
  يند دادرسي؛ آتأثير اقامتگاه زوج در فر

  با نگاهي به قانون جديد حمايت خانواده

  

   27/6/1390مورخه  دادنامهنقد و بررسي (

  )نوشهر) حقوقي(شعبه اول دادگاه عمومي 

  

  1تقي عباسي اندواريمحمد

  چكيده

حفظ كيان و بقاي خانواده، حائز اهميت . اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع استازدواج 
گردد، و از جمله آثار اختالف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان  حقوقي خانواده مي. است

قضايي، در روابط  -يكي از مباحث حقوقي. باشدهاي ويژه خانواده در محاكم ميآن طرح پرونده
لكن ممكن است . طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است به. موضوع اقامتگاه استزوجين، 

در بعضي از دعاوي طالق كه از ناحيه زوجه اقامه شده، آدرس . اقامتگاه شخص مجهول باشد
و محاكم خانواده امر ابالغ را از . گرديد، در دادخواست، مجهول المكان معرفي مي)زوج(خوانده 

جام داده، و پس از تشكيل جلسه دادرسي و رسيدگي به موضوع، مبادرت به طريق نشر آگهي ان
المكان بودن زوج، تبعات سوء را به  صدور حكم غيابي نموده، با اين منظر معرفي آدرس مجهول

قانون جديد حمايت خانواده، ادعاي صدق خواهان  8مقنن با تصويب تبصره ماده. دنبال داشته است

                                                            
  ي     كارشناس ارشد حقوق خصوصي و قاضي دادگستر -ي مسئول  نويسنده .1

Email: www://abasiamoli@chmail.ir 
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 »گيري تحقيق و تصميم«وسپس»اعالم آخرين اقامتگاه خوانده«قيد لزومرا ضعيف انگاشته و با 
  .دادگاه به طرق مقتضي،درصدد ارائه راهكار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است

گيري، رفع  اقامتگاه، مجهول المكان، حكم صادره غيابي، تحقيق و تصميم :واژگان كليدي
  تبعات سوء

  

  مقدمه

گردد ؛ اما تشريفات مبناي اراده مشترك طرفين تشكيل ميعقد نكاح مثل ساير عقود بر 
در اثر . سازدمربوط به اجراي خطبه عقد و موضوع تزويج زن و مرد آن را از ساير عقود متمايز مي

روابط حاكم بر سازمان حقوقي خانواده در نوع . گيردوقوع عقد نكاح، اساس خانواده شكل مي
بي ترديد . هاي مختلف برخوردار استهاي ويژه در زمينهخود، حائز اهميت بوده و از ظرافت

استحكام روابط خانوادگي و تقويت بنيان سازمان خانواده در جامعه انعكاس مثبت خواهد داشت؛ 
اما انشقاق و اختالف در روابط ميان زوجين، موجب تزلزل كانون خانواده بوده، در همين راستا، 

هاي ويژه خانواده در محاكم را شامل بخشي از پرونده موضوع انحالل نكاح و درخواست طالق،
مقاله پژوهشي حاضر، ناظر به اعالم مجهول المكان بودن خوانده در دادخواست طالق . شودمي
با وجود اين، تحوالت جديدي در امر . باشد، كه بعضا مورد سوء استفاده قرار گرفته استمي

سوي مقنن به منظور جلوگيري از سوء استفاده وضع قانونگذاري صورت گرفته و راهكار نويني از 
شده است، كه در اين مقاله مورد اشاره خواهد گرفت اگر چه رأي صادره غيابي قبل از حاكميت 

  .قانون جديد صادر شده است

  

  هاي صادرهمتن دادنامه
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تجديد  قبل از بررسي رأي دادگاه نخستين، ابتدا متون رأي دادگاه بدوي و نيز متن رأي دادگاه
- سپس مورد ارزيابي، و تحليل قرار مي. شودنظر مبني بر نقص رأي دادگاه نخستين، عيناً آورده مي

  :  گيرد

صادره از شعبه اول دادگاه ............... با شماره پرونده ............. متن دادنامه شماره 
  :نوشهر) حقوقي(عمومي 

  

به ............ به طرفيت آقاي .............. خانم  به وكالت از.......... در خصوص دعوي آقاي «
خواسته طالق بدين توضيح كه وكيل خواهان اظهار نموده موكله حسب تصوير سند نكاحيه 
پيوست پرونده به عقد شرعي و قانوني خوانده در آمده كه ثمره آن دو فرزند مشترك به اسامي 

ز پرداخت خرجي و نفقه امتناع كه صدور حكم بوده كه زوج زندگي مشترك را ترك و ا......... 
به شرح خواسته مستدعي كه با توجه به دادخواست تقديمي و ارائه مستندات دعوي از سوي وكيل 
خواهان و تصوير سند نكاحيه و شهادت شهود و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسي با وصف 

ت البين به نتيجه اي نرسيده، دادگاه انتشار آگهي در جرايد و اينكه مساعي داوران در اصالح ذا
قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم  1119دعوي خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 

دهد به يكي از محاضر رسمي امكان سازش به منظور  طالق خلعي نموده و به زوجه اختيار مي
ه حقوق مالي مشار اليها الزم به كشور مراجعه و نسبت به مطلقه نمودن خويش اقدام و راجع ب

