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 صالحیت ذاتی دادگاه خانواده

 

 2امیرپویارشیدی  - 1علی تقی زاده 

 

 12/11/1931تاریخ پذیرش:               11/1/1931تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
ت یک دادگاه گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایبرای اولین بار در تاریخ قانون

موجودیت یافت؛ به همان  8/86/8938واسطه قانون حمایت خانواده مصوب اختصاصی و به
میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون 

 باشد،هم الزم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت میابهام در مورد آن

گذار عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانوندادگاه خانواده بهبحث صالحیت ذاتی 
باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین

موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی  قانون حمایت خانواده
که از  داده ولی به برخی دیگر دادگاه یادشده قراربا خانواده ندارند داخل در صالحیت 

توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش موضوعات خانوادگی هستند، بی
لذا با توجه به اینکه روند  شود،رفت از این مشکل پیدا نمیتفسیر لفظی راهی برای برون

ده با تمسک به تفسیر بر است، در این نوشتار سعی شاصالح قانون و رفع ابهامات زمان
واسطه آن بتوان، صالحیت دادگاه خانواده را به نحوی هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به

 مطلوب تبیین کردد. 
 

دادگاه  امور و دعاوی خانوادگی، تفسیر هرمنوتیک، تفسیر لفظی، :واژگان کلیدی
 اختصاصی، قانون حمایت خانواده
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 مقدمه

الوه بر قوانین ماهوی، مقررات شکلی متفاوتی نیز در شود عاهمیت خانواده موجب می

گذاری و پس از پیروزی انقالب خصوص آن وضع شود؛ در کشور ما از آغاز عصر قانون

مشروطه بارها قوانینی مرتبط با امور خانوادگی، مصوب شده، برخی از این مقررات شکلی و 

نظر شکلی، اصل بیست و یکم قطهها، ازنبرخی به ماهیت امور مربوطند؛ در خیل این مصوبه

بسیار پراهمیت هستند،  8/86/8938قانون اساسی و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 

منظور رسیدگی به از این بابت است که به تشکیل یک دادگاه اختصاصی به اهمیت این دو قانون

و قانون  8939و  8912 کنند؛ قوانین حمایت خانواده مصوبامور و دعاوی خانوادگی حکم می

قانون اساسی )دادگاه  68های موضوع اصل های موجود به دادگاهاختصاص تعدادی از دادگاه

نوعی سعی در متمایز کردن خانواده( و همچنین الیحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص هم به

گاه کدام حکم به تشکیل یک داداما هیچ کننده به موضوعات خانوادگی داشتهمرجع رسیدگی

های موردنظرشان اند، در واقع در سه قانون نخست تصریح شده که دادگاهاختصاصی نداده

دادگاه عمومی هستند و قانون درآخرگفته هم در مقام احیای محاضر و محاکم شرعیه بوده است 

کما اینکه در صورت توافق متداعین این  8و نه تشکیل یک دادگاه اختصاصی مربوط به خانواده،

 وجود داشت  دادگاه مدنی خاص به دیگر دعاوی حقوقی غیر مرتبط هم رسیدگی کند.امکان 

در مقام تعیین دامنه صالحیت  8938گذار در قانون حمایت خانواده مصوب هرروی قانونبه

های متعدد ها موجب ایجاد رویهکه اوالً عمل به آن ذاتی دادگاه خانواده، مقرراتی را وضع کرد

ها را شد، ثانیاً موجب عدم کارایی دادگاه خانواده خواهد شد، ثالثاً خانواده و نامتناجس خواهد

گذار ترین ایرادی که بر قانونکند، مهمدر برخی از موارد از دستیابی به این دادگاه محروم می

باره وارد است، عدم توجه به برخی موضوعات خانوادگی بوده که باید در زمره دراین

گرفتند که نگرفتند، همچنین برخی از اموری که در قانون جای می آن 1موضوعات ماده 

قانونی یادشده آمده ربطی به خانواده ندارد و موجب افزایش حجم کار این دادگاه و ماده

شود، لذا در این نوشتار در پی آن هستیم  ضمن تشریح معایب مقررات اش میناکارآمدی

گفته مرتفع شود؟ و همچنین ائه کرد که معضالت پیششود راهکاری اریادشده، دریابیم آیا می
                                                                                                   

، 8931، 8 ، مجله حقوقی دادگستری، شماره «دادگاه مدنی خاص در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران» ،یاوری، فتح اهلل 8.
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 صالحیت ذاتی دادگاه خانواده
 

 آیا پس از تبیین صالحیت ذاتی دادگاه خانواده، بازهم نیاز به اصالح قانون هست یا خیر؟

رسد با توسل به روش تفسیر هرمنوتیک و اصطیاد یک قاعده مقبول بتوان به این به نظر می

حدود ماندن در چهارچوب نصوص قانونی یافت، اما با عنایت به تمایل محاکم به ممهم دست

جای تعیین مصداق، کار شود و بهبهگذار دستراجع به صالحیت ذاتی، اصلح است که قانون

 ای را در رابطه باصالحیت ذاتی دادگاه موردبحث ارائه دهد.قاعده

با مفاهیم مرتبط  روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ایست و در ادامه بحث، نخست درباره

کنیم، دوم به ایرادات مربوط به مقررات صالحیت ذاتی دادگاه خانواده موضوع بحث می

 پردازیم و سپس راهکار حل مشکل را بررسی خواهیم کرد.می

 

 مفهوم شناسی -1
در تبیین صالحیت ذاتی دادگاه خانواده ضرورت دارد با مفهوم حقوقی خانواده و نیز امور و 

طورقطع بدون توجه به این مفاهیم هرگونه تفسیری از مقررات ، بهدعاوی خانوادگی آشنا شویم

 مربوط به صالحیت ذاتی دادگاه خانواده آکنده از اشتباه خواهد بود؛ همچنین الزم است پیرامون

ماهیت دادگاه خانواده، صالحیت ذاتی و روش تفسیری که قرار است در بازخوانی مقررات ناظر 

کارگیریم، توضیح داده شود، لذا در این قسمت از نوشتار به اده بهبه صالحیت ذاتی دادگاه خانو

 تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت.

 
 خانواده 1-1-1

سازمانی اجتماعی، متشکل از تعدادی افراد است که  «خانواده»شناسی نظر علم جامعهازنقطه

هستند و این  تبطواسطه عواملی همچون خون، ازدواج و یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربه

و  6، خانواده گسترده8ایصورت نامحدود برقرار است و به انواع خانواده هستهارتباط معموالً به

9خویشاوندی
اند، ارائه نداده «خانواده»ها تعریف واحدی از داناگرچه حقوق 1شوند،تقسیم می 

 فته منطبق نباشد.گطور دقیق با تعریف پیشرسد تعریف حقوقی خانواده بهاما به نظر می

                                                                                                   
1. nuclear family. 
2. extended family. 
3. kinship. 

