اختالف خانوادگي  «عنوان طرح   . ١

 اين است كه طرح حاوي قواعد شكلي مربوط به          ،شود  مقدمه توجيهي استنباط مي   
ل يمسااز  د كه بسياري    شو  اما با دقت در مفاد آن مالحظه مي        ،  دادرسي است   آيين

ها قانون مـدني اسـت، نظيـر          ماهوي نيز مطرح شده است كه جايگاه بعضي از آن         
اين وضعيت، يعنـي اخـتالط قواعـد شـكلي و مـاهوي،             ...  و   )١٥(،  )١٤(،  )١٣(مواد  

قواعـد شـكلي همـان      . هاي منطقي قانون نويسـي نيسـت        نده و مبتني براسلوب   يبز
نحوه حضـور و كيفيـت دفـاع متـداعيين در نـزد             تشريفات رسيدگي به دعاوي و      

بايد از قواعد ماهوي، كه قواعد موجد حق و مسقط          و به طور منطقي     محاكم است   
تفكيـك شـوند و هـر       حق و احكام ناظر بر تنظيم روابط حقوقي و معامالت است،            

در طـول    -در سنت قانونگـذاري ايـران       . اي آورده شوند    يك در مجموعه جداگانه   
هاي حقوقي جهان نيز اين رويه معمـول          همچنين در ساير نظام    -شته  يك قرن گذ  

ناگفتـه  . دادرسي از قواعد ماهوي و مدني جـدا اسـت      و متداول است و قواعد آيين     
اسـتثناهايي در   دادرسي و شكلي ممكـن اسـت          نماند كه گاه در ضمن قوانين آيين      

 .قاعده نيستو بوده اين امر استثنا بعضي از قواعد ماهوي آورده شود اما 
طرح پيشـنهادي گفتـه شـده اسـت كـه رسـيدگي بـه دعـاوي               ) ١(در ماده   . ٢ 

دو سؤال  حكم  اين   مورد   در. دادرسي است   خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين    
دادرسـي مـدني       كدام بخش از تشريفات آيـين      ،   نخست ؛كند  كلي به ذهن خطور مي    

وادگي نيــاز بــه تنظــيم الزم الرعايــه نخواهــد بــود؟ آيــا حتــي طــرح دعــاوي خــان
 نحوه  ،  دادخواست نيز ندارد آيا در دعاوي خانوادگي تعيين وقت رسيدگي و ابالغ           

 اجرا نخواهند شد؟....   وو كيفيت دفاع، ايرادات
، نشـود دادرسـي مراعـات       تشـريفات آيـين   بايـد    اگـر    ؛سؤال دوم ايـن اسـت      

وي بايـد نـزد     جايگزين آن كدام است؟ زيرا دعاوي خانوادگي هم مثل سـاير دعـا            
 در  يمقررات و تشـريفات   بدون ترديد   محكمه طرح و مورد رسيدگي قرار گيرند و         
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جز چند نكته مثل داوري يـا       ه  باشد، طرح پيشنهادي ب   وجود داشته   بايد  مورد  اين  
كنـد و ايـن        هيچ طرح شفاف و منسجمي ارائه نمي       ،  بعضي قواعد صالحيت محكمه   

 .لي براي آن ارائه نشده استح راهو اساسي و بسيار مهم است مشكلي 
اي احكام    ديگري كه بر طرح حاضر وارد است اين است كه پاره          كلي  ايراد  . ٣ 

از جمله  . تكرار شده است   طرح    و مقررات كه در قوانين ديگر موجود است در اين         
 قانون  )١١٤٦( طرح پيشنهادي كه مبين طالق خلع است همان ماده           )١٥(مفاد ماده   

اگرچه عبارات آن متفاوت است لكن واجد هيچ        . گرديده است ر  مدني است كه تكرا   
 .حكم جديدي نيست