توضيح است كه مهريه جداگانه اقدام شده و نفقه و جهيزيه بذل و فرزندان مشترك كبير بوده و 
حضانت به خودشان واگذار كه تحت سرپرستي هر يك از والدين قرار گرفته و اعتبار گواهي 

ت روز پس از ابالغ قابل صادره سه ماه از تاريخ ابالغ بوده و رأي صادره غيابي و ظرف بيس
 .»باشدواخواهي در همين شعبه مي
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نسبت به دادنامه صادره غيابي فوق، مبادرت به دعوي واخواهي نموده و ) زوج(محكوم عليه 
در اليحه دفاعيه خود اظهار داشته؛ واخوانده همسر رسمي و دائمي وي بوده و مدتي است كه در 

دگي مشترك را ترك نموده و عليرغم دادنامه شماره زندگي مشترك، دچار اختالف گرديده و زن
صادره از شعبه نهم دادگاه خانواده كرج مبني بر الزام به تمكين، زوجه از بازگشت به ........... 

اند و در روستايي در  زندگي مشترك امتناع ورزيده و آدرس واقعي در وكالتنامه را الك گرفته
المكان اعالم و  اقامتگاه خود اعالم وآدرس وي را مجهول شمال كشور با نام چلندر را به عنوان

اند اقدام به اقامه دعوي  بدون ارائه هيچگونه دليل و با معرفي شهود كه شرايط شهادت را نداشته
ها زندگي مشترك، اظهار داشته زوجه از واخواه ضمن اشاره مجدد به سال. عليه ايشان نموده است

دگاه نيز صالحيت رسيدگي نداشته لذا تقاضاي نقض دادنامه صادره محل اقامت او مطلع بوده و دا
شعبه اول . و صدور قرار عدم صالحيت به شايستگي دادگاه خانواده كرج را خواستار شده است

را ) زوج(نوشهر، در مقام رسيدگي به دعوي واخواهي، دعوي واخواه ) حقوقي(دادگاه عمومي 
حكم به بطالن دعوي واخواهي .......... از پرونده شماره .......... ..وارد ندانسته و طي دادنامه شماره 

سپس محكوم عليه نسبت به دادنامه مذكور تقاضاي تجديد نظر . واخواه را صادر نموده است
  .خواهي نموده است

 

  شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر.......... با شماره .......... متن دادنامه شماره 

  :استان مازندران 

صادره از شعبه اول ........... از دادنامه شماره ........... در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي «
اصداري از .......... نوشهر كه نتيجه آن در مقام تأييد رأي غيابي شماره ) حقوقي(دادگاه عمومي 
ت باشد به موجب رأي ياد شده گواهي عدم امكان سازش فيما بين زوجين جهآن دادگاه مي

بايد دادگاه اگر چه مطالبي در پرونده وجود دارد كه مي. اجراي صيغه طالق صادر شده است
بدوي قبل از صدور رأي و نيز در هنگام رسيدگي به دعوي واخواهي به آن توجه و دقت الزم به 
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ذيل گزارش اداره بهزيستي  -1: شودبه طور خالصه به آن اشاره مي الآورد كه ذيعمل مي
پس از مصاحبه با زوجه اعالم نمود نكته مهمي در زندگي  21نوشهر مندرج در صفحه شهرستان 

در دادخواست تقديمي نشاني  -2زناشوئي مشترك زوجين بوده كه زوجه آن را مطرح ننمود؛ 
لندر تعيين ولي شهودي كه زوجه براي اثبات ادعاي خود چروستاي  -زوجه شهرستان نوشهر

اند كه چگونگي موضوع شايستگي تعمق و  هشتگرد سكونت داشتهمعرفي نمود، در شهر جديد 
ساله و ديگري پسر  17خواهان در دادخواست نام دو فرزند يكي دختر  -3      تدقيق داشته است؛

ساله تصميمي اتخاذ نشده و در چنين وضعيت  12ساله كه پيرامون حضانت و مالقات فرزند  12
با اندك تأمل در دادخواست واخواهي و  -4شد؛  حقيق ميبراي احراز قضيه الزم بود از آنان ت

يابيم كه نشاني زوج در شهرستان كرج بوده كه زوجه براي گمراهي دادگاه ضمائم پيوست در مي
كه ........... هاي شماره المكان اعالم نمود كه مفاد دادنامه و تحصيل رأي نشاني زوج را مجهول

نمايد زيرا پيوست گرديد مطالب ياد شده را تصديق مي پرونده 22و  21تصوير آن در صفحه 
صادره از شعبه نهم دادگاه عمومي خانواده كرج همين ........ به موجب دادنامه شماره .......... زوجه 

دعوي را مطرح و منتهي به صدور رأي بر بي حقي شده است و نيز زوج به موجب دادنامه شماره 
منتهي به صدور حكم بر محكوميت زوجه به تمكين  ا ز زوج شده  دعوي تمكين مطرح و.......... 
واخواه با ارائه مدارك و مستندات به صالحيت دادگاه ايراد و در هنگام صدور رأي . است

ها بر اساس قانون واخواهي با التفات به تعيين نشاني خوانده دعوي و نيز ارائه مدارك و دادنامه
سيدگي نداشته است بنابراين ضمن نقض رأي تجديد نظر حاكم دادگاه مصدر رأي صالحيت ر

