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چکیده
حكميت يا داوري يكي از شيوه هاي شناخته شده حل و فصل اختالفات در كليه نظام هاي حقوقي ،داخلي و نظام بين
المللي است .داوري خانوادگي تدبيري قرآني براي تحكيم خانواده و حل مناقشات خانوادگي مي باشد.در جريان زندگي
زوجين گاهي امور و رفتار خالف انتظاري واقع مي شود كه زمينه را براي ناسازگاري فراهم مي آورد .در چنين صورتي
برخي زوجين اقدام به متاركه يا طالق مي كنند .اسالم به منظور جلوگيري از طالق عجوالنه ،در چنين مواردي حكميت
را مطرح مي كند و از زن و شوهر مي خواهد هر يك داور يا حكمي را براي خويش برگزينند .به اقوام زوجين نيز
دستور مي دهد كه با مشاهده نشانه هاي اختالف و ناسازگاري ،محكمه صلح خانوادگي تشكيل دهند و بين دو طرف
نزاع صلح و سازش ايجاد نمايند .موضوع حكميت ،مورد توجه قانونگذار نيز قرار گرفته به گونه اي كه در قوانين مربوط
به خانواده ،قضات ملزم شده اند ،دادخواست هاي مربوط به طالق را به داوري ارجاع دهند و صدور حكم طالق بدون
تشريفات مربوط به داوري صحيح نمي باشد .نگاهي به منازعات زوجين و به ويژه زوج هاي جوان و همچنين مراجعه
به پرونده هاي مرب وط به طالق در محاكم ايران گوياي اين حقيقت تلخ است كه در بسياري موارد ناكامي زن و شوهر
در زندگي مشترك ،ناشي از عدم توانايي و يا بي اطالعي ايشان از برخوردي واقع بينانه با مسايل خانوادگي مي باشد .از
آنجا كه امروزه طالق واختالفات زناشويي در جامعه روبه افزايش است ،اين مقاله به بررسي راهكار داوري در دعاوي
خانوادگي مي پردازد و نهادينه شدن در جامعه واستفاده به موقع از آن را مورد بررسي قرار مي دهد تا پيش از تصميم
طرفين به جدايي ،بتواند نقش مهم خود را در جلوگيري از فروپاشي خانواده و جدايي زوجين ايفا نمايد.
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 -1مدرس دانشگاه

مقدمه
اختالف و كشمكش ،از اولين پديدهها و پيآمدهاي زندگي گروهي و جمعي انسانهاست .تفاوت استعدادها و
توانمنديهاي انسانها از يك سو و غرايز برتريجويي برخي افراد و سلطهطلبي آنها از سوي ديگر ،بستر مشاجرات را
در زندگي اجتماعي فراهم ميسازد .پيدايش نزاع و اختالف ،اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردي طبيعي است ،اما حل
اختالف امري مطلوب و مورد خواست باطني عموم انسانهاست .در عرصه اختالف ،آنچه مورد جدال واقع ميشود،
سرنوشت حق و برخورداري از آن است و هريك از طرفين نزاع ،آن حق و امتياز را از آن خويش دانسته و ديگري را
غاصب حق مي داند ،اما در اينكه مسأله بايد حل شود ،اختالفي نيست .افراد ،گروهها ،كشورها و كساني كه در اطراف
اختالف و درگيريها قرار گرفتهاند ،در خاتمه نزاع و برونرفت از اختالف بهوجودآمده اتفاق نظر دارند .حل اختالفات
همانند تمامي مسائل بشري ميتواند قانونمند و براساس نظام انجام پذيرد .كاوش و ارزيابي شيوههاي منطقي حل
اختالف ،نخستين گام در اين راستا به شمار ميرود .آنچه در شيوههاي حل اختالف بايد مورد توجه قرار گيرد ،سرعت
پايان دادن به اختالف است ،زيرا آثار ،ويرانيها ،ناامني ها و اضطراب هايي كه نزاع به همراه دارد ،در ادامه اختالف بيشتر
ميشود .چنانچه اضطراب و ناامني تداوم يابد ،آثار ويرانگري بر روان انسان ،آرامش وامنيت جامعه خواهد گذاشت .اين
پيامدهاي نامطلوب و گسترده ،همواره بيش از پيش متفكران و دانشوران را به جستوجوي شيوههاي كارآمد حل
اختالف واداشته است .مسأله داوري و حل اختالف در متن دين با روشهاي صلحآميز نيز تأكيد شده است كه نتيجه و
حاصل تالش عقالني در وضع قوانين حقوقي با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوهگر شده است.
تشكيل دادگاههاي قضايي و ايجاد هيأتهاي داوري در سطوح مختلف ،از اساسيترين راهكارهاي بشري با هدف
برطرف نمودن نزاع و اختالف است.در اين زمينه مي توان به توجيه هاي فراوان دين مبين اسالم در مورد بردباري
وگذشت همسران نسبت به يكديگر وتحمل نارسايي هاي اقتصادي و ديگر مشكالت زناشويي اشاره نمود كه حكايت از
اين دارد كه اسالم در صورت بروز مشكالت غير قابل تحمل نيز تا حد امكان مي كوشد از فروپاشي بناي خانواده
جلوگيري كند .ولي مهم آن است كه اسالم براي تحقق اين هدف عمدتاً به راهبردهاي اخالقي -تربيتي تأكيد كرده
وكمتر به ممنوعيت هاي قانوني توسل جسته است .دليل اين امر تا حدودي روشن است؛ ايجاد محدوديت هاي شديد
قانوني براي طالق كمك چنداني به تحكيم روابط زناشويي نمي كند .زيرا در صورتي كه ازدواج دچار اختالل جدي
گردد ،با منع قانوني طالق به طور معمول جايگزين هاي نامطلوبي همچون متاركه يا جدايي غير رسمي و يا حتي طالق
عاطفي ناشي از سردي بيش از حد روابط وخشونت خانوادگي در انتظار زوجين خواهد بود .افزون بر آن منع قانوني
طالق مي تواند انگيزه افراد را براي ازدواج كاهش دهد.

يكي از راهكارهايي كه اسالم جهت جلوگيري از طالق و فروپاشي خانواده مطرح مي كند ،حكميت يا داوري
است .اسالم از ز ن و شوهر مي خواهد در هنگام بروز كوچكترين اختالف ،داور يا حكمي را براي خويش برگزينند .در
حكميت ،اساس انديشه بر اين است كه زن و شوهر به علت اختالف و درگيري در وضع و موقعيتي هستند كه نمي
توانند حرف و سخن همديگر را بپذيرند .در اسالم روش كار اين است كه داوري از سوي مرد و داوري از سوي زن
براي مذاكره با آنها برگزيده شوند و داوران به حقيقت نماينده هاي واقعي زن وشوهرند و براي اصالح كار زوجين تمام
تالش و كوشش خود را به كار مي بندند .اما عليرغم تأكيدات اسالم آنچه كه امروزه در محاكم خانواده به وضوح
مشاهده مي شود و قضات محاكم خانواده به آن اذعان دارند اين است كه داوري خانوادگي كه در قانون ايران ذكر
گرديده است به صورت امري تشريفاتي و صوري درآمده و نتايج قابل قبولي نداشته و كمتر مواردي مشاهده مي شود
كه داوران در جهت سازش توفيق داشته باشند و اگر هم در مواردي براي سازش اقدام نموده اند بسيار نادر است.
نهاد داوري كه به گواهي تاريخ در پي بروز اختالف ميان افراد ،قبيلهها و اقوام ،امري پرسابقه بود ،اكنون به يكي از
اصول اساسي ساختار جامعه بين المللي تبديل شده است .با توجه به حجم و سطح اختالفات كشورها در جهان معاصر،
داوري تنها نوعي از قضاوت نيست كه براي حل اختالف كوچك دو نفر در موردي خاص انجام شود؛ بلكه سازمانها،
گروهها و كشورها در اختالفات حقوقي و سياسي از ابعاد مختلف به داوري به عنوان اصل مهمي در شيوه حل اختالفات
خود مي انديشند و در اين انديشه غلبه و سلطه فرهنگي ،اقتصادي و سياسي خويش را نيز بدون ترديد در نظر گرفته و
پيگيري مينمايند .در اين شرايط ماهيت داوري ظرفيت گستردهاي براي حل موضوعات دارد .اگرچه وضعيت نوين آن
در موارد محدودي با آنچه در گذشته واقع شده شباهت دارد اما تفاوت هايي در ابعاد مختلف در بحث داوري از گذشته
تا امروز نمود پيدا كرده است .از اين رو تحوالت پديدآمده ،پژوهشي تازه را با رويكرد به ماهيت نوين داوري ميطلبد.
نگاه علمي به ماهيت داوري امروزه بيش از گذشته محسوس است .اكنون داوري قرارداد الزمي است كه به صورت
گسترده و فراگير در انواع تعامالت حقوقي در گونههاي متفاوت به كار گرفته ميشود .قراردادي كه ايجاد آن سريع و
التزام به لوازم آن روشن و نتيجه به دست آمده از آن برابر خواستههاي طرفين بوده و مورد رضايت آن هاست .با نگرش
واقعبينانه به آنچه هماكنون با عنوان داوري صورت ميگيرد ،مي توان آن را موضوع نوپيدايي قلمداد كرد كه آداب،
احكام ،شرايط و مشخصههاي متناسب با خود را در پي داشته باشد .احكامي كه تاكنون با رويكرد قضاوت و با عنوان
قاضي تحكيم مطرح بود ديگر بر عنوان جديد مترتب نيست ،زيرا آنها براساس ماهيت قضاوت و گونهاي از آن به عنوان
حكميت نمود پيدا كرده است .اصوالً نگرش به داوري در فقه ،نگرشي تبعي بوده است و در ضمن مسألههاي فرعي
قضاوت ،بررسي كوتاهي از حكميت شده است .دركتاب القضا آمده است« :لو تراضي خصمان بواحد من الرعية ،وترافعا
اليه فحكم بينهما لزمها الحكم».در كتاب الجهاد نيز در مسألههاي فرعي بحثي از تحكيم شده است« :چنانچه مسلمانان با
كافران به هنگام جنگ رضايت دهند به اينكه فردي بين آنها داوري نموده و بر طبق حكم او عمل كنند».

 .1تاریخچه
نهاد دواري يكي از ريشه دارترين شيوه هاي حل اختالف در ميان مردم است كه در ايران باستان و عربستان قبل از
اسالم نيز رواج داشته ونمونه هاي تاريخي فراواني در اين خصوص وجود دارد كه اين نهاد يكي از احكام امضايي شرع
مقدس اسالم شده

است(محمدزاده اصل،9731 ،

 .)99دايره المعارف اسالم راجع به حكميت در قبل و بعد از اسالم در

كشورهاي عربي مي نويسد« :در سرزمين هاي عربي قبل از اسالم كه فاقد يك قدرت مركزي براي حل و فصل دعاوي
بود ،منازعات با ارجاع به حكميت سرانجام مي يافت .اين نحوه دادرسي به طور كامل خصوصي بود و حل اختالف در
آن ،بستگي به همكاري و حسن نظر طرفين دعوي داشت .انتخاب حكم ،آزادانه وتوسط متداعيين به عمل آمده و قدرت
اجرايي تصميم او ،به طور خاص اخالقي بود .بعد از روي كار آمدن اسالم نيز اين نهاد بنا به فرموده قرآن كه دعاوي
خود را نزد پيامبر حل كنيد ،بقا يافت .بعد از ظهور اسالم مجموعه شرايط سياسي و اجتماعي پيش آمده ،حكميت را به
عنوان تأسيس قابل قياس با سيستم قضايي و دولت مركزي مطرح ساخت .همچنين يكي از مؤلفين شيعه در تبيين
جايگاه حكميت از نظر اسالم مي گويد « :حكميت به عنوان يك قاعده حقوقي در نظام حقوقي اسالم جايگاه خاص و
كاربرد بسيار دارد واز آن به عنوان راه حل قضايي براي گشودن بن بست هاي حقوقي و رفع موانع ريشه اي و باالخره
حل و فصل اختالفات در زمينه حقوق خانواده و منازعات سياسي در جامعه و اختالفات بين المللي استفاده مي شود.
حكميت يك قاعده حقوقي تأسيسي در شريعت اسالم نيست ،زيرا اين قاعده از نخستين روزهاي زندگي اجتماعي بشر
به صورت قاعده عرفي در يونان و روم باستان و جاهليت قبل از اسالم وجود داشته است و قبايل و ملت ها در حل
اختالفاتشان از اين شيوه بهره مي گرفته اند .نمونه هايي از حكميت در حدود  7933سال قبل از ميالد نقل شده
است(عميدزنجاني .)911 ،9711،حكميت ،شيوه اي غالب از دوران جاهليت در رسيدگي و حل و فصل منازعات بود .اين
عرف جاهلي مورد تأييد و در مواردي مورد توصيه اسالم قرار گرفت و در عين حال به لحاظ ماهوي دستخوش تغييرات
جدي گرديد .اين امر تأثيراتي نيز بر شكل و چگونگي آن بر جاي گذاشت .لزوم الهي بودن ماهيت و محتواي حكميت
كه در قالب صدور حكمي بر مبناي احكام الهي متجلي م ي شد ،مهمترين تأكيد اسالم در خصوص داوري بود .اين تأكيد
در انتخاب شخص داور و نيز ضمانت اجراي حكم صادره بسيار تأثير گذاشت و در كنار شكل گيري حكومت مركزي
زمينه و بستر الزم را براي ظهور و رواج قضا فراهم آورد .گرچه در اين دوران  ،گستره صالحيتي حكميت با هيچ مانعي
روبرو نگرديد اما در طول زمان و با نهادينه شدن شأن و منزلت حكومت مركزي ،حكميت به مراتب جايگاهي نازل تر
از گذشته يافت تا آنجا كه حتي در پايان اين دوران ،در برخي زمينه ها مورد انكار واقع گرديد .اما در هر حال اين عرف
و سنت عهد جاهلي با محتوايي الهي مورد تأييد قرار گرفت و به بقاي خود تداوم بخشيد .مي توان گفت حكميت يا
داوري يكي از شيوه هاي در خور توجه حل و فصل منازعات است .ويژگي مهم داوري كه بيانگر اهميت و جايگاه آن
نيز مي باشد آن است كه در طول تاريخ و در جوامع گوناگون انساني ،بهره گيري از اين روش ،هرچند با فراز و نشيب
ها وكيفيات مختلف همواره وجود داشته است؛ در حالي كه شيوه مهم ديگر در اين عرصه يعني قضا تنها در جوامعي
امكان بروز يافته است كه از دوران حكومت اسالمي مورد توجه بوده

است (.مهدي زاده)11،9739،

با نگاهي به پيشينه داوري و موارد ثبت شده آن در تاريخ و سنجش با آنچه امروز در جوامع مختلف با شرايط و
فرهنگ هاي متفاوت به عنوان داوري در حل اختالفات جريان دارد ،عمق و ابعاد تحوالت پديداري در ماهيت داوري
روشن ميشود .در دوران معاصر داوري به عنوان اصليترين شيوه حقوقي حل و فصل اختالفات در شكلهاي متنوع
پذيرفته شده است .تعيين نظامهاي حقوقي خاص كه به جهت استقبال مردم به ويژه شركتهاي اقتصادي ،محافل
تجاري و دولتها در زمينه داوري انجام يافته است؛ در بسياري از كشورها مراحل ميانسالي را سپري مينمايد .داوري
كه در گذشته خود ،اختالف افراد را در مسائل فيمابين مورد نظر قرار داده و در جهت حل آن با وساطت ،عفو و سازش
اقدام مينمود امروزه اختالفات سياسي -اقتصادي دولتها و اختالفات تجاري-حقوقي شركتها و سازمانهاي
اقتصادي را فراتر ا ز موارد اختالف جزئي افراد شامل شده است .در دوران كنوني رويكرد كشورها ،سازمانها و مجامع
به داوري ،اصل اوليهاي است كه با بروز جرقههاي تمايل به صلح و سازش به ذهنها متبادر مي شود .امروزه داوري در
حوزه نظري و عملي به امري جهاني و فرامليتي تبديل شده است كه زمينههاي هماورد طلبي جهاني را براي اهداف
سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ايجاد نموده و تغيير ميدهد .تشكيل ديوان داوري بينالمللي ،نشان از تحول شگرف ماهيت
داوري از امري جزيي به اصلي كلي است .كشورهاي ايران ،مصر ،سوريه ،عراق ،هلند ،آلمان ،انگليس ،آمريكا ،فرانسه و
سوئيس ،ده ها سال است كه نظامهاي خاص حقوقي براي داوري دارند كه به مشخصههايي از آنها در حقوق ايران اشاره
ميشود:
.1-1قبل از انقالب
قانون موقت اصول محاكمات حقوقي مصوب  9113يكي از فصول خود را صرف تنظيم قواعد مربوط به حكميت كرد
كه طبق آن در صورت بروز اختالف بين اشخاص ،آنان ميتوانستند به موجب توافقنامهاي در ضمن عقد الزم ،حكميت
در آن منازعه را به يك يا چند نفر واگذار كنند.
براساس اصالحيه اين قانون در سال  9731اوالً حكميت به تراضي در هر مرحله از مراحل دعوي مجاز بود و ثانياً در
مرحله نخستين اعم از دادگاه بخش يا شهرستان حكميت اجباري را به تقاضاي يكي از اصحاب دعوي به اين شرط كه
تا پايان نخستين جلسه دادرسي به عمل آيد ،برقرار كرد.

(محمدزاده اصل)۹1 ،9731 ،

در تيرماه  9733قانون ديگري به تصويب رسيد كه به موجب آن الزم نبود هميشه پس از وقوع اختالف ،موضوع
به حكميت ارجاع شود بلكه در كليه معامالت ،طرفين مي توانستند در ضمن معامله شرط كنند كه در صورت بروز
اختالف بين آنها رفع اختالف از طريق حكميت به عمل آيد .با تصويب قانون در بهمن  9797اصل حكميت اجباري و
هيأت تجديد نظر موقوف شد و سرانجام قانون آيين دادرسي مدني مصوب  9793با استفاده از تجارب حاصله ،باب
هشتم خود را با اصالحاتي سودمند جانشين تمام قوانين باال كرد(.پيشين) ماده  131قانون آيين دادرسي مصوب 9793
مقرر ميداشت :در مورد اختالف بين زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه
طفلي كه در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر يك از زوجين كه طرح شود ،دادگاهها ميتوانند به

درخواست هر يك از طرفين ،دعوي را ارجاع به داوري نموده و در صورت عدم تراضي آنها در تعيين داور ،الاقل دو
نفر را از بين اقرباي طرفين و در صورتي كه در محل سكونت خود اقربا نداشته باشند ازاشخاصي كه با آنها معاشرت و
دوستي دارند تعيين كند.
داور ها مكلفندحتي االمكان سعي در اصالح بين زوجين نموده و در صورتي كه قادر به اصالح نباشند رأي خود
را در مورد ذي حق بودن يكي از طرفين و تعيين ميزان هزينه زن يا طفل در صورتي كه موضوع دعوي ،هزينه زن باشد
به دادگاه تقديم دارند .اگر بين داورها در صورتي كه عدد آنها زوج باشداتفاق نظر حاصل نشود آنها مي توانند يك نفر
را به عنوان داور ثالث به تراضي انتخاب نمايند و چنانچه در تعيين داور ثالث تراضي نشود دادگاه به قرعه تعيين
مينمايد و در اين صورت اكثريت آراي آنها مناط اعتبار است .به موجب اين ماده ،دادگاه در پذيرش داوري تكليفي
نداشت و به عالوه بايد داوري به درخواست يكي از زوجين مطرح ميگرديد و داوران الزاماً نبايد از اقوام و خويشان
زوجين بودند .نكته مهمتر اينكه داوران در مورد فصل خصومت نيزصالحيت اظهار نظر داشتند كه اين امر در واقع نوعي
دخالت در تصميم دادگاههاي خانواده تلقي ميگرديد .برخي از نقايص مذكور با قانون حمايت خانواده مصوب سال
 97۳1برطرف شد .ماده  1مقرر ميداشت « :دادگاه مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين ،موضوع دعوي را به
استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طالق به يك تا سه داورارجاع نمايد .مدت اعالم نظر داوران به تعيين دادگاه خواهد
بود .در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه تقاضاي مذكور براي فرار از رسيدگي و اطاله كار است از قبول تقاضا
خودداري خواهد كرد .داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نميباشد ».ماده  3نيز
مقرر ميداشت« :داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصالح نشوند رأي
خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر صادر و به دادگاه تسليم خواهند كرد .رأي داور به وسيله دادگاه به طرفين
ابالغ مي شود و در مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض است .درصورتي كه طرفين به رأي داور تسليم باشند يا در
موعد مقرر اعتراض نكنند ،رأي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .در صورت اعتراض ،دادگاه در جلسه فوق العاده به
اعتراضات رسيدگي كرده رأي صادر مينمايد و اين رأي قطعي است و در صورت عدم وصول رأي داوران تا پايان
مدت مقرر دادگاه در ماهيت امر رسيدگي كرده و رأي خواهد داد ».با مقايسه ماده  131و مواد  1و  3قانون حمايت
خانواده مصوب  97۳1مي توان نتيجه گرفت كه مقنن در قانون مزبور اختيار دادگاه به ارجاع داوري را اجباري كرد و
همچنين حق اعتراض به نظريه داوري را مورد پذيرش قرار داد ولي لزوم درخواست طرفين را براي ارجاع به داوري
كماكان به قوت خود باقي گذاشت.
قانون حمايت خانواده مصوب  97۹7نيز برخي نواقص گذشته را جبران كرد .ماده  ۹اين قانون مقرر ميدارد:
دادگاه در صورت ت قاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طالق،
به يك تا سه داور ارجاع نمايد .همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد
كرد .داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي نميباشد .مدت اعالم نظر داوران از طرف

