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چكیده
سازش یا میانجی گری مزایای متعددی نسبت به سایر طرق حل و فصل اختالفات دارد .سازمان ملل متحد با
تنظیم کنوانسیون سنگاپور در مورد سازشنامههای حاصل از میانجیگری ،به دنبال افزایش اعتبار و ارتقای جایگاه
این روش حل اختالف بوده است .در پاراگراف «ب» از بند  2ماده  1کنوانسیون مذکور ،سازشنامههای خانوادگی
از قلمرو اعمال این معاهده خارج شدهاند و به همین دلیل در صورت تنظیم سازشنامه بینالمللی در امور
خانوادگی ،سازشنامه مذکور نمی تواند از حمایت کنوانسیون سنگاپور برخوردار شود .در مقاله حاضر ،با بررسی
تطبیقی در مقررات کنوانسیون سنگاپور به عنوان مهمترین سند بینالمللی در خصوص میانجیگری و رویکرد فقه
امامیه به عنوان منبع اصلی قواعد حقوق خانواده در ایران ،وضعیت کنونی حقوقی ایران در خصوص میانجیگری
در دعاوی خانوادگی مورد ارزیابی قرار گرفت .این مقاله با روشی تحلیلی – توصیفی و رویکرد تطبیقی،
موضوعات مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه نائل آمده است که عدم حمایت کنوانسیون سنگاپور و حقوق
ایران از سازشنامههای خانوادگی بینالمللی قابل دفاع است ،زیرا امور خانوادگی در کشورهای مختلف ،موضوع
مقررات متعدد و متفاوتی میباشد و الزام به اعطای اعتبار به سازشنامه بینالمللی در امور خانوادگی توسط
کشورها با دشواری پذیرفته می شود ،اما با توجه به مزایای متعدد توسعه سازش در دعاوی خانوادگی و وجود
تأکیدات فقهی ،حقوق ایران حمایت قابل توجهی از سازشنامههای داخلی در امور خانوادگی نمیکند و به مقنن
ایرانی پیشنهاد می شود که با وضع مقررات جامعی در این خصوص و حمایت اجرایی از سازشنامه ،تحول
ضروری و مهمی را جهت حل اختالف دعاوی خانوادگی ایجاد نماید.
کلیدواژهها :حقوق خانواده ،طالق ،حمایت اجرایی ،داوری.
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سازش یا میانجیگری ،به عنوان یکی از قدیمیترین روشهای حل و فصلل اختففلا  ،تمتلر
مورد استفاده اشخاص قرار ملیگیلرد مملم تلرین دییلل علدک بکلارگیری ایلن روش حلل و فصلل
اختففا  ،فقدان وصف الزک االجرا در سازشلنامههلای حاصلل از میلانجیگلری اسل
تنوانسیون سازمان ملل متحلد ،جمل

از ایلن رو

رفلق نقیصله سازشلنامههلای حاصلل از میلانجیگلری 2019

(تنوانسیون سنگاپور) در عرصه بین ایمللی به تصویب رسید و متعاقباً دویل

ایلران نیلز تنوانسلیون

سنگاپور را امضاء نمود
ممم ترین هدف این تنوانسیون ،ایفای نقشی همانند تنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی
و اجلرای ررای داوری خلارجی ،جمل

افلزای

بکلارگیری روش میلانجیگلری اسل

تنوانسیون ،با اعطای وصف الزکاالجرا به سازشنامهها از رنما حمای

یلیا ایللن

ویژهای ترده اس

سازشنامه های خانوادگی ،مطابق پاراگراف «ب» از بند  2ملاده  1تنوانسلیون ،از قلملرو اعملال
تنوانسیون مستثنی شدهاند ییا سازشنامههای بینایملللی در املور خلانوادگی ،نملیتواننلد مشلمول
حمای

تنوانسیون سنگاپور واقق شوند

با توجه به ذا و ماهی

اینگونه دعاوی ،سازش در دعاوی خانوادگی مزایای متعلددی دارد،

اما به دییل وجود قواعد و قوانین امری در مسائل خانوادگی ،در این موارد حمای

از سازشنامههای

تنظیمی به راحتی صور نمیگیرد
در حقوق ایلران نیلز سازشلنامه هلای تنظیملی در املور خلانوادگی ،در مقلررا قلانونی دارای
حمای

حداقلی هستند و جز در موارد خاص ،فاقد وصف الزکاالجرا میباشلند حتلی در دعلاوی

راجق به انحفل و بطفن نکاح با توجه به انحصاری بودن صفحی
به سازشنامه تنظیمی توسط طرفین به صور تلی منتفی اس

دادگاهها ،امکان اعطای اعتبلار

در مقابل ،در فقله امامیله تیتیلدا

بسیاری بر استفاده از سازش در تلیه دعاوی صور گرفته و در خصوص دعاوی خانوادگی نیز به
طور خاص استفاده از سازش سفارش شده اس
پژوه

حاضر به دنبال تبیین وضعی

دعاوی خانوادگی اس

تنونی نظاک حقوقی ایران در خصوص میلانجیگلری در

و در این راستا با بررسی تطبیقی رویکرد تنوانسیون سنگاپور و فقه امامیه،

قصد دارد مقررا قانونی ایران را در این حوزه مورد نقد و ارزیابی قرار دهد
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طرق ترافعی حل اختفف  -مثل دادرسی  -مطلوب نیس  ،زیرا وجلود روابلط خویشلاوندی میلان
طرفین دعوا اقتضا میتند ته از روشهای حل اختففی استفاده گردد ته به روابط میتور یطمهای
وارد نشود
میانجیگری به عنوان روش مسایم رمیز حل اختفف ،عفوه بر خاتمه دادن به دعوای طرفین،
باعث حفظ روابط شخصی و خانوادگی رنما نیز می شود همچنین اسرار خلانوادگی حفلظ شلده و
به فرزندان ضربه روحی و عاطفی تمتری وارد میشود
گیشته از این در این گونه دعاوی ،شخص ثایث همانند قاضی ،از نیازها و اقتضلائا شخصلی
طرفین مطلق نیس  ،اما در میانجیگری ،طرفین دعوا با در نظرگرفتن تمامی مسائل ملیتور دربلاره
نتیجه دعوا تصمیمگیری می تنند ییا با توجه به مراتلب فلوق ،بایلد مشلخص شلود تله اسلتفاده از
میانجی گری به عنوان طریقه حل اختفف دعاوی خانوادگی دارای چه شرایط و محلدودی هلایی
اس
نوروری مقایه حاضر از این حیث اس
بررسی وضعی