شهرستان كرج صادر ) خانواده(خواسته قرار عدم صالحيت به صالحيت دادگاه عمومي حقوقي 
-ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور مي رأياين . گرددمي

  . »باشد

مجهول المكان بودن اقامتگاه زوج؛ : از قبيلهاي ياد شده، مباحثي  با عنايت به دادنامه
صالحيت دادگاه صالح؛ موضوع اعتبار امر قضاوت شده؛ ارجاع امر به داوري؛ گواهي عدم 

قابل طرح و بررسي خواهد بود لكن با لحاظ شرايط ... سازش؛ نحوه استناد، استدالل و انشاء رأي و 
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هش موضوع اقامتگاه در روابط زوجين از مربوط به تدوين مقاله و رعايت اختصار، در اين پژو
غيابي دادگاه نخستين بوده، مورد بررسي و  رأيمتگاه زوج كه منشأ صدور اجمله معلوم نبودن اق
  .تحليل خواهد گرفت

  

  مختصري از قواعد عمومي راجع به اقامتگاه در روابط زوجين -2

ع اقامتگاه بوده و اعالم نظر به اينكه يكي از مباحث مربوط به روابط حقوقي زوجين، موضو
مجهول المكان بودن زوج، از ناحيه زوجه، در فرآيند دادرسي و در نهايت صدور دادنامه غيابي ياد 
شده تأثير داشته، بنابراين ابتدا موضوع  قو اعد  عمومي اقامتگاه در روابط زوجين مورد اشاره قرار 

  .گيردمي

  

  مفهوم اقامتگاه -2-1

در اصطالح  1.گزيند جايي گويند كه شخص در آنجا اقامت و سكونت مياقامتگاه در لغت، به 
حقوق، محلي كه بتوان از آنجا به عنوان جايگاه زندگي و امور مهمه هر شخص تعبير كرد اقامتگاه 

در . به معناي جاي، جايگاه، جاي باش و محل است» كََون«و مكان در لغت از ريشه  2.شودگفته مي
ايگاهي گويند كه يك تصرف حقوقي در آنجا وقوع يافته، يا چيزي در آن فقه و حقوق نيز به ج

و در مقابل چنانچه اقامتگاه شخص  3...قرار داشته باشد، مانند خانه، اتاق، وديعت گاه، پناهگاه، و 
 1002بنابراين ماده . شود اقامتگاه شخص، ناشناخته، و مجهول استمعلوم و معين نباشد گفته مي

                                                            
 - جلد اول، تهران، انتشارات جنگل خصوصي،دانشنامه حقوق  ،1388طاهري، محمدعلي،  -مسعود،انصاري .1

 .400جاودانه، چاپ سوم، ص 
 همان.  2
 1954همان، جلد سوم، ص  .3
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اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در «: گويدر تعريف اقامتگاه ميقانون مدني د
اگر محل سكونت شخصي غير از مركز . آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور نيز در آنجا باشد
پس اصل اين است كه اقامتگاه هر .»... مهم امور باشد مركز مهم او اقامتگاه محسوب است 

از اين رو، سؤال اين است كه مركز مهم امور شخص يعني . ر او استشخص، مركز امور مهم امو
توان گفت ؛ مركز مهم امور جايي است كه منافع و چه؟ در تعريف مركز مهم امور شخص مي

ممكن است شخص در مكاني سكني داشته ولي مركز . باشدفعاليت شخص در آنجا متمركز مي
ج سكني داشته ليكن محل كار و فعاليت اقتصادي و مهم امور او جاي ديگر باشد، چنان كه در كر

منافع او در تهران باشد، در اين صورت اقامتگاه و مركز مهم امور او تهران است نه محل سكونت 
بنابراين اقامتگاه شخص حقيقي محلي است كه مركز مهم امور او نيز در آنجا  1.وي يعني كرج

-ور مهم، مركز امور او اقامتگاه محسوب ميباشد و در صورت جدايي محل سكونت از مركز ام

شود، و مقنن از آن حيث به طور مستقل مركز امور مهم را ذكر نكرده و آن را مقيد به محل 
سكونت كرده است كه تمامي افراد داراي مراكز امور مهم نيستند و يا مراكز امور مهم متعدد دارند 

مشخص ) م.ق 1003ماده (پذيرش اقامتگاه واحد كه از اين طريق خواسته است زمينه را براي بيان 
   2.كند

  

  

  

  اقامتگاه زوجه - 2-2

                                                            
، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب اشخاص و محجورين. 1390قاسم زاده، سيد مرتضي،  -سيد حسين،صفايي. 1

 .123، چاپ هفدهم،  ص)سمت(ها علوم انساني دانشگاه
 401طاهري، محمدعلي، منبع قبلي، ص  -مسعود، انصاري .2
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كند، در واقع اقامتگاه و نظر به اينكه زن شوهر دار، به طور معمول در منزل شوهر زندگي مي
مركز مهم امور او خانه شوهر است؛ از اين رو در بحث مربوط به اقامتگاه زوجه، اصل بر تبعيت 

؛ اما ) م.ق 1005صدر ماده(شود تعبير مي 1ست، كه از آن به عنوان اقامتگاه اجبارياقامتگاه شوهر ا
مواردي وجود دارد كه از اصل تبعيت اقامتگاه شوهر مستثني است، وزن داراي اقامتگاه مستقل 