 .823 – 812، ص ص 8912، مبانی جامعه شناسی، تهران: نشر سمت ،کوئن، بروس. 1
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شناسی، انواعی برای آن نهاد قائل شده و داستان با علم جامعهها، همدانبرخی از حقوق

شناسی در شناسایی نوعی ای از مقررات قانونی را دلیلی برای هماهنگی علم حقوق و جامعهپاره

ظر حقوقی، برای برخی دیگر از اساتید، از من 8اند؛از خانواده به سیاق دانش یادشده، دانسته

الزام به  خانواده دو مفهوم گسترده و محدود را در نظر گرفته و عواملی همانند ریاست شوهر،

ولی این موضوع که خانواده  دانسته های الزم برای شناسایی خانوادهانفاق و ارث را از مشخصه

د؛ درواقع به عقیده ایشان با اننقض دانستهها را دارا باشد، بعضاً قابلالزاماً باید تمامی آن مشخصه

 2،شودها شخص از برخی جهات عضو خانواده محسوب میحصول هریک از این مؤلفه

که  خانواده نهادی است متشکل از گروهی از افراد»همچنین در تعریفی حقوقی از خانواده آمده 

حمایت از اعضا و حسن و قابلیت الزام به  بریتبعیت، قابلیت ارثالزام قانونی به ها قابلیتبین آن

  9(.61، 8939رشیدی، )«معاشرت وجود دارد

الی  8832، 8889الی  8819، 311، 128 رسد تعریف درآخرگفته، با توجه به موادبه نظر می

و مواد مندرج در قانون حمایت از  8938قانون حمایت خانواده مصوب  68و ماده  8613

، جامع است. با عنایت به این 8936مصوب  سرپرست بد کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و

آید؛ ثانیاً برخی تعریف باید توجه داشت که اوالً خانواده از اجتماع اشخاص حقیقی به وجود می

سویه و برخی دوسویه هستند، ثالثاً طفلی که به علت افتراق پدر و مادر ها یکاز این خصیصه

و تحت حضانت مادر قرار دارد، به همراه  دور از پدر زندگی کردههمراه با مادر خویش و به

کرده و چه نکرده باشد، از طرفی رابطه او شود چه پدر ازدواجپدرش یک خانواده محسوب می

شود؛ درواقع دور از انتظار با مادر خویش هم در قالب یک خانواده جدای از اولی تعریف می

ل تأکید بر لفظ قابلیت این است در عالم حقوق، یک فرد عضو دو خانواده باشد؛ دلی نیست که

که سوء رفتار مرد یا که امکان دارد عاملی مانع فعلیت یافتن آن الزام قانونی شود، همانند وقتی

شود که اعضاء خانواده سوءاستفاده کردن از عنوان ریاستی که قانون به او داده است موجب می

یا حذف او از  وجب فروپاشی خانوادهتبعیت از او نداشته باشند، اما این موضوع مالزامی به

 شود.زنجیره اعضاء خانواده نمی
                                                                                                   

 .81 – 89، ص ص 8936، امامی، سیداسد اهلل، مختصرحقوق خانواده، تهران: نشرمیزان  ؛سیدحسین صفایی، . 8
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 دادگاه خانواده -2-1

قوه قضاییه مکلف به تشکیل دادگاه  8/86/8938قانون حمایت خانواده مصوب  8برابر ماده 

عنوان یک دادگاه اختصاصی شد است، همچنین از زمان تصویب آن قانون تا خانواده به

شوند در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه عمومی های خانواده تشکیل میکه دادگاههنگامی

حقوقی مستقر در آن شهرستان و در حوزه قضایی بخش دادگاه مستقر در حوزه بخش با رعایت 

کند؛ البته تشریفات و مقررات قانون یادشده، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می

  ی مربوط به اصل نکاح و طالق را ندارند.های بخش حق رسیدگی به دعاودادگاه

توان گفت مراجع قضاوتی ایران به دو صنف مراجع قضایی و مراجع اداری طورکلی میبه

شوند، مراجع قضایی خود به دو صنف مراجع قضایی کیفری و مراجع قضایی حقوقی تقسیم می

نوع مراجع اختصاصی، شوند، مراجع حقوقی یا از نوع مراجع عمومی است و یا از منشعب می

مرجع عمومی صالحیت رسیدگی به کلیه موضوعات مربوط به آن صنف را دارد مگر آنچه در 

قانون، رسیدگی به آن در صالحیت مرجع اختصاصی قرارگرفته، برعکس مرجع اختصاصی 

مرجعی است که صالحیت رسیدگی به هیچ موضوعی را ندارد مگر آنچه را که قانون، در 

مراتب آن مراجع نسبت به جع قرار داده باشد؛ درجه مرجع نیز با توجه به سلسلهصالحیت آن مر

 1.شوددیگر مراجع تعیین می

تمام موضوعات داخل در صالحیت  زیرا دادگاه خانواده از صنف مراجع قضایی حقوقی است؛

گی گفته، به نحوه رسیدآن ازجمله موضوعات مدنی است، همچنین در مواردی که در قانون پیش

شده، به اعمال و اقداماتی تصریح شده است که در آیین دادرسی مدنی موردنظر قرار اشاره

دانیم  بحث دادخواست برده شده که میقانون از دادخواست نام 1مثال در ماده عنوانگیرد، بهمی

سایر تشریفات »قانونی عبارت های کیفری موضوعیت ندارد، همچنین در همین مادهدر رسیدگی

آمده که خود مؤید ماهیت حقوقی دادگاه خانواده است، اگرچه امکان دارد « آیین دادرسی مدنی

شده واضح به نظر برسد، اما پرداختن به آن گریزناپذیر خواهدبود زیرا برای برخی بحث مطرح

محاکم موضوع شفاف نبوده و حتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم در یک نظر مشورتی دادگاه 

 6ا صالح برای ورود به امور کیفری مربوط به خانواده دانسته است.خانواده ر
                                                                                                   

 .923 – 926، ص ص 8913  تهران: انتشارات دراک،جلد اول، عبداله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته،  شمس، . 8
  8936./63/2مورخه  86/81/36نظریه شماره . 6



881 
 

 8931 بهار، ششموبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

های با عنایت به اینکه صالحیت دادگاه خانواده محدودواحصاء شده و مقنن همانند دادگاه

های قبلی، صراحتاً یا تلویحاً آن را از نوع محاکم عمومی ندانسته است، باید از نوع دادگاه

 استثنائی )اختصاصی( دانست. 

شود اگرچه در قانون ه لحاظ درجه، دادگاه خانواده از محاکم بدوی محسوب میب

توان از اشاره تلویحی صراحت به مرجع تجدیدنظر این دادگاه اشاره نشده  ولی این نتیجه را میبه

آن قانون، استنباط کرد، در این مواد برخی از احکام و آراء  91و  99و  96گذار در مواد قانون

دادگاه خانواده را غیرقطعی دانسته شده است؛ پس قاعدتاً مرجع تجدیدنظری باید ناظر  صادره از

 بر دادگاه خانواده باشد.
 