ال تا تنلون هلیپ پژوهشلی بله صلور جلامق بله
ته او ً

اعتبار سازش یا میانجی گری در دعاوی خانوادگی در حقوق ایران نپرداخته و ثانیاً

مقایه حاضر با بررسی تطبیقی رویکرد ایران با مممترین سند بینایمللی در خصوص میانجیگلری و
رویکرد منابق فقملی بله عنلوان منبلق اصللی قواعلد حقلوق خلانواده در ایلران ،ارزیلابی جلامعی در
خصوص میانجیگری در دعاوی خانوادگی داشته و راهحلهایی ارائه میدهد
با توجه به مراتب فلوق ایلیتر و بلا در نظرگلرفتن مزایلا و معایلب اسلتفاده از روش سلازش در
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ضرور طرح و بررسی موضوع میتور در رن اسل

تله در دعلاوی خلانوادگی ،اسلتفاده از

دعاوی خا نوادگی ،باید رویکرد تنوانسیون سنگاپور ،حقوق ایران و فقله امامیله دربلاره ایلنگونله
دعاوی مورد بررسی قرار گیرد بدین ترتیب ته تنوانسیون سنگاپور و رویکرد فقه امامیه به عنلوان
دو معیار اصلی جم

ارزیابی رویکرد حقوق ایران مطلرح خواهنلد شلد تنوانسلیون سلنگاپور بله

عنوان مممترین سند بینایمللی در خصوص میانجیگری می توانلد مبنلایی بلرای ارزیلابی رویکلرد
حقوق ایران در خصوص سازشنامههای بینایمللی با موضوع خانواده باشد
همچنین فقه امامیه به عنوان منبق اصلی قواعد حقوق خانواده نیز میتواند مفتی بلرای بررسلی
رویکرد قواعد موجود نظاک حقوقی ایران در موارد میانجیگری در دعاوی خانوادگی داخلی باشد
ییا ابتدائاً رویکرد تنوانسیون سنگاپور و فقه امامیه بررسلی ملیشلود و سلپ  ،ارزیلابی جلامعی از
وضعی

تنونی نظاک حقوقی ایران ارائه می گردد از این رو مباحلث ملیتور بله شلرح ذیلل ملورد

33

تدقیق قلرار خواهلد گرفل « :رویکلرد تنوانسلیون سلنگاپور» (« ،)1رویکلرد حقلوق ایلران» ( )2و
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«رویکرد فقه امامیه» ()3
رویكرد کنوانسیون سنگاپور
هدف اصلی تنوانسیون سازمان ملل متحلد در ملورد سازشلنامه هلای حاصلل از میلانجی گلری
(تنوانسیون سنگاپور) افزای

اسلتفاده از روش میلانجیگلری در حلل و فصلل اختففلا تجلاری

بینایمللی اس  ،زیرا میانجیگری روشی سریقتر و ارزانتر نسب

به سایر روشها اس

و مممتر از

رن باعللث حفللظ روابللط طللرفین دعللوا مللیشللود (بللایر 326 :2008 ،1اسلتتی

 8 :2004 ،توئت ل

اندرسون 3 :2019 ،3ساسمن )42 :2018 ،4به عفوه تنوانسیون مزبور ،حمای

اجرایلی مسلتقیم از

سازشنامه ها را مقرر داشته اس
سازشنامه های دیگر رن اس

تفاو سازشنامه هایی تله ملورد حمایل

2

اجرایلی قلرار دارنلد بلا

ته در سایر سازشنامه ها ،چنانچه یکلی از طلرفین از اجلرای موضلوع

سازشنامه امتناع تند ،طرف مقابل صرفاً میتواند سازشنامه مورد نظر را به عنلوان قلراردادی علادی
تلقی نموده و اقداک به طرح دعوا نزد مراجق صلای نملوده و تشلریفا مطلول رسلیدگی را تحملل
تند ،در حایی ته چنانچه سازشنامه ،موضوع حمای

اجرایی قرار گرفته باشد ،خلود ملیتوانلد بله

منزیه حکم قطعی دادگاه قلمداد شده و بدون نیاز به طرح دعوا و تحمل اطایه رسیدگی ،مفاد رن از
طریق اجرای احکاک دادگستری ،مستقیماً به طرف مقابل تحمیل شود
در بسیاری از موارد در دعاوی خانوادگی ،استفاده از روش میلانجیگلری نله تنملا باعلث حلل
اختفف طرفین شده ،بلکه روابط طرفین نیز بمبلود یافتله اسل

و بله هملین دییلل توصلیه ملیشلود

میانجی در دعاوی خانوادگی دارای تخصص روان شناسی نیلز باشلد تلا بلا بررسلی عللل مشلکف
ایجاد شده ،اختففا را برطرف نماید (وی

من یتی

)280 :1985 ،

برخفف داوری و دادرسی قضایی ته موضوع برد و باخ

برای طرفین دعوا میباشد ،در املر

سازش طرفین با یکدیگر همکاری مینمایند ییا همانطلور تله برخلی صلاحبنظران (ویل
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ملن

1. Beyer
2. Stitt
3. Quek Anderson
4. Sussman
5. Weissman

5

و باعث حفظ روابط طرفین دعوا میشود

فصل اختففا  ،یکی از مممترین مزایای رن اس

همچنین میانجیگری روش بسیار تمهزینهتری نسب
دادرسی تامفً غیر قابل پی
خواستههای هر ی