  :باشد، عبارت است ازپس مواردي كه زن داراي اقامتگاه شخصي عليحده مي. خواهد بود

موجب شرط ضمن عقد نكاح، اختيار تعيين منزل را به زن زماني كه زوج به  -1
  ).م.ق 1114ماده (داده باشد 

در موردي كه زوجه، پس از وقوع نكاح و با رضايت شوهرش مسكن جداگانه  -2
  ).م.ق 1005ماده (اختيار كرده باشد 

ماده (در صورتي كه زوجه با اجازه محكمه، مسكن عليحده اختيار كرده باشد   -3
  ).م.ق 1005

در صورتي كه بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي  -4
و ) م.ق 1115ماده .(تواند مسكن عليحده اختيار كنديا شرافتي براي زن باشد، مي

چنانچه محل سكناي زن به تراضي طرفين معين نشود، دادگاه با جلب نظر اقرباي 
محل مورد اطميناني را براي نزديك طرفين و چنانچه اقربائي نباشد خود محكمه 

  )م.ق   1116ماده . (اقامت او معين خواهد كرد
م، در واقع به نوعي ابهام موجود در .ق 1116، 1115، 1114، 1006الزم به ذكر است مفاد مواد 

م را رفع نموده، اگر چه بخش هايي از عبارات مواد ياد شده حسب مورد جنبه تكرار .ق 1005ماده 
ويسندگان معتقدند، قانونگذار با مقدر نمودن اختيار اقامتگاه توافقي زوجه به اذن بعضي از ن. دارد

م را برطرف نمايد؛ اما اين حكم هرگز .ق 1005شوهر و يا به حكم دادگاه، كوشيده ابهامات ماده 
نياز جامعه امروزي از قبيل اقامتگاه زني كه مدير عامل شركت يا رئيس بيمارستان يا استاد دانشگاه 
                                                            

نوع ديگر از اقامتگاه، اقامتگاه انتخابي يا قراردادي است، اگر طرفين ضمن قراردادي، محلي غير از اقامتگاه حقيقي  .1
 )م.د.آ.ق 78م ؛ م .ق1010م. (نامندخود را انتخاب كرده باشند، آن را اقامتگاه انتخابي مي
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گويند اين ماده در تعيين اقامتگاه زن شوهردار اطالق دارد و ماده سازد و ميبوده را برآورده نمي
  1.دهدم را تخصيص نمي.ق 1005م در مورد زن شوهردار صغيره يا محجور، ماده .ق 1006

يكي ديگر از نكات مرتبط با بحث اقامتگاه زوجه، اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر 
توان با وجود اين مي. كه در اين زمينه نص صريحي در قانون مدني پيش بيني نشده استاست، 

اوالً زن هنوز در خانه پدرش : گفت اقامتگاه زن در اين مورد جدا از اقامتگاه شوهر است؛ زيرا
م شوهرش .ق 1005سكونت دارد و مركز مهم امور او خانه پدر است؛ ثانياً با توجه به مالك ماده 

؛ به عالوه 2ور ضمني بر اين امر رضايت دارد؛ ثالثاً اصل عملي استصحاب مؤيداين نظر استبه ط
  . باشداين موضوع مورد پذيرش عرف نيز مي

از نظر فقهاي اماميه، متابعت در سكني بر زوجه . مطلب ديگر درباره اقامتگاه زن ناشزه است
كه انتخاب مسكن براي زن در  مگر اين شود الزم است و در صورت تخلف ناشزه محسوب مي

شأن زوجه را فراهم كرده،  پس در صورتي كه همسر زندگي مناسب 3.ضمن عقد شرط شده باشد
  4.شودبايد اطاعت كند و به خانه او برود و إلّا ناشزه محسوب مي

نويسندگان حقوقي درباره اقامتگاه زن ناشزه اختالف نظر دارند؛ بعضي از حقوقدانان معتقدند 
تگاه زن ناشزه كه خانه شوهر را ترك و در منزل ديگري مانند پدر، برادر، يا يكي از اقام

به نظر بعضي ديگر از حقوقدانان اگر  .خويشاوندان خود سكونت كند، تابع اقامتگاه شوهر نيست
شوهر عدم رضايت خود را به ماندن زن در خانه پدر اعالم كرده و زوجه بدون اينكه حق تعيين 

- وجب قرارداد داشته باشد به سكونت خود در خانه پدر ادامه دهد، ناشزه محسوب ميمسكن به م

نظريه  3.تواند جدا از اقامتگاه شوهر باشدشود و چنان كه گفته شد، اقامتگاه قانوني زن ناشزه نمي

                                                            
 402محمدعلي، منبع قبلي، ص ري،طاه -مسعود ،انصاري. 1
 124سيد مرتضي، منبع قبلي، ص  قاسم زاده، -سيد حسين  ،صفايي .2

، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه )2نكاح (جلد چهارم  قضايي در امر حقوقي، -مجموعه آراي فقهي. 3
 198، ص 1381قضائيه، 

 مذكور منبع... و  196 -195 -166همچنين بنگريد ص  -160همان، ص. 4
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بر طبق رويه قضايي، زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين . رسداخير مطابق با اصول حقوقي به نظر مي
و يا آن ) م.ق 1114ماده (كند، سكني نمايد مگر اينكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد مي