 صالحیت  -3-1

منظور رسیدگی و یا صدور حکم، در صالحیت عبارت است از اختیاری که مراجع قضایی به

د را در ورود به ها مشروعیت خودیگر دادگاهعبارتیبه 8خصوص موضوعات مختلف دارند،

و تشکیل یک دادگاه و تعیین  گیرندامور مربوط به روابط بین اشخاص جامعه از قانون می

صالحیت یا نسبی و یا ذاتی است، صالحیت  2محدوده صالحیت آن باید بر مبنای قانون باشد؛

صالحیت ذاتی یا صالحیت مطلقه  نسبی از موضوع تحقیق حاضر خروج موضوعی دارد اما

به  9ه عبارت است از شایستگی یک مرجع قضایی با توجه به صنف، نوع و درجه خود؛دادگا

عبارت اخری صالحیت ذاتی صالحیت مرجع رسیدگی نسبت به موضوع دعوا یا امر مطروحه 

 است. 

 

 ها و عیوب مقررات مربوط به صالحیت ذاتی دادگاه خانوادهنارسایی -2 
ایب مقررات راجع به صالحیت ذاتی دادگاه خانواده، در این گفتار و در مقام پرداختن به مع

ها را جزو این امور الظاهر مقنن آنآنچه از امور خانوادگی نیست و علی در وهله نخست به هر

                                                                                                   
، ماهنامه قضایی، «ادگاه ها،صالحیت ذاتی، صالحیت محلی و نسبی، صالحیت اضافیصالحیت د» رستگار نامدار، حسین،. 8

 8.2صفحه  ، 8932، 891 شماره
، فصلنامه دیدگاه های حقوق «صالحیت عام محاکم دادگستری و صالحیت شعب تعزیرات حکومتی»تولیت، سیدعباس، . 6

 .16، ص 8933، 81و  83قضایی، شماره 
 .8666، ص 8911، تهران:  نشر جنگل جاودانه جلد دوم، د علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی،محم انصاری، مسعود و . 9
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گذار در ذکر پردازیم و سپس درباره موضوعاتی که از امور خانوادگی است و قانونآورده می

 کنیم.می ها دقت الزم را مبذول نکرده است، گفتگوآن

 
 امور غیر خانوادگی قانون حمایت خانواده -1-2

در زمره  8938طور که گفته شد دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب همان

های اختصاصی صالحیت رسیدگی به هیچ و روشن است که دادگاه محاکم استثنایی بوده

همچنین دادگاه  8شده را ندارند،ر گرفتهدعوایی را، مگر آنچه در قانون برای آن دادگاه در نظ

اختصاصی مکلف به رسیدگی در خصوص امور داخل در صالحیتش خواهد بود، از طرفی در 

قانون حمایت خانواده، اموری را داخل در صالحیت آن دادگاه دانسته که با توجه به  1ماده 

ر سطور آتی به این تعریف حقوقی خانواده، هیچ فصل مشترکی با امور خانوادگی ندارد؛ د

ها محل تشکیک است، خواهیم موضوعات و همچنین اموری که خانوادگی بودن ماهیت آن

 پرداخت.

موردبحث رسیدگی به دعاوی مربوط به نامزدی و خسارات ناشی از برهم  1ماده  8در بند 

عریفی شده، ممکن است ایراد شود با توجه به تزدن آن در صالحیت دادگاه خانواده قرار داده

که از خانواده ارائه شد، امور مربوط به نامزدی مرتبط با خانواده نیست و در هنگام نامزدی هنوز 

به مفهوم حقوقی و یا حتی عرفی و اجتماعی آن به وجود نیامده ؛ درواقع نامزدی  «خانواده»

 6است؛قرارداد خود عقدی جایز که این پیش منظور ازدواجقرارداد بهعبارت است از یک پیش

البته جایز بودن آن به این معنا نیست که احترام به این وضعیت الزم الرعایه نباشد بلکه اخالق  و

کند که طرفین به این تصمیم احترام گذاشته و اراده جدی برای ادامه آن و ازدواج حکم می

ت راجع شود چرا مقنن رسیدگی به اختالفالذا با توجه به مطلب اخیر مشخص می 3داشته باشند،

ای موضوعات خانوادگی قرار داده، به عبارتی اگرچه با نامزدی خانواده به نامزدی را در زمره

قرارداد از یک پشتوانه اخالقی و آید، ولی همین پیششود و زوجیتی به وجود نمیتشکیل نمی

در  قرارداد،خواهد؛ همچنین این پیشعرفی برخوردار است که رسیدگی به آن توجهی ویژه می
                                                                                                   

، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران: «صالحیت دررسیدگی به امور مدنی»قائم مقام فراهانی، محمدحسین، . 8
 .821ص   ،8911،  21شماره

 .11 – 93صفایی؛ دکتر امامی،  پیشین، ص ص  . 6
 .11کاتوزیان،  پیشین، ص  . 9



861 
 

 8931 بهار، ششموبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

چنان اهمیتی برخوردار زمینه ایجاد نهاد خانواده است و از آنعرف و عادت مسلم کشور ما پیش

شود، رسیدگی به دعاوی راجع به آن قرارداد منفسخ میاست که مقنن حتی زمانی که این پیش

 را در صالحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

شده؛ دائم، موقت و اذن در نکاح اشاره قانون به موضوعات نکاحماده 6همچنین دربند 

خود مشخص است، درواقع این اعمال حقوقی مبنای خودیاهمیت نکاح دائم و اذن در نکاح به

شوند؛ اما با توجه به مقررات موجود ممکن است ارتباط نکاح منقطع با تشکیل خانواده می

م ممکن است موجبی برای خانواده محل تشکیک باشد، ولی باید در نظر داشت نکاح منقطع ه

بری، آید، هر چهار عامل قابلیت ارثتشکیل خانواده شود؛ برای مثال آنجا که کودکی به دنیامی

آید، لذا تبعیت الاقل بین پدر و فرزند به وجود می قابلیت تکلیف به انفاق و قابلیت الزام قانونی به

 نواده است.توجه مقنن به این موضوع منطبق با اهداف قانون حمایت خا

قانون، به نسب اشاره شده، نسب رابطه طبیعی و خونی بین افراد خویشاوند  1 ماده 88در بند 

گیرد و نسب به معنای خاص رابطه است؛ نسب به معنی عام رابطه نسبی با خط اطراف را در برمی

طن دیگری به طور مستقیم از بخونی و طبیعی بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند است یعنی یکی به

طور مطلق از نسب صحبت شده، قانون حمایت خانواده موردبحث، به 1در ماده  8،وجود آمده

که در برخی موارد ممکن است با توجه به مفهوم حقوقی خانواده، اثبات نسب ربطی درصورتی

شود رسیدگی به موضوع به خانواده نداشته باشد؛ مثالً وقتی صحبت از نسب دو پسرعمو می

 عنوان مرتبط با خانواده نیست.هیچبه

صحبت از رشد، حجر و رفع آن است؛ رشد در حقوق عبارت است از صفتی که  86در بند 

واسطه آن صالحیت و اختیار انجام معامالت با مشارکت در اعمال حقوقی را پیدا شخص به

ره در شخص واسطه حاالتی نظیر جنون و صغر و غیو حجر عبارت است از صفتی که به کندمی

طور کامل یا محدود، شود که محجور صالحیت مشارکت در اعمال حقوقی را بهکه موجب می

دهد یان مادی خود را تشخیص نمیو زنداشته باشد، درواقع صفتی که با حلول آن شخص سود 

احراز رشد صغیر یا حجر متصل به صغر  2،شودو از استیفاء حقوق یا برخی حقوق خود منع می