 مـاده واحـده     »٣« پيشنهادي دقيقاً همان مفاد تبصره       )١٦(همچنين مفاد ماده     
 مجمـع تشـخيص     ٢٨/٨/١٣٧١قانون اصالح مقـررات مربـوط بـه طـالق مصـوب             

 .اردوجود نداي در طرح پيشنهادي  مصلحت نظام است و هيچ حكم اضافه
 قانون اصالح مقـررات     »٦«دقيقاً مفاد تبصره    » ب«و  » الف«همچنين مفاد بند     

 . مجمع تشخيص مصلحت نظام است٢٨/٨/١٣٧١مربوط به طالق مصوب 
در مقابل اين ايراد ممكن است گفته شود كـه هـدف از تكـرار مـوارد مـورد                    
نگـامي  هايـن سـخن     .  تجميع مقررات پراكنده در يك مجموعه خاص اسـت         ،  اشاره

ثانياً تحت يك عنوان و مجموعه و  مقررات اوالً پراكنده باشند     پذيرفته است كه آن     
گونـه كـه اشـاره شـد بخشـي از             در حـالي كـه همـان        همگن و مرتبط جمع گردند،    

طرح پيشنهادي صـرفاً    در حالي كه    مقررات تكراري مربوط به قانون مدني است،        
ندان انسجام و ارتباطي بـا يكـديگر        مفاد و احكام آن چ    وگرنه  عنوان واحدي دارد    

 .ندارند
  ايرادات تفصيلي وارد بر هر يك از مواد) ب

 : دشو  مواد به ترتيب شماره بيان ميدر اين بخش ايرادات وارد بر هر يك از
 ذيل اين ماده مقرر شده است كه رسيدگي به دعاوي خانوادگي در تمـام               -١ماده  

گونه   همان. دادرسي مدني خواهد بود     نمراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيي     
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ابهـام زيـادي دارد، واقعـاً كـدام بخـش از            حكـم    اشاره شد ايـن      يقبلبحث  كه در   
الرعايه نخواهد بود؟ آيا اساساً ايـن قبيـل دعـاوي از              دادرسي الزم   تشريفات آيين 

شوند يا خيـر؟ ايـن يـك اشـكال اساسـي در طـرح                 دادرسي خارج مي    شمول آيين 
ن چه پاسخ سؤال اخير مثبت باشد، تشـريفات جـايگزين كـدام         چناو  حاضر است   

 است؟
گفته شده كه دعاوي خانوادگي دعاوي خانوادگي   در اين ماده در تعريف       -٢ماده  

سؤال ايـن اسـت كـه اگـر ايـن دو اصـطالح             .  مدني است  اتهمان دعاوي و اختالف   
بـودن   تـرادف ماند؟ در صـورت       از هم تفكيك شده   ) ١(مترادف است چرا در ماده      

) ١(مذكور در صدر ماده     » كليه اختالفات مدني ناشي از امر زناشويي      «آيا عبارت   
 اضافه نيست؟

شـده   در اين ماده و همچنين در عموم مواد طرح، عباراتي به كار گرفتـه                -٣ماده  
تري   توان از عبارات مناسب     ها مي   يك متن قانوني نيست و به جاي آن       شايسته  كه  

رسـيدگي بـه امـور خـانوادگي در         «: گفته شده اسـت   ) ٣(اده  مثالً ذيل م  . بهره برد 
 .»دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت

رسيدگي بـه دعـاوي خـانوادگي       «توان گفت     به جاي اين عبارت نامناسب مي      
وانگهي آيا اين حكم هيچ استثنايي ندارد، مثالً در مواردي كـه بـه              . »غيرعلني است 

شود و طـرفين دعـوا نيـز بـه علنـي              خدشه وارد نمي  عفت عمومي و اخالق حسنه      
يـه  جرسـيدگي غيرعلنـي باشـد؟ در ظـاهر تو         بايـد    آيـا بـاز      ،  بودن رضايت دارند  