كه بودن زن و شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد و 
م در مواردي كه زن بايد در منزلي كه شوهر .ق 1115طبق مستفاد و مفهوم قسمت اخير از ماده 

كند سكني نمايد اگر امتناع كند و به منزل شوهر نرود، مستحق نفقه نبوده و ناشزه تعيين مي
  .شودمحسوب مي

اقامتگاه زن ) م.ق 1006ماده (نكته بعدي در مورد اقامتگاه زن محجور است كه مستنبط از 
  .محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم او است

  

  سيبررسي اقامتگاه زوج در فرآيند دادر -3

  تعيين اقامتگاه زوج  -3-1

چنانچه اقامتگاه زوج، معلوم و مشخص باشد، موضوع تابع قواعد عمومي اقامتگاه است كه 
البته در دعاوي كه زوجه به عنوان مدعي بوده و زوج محجور باشد، . خالصه مباحث آن گذشت

جريان دادرسي، حائز الوصف تعيين اقامتگاه در  مع. م حاكم خواهد بود.ق 1006مقررات ماده 
م خواهان مي بايست اقامتگاه خوانده را در .د.آ.ق 51باشد؛ از اين رو به موجب ماده اهميت مي

اقامتگاه بايد «: گويدماده مذكور در بيان علت تعيين اقامتگاه مي 1و تبصره. دادخواست اعالم نمايد
نحوي نوشته شود كه ابالغ به با تمام خصوصيات از قبيل شهر، روستا، و دهستان و خيابان به 

م زوجه بايد دعاوي ناشي از عقد نكاح كه .د.آ.ق 11بنابراين مطابق ماده . »سهولت ممكن باشد
جنبه مالي ندارد از قبيل درخواست طالق را در محل اقامت زوج اقامه بنمايد، لكن در مورد 

م حاكم .د.آ.ق 13ماده  دعاوي مالي ناشي از اختالفات خانوادگي مثل مطالبه مهريه، مقررات
  . خواهد بود
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شود، اصل بر اقامتگاه شوهر در دعاوي ناشي از طالق، كه از سوي زوجه عليه زوج اقامه مي
- است بنابراين،  به جز در موارد استثناء كه براي زوجه، مسكن عليحده مفروض بوده از جهاتي مي

هد بود؛ لكن در زمان طرح و اقامه يك مكان خوا) زوجين(نشاني و اقامتگاه دو طرف : توان گفت
تواند ناشي از اختالف البته يكي از داليل مي. گيرددعوي زوجه، اين موضوع مورد توجه قرار نمي

با وجود اين، چنين دليلي . در روابط زناشوئي و سپس جدايي محل سكونت زوجه از زوج باشد
و همانگونه كه در زمان تقديم . شدتواند توجيهي بر وضعيت و شرايطي كه زن ناشزه است، بانمي

دهد؛ به عالوه به منظور دادخواست، دادگاه صالحيت رسيدگي به موضوع را مورد بررسي قرار مي
جلوگيري از تبعات سوء در مورد اقامتگاه مجهول، نيز بايد دقت الزم را انجام بدهد، و حال آنكه 

هر، حكايت از عدم توجه به موضوع ياد نوش) حقوقي(دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومي 
  .شده دارد

در دعاوي و امور «: قانون جديد حمايت خانواده، مقنن مقرر نموده 12به موجب ماده 
تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي

لكن نكته قابل ذكر . »ير منقول باشداقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته مطالبه مهريه غ
كند، و اقامتگاه زوجه عبارت از اين است كه، سكونت جايي است كه شخص در آن زندگي مي

در ماده فوق  »محل سكونت خود«از اين رو قيد . به تبعيت از اقامتگاه شوهر اجباري است
يز سكونت زن در اطالق دارد و اين اطالق شامل سكونت زن در شرايطي كه ناشزه است و ن

در ماده ياد  »محل سكونت خود«مواردي كه مسكن عليحده دارد، خواهد بود پس موضوع 
شده، به دقت تنظيم نشده در نتيجه ماده مذكور از اين جهت داراي ابهام بوده و ممكن است مورد 

  .سوء استفاده قرار گيرد

  

   1اعالم مجهول المكان بودن زوج -3-2
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چنانچه زوجه نتواند نشاني خوانده را در دادخواست معين نمايد و يا پس از آنچه كه گفته شد، 
از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني خوانده اعالم ناتواني كند، تا قبل از تصويب قانون جديد 

-مي) زوجه(حمايت خانواده، قانگذار چنين وضعيتي را مانع فرآيند دادرسي ندانسته، و خواهان 

بودن زوج را در دادخواست قيد نموده تا از طريق آگهي در روزنامه، امر  توانسته مجهول المكان
  ).م.د.آ.ق 73ماده (ابالغ انجام شود 

اين مقاله، در صدد بيان پيشينه و سير تحوالت قانونگذاري درباره موضوع اعالم مجهول 
ويژه خانواده،  م عليرغم اينكه در دعاوي.د.آ.ق 73المكان بودن خوانده نيست، اما با تصويب ماده 

لكن ) قانون سابق حمايت خانواده 1ماده (رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني الزامي نبوده 
نموده، كما اينكه محاكم پس از وصول دادخواست، مبادرت به نشر آگهي از طريق مطبوعات مي

