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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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نشر چتر دانش/ مجموعه قوانین و مقررات خانواده 8

قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1

فصل اول: دادگاه خانواده
ماده 1- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف 
قضائی  حوزه های  کلیه  در  قانون  این  تصویب  تاریخ  از  سال  سه  ظرف  است 
شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه 
قضائیه  قوه  رئیس  تشخیص  به  امکانات  تناسب  به  بخش  قضایی  در حوزه های 

موکول است.1
که  شهرستان هایی  قضائی  حوزه  در  قانون  این  اجرای  زمان  از   -1 تبصره 
دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی 
و  امور  به  قانون  این  با رعایت تشریفات مربوط و مقررات  مستقر در آن حوزه 

دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.2

قانون حمایت  ماده یک  اوالً- دادگاه های خانواده موضوع  ا.ح.ق:  نظریه شماره 7/338- 1392/2/24   -۱
های  ازدادگاه  شعبی  که  کنونی  خانواده  های  ودادگاه  است  نشده  ۱۳۹۱/۱۲/۱هنوزتشکیل  مصوب  خانواده 
اصل  موضوع  های  دادگاه  به  موجود  های  ازدادگاه  تعدادی  اختصاص  قانون  وبراساس  هستند  حقوقی  عمومی 
بیست ویکم)۲۱( قانون اساسی مصوب 76/۵/۸ایجاد شده اند به موجب بند ۱0 ماده ۵۸قانون حمایت خانواده 
۱۳۹۱/۱۲/۱به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می شود 
شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقالً  تشکیل می شود وتشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون 
وپیش بینی تشکیالت مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست. ثانیاً - پس از تشکیل دادگاه های 
خانواده موضوع ماده ۱قانون حمایت خانواده )مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱( به نظرمی رسد گرچه صدر ماده ۲تشکیل این 
دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می باشد که براساس 
آن ظرف ۵سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند ودرادامه این تبصره 
مقررشده است » دراین مدت می تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده 
کند« به کاربردن کلمه »می تواند« حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن )ظرف ۵ 
سال( به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً  از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه 
قانونگذار با آگاهی ازمشکالت قوه قضاییه درتأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه 

درطول این ۵ سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.
تبصره  اینکه  به  نظر  رأی وحدت رویه شماره 741ـ 1394/3/2۶ هيأت عمومی دیوان عالی کشور:   -۲
۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر داشته: »در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه 
خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این 
قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.« و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با 
توجه به بند الف ماده ۱4 )اصالحی ۱۳۸۱/7/۲۸( قانون تشکیل دادگاه های عمـومی و انقالب مشاور پیش بینی 
دعاوی  و  امور  به  خانواده  دادگاه های  تشکیل  عدم  علت  به  دادگاه ها  این  که  مواردی  در  بنابراین  است،  نشده 
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تبصره 2- در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، 
به  قانون  این  با رعایت تشریفات مربوط و مقررات  دادگاه مستقر در آن حوزه 
کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح 

و انحالل آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.1

این اساس رأی شعبه  بر  ندارد،  قانوناً ضرورت  خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه 
دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی 
امور کیفری در موارد مشابه برای شعب  انقالب در  طبق ماده ۲70 قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و 

دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است.
نظریه 7/92/1927- 92/10/7 اح.ق: با توجه به حذف تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و 
انقالب مصوب 7۳ به موجب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب با اصالحات و الحاقات آن 
مصوب ۸۱/۸/۱۲ و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ از زمان اجرای قانون 
اخیرالذکر در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای 
عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مذکور صالحیت رسیدگی به دعاوی 
موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوی اصل نکاح و اصل طالق را بدون نیاز به داشتن ابالغ ویژه و اجازه 

مخصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه دارند.
نظریه 7/93/718-  1393/3/28 ا.ح.ق: بر اساس تبصره ۱ ماده۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در 
حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی 
مستقر در آن حوزه، صالحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر 
مواد و مقررات این قـانون دارند. بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده 
موضوع این ماده، پرونده های طالق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می شود و برابر تبصره ماده ۱6 همین قانون در 
مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می تواننـد از ظرفیت این مراکز 

نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده ۲7 قانون یاد شده در طالق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.
۱- نظریه 7/92/۶4۶- 92/4/12 ا.ح.ق: به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: »در 
حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات 
مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و 
انحالل آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود«، نظر به اینکه هنوز دادگاه خانواده 
موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشکیل نشده است، نزدیک ترین دادگاه عمومی حقوقی، صالحیت 

رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحالل نکاح را دارد.
نظریه 7/92/۶20- 92/4/8 ا.ح.ق: با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت 
خانواده مصوب ۹۱ مبنی بر: »... مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین 
حوزه قضایی رسیدگی می شود«، کلمه »اصل« عالوه بر »نکاح« ناظر بر »انحالل نکاح« اعم از دائم و موقت نیز 
می باشد که به قرینه لفظی از تکرار مجدد آن خودداری شده است. توجه به سابقه قانونگذاری در این خصوص نیز 
مؤید مراتب مذکور است؛ و منظور از دعاوی راجع به »اصل نکاح و اصل طالق«، اختالف در وجود یا عدم وجود 

علقه زوجیت و تحقق یا عدم تحقق ایقاع طالق یا فسخ نکاحی است که قباًل واقع شده است.
نظریه 7/92/252- 92/2/14 ا.ح.ق: کلمه » اصل«  مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب 
۱۳۹۱/۱۲/۱ با توجه به سابقه قانونگذاری عالوه برنکاح؛ ناظر بر اصل انحالل نکاح نیز می باشد. منظور از دعاوی 
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ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور 
زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور 
مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج 
کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه 

با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تأمین قاضی  به  تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال 
مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از 

قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.1
ماده 3- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه 

خدمت قضائی باشند.
ماده 4- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:

1- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3- شروط ضمن عقد نکاح44
4- ازدواج مجدد

5- جهیزیه

اصل انحالل نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطالن طالق یا فسخ نکاحی است که قبالً  واقع شده است. بنا به 
مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت 
تشریفات مربوط ومقررات قانون صدراالشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طالق یک طرفه مطروحه از 
ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طالق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل 

انحالل آن اعم از اصل طالق و فسخ نکاح.
مصوب  خانواده  حمایت  قانون   ۱ ماده   ۲ درتبصره  آنچه  ا.ح.ق:   1392/3/13  -7/92/477 شماره  نظریه 
۱۳۹۱/۱۲/۱ از صالحیت رسیدگی دادگاههای عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح 
وانحالل آن است که شامل اختالف در وجود وعدم علقه زوجیت است مثاًل چنانچه نکاح مسلم بوده و طالق رجعی 
واقع شود ولی در اینکه » رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه« محل اختالف زوجین باشد، این اختالف 
مربوط به وجود وعدم علقه زوجیت است ودعوی راجع به اصل نکاح وانحالل آن می باشد بنابراین درفرضی که 

نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طالق توسط دادگاههای مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد.
۱- نظریه 7/92/2050 ـ 1392/10/28 ا.ح.ق: لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده 
مصوب سال ۱۳۹۱ مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء  دادگاه 

خانواده رسیدگی می کند حضور قاضی  مشاور زن پیش بینی نشده است.
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6- مهریه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8- تمکین و نشوز
9- طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10- حضانت و مالقات طفل1
11- نسب

12- رشد، حجر و رفع آن
13- والیت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و 

وصایت در امور مربوط به آنان
14- نفقه اقارب

15- امور راجع به غایب مفقود االثر
16- سرپرستی کودکان بی سرپرست

17- اهدای جنین
18- تغییر جنسیت2

1- نظریه 7/93/457- 93/2/30 ا.ح.ق: با توجه به فرض استعالم، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اوالً- الزم به 
ذکر است که » حضانت« جزء احوال شخصیه نمی باشد. ثانیاً- با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج 
می شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می تواند زندگی کند. ثالثاً- با توجه به اینکه حسب استعالم ، زوجین 
مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طالق نموده 
اند، هرگاه زوج بر خالف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی 
برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و الزم الوفا 

بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱0 قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به رد است.
۲- نظریه 7/92/1444- 92/8/4 ا.ح.ق: ۱- درقوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت، مالحظه 
نگردید و در جلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی )ره( در قسمت مربوط به فروع، مسئله۱،  حرام نبودن آن 
بیان شده و امری غیر ترافعی می باشد و با توجه به ابتدای ماده 4 قانون حمایت خانواده،  در زمره »امور« است نه 
دعاوی. ۲- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصالح شناسنامه و مدارک هویتی،  
متفاوت می باشد و قانونگذار در بند ۱۸ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به موضوع تغییر 
جنسیت را در صالحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز الزم از دادگاه 
اخذ شود. ۳- دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و براساس نظریه 
پزشکی قانونی و سایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. 4- دادگاه 
فقط اجازه تغییر جنسیت و اعمال جراحی را صادر می کند و در حقیقت ضرورت آن را تأیید می نماید و به مانند 
سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است. ۵- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق 

ماده 6۳۸قانون مجازات اسالمی باشد، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
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تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم )12( و سیزدهم )13( 
ایرانیان  شخصیه  احوال  رعایت  اجازه  قانون  طبق  مورد  حسب  اساسی  قانون 
غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه 
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی  تعلیمات دینی  به احوال شخصیه و  راجع 

مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
احوال  و  حسبی  درامور  مذکور  دینی  اقلیت های  عالی  مراجع  تصمیمات 
شخصیه آنان از جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت 

تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.1
ماده 5- درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند 
پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، 
حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها 

را به زمان اجرای حکم موکول کند.

تحریرالوسیله،  چهارم  جلد  در  )ره(  خمیني  امام  فتواي  بنابر  ا.ح.ق:  نظریه شماره 7/93/297- 93/2/14 
مسئله 6 از باب »چند فرع«، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، والیت او بر صغیرهایش ساقط مي شود.

خانواده  حمایت  قانون   4 ماده  موضوع  مالی  دعاوی  به  رسیدگی  ا.ح.ق:  نظریه 7/93/380- 93/2/22   -۱
مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ از جمله دعاوی مطالبه مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه فرض استعالم 
در صالحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختالف صالحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد، 

ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صالحیت شورای حل اختالف باشد.
نظریه 7/92/1991- 92/10/14 ا.ح.ق: اجرت المثل با توّجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه 
مصوب ۱۳۱۲ جزء مواردی که رعایت آن طبق این قانون به رسمیت شناخته و تجویز شده است ،نمی باشد و لذا 

مطالبه آن تابع مقررات قانون حمایت خانواده است.
نظریه 7/92/507- 92/3/20 ا.ح.ق: آنچه که در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر 
شیعه مصوب ۱۳۱۲ و در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مذکور است مشمول مسائل مربوط 
به نکاح و طالق و ارث و وصیت و فرزند خواندگی است و مسائل دیگری همچون نفقه و حضانت که جزء قواعد 

آمره و مربوط به نظم عمومی است، از شمول مقررات یاد شده خارج است.
نظریه 7/92/498- 92/3/20 ا.ح.ق: به صراحت تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ 
از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه 
عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی 
رسیدگی می کند، بنابر این شورای حل اختالف صالحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو آنکه از حیث 
مالی داخل در نصاب صالحیت شوراهای مذکور باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی 
مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصالحی به 

دادگاه ارسال نماید.
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همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، 
دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی 

تعیین می کند.
مددجویان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  تبصره- 

سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.1
ماده 6- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور 
اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا  را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق 
محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی 

کند.2

۱- نظریه 7/92/85۶- 92/5/9 ا.ح.ق: رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به اصل 
دعوی اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوی اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه 
دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوی اصلی نیست بنابراین 
دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی 

به دعوی اصلی نسبت به آن نیز رسیدگی نماید.
نظریه 7/92/10۶4- 92/۶/5 ا.ح.ق: با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱درصورت 
عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را 
از پرداخت هزینه دادرسی،  حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را 
به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل 
دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت 
قانون حمایت   4 ماده  در  است  دولت  عهده  بر  الذکر  فوق  هزینه های  پرداخت  نظر می رسد  به  فوق  ماده  اخیر 
خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