دادگاه معين خواهد شد .در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگي خواهد كرد مگر
اينكه طرفين به تمديد مدت ،تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد ».اين محدوديت موجب شد
كه ميزان طالق ها ي توافقي رو به افزايش گذارد و به عالوه از نهاد داوري در طالق به درخواست زن نيز استفاده نشود.
ماده  1نيز با اندك تغييراتي ،مشابه ماده  3قانون حمايت خانواده  97۳1بود .آنچه كه در ماده  ۹قانون مزبور مورد توجه
قرار گرفته اين امر است كه دادگاه ميتواند رأساً برا ي ارجاع به داوري اقدام كند .همچنين طبق ماده  3و قسمت اخير
ماده  93اختيار داوران در مورد طالق به امكان سازش زوجين محدود شد و طالق صرفاً در اختيار دادگاههاي خانواده
قرار گرفت كه در مقايسه با قوانين قبل ،گامي مثبت تلقي ميشد .در ماده  3آيين نامه قانون حمايت خانواده 97۹7دادگاه
مكلف شده است در مواردي كه دعوي به داوري ارجاع مي شود ،طرفين را براي انتخاب داور يا داوران دعوت كند و به
موجب ماده  1هرگاه داوريا داوران از قبول داوري امتناع نموده يا استعفا دهند دادگاه به انتخاب داور يا داوران جديد
اقدام خواهد كرد .همان گونه كه گفته شد در قانون  97۹7نقش دادگاه در تعيين داور يا داوران و دخالت دادگاه در امر
داوري پر رنگتر شد و از حالت اختياري به حالت اجباري تغيير جهت داد.
.1-2پس از انقالب
در سال  97۹3با تشكيل دادگاههاي مدني خاص ،تغييراتي در مقررات داوري در دعاوي خانوادگي صورت
گرفت .تبصره  1ماده  7اليحه قانون دادگاه هاي مدني خاص مصوب 97۹3مقرر ميداشت« :موارد طالق همان است كه
در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده و در مواردي كه شوهر به استناد ماده 9977قانون مدني تقاضاي طالق كند،
دادگاه بدواً حسب آيه كريمه فان خفتم شقاق موضوع را به داوري ارجاع ميكند و در صورتي كه بين زوجين سازش
حاصل نشود ،اجازه طالق به زوج خواهد داد و در مواردي كه بين زوجين راجع به طالق توافق شده باشد ،مراجعه به
دادگاه الزم نيست .حكم اين تبصره در دادگاههاي عمومي دادگستري نيز الزم الرعايه است ».به موجب اين تبصره،
داوري صرفاً در مواردي بود كه زوج درخواست طالق مي كرد اما در مورد طالق به درخواست زن يا طالق توافقي،
ارجاع به داوري ضرورت نداشت.
سرانجام ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 9739/3/13در مقايسه با قوانين و مقررات
گذشته ،توجه بيشتري به نهاد داوري كرد .به موجب اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون زوج هايي كه قصد
طالق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختالفات خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه
دعوي نمايند .چنانچه اختالف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند (آن طور كه
قرآن كريم فرموده) حل و فصل نگرديد ،دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش ،آنها را به دفاتر رسمي طالق خواهد
فرستاد .دفتر رسمي طالق حق ثبت طالقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها از دادگاه صادر نشده است،
ندارند؛ در غيراين صورت از سردفتر خاطي سلب صالحيت به عمل خواهد آمد.

بدين ترتيب ،اوالً داوري در همه طالقها اجباري شد ثانياً نحوه دعوت از حكمين و بررسي صالحيت داوران بر عهده
دادگاه و موكول به آيين نامه اجرايي گرديد .اين امر نشان دهنده دخالت دادگاه در دادرسي و بررسي صالحيت داوران
است اگر چه ممكن است داوران از طرف زوجين معرفي گردند ثالثاً در صورتي كه دادگاه بدون نظر داوران مبادرت به
صدور حكم طالق يا گواهي عدم امكان سازش نمايد از موجبات نقض حكم در مرحله تجديدنظر خواهد بود .نظريه
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است(رحيمي)139 ،973۳ ،

رابعاً به موجب تبصره  ۳ماده واحده عالوه بر

وظايف مقرر براي داوران ،وظيفه جديدي نيز كه امضاي صورتجلسه تكميلي طالق توسط داوران است براي آنها پيش
بيني شده است.
سرانجام قانونگذار ابداعات جديدي را در قانون حمايت خانواده جديد مصوب اسفند 9719در نظر گرفت .طبق
ماده  1۹اين قانون درصورتي كه زوجين ،متقاضي طالق توافقي باشند دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده
ارجاع دهد .در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طالق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند .در صورت
عـدم انصراف متقاضي از طالق ،مركز مشاوره خانواده ،موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم
نهايي به دادگاه منعكس ميكند .همچنين برابر ماده  13آن ،در كليه موارد درخواست طالق به جز طالق توافقي ،دادگاه
بايد به منظور ايجاد صلح و سازش ،موضوع را به داوري ارجاع كند .دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران
رأي صادر نمايد و چنانچه آن را نپذيرد نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند .پيش از اين طبق ماده  ۳آيين نامه اجرايي
تبصره يك ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  1اسفند  9739داوران منتخب يا منصوب زوجين
در طالق توافقي يا اختالفي مي بايست مسلمان ،آشناي ي نسبي به مسائل شرعي ،خانوادگي و اجتماعي ،حداقل چهل
سال تمام ،متأ هل ،معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده  1آن زوجين پس از صدور قرار ارجاع به
داوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ آن مكلف به معرفي داور منتخب خويش به دادگاه بوده اند .لكن برابر ماده 13
اين قانون ،پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري ،هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ يك نفر از
اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به
دادگاه معرفي كنند و تكليف دادگاه و زوجين به ارجاع به داوري يا تعيين و معرفي داور منتخب يا منصوب طرفين در
طالق توافقي در اين قانون حذف شده است! همچنين ،طبق تبصره  9ذيل ماده مزبور ،محارم زوجه كه همسرشان فوت
كرده يا از هم جدا شده باشند درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته ميشوند .نيز برابر
تبصره 1آن در صورت نبودن فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش
داوري هريك از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صالحيت ديگر تعيين و معرفي كنند .اما به موجب
ماده  7ماده واحده مربوط به طالق در صورتي كه در بين اقارب فرد يا افراد واجد شرايط نبوده يا دسترسي به آنان
مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنكاف نمايند هر يك از زوجين مي تواند داور خود را از بين افراد ديگر
كه واجد صالحيت هستند تعيين و معرفي نمايد و در صورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور ،دادگاه راساً از بين
افراد واجد شرايط مبادرت به تعيين داور يا داوران خواهد كرد.

 .2معنای لغوی حکمیت
حكميت واژه تازه اي است كه ريشه در لغت حكم دارد .حكم نيز كلمه اي كهن و بر گرفته از زبان هاي سامي است كه
در اصل به معناي خرد و دانايي مي باشد .اين معناي مبنايي به تدريج معاني ديگري را بر اين لغت حمل نموده كه مهم
ترين آنها عبارت است از :منع و بازداشت ،اتقان و استحكام

داوري(مهدي زاده)13،9739 ،

از نظر حقوقي ،در رابطه با

حكميت تعاريف زيادي شده است كه در اينجا تنها به چند نمونه اشاره مي شود .در يك تعريف اجمالي از حكميت مي
توان گفت :نوعي ميانجيگري افراد آگاه جهت حل و فصل يك اختالف به گونه اي غير رسمي .در اين تعريف داوري
در مقابل رسيدگي مقامات قضايي قرار گرفته است(.

دادمرزي)93،9733 ،

بر حسب يك تعريف عام داوري روندي از

قضاوت غير رسمي توسط كسي است كه در يك بحث يا مشاجره شركت دارد كه اين شخص كسي است كه از سوي
گروه هاي مقابل و رو در رو انتخاب شده است

.

حكميت در منابع فقهي تحت عنوان قاضي تحكيم بيان شده است .فقهاي سلف با وجود آن كه به مشروعيت حكميت
تصريح نموده اند ولي تعريف خاصي از آن ارائه نكرده اند .عبارت زير در بيشتر منابع فقهي ديده مي شود« :اذا ترافع
نفسان الي رجل من الرعيه فرضيا به حكما بينهما وسأالها ان يحكم لهما بينهما

جاز»(طوسي9733 ،ق -91۹ ،طوسي9۳93،ق1۳9 ،

– حلي 9۳31،ق ،ص . )319جايز است دو نفر مرافعه اي را نزد فردي برده و به داوري وي رضايت دهند و از او بخواهند كه
ميان آنها داوري كند.از اين عبارت چنين برمي آيد كه حكميت عبارت است از ميانجيگري فردي كه منتخب دو طرف
دعوا باشد .يكي از فقهاي معاصر در تعريف قاضي تحكيم چنين نوشته است« :هو شخص او اشخاص يتراضي به او بهم
طرفا النزاع ،ان يترافعا عنده او عندهم وان يقبال قوله او قولهم ويعمال بذالك(».موسوي اردبيلي9۳33،ق )933/3 ،بنابراين قاضي
يا قضات تحكيم ،شخص يا اشخاصي هستند كه دو طرف دعوا رضايت مي دهند تا اختالف خود را نزد وي مطرح كنند
و رأي وي را در خصوص موضوع اختالف بپذيرند و به آن عمل كنند .از عبارت فوق مي توان به مفهوم حكميت در
فقه پي برد.
براي داور معاني مختلفي وضع شده؛ آنچه در اين گفتار مي آيد معاني اي است كه بر اين كلمه بار شده است :داور در
لغت به معني انصاف دهنده ،قاضي ،حكم اختصاصي و كسي است كه ميان مردم حكم و فصل دعوي
ص.)9317

كند(معين ،9731 ،ج،1

همچنين به كسي گفته مي شود كه سمت قضايي در دستگاه دولتي ندارد ولي در مرافعات بالقوه يا بالفعل،

رسيدگي قضايي كرده ،فصل خصومت مي كند و رأي مي دهد(جعفري لنگرودي ،9731،ج ،7ص .)1331حكم به معني ميانجي و
داور هم

آمده(جر ،9717،ج ،9ص)3۹7

انوري گفته :داور يا حكم در لغت به معناي حكم ،ميانجي ،قاضي و اشخاصي كه

طرفين دعوا براي حل اختالف به طريق غير رسمي انتخاب ميكنند(انوري،9739،ج ،۳ص.)1113
 .3معنای اصطالحی حکمیت

همواره تعاريف اصطالحي مي تواند خواننده را به نحو موثري براي راه يابي به موضوع نوشته و تحقيق هدايت كند .بي
ترديد براي هر كلمه اي معنايي اصطالحي وضع شده است .حكميت نيز از اين قاعده مستثنا نيست .در ادامه معاني
اصطالحي اين كلمه مي آيد:
 .3-1در فقه
داوري در اصطالح فقهي به ا ين معناست كه دو طرف نزاع ،فردي را بارضايت به داوري برگزينند« .اتفاق الخصمين علي
قبول حكم شخص معين في فصل الخصومة بينهما»« ،اذا تراضي نفسان برجل من الرعية ليحكم بينهما ،وسأاله الحكم
بينهما ،كان جايزا بال خالف فاذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار»(طوسي 9۳93،ق ،ج ،1ص )1۳9توافق
افراد و اطراف محل نزاع بر پذيرش رأي و حكم فرد خاص با هدف پايان دادن اختالف و خصومت ،شاخصه داوري در
اصطالح فقهي است .با وجود تنوع عبارات در تعريف حكميت ،اين تعريف از اركان مشترك برخوردار است ،اركاني
مانند :اختالف آغازين ،همدلي بر توافق و اتحاد در فصل خصومت كه اين سه ركن در عموم تعريفها مشاهده ميشود.
داوري در فقه؛ تحكيم ناميده مي شود .وقتي دو يا چند نفر در امر مالي يا غير مالي نزاع و اختالف پيدا كرده و با هم
توافق ميكنند كه براي فيصله دادن به آن اختالف ،فردي را به عنوان حكم و داور انتخاب نموده و به آنچه او حكم كند
راضي شوند؛ اين حكم كردن شخص ثالث براي دو نفر متخاصم را تحكيم و آن شخص ثالث را قاضي تحكيم مينامند
يعني قاضياي كه با تحكيم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزيده شده

است(محمدي گيالني9713،ش ،ج ،9ص.)11

 .3-2در حقوق
دراصطالح ،تعاريف متنوعي از داوري ارائه شده است .برخي از اين تعريفها با يكديگر متفاوت هستند ،به نحوي كه
نميتوان از آنها مفهوم واحدي استخراج نمود .به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ميشود:
مرحوم متين دفتري در تعريف داوري مينويسد« :زماني كه افراد از مداخله مراجع رسمي (قضايي) در حل و فصل
دعاوي مربوط به حقوق خصوصي خودشان صرف نظر نمايند و به حكومت خصوصي اشخاصي كه از نظر معلومات و
اطالعات فني يا درستكاري و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسليم

شوند»(متين دفتري ،9733 ،ج ،9ص)31

برخي معتقدند« :داوري رفع اختالف از طريق حكميت اشخاصي است كه اصحاب دعوا به تراضي انتخاب كرده يا
مراجع قضايي به قيد قرعه

برگزيدهاند»(مدني ،9731 ،ج ،1ص )113

پروفسور رنه داويد مينويسد « :داوري فني است كه هدف آن حل و فصل مسايل مربوط به روابط بين دو يا چند
شخص به وسيله يك يا چند شخص د يگر به نام داور يا داوران است كه اختيارات خود را از يك قرارداد خصوصي
ميگيرند و بر اساس آن قرارداد رأي ميدهند ،بدون آن كه دولت چنين وظيفهاي را به آنان محول كرده
نقل از محمدزاده ،9731 ،ص)17

(

باشد» رنه داويد ،به

فصل خصومت توسط يك يا چندنفر نه به طريق فصل خصومت توسط قضات دادگاههاي

(

رسمي جعفري لنگرودي،9731 ،

ج ،7ص  )1331در تعريف ديگر آمده است :فصل اختالف بين طرفين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاصي كه
طرفين يا ثالث آنها را در اين جهت انتخاب نموده باشند(شمس ،9731 ،ج  ،7ص  )۹9۹داوري در علم حقوق به معناي حل و
فصل اختالف به طريق غيررسمي توسط شخص غيرقاضي

است(.جعفري لنگرودي ،973۹ ،ج ،9ص)۳۹1

با توجه به تعاريف فوق مي توان گفت كه داوري براساس توافق طرفين يا ثالث وخارج ازمراجع رسمي است.
در نتيجه بدون تشريفات بوده ،با هزينه اندك و بر مبناي اعتماد و اطمينان طرفين با داور يا داوران شكل مي گيرد .البته
داوري در دعاوي مدني و تجاري ،تابع قواعد و تشريفات از جمله مقررات داوري در قانون آيين دادرسي مدني مصوب
 9731خواهد بود .اما داوري در دعاوي خانوادگي ،شيوه خاصي از داوري است كه به طور عمده بر مبناي اعتماد
اصحاب دعوي به داوران استوار است .به عبارت ديگر داوري ،فرايندي از اختالفزدايي است كه با اقدام حقوقي طرفين
نزاع و انتخاب حَكم ،آغاز و با اقدام داوران در جهت حل مشكل اختالف با انشاي حكم پايان ميپذيرد.
 .4امتیازات داوری
احساس عمومي نسبت به داوري و هيئت داوران بسيار مطلوبتر از احساس آنها نسبت به قضاوت است .نقش قدرت و
حكومت در نظام و سيستم قضايي از مرحله وضع قانون  ،تعيين قاضي ،عمل قضاوت ،زمان و مكان قضاوت تا آداب و
مراسم ،فرجام ،شيوه فرجام خواهي ،همه و همه موجب شده است تا جريان قضاوت مطلوبيت متناسب خود را از دست
بدهد .اما اين زمينهها غير از نارضايتي هايي است كه از ناحيه نوع و محتواي حكم ،ظهور و بروز مييابد .زمينههاي
پذيرش داوري ،عموماً با رضايت همراه نيست و معايبي مانند ورود مستقيم افراد به تعيين تكليف خود و احساس اراده
و اختيار در حل مشكالت پديدآمده را به دنبال دارد .رويكرد عمومي به داوري ،مسألهاي جدا از سلطه و قدرت بر
داوري است ،زيرا اگرچه قدرت بر ورود به داوري در بحث از قلمرو پذيرش شخص در داوري است ،امكان
روي آوردن به آن در فرض رجوع شخصي فرد در جهت مسأله خاص است اما رويكرد قدرت به داوري با مالك
مصلحت است و با اين وجه ممتاز و برجسته است كه در كل يا با مراجعه خاص به داوري متفاوت است .از نظر
فرعينگري ،داوري امتيازات ديگري نيز مانند سرعتبخشي به حل منازعات و فصل خصومتها و سري بودن داوريها
در عدم جواز انتشار نام اطراف نزاع دارد.
 .5مشروعیت داوری
مشروعيت داوري در مذاهب اهلسنت ،اختالفي است .امام فخرالدين رازي و ابوحامد غزالي ،منكر مشروعيت قاضي
تحكيمند .زيرا دليلي براي نفوذ حكم چنين قاضي وجود ندارد .البته شافعي بنا بر يكي از نظرها حكميت را پذيرفته
است .مشروعيت را به دو گونه ميتوان تقرير نمود:

الف-مشروعيت به معناي قانوني :يعني امري در قالب و چارچوبهاي قانوني قرار گيرد .با اين تعريف ،داوري از حوزه
امور غيرقانوني و بالتكليف خارج ميشود.
ب-مشروعيت به معناي خاص :يعني انجام عمل از لحاظ قوانين خاص فقهي جايز دانسته شود .مشروعيت داوري به
گونه اول ،عموم نظامها و سيستمهاي حكومتي را كه قوانين قضايي دارند در بر ميگيرد .درباره مشروعيت داوري به
معناي جواز انجام عمل از نظر فقه ،فقيهان به آيات قرآن ،عمل و رفتار پيامبر ،پذيرش اتفاقي فقيهان و حكم عقل
استدالل نمودهاند:
 .5-1کتاب(آیه داوری در اختالفات زن و شوهر)
«وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدا إِصْالحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًما
خَبِيرًا»،و اگر از اختالف و ناسازگاري بين زن و شوهر بيم داريد ،داوري از كسان مرد و داوري از كسان زن برانگيزيد،
اگر آن دو (زن و شوهر)سازش و آشتي خواهند خداوند ميانشان سازگاري پديد آورد .آيه كه امر به تعيين داور در
ناسازگاري زن و شوهر ميكند به اولويت بر لزوم داوري در موارد اختالفات گستردهتر از محيط خانواده داللت
مينمايد .زيرا هنگامي كه نزاع و اختالف فردي در محيط كوچك خانواده براي قانونگذار نامطلوب و غيرقابل تحمل
است ،براي آشتي و اصالح آن قانون وضع نموده و داوري را الزامي ميكند .بدون ترديد آنجا كه هم اصل اختالف
داراي اهميت بيشتري است و هم آثار و تبعات بيشتري دارد مانند درگيريهاي مختلف در جامعه نيز براي شارع
نامطلوب بوده و اين قانون (داوري) در آنجا نيز الزامي است .اين تصور كه با قضاوت ،تمامي اختالفات قابل حل است
تصوري درست و صحيح نيست زيرا در بسياري از موارد افراد به قاضي دسترسي ندارند و در مواردي نيز حجم
اختالفات و پروندههاي قضايي موجب ميشود تا بررسي اختالف و حكم قضايي براي پايان دادن به اختالف ،مدتهاي
طوالني به تأخير افتد و از سوي ديگر تأخير در حل اختالفات و تداوم درگيريها خالف اهداف قوانين قضايي است.
بنابراين طرح داوري ،خردمندانهترين شيوهاي براي برون رفت از اختالفات جاري است .شيوهاي كه قرآن كريم در مورد
ناسازگاري زن و شوهر به آن تصريح نموده و در ساير موارد نيز متناسب با شرايط ،شرع آن را امضا نموده است.
به مقتضاي امر موجود در آيه شريفه« :فَابعَثوا حَكماً مِن اَهلِهِ و حَكماً مِن اَهلِها» ،اعزام داور واجب است .انگيزه
اصالح در داوري نيز امر مستقلي است كه آيه شريفه به آن توجه نموده است .داللت امر بر وجوب ،اصلي ثابت و
پذيرفته شده دراصول فقهاست و آيات كتاب و سنت بر آن داللت ميكند و شيطان را سرزنش مينمايد كه چرا با امر
خدا (سجده برآدم) مخالفت كرده است« :مَا مَنَعَكَ أَال تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ».در سنت نيز روايات نبوي فراواني بر اين مطلب
داللت دارند مانند اين حديث«:لو ال ان اشق علي امتي المرتهم بالسواك» .قرطبي مينويسد اين آيه داللت بر اثبات
داوري دارد و نظر خوارج را كه حكم و داوري را منحصر به خداوند ميدانند رد ميكند .آلوسي نيز در روح المعاني از