نتیجله داوری یلا

به سایر روشها اسل

بینی اسل  ،املا در سلازش ،طلرفین خلود نتیجله دعلوی را بلا بررسلی

از طرفین دعوا مشخص مینماینلد و بلرخفف داوری یلا دادرسلی ،سازشلنامه

نتیجلله مسللتقیم رزادی اراده طللرفین اسلل

(ویلل

مللن یتیلل

 280 :1985 ،2اتزل123 :2001 ،3

وانیسوا 4-3 :2019 ،4هیلز)7 :2010 ،5
از سوی دیگر ،سازش نسب
محرمانه محافظ

به روش هلای دیگلر حلل و فصلل اختففلا  ،بیشلتر از اطفعلا

میتند همانطور ته برخی نویسندگان (اتزل )128 :2001 ،عنوان تلردهانلد ،در

دعاوی خانوادگی نسب

به سایر دعاوی ،حفظ محرمانگی اهمی

بیشتری دارد ،زیرا طلرفین دعلوا

تمایل ندارند اطفعا خانوادگی ،مشکف و ضعفهای رنما افشا شود
سازش در دعاوی خانوادگی اهمیتی دوچندان مییابد ،زیرا در اینگونه دعاوی ،جدا از مسائل
قانونی ،مسائل احساسی و انسانی نیز دخیل هستند در اینگونه دعاوی ،قلوانین نملیتواننلد بمتلرین
راهحل را ارائه دهند و با استفاده از روش میانجیگری ،طلرفین دعلوا اخلتفف خلود را بلا در نظلر
گرفتن شلرایط و نیازهلای خلاص خلود حلل و فصلل ملینماینلد (ویل

ملن یتیل

265 :1985 ،

تتیستراخ  372-371 :1997 ،6گترنسر)50-49 :1995 ،7
سازش در دعاوی خانوادگی ،باعث تاه

هزینههای عاطفی و اقتصادی حل و فصل اینگونه

اختففا میشود همچنین این امکان فراهم می شود ته طرفین نتیجه دعلوا را بلر اسلاو خواسل
خوی
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یتی

 280 :1985 ،تانستین )33 :2014 ،1عنوان تردهاند ،ماهی

برد  -برد روش سازش در حل و

و با در نظر گرفتن ارزشهای فرهنگی مد نظر خود تعیین تکلیف نمایند
در رسیدگی قضایی به دعا وی خانوادگی ،قاضی و وتف بر اساو قواعلد عملومی بلرای افلراد

خانواده تصمیم میگیرند ،اما در روش میانجیگری طرفین میتوانند با در نظر داشتن شرایط خاص
موجود تصمیم گیری تننلد بله علفوه در دعلاوی انحلفل نکلاح ،اسلتفاده از روش سلازش باعلث
1. Constain
2. Leick
3. Ezzell
4. Vanišová
5. Hills
6. Kisthardt
7. Gerencser
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تن های میان زوجین و در نمای  ،جلوگیری از ورود زیان به فرزنلدان خلانواده ملیشلود

تاه
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همچنین زوجین ممکن اس
زندگی مشترک خوی
تجربه نشان داده اس

در فضلایی خصوصلی و محرمانله و بلا تمل

میلانجی بلیطلرف بله

بازگردند
در دعاوی خانوادگی ،سازش مطلوب طرفین اس

میانجیگری را عادالنه تلقی می تنند حتی در اتثر موارد پ

و عموماً افراد ،روش

از انعقاد سازشنامه ،طرفین دیگر بله

دادگاه مراجعه نمینمایند (اتزل)131 :2001 ،
بر اساو پاراگراف «ب» از بند  2ماده  1تنوانسیون ،سازشنامههای مربوط بله حقلوق خلانواده،
با عنای

به فقدان توصیف تجاری از قلمرو اجرای تنوانسیون مستثنی شدهانلد یلیا جمل

اجلرای

سازشنامههای مربوط به دعاوی خانوادگی ،نمیتوان از معاهده مزبور استفاده نمود رویکرد معاهده
میتور در زمینه استثناءتردن این دعاو ی از محدوده اعمال تنوانسیون منطقی اس  ،زیرا عفوه بلر
فقدان وصف تجاری دعاوی خانوادگی ،مقلررا املری در حقلوق تشلورها در ملورد ایلنگونله
دعللاوی وجللود دارد و رنمللا موضللوع مقللررا و فرهنل

هللای متفللاو و بعضلاً متعللار

هسللتند

(اشنابل 23 :2019 ،1یو 2جومتی)393 :2014 ،3
معموالً حقوق خانواده برای حمای
دوی

از طرف ضعیف تر رابطه حقوقی ،نیازمند حمای

و تنترل

بوده و در نتیجه ،این حوزه به طور طبیعی به ایجاد قواعد امری منتمی ملیشلود و حاتمیل

اراده به سختی در رن مورد پییرش قرار میگیرد (فتیفر)296 :2012 ،
در مقابل ،برخی نویسندگان (اَیکساندر )410-408 :2019 ،4معتقدنلد تله بلا توجله بله اهمیل
سازش در اینگونه دعاوی در مقررا بینایمللی و داخلی تشورها ،رویکرد تنوانسلیون سلنگاپور
قابل نقد میباشد بسیاری از دعاوی بین ایمللی خانوادگی ،در خصوص حقوق و تکاییف وایدین یا
تقسیم اموال به وسیله طرق جایگزین حل اختفف  -مثل میانجیگری  -حل و فصل میشوند
در این گونه دعاوی ،سازش روشی مناسب و مقبول به حساب میرید و سلازمانهلای متعلددی
در خصوص سازش در اینگونه اختففا فعایی

میتنند تنفران های الهه در خصوص حقوق

بین ایملل خصوصی ،سه تنوانسیون در این مورد تصویب نمودهاند تنوانسلیون الهله در خصلوص
تودکربایی مصوب  ،1980تنوانسیون الهه در خصلوص حفاتل
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از تودتلان مصلوب  1996و
1. Schnabel
2. Lo
3. Jo-Mei
4. Alexander

استفاده از سازش در اینگونه دعاوی تیتید شده اس
رویكرد حقوق ایران
در حقوق ایران ،بر سازش یا میانجی گری در دعاوی خانوادگی بسیار تیتید شده اس
تفش بر این اس

ته اختففا زوجین ،پی

در ماده  34قانون حمای
در نظر گرفته شده اس
فراهم تردن فرص

و تملاک

از صدور رأی دادگاه به صل و سازش منجر شلود

خانواده  ،1391اعتبار محدود سه ماهه برای گواهی علدک امکلان سلازش
به عفوه مطابق مادة  10قانون حمایل