ر صالحیت دادگاه خانواده باشد درواقع شخص محجور با احراز رشد و حصول کبر از باید د
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شود، اما صالح دانستن دادگاه خانواده در ورود به سفاهت شخص کبیر بال خانواده خارج می

 ها خواهد شد.ها و ناکارآمدی آنتوجیه است و موجب افزایش حجم کار این نوع از دادگاه

رت مطلق از امور راجع به غایب مفقوداالثر، صحبت شده  که یکی از صودر بند پانزدهم به

گذار در دیگر شرایط رسیدگی به تواند ارث او باشد، این در حالی است که قانوناین امور می

خارج از صالحیت دادگاه خانواده دانسته، فلذا شایسته نیست که ارث در  را «ارث»موضوع 

 ث در موت فرضی را دادگاه خانواده رسیدگی کند!و ار موت حقیقی را دادگاه عمومی

عملی است که  8قانونی موردبحث، سخن از تغییر جنسیت است؛ تغییر جنسیتماده 81دربند 

ها موضوع شود؛ کالً دو قشر از انسانطی آن هویت و حتی جنسیت مرد یا زن دگرگون می

شوند و دارای هر نامیده می بحث تغییر جنسیت هستند: الف( کسانی که در حقوق و فقه مخنث

ها همسو با تمایالت جنسی جنس ب( افرادی که تمایل جنسی آن 6دو عالمت جنسی هستند

جنسان خودشان است، درواقع مشکل گروه دوم جنبه و برخالف تمایالت جنسی هم 9مخالف

ازگشت بند الف هستند درواقع مشکل تعیین جنسیت و ب اگرچه افرادی که موضوع 1روانی دارد؛

شده، به جنسیت خود رادارند، اما چون عرفاً در طول تاریخ مخنث بودن هم یک جنسیت شناخته

های علمی، معموالً در ذیل عنوان تغییر جنسیت بحث ها و نوشتهمسائل مربوط به آن در مقاله

ده شود، ایراد وارد بر مقنن این است که در بسیاری از موارد تغییر جنسیت ربطی به خانوامی

ندارد، به دیگر سخن با تعریفی که از خانواده ارائه شد، آنجا که یک شخص کبیر و مجرد 

گیرد که ای تحت شعاع این تصمیم قرار نمیگیرد، هیچ خانوادهتصمیم به تغییر جنسیت می

 دادگاه خانواده بخواهد رسالت خویش را در قبال آن به انجام رساند.

قانون حمایت خانواده، حسب ظاهر اموری را  1در ماده گذار هرروی دیدیم که قانونبه

داخل در صالحیت دادگاه خانواده دانسته است که هیچ ارتباطی با موضوعات خانوادگی ندارند 

تواند موجب کاهش کارآیی آن دادگاه و عدم توفیقش در دستیابی به اهداف مقرر و این امر می

 در قانون شود.

                                                                                                   
1. sex change. 
2. hermaphrodite 
3. transecxualis 

، 8931،  9، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره «احکام و آثار تغییر جنسیت»ی، یاسر، عبد ؛آقمشهدی، فخرالدین اصغری. 1
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 شده در قانون حمایت خانواده امور خانوادگی فراموش -2-2

پردازیم که برعکس آنچه در قبل گفته شد از در این بخش از نوشتار به موضوعاتی می

ها را گذار فراموش کرده که رسیدگی به آنشوند، اما قانونموضوعات خانوادگی محسوب می

 داخل در صالحیت دادگاه خانواده بداند.

ملیکی قرار دارد و عبارت است از وصیتی که وصایت یا وصیت عهدی در مقابل وصیت ت

طور مستقیم موجب تملک نشود و اثر مستقیم آن تملیک نباشد، از وصایت تحت عنوان به

الظاهر، وصیت پس با توجه به تفاوت وصایت و وصیت علی 8شود؛هم یاد می «تسلط بر تصرف»

فلسفه حمایت از خانواده است،  له صغار در صالحیت دادگاه خانواده نباشد؛ این امر در تضاد با

هدف اصلی قانون حمایت از خانواده یوده و وظیفه اهم دادگاه خانواده، رعایت غبطه صغار و 

یح نموده است، پس با خروج تصرقانون هم به این تکلیف مهم  13هاست، ماده الحمایهتحت

درستی اجرا نخواهد ویژه صغار این تکلیف قانونی بهموضوع وصیت له یا علیه محجوران و به

گاه یادشده هم وجود دارد، هیچ 1شد، این ایراد در مورد عدم تصریح به ارث محجوران در ماده 

المثل پذیرد که اموری همچون وصیت له یا علیه محجور و یا ارث او از اجرتعقل سلیم نمی

 تر باشد.اهمیتایام زوجیت کم

« و انقضای آن مدتع، فسخ وانفساخ نکاح، بذل طالق، رجو»قانونی مزبور به ماده 3در بند 

نویسی، ایراد وارد است، در مقرره موردبحث، شده که جای بحث دارد؛ بر این شیوه قانوناشاره

نوعی از اسباب انحالل نکاح مفروض است که اثر  ای نشده ، بطالن نکاحبه بطالن نکاح اشاره

گاه، عقدی منعقد نشده است؛ شود که هیچشود، درواقع چنین فرض میآن به ماقبل هم برمی

طور تلویحی به بطالن نکاح قانون جدید حمایت خانواده به 61الزم به ذکر است، مقنن در ماده 

کرده، اما در جای و حتی صالحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور مربوط به آن اشاره

ای به بطالن نکاح نواده بوده، اشارهاصلی خود که در مقام تبیین حوزه صالحیت ذاتی دادگاه خا

 «اسباب انحالل و بطالن نکاح»جای ذکر ناقص این موارد، عبارت تر بود بهنداشته است؛ شایسته

 رفت.به کار می

گذار فراموش کرده قانون جدید حمایت خانواده، باید گفت قانون 1ماده همچنین با عنایت به 
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را در حوزه  9و رحم جایگزین 6، تلقیح مصنوعی8لیدیسازی توااست که موضوعاتی همچون شبیه

 که اهدای جنین را مدنظر داشته است.  صالحیت ذاتی دادگاه خانواده وارد کند درصورتی

از کلمه کلون باریشه یونانی و به مفهوم تکثیر کردن و جوانه  سازی توالیدی،اصطالح شبیه

و قلمه زدن وجود دارد به این نحو که در  سازیشده است، درواقع شباهتی بین شبیهزدن گرفته

واسطه ترکیب گیرد؛ تولیدمثل طبیعی بههر دو روش، تکثیر بدون انجام عمل لقاح صورت می

سازی، گیرد ولی در شبیهاسپرم مرد و تخمک زن و تشکیل سلول تخم یا زیگوت صورت می

ت که ممکن است بحث سلول جنسی یا گامت موضوعیت ندارد و آنچه هست سلول جسمی اس

شده باشد، در این روش محتوای این سلول جسمی، در تخمک از بدن مرد یا زن گرفته

سازی انواع شبیه 1کند؛شود و مراحل رشد خود را آغاز میشده قرارگرفته و وارد رحم میتخلیه

همچنین از موضوع  و سازی اعضاء و غیره دارد که از موضوع بحث مادیگری نیز همچون شبیه

 صالحیت دادگاه خانواده خارج است.