 مغـاير اصـل     )٣( اين كه ذيل مـاده       به عالوه . معقولي براي اين اطالق وجود ندارد     
ليه محاكمات علني اسـت مگـر       ك قانون اساسي است زيرا بر طبق اين اصل          )١٦٥(

بر . ي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد      فانعلني بودن آن م   كه  خيص دادگاه   به تش 
 )١٦٥( اختيار قاضي را بـر طبـق ايـن اصـل          ،  طرح) ٣(اين اساس عبارت ذيل ماده      

 .سازد سلب مي
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بضاعت تشخيص  هر يك از طرفين را بي... «:  درصدر اين ماده گفته شده    -٤ماده  
 است كـه    تر  مناسبپس  ان اعسار است،    بضاعت هم   در ظاهر منظور از بي    . »...دهد

و در  بـوده   از اصطالح اعسار و مشتقات آن اسـتفاده شـود كـه رايـج و متـداول                  
 .قوانين ايران تعريف خاصي دارد

هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده و « عبارت -٥ماده  
قابـل انتقـاد    » بـود  صالح به رسيدگي خواهـد       ،  باشد، دادگاه حوزه محل اقامت زن     

و وجـه   اسـت   است و نوعي تبعيض     جح  است زيرا ترجيح زن برمرد ترجيح بالمر      
حكـم    ايـن  ،دنبال تسـاوي حقـوق زن و مـرد باشـيم          اگر به   وانگهي  . شرعي ندارد 

نقض غرض است، مگر اين كه از باب رعايت حـال و شـأن زن ايـن حكـم صـادر           
در غير اين صورت    . شودضع  به نفع زن و   حكم  شود يا از باب حكم حكومتي اين        

حل منطقي اين است كه در فرض مسأله زوجين با توافق مرجع رسيدگي  شايد راه
كه اين توافق نيز تا زماني كه حاصل نشده مشـكل محـاكم را حـل                . را تعيين كنند  
 .نخواهد كرد

خواسـت يكـي از     ر در اين ماده دادگاه مكلف شده است كه در صـورت د            -٧ماده  
دو ايراد اساسـي بـر ايـن    . اصحاب دعوي موضوع دعوي را به داوري ارجاع كند    

 توافـق اصـحاب      ارجاع بـه داوري بايـد بـا        ؛ نخست اين كه قاعدتاً    ماده وارد است  
ها هيچ دليل موجهي وجـود نـدارد          وي باشد و با صرف درخواست يكي از آن        دع

 در ماده پيشنهادي اشاره شـده كـه    ثانياً؛كه ديگري مكلف به رجوع به داور شود  
عــات اتشــريفات مربــوط بــه داوري منــدرج در قــانون آيــين دادرســي مــدني مر 

 . نيز معرفي نشده استاما تشريفات جايگزينشود،  نمي
چه دادگاه رأي داور را مخالف قوانين موجد   چنان،  در اين ماده گفته شده-٩ماده 

ابهـام و   »  حـق  دقـوانين موجـ   «عبـارت   . كند  حق بداند رأساً به مسأله رسيدگي مي      
 حـق   دكـدام قـوانين موجـ     كـه   موجب اختالف رويه خواهد شد      حتاً  اجمال دارد و    

 اگر رأي داور منافي صريح شرع باشد آيا اشكال نخواهد داشت؟اما است؟ 



      _______________________________________________٧ 
 
 

 

احتمـاالً  .  اسـت  اسـتفاده شـده   » تقاضـانامه « در ايـن مـاده از اصـطالح          -١٢ماده  
 نيـاز بـه تقـديم    ،  انـد كـه شـخص متقاضـي طـالق           اسـته دهندگان طرح خو    پيشنهاد

نداشته باشد، به   را  دادخواست با شرايطي كه در آيين دادرسي مدني وجود دارد           
رسد كه اين امر نه تنها كمكي به تسهيل و تسريع در رسيدگي به دعـاوي                  نظر مي 