ابنفارس نقل مي كند كه آيه در رد مخالفان حكميت از مذهب مالكيه است زيرا آنان قائلند كه هنگام اختالف همسران
زن بايد به خانه مطمئن و امن هدايت شود و يا فردي امين را با آن زن همراه نمايند.
 .5-2سنت
وقوع داوري در دوران حيات پيامبر(ص) دليل بر مشروعيت آن است .نمونه بارز و برجسته آن ،داوري سعد بن معاذ
براي بنيقريظه در سال چهارم هجرت است ،پيامبر(ص) بعد از پايان جنگ خندق به مدينه بازگشت .جبرئيل هنگام ظهر
بر پيامبر(ص) نازل شد و امر حركت به سوي بنيقريظه را ابالغ كرد .با دستور پيامبر(ص) مسلمانان با سرعت به سوي
بنيقريظه حركت كردند و نماز عصر را در محل سكونت بنيقريظه اقامه نمودند .پيامبر(ص) و مسلمانان ،بنيقريظه را
محاصره نمودند و اين محاصره به مدت يك ماه ادامه داشت .بعد از محاصره يك ماهه ،يهوديان بنيقريظه به پيامبر(ص)
پيش نهاد كردند ابالبابة بن عبدالمنذر انصاري را براي داوري به سوي آنان اعزام نمايد .پيامبر(ص) موافقت نمود و ابالبابه
را اعزام نمود .زنان و كودكان بنيقريظه هنگام ورود ابالبابه ،او را با گريه و ناله استقبال نمودند و ابالبابه در برابر گريه
كودكان آنان متأثر شد .بني قريظه از او براي تسليم شدن مشاوره طلبيدند و ابالبابه با اشاره به گردن خود ،پاسخ داد بلي و
با كنايه از كشته شدن آنها خبر داد .پس از آن كه ابالبابه متوجه شد كه به خدا و پيامبر(ص) خيانت كرده ،اظهار نمود كه
به خدا قسم از جاي خود حركت نميكنم تا اين كه خداوند توبه مرا قبول نمايد .پيامبر (ص) فرمود آيا راضي هستيد كه
سعد بن معاذ درباره شما حكم كند؟ آنها داوري سعد بن معاذ را پذيرفتند .سعد از بنيقريظه مجددا پيمان گرفت كه
هرچه او حكم كند آنها بپذيرند و با احترام از پيامبر(ص) پرسيد آيا شما هم حكم مرا ميپذيريد؟ پيامبر(ص) فرمود:
آري .سپس حكم كرد كه زنانشان اسير و اموالشان تقسيم گردد .تعيين سعد بن معاذ براي داوري بين مسلمانان و
يهوديان بني قريظه بعد از خطاي ابالبابه ،روشنگر اين نكته است كه داوري در هنگام محاصره بنيقريظه ،تصميم خاص و
شخصي نبوده است بلكه حكمي ثابت و جاري در همه اختالفات به شمار ميرفته است.
 .5-3عقل
براي مشروعيت داوري به حكم عقل با چند بيان استدالل شده است:
الف -افراد بر سرنوشت خود اختيار داشته و براي استيفاي حقوق خويش واليت دارند .استفاده از اين واليت،
متوقف بر امكان برخورداري از حق انتخاب داور است .انتخاب داور از سوي افراد ،از باب واليت انسان در
استيفاي حقوق خويش است و بدون حق انتخاب داور براي انسانها ،استيفاي حقوق ممكن نيست.
ب -افراد در اختالفات با يكديگر ميتوانند با مراجعه به فتوا و نظر فقهي -كارشناسي توافق كنند كه نظر و فتواي
خاصي را مالك حل اختالف قرار دهند كه اين در واقع و ماهيت ،نوعي پذيرش داوري است.
ج -محدود كردن حل اختالفات به شيوه قضاوت و عدم جواز داوري ،موجب عسر و حرج در ميان مسلمانان
مي شود زيرا براي بسياري از افراد به ويژه در مناطق دوردست مراجعه به قاضي ممكن نيست و يا مشقتآور است.

اين استداللهاي عقلي ،در منابع اهلسنت آمده است و هر سه بيان قابل تأمل است :در بيان اول اين نقد وارد است كه
به صراحت قرآن واليت بر مؤمنان تنها در اختيار خداوند است ،اهلل ولي الذين آمنوا،...وما لكم من دون اهلل من ولي وال
نصير ...انما وليكم ...و انسان بدون اجازه عام يا خاص از طرف خداوند ،حق تصرف در اموال و حقوق ديگران را
ندارد .در بيان دوم هم انتخاب داور به درخواست فتوا تشبيه شده است كه نوعي قياس و باطل است و اما بيان سوم
وتشبيه به نظر كارشناسي در عنوانهاي فقهي و حقوقي ،پيش از اين در همين نوشتار به تفاوتهاي آن دو اشاره شد.
 .5-4اجماع
از داليل مهم مشروعيت داوري ،اجماع است .شيخ طوسي بر جواز داوري ،ادعاي اجماع نموده است« :اذا تراضي نفسان
برجل من الرعية يحكم بينها ،وسأاله الحكم بينهما ،كان جائزا بالخالف ،فاذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك
خيار…»در مسالك و كفايه نيز ادعاي عدم اختالف شده است.
 .6انواع داوری
داوري در يك تقسيم به اختياري و اجباري قابل تقسيم است .مقصود از داوري اختياري ،آن است كه هيچ يك از طرفين
دعوي الزامي ندارند كه به حكميت يك يا چند داور جهت رسيدگي به دعواي ميان خود مراجعه نمايند .در مقررات
مربوط به داوري كه از آغاز تاكنون به تصويب رسيده است ،در بعضي موارد ،قانونگذار مراجعه به داوري را به خواست
و ارادة اصحاب دعوي موكول كرده است .در مقابل داوري اختياري ،داوري اجباري قرار دارد .داوري اجباري از حيث
منشأ اجبار انواعي دارد كه در زير بيان مي شود:
الف)اجبار ناشی ازقانون :اجباري بودن داوري ممكن است ناشي از قانون باشد .در مواردي ،قانون به دليل پاره اي
مصالح ،الزم مي بيند كه دعوي به روش غيرقضايي حل و فصل گردد و در نهايت اگر تالش هاي داوران به نتيجة
سازش منجر نشد دادگاه مداخله نمايد .ازتبصرة  1ماده  ۹اليحة دادگاه مدني خاص ،الزامي بودن داوري در دادخواست
طالق استنباط مي شو د .در بخشي از اين قانون چنين آمده است« :در مواردي كه شوهر به استناد ماده  9977قانون مدني
تقاضاي طالق مي كند دادگاه بدواً موضوع را به داوري ارجاع مي كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود
اجازة طالق به زوج خواهد داد».
ب)اجبار ناشی ازقرارداد :الزام به داوري ممكن است به دليل توافق اصحاب دعوي باشد اعم از اينكه موافقت نامة
داوري پيش از وقوع منازعه صورت بگيرد يا پس از آن.
ج)اجبار ناشی از درخواست طرف مقابل :قرآن كريم با فعل «ابعثوا» به حكميت فرمان داده است .كلمه «بَعث» به
معناي برانگيختن يا انتخاب كردن است و «اِبعَثُوا» فعل امر از همين معناست .اما آيا فعل امر در اين آيه به معناي وجوب

است؟ به بيان ديگر ،مطابق اين آيه ،ارجاع موضوع اختالف به داوران اجباري است يا اختياري؟ در پاسخ به اين پرسش
بايد گفت :حكميت يا داوري در دعاوي خانواده در شرايط خاص واجب و الزامي مي شود.
 .7ماهیت داوری
با توجه به قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ،موضوع داوري ،دادخواست طالق است و قلمرو آن نيز به دعواي
طالق محدود ميشود .در اين قانون تصريح شده ...« :زوجهايي كه قصد طالق و جدايي از يكديگر را دارند .»...از اين
قانون استفاده ميشود كه موضوع داوري ،دادخواست طالق است اعم از آن كه دادخواست توسط زن يا شوهرداده شده
باشد .در هيچ دعواي ديگري غير از طالق ،داوري شكل نخواهد گرفت .به عنوان مثال ،در دادخواست زوجه براي
مطالبه نفقه يا حضانت فرزند ،قانون ،تشكيل داوري را الزم ندانسته است .اگرچه منعي نيز در اين رابطه وجود ندارد .در
اليحه قانوني تشكيل دادگ اه مدني خاص نيز داوري مخصوص دادخواست طالق ذكر شده؛ در اين قانون چنين
آمده...«:در مواردي كه شوهر به استناد ماده  9977ق.م .تقاضاي طالق ميكند ،دادگاه بدواً حسب آيه كريمه« :و ان خفتم
شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصالحا يوفق اهلل كان عليما خبيرا» موضوع را به داوري
ارجاع مي كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود ،اجازه طالق به زوج خواهد داد؛ در مواردي كه بين
زوجين راجع به طالق توافق شده باشد ،مراجعه به دادگاه الزم نيست ».دادخواست طالق ممكن است از سوي زوج يا
زوجه داده شود؛ همانطور كه ممكن است ،دادخواست طالق توافقي باشد .به موجب قانون فوق ،داوري در مواردي
شكل ميگيرد كه زوج متقاضي طالق باشد لذا در مواردي كه زوجه متقاضي طالق باشد يا در طالقهاي توافقي و در
ساير دعاوي خانوادگي ،داوري موضوعيت پيدا نميكند .قلمرو داوري در قوانين پيش از انقالب اسالمي وسيعتر از
قوانين بعد از انقالب اسالمي بوده است .قانون آيين دادرسي مدني مصوب  9793متعرض مسأله داوري شده و ماده 131
به داوري در دعاوي خانوادگي اشاره نموده و چنين مقرر داشته بود « :در موارد اختالف بين زن و شوهر راجع به سوء
رفتار و عدم تمكين و نف قه و كسوه و سكني و نيز هزينه طفلي كه در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر
يك از زوجين طرح شود ،دادگاهها ميتوانند به درخواست هريك از طرفين ،دعوي را ارجاع به داوري نموده و در
صورت عدم تراضي آنها در تعيين داور ،الاقل دو نفر را از بين اقرباي طرفين و در صورتي كه در محل سكونت خود
اقربا نداشته باشند از اشخاصي كه با آنها معاشرت و دوستي دارند تعيين كنند .داورها مكلفند حتي االمكان سعي در
اصالح بين زوجين نموده و در صورتي كه قادر به اصالح نشوند ،رأي خود را در تشخيص ذيحق بودن يكي از طرفين
و تعيين ميز ان هزينه زن يا طفل در صورتي كه موضوع دعوي هزينه زن باشد به دادگاه تقديم دارند .»...موضوع داوري
در اين قانون اختالف بين زن و شوهر است .اين تعبيري عام و شامل هر نوع دعوي ميان زوجين ميشود .به تصريح
قانون فوق ،دعاوي ذيل به داوري ارجاع ميشده است :سوء رفتار؛ عدم تمكين؛ نفقه؛ كسوه وهزينه نگهداري طفل .به
نظر ميرسد اين موارد به عنوان نمونه هايي از اختالف بين زن و شوهر بيان شده است .بنابراين مواردي نظير دعواي
حضانت طفل نيز به داوري قابل ارجاع بوده است .لذا معلوم ميشود تا پيش از انقالب اسالمي ،موضوع و قلمرو

داوري ،شامل كليه اختالفهاي خانوادگي ميشد .در حالي كه بعد از انقالب اسالمي ،داوري فقط مخصوص
دادخواست طالق است .حال اين پرسش مطرح ميشود كه دليل اين تغييرات چه بوده و قانونگذار در اين تحوالت چه
اهدافي را دنبال مينمايد .براي پاسخ به اين پرسش بايد نخست موضوع داور ي در قرآن و منابع فقهي مورد بررسي قرار
گيرد تا محدوده داوري مورد نظر قرآن كريم و منابع فقهي معلوم شود اما قبل از آن به اختيارات داوران پرداخته مي
شود.
 .8اختیارات داوران
در مورد اختيارات داوران ،ديدگاهها متفاوت است .مشهور فقها معتقدند داوران مي توانند رأي به جمع دهند نه تفريق؛
مگر اينكه از زن در بذل و از شوهر در طالق در صورتي كه خلع باشد اذن
 9۳9۳ه ،ج  ،11ص )1۹7

بگيرند (.الحرالعاملي 9۳97 ،ه ،ج  ،9ص ۳11؛ روحاني،

همچنين در مورد ماهيت داوري كه وكالت است يا قضاوت تحكيم ،اختالف نظر ديده ميشود.

مشهور فقها عقيده دارند كه اقدام حكمين تحكيم است نه وكالت (.طوسي9۳31 ،ه ،ج  ،7صص  )911 – 919صاحب جواهر نيز
با استناد به آيه شريفه  7۹سوره نسا ،با نصوص وارد شده در اين باب ،نتيجه گيري كرده است كه حكمين از باب
تحكيم اقدام ميكنند نه از باب وكالت(نجفي ،9711 ،ج  ،79صص  )197 – 19۹اختالف نظر فقها در مورد اختيارات حكمين به
احاديثي باز ميگردد كه در اين باب از امامان معصوم از جمله امام صادق(ع) نقل شده است .براي داوران جايز نيست
بدون اجازه مرد يا زن (در طالق خلعي) آنه ا را طالق دهند و داوران بايد با زن و شوهرشرط كنند كه هر حكمي كه
كردند آن دو قبول كنند؛ اگر حكم كردند كه بايد از هم جدا شوند ،بپذيرند و اگر حكم كردند كه بايد با هم باشند
بپذيرند(.

الكليني ،9713 ،ج ،1ص )9۳1

برخي اساتيد با استناد به اختالف نظر فقها نوشتهاند نظر مشهور در فقه آن است كه

داوران از صدور حكم به طالق ممنوع

ميباشند(كاتوزيان ،9731 ،ج  ،9ص )7۳1

از مطالب فوق ميتوان نتيجه گرفت كه

داوري در اسالم ماهيت غيرقضايي دارد و يك تدبير پيشگيرانه است .موضوع داوري نيزمي تواند شامل همه دعاوي
خانوادگي گردد .اما به موجب قوانين فعلي ،داوري پس از طرح دعواي خانوادگي و تشديد اختالفات زوجين مورد
توجه قرار ميگيرد.
ماده  131قانون آيين دادرسي مصوب  9793مقرر ميداشت :در مورد اختالف بين زن و شوهر راجع به سوءرفتار و عدم
تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه طفلي كه در عهده شوهر و در حضانت زن باشد ،از طرف هر يك از زوجين
كه طرح شود ،دادگاهها مي توانند به درخواست هر يك از طرفين ،دعوي را ارجاع به داوري نموده و در صورت عدم
تراضي آنها در تعيين داور ،حداقل دو نفر را از بين اقرباي طرفين و در صورتي كه در محل سكونت خود اقربا نداشته
باشند ازاشخاصي كه با آنها معاشرت و دوستي دارند تعيين كند .داورها مكلفند حتي االمكان سعي در اصالح بين
زوجين نموده و در صورتي كه قادر به اصالح نباشند رأي خود را در مورد ذي حق بودن يكي از طرفين و تعيين ميزان
هزينه زن يا طفل در صورتي كه موضوع دعوي ،هزينه زن باشد ،به دادگاه تقديم دارند .اگر بين داورها در صورتي كه
عدد آنها زوج باشد اتفاق نظر حاصل نشود ،آنها مي توانند يك نفر را به عنوان داور ثالث به تراضي انتخاب نمايند و
چنانچه در تعيين داور ثالث تراضي نشود ،دادگاه به قرعه تعيين مينمايد و در اين صورت اكثريت آراي آنها مناط اعتبار

است .به موجب اين ماده ،دادگاه در پذيرش داوري تكليفي نداشت و به عالوه بايد داوري به درخواست يكي از زوجين
مطرح مي گرديد و داوران الزاماً نبايد از اقوام و خويشان زوجين بودند .نكته مهمتر اينكه داوران در مورد فصل خصومت
نيز صالحيت اظهار نظر داشتند كه اين امر در واقع نوعي دخالت در تصميم دادگاههاي خانواده تلقي ميگرديد .برخي از
نقايص مذكور با قانون حمايت خانواده مصوب سال  97۳1برطرف شد .ماده  1مقرر ميداشت« :دادگاه مكلف است به
تقاضاي هر يك از طرفين ،موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طالق به يك تا سه داورارجاع نمايد.
مدت اعالم نظر داوران به تعيين د ادگاه خواهد بود .در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه تقاضاي مذكور براي فرار از
رسيدگي و اطاله كار است از قبول تقاضا خودداري خواهد كرد .داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون
آيين دادرسي مدني نميباشد ».ماده  3نيز مقرر ميداشت« :داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در
صورتي كه موفق به اصالح نشوند رأي خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر صادر و به دادگاه تسليم خواهند كرد.
رأي داور به وسيله دادگاه به طرفين ابالغ مي شود و در مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض است .درصورتي كه
طرفين به رأي دا ور تسليم باشند يا در موعد مقرر اعتراض نكنند ،رأي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .در صورت
اعتراض ،دادگاه در جلسه فوق العاده به اعتراضات رسيدگي كرده رأي صادر مينمايد و اين رأي قطعي است ،ودر
صورت عدم وصول رأي داوران تا پايان مدت مقرر دادگاه در ماهيت امررسيدگي كرده و رأي خواهند داد».
با مقايسه ماده  131و مواد  1و  3قانون حمايت خانواده مصوب  97۳1ميتوان نتيجه گرفت كه مقنن در قانون مزبور
اختيار دادگاه به ارجاع داوري را اجباري كرد و همچنين حق اعتراض به نظريه داوري را مورد پذيرش قرار داد .ولي
لزوم درخواست طرفين را براي ارجاع به داوري كماكان به قوت خود باقي گذاشت .قانون حمايت خانواده مصوب
 97۹7نيز برخي نواقص گذشته را جبران كرد .ماده  ۹اين قانون مقرر ميدارد« :دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از
طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طالق ،به يك تا سه داور ارجاع نمايد.
همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد .داوري در اين قانون تابع
شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي نميباشد .مدت اعالم نظر داوران از طرف دادگاه معين خواهد شد .در
صورت عدم وصول نظر مذكور تا پاي ان مدت مقرر ،دادگاه رأساً رسيدگي خواهد كرد مگر اينكه طرفين به تمديد مدت
تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد ».اين محدوديت موجب شد كه ميزان طالق هاي توافقي
رو به افزايش گذارد و به عالوه از نهاد داوري در طالق به درخواست زن نيز استفاده نشود .ماده  1نيز با اندك تغييراتي،
مشابه ماده  3قانون حمايت خانواده  97۳1بود .آنچه كه در ماده  ۹قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته اين امر است كه
دادگاه مي تواند رأساً براي ارجاع به داوري اقدام كند .همچنين طبق ماده  3و قسمت اخير ماده  93اختيار داوران در مورد
طالق به امكان سازش زوجين محدود شد و طالق صرفاً در اختيار دادگاههاي خانواده قرار گرفت كه در مقايسه با
قوانين قبل ،گامي مثبت تلقي ميشد .در ماده  3آيين نامه قانون حمايت خانواده 97۹7دادگاه مكلف شده است در
مواردي كه دعوي به داوري ارجاع ميشود ،طرفين را براي انتخاب داور يا داوران دعوت كند و به موجب ماده  1هرگاه
داوريا داوران از قبول داوري امتناع نموده يا استعفا دهند دادگاه به انتخاب داور ياداوران جديد اقدام خواهد كرد .همان