رود، تلقیح مصنوعی در لقاح به معنای آبستن شدن و تلقیح در معنای آبستن کردن به کار می

غیراز نزدیکی طبیعی؛ این اصطالح یعنی واردکردن اسپرم مرد در رحم زن به هر روش ممکن به

و  3وش نخست را همولوگعمل ممکن است با اسپرم شوهر و یا با اسپرم مرد بیگانه باشد ر

 3نامند.می 2روش اخیر را هترولوگ

عنوان مادر جانشین توافق رحم جایگزین نوعی جانشینی در بارداری است و در آن زنی به

کند جنینی را که حاصل اسپرم و تخمک بارورشده زن و مرد دیگری است و این باروری هم می

خود حمل  کند و بعد از آنکه جنین متولد های آزمایشگاهی صورت گرفته را در رحم به روش

این عمل به دو صورت  8؛اند تحویل دهدشد آن را به پدر و مادری که طرف قراردادش بوده

است نخست آنکه زن حامل خود در ایجاد جنین نقش دارد و درواقع جنین بارورشده با استفاده 
                                                                                                   
1. Reproductive cloning. 
2. Intra uttering injection. 
3. Gestationalsurrogacy. 

، فصلنامه «بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه سازی»پیردهی حاجیکال، علی و کاویار، حسن،  ؛ایزدی فرد، علی اکبر. 1
 .96، ص 8916، 23مدرس علوم انسانی، شماره 

5. AIH. 
6. AID.  

 .822، ص 8931،  9 ، فصلنامه نامه مفید، شماره«آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان»علوی قزوینی، سید علی، . 3
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 8931 بهار، ششموبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

شگاه بارورشده، این روش را از اسپرم مرد طرف قرارداد و تخمک زن حامل است که در آزمای

گویند، دوم روش آن است که زن حامل نقشی در رحم جایگزین سنتی یا مستقیم یا جزئی می

گرفته است این ایجاد جنین نداشته و صرفاً وظیفه حمل جنین و به دنیا آوردن نوزاد را برعهده

 1نامند.می مییا بارداری با لقاح خارج رح روش را رحم جایگزین کامل و یا میزبان و

علت از تصریح به این امور خودداری کرده که این اینممکن است استدالل شود که مقنن به

تواند صحیح باشد زیرا اوالً حتی اگر امور موضوعات فاقد مشروعیت هستند؛ این استدالل نمی

ها یا آنهرحال باید مرجعی برای رسیدگی به اختالفات ناشی از موردبحث نامشروع هم باشند به

ها به شرحی ها وجود داشته باشد، ثانیاً در خصوص عدم مشروعیت آنقراردادهای مربوط به آن

 که ادامه بحث گفته خواهد شد، دلیل متقنی وجود ندارد.

در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت رحم جایگزین بهتراست به انگیزه این عمل هم  

طبیعی یا در اثر جراحی و غیره ممکن است فاقد های توجه کرد؛ معموالً زن متقاضی به علت

رحم باشد و یا رحم او پاره شده  یا اینکه مشکالتی چون خونریزی، سرطان و غیره داشته باشد و 

جنین طور غیرطبیعی سابقه سقطیا  به تشخیص پزشک ممکن است بارداری خطرناک داشته یا به

علت مشغله شغلی، پرهیز از عوارض حاملگی و  دارد و ناتوان از تحمل دوره بارداری است یا به

هریک از عناوین  2؛طلبی تمایل به استفاده از مزایای قرارداد رحم جایگزین را داردحتی راحت

واسطه رحم جایگزین باشد و هیچ دلیلی هم بر قبح تواند انگیزه اقدام به بارداری بهمذکور می

 حکم ضرورت و برای دفع ضرراست.ا بههها وجود ندارد، حتی برخی از آناین انگیزه

نظر وجود در بین فقها در خصوص مشروعیت قراردادهای راجع به رحم جایگزین اتفاق

ها جایز و برخی دیگر نامشروع دانند و برخی نیز رعایت احتیاط را شرط ندارد برخی آن

رد و نه حتی نظر لذا بر عدم مشروعیت قرارداد رحم جایگزین نه اجماعی وجود دا 3اند،دانسته

 مشروع دانست. توان این عمل را نامشهوری، پس نمی

                                                                                                   
 .822، ص 8931 ،93، فصلنامه باروری و ناباروری، شماره «مسئولیت مدنی ناشی از رحم جایگزین»حبیب اهلل،  رحیمی،. 8
،  فصلنامه مطالعات «بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد استفاده از رحم زن»و، هایدا؛ صادقی، دکتر محمود، رخشنده ر. 6

 .883ص ، 8911 ،1اجتماعی روان شناختی زنان، شماره 

 ، مجله دانشکده حقوق و«تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق ایران و فرانسه»سیدحسین،  صفایی،. 9
 821حبیب اهلل، همان ، ص . ؛ رحیمی،  26ص  ،8919، 21علوم سیاسی، شماره 
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یک از شرایط اعمال نامشروع حرام در علت که هیچاینهم به «تلقیح مصنوعی»در خصوص 

م جواز توان یافت و حکآن وجود ندارد و لذت طلبی نیز منتفی است، دلیلی بر حرمت عمل نمی

نظر وجود البته در نظر فقها و در فقه، در این خصوص هم اتفاق 8توان استنباط کرد؛آن را می

که به علت پرهیز  6ندارد خصوصاً اینکه تلقیح مصنوعی از اسپرم غیر شوهر نیز موضوعیت دارد،

نظر در اتفاقکنیم، اما با عنایت به عدم وجود از اطاله کالم از ورود به مسئله خودداری می

توان گفت که دلیلی بر حرمت عمل خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تلقیح مصنوعی، نمی

 وجود دارد. 