.  بلكه در مواردي موجب افزايش مشكالت نيز خواهد شـد          ،  خانوادگي نخواهد كرد  
ابـالغ و آگهـي    ،    ، ثبـت    شـكل تشـريفات مربـوط بـه       و   اگـر شـرايط      به عنوان مثال  

هـر چنـد    تقاضـانامه رعايـت نشـود تشـريفات،          مورد   دادخواست وجود دارد در   
نامـه يـا درخواسـت        چگونه با تقاضا  بايد  اختصاري، جايگزين كدام است؟ محاكم      

 برخورد كنند؟
 كـه ذيـل آن مقـرر        يـن اسـت   توجه است ا  قابل  مطلب ديگري كه در اين ماده        

چه هر يك از زوجين بدون تحصيل گواهي عـدم امكـان سـازش                چنان ،  شده است 
ايـن  . دنشـو    به حبس از شش ماه تا يك سـال محكـوم مـي             ،  دنكنمبادرت به طالق    

 زيرا چگونه ممكن اسـت كـه        ،  تواند ناظر به زن يا زوجه باشد         نمي يپيشنهادحكم  
مگر در مـوارد اسـتثنايي كـه        . يش را مطلقه كند   زوجه بدون مراجعه به دادگاه خو     

براساس فتاوي فقهي زوجه در اين امر وكالت داشته باشد كه در اين صورت نيز               
حـال براسـاس مقـررات موجـود در     بـه هـر   . مزبور خالف شرع خواهد بود  حكم  

داشـته  تمامي موارد زوجه يا زوج براي طالق بايـد گـواهي عـدم امكـان سـازش                  
 .باشند
و بـا   بينـي شـده بسـيار سـنگين اسـت             مجازات پيش گر اين است كه     نكته دي  

 .انطباق نداردهاي سالب آزادي  در باب كاهش مجازاتهاي كلي  سياست
چهارده بند موارد درخواست گواهي عـدم امكـان سـازش           در   اين ماده    -١٣ماده  

عدم تمكـين زوجـه بـه عنـوان يكـي از مصـاديق              ) ٣( در بند    .استكرده  مشخص  
در حقوق مدني تمكين دو معنا دارد يكي تمكين خاص است كه            . ه است معرفي شد 

همــان همبســتري اســت و ديگــري تمكــين عــام اســت كــه بــه معنــاي متابعــت از 
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تمكين به طور مطلق بـه كـار        ) ٣(در بند   . هاي مشروع و موجه زوج است       خواسته
كه آيـا از    كنون سؤال اين است     ا. گيرد   هر دو نوع تمكين را دربرمي      تاًرفته و قاعد  

 اگر زوج بـه خـاطر خـروج زوجـه از            ،   دادگاه و پيشنهاددهندگان محترم طرح     ديد
منزل بدون رضايت او درخواست طالق كند آيا ايـن موجـه اسـت؟ و بايـد چنـين                   

 درخواستي را پذيرفت؟
 تشخيص و احراز مفاهيم ترك خانواده، عـدم    »١٢« و   »١١«،  »١٠«در بندهاي    

اير حيثيت و شئون خانواده به دادگاه واگـذار شـده          محكوميت مغ و  رعايت عدالت   
ايـن  . شـود ارائـه    بدون اين كه در ايـن مـوارد معيـار شـفاف و مشخصـي                 ،است

ا بعضي اهداف طرح حاضر از جمله ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به             بوضعيت  
كه تشخيص امر به دادگاه ارجـاع داده           زيرا همين  ؛ دعاوي خانوادگي مغايرت دارد   

 زيـرا محـاكم تشـخيص       ،  تواند منشـأ اخـتالف رويـه باشـد          ميبه خود    شود خود 
ــابراين   ــد داشــت، بن ــار  شايســته يكســاني نخواهن ــذكور معي ــوارد م اســت در م