گونه كه گفته شد در قانون  97۹7نقش دادگاه در تعيين داور يا داوران و دخالت دادگاه در امر داوري پر رنگتر شد و از
حالت اختياري به حالت اجباري تغيير جهت داد .پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال  97۹3با تشكيل دادگاههاي
مدني خاص ،تغييراتي در مقررات داوري در دعاوي خانوادگي صورت گرفت .تبصره  1ماده  7اليحه قانون دادگاه هاي
مدني خاص مصوب 97۹3مقرر ميداشت« :موارد طالق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده و در
مواردي كه شوهر به استناد ماده 9977قانون مدني تقاضاي طالق كند ،دادگاه بدواً حسب آيه كريمه فان خفتم شقاق
موضوع را به داوري ارجاع مي كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود ،اجازه طالق به زوج خواهد داد و
در مواردي كه بين زوجين راجع به طالق توافق شده باشد ،مراجعه به دادگاه الزم نيست .حكم اين تبصره در دادگاههاي
عمومي دادگستري نيز الزمالرعايه است  .به موجب اين تبصره ،داوري صرفاً درمواردي بود كه زوج درخواست طالق
ميكرد اما در مورد طالق به درخواست زن يا طالق توافقي ،ارجاع به داوري ضرورت نداشت.
سرانجام ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 13/3/9739در مقايسه با قوانين و مقررات گذشته،
توجه بيشتري به نهاد داوري كرد .به موجب اين ماده واحده ،از تاريخ تصويب اين قانون زو ج هايي كه قصد طالق و
جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختالفات خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي
نمايند .چنانچه اختالف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند آن طور كه قرآن كريم
فرموده حل و فصل نگرديد ،دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش ،آنها را به دفاتر رسمي طالق خواهد فرستاد.
دفتر رسمي طالق حق ثبت طالقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها از دادگاه صادر نشده است ،ندارند؛ در
غيراين صورت از سردفتر خاطي سلب صالحيت به عمل خواهد آمد .بدين ترتيب ،اوالً داوري در همه طالقها اجباري
شد ثانياً نحوه دعوت ازحكمين و بررسي صالحيت داوران بر عهده دادگاه و موكول به آيين نامه اجرايي گرديد .اين امر
نشان دهنده دخالت دادگاه در دادرسي و بررسي صالحيت داوران است اگر چه ممكن است داوران از طرف زوجين
معرفي گردند؛ ثالثاً در صورتي كه دادگاه بدون نظر داوران مبادرت به صدور حكم طالق يا گواهي عدم امكان سازش
نمايد ،از موجبات نقض حكم در مرحله تجديدنظر خواهد بود .نظريه مشورتي  9733 /1 / 13 -3 / 1113مؤيد اين امر
است(رحيمي ،973۳ ،ص  )139رابعاً به موجب تبصره  ۳ماده واحده عالوه بر وظايف مقرر براي داوران ،وظيفه جديدي نيز
كه امضاي صورتجلسه تكميلي طالق توسط داوران است ،براي آنها پيش بيني شده است .در پايان اين مبحث در مورد
ماهيت و نقش داوري در قوانين موضوعه مي توان گفت داوري پس از طرح پرونده زوجين در محاكم خانواده اعمال
ميگردد و ماهيت قضايي دارد اما از نقش و تدبير پيشگيرانه آن دور شده است.
قانون حمايت خانواده مصوب  9719اگر چه در مورد اختيارات داوران سخني به ميان نياورده وليكن تعديل و كم رنگ
كردنِ نقش و اهميت نهاد داوري در طالق با تغيير عمده شرايط داوران و كيفيت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل
اختالفات زوجين(مندرج در قانون حمايت از خانواده سال  97۹7و ماده واحده مربوط به طالق) را تعديل و كم رنگ
نموده است.

 .9موضوع داوری در قرآن
قرآن كريم به خانواده نگاه خاصّي دارد و آيات فراواني را به بيان احكام و مقررات آن اختصاص داده ،همچنين در آياتي
به مناقشات خانوادگي و راهكار مقابله با آن نيز اشاره نموده است .راهي كه قرآن كريم براي حل اختالفات خانوادگي
بيان نموده ،تشكيل محكمه صلح خانوادگي ميباشد .قرآن كريم ميفرمايد« :و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصالحا يوفق اهلل كان عليما خبيرا»« ،1اگر از جدايي و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم
داشته باشيد ،يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد(تا به كار آنان رسيدگي كنند) اگر اين دو
داور ،تصميم به اصالح داشته باشند ،خداوند به توافق آنها كمك ميكند زيرا خداوند ،دانا و آگاه است و از نيات همه ،با
خبر ميباشد» .در اين آيه از داوري به حكميت تعبير شده و موضوع آن خوف شقاق است .براي تبيين موضوع حكميت
و قلمرو آن بايد مفهوم اين اصطالح از منظر لغوي ،تفسيري و فقهي مورد بررسي قرار گيرد.
 .9-1مفهوم لغوی شقاق
لغت شناسان ،براي كلمه شقاق معاني متعددي را بيان كرده اند .از ميان معاني ذكر شده ممكن است دو معناي ذيل اراده
شده باشد :شقاق از ريشه مشقّت؛ در حديثي از پيامبر(ص) آمده است« :لوال ان اشقّ علي امّتي المرتهم بالسّواك عند كلّ
صلوة»(طوسي9۳93 ،ق ،ج ،9ص39؛ طبرسي9711 ،ق،ص )۹3اگر بر امت من سخت نبود ،به آنان فرمان ميدادم كه براي هر نمازي
مسواك بزنند .كلمه «اشقّ» در اين حديث به معناي سختي ،مشقّت و به زحمت افتادن است .اگر شقاق در آيه مورد
بحث به معناي مشقّت باشد در اين صورت مقصود از آيه حالتي است كه زن و شوهر با رفتار خود يكديگر را به مشقّت
و زحمت مياندازند .شقاق از ريشه شقّ ،شقيق و منشق و انشقاق به معناي دو نيم شدن و نصف شدن؛ نظير عبارت
وانشقّ القمر كه در قرآن به معناي دو نيم شدن ماه است .اگر شقاق در آيه مورد بحث ،از ريشه انشقاق باشد در اين
صورت مقصود از شقاق به وجود آمدن حالتي است كه زوجين به دليل كراهت از يكديگر از هم فاصله ميگيرند به
نحوي كه از وحدت معنوي گذشته خبري نيست .مفسران همين دو احتمال را در آيه مورد بحث ذكر كردهاند .يكي از
فقها در اين رابطه مينويسد « :والشّقاق الخالف و العداوه ،و اشتقاقه من الشّقّ و هو الجزء البائنو منه اسم المشتاقين ،النّ
كلّ واحد منهما في شقّاي في ناحيه»(طوسي9۳31 ،ق ،ج ،7ص  .)911شقاق به معناي خالف و عداوت ،مشتق از شقّ به معناي
جزء جدا شده است .واژه مشتاقَين نيز از همين كلمه ميباشد ،زيرا هر يك از آن در گوشهاي بوده و از يكديگر دور
افتادهاند .نظير همين عبارت در منابع ديگر تفسيري نيز آمده است(.
ص )33

رك .فيض كاشاني9۳91 ،ق،ج ،9ص۳۳1؛ طبرسي9۳9۹ ،ق،ج ،7

شقاق چه از ريشه مشقت چه از ريشه انشقاق باشد با توجه به ساير استعماالت آن در قرآن كريم به معاني

ديگري نيز آمده است .معاني ديگر اين واژه عبارت است از :مباينه ،عداوه ،منازعه و

محاربه(طبرسي9۳9۹ ،ق،ج ،9ص ۳31؛ ج،7

ص ،)39مخالفت و نداشتن اتفاق نظر(فيض كاشاني9۳91 ،ق ،ج ،9ص ،)۳۳1نزاع بين زن و شوهر به گونهاي كه اميد همفكري
-2نساء7۹ /

نباشد(مشهدي9۳33 ،ق،ج ،1ص )۳۳۳

نفاق ،منازعه ،مشاجره ،افتراق ،بينونه و

عداوه(طباطبايي9۳31 ،ق ،ج ،9ص 791؛ ج ،9۳ص 717؛

ج ،۳ص .)7۳1بدين ترتيب ،از نظر مفسّران قرآن كريم شقاق به معناي مطلق اختالف و افتراق است و موضوع داوري نيز
همين خواهد بود.
 .9-2شقاق در اصطالح فقها
شقاق در اصطالح فقها به معناي نشوز يا كراهت زوجين از يكديگر است .نظرات فقها در اين مورد بيان ميشود:
كراهت زوجين از يكدِيگر در بعضي منابع فقهي شقاق به كراهت زوجين از يكديگر معنا شده است .برخي از فقها در
بيان مفهوم شقاق معتقدند « :و هو ان يكره كلّ واحد من الزّوجين صاحبه ،فيكون كلّ منهما بكراهيته لالخر في شقّ عنهاي
ناحيه»(.بحراني ،بيتا ،ج ،1۳ص  )111هر يك از زن و شوهر از ديگري كراهت داشته باشند به گونهاي كه در نتيجه كراهت هر
يك به گوشه اي رفته و از ديگري فاصله بگيرند .همين معنا در منابع ديگر نيز ذكر شده

است (.عاملي9۳13 ،ق،ج ،9ص ) ۳73

نشوز در فقه و حقوق خانواده به معناي امتناع از عمل به وظايف زوجيت است .اگر مرد از عمل به وظايف زوجيت
امتناع نمايد ،وي را ناشز مي گويند و اگر زن از عمل به وظايف زناشويي خودداري كند ،وي را ناشزه گويند .حال اگر
زن و شوهر هر دو از عمل به وظايف خود سرپيچي نمايند در اين حالت ،شقاق محقق خواهد شد .يكي از فقها
مينويسد« :فبارتفاع احدهما عن الطاعه يتحقق النشوز بل هو عين النشوز ،...و ارتفاع كليهما يكون
ج ،۳ص ۳77؛ شهيد ثاني9۳97 ،ق،ج ،3ص 71۳؛ نجفي،9713 ،ج ،79صص)133-13۳

شقاق(خوانساري97۹۹ ،ق،

با ارتفاع هر يك از زن و شوهر نشوز تحقق پيدا

ميكند ،بلكه اين عين نشوز است ...و ارتفاع هر دو شقاق ميباشد ».آنچه همين معناي اخير را تأييد ميكند نحوه بيان
قرآن نسبت به احكام نشوز و شقاق است.
 .11انتخاب حکمین در قرآن
قرآن كريم مي فرمايد :در زمان بروز اختالف خانوادگي ،داوراني براي حل مشكل وايجاد صلح و سازش انتخاب شوند
و بين مؤمنان سازش برقرار كنند « :فابعثوا حكما» .حال اين پرسش مطرح مي شود كه مخاطب قرآن كريم در اين حكم
چه افرادي هستند و داوران چگونه بايد انتخاب شوند و اختيار تعيين داور با چه كسي است؟ در مورد اين پرسش
اظهارات مختلفي از جانب فقها و مفسرين اسالم ارائه شده واحتماالتي قابل طرح مي باشد كه بيان مي شود:
 در ميان اهل سنت جمعي معتقدند كه مخاطب انتخاب حكمين تمامي امت اسالمي مي باشد كه آن هم واجب كفايياست(دادمرزي )11 ،9733 ،بعضي از فقها معتقدند :خطاب هاي قرآني ،آنگاه كه احكام شرعي را بيان مي كنند اگر به صورت

مطلق بيان شده اند ،مخاطب آن حاكمان خواهند بود .نظير خطاب«السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما» .7يا خطاب «الزانيه
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مأه جلده».۳
اين خطاب ها مطلق هستند و نظير «ياايهاالّناس»يا«ايهاالمؤمنون» و ...نمي باشند زيرا شامل گروه خاصي مي شود .بدين
جهت مخاطب آيه حكميت حاكمان هستند (.طوسي9۳93،ق  )۳91،مشهور فقهاي اماميه ،همين نظريه را پذيرفته
9۳97،ق)71۳،

حضرت امام خميني(ره) نيز در تحريرالوسيله اختيار تعيين حكمين را با حاكم شرع مي

واسالمي)13۹ ،9711،

اند(شهيد ثاني

دانند(قاضي زاده

بنابراين مخاطب بعث در اين آيه شريفه ،حاكم مي باشد و چون داوران از جانب قاضي انتخاب مي

شوند لذا نيازي به رضايت زوجين در اين خصوص وجود ندارد.
 بعضي از فقها در مورد انتخاب داور معتقدند :مخاطب آيه مورد بحث و مسؤل اجراي قاعده حكميت خود زوجينهستند و اگر از انجام آن خودداري ورزند ،حاكم انجام آن را بر عهده مي گيرد ،محقق در كتاب نافع و صدوق و عده اي
ديگر بر اين عقيده اند كه صاحب رياض اين قول را مقتضاي جمع ميان اخبار مي دانند .طبرسي نيز معتقد است« :فاذا
خشي االستمرار بعث كل منها حكما من اهله» .اگر خوف تداوم شقاق باشد ،هر كدام از زن و شوهر حكمي از اهل خود
برگزينند .يعضي از فقها نيز همين نظريه را مطرح كرده اند(هدايت نيا . )11 ،973۳،اين نظر با ظاهر آيه تطابق ندارد زيرا اگر
خطاب آيه زوجين باشند در اين صورت الزم بود فعل بعث به صورت تثنيه ابعثنا آورده شود .عالوه بر آن در رد اين
نظريه مي توان مدعي شد اگر داوران منتخب زوجين باشنددر اين صورت بدون شك آن دو وكيل زوجين خواهند بود
در حالي كه از نظر فقهي داوران ،قضات تحكيم هستند و وكيل نمي باشند .شهيد ثاني با اشاره به همين مطلب مي
نويسد« :اذا لو جعلنا بعثهما من الزوجين فال شبهه في كونه توكيالً»(شهيد ثاني 9۳97،ق)711 ،اگر انتخاب حكمين بر عهده
زوجين باشد در اين صورت شكي نيست كه حكمين وكيل خواهند بود .بعضي از فقها رابطه بين اين دو مطلب را رد
كرده اند .آنان معتقدند ،داوران در هر حال قاضي تحكيم هستند ،خواه منتخب حاكم يا منتخب زوجين باشند .آنان براي
مدعاي خود به روايتي از امام رضا(ع) تمسك جسته اند.در اين روايت امام مي فرمايد ...« :يختار الرجل رجالً والمراه
تختار رجالً،فيجتمعا علي فرقه او علي صلح،فان ارادا اصالحاً فمن غير ان يستأمرا،وان ارادا التفريق بينهما فليس لهما اال
من بعد أن يستأمرا»(ابن بابويه9۳31،ق – 1۳۹ ،نوري طبرسي9۳33،ق .)93۹ ،شوهر ،مرد ديگري و زن نيز مردي را انتخاب كنند ،پس
آن دو بر جدايي يا سازش توافق مي كنند ،پس اگر اصالح را اراده كنند ،نيازي نيست كه از زوجين اجازه بگيرند و اگر
قصدشان جدايي بين آن دو باشد ،زماني مي توانند چنين كنند كه از زوجين اجازه گرفته باشند .لذا اگر حكمين قصدشان
اصالح باشد نيازي به اذن نيست اما اگر قصدشان طالق باشد بايد از زوجين اجازه بگيرند .زيرا اگر حكمين وكيل
زوجين باشند ،آنان در هر صورت بايد با اجازه موكالن خود عمل كنند .البته اين روايت نظريه وكالت را نفي نمي كند
ولي بر نظريه نخست هم (قضات تحكيمي) داللتي ندارد و نمي توان به كمك آن ،نظريه نخست را ثابت نمود .بنابراين
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مي توان مدعي شد ،حكميت در آيه مورد بحث ،نهادي مستقل است كه تنها به قضاوت تحكيمي شباهت

دارد (.هدايت

نيا)33 ،973۳،

 برخي م عتقدند هر يك از زوجين بايد داوري از ميان اقوام خويش انتخاب نمايند؛ اگر آنان از انتخاب داور امتناعكردند در اين صورت حاكم آنان را به معرفي داور تكليف خواهد كرد .عالمه حلي در اين باره مي گويند « :فاذا خشي
االستمرار بعث كلّ منهما حكما من اهله ولو امنتع الزوجان ،بعثهما الحاكم»(.الحلي9۳93 ،ق)919 ،پس اگر بيم تدوام شقاق
برود ،هر يك از زن و شوهر داور خود را بر مي گزينند و اگر زوجين از تعيين داورامتناع كنند ،حاكم داوران را برمي
گزيند .صاحب حدائق نيز همين نظريه را مقتضاي جمع بين روايت در مسأله دانسته است« .فالظاهر انّ وجه الجمع بين
الخبار المذكوره هو كون البعث من الزوجين،فان اخالبه بعث الحاكم».
احتمال ديگر آن است كه مخاطب آيه ،اقوام زوجين باشند(طبرسي 9۳9۹ ،ق .)93۹ ،به نظر مي رسد اين احتمال با ظاهر آيهسازگارتر باشد .زيرا موضوع داوري در قرآن خوف شقاق است و زماني خوف شقاق محقق خواهد شد كه عاليم و
نشانه هاي اختالف مشاهده شود .كساني از وجود اختالف و ناسازگاري مطلع مي شوند كه با زوجين در ارتباط بوده واز
روابط آن دو باخبر باشند .خانواده هاي زن و شوهر پي مي برند كه يكي از زوجين نزد قاضي برود واز طرف مقابل
شكايت نمايد .بدين ترتيب ،در صورتي مي توان مخاطب آيه را حاكمان دانست كه زمان انتخاب داور ،پيش از مرافعه
باشد .چه دليلي وجود دارد كه حكميت پس از مرافعه محدود شود؟ مي توان با فرق نهادن بين دو مقطع زماني قبل و
بعد از مرافعه ،مدعي شد كه پيش از مرافعه ،خانواده ها بايد با مشاهده عاليم شقاق ،داوري از طرف زوجين انتخاب
نمايند تا نسبت به حل مشكل اقدام كنند .اما پس از مرافعه يا حاكم به انتخاب داور اقدام مي كنديا به زوجين امر مي
كند كه داوران خود را به دادگاه معرفي نمايند .در اين مرحله اگر زوجين از معرفي داور امتناع كردند ،دادگاه نسبت به
انتخاب داور اقدام خواهد كرد .به هر حال ،خانواده هاي دو طرف هرگاه نسبت به شقاق زوجين بيمناك شوند بايد براي
جلوگيري از آن اقدام نمايند و از باب وجوب نهي از منكر در اين مورد مسئوليت

دارند(هدايت نيا)1۳ ،973۳،

از نقد و بررسي مطالب فوق معلوم مي شود كه مطابق قوانين فعلي تعيين داور بر عهده زوجين است مگر اينكه
زوجين از معرفي داور امتناع ورزند كه در اين صورت دادگاه به تعيين داور اقدام خواهد نمود .در مرد خطاب ابعثوا
چهارنظريه بين انديشمندان وجود دارد كه بيان شد .قانونگذار انتخاب داور توسط زوجين و حاكم را برگزيده است.
عالمه حلي اين نظر را مطرح نموده است .البته به نظر مي رسد انتخاب حكمين خواه از سوي زوجين يا از سوي دادگاه
مناسب نمي باشد زيرا بررسي ها نشان مي دهد كه زوجين غالباً تمايلي به معرفي داور ندارند و از اين كار امتناع مي
كنند .زيرا زن و شوهري كه با هدف جدايي راهي دادگاه مي شوند ترجيح مي دهند كه زودتر به نتيجه برسند و بيشتر
مواقع از معرفي داور خودداري مي كنند يا داوري را انتخاب مي كنند كه به عنوان وكيل خواسته هاي آنها را پيگيري
كند .شايد قرآن كريم به همين دليل خطاب بعث را متوجه زوجين نكرده است و ديگر اينكه انتخاب حكمين توسط
دادگاه نيز مناسب نمي باشد .به جهت آنكه دادگاه بخواهد حكمين را از ميان خانواده هاي دو طرف انتخاب نمايد،
ازآنجا كه شناختي نسبت به خانواده دو طرف ندارد ،اين كار نتيجه اي دربر ندارد .دادگاه در صورتي مي تواند افراد