نیز وضع بر همین منوال است؛  «سازی توالیدیشبیه »در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت 

حریم پس به لحاظ شرعی، ت 9؛ندارنظر در خصوص تحریم یا عدم تحریم عمل وجود یعنی اتفاق

این عمل نیز محقق نیست، حتی اگر نازایی و یا درد زایمان را ضرر بدانیم انجام اعمال معنونه 

رسد عدم تصریح ذلک به نظر میکند، معنوعی جنبه دفع خطر یا دفع ضرر را هم پیدا میفوق به

 ست. مقنن به این امور، صرفاً ناشی از اهمال قانون نویسان در هنگام تدوین قانون بوده ا

 
  راهکارها -3

طور کامل اهداف مورد انتظار را برآورده کند، مخاطب تواند بهکه یک متن نمیهنگامی

شود، در ادبیات شاید به ایهام سخن گفتن حسن باشد و خواننده را در دست به دامان تفسیر می

 شود و موجب سردرگمیتعمق و تفکر فروبرد، اما در حقوق این موضوع نقص محسوب می

تنهایی خواهد شد، ناگفته نماند در حقوق گریزی از تفسیر نیست، زیرا اوالً یک متن قانونی به

گیرد، بلکه درراه فهم یک متن قانونی قواعد حقوقی و چهارچوب نظام موردنظر قرار نمی

حقوقی که متن در آن کاربرد دارد، در پدیده فهم دخیل است، همچنین موضوعات جدید 

 دان ناگریز است فراتر از متن گام بردارد.و حقوق تبع آن دانش حقوق استو بهمبتالبه جامعه 

                                                                                                   
؛ یزدی، آیت اهلل  813.  813ص ص   ،8932 ،81، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره «تلقیح مصنوعی»حرم پناهی، محسن، . 8

 .31، ص 8913، 83، مجله پزشکی قانونی، شماره «نآهای مصنوعی و حکم فقهی باروری»محمد، 
، فصلنامه «چالشهای فقهی، حقوقی و اخالقی تلقیح مصنوعی و رویارویی با حق باروری زوجین نابارور»ریاضت، زینب، . 6

 .39 – 11، ص ص 8938 ،61حقوق پزشکی، شماره 
 91ص ص  ،8913 ،86، نامه الهیات، شماره«شبیه سازی انسان از منظر دین»موسوی بجنوردی، سید محمد،  ؛سقازاده، اعظم. 9
– 92. 
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 8931 بهار، ششموبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

نظر صالحیت ذاتی دادگاه خانواده، دو نوع ایراد اساسی بر طور که گفته شد، ازنقطههمان

نویسی وارد است، نخست راجع به اموری است که ماهیت خانوادگی دارند و نحوه قانون

الظاهر داخل در د موضوعاتی است که خانوادگی نیستند و علیافتاده و دوم در مورازقلم

اند؛ همچنین گفته شد برای رهایی از این ایرادات ناگزیر باید به صالحیت دادگاه خانواده شده

تفسیر دست بزنیم؛ جامعه حقوقی خواسته یا ناخواسته دو نوع روش تفسیری را در فهم متون 

سیر سنتی یا منطقی و دیگر روش تفسیر هرمنوتیک، لذا در گیرد، یکی روش تفقانونی به کار می

 کنیم با هر دو روش در مقام رفع مشکل درآییم. ادامه بحث سعی می
 

 راهکار روش تفسیر منطقی در تبیین صالحیت ذاتی دادگاه خانواده -1-3

ر متن شده ددر تفسیر اصولی و لفظی، عموماً فهم از الفاظ و عبارات و کلمات به کار گرفته

عنوان مفسر در فرایند فهم دخیل خواهد بود، اما شود، اگرچه ناگزیر مخاطب هم بهناشی می

زند که در همان متن بدون اینکه بتواند از محدودیت الفاظ رهایی یابد، دست به تفسیری می

ر تغیی»و  «اهدای جنین»آن قانون به موضوعاتی همچون  1ماده مثال؛ در عنوانزندانی است، به

تلقیح » ،«سازی توالیدیشبیه»مشابهی همچون  و ترشده، اما موضوعات مهممزبور اشاره« جنسیت

شده است، با عنایت به تأثیرگذاری زیاد به فراموشی سپرده «رحم جایگزین»و  «مصنوعی

لوحانه خواهد بود اگر بگوییم مقنن عامداً نخواسته موضوعات مزبور در روابط خانوادگی ساده

ی به این امور در صالحیت دادگاه خانواده قرار گیرد و صدالبته این عدم تصریح صرفاً رسیدگ

هم در قانون، آن 1ماده  3گذار در بند نتیجه غفلت در حین تصویب قانون است؛ همچنین قانون

که در مقام تصریح به صالحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به اسباب انحالل نکاح  وضعیتی

قانون  61طور که قبالً توضیح داده شد در ماده بطالن نکاح اشاره نکرده، همان بوده است، به

شده است ولی این اشاره تلویحی در قسمت دیگری از قانون، ایراد تلویحاً به این مورد هم اشاره

ازاین هم گفته شد در قانون حمایت خانواده گونه که پیشکند؛ آنیادشده را مرتفع نمی

 همانند وصیت له صغار موردنظر مقنن قرار نگرفته است. موردبحث اموری 

و  در تفسیر سنتی صالح بودن دادگاه خانواده در ورود به موضوعات باال محل تشکیک است

در مقام شک به اصل عدم استناد و حکم به صالح نبودن دادگاه خانواده در ورود به آن 

حکم  م اصول مفهوم حصر حجیت دارد، یعنیویژه اینکه بنا بر قواعد علنماییم؛ بهموضوعات می
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  8شود.شامل آنچه حصر نشده است نمی

در مواردی همانند تغییر جنسیت، نسب، امور مربوط به غائب مفقوداالثر، رشد و حجر و رفع 

برده و بین درخواست یا دعوای آنانی که عضو خانواده ها نامگذار علی االطالق از آنآنکه قانون

ناچار به اصول لفظیه تمسک جسته و نی که نیستند تفاوتی قائل نشده است، بههستند و دیگرا

 نماییم. حکم به صالحیت دادگاه خانواده می

جهت ایم که ممکن است آثار مطلوبی نداشته باشد، از یکبا این شیوه حکمی را صادر کرده

و از جهت دیگر دادگاه ایم دادگاه خانواده را از ورود به برخی از امور خانوادگی بازداشته

ایم؛ همچنین عمل به این ها خلق نشده کردهیادشده را سرگرم اموری  که برای رسیدگی به آن

مثال چه دلیلی وجود دارد رسیدگی به امور عنوانشود بهروش موجب ترجیح بال مرجع می

ع به رحم مربوط به اهدای جنین در صالحیت دادگاه خانواده باشد اما رسیدگی به امور راج

 جایگزین نباشد؟ 
 

 راهکار روش تفسیر هرمنوتیک در تبیین صالحیت ذاتی دادگاه خانواده -2-3

هرمنوتیک از ریشه هرمنیا و به معنای تأویل است که از نام هرمس یکی از خدایگان یونانی 

فهم به های قابلصورت واژهها هرمس پیام خدایان را گرفته و بهشده است، در آن افسانهگرفته

کرده، اما هرمنوتیک در مفهوم اصطالحی، روشی برای فهم و درک غرض و ها منتقل میانسان

  2نیت گوینده و یا نویسنده است.

های مختلفی است که هر روش طرفداران خاص خود را دارد، هرمنوتیک خود دارای روش

شناسی و استفاده از روشبا این شرح که هرمنوتیک کالسیک بر پایه این باور قرار دارد که با 

و مفسر با استفاده از قواعد و اصول  اصول و قواعد صحیح امکان فهم مناسب از متن وجود دارد

هرمنوتیک رومانتیک بر این باور استوار است که  9تواند به مطلوب متن دست یابد؛تأویل می

ه همواره در این برخالف نظر غالب در هرمنوتیک کالسیک، فرایند فهم عملی ساده نیست بلک
                                                                                                   

، ص ص 8931، ، تهران: مرکز نشر علوم انسانیجلد نخستسید مصطفی، مباحثی از اصول فقه مباحث الفاظ،  محقق داماد، . 8
896 – 899 . 