خلانواده ،دادگلاه ملیتوانلد بلرای

صل و سازش ،جلسله دادرسلی را بله درخواسل

زوجلین یلا یکلی از رنلان،

حداتثر برای دو بار به تیخیر اندازد
راهکار مقرر در این ماده با مقررا قانون ریین دادرسی مدنی متفاو اس
جلسة دادرسی در مادة  10برای دو نوب
مجاز دانسته شده اسل
حمای

و در مقررا

از سلویی ،تلیخیر

ریین دادرسی مدنی ،فقط برای ی

نوبل

از سلوی دیگلر ،هلدف از تلیخیر در جلسلة رسلیدگی در ملادة  10قلانون

خانواده ،فراهم تردن فرص

دادرسی مدنی ،انگیزة درخواس

صل و سازش اس  ،در حایی تله در ملادة  99قلانون ریلین

تیخیر جلسه موضوعی

ندارد (قبویی درافشان و محسنی:1394 ،

 130ایسان و دیگران )151 :1397
به عفوه در مواد  19-16قانون حمای
اس

از خانواده بر ایجاد مراتز مشاوره خانواده تیتیلد شلده

در ماده  25قانون مزبور ،تقاضای طفق توافقی میتواند ابتدائاً در مراتز مشاوره مطرح شلود

ته خود قدمی مؤثر در جم

قضازدایی میباشد در مواد  27و  28این قلانون ،امکلان ارجلاع ایلن

دعاوی بله داوری پلی بینلی شلده اسل

مطالعه تطبیقی سازش در دعاوی خانوادگی در کنوانسیون سنگاپور  ،2019حقوق ایران و فقه امامیه

تنوانسیون الهه در خصوص حفات

از بزرگساالن (رسیب پییر) مصوب  2000ته در همه رنما به

فلسلفه وضلق چنلین قواعلدی ،حفلظ تلانون خلانواده و

جلوگیری از انحفل نکاح بوده اس
در خصوص موضق حقوق ایران در بکارگیری روش میانجیگری در دعاوی مرتبط بلا حقلوق
خانواده ،باید میان دعاوی داخلی و بین ایملللی تفکیل

نملود در ادامله ،موضلق حقلوق ایلران در

خصوص میانجی گری در دعاوی خانوادگی داخلی ( )2.1و بینایملللی ( )2.2ملورد بررسلی واقلق
خواهد شد
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 .1میانجیگری در دعاوی خانوادگی داخلی
فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال شانزدهم ،شماره  ،55تابستان 1400

در مورد اختففا خانوادگی داخلی در حقوق ایران ،سه راه جم
پی

بینی شده اسل

ایجاد سازش میان زوجلین

تله عبارتنلد از :داوری ،مراتلز مشلاوره خلانواده و شلوراهای حلل اخلتفف

پی بینی چند نماد موازی در خصوص اینگونه دعاوی ،قابل نقد و محلل ایلراد اسل

(خایقیلان و

دیگللران 64 :1395 ،ایسللان و دیگللران )151 :1397 ،صللرف نظللر از عنللوان و تشللریفا  ،تمللامی
نمادهای میتور به دنبال برقراری سازش میان طرفین دعوا میباشند
 .1.1میانجیگری دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختالف
با توجه به ماهی

قضایی شوراهای حل اخلتفف ،نملاد ملیتور نقشلی مثلل دادگلاه دارد و در

نتیجه سازش ملیتور در ملاده  77قلانون شلوراهای حلل اخلتفف ،روش جلایگزین حلل و فصلل
اختفف محسوب نمیشود و در واقق ،مقدمهای برای اتخاذ تصمیم قضایی اس

شایان ذتر اسل

ته سازشنامه تنظیمی نزد شوراهای حل اخلتفف ،مطلابق ملاده  25قلانون شلوراهای حلل اخلتفف
مصوب  1394و ماده  24ریین نامه اجرایی قانون شوراهای حلل اخلتفف مصلوب  ،1394بله منزیله
گزارش اصفحی و سازش نزد قاضی محسوب میشود و ییا از حمای

اجرایی برخوردار اس

 .2.1میانجیگری دعاوی خانوادگی در مراکز مشاوره خانواده
مطابق مواد  16و  46رییننامه قانون حمای

خانواده در حوزههای قضلایی تله مراتلز مشلاوره

خانواده در رن ایجاد شدهاند ،مراتز میتور ضمن ارائه خدما مشلاورهای بله زوجلین ،در ملوارد
مربوط سعی در ایجاد سلازش تلرده و در صلور حصلول سلازش بله تنظلیم سازشلنامه مبلادر
میورزند
شایان ذتر اس

ارجاع اختفف به مراتز مشلاوره ،صلرفاً در خصلوص دعلاوی میلان زوجلین

نبوده و تلیه دعاوی موضوع دادگاه خانواده میتوانند به این مرتز ارجلاع شلوند (تلاتمی:1396 ،
 )99اگر سازش یا میانجیگری را روشی بدانیم ته در رن شخص ثایث جم
طرفین ،راهحلهایی را به رنما پیشنماد میدهد ،مشاوره ملیتور در قلانون حمایل
سازش و میانجی گری اس

ته به حلل اختففلا

خلانواده ،نلوعی

خلانوادگی اختصلاص دارد و بلا وسلاط

متخصص در این امر صور میپییرد اما باید توجه داش
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حل اخلتفف میلان
یل

در چنین مواردی ،سازشنامه در حکلم

گزارش اصفحی تنظیمی در دادگاه نیس  ،زیرا با توجه بله ملفک تبصلرة ملادة  182قلانون ریلین

الزکاالجرا اس
بدین ترتیب این سازشنامه ،تنما در صورتی قابلی

اجرایی دارد ته توسلط دادگلاه تنفیلی شلود

(قربانوند 74 :1393 ،ایسان و دیگران )151 :1397 ،اعتبار سازش صور گرفته در مرتز مشلاوره
به مثابه سازش خارج از دادگاه بوده و در نتیجه ،طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صلح

رن

اقرار تنند همچنین سازشنامه تنظیمی ،سندی غیررسمی محسلوب ملیشلود (قربانونلد74 :1393 ،
تاتمی)100 :1396 ،
 .3.1میانجیگری دعاوی خانوادگی در فرایند داوری
یکی از روش های حل و فصل اختففا دعاوی خانوادگی در حقوق ایران ،روش موسلوک بله
داوری اس