واجد شرايط از ميان خانواده هاي زو جين را به عنوان حكم انتخاب نمايد كه بتواند در اين رابطه تحقيق كند ،در حالي
كه در حال حاضر با توجه به تراكم پرونده ها و كمبود كادر قضايي اين كار غير ممكن است .دادگاه چاره اي ندارد جز
اينكه از ميان افراد محدودي كه معموالً براي اين كاردر واحد داوري مجتمع هاي خانواده حضور دارند را بر گزينند.
بررسي ها نشان مي دهد كه با وجود افراد دلسوز در ميان اين افراد ،بعضي از آنان عالقه وانگيزه اي براي ايجاد سازش
ميان زوجين ندارند .با توجه به اينكه آنان براي داور شدن از طرفين حق الزحمه مي گيرند ،چه بسا بعضي از افراد،
داوري را راهي براي امرار معاش قرار دهند و حتي ممكن است با يكي از طرفين براي تسريع در نتيجه تباني كند.
بايد گفت كه بايد براي كارآمدي نهاد حكميت در محاكم خانواده ،در مقررات مربوط به نحوه انتخاب حكمين بازنگري
صورت گيرد .اينكه امكان تحقيق از خانواده هاي دو طرف براي شناسايي افراد واجد شرايط ،در اختيار قضات محاكم
خانواده قرارداده شود .قضات نيز در اين امر احساس مسئوليت بيشتري نمايند و به جاي ارجاع پرونده به داوران حرفه
اي ،از افراد تأثيرگذار استفاده نمايند .به عنوان مثال ،آنان مي توانند از كساني كه نام آنان به عنوان شاهد در عقد نامه
آمده ،استفاده كنند زيرا اين اشخاص معموالً از افراد موجه هستند يا اينكه از واحد مددكاري در محاكم خانواده بخواهند
در اين رابطه تحقيق كرده و اشخاص واجد شرايط را به دادگاه معرفي

نمايند(هدايت نيا)1۹، 973۳،

 .11شرایط و اوصاف حکمین در قرآن
راجع به شرايط حكمين و اوصاف آنان در قرآن كريم ،تصريح چنداني صورت نگرفته است اما با اين وجود مفسرين و
فقهاي اسالم ،به شروط داوران در داوري خانوادگي اشاره كرده اند كه در ادامه مي آيد:
ديدگاه هاي فقهاي اماميه و اهلسنت در مورد شرايط حكمين متنوع است .بعضي از فقها شرايط متعددي را براي
حكمين برشمرده اند از قبيل بلوغ ،عقل ،اسالم ،عدالت ،حريت ،ذكور ،فقاهت و اهل بودن .در اشتراط بلوغ و عقل
ترديدي وجود

ندارد(نجفي)19۳ ،973۳ ،

در بسياري از منابع ،بلوغ و عقل جزء شرايط حكمين ذكر نشده است ولي عدم

ذكر اين دو شرط از سوي آنان به دليل بداهت مسأ له بوده است .فقهاي اهل سنت به اشتراط اين دو تصريح كردهاند:
«فان الحكمين اليكونان اال عاقلين

بالغين»(ابن قدامه ،بيتا)911 ،

بعضي نيز شرط رشد را به شرايط بلوغ و عقل

افزودهاند(زيدان .)۳13 ،9۳13 ،لزوم شرايط بلوغ ،عقل و رشد در حكمين به حكم عقل است زيرا در غير اين صورت ،آنان
قادر به رفع شقاق نخواهند بود.
يكي ديگر از شرايطي كه اعتبار آن در حكمين ذكر شده است ،اسالم است .در منابع اهل سنت نيز مسلمان بودن حكمين
الزم دانسته شده است .صاحب جواهر اعتبار شرط اسالم را در صورتي كه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند تأييد كرده
و در غير اين صورت ،اعتبار اين شرط را خالي از نظر ندانسته است .سخن صاحب جواهر مقرون به صحت به نظر
ميرسد زيرا وقتي زوجين مسلمان نباشند ،دليلي ندارد كه حكمين مسلمان باشند .مشهور فقهاي اماميه ،حكمين را قاضي

تحكيم مي دانند و به همين دليل عدالت را شرط دانسته اند ولي صاحب جواهر در اين مطلب ترديد كرده و گفته است:
« حتي در فرضي كه حكمين قاضي تحكيم باشند نيز رعايت شرط عدالت ضروري نيست ».ايشان مينويسد...« :إمكان
منع اعتبار ذلك على االول ايضاً ،و ما دل على اعتبارهما في الرئيس العام ال يقتضيه في مثل المقام المجبور بنظر
الرئيس(نجفي ،پيشين »)19۳ ،مقصود ايشان اين است كه ادله اي كه بر اعتبار شرط عدالت و حريت داللت مي كند ،ناظر به
رياست عامه است و با محل بحث ما تفاوت دارد .بدين ترتيب ،در قاضي منصوب عدالت شرط است ولي در حكميت
كه زير نظر قضات منصوب عمل مي كند ،رعايت اين شرط ضرورت ندارد.
از شرايطي كه بعضي از فقيهان ،اعتبار آن را در حكمين الزم دانسته اند ،شرط مرد بودن است .در فقه الرضا در اين باره
چنين آمده است « :يختار الرجل رجال ،و المرأة تختار رجال فيجتمعان على فرقة أو على صلح(ابن بابويه»)1۳۹ ،9۳31 ،؛ شوهر
مردي را انتخاب مي كند و زن نيز مردي را بر مي گزيند و اين دو بر جدايي يا سازش توافق ميكنند.اشتراط ذكورت
حكمين در منابع ديگر نيز آمده است« :و يكون الحكمان حرين ذكرين
)111 ،9۳91

عدلين»(.طوسي 7۳3 ،9733 ،و حلي 13 ،9۳97 ،و ابن براج،

فقهاي اماميه حكميت را از باب قضاوت پذيرفته اند و به همين دليل رعايت شرايط قضات را در حكمين

الزم دانسته اند .بدين ترتيب ،ذكر شرط ذكورت از سوي بعضي از آنان در زمرة شرايط حكمين دور از انتظار نيست.
فقيهان سنّي مي گويند حكمين بايستي مرد باشند
از نظر فقهي در اعتبار شرط فقاهت در قضاوت شرعي ترديدي وجود ندارد؛ اگر چه بعضي از فقها اجتهاد مطلق را در
اين مورد الزم نشمرده و اجتهاد در بعضي ابواب فقهي را كافي دانسته اند .از آنجا كه فقها حكميت را نيز قضاوت
مي دانند ،دور از انتظار نيست كه آنان فقاهت را در حكمين شرط بدانند؛ همان طور كه جمعي از فقهاي اهل سنت بر
اعتبار اين شرط تصريح كرده اند .در بعضي از منابع نيز به جاي تعبير فقاهت يا اجتهاد آمده است :حكمين بايد عالم به
جمع و تفريق

باشند (.ابن قدامه)911 ،9131 ،

بعضي نيز بصيرت در فقه را از جمله شرايط حكمين قرار داده

اند(قرطبي،9۳3۹ ،

 )93۹كه بعيد نيست مقصود آنان از اين تعبير همان فقاهت باشد .صاحب جواهر از كساني است كه بر عدم اعتبار شرط
فقاهت تصريح كرده است .وي مينويسد « :كما أن عدم اعتبار االجتهاد فيهما ال ينافي مضى حكمهما ،الن محله أمر معين
جزئي يجوز تفويض أمره إلى االحاد كنظائره ،و ليس هو من الرئاسة العامة التي يعتبر فيها االجتهاد(».

نجفي ،پيشين)19۳ ،

مقصود ايشان اين است كه موضوع داوري ميان زن و شوهر جزئي و معيّن است و در اين گونه موارد نيازي به مجتهد
بودن حكمين نيست .به نظر مي رسد كه حق با ايشان باشد .حتي اگر حكميت همان تحكيم باشد باز هم دليلي بر اعتبار
شرط فقاهت در اين مورد وجود ندارد .حكميت ميان دو نفري كه در مسأله مشخص دچار اختالف شده اند از اشخاص
با دانش اندك هم بر مي آيد .از بعضي روايات نيز عدم اعتبار شرط اجتهاد قابل استنباط است؛ مانند روايتي كه در زير
مي آيد «:و أتى على بن ابي طالب عليه السالم رجل و امراته على هذه الحال فبعث حكماً من أهله و حكماً من أهلها ،و
قال للحكمين :هل تدريان ما تحكمان احكما ان شئتما فرقتما و ان شئتما جمعتما  (»...عروسي حويزي ) ۳31 ،9۳91 ،همان طور
كه مشاهده مي شود ،امام علي(ع) از حكمين مي پرسد« :هل تدريان ما تحكمان» آيا مي دانيد كه چگونه حكم نماييد؟

اين پرسش نشان مي دهد كه حكمين اشخاص عادي بودهاند ،زيرا معنا ندارد كه امام از اشخاص عالم و فقيه چنين
پرسشي بكند.
تنها شرطي كه در قرآن كريم در مورد حكمين بيان شده است ،شرط اهل بودن است« :فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من
اهلها» .در اينكه انتخاب حكم از ميان كسان زن و شوهر واجب و الزامي است يا خير ،در ميان فقها و مفسران وحدت
نظر وجود ندارد .بر اساس نقل صاحب حدائق ،در مورد اين شرط فقهاي اماميه دو نظريه دارند .جمعي قائل به وجوب
اهل بودن حكمين هستند .شيخ طوسي ميگويد« :و المستحب على القولين معاً أن يحكِّم الزوج من أهله ،و حكم المرأة
من أهلها(.

طوسي ،پيشين) 7۳3 ،

بنا بر هر دو قول قضاوت حكمين يا وكالت آنان مستحب است كه حَكم زوج و زوجه از

اهلشان باشند .باور عمومي بر اين است كه شرايط معتبر در انتخاب حكمين ،تنها خبرويت وخويشاوندي است .لزوم
اهل بودن داور به صراحت در قرآن آمده و شرط خبرويت نيز از واژة حَكَم قابل استنباط است .توضيح مطلب اين است
كه حَكم در آية مورد بحث ممكن است به معناي حاكم شرعي نباشد بلكه اين كلمه از اِحكام به معناي منع است.
همانطور كه پيش از اين گذشت ،اصل و ريشة حَكَمَ ،مَنَعَ است ،آن هم منع براي اصالح .در قرآن كريم نيز واژة حكم
گاهي به معنايي غير از حكم نمودن و داوري آمده است «:وما أرسلنا من قبلك من رسول و ال نبيّ إال إذا تمنّى ألقى
الشّيطان في أمنيّته فينسخ اللَّهُ ما يلقي الشّيطان ثمّ يحكم اللَّهُ آياته و اللَّهُ عليم حكيم»۹؛ و پيش از تو هيچ رسول و پيامبرى
را نفرستاديم جز اينكه هر گاه چيزى تالوت مي نمود ،شيطان در تالوتش القاىِ شبهه مي كرد .پس خدا آنچه را شيطان
القا مى كرد محو مي گردانيد سپس خدا آيات خود را استوار مي ساخت و خدا داناى حكيم است.
همان طور كه مشاهده مي شود ،فعل يُحكِمُ در آية فوق به معناي محكم ساختن و استوار نمودن و مانع شدن از نابودي
است .بدين ترتيب معلوم مي شود كه واژة حكم غير از معناي حاكم شرع ،معناي ديگري نيز دارد و آن منع ،استواري و
تحكيم است كه اتفاقاً همين معناي اخير ،معناي اصلي و ريشه اي واژة حكم است«:و ليس المراد من الحكم في المقام
الحاكم الشرعي كما هو واضح ،بل هو من األحكام أي المنع من تحقق المنافرة و المخاصمة بينهما كما يقال حكمت
الدابة أي منعتها»(موسوي سبزواري )179 ،9۳97 ،مطابق اين برداشت از آيه ،ديگر دليلي ندارد كه در حَكم شرايط حاكم شرعي
را الزم بدانيم؛ آنچه ضرورت دارد ،توانايي حَكم در ايجاد وفاق و ممانعت از جدايي است .به عبارت ديگر ،وي بايد در
اين كار خبره باشد(ابن قدامه ،پيشين)933 ،و جز اين ،شرط ديگري الزم نيست .هر كسي بتواند سازش ايجاد نمايد ميتواند
حَكم باشد .عالوه بر داللت ظاهر آيه بر اعتبار شرط خبرويت ،عقل نيز بر اعتبار اين شرط داللت دارد .به حكم عقل
كسي بايد به عنوان حَكم برگزيده شود كه توانايي رفع شقاق و ايجاد وفاق را داشته باشد .بنابراين مباحث مي گوييم
حكميت در صورتي واجب خواهد شد كه داور واجد شرايط وجود داشته باشد زيرا قدر متيقن از وجوب حكميت،
همين فرض است و در مورد وجوب حكميت در صورت نبودن اشخاص واجد شرايط دليلي در دست نيست.
به لحاظ حقوقي كه بحث شرايط داوران مورد بررسي قرار بگيرد بايد گفت از سال  9793و طي ماده  131از
قانون آيين دادرسي سابق و به تصريح نويسنده قانون مزبور ،آيه قرآن (و ان خفتم) الهام بخش وارد ساختن نهاد داوري
5حج۹1/

خانوادگي در اين متن قانوني بوده است .تقريباً همين روند در قانون حمايت خانواده سال  ۳1و نيز قانون حمايت
خانواده سال  ۹7آيين نامه اجرايي آن مصوب سال  97۹۳علي رغم جهتگيري حاكم بر اين دو قانون در الئيك نمودن
نظام حقوق خانواده در ايران قابل مشاهده است .در قانون تشكيل دادگاههاي مدني خاص مصوب سال  97۹3شوراي
انقالب طي ماده  7به آيه داوري صريحاً اشاره مي شود .نكته مشترك در تمام اين قوانين آن است كه به طور مستقل به
مسأ له اوصاف داوران پرداخته نشده است .ابهام و اجمال موجود در مورد شرايط داوران كه علي القاعده و مطابق اصل
 913قانون اساسي و ماده  19۳قانون آيين دادرسي كيفري سال  9733و ماده  7قانون آيين دادرسي مدني سال 9731
ازطريق مراجعه به متون فقهي ميبايست بر طرف ميشد در سال  9739و با تصويب نهايي قانون اصالح مقررات مربوط
به طالق از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اين امكان را يافت كه در دل متون قانوني بر طرف شود به اين صورت
كه مطابق تبصره ماده واحده مزبور مقرر شد كه آيين نامه اجرايي حكميت توسط وزير دادگستري تهيه و به امضاي
رييس قوه قضائيه برسد .از مطالعه مواد نه گانه آيين نامه اجرايي مزبور كه در تاريخ  9739/91/1به تصويب رييس قوه
قضائيه وقت رسيد گذشته از آن كه در ماده  7به لزوم انتخاب بدوي داوران از بين اقارب زوجين تصريح گرديد طي
ماده  ۳شرايط شش گانه زير به عنوان شرايط داوران معرفي شد-9:مسلمان-1آشنا به مسائل شرعي،خانوادگي و
اجتماعي-7حداقل  ۳3سال تمام-۳متاهل-۹معتمد-1عدم اشتهار به فسق و فساد
در ماده  3اين آيين نامه نيز سعي و اهتمام داوران براي اصالح و رفع اختالف مورد تأكيد واقع شده است .همان گونه كه
مالحظه ميشود قانونگذار در جعل بسياري از شرايط ياد شده از نظر مشهور فقها پيروي كرده است .اگر چه تعدادي از
شرايط از لزوم داشتن چهل سال يا متأهل بودن ،از سابقه فقهي روشني برخوردار نيست .آنچه كه جالب توجه است
اينكه در اين قانون به صراحت از لزوم مرد بودن داوران ذكري به ميان نيامده است و چون قانونگذار در مقام ميان
شرايط داوران و احصاي آن بوده است اين امر ميتواند دليل بر بياعتباري شرط رجليت براي داوران خانوادگي از نقطه
نظر قانونگذار به شمار مي آيد .استفاده چنين ظهوري مانع از آن است كه به بهانه سكوت قانونگذار ،مراجعه به فقه را
تجويز نماييم حتي اگر بتوان به مشهور فقها نيز اشتراط رجليت داوران را نسبت داد .زيرا مطابق ضوابط قانوني موجود
مانند اصل  913قانون اساسي مراجعه به فقه در طول مراجعه به قانون و بعد از آن تجويز شده است .مؤيد اين برداشت
آن است كه در بعضي از قوانين كشورهاي اسالمي و اهل سنت در باب داوري خانوادگي كه با تأثير از آراي فقهاي عامه
تدوين شده است و مقنن ،تحت تأثير آن قرار گرفته به صراحت از مرد بودن داوران نام برده است .به طور نمونه مطابق
ماده  3قانون سال  9111مصر كه مورد پذيرش كشور امارات متحده عربي نيز قرار گرفته است دو مرد عادل بودن
حكمين مورد تصريح قرار گرفته است .به نظر ميرسد مسلم نبودن اين شرط در متون فقهي و تفاوت منصب قضاوت به
معناي دقيق آن با داوري علي رغم برخورداري نهاد داوري از بعضي خصيصههاي حكومت مثل الزم االجرا بودن بخشي
از نظرات داوران براي زوجين باعث شده است تا قانونگذار بعد از پيروزي انقالب ،رجليت را در داوران شرط نداند اگر
چه مطابق رويه جاري اين مردان هستند كه توسط دادگاههاي خانواده به سمت داوري برگزيده ميشوند.

 .12مبانی و نقش داوری در دعاوی خانوادگی
داوري در دعاوي خانوادگي ،شيوه خاصي از داوري است كه به طور عمده بر مبناي اعتماد اصحاب دعوي به داوران
استوار است.
در آيات قرآن كريم و روايات امامان معصوم (ع) در مورد اصالح ذات البين به ويژه در امور و دعاوي خانوادگي توجه
زيادي شده است .در روايات بر اصالح ذات البين در جامعه اسالمي تأكيد شده و از اين اقدام به عنوان برترين عبادت
ياد شده است .همچنين طبق اين روايات ،تالش براي برقراري صلح بين دو نفر ثوابي برابرليله القدر دارد و دروغ گفتن
براي برقراري صلح بين افراد جايز

است(الحرالعاملي ،9713 ،ج  ،97صص )917 – 91۳

 .به عالوه در نظام قضايي اسالم ،قاضي مجاز است طرفين را به صلح و سازش دعوت نمايد .فقهاي اماميه در مبحث
آداب القضاء اين اقدام را تحت عنوان ترغيب«و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا فالح جناح عليهما ان يصلحا
و بينهما الصلحاً خير» .و« ان يريدا اصالحاً يوفق اهلل بينهما».و« ان المصلح ليس بكذاب ».در صلح و سازش مورد توجه
قرار دادهاند(الجبعي العاملي ، 9۳91 ،ج  ،3صص  )933 – 939و البته از شفاعت قاضي به نفع يكي از طرفين نهي شده

است(همان ،ج

 ،97ص )۳79

قرآن كريم در آيات  7۹ ،7۳و  913سوره نسا در مورد نشوز زن و شوهر احكامي بيان نموده است .آيه  7۳به نشوز و
نافرماني زن اشاره دارد .آيه  913با نشوز مرد ارتباط دارد و آيه  7۹به نشوز زن و شوهر مربوط است و صرفاً در مورد
اخير موضوع داوري و ارجاع به حكميت مورد توجه قرار گرفته است .قرآن كريم در آيه اخير ميفرمايد :اگر از
ناسازگاري و جدايي ميان زن و شوهر بيم داشتيد ،داوري از خانواده شوهر و داوري از خانواده زن برگزينيد تا به كار و
اختالف آن دو رسيدگي كنند .اگر اين دو داور بناي اصالح داشته باشند ،خداوند ميان آن دو را به توافق ميرساند زيرا
خداوند از نيات همه با خبر و آگاه است .شقاق مذكور در اين آيه به معني انشقاق ،عدم اتحاد ،اختالف ،تفرقه ،نفاق،
چنددستگي و ناسازگاري است(آذرنوش ،973۳ ،ص  )773و برخي گفتهاند شقاق به معني منازعه و محاربه

است (.طبرسي9۳9۹ ،

همچنين شقاق در مقابل وفاق آمده است و آثار آن تفرق و خالف و انفراج ميباشد(.