 ،3، پژوهشنامه فقه و حقوق اسالمی، شماره «متدولوژی انتقادی و هرمنوتیک حقوقی»یاسری، حسین،  ؛پورسعید، رامین. 6
 .21ص  ،8931

، پژوهشنامه متین، «آشنایی با علم هرمنوتیک و مکاتب مختلف آن با نگاهی به اندیشه های امام خمینی»، صدیقه، میرشمسی. 9
 .813،  ص 8913، 91شماره 
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 8931 بهار، ششموبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

لوحانه را کنار زده بینی سادهفرایند امکان بدفهمی نیز وجود دارد، به همین دلیل مفسر باید خوش

و به بدفهمی خویش هم توجه کند؛ در این روش عالوه بر آشنایی با قواعد و اصول دستور 

الزم است تا شناختی؛ آشنایی باشخصیت و قالب ذهنی گوینده و یا نویسنده هم زبانی، روان

ها با بازسازی شخصیت گوینده و یا نویسنده متون منتسبه را تفسیرکند؛ مفسر بتواند از طریق آن

هرمنوتیک فلسفی بر این اصل استوار است که فهم مبتنی بر تاریخ و گذر بوده و پیش 

ساختارهای محیط مفسر نقش اساسی در فرایند فهم دارد، خصیصه هرمنوتیک فلسفی این است 

پذیرد و از خصوصیات این روش تفسیر، آن است که اوالً ه روشمند بودن فرایند فهم را نمیک

داند و نه متن یا گوینده و مؤلف، ثانیاً فهم نتیجه برخورد ای با محوریت مفسر میتفسیر را پدیده

یک دیالوگ است و نه  «فهم»خط و مشی ذهنی مفسر و برآیند معنایی متن است و درواقع 

تواند در طول زمان فهم متفاوتی گ، ثالثاً روند تفسیر و فهم پایان نیافتنی است و مفسر میمنولو

شوند معتبرند و هایی که از یک پدیده حاصل میاز یک پدیده داشته باشد، رابعاً تمامی فهم

 8های مفسر در فرایند فهم سهم بسزایی دارد.داوریمعیاری برای تمیز وجود ندارد، خامساً پیش

تأمل بودن های هرمنوتیک که بیان شد علیرغم جذاب و قابلرسد از مجموع روشبه نظر می
روش تفسیر هرمنوتیک فلسفی، با توجه به جنبه کاربردیِ حقوق و میل به وحدت روش در این 

گذار ایرانی هم با توجه به تر باشد، ظاهراً قانوندانش، شیوه تفسیر هرمنوتیک رومانتیک مناسب
های عمومی و انقالب در امور آیین دادرسی دادگاه 9قانون اساسی، ماده  823 و 828اصول 

قانون نظارت بر رفتار قضات و همچنین دیگر قوانین موضوعه، تکثر آراء را که از  81مدنی، ماده 
های تفسیر هرمنوتیک فلسفی است، نپذیرفته؛ از طرفی روش تفسیر هرمنوتیک ویژگی

تر تر و کاربردییا همان روش تفسیر هرمنوتیک کالسیک هم کامل رومانتیک از دیگر روش
توان مقنن را موجودی است؛ افزون بر این با تمسک به روش تفسیر هرمنوتیک رومانتیک می

ای گونهزنده فرض کرد و در موارد اجمال یا در برخورد با موضوعات مستحدثه حکم وی را به

زم است عالوه بر عنایت به الفاظ و عبارات به کار روزآمد استنباط کرد؛ بر این اساس ال
شده در متون قانونی، به شخصیت فرضی مقنن، پارادایم حقوقی کشور و قصد و نیت گرفته

هایی که در زمان تصویب مدنظر نبوده است، توجه گذار از وضع قانون و همچنین گزینهقانون
 کرد. 

                                                                                                   
 .81-3، ص ص 8918 ،69، فصلنامه  قبسات، شماره «مبانی نظریه تعدد قرائت ها»حسین زاده، محمد، . 8
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گذار از تصویب قانون وجه داشت که قانوندر تبیین صالحیت ذاتی دادگاه خانواده باید ت

موردبحث، قصد حمایت ویژه از نهاد خانواده به مفهوم حقوقی آن و تشکیل دادگاه اختصاصی 

جای قانون به موضوعاتی اشاره کرده که به نحوی خانواده را داشته  و به همین دلیل در جای

ا داخل در صالحیت دادگاه خانواده عنوان نمونه، مطلق وصایت رمرتبط با این نهاد هستند؛ به

ندانسته ولی وصایت در خصوص محجوران را در حیطه صالحیت ذاتی دادگاه خانواده قرار 

نظر حقوقی که همان موضوعیت داشتن بحث ترین شاخصه خانواده ازنقطهداده است، زیرا مهم

واقع قیم، وصی، علیه موجود است؛ درحمایت از یک عضو خانواده است در رابطه قیم و مولی

 دارای وظایف حمایتی هستند.  «پدر»امین و امثالهم به جانشینی از 

مقنن حتی گاهی پارا فراتر از این نهاده و رسیدگی به موضوعاتی را هم که در ارتباطات 

آیند، در این دایره قرار داده است؛ حساب نمیخانوادگی تأثیرگذارند ولی خود امر خانوادگی به

در روابط خانوادگی به این معنا است که آن موضوعات قابلیت ایجاد یک رابطه تأثیرگذاری 

 سازی.خانوادگی رادارند مانند نامزدی و یا مسائل مربوط به شبیه

 شده قانون حمایت خانواده جدید به برخی از موضوعات خانوادگی اشاره 1 اگرچه در ماده

ها ر خانوادگی اشاره شده و رسیدگی به آندر ماده یک همان قانون به مطلق دعاوی و امو اما

قانون حمایت  6شده است؛ از طرفی ماده عنوان هدف تشکیل دادگاه خانواده در نظر گرفتهبه

نوعی دعاوی خانوادگی را به که هنوز نسخ نشده و دارای اعتباراست، 8939خانواده مصوب 

تبعیت در انوادگی، یعنی الزام بهاغلب موارد ویژگی مهم روابط خ در تعریف به مصداق نموده و

الحمایه بودن در دیگر سوی این رابطه را مدنظر قرار داده سوی رابطه خانوادگی و تحتیک

 است؛ لذا پذیرفتن محدودیت بدون دلیل به معنی قبول قید خالف مقتضای ذات قانون است.