در ماده  6قانون حمای

خانواده مصلوب  ،1346یکلی از تشلریفا الزک ایرعایله در
خانواده مصوب  1353نیز ارجاع به داوری

طفق ،داوری عنوان شده و در ماده  5و  6قانون حمای
پی بینی شده اس

مطابق تبصره  2الیحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب  ،1358دادگاه باید در طلفق
به درخواس

شوهر ،موضوع را به داوری ارجاع داده و در صلور علدک حصلول سلازش ،حکلم

طفق را صادر تند به موجب ماده واحده قانون اصفح مقررا مربوط بله طلفق مصلوب ،1371
تشریفا داوری در تلیه طفق ها باید رعای

شود و صدور حکم طفق یلا گلواهی علدک امکلان

سازش بدون ارجاع امر بله داوری از موجبلا نقل
حمای

خانواده  1391نیز چنین نمادی پی بینی شده اس

مطابق ماده  27قانون حمای
بجز طفق توافقی ایزامی اس
نق

حکلم دادگلاه ملی باشلد در ملاده  27قلانون

خانواده  ،1391ارجاع به داوری در تلیه درخواس

مطالعه تطبیقی سازش در دعاوی خانوادگی در کنوانسیون سنگاپور  ،2019حقوق ایران و فقه امامیه

دادرسللی مللدنی :سازشللنامه تنظیمللی توسللط قاضللی ،داور یللا سللردفتر اسللناد رسللمی دارای وصللف

هلای طلفق،

به نظر برخی نویسلندگان (شلیروی ،)175 :1395 ،در حلال حاضلر

داوری در خصوص طفقهای توافقی توسط مراتز مشاوره خانواده ایفا میشود
در مورد ارجاع به داوری در طلفق غیلابی اخلتفف نظلر وجلود داشلته و دارد بعضلی شلعب

دادگاه ها ،درخواس

طفق را به داوری ارجاع میدهند و برخی قضا رن را بلی نتیجله ملیداننلد

(جعفری )115 :1386 ،در حکومل

قلانون حمایل

خلانواده  ،1353برخلی نویسلندگان (سللیمی

اییزئی 131 :1389 ،زینایی )47 :1394 ،اعتقاد داشتند در صورتی ته در دادگلاه بلدوی ارجلاع بله
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داوری انجاک نشود ،موجب نق
فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال شانزدهم ،شماره  ،55تابستان 1400

قانون جدید حمای

رأی در مرحله تجدیدنظر خواهد شد همین موضق در حکومل

خانواده نیز قابل دفاع اس

در مجموع به نظر می رسد نماد داوری میتور در قانون حمایل

خلانواده ،شلباه

بیشلتری بلا

سازش یا میانجیگری دارد و نملیتلوان رن را بلا داوری ملیتور در قلانون ریلین دادرسلی ملدنی
یکسان تلقی نمود ،زیرا هدف از ارجاع ی
صللدور رأی نیسلل

دعوای طفق به داوری ،تشخیص حلق توسلط داور و

بلکلله مقصللود ،برگللزاری جلسللا و صللحب

تللردن بللا زوجللین جملل

منصرفتردن رنما از طفق و ایجاد امکان توافق و سازش میباشد
ییا دالی

ریه شریفه  35سوره نساء و تفک بسلیاری از فقملا در یلزوک تلفش داوران بلر ایجلاد

سازش ،نشان میدهد ته نماد داوری در اینجا ،نمادی مبتنی بر صل اس ته هدف ایجاد رن ،عدک
مداخله مراجق قضایی و حصول سازش میان طرفین بوده اس

(رسایی و دیگران)52-51 :1395 ،

 .4.1وضعیت کلی میانجیگری در دعاوی خانوادگی داخلی
در تماک طرق میتور ،سازش به عنوان طریقه جایگزین حل و فصل اخلتفف پییرفتله نشلده و
سازش مقدمه ای برای اتخاذ تصمیم قضایی تلقی گردیده اس

در این قانون با روش حل اختفف

چند مرحلهای روبهرو هستیم ته الیه اصللی رسلیدگی قضلایی اسل

و سلازش ،یکلی از مراحللی

میباشد ته در بستر این طریق حل اختفف قرار گرفته اس
به عبار دیگر ،سازش به عنوان طریق مستقل حل اختفف ،نمادی تامفً متفاو از سه روش
سازش فوق اییتر اس

و احکاک و رثار خاص خود را دارد ییا از رنجاته مممترین مزایای سازش

در فرضی خود را نشان می دهد ته سازش به عنوان طریق مستقل حل اختفف ملورد اسلتفاده قلرار
گیرد ،باید اذعان داش

ته روشهای سه گانه سازش میتور در قلانون حمایل

شوراهای حل اختفف ،عمفً نتوانسته مزایای ویژه سازش به عنوان ی

خلانواده و قلانون

روش مستقل حل اختفف

را به ارمغان رورد
صفحی

انحصاری برای دادگاه ها در بعضی دعاوی خانوادگی ایجاد شلده اسل

و در نتیجله

در این موارد ،امکان اجرای سازشنامه میان طرفین وجود ندارد مممترین مصداق در این خصوص،
دعاوی مربوط به انحفل و ابطال نکاح اس
ثب
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در ماده  24قانون حمای

خانواده عنوان شلده اسل :

طفق و سایر موارد انحفل نکاح و نیز اعفک بطفن نکاح یا طلفق در دفلاتر رسلمی ازدواج و

طفق ،حسب مورد پ

از صدور گواهی عدک امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجلاز

اشتغال به سردفتری در نظر گرفته شده اس
در ماده  2قانون حمای

خانواده ،حل و فصل اختففلا در دعلاوی خلانوادگی در صلفحی

دادگاه خانواده قرار گرفته اس
دادگاه های خانواده صفحی

ممکن اس

ماده مزبور اینگونه تفسیر شود ته این مقلرره ،بلرای

انحصاری ایجاد ترده و در نتیجه ،اینگونه دعاوی از طریلق سلازش

قابل حل و فصل نبوده و حل اختفف باید از طریق دادگاه خانواده صور گیرد
در مقابل به نظر می رسد مقرره میتور ،امکلان اسلتفاده از سلایر طلرق حلل اخلتفف را منتفلی
نکرده اس