۱۳7۹/۱/۲۱ نیز به این موضوع تأکید شده است.
نظریه 7/92/819- 92/5/1 ا.ح.ق: اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱که بر اساس 
آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری 
وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار 

است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.
۲- نظریه 7/93/139- 93/2/1 ا.ح.ق: حسب ماده ۱۲07 قانون مدنی، »اشخاص محجور« عبارتند از: صغار، 
تفکیکی  ذکر  به  توجه  با  مصوب ۱۳۹۱  خانواده  قانون حمایت   6 ماده  در  ولی  مجانین.  و  رشید  غیر  اشخاص 
»اطفال« از »محجورین«، مراد از »محجورین« ناظر بر اشخاص غیررشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی 
وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳0 - ۱۳64/۱0/۳ که در حکم قانون و الزم االتباع است، مداخله صغیر 
پس از بلوغ شرعی )دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری( در امور مالی، محتاج به اثبات 
رشد است و صرف بلوغ، کافی برای احراز رشد متعاملین نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال 
برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت رشد به حکم دادگاه الزم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت 
خانواده مصوب ۹۱، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثاًل دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به 
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به  دعوی  اصل  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  از  پیش  می تواند  دادگاه   -7 ماده 
درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و مالقات طفل 
و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور 
موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء 
است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، 
دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق 

این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.1

عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد.
نظریه 7/92/848- 92/5/7 ا.ح.ق: در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نوعی نمایندگی 
قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد داده 
شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوی مزبور 
باالصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند، در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص 
که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد.

ضابطین )مأمورین اجرا( می توانند به هردو دادگاه صادر کننده  نظریه 7/92/2541- 92/12/28 ا.ح.ق:   -۱
دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت های موضوع ماده 7 قانون حمایت 
خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می شود در جایی قابل 
صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده 
فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا 
است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده۸4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد. ضمناً اگر دستور موقت هاي صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد 
حضانت فرزند مشترک در تاریخ هاي متفاوت باشد، دستور موقتي الزم  االجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد 

زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوي بدون توجه به دستور موقت قبلي صادر شده و الزم االجرا نیست.
نظریه 7/92/12۶1- 92/۶/30 ا.ح.ق: ۱-باتوجه به فرض استعالم، به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده 
امر نفقه هم به  اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در  از  مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پیش 
درخواست زوجه، دستور موقت صادرکند، دستور موقت مزبور به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد ودرفرض 
مزبور اگر حکم به رد دعوی اصلی زوجه ) مبنی بر مطالبه نفقه( صادر شود، مشاٌرالیها مکلف به جبران خسارت 
وارده به زوج ) ناشی ازاجرای دستور موقت( می باشد و درصورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوی 
اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد. 
۲- نکاح دخترباکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است )نه باطل( و تا زمانی که حکم به بطالن نکاح مزبور 
صادر نگردد، آثار عقد صحیح را دارا است . مقررات ماده ۱04۳ اصالحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را 
موقوف به اجازه پدرنموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است ودرفرض مطروحه درصورتی 
که صفت باکره بودن به هرعلتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج 
نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند می توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت 
احوال ومواد 66و6۸ آیین نامه اصالحی آن با تنظیم اقرار نامه رسمی رفع اشکال نمایند. ۳- هرچند به موجب 
ماده ۱۱70 قانون مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت وی نسبت به فرزند می گردد ولی مستنداً به مواد 40 
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ماده 8- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر 
تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین 
اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و 

تصمیم گیری می کند.1

به بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که 
حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد.

نظریه 7/93/2007 ـ 1393/8/24 ا.ح.ق: کلمه »می تواند« در ماده 7 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ناظر بر 
اختیار دادگاه بـرای قبول یا رّد درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می باشد؛ 
وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، 

اصوالً تأمین اخذ نمی شود. این امر قباًل در ماده۲0 قانون حمایت خانواده۱۳۵۳ نیز بیان شده بود.
نظریه 7/92/2287- 92/12/3 ا.ح.ق: چون دستور موقت مندرج در ماّده 7 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ 
در قالب حکم صادر نمی شود و ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ضمانت اجرای استنکاف از اجرای »حکم« 
دادگاه در مورد حضانت طفل و امتناع از استرداد طفل، یعنی »بازداشت« را مختص »حکم« دادگاه به شرح یاد شده 
دانسته است، لذا شامل »دستور موقت« در زمینه موضوع مذکور نمی گردد. ضمناً اگر دستور موقت های صادره از 
دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ های متفاوت باشد ، دستور موقتی الزم االجرا است 
که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی 