در خصوص  8938شود قانون حمایت خانواده از عنایت به مطالب معنونه فوق مشخص می

ها آن قانون است که بین آن 1و  8دو حکم در مواد  صالحیت ذاتی دادگاه خانواده در بردارنده

قانون، با عنایت به تعریفی  8رابطه عموم و خصوص من وجه برقراراست، به این نحو که در ماده 

مورد در آن ای که حسب شده، هر رابطهارائه 8939قانون حمایت خانواده مصوب  6که در ماده 

بری و حسن معاشرت باشد، ازجمله امور الحمایگی، قابلیت ارثتبعیت و تحتویژگی الزام به

خانوادگی فرض شده و رسیدگی به موضوعات مرتبط با آن داخل در صالحیت دادگاه خانواده 

قانون جدید، مصادیق داخل در صالحیت دادگاه خانواده  1قرارگرفته است؛ ولی در ماده 



891 
 

 8931 بهار، ششموبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

تخطی شده است،  8ماده رت حصری ذکرشده و در این رابطه بعضاً از قاعده مندرج در صوبه

مثال در مبحث نامزدی اصوالً طرفین در رابطه خانوادگی نیستند و یا مطلق بحث نسب، عنوانبه

ای از موارد منصرف از موضوعات خانوادگی است، قراردادهای اهدای جنین هم ممکن در پاره

با توجه به این  8ها وجود ندارد،گونه رابطه خانوادگی بین آنباشد که هیچاست بین کسانی 

 توان سه راهکار به شرح ذیل ارائه داد:در تبیین صالحیت ذاتی دادگاه خانواده می تضاد،

در مقام  8آمده است و ماده  1اول اینکه بر این اعتقاد باشیم که مقصود اصلی مقنن در ماده 

 اللتی بر تبیین صالحیت دادگاه خانواده ندارد، به عقیده ما این تفسیر باهدفبیان کلیات بوده و د

شود تا بسیاری از موضوعات خانوادگی مقنن در تصویب قانون در تناقض است و موجب می

 دلیل از دایره شمول دادگاه خانواده خارج شوند.بی

بگوییم عالوه بر حکم « الطرحمهما امکن اولی من  الجمع»قاعده دوم راهکار اینکه با توجه به

هم داخل در صالحیت دادگاه خانواده است؛ با  1، کلیه مصادیق مصرح در ماده 8مقرر در ماده 

ای را در بحث صالحیت دادگاه خانواده احراز کرد و برخی توان قاعدهاین تفسیر نمی

ی داخل در این رغم اینکه ربطی به مسائل خانوادگی ندارند، بدون سبب عقلموضوعات را علی

 محدوده خواهیم کرد که همین امر تالی فساد است.

راهکار سوم این است که مقنن را شخصی زنده و قاصد و ناطق فرض کنیم و با توجه به 
گذاری استنباط کنیم که وی در مقام بیان چه شده و متن قانون و منطق قانونمجموع مطالب گفته

رسیدگی به کلیه امور و دعاوی یافت که: ن قاعده دستتوان به ایروش سوم می چیزی است؛ با
ها یک رابطه خانوادگی موجود است و یا راجع به موضوعاتی است که آن که منشاء آن

موضوعات قابلیت ایجاد، قطع و یا تغییر یک رابطه خانوادگی رادارند، داخل در صالحیت 
 دادگاه خانواده است.

ها که چرا مقنن رسیدگی به مسائل مربوط به نامزدی سشتوان برای این پرطبق این قاعده می

گذار رسیدگی به و یا تلقیح مصنوعی را داخل در صالحیت دادگاه خانواده دانسته؟ یا چرا قانون
پاسخ یافت؛ از  مسائل مربوط به مطلق ارث را خارج از صالحیت دادگاه خانواده فرض کرده ؟

مطلق امور راجع به نسب داخل در صالحیت خانواده  طرفی به این نتیجه رهنمون خواهیم شد که
وظیفه مقامی از پدر یا ولی قهری، انجامنوعی به قائمنیست و وصی و قیم و امثالهم چون به

                                                                                                   
 .2 – 26. رشیدی، امیرپویا، همان، ص ص 8
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شوند، همچنین علیرغم عدم تصریح مقنن، مسائل مربوط به کنند مرتبط با دادگاه خانواده میمی
شوند و تغییر جنسیت هم در حیت این دادگاه میسازی هم داخل در صالتلقیح مصنوعی و شبیه

شود از امور خانوادگی محسوب و رسیدگی به آنجا که موجب قطع یا تغییر رابطه خانوادگی می
 آن در صالحیت دادگاه خانواده قرار خواهد گرفت و نه خارج از آن.

 

 گیرینتیجه
ایتی از این نهاد نخست طور که اشاره شد در مواجهه با بحث خانواده و مقررات حمهمان

عنوان نباید این اصطالح را از بدیهیات هیچالزم است با تعریف حقوقی آن آشنا باشیم و به

دقتی از آن عبور کنیم زیرا بدون این آشنایی، امکان درک صحیح از مقررات شمرده و با بی

ی خانواده مربوط به آن وجود نخواهد داشت؛ لذا در قدم نخست درراه تبیین مفهوم حقوق

 کوشیدیم.

در مقام تبیین صالحیت ذاتی دادگاه  8938عملکرد مقنن در قانون حمایت خانواده مصوب 

خانواده چندان مطلوب نبوده و با تصویب قوانینی مجمل احکامی متناقض ارائه داده است، 

طی مواد، راه صواب  دست زدن به تفسیر اصولی یا لفظی گونه که با خواندن متن قانون وآن

ها واجب است در مواردی اینچنین با ارائه تفاسیر و نخواهد شد، اما ازآنجاکه بر حقوقی

شود در خصوص فلسفه تشکیل دادگاه خانواده مفید، دفع مفسده کنند، الزم می راهکارهای

ترین راهکار را نگری کرده و با ناطق فرض کردن مقنن و ایجاد دیالوگی مقبول، مناسبژرف

 شود، به صورتی کهد؛ این مطلوب با تمسک به روش تفسیر هرمنوتیک میسر میپیشنهاد دهن

ای تبیین شود گونهبدون نیاز به در انتظار اصالح قانون نشستن، دامنه صالحیتِ دادگاه خانواده به

گذار، مرتفع شده و دفع مفسده شود؛ در این تحقیق و با استفاده از که ایرادات وارد بر قانون

ها یک رابطه رسیدگی به کلیه امور و دعاوی که منشاء آن به این نتیجه رسیدیم که روش مزبور

خانوادگی موجود بوده و یا راجع به موضوعاتی است که آن موضوعات قابلیت ایجاد، قطع و یا 

همچنین امور تغییر یک رابطه خانوادگی رادارند، داخل در صالحیت دادگاه خانواده است؛ 

نواده به دلیل ماهیت دادگاه مزبور، در حوزه صالحیت این مرجع نیست و کیفری مربوط به خا

شده دینی و مذهبی، های شناختهدر مورد رسیدگی به برخی از امور خانوادگی مربوط به اقلیت

ها توسط دادگاه خانواده ها انجام و آن تصمیمرسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط مراجع معتبر آن
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 شود.تنفیذ و اجرا می

های آن، پیشنهاد هرروی با توجه به عدم آشنایی محاکم با تفسیر هرمنوتیک و شیوهبه

و هم قانون شوراهای حل  8938تر، هم قانون حمایت خانواده مصوب شود هرچه سریعمی

اختالف اصالح شوند و عالوه بر رفع ابهامات در خصوص موضوع بحث، شوراها از ورود به 

 ه این واسطه قانون اساسی رعایت شود و شامل حال فقرا هم بشود.امور خانوادگی منع شوند و ب
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