در نتیجه در دعاوی خلانوادگی ،بجلز اسلتثنائا ملیتور در ملاده  24قلانون حمایل

خانواده ،با توجه به عموک مواد قانون ریین دادرسی مدنی ،امکان سازش وجلود دارد ،املا تقاضلای
اجرای سازشنامه باید از دادگاه خانواده یا شورای حل اختفف صور گیرد
عفوه بر این در استفاده از روش سازش در دعاوی خانوادگی ،بایلد توجله شلود تله مقلررا
امری حقوق خا نواده در تنظیم سازشنامه رعایل

شلده باشلد در حقلوق ایلران ،مسلائل مربلوط بله

حقوق خلانواده و احلوال شخصلیه ملرتبط بلا نظلم عملومی بلوده و طبیعتل ًا اگلر سازشلنامه در ایلن
موضوعا  ،مطابق قواعد حقوقی تشوری دیگر تنظیم شده و متعار

با قواعد امری حقوق ایلران

باشد ،در نظاک حقوقی ایران پییرفته نمیشود
درس

اس ته مواد  7و  8قانون مدنی ،احوال شخصیه افراد را تابق مقررا ملی رنما میداند،

اما اجرای سازشنامه های مغایر با قواعد امری حقوق ایلران در خصلوص مسلائل حقلوق خلانواده و
احوال شخصیه امکانپییر نیس

به عنوان مثال بعضی ازدواجها در نظاکهای حقوقی دیگر از یحاظ

قانونی معتبر شناخته می شوند ،اما نظاک حقوقی ایران به دییل مخایف
نمیتواند سازشنامههایی را در این خصوص به رسمی
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اس

در ماده  56قانون میتور نیز برای علدک رعایل

ایلن مقلرره ،ضلمان

اجلرای محرومیل

از

نظم عملومی و اخلفق حسلنه

بشناسد

از این رو در حقوق ایران با اینکه بر وقوع سازش در دعاوی خانوادگی تیتید شلده اسل  ،املا
سازش در اینگونه دعاوی به عنوان روش ویژهای تله جلایگزین حلل و فصلل اختففلا قضلایی
باشد ،به رسمی

شناخته نشده و حتی قلملرو رن از سلازش در سلایر دعلاوی ملدنی نیلز محلدودتر

اس
در دعاوی داخلی ،سازش دارای وضعیتی خاص نبوده و اصوالً با توجه به اطلفق قلانون ریلین
دادرسی مدنی ،دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی (به استثناء دعلاوی ملیتور در ملاده 24
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قانون حمای

خانواده) می توانند از طریق سازش حل و فصل شوند ایبته مشلروط بله رنکله قواعلد

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال شانزدهم ،شماره  ،55تابستان 1400

رمره در سازش مورد نظر رعای

شده باشد

از این رو در صور تنظیم اینگونه سازشنامهها نزد سردفتر اسناد رسمی (ماده  181قانون ریین
دادرسی مدنی) و دادگاه (ماده  184قانون ریین دادرسی مدنی) ،با یحاظ استثنائا میتور در ملاده
 24قانون حمای
از حمای

خانواده و رعای

قواعد امری ،سازشنامههای میتور همانند سایر دعاوی حقوقی

اجرایی برخوردار خواهند بود

در عین حال ،سازشنامه های تنظیمی نزد داور در دعاوی خانواده ،عفوه بر محدودی
قانون حمای

ملاده 24

خانواده ،با محدودی های بند  2ماده  496قانون ریین دادرسی مدنی مواجله هسلتند

بدین ترتیب ،باید بر این قائل شد ته سازشنامههای دعاوی خانواده  -ته نزد داور تنظیم شلدهانلد -
مشروط بر رن که مربوط به اصل نکاح ،انحفل و بطفن رن یا نسب نباشند ،از حمای

اجرایی ملاده

 483قانون ریین دادرسی مدنی و ماده  488قانون مزبور برخوردار خواهند بود
من حیث ایمجموع ،استثنائا میتور در ملاده  24قلانون حمایل
قانون ریین دادرسی مدنی ،قسم

خلانواده و بنلد  2ملاده 496

قابل توجه و مممی از دعلاوی خلانوادگی را از شلمول مقلررا

سازش به عنوان روش مستقل حل اختفف خارج نموده و موضق مزبلور بلا تیتیلداتی تله در نظلاک
حقوقی ایران در خصوص سازش در دعاوی خانوادگی مشاهده میشود ،همخوانی ندارد
انتقاد مزبور زمانی نمایانتر می شود ته توجه داشته باشیم مزایای سازش در دعاوی خلانوادگی
 -همانند :پیشگیری رسیب بله فرزنلدان ،تلاه

تلن هلای محیطلی و رعایل

رازداری  -تله در

رغازین صفحا مقایه حاضر مورد طرح و بحث واقق شد ،خلود را در دعلاوی راجلق بله بطلفن و
انحفل نکاح به شکل بارزتری تمور و بروز میدهد
 .2میانجیگری در دعاوی خانوادگی بینالمللی
در خصوص موضق حقوق ایران درباره سازش در دعاوی خلانوادگی بلینایملللی ،در صلور
قطعی

ایحاق ایران به تنوانسیون سنگاپور ،با توجه به مسلتثنی شلدن دعلاوی خلانوادگی از قلملرو

تنوانسیون میتور ،این معاهده بر این گونه دعاوی اعمال نمی شود ایبته فارغ از موضق تنوانسلیون
فوقاییتر ،سازشنامههای تنظیمی نلزد دادگلاه خلارجی (ملاده  169قلانون اجلرای احکلاک) و سلایر
سازشنامه های رسمی یا عادی خارجی (مواد  1295قانون ملدنی و ملاده  177قلانون اجلرای احکلاک
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مدنی ،در حقوق ایران الزکاالجرا تلقی میشوند
شایان ذتر اس

هر گونه حمای

از سازشنامههای خارجی در حقوق ایران ،منوط به رن اسل

ته اوالً مربوط به بطفن و انحفل نکاح نبوده (ملاده  24قلانون حمایل

خلانواده) ثانیلاً در فلر

انعکاو سازشنامه در رأی داوری در مورد اصل نکاح ،انحفل رن یا نسب نبلوده (بنلد  2ملاده 496
قللانون ریللین دادرسللی مللدنی) و ثایث لاً مفللاد رنمللا مخللایفتی بللا قواعللد امللری ایللران نداشللته باشللد
(سازشنامه های تنظیمی نزد دادگلاه خلارجی :ملاده  15قلانون حمایل