 .شودارائه تري  شفاف
محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پـنج   : )١٣(ماده  » ٨«بند  در   

 .»الخ... تر  سال حبس يا بيش
ز طالق براي زندان رفتن وجه شـرعي نـدارد، مگـر از             اوالً صدور مجو  ) الف 

و باب عسر و حرج كه در اين صورت الزم است عنوان عسر و حرج ذكـر شـود                   
 .گذارده شودد و مصاديق آن به عهده دادگاه رتشخيص موا

 ، تر به مدت پنج سال يا بيشحتي ) زن يا مرد(به صرف زنداني شدن فرد      ) ب 
ردن كـانون   براي طالق باشد، زيرا سبب به هم خـو        تواند دليل و وجه شرعي        نمي

ي بـراي فرزنـدان و فـرد زنـداني، در پـي             ئات بسيار سـو   شود كه تبع    خانواده مي 
اگـر عسـر و حـرج       . دهـد   اي را نمـي      قطعاً شرع مقدس چنين اجـازه      ،  خواهد داشت 

خواهـد  عالوه بر آن براي زنداني مجازاتي مضاعف        . شديد باشد، قابل قبول است    
 !را هم زندان را بايد تحمل كند و هم همسر خود را از دست بدهدزي. بود
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 .»الخ... ابتال به هرگونه اعتياد مضري كه  «)١٣( ماده »٩«در بند . ٣ 
اوالً همه اعتيادها مضر است، فقط تفاوت در ميزان ضرر اسـت كـه در               ) الف 

 و  ثانياً، صرف اعتيـاد مضـر دليلـي بـراي طـالق           . بند مذكور مشخص نشده است    
الزم » اميدي به درمـان و اصـالح شـخص معتـاد نباشـد            «ثالثاً قيد   . نيستجدايي  

 .است كه ذكر نشده است
توان ذيل عنوان مـاده       اين مورد هم از مصاديق عسر و حرج است كه مي          ) ب 

 :عسر و حرج به ذكر چند مورد پرداخت
چـه كـه در    آن، اشاره شـد ) الف(گونه كه در بند     همان )١٦( و   )١٥(،  )١٤(د  موا 

 طـالق   اتاين مواد بيان شده است تكرار مواد قانون مدني و قانون اصـالح مقـرر              
 مجمع تشخيص مصلحت نظام است و نيازي به قانونگذاري مجـدد            ١٣٧١مصوب  
 .ها در اين مجموعه نيز توجيه مستحكمي ندارد تجميع آنندارد و 

جـازه دادگـاه   توانـد بـا ا   مرد در مـوارد زيـر مـي   «كه مقرر شده     ٢٢ماده  در   
صـريح  نـص    مورد وجه شرعي ندارد و بـا         ٩انحصار به   » همسر دوم اختيار كند   

فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني و ثالث و رباع فان خفـتم             : فرمايد  قرآن كه مي  
قـران  در فـرض تعـدد زوجـات        گونه كه     همان.  مغايرت دارد  ١»ةدفواح ن ال تعدلوا    ا

تـر    حكـم توان اين شرط را در قانون م        ، مي كرده است را بيان   شرط رعايت عدالت    
 بستن راه ازدواج مجدد بر مـردان خـدمت بـه جـنس زن               ،  عالوه بر اين  . بيان كرد 

 .هايي كه آمار زنان به نسبت مردان فزوني دارد نيست به ويژه در جامعه
گاه مردي با داشتن همسر بـدون تحصـيل اجـازه دادگـاه         هر  «: ٢٣ذيل ماده    

 .»خلا... كندمبادرت به ازدواج 

                                                 
 .٢ي /سورة نساء. ١
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هـيچ وجـه شـرعي    . صريح قرآن و احاديـث اسـت  نص اوالً اين بند برخالف    
براي جلوگيري از ازدواج مجدد مرد وجود ندارد، به ويژه در صورت تمكن مالي              