مصطفوي ،9733 ،ج ،۹

 ،ج  ،9ص )۳31

ص  )713حقوقدانان در تعريف شقاق نوشتهاند :مقصود از خوف شقاق ،بيم از استمرار شقاق است؛ زيرا از شقاق گذشته
نبايد بيم داشت و آينده هم معلوم نيست؛ پس بيم از دوام و استمرار اختالف و دشمني است كه گزينش داور را ايجاب
ميكند (.صفايي و امامي ،973۳ ،ص )173

حكم در آيه مورد بحث به معني داور و قاضي است(آذرنوش ،973۳ ،ص  )97۹همچنين

گفته شده كسي كه به عنوان داور انتخاب ميشود بايد مورد اعتماد و داراي نفوذ كالم و منطق نافذ بوده باشد و براي
داوري و اصالح پسنديده و شايسته باشد(زمخشري ،9۳9۹ ،ج  ،9ص )۹33به موجب آيه مورد بحث دادگاه خانوادگي با اين
مشخصات مطرح است:
داوران از اقوام زن و شوهر هستند؛هزينه ندارد؛ -رسيدگي به اختالفات طرفين بدون تشريفات و سريع است؛

اسرار زوجين در اختيارديگران قرار نميگيرد؛مبناي طرفين بر اعتماد به داوران است؛ اقوام وخويشاوندان در برابر اختالفات خانوادگي مسؤوليت دارند؛ داوري بايد قبل ازوقوع طالق و جدايي صورت گيرد زيرا يك تدبير پيشگيرانه است؛ انتخاب داوران از اقوام موجب دلسوزي بيشتر آنها خواهد شد؛تعداد داوران براي طرفين مساوي است؛ خداوند به انگيزه همه به ويژه داوران آگاه است.به عقيده برخي مفسران اين محكمه امتيازاتي دارد كه به اختصار عبارت است از :الف) محيط خانواده كانون احساسات
و عواطف است؛ لذا داوران اين محكمه بايد كساني باشند كه پيوند خويشاوندي با دو همسر دارند؛ ب) در محاكم عادي
طرفين مجبورند براي دفاع از خود هر گونه اسراري را كه دارند فاش سازند و در محكمه خانوادگي اين گونه نيست؛
ج)كم هزينه و فاقد تشريفات است؛ د) داوران در محاكم معمولي غالباً بيتفاوتند اما داوران در دادگاه خانوادگي كامالً به
عكس

است (.مكارم شيرازي ،9731 ،ج  ،7صص )733 – 731

 .13لزوم ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری
از ديدگاه قرآن كريم ،ازدواج بر پايه هاي مودت و رحمت استوار است و هدف از ازدواج آرامش زوجين است1.پس
طبيعي است كه اسالم از هر عامل و نهادي كه موجب انصراف از طالق باشد ،استفاده كند .شعار اسالم در شكل گيري
ازدواج ،تكيه بر مودت و رحمت ،توجه به صلح و سازش با شعار الصلح خير 3و ارجاع به داوري براي حل و فصل
اختالفات است زيرا خميرمايه و اساس ز ندگي مشترك زوجين ،صلح و سازش و محبت و مهرباني است و هر آنچه به
تداوم زندگي زوجين كمك كند ،مورد توجه قرار ميگيرد .به تعبير شهيد مطهري ،صلح خانوادگي غير از صلح سياسي
است .در صلح خانوادگي عدم تجاوز به حقوق يكديگر كافي نيست ،اتحاد و يگانگي و آميخته شدن روحها بايد تحقق
پذيرد(مطهري ،9731 ،ص  .)1۹3به عبارت ديگر اسالم آنجا كه بيم انحالل خانواده و از هم پاشيدگي كانون خانوادگي در
ميان باشد ،الزم دانسته است كه دادگاه خانوادگي تشكيل شود و حكميت برقرار گردد(همان ،ص  )113خوف در برابر امن
است .در معني ان خفتم دو قول آمده است :دانستن و ترس داشتن(طوسي ،9۳31 ،ج  ،7صص  .)919 – 911با توجه به معاني
لغوي شقاق و تعبير فقهاي اماميه از آن به عنوان اختالف ،دشمني و خصومت زوجين ،ميتوان نتيجه گرفت كه نشوز
ممكن است درباره زوج يا زوجه يا هر دو تحقق پذيرد .اما وقتي كراهت ،دشمني و اختالف زوجين ،متقابل باشد خوف
شقاق يعني خطر جدايي و بيم وقوع طالق ميرود ،مداخله خانواده هاي طرفين قبل از شعله ور شدن آتش اختالفات
ضروري است .عقيده مفسران و فقهاي اماميه مبني بر خطاب آيه به حكام و قضات مؤيد اين ايده است كه اسالم در
برابر مشكالت نهاد خانواده حساس بوده و به نحو مناسب چاره جويي كرده است .حكميت يا داوري در دعاوي
-6روم19 /
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خانوادگي ميتواند تدب يري اجتماعي براي برطرف كردن مشكالت خانوادگي قبل از مراجعه به محاكم دادگستري تلقي
گردد .بنابراين با خوف شقاق ،خطر از هم پاشيدگي خانواده وجود دارد در صورت عدم موفقيت و مراجعه يكي از
زوجين به دادگاه ،اين مرحله ،هميشه به بر طرف شدن اختالفات زوجين منجر نميگردد .بنابراين داوري در دعاوي
خانوادگي در صورتي كه به صلح و سازش و ادامه زندگي زوجين منجر گردد در تحكيم خانواده مؤثر خواهد بود .شيخ
طوسي در مورد مصداق شقاق مينويسد« :شقاق در جايي صادق است كه هر يك از زوجين از ديگري بدش بيايد و بين
آنها خصومت و نزاع پديد آمده باشد به گونهاي كه نه بر ادامه زندگي و نه بر طالق ،توافق نكنند .در اينجاست كه بايد
هر كدام حكمي تعيين كنند تا شايد آنها بتوانند سازش برقرار نمايند يا صالح را در جدايي

ببينند (».طوسي ،بيتا ،ص )۹79

برخي فقها شقاق را به نشوز زوجين حمل كردهاند؛ از جمله شهيد ثاني معتقد است كه اگر نافرماني و تمرد از انجام
وظايف شرعي از طرف زن و شوهر باشد ،شقاق مصداق پيدا ميكند(الجبعي العاملي ،9۳91 ،ج  ،3ص )71۳و از امام محمد
باقر(ع) نيزنقل شده است كه فرموده است«:هر گاه مرد از وظايف خود سركشي كرد و اين امر با سركشي زن همراه شد،
شقوق پيش ميآيد (».سمرقندي ،ج  ،9بيتا ،ص  )1۳3شيخ طوسي شقاق را در موردي محقق ميداند كه هر يك از زوجين از
ديگري كراهت داشته باشد و بين آنها خصومت واقع شود .لذا با توجه به تعبير فقهاي اماميه ،حمل معني شقاق به طالق
موجبي ندارد وآنچه در قرآن آمده ،خوف شقاق است كه مرحلهاي نازلتر از شقاق ميباشد .در مورد اينكه خطاب آيه
 7۹نسا چه كسي است ،اختالف نظر وجود دارد .برخي معتقدند مخاطب آيه حكام و قضات

هستند(الجبعي العاملي9 ۳91 ،ه،

ج  ،3ص 71۹؛ حسيني جرجاني 9۳9۳ ،ه ،ج )97۳1 ،1و برخي فقها نيز خطاب آيه را متوجه خانواده زوجين دانستهاند .و صاحب
تفسير منهج الصادقين در اين باره مينويسد« :نزد بعضي خطاب فابعثوا راجع به زوجين است و نزد جمعي ديگر اهل
زوجين .گروهي هم برآنند كه راجع به حكام است كه و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأه هو الشقاق .رفع دعاوي ميشود
به ايشان ».و اين قول منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است(كاشاني ،9771 ،ج  ،7ص  .)11چنين اختالف نظرهايي در
ميان حقوقدانان نيز ديده مي شود .برخي حقوقدانان معتقدند در اينكه مخاطب آيه ،زوجين ،خانواده آنان يا حكام شرع
(قضات) باشند ،اختالف است .قول اخير از امام باقر (ع) و امام صادق(ع) روايت شده است و اكثر فقهاي اماميه آن را
پذيرفتهاند(.

صفايي و امامي ،973۳ ،ص )113

وجوب يا استحباب داوري از احكام تكليفي است؛ اما در مورد اينكه داوري و

حكميت واجب است يا مستحب ميان فقها اختالف نظر ديده ميشود .شهيد ثاني عقيده به وجوب آن

دارد(الجبعي العاملي،

 9۳93ه ،ج  ،۹ص  .)۳71 – ۳11اما برخي نويسندگان نتيجه گيري كردهاند كه داوري يك واجب كفايي است كه به عنوان
تكليف بر عهده آحاد امت اسالمي نهاده شده است و زوجين و قاضي رسيدگي كننده يكي از افراد امت

ميباشند(دياني،

 ،9737ش  ،۳7ص )91

 .14نحوه داوری
ماده اول آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب دوم اسفند ماه 9739
مقرر ميدارد« :نسبت به درخواستهاي طالق كه از طرف زوجين يا يكي از آنها به دادگاه مدني خاص تسليم ميشود
در صورتي كه از طريق دادگاه حل و فصل نگردد رسيدگي با صدور قرار به داوري ارجاع ميشود ».به موجب نظريه

مشورتي 3/1۹مورخ 13خرداد  9737منظور از حل و فصل اختالفات زوجين ،ايجاد صلح و سازش بين طرفين است نه
رد دعوي .به موجب ماده دو  ،زوجين مكلفند ظرف بيست روز يك نفر از اقارب خود را به عنوان داور معرفي نمايند .به
موجب ماده سه  ،در صورتي كه در بين اقارب فرد واجد شرايط نباشد يا دسترسي به آنان مقدور نباشد و يا اقارب از
پذيرش داوري استنكاف نمايند ،هر يك از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد ديگر كه واجد صالحيت هستند،
تعيين و معرفي نمايند واالّ دادگاه رأساً در تعيين داور يا داوران اقدام خواهد كرد.به موجب ماده چهار ،داور يا داوران
بايد داراي اين شرايط باشند -9:مسلمان باشند -1به مسائل شرعي ،خانوادگي و اجتماعي آشنايي نسبي داشته باشند-7
متأهل باشند-۳معتمد باشند-۹عدم اشتهار به فسق و فساد داشته باشند .سن داور يا داوران ،در بند سه حداقل چهل سال
تمام پيش بيني شده بود ،اما با صدور رأي وحدت رويه شماره  71مورخ 91ارديبهشت  9737ديوان عدالت اداري اين
شرط ابطال گرديد .در مورد اينكه داوران مي توانند اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند ،با توجه به شرايط پيش بيني شده
در ماده چهار آيين نامه ميتوان نتيجه گرفت كه داوران بايد اشخاص حقيقي باشند .نظريه مشورتي 3/ ۹۳13مورخ13
مهرماه  9733اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين امر است .دادگاه مكلف است براي داور يا داوران در وقت فوق
العاده جلسه توجيهي تشكيل داده ،وظايف آنان را گوشزد كند و ارشادهاي الزم را بنمايد .مهلت اعالم نظر داوران هم از
سوي دادگاه تعيين مي گردد .درصورت درخواست تمديد مهلت از سوي داور يا داوران ،دادگاه حسب ضرورت اتخاذ
تصميم خواهد كرد .همچنين داوران منتخب يا منصوب مكلفند با تشكيل حداقل دو جلسه با حضور زوجين سعي و
اهتمام در رفع اختالف واصالح ذات البين نمايند و در صورتي كه رفع اختالف به عمل نيايد يا يكي اززوجين از حضور
در جلسات مقرر خودداري كند با تشكيل جلسه ديگر با حضور ز وجين يا يكي از آنان و يا بدون حضور آنان نسبت به
موارد اختالف بررسي و نظر خود را بر امكان يا عدم امكان سازش در جهت تعيين شده به دادگاه تسليم نمايند« .با
توجه به مواد مذكور مي توان گفت جلسه توجيهي دادگاه براي داور ياداوران در صورتي كه با ظرافت و دقت صورت
گيرد ميتواند به صوري بودن داوريها در دادگاههاي خانواده خاتمه دهد .زيرا بارها مشاهده شده است كه متقاضيان
طالق به ويژه طالق هاي توافقي افرادي را به همراه خود آورده و دادگاه ظرف يك روز حتي در برخي موارد كمتر از
يك روز گواهي عدم امكان سازش صادر كرده است .از ح يث ميزان مهلت نيز آيين نامه جديد بر خالف مقررات سال
 97۳1و  ،97۹7از تعيين مهلت خودداري كرده است كه مناسبتر به نظرمي رسد .همچنين مكلف كردن داوران به
تشكيل حداقل دو جلسه با حضور طرفين يا حتي بدون حضور آنان ،از ديگر نكات مثبت مقررات مربوط به ماده واحده
تلقي ميگردد .به موجب ماده  ، 3در هر مورد كه داوران يا يكي از آنان ،درخواست حق الزحمه داوري نمايد دادگاه حق
الزحمه متناسبي براي وي تعيين و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد .بر اساس اين ماده ،اصل بر غيرتبرعي
بودن داوري در محاكم خانواده است؛ اما بايد از طرف داور يا داوران درخواست حق الزحمه شود كه اين امر با وضعيت
و رويه عملي دادگاه هاي خانواده كه در ابتدا هزينه داوري اخذ ميگردد مطابقت ندارد .به عبارت ديگر آيين نامه از
ميدان عمل دور مانده و چنين تصور شده است كه چون در اكثر موارد ممكن است داور يا داوران از طرف اقرباي
طرفين تعيين ومعرفي شوند ،بنابراين پرداخت حق الزحمه موكول به درخواست آنان شده است كه امري غيرمتعارف به

نظر مي رسد .در حالي كه واقعيت امر آن است كه امروزه در محاكم خانواده تهران و برخي استانها ،واحدهاي داوري
تشكيل و افراد خبرهاي به عنوان داور مشغول فعاليت هستند كه با ارجاع دادگاهها اقدام مينمايند و متقاضي بايد در ابتدا
حق الزحمه را توديع نمايد .همچنين در مواردي كه دادگاه رأساً داوري غير از اقرباي طرفين منصوب ميكند ،بايد هزينه
داوري در بانك توديع گردد .لذا مناسب است اصالح مقررات آيين نامه در اين امر مورد توجه قرار گيرد .همان گونه كه
در قانون حمايت خانواده پيش بيني شده است ،بايد دركنار محاكم خانواده ،واحدهاي مشاوره و داوري ايجاد گردد كه
اين امر عالوه بركمك به تخصصي شدن موضوع داوري ،ميتواند در رفع مشكالت كنوني در واحدهاي داوري محاكم
خانواده مؤثر باشد .به موجب ماده  ۳11آيين دادرسي مدني نميتوان از قضات محاكم و كاركنان اداري شاغل در محاكم
قضايي به عنوان داور استفاده كرد .بخشنامههاي شماره  91۹3۹/31/9مورخ  ۹دي ماه  9731و  9/33/۳مورخ  3فروردين
 9733رياست قوه قضاييه نيز بر اين امر تأكيد

دارد (.شهري ،973۳ ،ج  ،9صص )111 – 119

در قانون جديد حمايت خانواده در مورد مقررات داوري تغييراتي مالحظه ميشود كه به موجب ماده  11در تمامي
موارد درخواست طالق به جز طالق توافقي ،دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش ،موضوع را به
داوري ارجاع دهد .به موجب ماده 73پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري ،هر يك اززوجين مكلفند ظرف يك هفته
از تاريخ ابالغ ،يك نفر از اقارب خود را كه حداقل سي سال داشته ،متأهل و آشنا به مسائل شرعي ،خانوادگي و
اجتماعي باشد ،به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايد .در تبصره  1ماده مذكور نحوه انتخاب ،دعوت داوران ،وظايف آنان
و تعداد جلسات به آيين نامه موكول شده است .وفق ماده  79در صورتي كه ميان اقارب ،فرد واجد شرايط نبوده يا
دسترسي به آنها مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنكاف نمايند ،هر يك از زوجين ميتوانند داور خود را از
ميان افراد واجد صالحيت ديگر تعيين و معرفي كنند و در صورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور ،دادگاه به
درخواست هر يك از طرفين يا رأساً از ميان اعضاي واجد شرايط داوري مراكز مشاوره خانواده مبادرت به تعيين داور
نمايد .در ماده  73اين قانون وظيفه امضاي صورتجلسه تكميلي طالق رجعي توسط داوران كه در تبصره  ۳ماده واحده
طالق  9739پيش بيني شده بود ،حذف شده است.
گفتني است در قانون جديد(قانون حمايت خانواده مصوب  )9719نيز تشكيل مراكز مشاوره پيش بيني شده كه در اين
راستا ميتواند موثر باشد هرچند پس از گذشت بيش از پنج سال هنوز خبري از فعاليت آنها به چشم نمي خورد.
 .15تشریفات طالق بر اساس قوانین جدید
خانواده به عنوان نهادي بنيادي هميشه مورد توجه قانونگذار ايرانبوده به طوري كه مطابق قانون اساسي و قوانين عادي
به اين نهاد بسيار ارج گذاشته شده است .اكنون مهم ترين قانوني كه در مورد اين نهاد وجود دارد ،قانون حمايت خانواده
مصوب  9719است كه در مورد تشريفات طالق مقرراتي را پيشبيني كرده است .موارد ابداع اين قانون به شرح زير
است:
 .15-1حضور مشاور قضایی زن در دعاوی خانواده

درباره پيشينه حضور مشاوران قضايي زن در خانوادهها در سال  9733قانوني تحت عنوان قانون اصالح مقررات مربوط
به طالق تصويب شد كه تبصره  ۹اين قانون بيان ميكرد« :دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم ميتواند از بين بانوان واجد
شرايط قانون شرايط انتخاب قضات ،مشاور زن داشته باشد ».ولي قانون مزبور اصالح گرديد و در طي آن مقرره فوق
حذف شد .بر اساس قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سال  9739با فاصله كمي بعد از ماده واحده
قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ،لزوم استفاده از مشاوره قاضي زن در دادگاه مدني خاص لغو شد .در قانون
دادگاههاي عمومي وانقالب مصوب سال  9737نيز مشاوره قضايي زنان پيشبيني نشد .ولي در سال  9731طي قانون
اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل  19قانون اساسي مجددا مقرر شد كه دادگاه خانواده
حتيالمقدور با حضور مشاور قضايي زن شروع به رسيدگي كند و قضات ،احكام مربوط را پس از مشاوره با مشاوران
قضايي زن صادركنند .از سياق قانون مزبور و عبارت «حتيالمقدور» مشخص شد كه استفاده از مشاوره قضايي زن
اجباري نيست يعني دادگاه ميتواند از مشاوره استفاده بكند يا نكند .در اين زمينه حتي اگر مشاوران خانم در دعاوي
مربوط مشاورهبدهند ،قضات دادگاهها در پذيرش نظر آنها مختار خواهند بود.
بر طبق ماده  1قانون جديد حمايت خانواده ،قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و
مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند .قاضي انشاكننده رأي بايد در دادنامه به نظر
قاضي مشاور اشاره كند و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند .بنابراين در قانون جديد به
حضور مشاور زن تاكيد شده ،ولي اين قانون به قوه قضاييه مهلت داده است تا به مدت پنج سال از ساير قضات استفاده
كند تا در اين مدت مقدمات حضور مشاور زن مهيا شود .با ضروري بودن حضور مشاوران زن در دعاوي خانوادگي
خانمهايي كه خواهان طالق هستند يا اختالفي با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور مييابند با خانمهاي مشاور
راحتتر ميتوانند حرف بزنند و بهتر ميتوانند حرفها و درد دلهايشان را بيان كنند .نتيجتا دلگرمي بيشتري خواهند
داشت و حق خود را كمتر در معرض تضييع خواهند ديد .همچنين زمانيكه خانمها در دادگاه بهعنوان مشاور حضور
داشته باشند زناني كه متقاضي طالق يا رفع اختالف با شوهران هستند از بعد رواني اطمينانخاطر و دلگرمي بيشتري پيدا
ميكنند.
 .15-2تشریفات الزم برای صدور گواهی عدم امکان سازش
يكي از مقررههاي قانون جديد حمايت خانواده ارجاع طرفين به نهادها و مراكز مشاوره است .دليل اين امر اين است كه
با تشكيل مراكز يادشده اختالفات خانوادگي چه بسا ممكن است در اين مراكز حلوفصل شوند .البته پيش از اين قرار
بود صرفا زوجين متقاضي طالق توافقي به اين مراكز مراجعه كنند اما اكنون قاضي ميتواند زوجين را به اين مراكزارجاع
دهد ولي در طالق توافقي الزاماً بايد اين امر صورت گيرد .در بيان مراحل الزم براي صدور گواهي عدم امكان سازش
بايد دقت داشت كه مطابق ماده  1۳قانون جديد حمايت خانواده ،ثبت طالق و ساير موارد انحالل نكاح و نيز اعالم
بطالن نكاح يا طالق در دفاتر رسمي ازدواج و طالق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم

مربوط از سوي دادگاه مجازاست .به طور كلي گواهي عدم امكان سازش پس از رسيدگيهاي معمول در دادگاه و تعيين
داوران و عدم حل اختالف ميان زوجين صادر خواهدشد .در گذشته و در دادگاه مدني خاص صحبت از حكم به طالق
يا جدايي بود ولي اكنون در صورتي كه طالق ،توافقي يا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهي عدم امكان
سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طالق يا احراز
شرايط اعمال وكالت در طالق مبادرت ميكند .قاضي دادگاه در موارد فوق و مطابق ماده  11قانون جديد ،گواهي عدم
امكان سازش صادر خواهد كرد .گواهي عدم امكان سازش كه به نفع زن صادر ميشود ،حكم ناميده مي شود .زيرا اگر
احيانا مثال شوهر براي وقوع طالق همكاري الزم را نكرد دفترخانه چند بار وي را براي حضور در دفترخانه دعوت
ميكند و در صورتي كه وي در آنجا حاضر نشد پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد و دادگاه طبق
قانون ،شوهر را احضار ميكند .اگر وي در دادگاه حاضر نشد يا آنكه حاضر شد ولي براي طالق همكاري نكرد دادگاه
ولي ممتنع ميشود و آن زن را به جاي شوهر طالق ميدهد و حكم را اجرا ميكند .در همين راستا مطابق ماده  7۳قانون
جديد حمايت خانواده مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج وطالق سه ماه پس از
تاريخ ابالغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است .چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را
به دفترخانه رسمي طالق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك الزم را ارائه
نكند گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است .بنابراين اگر زوجين اين گواهي را تا مدت اعتبار آن به دفترخانه ارائه
نكنند گويي از حكم مزبور صرف نظر كردهاند و ديگر اعتباري نخواهد داشت .در اين وضع اگر يكي از طرفين مجددا
خواهان طالق باشد ،بايد دوباره تمامي مراحل قانوني تا صدور گواهي عدم امكان سازش را طي نمايد .در طالقهاي
توافقي هم بايد گواهي عدم امكان سازش صادر شود .البته در قانون به انواع طالق توافقي تصريح نشده است ولي بايد
گفت كه طالق خلع و مبارات ،نوعي طالق توافقي محسوب ميشود .طالق خلع از لحاظ قانوني به اين معناست كه زن
از مرد نفرت دارد ،ولي مهر خود يا بيشتر يا كمتر از آن را ميبخشد و براي شوهر انگيزهاي ايجاد ميكند تا وي را طالق
دهد .در اينجا در واقع يك توافق مقدماتي پيش ميآيد .اين طالق از نوع طالق بائن است و زماني كه زن قبل از اتمام
مدت عده نسبت به آنچه به مرد بخشيده رجوع كند ،طالق بائن به طالق رجعي تبديل ميشود و مرد نيز ميتواند به زن
رجوع و طالق را خنثي كند .حتي با توافق كامل هر دو نفر هر چند ممكن است قاضي تشريفات مربوط به تحقق طالق
را كم كند اما به هر حال بايد حكم تعيين و متعاقبا گواهي عدم امكان سازش نيز صادر شود .رضايت و توافق طرفين بر
طالق بايد تا زماني كه طالق واقع شود ادامه پيدا كند .به اين ترتيب اگر به عنوان مثال طرفين در جايي صورتمجلسي
را مبني بر جدايي از يكديگر با رضايت منعقد كردند و سپس يكي از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طالق پشيمان
شد ،طالق توافقي اعتبار نخواهد داشت.
 .16قرار ارجاع امر به داوری و تعیین داور

با ارجاع پرونده به شعبهاي از دادگاههاي خانواده ،اين مرجع وقت رسيدگي تعيين ميكند .قاضي در ابتدا توضيحاتي را
از طرفي ندعوا ميخواهد .سپس قرار ارجاع امر به داوري را صادر و به طرفين ابالغ ميكند كه طرفين داوران اختصاصي
خود را در مهلت تعيينشده از طرف دادگاه انتخاب كنند .مطابق قانون جديد حمايت خانواده پس از صدور قرار ارجاع
امر به دا وري ،هر يك از زوجين مكلفند ظرف يكهفته از تاريخ ابالغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي
سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.معموال زوجين
داوران را انتخاب ميكنند و داوران از بين اقوام و خويشان طرفين دعوا انتخاب ميشوند زيرا به وضعيت زندگي طرفين
بيشتر واقف بوده و بيشتر در جريان زندگي آنها هستند بر عكس داوري در دعاوي حقوقي كه داوران نبايد با طرفين
نسبتي داشته باشند .در دعاوي خانوادگي گفته ميشود «فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها» ،يعني از بين خانواده
هر كدام از زن و مرد ،حكم تعيين شود .اين افراد براي اصالح بين زن و شوهر ،با آنها مذاكره و صحبت ميكنند .در
قانون هم پيشبيني شده است كه داوران حداقل بايد در مدت تعيينشده از طرف دادگاه طرفين را احضار و با آنها
صحبت كنند به اين اميد كه دعواي زوجين به سازش خاتمه پيدا كند .در قرآن كريم هم آمده است كه اگر زن و شوهر
براي حل مشكل خود از حكمين كمك گيرند اصالح بين آنها برقرار خواهد شد .اگر زوجين داوري نداشته باشند يا
ادعا كنند كه كسي را به عنوان داور نميشناسيم تكليف چيست؟ دراين شرايط دادگاه به جاي طرفين ميتواند داور
تعيين كند .زماني كه داور انتخاب شد به وي ابالغ مي شود كه شما به داوري منصوب شديد ،آيا قبول داريد يا نه؟ بعد
ازاعالم قبولي از سوي داور ،وي به عنوان داور معرفي ميشود .حال اگر بين آنها اصالحي واقع نشد يكي از داوران يا
هر دوي آنها نظر ميدهند كه زن و شوهر نمي توانند دركنار هم قرار گيرند و با هم زندگي كنند .اگر داوران نظر دهند كه
زوجين ميتوانند با هم زندگي كنند يا برعكس در هر حال ترتيب اثر دادن به اين نظريه براي قاضي دادگاه الزامي نيست.
يعني نظر داوران ماهيتا حكم تلقي نميشود بلكه يك نظر ساده كارشناسي است كه به دادگاه اعالم ميكنند .به عبارت
ديگر قاضي اجباري ندارد تا لزوما نظريه داوران را به صورت رأي درآورد .ارجاع امر به داوران بيشتر جنبه سازشي دارد.
داوران نميتوانند حكم به طالق يا ادامه زندگي دهند .تنها اگر طرفين سازش كنند و صورتجلسه تنظيم شود آن وقت
دادگاه به آن ترتيب اثر خواهد داد و پرونده را مختومه خواهد كرد .در هرحال دادگاه با تحقيقاتي كه مجددا از طرفين
دعوا مي كند و نيز با توجه به مدارك و داليل ابرازي ،تصميم نهايي را اتخاذ ميكند مبني بر اينكه آيا طرفين دعوا توانايي
زندگي كردن با يكديگر را دارنديا خير؟ پاسخ منفي به اين سوال در قالب گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود.
 .17حصر داوری به دعوای طالق
موضوع داوري يا حكميت ،مرافعات و منازعات خانوادگي است .ولي اختالفات خانوادگي نظير طالق ،نفقه ،مهريه،
حضانت ،اجرت حضانت ،اجرت رضاع و  ...متنوع و متكثر هستند .پرسشي كه در جاي خود اهميت دارد اين است كه
موضوع حكميت در قوانين فعلي چيست؟ آيا هر نوع مناقشه اي قابل ارجاع به حكميت است؟ در پاسخ به اين پرسش
بايد گفت :با توجه به قانون اصالح مقررات مربوط به طالق و قانون جديد حمايت خانواده مصوب  ،9719موضوع

داوري دادخواست طالق است و قلمرو آن نيز به دعواي طالق محدود ميشود .اين مطلب از عبارت « ...زوج هايي كه
قصد طالق و جدايي از يكديگر را دارند  ،» ...به روشني فهميده مي شود .در هيچ دعواي ديگري غير از طالق ،داوري
شكل نخواهد گرفت.
قانون فعلي از حيث موضوع حكميت و قلمرو آن با قوانين پيش از انقالب متفاوت است .قلمرو داوري در قوانين پيش
از انقالب اسالمي وسيع تر از قوانين پس از آن بوده است .در قانون آيين دادرسي مدني سابق (مصوب  ،)9793موضوع
داوري مطلق اختالفات ميان زن و شوهر بوده است .به موجب اين قانون ،مواردي چون «اختالف بين زن و شوهر راجع
به سوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينة طفل» قابل ارجاع به داوري بوده است .از نحوة تنظيم
مادّة  131فهميده مي شود كه موضوع داوري در اين قانون اختالف بين زن و شوهر است .اين تعبير عام بوده و شامل
هر نوع دعوي ميان زوجين مي شود .مواردي كه در متن مادّه ذكر شده است از باب مثال بوده و مصاديق اختالف بين زن
و شوهر محسوب مي شود .بنابراين مواردي نظير دعواي مهريه ،حضانت طفل و  ...نيز به داوري قابل ارجاع بوده است.
قانون حمايت خانواده نيز موضوع داوري را بسيار وسيع در نظر گرفته بود .در مادّة  ۹اين قانون ،تنها رسيدگي به دعواي
راجع به اصل نكاح و طالق از ارجاع به داوري استثنا شده بود .بدين ترتيب معلوم مي شود كه قانونگذار ،موضوع عام
داوري در قوانين پيش از انقالب را در اصالحات پس از انقالب محدود كرده است.
از ديدگاه فقهي با توجه به آيات ،موضوع داوري شامل تمام اختالفات خانوادگي ميشود .ريشههاي اختالف
زوجين كه باعث به بنبست رسيدن زندگي آنان مي شود ناشي از عدم توجه و انجام وظايف و تكاليف خود در مقابل
يكديگر است كه در ابتداي امر با طرح دعاوي مثل الزام به تمكين ،الزام به انفاق و  ...مطرح ميشود .با توجه به اين كه
مبناي ارجاع امر به داوري جلوگيري از بروز آثار مخرب اختالفات جزئي و اوليه بين زوجين و رفع آنها به منظور
ممانعت از عميق تر شدن شكاف بين زوجين و جدايي و طالق است .اختصاص دادن امر داوري به دعواي طالق ،با
مصلحت خانواده و همچنين آية شريفهاي كه داوري به استناد آن در قانون گنجانده شده ،مغاير
ص)173

است(هدايتنيا ،9731 ،ج،7

ممكن است در پاسخ به اين ايراد بيان شود ،در رسيدگي به دعواي طالق ،داوران ريشههاي اختالف را واكاوي

كرده و سعي در رفع آنها خواهند نمود و با رفع اين امور ،مادة نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد .اما اين
استدالل مـخدوش است چـرا كه هدف از ارجاع امر به داوري از نـظر قرآن پيشـگيري از بروز اختالف است ،نه چاره-
جويي آن .پس از باال گرفتن اختالفات هرچند كه در اين خصوص نيز ارجاع امر به داوري توصيه ميگردد اما عدم
ارجاع امر به داوري در ساير دعاوي خانوادگي كه مقدمة طالق هستند ايرادي است كه در قانون آيين دادرسي مدني
مصوب  9793موجود نبود اما اكنون موجود است .داوري در قرآن يك تدبير پيشگيرانه است و با بروز نشـانههاي
اختالف شكل ميگيرد لذا اميد بيشتري به حصول نتيجه ميباشد حال آنكه داوري در قانون فعلي چنين نيست .دادگاه
موقعي اقدام به تشكيل جلسات داوري مي گيرد كه اختالفات طرفين ريشه كرده و طرفين تصميم به طالق

دارند(همان،

ص .)173با طرح دعواي طالق نيز دادگاه ملزم نيست در ابتدا امر را به داوري ارجاع دهد بلكه دادگاه بايد نسبت به ايجاد

صلح وسازش بين زوجين اقدام نمايد و در صورتي كه موفق به حل و فصل دعوا نشد مبادرت به ارجاع امر به داوري -
نمايد .اين روش چند اشكال دارد:
الف) با توجه به آيه قرآن كريم ،داوري تشكيالتي براي صلح خانوادگي است نه تشكيالت قضايي .محيط و فضا در
دادگاه ولو اين كه قصد صلح و سازش داشته باشد محيطي قضايي است و طرفين براي اقناع قاضي به دفاع از عملكرد
خود مي پردازند و در اين راه معموالً از هيچ كاري فروگذار نيستند .اين روحيه و عملكرد در برخي موارد نه تـنها در
بهبود روابط مـفيد نيست بلكه موجـب دشمنـي بيشتر و تسريع در جدايي

ميگردد (.مكارم شيرازي ،9733 ،ج ،7ص)731

ب) با توجه به اين كه نتيجة دعوا در كار دادگاه مؤثر نيست و دادگاهها بيشتر در فكر فصل خصومت هستند هيچگاه
حساسيت داوراني را كه با طرفين وابستگي دارند و جدايي يا صلح آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در زندگي آنها تأثير
ميگذارد،

ندارند(همان ،ص)733

ج) در صورتي هم كه دادگاه واقعاً قصد اصالح و سازش بين زوجين را داشته باشد ،به علت كثرت مشغله و تعدد
پرونده هاي موجود در دادگاه و با عنايت به صبر و حوصله و وقت فراواني كه رسيدگي به دعاوي خانوادگي ميطلبد،
امكان انجام اين كار براي قضات دادگاه فراهم نيست.
در قانون از دو داور نام برده شده كه يكي از طرف زن و ديگري از طرف مرد انتخاب ميشود .با توجه به اينكه امكان
اختالف نظر بين داوران موجود است ( مثالً داور زوج رأي به امكان ادامة زندگي و داور زوجه رأي به جدايي و عدم
مصالحه و سازش صادر نمايد) مشخص نيست كه دادگاه بايد كدام نظر را بپذيرد .اين ايراد با توجه به تبصرة  1ماده
واحدة قانون اصالح مقررات مربوط به طالق بارزتر ميشود .زيرا مطابق اين تبصره ،گزارش كتبي عدم امكان سازش با
توجه به كلية شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسنا د ازدواج جمهوري اسالمي ايران و نيز تعيين تكليف و
صالحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي
سالمت رواني زوجين در صورتي كه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه تحويل ميگردد .ميزان اعتبار
نظرية داورا ن و التزام يا عدم التزام دادگاه به اين نظريه در قانون مشخص نشده است به عبارت ديگر مشخص نيست كه
آيا دادگاه ملزم به پذيرش نظرية داوران مبني بر امكان ادامة زندگي هست يا خير؟
 .18لزوم ارجاع مطلق دعاوی طالق به داوری
ميدانيم كه دعواي طالق انواعي دارد .انواع طالق با توجه به مستندات قانوني مربوط به هركدام به شرح زير است:
طالق به درخواست مرد .بر اساس قوانين موجود ،شوهر مي تواند با رعايت شرايط مذكور در قانون درخواست طالق
نمايد .در مادّة  9977قانون مدني چنين آمده است« :مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به
دادگاه تقاضاي طالق همسرش را بنمايد».

طالق به درخواست زن .قانون براي زن هم در مواردي حق درخواست طالق پيش بيني كرده است .در تبصرة الحاقي
مادّة  9977قانون مدني آمده است :زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد  9911 ، 9991و  9973اين قانون از
دادگاه تقاضاي طالق نمايد .مادّة  9991راجع به طالق وكالتي از طريق شرط ضمن عقد ،مادّة  9911راجع به ترك انفاق،
و مادّة  9973راجع به عسر و حرج است .ممكن است زوجه از شوهرش كراهت داشته باشد كه در اين صورت به
استناد مادّة  99۳1قانون مدني مي تواند درخواست طالق نمايد .همچنين در مورد غيبت زوج نيز قانونگذار به زوجه حق
داده است در صورتي كه شوهرش چهار سال تمام غايب مفقود االثر باشد از دادگاه درخواست طالق نمايد.
طالق توافقی (مبارات) نيز نوع ديگري از طالق است .هرگاه زن و شوهر از يكديگر كراهت داشته باشند ،مي توانند به
استناد مادّة  99۳3قانون مدني به صورت توافقي از يكديگر جدا شوند.
مادّه واحدة قانون اصالح مقررات مربوط به طالق بين انواع طالق فرق نگذاشته و به طور مطلق بيان داشته است كه
دعواي طالق بايد به حكميت ارجاع شود .در مادّة  9آييننامة اجرايي قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب
 9739/91/1به اين مطلب تصريح شده است .در اين مادّه چنين آمده است :نسبت به درخواست هاي طالق كه از طرف
زوجين يا يكي از آنها به دادگاه مدني خاص تسليم ميشود ،چنانچه اختالف فيمابين از طريق دادگاه حل و فصل
نگرديد رسيدگي به موضوع با صدور قرار به داوري ارجاع ميگردد .بنابراين مطابق قانون فعلي ،دعواي طالق بايد به
حكميت ارجاع شود خواه از سوي زوج يا زوجه مطرح شده باشد ،يا به صورت توافقي باشد .اين در حالي است كه در
اليحة قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص ،طالق هاي توافقي از شمول اصل داوري مستثنا شده بود.
 .19چگونگی تأثیر داوری بر دعاوی خانوادگی و اثبات این تأثیر
يكي از تشريفات طالق «داوري» است .به نظر مي رسد قانونگذار موضوع داوري را در امر طالق به اين دليل در
تشريفات قانوني لحاظ كرده تا شايد بتواند ميان زوجين صلح برقرار كند .داوري براي حل اختالف ميان زن و شوهر از
ديرباز مورد توجه بوده و براي جلوگيري از طالق به كار مي رفته است .اما متأسفانه بايد گفت كه داوري در دعاوي
مد ني و به خصوص طالق به امري تشريفاتي تبديل شده و حتي وظيفه داور در حل و فصل اختالفات زوجين بسيار كم
رنگ شده است و باز هم با تأ سف بايد گفت كه بعضي از افرادي كه به عنوان داور براي دعاوي مدني و بخصوص
طالق درنظر گرفته مي شوند از وظايف خودشان هيچ اطالعي ندارند.در حال حاضر تنها وظيفه داور در تشريفات طالق
به امضا كردن برگه اي خالصه مي شود .براساس وظيفه اي كه قانون براي داوران درنظر گرفته است ،قاضي بايد زوجين
را به داور معرفي كند تا داور هم براي اصالح رفتار آن ها تالش و نظرش را در اين باره به دادگاه خانواده اعالم كند تا
چنانچه الزم باشد ،دادگاه حكم طالق را صادر كند .با وجود تدابير قانوني كه براي داور در نظر گرفته شده ،متأسفانه
ايراداتي به بحث داوري در دادگاه خانواده وارد است كه از بي توجهي به اين قانون حكايت دارد .تأكيدي كه در قانون
هم به طور صريح به آن اشاره شده اين است كه داورها بايد براي اصالح و سازش طرفين در دو جلسه تالش كنند ولي

متأ سفانه اين موضوع به راحتي ناديده گرفته مي شود .با اين وجود بهتر است بدانيم كه داور كيست و قانون وظيفه
داوري را چگونه تعريف كرده است؟ بنابر ماده  ۳۹۳قانون آيين دادرسي مدني «تمام اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را
دارند مي توانند با رضايت يكديگر اختالف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر
مرحله اي از رسيدگي باشد ،به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند ».استمرار اختالف و دشمني ميان زن و شوهر گزينش
داور را واجب كرده است .دا ور به وسيله اصحاب دعوي (زن و شوهر) انتخاب مي شود به تعبير ديگر مي توان گفت كه
داوران «قضات منتخب اصحاب دعوي» هستند .قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده ،ارجاع اختالف بين زن و
شوهر به داوري در ماده  111قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده بود در حال حاضر قانون حمايت از خانواده به
اين موضوع توجه خاصي دارد و قواعدي كه به آن اختصاص يافته جامع تر و كامل تر از قواعد پيشين است.
اليحه قانوني دادگاه مدني خاص ،ارجاع به داوري را در موردي كه شوهر بخواهد زن خود را طالق دهد مقرر داشته
است .قانون اصالح مقررات مربوط به طالق و آيين نامه اجرايي آن قواعد جديدي راجع به داوري دارد كه نشان از
توجه و اهميت قانون گذار به امر داوري در دعوي مربوط به طالق است .به طور كلي سابقه داوري و حل و فصل
كدخدامنشي اختالفات ميان افراد به قبل از تشكيل دولت ها و حكومت ها برمي گردد .به طور معمول ريش سفيدان و
افرادي كه مورد اعتماد و احترام مردم بودند در حل و فصل دعاوي تاثير به سزايي داشتند .در دين اسالم به داوري ميان
مسلمانان براي حل اختالفات پيش آمده تأ كيد شده است به گونه اي كه قرآن كريم در صورت به وجود آمدن جنگ
ميان مسلمانان ،وظيفه ساير مسلمانان را ب رطرف كردن اختالفات پيش آمده مي داند .در حقوق خانواده نيز به توصيه
قرآن كريم به تعيين يك داور از طرف زن و يك داور از طرف مرد براي حل و فصل اختالف اشاره شده است.
داوري در تمامي دعاوي و رجوع به داور اختياري است و اصحاب دعوي هيچ اجباري براي حل و فصل
دعاوي خود قبل از رجوع به دادگاه از طريق داور را ندارند مگر در موارد خاص .در دعاوي خانوادگي و به خصوص
طالق چه به درخواست زن يا شوهر يا توافقي ،قانونگذار به پيروي از دستور صريح قرآن كريم ،ارجاع اختالف به
داوري را الزامي دانسته است .اگر زن و شوهري قصد جدايي از يكديگر را داشته باشند بعد از رجوع به دادگاه بايد هر
كدام از آن ها يك داور را از ميان خويشاوندان و اقوام خود انتخاب كنند .اگر هر يك از طرفين از انتخاب داور
خودداري كنند ،دادگاه با تعيين داور زمينه صلح و سازش را فراهم مي كند .در حال حاضر دادگاه ها زوجين را براي
درخ واست طالق به داوري ارجاع مي دهند اما اين كه تا چه حد مقررات داوري فعلي به مقصود اصلي خود كه كاهش
موارد طالق است رسيده باشد ،جاي تأمل دارد .به نظر مي رسد مقررات داوري در دعاوي خانوادگي در شرايط فعلي و
در رويه قضايي ،به يك امر تشريفاتي و به عنوان مقدمه اي بر اي صدور حكم طالق تبديل شده است .به طور معمول
زن و شوهر قبل از ارجاع اختالف خود به دادگاه ،براي حل و فصل اختالفاتشان از طريق خويشان و آشنايان اقدام و در
صورت حاصل نشدن توفيق در اين زمينه به دادگاه مراجعه مي كنند .ترديدي در ترجيح داوري و حل و فصل اختالفات