خلانواده و ملاده  169قلانون

اجرای احکاک و سازشنامههای رسمی یا عادی خارجی :ماده  1295قانون مدنی)
در مجموع میتوان گف

نشلناختن

مقررا قانون ایران با تنوانسیون سنگاپور در بله رسلمی

سازش در عمده دعاوی خانوادگی بینایملللی هلم راسلتا ملیباشلند و سازشلنامههلای خلارجی در
صور عدک تحقق شرایط سهگانه میتور در پاراگراف قبل ،در حقوق ایران مورد حمای
قرار ندارند و مستلزک تحصیل حکم از دادگاه ایرانی هستند وضعی

اجرایی

مزبور بله یحلاظ تفلاو هلای

ف قابلل توجیله بله نظلر
بسیار اساسی در مقررا حقوق خلانواده نظلاک هلای حقلوقی مختللف ،تلام ً
میرسد
رویكرد فقه امامیه
در نصوص فقمی ،یکی از رداب شایسته قضاو  ،ترغیب بله سلازش ملیباشلد حتلی در رثلار
فقمی ،عقد صل را سیدایعقود میدانند (طباطبلائی 1418 ،ق ،ج 149 :16موسلوی خمینلی1410 ،
ق  ،ج  )263 :2در قررن تریم نیز چمار بار به صل اشاره شده اس

شیخ بمایی در این خصلوص
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مدنی) ،به شرط عدک شمول ماده  24قانون حمای

خانواده و بند  2ماده  496قانون ریلین دادرسلی

بیان میتند « :تشویق نمودن طرفین دعوا به صل بایلد انجلاک شلود و اگلر از صلل امتنلاع تردنلد،
قاضی حکم صادر تند» (حلی 1424 ،ق ،ج )169 :2
حتی با اینکه قاضی در مقاک رسیدگی و پ

از مشخص شدن امر ،مکلف به صدور رأی اس ،

اما در صورتی ته احتمال سازش وجود داشته باشد ،تیخیر در صدور حکم جایز اس
 ،1372ج  ) 257 :18همچنین عنوان شده اس

(حرعلاملی،

ته قاضی نباید در صدور حکم تعجیل نمایلد ،زیلرا

گرچه حل اختفف طرفین با روش قضایی روشی شایسته اس  ،اما باعث عداو میان طرفین دعوا
نیز میگردد (جزیری 1406 ،ق ،ج )277 :5
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سازش در دعاوی خانوادگی در متون اسفمی و بسلیاری از ریلا قلررن تلریم (ریله  1سلوره
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انفال ،ریه  9و  10سوره حجرا  ،ریه  128و  35سوره نساء) ترغیب شده اس
عنوان شده « :هر شخصی ته جم
شمیدی را ته به حقیق

همچنین در روایتی

ایجاد سازش میان زوجین گاک بردارد ،پروردگلار پلاداش هلزار

در راه خدا به شماد رسیده اند ،به وی اهدا خواهد فرمود» (قمی:1368 ،

)671
نماد موسوک به داوری در دعاوی خانوادگی از ریه  35سوره نسلاء برگرفتله شلده اسل

صلل

خانوادگی ته در این ریه به رن اشاره شده اس  ،دارای مزایلایی اسل  1 :محلیط خلانواده تلانون
احساسا و عواطف اس

و بمتر اس

دعاوی به صور عاطفی حل و فصلل شلوند یلیا در ایلن

ریه ،داوران افرادی هستند ته دارای پیوند خویشاوندی با طرفین دعوا هستند و میتوانند احساسا
رنما را در مسیر اصفح تحری

تنند  2اگر زوجین مجبلور شلوند اسلرار زناشلویی خلود را نلزد

محاتم قضایی افشا تنند ،باعث ایجاد تدور میان رنما میشود  3برای قاضی دادگاه نحوه پایان
یافتن دعوا اهمیتی ندارد ،اما در صل خانوادگی ،جدایی یا صل زوجین ،هلم از یحلاظ علاطفی و
هم از یحاظ مسئویی های ناشی از جدایی برای میانجیها اهمی

دارد ،زیلرا میلانجیهلا بلا طلرفین

دعوا رابطه خویشاوندی دارند  4صل خانوادگی فاقد هزینهها و تشریفا متعدد رسیدگی قضایی
اس

(نجفی 51-50 :1395 ،هدای

نیا)107-106 :1387 ،

گرچه در تفسیر ریه  35سوره نساء در خصوص اختیاری یا اجبلاری بلودن طلی تلردن مرحلله
سازش اختفف نظر وجود دارد ،اما به نظر میرسد وجود صیغه امر «ابعثوا» از مممترین قلرائن دال
بر وجوب میانجیگری اس

(دیانی 16 :1393 ،هدای

نیا)44 :1384 ،

در متون فقمی ،حقوق خانوادگی موضوع قواعد امری متعددی اس
شرط خیار در نکاح باطل اس

همچنین در متون فقملی،

و اگر طرفین ضمن عقد شلرط تننلد تله تلا ملد معلین یکلی از

طرفین یا هر دو اختیار فسخ نکاح را داشته باشد ،چنین شرطی بلیاثلر خواهلد شلد (محقلق داملاد،
)188 :1386
از نظر فقما (نجفی 1430 ،ق ،ج  )149 :29بطفن شلرط خیلار فسلخ در نکلاح املری اجملاعی
اس

یکی از دالیل رویکرد مزبور این اس ته یزوک عقد نکاح ،حکم شارع و قانونگیار اس  ،نه

جزء حقوق و اراده طرفین عقد ییا جنبه امری دارد  -نه قراردادی -تا بتوان با شرط خیار ،یزوک رن
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را زایل نمود و بنابراین چنین شرطی بیاثر اس

و در نتیجه شرط خیار ،خفف مقتضای رن (یزوک) ملی باشلد نکلاح ملحلق بله عبلادا اسل

و نله

معامف ته بتوان در رن شرط خیار ترد (محقق داماد)190-189 :1386 ،
در انحفل نکاح ،شارع قواعد امری دیگری را نیز وضق تلرده تله بله وسلیله رنملا اراده افلراد
محدود شده اس