 .مرد و رعايت عدالت
اي اسـت بايـد حتمـاً بـه           ثانياً در صورتي كه لزومي بر تصويب چنـين مـاده           

ذكر و تصويب شود و براي متخلف مجـازات         ) تيحكم حكوم (عنوان حكم قانوني    
 .شودتعيين 
در و ها ذكـر شـود    راه ديگر آن كه به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه  ) ج 

 .صورت تخلف، قابل تعقيب و مجازات باشد
 :شود در پايان اين بند به دو نكته تكميلي اشاره مي 
وقي است زيـرا    نخست اين كه متن طرح حاضر نيازمند يك ويرايش دقيق حق           

بسياري از اصطالحات و عبارات به كار رفته در آن متناسب با يك مـتن حقـوقي                 
 .نيست
كليـه قـوانين و     « طي عبارتي كلي گفته شده اسـت         )٢٦(ديگر اين كه در ماده       
هـاي     مفاد ايـن حكـم، اگرچـه در سـال          ».دشو  ت مغاير با اين قوانين لغو مي      مقررا

و بـه يـك رويـه و سـنت تبـديل            شده اسـت    آورده  اخير مكرراً ذيل قوانين متعدد      
اوالً قـوانين و مقـررات      .  از جهات متعدد قابل انتقاد و ايـراد اسـت           و استگرديده  

 ثالثـاً   ؟ ثانياً مرجع تشـخيص مغـايرت و عـدم مغـايرت كيسـت             ؟مغاير كدام است  
بعضـي  و   داننـد احكـام را مغـاير ب     بعضـي    از محاكم و حقوقدان،      ،چنانچه بعضي 

دار براي رفع اختالف كدام است؟ رابعاً ماده حاضـر واجـد              جع صالحيت ندانند مر 
 چه حكم جديد و مفيدي است؟

هاي اخير موجب شده است كه در  عدم توجه به اين سؤاالت اساسي در سال 
االجـرا عـاجز شـوند و         بسياري موارد قضات و مجريـان از شـناخت قـانون الزم           

 .تر خودنمايي كند  بيشزرو بهزاي به نام تنقيح قوانين رو ضرورت مقوله
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 بررسي آثار جنبي طرح. ٤
 

 
 

رسد كـه اگـر طـرح         به آنچه كه در محورهاي پيشين بيان شد به نظر مي          توجه  با  
 نه تنها پيامد مثبت مشـهودي در پـي   .به تصويب برسدطرح شد حاضر به كيفيت   

 : منفي نيز ايجاد خواهد كرد از جملهينخواهد داشت بلكه پيامدهاي
 ، رسيدگي به دعاوي خانوادگي اختالف رويه در محاكم. ١ 
 ،  ديگر از حيث شناخت قوانين مغايرسردرگمي قضات و مجريان. ٢ 
 مـورد   دادرسي مشـخص در      به علت نبود تشريفات و آيين      دادرسياطاله  . ٣ 

 ، دعاوي خانوادگي
 .افزايش آمار طالق. ٤ 

 
 
 

صـويب  رسـد كـه ت      به آنچه كه در محورهاي پيشين بيان شد به نظر مـي           توجه  با  
پـس  . گشودرهي از مشكالت خانوادگي نخواهد      و گ توجيه بوده   طرح حاضر فاقد    

حـل مشـكالت دعـاوي خـانوادگي بـرداريم          جهـت   اگر بخـواهيم گـامي مـؤثر در         
شـود كـه هيـأتي مركـب از قضـات، وكـال، اسـاتيد رشـته حقـوق و                      پيشنهاد مـي  

كنند آن گـاه    شناسي و مشاوران مسائل خانوادگي، ابتدا مشكالت را احصا            جامعه
 . ها بيايند براي آنمؤثر و علمي و دقيق قانوني هاي  حل راه

 

 پيشنهاد. ٥
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