  .ادر شده استنوشهر، بر همين مبنا ص) حقوقي(دادنامه غيابي صادره شعبه اول دادگاه عمومي 

با توجه به مراتب مذكور، دادگاه صادر كننده حكم غيابي، صرفاً به ادعاي زوجه مبني بر 
اما در چنين مواردي، اين احتمال وجود دارد، كه . مجهول المكان بودن زوج، اكتفاء نموده است

طريق دادگاه را المكان اعالم كند، تا از اين  خواهان با علم به آدرس واقعي خوانده، وي را مجهول
متقاعد نموده و از طريق نشر آگهي، امر به ابالغ انجام شود و النهايه پس از رسيدگي مبادرت به 

اگر چه اين امر از نظر اخالقي مذموم بوده؛ ليكن براي چنين ادعايي كذبي . صدور حكم بنمايد
ده وظيفه خواهان است و با توجه به اينكه تعيين نشاني خوان. وجاهت كيفري شناخته نگرديده است

 73لذا به نظر بعضي از نويسندگان، با اعالم مجهول المكان بودن خوانده، دادگاه بايد برابر ماده 
م آمده بود .د.قانون سابق آ 100بعضي ديگر از حقوقدانان با اشاره به اينكه در ماده  1.اقدام بنمايد

محل ايراد  73د حذف اين عبارت  در ماده معتقدن» ...و بر دفتر دادگاه هم غير معلوم باشد ... «
است؛ زيرا ممكن است خواهان براي هتك آبرو و اهانت به كسي مخصوصاً خوانده را مجهول 
المكان اعالم كند، در حالي كه وي فرد معروفي باشد يا دفتر دادگاه به خاطر سابقه وي در دادگاه، 

هاي اخطاريه از گان، در بحث مربوط به ابالغ برگاما به نظر بعضي از نويسند 2.اقامتگاه او را بداند
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و شيوه تنظيم آن، معتقدند امر ابالغ  73طريق نشر آگهي در روزنامه، عليرغم عدم تصريح در ماده 
منوط به اين است كه نشاني مخاطب نه تنها بر خواهان مجهول بوده و مأمور ابالغ نيز نتواند آن را 

   3.نيز مجهول باشدپيدا كند، بلكه بر دفتر دادگاه 

بنابراين نكاتي كه در رسيدگي اين نوع از دعاوي يعني اعالم مجهول المكان بودن اقامتگاه 
ها، حائز اهميت بوده، و قاضي دادگاه مصدر دادنامه مورد بحث  آنها را مورد زوج در دادخواست

  :توجه قرار نداده عبارت است از

رسد و ها، بعضاً به اطالع زوج نميروزنامههاي منتشره در به نحو معمول، آگهي -1
 .مانددر واقع زوج از طرح دعوي عليه خود، بي اطالع مي

دادرس دادگاه، يكي از داليل وارد دانستن دعوي را، عدم حضور خوانده در  -2
جلسه دادرسي با وصف انتشار  آگهي قيد نموده، كه مبين اكتفاء به ادعاي 

 .باشدناسايي اقامتگاه زوج ميخواهان و عدم تحقيق به منظور ش

بايست صرف ترك منزل، موجب خاصي براي طالق نيست، بنابراين دادگاه مي -3
كرد، آيا ترك منزل به عمد بوده يا خير و مدت آن چه ميزان بوده استدالل مي

است و يا اينكه آيا زوجه استحقاق انفاق داشته و ناشزه نبوده، و زوج نفقه ايشان 
به طور كلي دادنامه مذكور، به سبب دوام زوجيت كه منجر به را نپرداخت، و 

 1130مستنبط از تبصره و ماده (عسر و حرج زوجه گرديده، اشاره ننموده است 
  4.و حال آنكه رأي دادگاه، بايد مستند و مستدل باشد). م.ق

دادگاه صادر كننده حكم غيابي، در جريان دادرسي و صدور دادنامه، به تبعات  -4
اصل بيست و  3هول المكان بودن زوج، توجه نكرده، لكن طبق بند سوء مج

بايست يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي و قوانين عادي مرتبط، دادگاه مي
 . براي حفظ كيان و بقاي خانواده، اهتمام بنمايد
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  قانون جديد حمايت خانواده 8نگاهي به تبصره ماده  -3-3

المكان معرفي  درس خوانده را در دادخواست مجهولاز آنچه گفته شد، چنانچه خواهان آ
اما قانونگذار در ). م.د.آ.ق 73ماده (داد نموده، دادگاه امر ابالغ را از طريق نشر آگهي انجام مي

  :مقررنمود 1/12/1391قانون حمايت خانواده مصوب  8تبصره ماده 

اقامتگاه او را به دادگاه هر گاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفي كند، بايد آخرين «
  .»كنداعالم كند دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري مي

مقنن با وضع تبصره ياد شده، موضوع تبعات سوء مجهول المكان بودن خوانده را مورد توجه 
تحقيق و «و  »اعالم آخرين اقامتگاه خوانده«قرار داده، و با نوآوري، به نكات اساسي 

اشاره نموده، از اين رو،  محاكم ويژه خانواده، در جهت رعايت موارد مذكور، بايد  »گيري صميمت
اهتمام و مساعي خود را معمول دارند مع الوصف تا قبل از مقرره فوق، اين موضوع در حقوق 