به عنوان مثال طفق زن حامله تا وضق حمل و زن حائضه تلا طملر جلایز نیسل

(ایجبلی ایعاملی ،ج )504 :1391 ،2زمانی ته طفق انجاک میشود تا پایان عده ،امکان رجوع بلرای
م رد وجود دارد و زن باید در این مد در منزل طفق سکون

داشته باشد تا شرایط برای رجوع و

عدک انحفل نکاح فراهم شود حتی مرد نیز نمی تواند زن را از خانه خارج نماید (ایجبللی ایعلاملی،
 ،1391ج )522 :2همچنین ،عیوب موجب فسخ نکاح ،امری و مشخص هستند
علیرغم تیتیدا مکرر متون فقمی در خصلوص سلازش در دعلاوی خلانوادگی ،نمونلهای از
حمای
اس

اجرایی مستقیم از سازش طرفین در منابق فقمی معتبر مفحظله نگردیلد علل
ته حمای

ایلن املر رن

اجرایی مستقیم از سازشنامه های منعقده خارج از محکمه ،جزء تیسیسلا حقلوق

نوین بوده و طبعاً در حقوق سنتی بدین سب

و سیاق فاقد سابقه میباشد

نتیجهگیری و پیشنهادات
تنوانسیون سنگاپور جدیدترین سند بین ایمللی در خصوص حل و فصل اختففلا اسل

ایلن

تنوانسیون با اعطای وصف الزک االجرا به سازشنامههلای ناشلی از فراینلد میلانجیگلری ،بله دنبلال
ارتقای جایگاه این روش حل و فصل اختففا بوده تا روش سازش در تنلار روشهلای داوری و
دادرسللی ،بلله طریقلله ای رایللد در حللل و فصللل اختففللا میللان طللرفین دعللوا تبللدیل شللود ایبتلله
سازشنامههای خانوادگی ،فاقد حمای
به نظلر ملی رسلد علل
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به همین دییل در نکاح ،اقایه متصور نیس

دواک در نکاح دائم ،مقتضای طبق و ذا عقد اس

اجرایی تنوانسیون میتور هستند

رویکلرد تنوانسلیون سلنگاپور در خصلوص علدک حمایل

از دعلاوی

خانوادگی ،تشویق هر چه بیشتر تشورهای مختلف به امضای معاهلده ملیتور و غیرتجلاری بلودن
موضوع این دعاوی بوده اس
به دییل ارتباط اساسلی مسلائل خلانوادگی بلا زیرسلاخ هلای فرهنگلی تشلورهای مختللف و
رویکردهلای متفللاو نظللاکهلای حقللوقی گونللاگون در ایللن خصلوص ،عللدک حمایل

اجرایلی از

سازشنامههای خانوادگی بین ایمللی از یحاظ مفحظلا سیاسلی و حقلوقی منطقلی اسل

و از ایلن

حیث ،رویکرد تنوانسیون سنگاپور قابل دفاع به نظر میرسد
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در مقابل ،به نظر میرسد حمای

اجرایی از سازشنامههلای خلانوادگی داخللی یل

ضلرور

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال شانزدهم ،شماره  ،55تابستان 1400

اس  ،زیرا عفوه بر عدک وجود مفحظا حقوقی و سیاسلی ملیتور در خصلوص سازشلنامههلای
بین ایمللی ،ماهی

خاص دعاوی خانوادگی به گونه ای اس

ته در بسیاری موارد ،استفاده از طرق

حل اختفف ترافعی  -مثل داوری و دادرسی  -مؤثر نمیباشد
با این حال ،گرچه در فقه امامیه و نظاک حقوقی ایران ،اصل سازش در دعاوی خانوادگی ملورد
تشویق و ترغیب واقق شده اس  ،اما طریق مزبور به عنوان روش مستقل حل اختفف در ایلنگونله
دعاوی با محدودی هایی از جم

الزکاالجرا بودن نتیجه سازش مواجه اس

در مجموع به نظر ملیرسلد در صلور دخایل

میلانجی متخصلص و دارای مجوزهلای الزک،

میانجیگری یا سازش ،می تواند مبدل به یکی از طرق اصلی حلل اخلتفف در دعلاوی خلانوادگی
گردد ،زیرا به دییل وجود روابط خویشاوندی میان طرفین دعوا در اختففا مزبور ،طلرق ترافعلی
حل اختفف مثل رسیدگی در دادگاه ،می تواند باعث خدشله بله روابلط خلانوادگی شلود ،املا در
صور استفاده از طرق مسایم رمیز حل اخلتفف ،گلاک ممملی جمل

حفلظ روابلط خلانوادگی

برداشته میشود
مقللررا موجللود نظللاک حقللوقی ایللران علللیرغللم بلله رسللمی
میانجی گری ،مشمول مقررا حمایتی نیستند ییا جم
مقرراتی جامق در خصوص حمای

شللناختن اسللتفاده از سللازش یللا

تحقق هلدف ملیتور ،بایلد مقلنن ایرانلی

اجرایی از سازشلنامه و قواعلد تسلمیلتننلده ملورد نیلاز وضلق

نماید
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A Comparative Study of Compromise in Family
Disputes in the Singapore Convention 2019, Iranian Law
and Imami Jurisprudence
Reza Maboudi Neyshabouri 1
Seyyed Alireza Rezaee 2

Conciliation or mediation has many advantages over other dispute resolution
methods. The United Nations has sought to increase the credibility and promote the
status of mediation by ratification of the United Nations Convention on International
Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention). In article
1 (2) of the Convention, the family disputes are excluded from its scope. According
to the adhesion of Iran to the Convention, the approach of Iranian law and Imamiah
Jurisprudence should be analyzed. This article concludes that the Singapore
Convention's approach towards this types of settlement agreements is justifiable
because family matters in different countries are subject to various and different
rules and enforceability of the international family settlement agreements by
countries is hard to be accepted. Iranian law attitude toward the international
settlement agreements in family disputes is defensible but lack of support of the
internal settlement agreements, despite the Emphasis of Imamiah Jurisprudence, is
not acceptable.
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