از طريق كدخدامنشي بر ساير موارد ديگر حل اختالف نيست اما بايد قانون به گونه اي وضع شود كه موارد آن امري
غيرضروري و تشريفاتي تلقي نشود.
 .21آثار داوری
بدون شك داوري مثل ديگر مسائل و موضوعات حقوقي داراي آثار و نتايجي است كه با توجه به ويژگي هاي منحصر
به فرد اين پديده ،مورد توجه بسياري از افراد قرار گرفته است .اثرات مثبت و سازنده اين فرايند حقوقي در مقاطع و
مراحل مختلف رسيدگي به اختالفات خانوادگي آشكار است .با توجه به اينكه داوري دراسالم ماهيت غيرقضايي دارد و
يك تدبير پيشگيرانه است مي توان اين نتيجه را گرفت كه اين نهاد پركاربرد ولي به ظاهر كم كار مي بايست نقش بسيار
وسيع تر از وضعيت فعلي ايفا نمايد .اگر نگاهي به آمارهاي محاكم خانواده بيندازيم خواهيم ديد نه تنها داوري در
محاكم خانواده فاقد كارآمدي الزم ميباشد ،بلكه در كاهش آمار طالق نيز مؤثر نبوده است .براي تئجيه اين ناكارآمدي
مي توان موارد و عوامل ذيل را بيان كرد:
الف)مقررات مربوط به داوري در بخش نحوه انتخاب از حكمين مناسب تنظيم نشده است.
ب) داوران غالباً با زوجين رابطه فاميلي و خويشاوندي ندارند و شرط اهل بودن كه در قرآن آمده است (فابعثوا حكماً
من اهله )...در انتخاب داوران رعايت نميشود .همين امر موجب ميشود كه داوران به حفظ رابطه زوجيت و نيز
سرنوشت فرزندان اهميت الزم را ندهند.
ج) به دليل حجم زياد پرونده هاي در گردش از يك سو و توجه بيش از حد مديران دستگاه قضايي به رشد كمّي
عملكرد محاكم از سوي ديگر ،موجب شده كه دادگاه ها نتوانند در انتخاب داور تحقيق الزم را انجام دهند تا داوران
شايسته و واجد شرايط را برگزينند و داوران انتخابي در بيشتر موارد ،افراد خاصي هستند كه انگيزه مالي دارند و اصالح
ميان زوجين براي آنان اهميت كمتري دارد.
حال كه داليل عمده و اساسي ناكارآمدي نهاد داوري را دانستيم بايد اذعان كنيم كه مقررات موجود به دليل اشكالهايي
كه دارد ،نتوانسته و نميتواند آن طور كه انتظار ميرود از ميزان طالق كم نمايد .در اين خصوص با توجه به آثار مثبتي
كه اين نهاد از خود بر جاي مي گذارد توجه به موارد و راهكارهاي ذيل ضروري است:
)9ارجاع به داوري فقط منحصر به دادخواست هاي طالق نباشد؛ بلكه با اصالح مقررات موجود ،ساير دعاوي خانواده به
واحد داوري نيز ارجاع شود.
) 1به جهت پيشگيري از طوالني شدن روند دادرسي و عدم تحميل هزينههاي اضافي به زوجين پيشنهاد ميشود با
اصالح قوانين موجود ،داوري فقط در صورتي كه قاضي آن را مفيد تشخيص دهد يا در صورت درخواست زوجين،
الزامي باشد.

)7در شرايط كنوني ،به دليل امتناع زوجين از معرفي داور ،دعوي به اشخاص معيني كه از پيش در نهاد داوري حضور
دارند و داوري را شغل خود قرار دادهاند ارجاع ميشود؛ اين افراد غالباً انگيزهاي براي سازش ندارند .اين رويه موجب
شده كه داوري ،تأثير محسوسي در كم نمودن آمار طالق نداشته باشد .لذا پيشنهاد ميشود ،قضات محاكم خانواده ملزم
شوند از وضع خانواده هاي طرفين تحقيق نمايند و از ميان آنان اشخاص واجد شرايط را براي داوري انتخاب نمايند.
بدين ترتيب ،هم به داوري از نوع قرآني عمل مي شود و هم تأثير محسوسي در كم شدن ميزان طالق ،حاصل خواهد
شد.
 .21رویه های قضایی در باب حکمیت خانوادگی
عملكرد دادگاهها در مسأله طالق را مي توان با توجه به نوع طالق درخواستي به دو دسته تقسيم نمود :طالق خلع و
مبارات در دادگاه ها و روية قضايي به طالق توافقي شهرت دارد و بسياري از دادگاهها هيچ حساسيتي نشان نميدهند.
در واقع به دليل كثرت اين دادخواستها در برخي دادگاههاي خانواده ،رسيدگي به آنها يك روند اداري را به جاي روند
قضايي طي ميكند و دادگاهها سرعت را در رسيدگي به اين درخواستها در نظر دارند تا حدي كه طرح دادخواست
صدور گواهي عدم امكان سازش رسيدگي ،ارجاع امر مشاوره ،وصول نظرية مشاور و صدور گواهي عدم امكان سازش
در يك هفته انجام ميشود؛ كه اين مراحل در خوشبينانهترين حالت و در صورت حساسيت دادگاه ممكن است
حداكثر به يك تا دو ماه افزايش پيدا كند .اما اين روال فقط براي رعايت قانـون طي ميشود .به اضافه اين كه در
پذيرش داور يا تعيين آن توسط دادگاه نيز حساسيتي وجود ندارد .در نتيجه كساني به داوري برگزيده ميشوند كه يا
فاقد اطالعات و تخصص الزم جهت انجام وظيفه هستند يا اين كه داوري را وسيلهاي جهت كسب درآمد قرار داده و
فاقد انگيزههاي الزم جهت ايجاد صلح و سازش بين طرفين ميباشند.
وليكن دادگاهها توجه بيشتري در طالق به درخواست يكي از زوجين به حفظ خانواده نشان ميدهند .با طرح
دعوي در دادگستري ،با تعيين شعبة دادگاه ،روند رسيدگي قضايي به پرونده آغاز ميگردد و دادگاه ،مطابق قانون در
صورتي كه موفق به اصالح ذات البين نگردد ،ملزم است اختالف را به داوري ارجاع نمايد .در زمان اختالف داوران
نسبت به ادامة زندگي يا عدم امكان آن قانونگذار ،راه حلي پيش بيني ننموده است و دادگاه براي اخذ تصميم فقط به
داليل مطروحه از طرف هر كدام از زوجين توجه مينمايد.
نتیجه گیری
همانطور كه گفته شد ،يكي از راه حل هاي حفظ ثبات خانواده به هنگام بروز دعاوي خانوادگي ،ارجاع به حكميت يا
داوري است .ارجاع به حكميت اين امكان را به زوجين مي دهد كه از تجربه ارزشمند انسان هاي صالح و با تجربه
استفاده كنند و سرنوشت زندگي خود را با كدورت هاي بي اهميت و قابل ترميم به يكباره با تصميم آني به طالق مبدل
نسازند .از نظر قرآن كريم ارجاع به حكميت به هنگام خوف از شقاق ميان زوجين است .شقاق محدوده اي وسيع تر از

مواردي دارد كه طي آن حتي بدون وجود اختالف ،مرد اقدام به طالق زن مي نمايد و يا زن به تنهايي يا زوجين باهم
اقدام به درخواست طالق توافقي مي كنند .در اهميت نقش داوري خانوادگي براي حفظ كانون خانواده ،همين بس كه
خداوند متعال شاهكار بزرگ خود را در چهره «محكمه صلح خانوادگي» در معرض ديد جهانيان قرار داده ودر آيه 7۹
سوره نساء مي فرمايد « :اگر از جدايي زن و شوهري بيمناك هستيد ،يك داور از خويشان شوهر ويك داور از خويشان
زن ،انتخاب كنيد تا به امور رسيدگي كنند».
از نقد وبررسي مطالب فوق معلوم مي شود كه مطابق قوانين فعلي تعيين داور (البته فقط در دعوي طالق و نه
طالق توافقي كه قانون جديد ديگر در دعوي طالق توافقي داور را مورد نظر ندارد ).بر عهده زوجين است مگر اينكه
زوجين از معرفي داور امتناع ورزند كه در اين صورت دادگاه به تعيين داور اقدام خواهد نمود .البته به نظر مي رسد
انتخاب حكمين خواه از سوي زوجين يا از سوي دادگاه مناسب نمي باشد؛ زيرا بررسي ها نشان مي دهد كه زوجين
غالباً تمايلي به معرفي داور ندارند و از اين كار امتناع مي كنند .زيرا زن و شوهري كه با هدف جدايي راهي دادگاه مي
شوند ،ترجيح مي دهند كه زودتر به نتيجه برسند و بيشتر مواقع از معرفي داور خودداري مي كنند يا داوري را انتخاب
مي كنند كه به عنوان وكيل خواسته هاي آنها را پيگيري كند .شايد قرآن كريم به همين دليل خطاب بعث را متوجه
زوجين نكرده است .و ديگر اينكه انتخاب حكمين توسط دادگاه نيز مناسب نمي باشد .به جهت آنكه دادگاه بخواهد
حكمين را از ميان خانواده هاي دو طرف انتخاب نمايد از آنجا كه شناختي نسبت به خانواده دو طرف ندارد اين كار
نتيجه اي دربر نخواهد داشت .دادگاه در صورتي مي تواند افراد واجد شرايط از ميان خانواده هاي زوجين را به عنوان
حكم انتخاب نمايد كه بتواند در اين رابطه تحقيق كند ،در حالي كه در حال حاضر با توجه به تراكم پرونده ها و كمبود
كادر قضايي اين كار غير ممكن است .دادگاه چاره اي ندارد جز اينكه از ميان افراد محدودي كه معموالً براي اين كاردر
واحد داوري مجتمع هاي خانواده حضور دارند را بر گزينند .بررسي ها نشان مي دهد كه با وجود افراد دلسوز در ميان
اين افراد ،بعضي از آنان عالق ه وانگيزه اي براي ايجاد سازش ميان زوجين ندارند .باتوجه به اينكه آنان براي داور شدن
از طرفين حق الزحمه مي گيرند ،چه بسا بعضي از افراد ،داوري را راهي براي امرار معاش قراردهند و حتي ممكن است
با يكي از طرفين براي تسريع در نتيجه تباني كنند.
بايد گفت كه بايد بر اي كارآمدي نهاد حكميت در محاكم خانواده ،در مقررات مربوط به نحوه انتخاب حكمين
بازنگري صورت گيرد .اينكه امكان تحقيق از خانواده هاي دو طرف براي شناسايي افراد واجد شرايط ،در اختيار قضات
محاكم خانواده قرارداده شود .قضات نيز در اين امر احساس مسئوليت بيشتري نمايند و به جاي ارجاع پرونده به داوران
حرفه اي ،از افراد تأثيرگذار استفاده نمايند .به عنوان مثال ،آنان مي توانند از كساني كه نام آنان به عنوان شاهد در عقد
نامه آمده ،استفاده كنند زيرا اين اشخاص معموالً از افراد موجه هستند يا اينكه از واحد مددكاري در محاكم خانواده
بخواهند در اين رابطه تحقيق كرده و اشخاص واجد شرايط را به دادگاه معرفي نمايند .در گذشته ،داوري اختياري بوده
ولي امروزه در قانون ،صدور حكم طالق بدون تشريفات داوري ،صحيح نمي باشد .در مورد واجب يا مستحب بودن

داوري ،قانونگذار از نظريه وجوب پيروي كرده است .عل ي رغم اينكه ،قانون تعيين داور را وظيفه زوجين مي داند .فقها
تعيين داور را وظيفه حاكم دانسته و در اين صورت آن را واجب شمرده اند.اگر مخاطب قرآن كريم در تعيين داور،
زوجين باشند در اين صورت داوري مستحب خواهد بود .اگر انتخاب داور وظيفه حاكم باشد در اين صورت وجوب
ترجيح دارد اما اگر متعلق امر به انتخاب داور توسط زوجين باشد در اين صورت استحباب ارجحيت دارد.
پیشنهادها
 -9انجام داوري وتالش در جهت حل اختالف ،زماني مفيد است كه زوجين به مراجع قضايي ،شبه قضايي و مراجع
انتظامي مراجعه نكرده باشند .تا قبل از اين مرحله سازش تا حد زيادي مقدور است ليكن پس از مراجعه زوجين به
مراجع قضايي و انتظامي امر سازش غير ممكن و يا به ندرت انجام مي گيرد .آنچه كه امروزه در ماده واحده اصالح
مقررات مشاهده مي شود ،متأسفانه داوري براي پس از مراجعه زوجين به دادگاه پيش بيني شده است« :چنانچه اختالف
في مابين از طريق دادگاه حل و فصل نگرديد ،رسيدگي به داوري ارجاع گردد ».در صورتي كه روند بايد بر عكس باشد.
راهكار پيشنهادي ،اصالح قانون است به اين نحو كه زوجين وقتي حق مراجعه به محاكم و شوراهاي حل اختالف را
دارند كه بدواً با حضور داوران خود در مراجع تخصصي مانند بهزيستي مراجعه نموده و مشاوران بهزيستي متخصص
روانشناسي و مشاور خانواده و مراكز مداخله در امور خانواده به منظور كاهش طالق ،گواهي نمايند كه تالش داوران
وكارشناسان در جهت ايجاد سازش مؤثر نبوده است.
 -1كارشناسان مراكز بهزيستي و يا اعضاي شوراهاي حل اختالف به نحوي انتخاب شوند كه داراي صبر و حوصله
كافي بوده و سواد واطالعات و تخصص داشته باشند.از افرادمشهور ،معتبر و داراي سوابق مفيد باشند .خود متأهل بوده
واز زير و بم مسائل خانوادگي اطالع كافي داشته باشند ،در حالي كه متأسفانه اين ويژگي ها كمتر در كارشناسان امور
خانواده ديده مي شود و بخشي از عدم توفيق ايشان در سازش ناشي از اين امر مي باشد.
 -7محاكم ودادگاه ها نيز در خصوص توجيه داوران به تكاليف قانوني و شرعي ايشان دقت كافي به عمل نمي آورند كه
اين امر عمدتاً به دليل تراكم كار و اصرار طرفين وعدم امكانات الزم براي تحقيق در مورد وضعيت داوران است به
نحوي كه گاهي عريضه نويسان وافرادي كه هيچ اطالعاتي از داوري ندارند و يا قصد اصالح نداشته ودلسوز زوجين
نمي باشند به عنوان داور مداخله نموده وداوري را تنها ممر درآمد خود مي دانند! ضرورت دارد محاكم از پذيرش اين
گونه افراد به عنوان داور ،خودداري نمايند و تنها افرادي كه صالحيت دارند ،انتخاب شوند وحداقل جلساتي با حضور
زوجين و داوران در دادگاه تشكيل گردد.
 -۳مجتمع هاي خانواده با تركيبي از واحد حكميت وداوري از كارشناسان ومشاوران بهزيستي وچند شعبه شوراي حل
اختالف تخصصي خانواده از افراد معتبر وخوشنام و مطلع تشكيل گردد و شعب محاكم در محيطي خارج از نقاط شلوغ

شهر و نيز در محيطي جداي از بقيه محاكم و دادسرا به علت دخالت افراد سودجو و بي اطالع و فاقد تخصص و توان
قرار گيرد كه اين امر مي تواند اثرات مطلوب تري داشته باشد.
 -۹پيشنهاد مي شود با توجه به صرف امكانات وبودجه از سوي قوه قضائيه وتأسيس مراكز مشاوره خانواده وباتوجه به
فضاي حاكم براين مراكز كه فضاي صلح وسازش بوده و روحيه چيرگي برطرف مقابل درآن وجود ندارد و با توجه به
عدم حضور كارشناسان ،تكليف داوري در دعاوي طالق قبل از طرح پرونده در دادگاه به اين مراكز واگذار شود .اين
موضوع هم داوري را به فلسفه و هدف خود نزديك مي كند وهم ازاطاله دادرسي در دادگاه خانواده جلوگيري خواهد
نمود.
 -1بسياري از اختالفات زوجين ناشي از عدم اطالع كافي از حقوق و وظايفشان در مقابل يكديگر ميباشد .بنابراين الزم
است در راستاي پيگيري سياست بهداشت قضايي ،دوره هاي آموزش كوتاه مدت در ابتداي ازدواج براي زوجين برگزار
گردد .با توجه به اينكه اكنــون شركت در كالسهاي تنظيم خانواده در ابتداي ازدواج اجباري است .ميتوان دورة
آموزش رفتار در خانواده از نظر روانشناسي ،اجتماعي ،فرهنگي و حقوقي را نيز با هماهنگي قوة قضاييه و سازمان
بهزيستي در ابتداي ازدواج برگزار و شركت زوجين را اجباري نمود تا دختران و پسران جوان با آگاهي و اطّالعات
بيشتري مبادرت به تشكيل خانواده نمايند و به وظايف خود در خانواده آشنا شده و آثار عدم انجام تكليف در مقابل
ديگري را بدانند.
 -3مطابق آنچه قرآن كريم در مورد داوري مقرر فرموده است عمل شود؛ يعني هر گونه اختالف و دعواي خانوادگي
مطروحه در دادگاه به داوري ارجاع گردد تا شكاف بين زوجين گسترده نگردد .در واقع بايد با اصالح قانون ،زوجين
حق مراجعه به حاكم و شوراي حلّ اختالف را داشته باشند كه در ابتداي امر با حضور داوران به مراجع تخصّصي مانند
بهزيستي مراجعه نموده و مشاوران بهزيستي ،متخصّصين روانشناسي و مشاور خانواده گواهي نمايند كه تالش داوران و
كارشناسان در جهت ايجاد سازش مؤثّر نبوده است.
 -3در كنار مجتمع هاي خانواده ،به تعداد الزم شعب داوري ،متشكّل از كارشناسان حقوقي ،مشاورين خانواده و روان-
شناسي تشكيل شود و دادگاه با الحاق دو نفر از منتخبين زوجين به هر شعبهاي كه به اختالف زوجين رسيدگي ميكند
اقدام الزم جهت پيشگيري از شدت اختالف و طالق را انجام دهد.
 -1در حقوق ايران نقش داوران فقط در ايجاد صلح و سازش خالصه شده است كه در صورت عدم موفقيت به دادگاه
اطالع داده و تكليف ديگري ندارند .در حاليكه در برخي از كشورهاي اسالمي در صورت عدم موفّقيت در ايجاد صلح
و سازش بين زو جين ،داوران وظيفه دارند مقصّر در ايجاد شقاق و درصد تقصير وي را به دادگاه اعالم نمايند .بنابراين
الزم است قانونگذاران ايران نيز مانند حقوق اين كشورها نقش داوران را در تعيين مقصر در ايجاد شقاق و اختالف پر-
رنگتر نمايند.

 -93مناسب است التزام دادگاه به نظرية د اوران در قانون داوري ايران تصريح شود .اين امر دادگاه را براي رسيدن به
واقعيت كمك كرده و عالوه بر اين ميتواند زوج يا زوجهاي را كه نشوز نموده به انجام تكليف در برابر ديگري وادار
نمايد تا اسباب اختالف برچيده شود.
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مدني ،سيد جالل الدين ،آيين دادرسي ،تهران ،گنج دانش.9731 ،
مكارم شيرازي ،ناصر ،تفسير نمونه ،تهران ،دار الكتب االسالمية 97۹7 ،ـ  ،9711ج .7

ميرزايي علي رضا ،قواعد داوري از منظر حقوق تطبيقي ،ناشر جنگل جاودانه9733 ،ش.
هدايت نيا ،فرج اهلل« :ارزيابي قوانين خانواده» ،فصلنامه كتاب زنان ،پاييز .9737