اطالق دارد و مقيد به  8الزم به يادآوري است، موضوع تبصره ماده . كشور ما سابقه نداشته است
باشد بلكه هر يك از زوج يا زوجه كه مبادرت به اقامه دعوي بنمايد، مشمول يكي از زوجين نمي

  .گيرندتبصره مذكور قرار مي

  

  اعالم آخرين اقامتگاه خوانده -3-3-1

قانون جديد حمايت خانواده، مقرر نموده چنانچه خواهان، خوانده را  8مقنن در تبصره ماده 
ار، دادگاه را زگ بايد آخرين اقامتگاه او را اعالم كند؛ از اين رو قانونمجهول المكان معرفي كند، 

مكلف نموده تا به ادعاي خواهان اكتفاء نكند و تكليف خود را به درستي انجام بدهد، بنابراين 
اوالً، حتي : عبارت است از داليلي را كه خواهان بايد آخرين اقامتگاه خوانده را اعالم نمايد،

المكان بودن خوانده، اجتناب شود؛ ثانياً راه تحقيق و شناسايي در دستور  عرفي مجهولاالمكان از م
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كار دادگاه قرار گيرد؛ ثالثاً چنانچه آخرين اقامتگاه خوانده در دادخواست درج نشود، در واقع 
نوآوري و  اًدادخواست پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه نسبت به آن رفع نقص به عمل آيد؛ رابع

 9ماده (در قانون جديد پيش بيني شده است ... يگر ابالغ از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و طرق د
خامساً احراز صحت ابالغ نيز جزء اختيارات دادگاه بوده، در نتيجه ). قانون جديد حمايت خانواده

واده را مقنن حقيقت و واقعيت را بر شكل و قالب كار مقدم دانسته، و به عبارت بهتر، دادگاه خان
  ).9مستنبط از قسمت اخير ماده (صرفاً به تبعيت از مقررات آمره محدود نكرده است 

  

  گيري  تحقيق و تصميم -3-3-2

، هر گاه خوانده مجهول المكان معرفي شود، خواهان بايد آخرين اقامتگاه 8مطابق تبصره ماده 
در واقع قاضي . گيري كند تصميم باره تحقيق و او را اعالم كند، تا دادگاه به طرق مقتضي در اين

از اين رو، قانونگذار . تواند واقعيت را تشخيص دهد، كه اصحاب دعوي را مالقات نمايد زماني مي
المكان  اي كه زوجه، شوهر خود را مجهول به عنوان مثال در پرونده. آن را حائز اهميت دانسته است

و ثانياً صدور حكم طالق به نحو غيابي، ممكن  نمايد؛ اوالً فرض بر زنده بودن زوج بوده؛معرفي مي
است موجب سوء استفاده خواهان قرار گيرد، در نتيجه دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوي و 

اين موضوع در متون . صدور رأي غيابي، بايد در جهت شناسايي محل اقامت خوانده تحقيق بنمايد
بحث مربوط به عده وفات، اگر اقامتگاه زوج در در . فقهي، مورد تاكيد فقهاي ما قرار گرفته است

ها، ها، بيمارستانزماني در شهر معين بوده و سپس غايب شود، در اجتماعات، مجامع عمومي، بازار
  .آيدهاي مشهور شهر، و صاحبان صنف و حرفه سؤال، جستجو، و تحقيق به عمل ميو از محل

ود، تا دادگاه ش ع يك كُد و مجوز محسوب ميبنابراين اعالم آخرين اقامتگاه خوانده، در واق
با توجه به . تحقيقات خود را از آخرين مكان و محلي كه خوانده در آن اقامت داشته، انجام بدهد

تواند در جهت تحقيق و شناسايي مكان زوج انجام دهد، آنچه گفته شد، اقداماتي را كه دادگاه مي
امت و مكاني كه احتمال حضور خوانده در آن است اعم از تحقيق در محل دادگاه، و نيز محل اق
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تواند از طريق زوجه، فرزندان مشترك، بستگان نسبي و سببي، داور و باشد؛ از اين رو دادگاه ميمي
در . تحقيق بنمايد... يابند، و يا شماره ملي زوج و يا گواهان تعرفه شده كه در دادگاه حضور مي

  :دامات ذيل را انجام دهدتوانداقنتيجه دادگاه خانواده مي

از طريق ارسال اخطاريه به آخرين اقامتگاه خوانده، امر ابالغ را انجام بدهد، بديهي  -الف
  .گردداست چنانچه خوانده در آخرين اقامتگاه حضور داشته باشد، اقامتگاه وي معلوم مي

خود را طي دادگاه به منظور شناسايي محل اقامت و سكونت خوانده، تحقيقات مد نظر  -ب
  .صدور دستوري، از طريق ضابطين و مأمورين انجام بدهد

با توجه به تجويز مقنن، دادگاه، ضمن صدور قرار تحقيق از آخرين اقامتگاه خوانده،  -ج
اين موضوع . اجراي قرار تحقيق محل اقامت خوانده را به مديران دفتر يا پرسنل ذيربط انجام بدهد

هاي عمومي و انقالب در امور مدني  قانون آيين دادرسي دادگاه 250هيچگونه منافات با ماده 
-نخواهد داشت؛ زيرا تحقيق و شناسايي محل اقامت خوانده، در جهت شناسايي محل اقامت او مي

مذكور، به عنوان  250باشد نه رسيدگي در ماهيت و موضوع قرار و تحقيق محلي مندرج در ماده 
گيرد پس تفاوت اين دو واضح و بناي حكم دادگاه قرار مييكي از ادله اثبات دعوي بوده كه م

  .روشن است

چنانچه آدرس و اقامتگاه خوانده، پس از انجام تحقيق معلوم و معين شود، موضوع 
المكان بودن خوانده منتفي است، و نشر آگهي ديگر معنايي نخواهد داشت  مجهول

. ي جز نشر آگهي نيستامگر اينكه ادعاي خواهان صحت داشته باشد آنگاه چاره
ممكن است مطرح شود، اينكه  8اي كه در ارتباط با تبصره ماده با وجود اين شبهه

چنانچه خواهان آخرين اقامتگاه خوانده را به طور صحيح اعالم نكند، اجراي تبصره 
به تحقيق  8توان گفت، مقنن در تبصره ماده به چه صورتي خواهد بود؟ در پاسخ مي

به طرق مقتضي توسط دادگاه اشاره نمود، در نتيجه فرآيند تحقيق و  گيري و تصميم
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باشد و دادگاه گيري، منحصر به آدرسي كه خواهان اعالم نموده نمي تصميم
تواند به طرق مقتضي، در جهت شناسايي آخرين اقامتگاه خوانده و نيز مكان  مي

  .جديد اقامت او تحقيق بنمايد
اساسي اين است، تحقيق از آخرين اقامتگاه زوج، آيا بايد در با توجه به مراتب فوق، سؤال 

زمان تقديم دادخواست صورت گيرد، يا اينكه پس از تشريفات نشر آگهي و تشكيل جلسه 
به نظر بعضي از قضات . گيرد؟ در اين زمينه رويه قضايي واحدي، وجود ندارددادرسي صورت مي

شود، و طرفين از طريق قت رسيدگي تعيين ميويژه محاكم خانواده پس از وصول دادخواست و
به جلسه دادرسي دعوت مي شوند، سپس از زوجه و يا بستگان ) م.د.آ.ق 73ماده (نشر آگهي 

شود به عبارت بهتر پس از تشكيل سؤال و تحقيق مي) زوج(نزديك زوج از محل اقامت خوانده 
  .آيدجلسه دادرسي درباره اقامتگاه خوانده تحقيق به عمل مي

نمايند، معتقدند اعالم آخرين هاي ويژه خانواده را رسيدگي ميرويه ديگر محاكم كه پرونده
اقامتگاه زوج به معني اين است كه چنانچه خواهان آخرين اقامتگاه خوانده را اعالم نكند، به نوعي 

وضع ار با زگ و قانون. نقص محسوب و خواهان بايد نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام بنمايد
نظرش بر اين است كه قبل از نشر آگهي و نيز قبل از جلسه دادرسي، بايد تحقيق و  8تبصره ماده 

  .گيري به عمل آيد تصميم

قانون جديد  8رسد ديدگاه اخير با اصول دادرسي و مفاد تبصره ماده به نظر مي
دادگاه قبل از داللت بر اين دارد كه  8خانواده مطابقت دارد؛ زيرا، اوالً تبصره ماده 

قانون  8هرگونه اقدامي، بايد به تحقيق اقامتگاه زوج اهتمام بنمايد؛ ثانياً مطابق ماده 
فوق، رسيدگي در دادگاه خانواده بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني 

شود؛ ثالثاً عليرغم اينكه مقنن نحوه ابالغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات انجام مي
آيين دادرسي دانسته، با وجود اين دادگاه خانواده در انجام طرق ديگر ابالغ  قانون

؛ رابعاً مفهوم جلسه دادرسي )قانون جديد حمايت خانواده 9ماده (باشد نيز مخير مي
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از طريق نشر آگهي، به معني اين است كه دادگاه با تشكيل جلسه دادرسي وارد 
چنانكه دادخواست تقديمي واجد نقص شود، و حال آنكه، رسيدگي در ماهيت مي

باشد، نخست بايد نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام بشود و سپس دادگاه با 
  شوداحراز صالحيت خود، وارد در رسيدگي ماهيت قضيه مي

  
  گيري نتيجه

المكان بودن اقامتگاه خوانده در دادخواست، تبعات سوء را به دنبال  مجهول -1
 .خواهد داشت

اقامتگاه خوانده و تحقيق و تصميم گيري توسط دادگاه، داللت بر اعالم آخرين  -2
اين دارد كه مقنن ادعاي صدق خواهان را ضعيف انگاشته، و با وضع تبصره 

قانون جديد خانواده، تدبير و راهكار مناسبي به منظور رفع تبعات سوء و  8ماده
 .بيني نموده است نظم پيش

معلوم شود، ديگر نشر ) زوج(ه خوانده چنانچه پس از بررسي و تحقيق اقامتگا -3
، به 8آگهي معني نخواهد داشت، پس اقدام در خصوص عمل به تبصره ماده 

نوعي از موارد نقص دادخواست محسوب مي شود، در نتيجه نخست بايد نسبت 
به رفع نقص دادخواست اقدام شود و سپس دادگاه به طرق مقتضي 

 .دگي خواهد شدگيري و در ماهيت قضيه، وارد رسي تصميم
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