صادر شده و الزم االجرا نیست.
۱- نظریه شماره 7/93/288 مورخ 93/2/14 ا.ح.ق: رعایت مواعد قانونی که قانون گذار به منظور حفظ 
حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده ۸ 

قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ می باشد.
نظریه 7/93/191- 93/2/۶ ا.ح.ق: چنانچه تحقیقات دادگاه طبق تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب 
۹۱ منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نشود دادگاه طبق ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل خواهد آورد و چنانچه تحقیقات 

منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده دعوت خواهد شد.
نظریه 7/92/1179- 92/۶/18 ا.ح.ق: با توجه به ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه مقید به رعایت مهلت 
برای  نیست  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   ۲۵۹ ماده  موضوع  هفته ای  یک 
پرداخت دستمزد کارشناسی، چنانچه دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد ولی پرداخت کننده دستمزد کارشناسی 
اقدام به پرداخت دستمزد نماید هر چند مهلت یک هفته سپری شده باشد، دادگاه می تواند دستور اجرای قرار 
کارشناسی را صادر کند ولی اگر قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی پرونده به نظر دادگاه برسد دادگاه می تواند 

با توجه به عدم پرداخت دستمزد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
نظریه 7/92/۶4۶- 92/4/12 ا.ح.ق: هر چند هنوز دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ 
 تشکیل نشده است ولیکن به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر»  از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی 
شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در 
آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند«، بنابر این 
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ماده 9- تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین 
دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای 
این منظور به دادگاه اعالم کنند، دادگاه می تواند ابالغ را به آن طریق انجام دهد. 

در هر صورت، احراز صحت ابالغ با دادگاه است.1

دادگاه های عمومی حقوقی که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده بودند نیز در حال حاضر 
می باید برابر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از جمله ماده ۸ آن رسیدگی نمایند. باعنایت به تبصره 
۱ ماده ۲0 و تبصره ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۸7، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل 
مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است و منظور از تشریفات، 

مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی،  جلسه دادرسی و مانند آن است.
چنانچه  که  است  این  خانواده  حمایت  قانون   ۸ ماده  تبصره  از  منظور  ا.ح.ق:   92/3/20  -7/92/500 نظریه 
خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی )زوجه( تکلیف 
شده او نیز آخرین اقامتگاه خوانده را مشخص نماید تا چنانچه پس از تحقیقات اگر خوانده در همان محل باشد 
اوراق قضائی به آن محل ارسال در غیر این صورت از طریق انتشار آگهی در روزنامه از خوانده دعوت به عمل آید 
در حالیکه در مورد ماده ۱۲ اقامتگاه زوجین مشخص است در این صورت به زوجه اختیار داده شده است در محل 
اقامت خوانده و یا سکونت خود اقامه دعوی نماید و در مواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز 

مال غیر منقول باشد در محل استقرار مال غیر منقول اقامه دعوی شود.
نظریه 7/93/1۶89- 1393/7/22 ا.ح.ق: در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت 
با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق  خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می  کند، تصمیم  گیری 

خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابالغ شود.
۱- نظریه 7/92/202۶- 92/10/17 ا.ح.ق: نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، 
تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده 
۲7 همین قانون، نظر داوران می تواند در رأی دادگاه مؤثر باشد )اگر دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل ّرد 
می کند(، بنائاً علیهذا در خصوص ابالغ قرار ارجاع امر به داوری مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص 
قرار ارجاع امر به کارشناسی به استناد ماده ۲60 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و نیز مستفاد از ماده 7۳ قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ابالغ گردد.
نظریه 7/92/2017- 92/10/1۶ ا.ح.ق: با عنایت به فرض استعالم و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در 
ماده ۳0۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابالغ واقعی 
نیافته و الیحه ای هم تقدیم  اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور 
ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به 
خوانده، غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱6 قانون 

حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی گردد.
نظریه 7/93/2۶۶4- 1393/10/29 ا.ح.ق: در فرض استعالم، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره 
تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ 
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جلسه  سازش  و  صلح  فرصت  کردن  فراهم  برای  می تواند  دادگاه   -10 ماده 
دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده 11- در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم 
قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین 

را صادر کرده است، تأمین محکومٌ به را درخواست کند.
امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در  در دعاوی و  ماده 12- 
دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی 

که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.1

حصری نیست، دادگاه در صورتی شماره های تماس مقید در دادخواست را می تواند برای امر ابالغ مورد استفاده 
قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابالغ، اعالم نموده 
است. شایان ذکر است با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدراالشاره، احراز صحت ابالغ با دادگاه است.

نظریه 7/92/1013- 1392/۶/2 ا.ح.ق: اوالً وقتی طرفین یا یکی از اطراف پرونده قبول می نماید که اخطاریه 
به وی از طریق پیامک ارسال شود باید به لوازم آن نیز که ابالغ به طریق مذکور ابالغ واقعی اخطاریه محسوب می 
شود، ملتزم باشد. ثانیاً به لحاظ فنی باز شدن یا نشدن پیامک توسط تلفن همراه مخاطب امکان پذیر است. ثالثاً 
به صراحت قسمت اخیر ماده ۹ قانون حمایت خانواده، احراز صحت ابالغ به مخاطب به عهده مقام قضائی است.

نظریه 7/92/2384- 1392/12/13 ا.ح.ق: با توجه به تصریح ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشریفات 
و نحوه ابالغ ) اوراق دعوا و...( تابع مقررات قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳7۹ است. در فرض سئوال 
که خواهان در آدرس اعالمی شناخته نشده است موضوع مشمول ماده۵6 قانون آئین دادرسی مدنی است. با توجه به 
اینکه رسیدگی به دعوای نسب، ترافعی است بدون ابالغ وقت رسیدگی، دادگاه نمی تواند و نباید رسیدگی ماهوی نماید.

۱- نظریه 7/93/150- 93/2/1 ا.ح.ق: طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، صالحیت دادگاه خانواده 
صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه می باشد و دعاوی کیفری موضوع ماده 4۹ به بعد قانون ماّرالذکر، وفق 
عالوه  به  می شود.  رسیدگی  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  تشکیل  قانون  اصالح  قانون  و  کیفری  دادرسی  آئین 
چنانچه بخواهیم صالحیت دادگاه را افزایش دهیم نیاز به نّص قانونی داریم و از طرفی در امور استثنائی می باید 
به قدر متیّقن اکتفاء نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند، خودداری کرد. رویه موجود محاکم 
خانواده نیز بر همین اساس است بنابراین ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صرفاً مربوط به دعاوی مورد 
اشاره در این ماده است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح نماید، در مورد 

ضرب و جرح و سایر جرائم، محل وقوع جرم مالک صالحیت است.
امور  و  دعاوی  طرح  اجازه   ۹۱ مصوب  خانواده  حمایت  قانون   ۱۲ ماده  اح.ق:   93/2/1  -7/93/139 نظریه 
خانوادگی مربوط به »زوجین« را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی 
وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیّقن اکتفاء نمود؛ بنابراین 
علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشاٌرالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی 

زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.
نظریه 7/93/95- 93/1/2۶ ا.ح.ق: آن چه مالک صالحیت دادگاه برابر ماّده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ 

می باشد،»محل سکونت« زوجه است نه »محل اقامت « وی و این دو اصطالح با هم مترادف نیستند.
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نظریه 7/92/1951- 92/10/8 ا.ح.ق: همانطور که ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
به  رسیدگی  که صالحیت  دادگاهی می شود  از  تأمین خواسته  درخواست  که  است  نموده  اعالم  مدنی  امور  در 
اصل دعوی را داشته باشد و لذا چنانچه زوجه به استناد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۹۱ تأمین خواسته را از 
دادگاه محل اقامت خود درخواست کرده، ولی دعوای اصلی را در دادگاه محل سکونت خوانده مطرح کرده باشد، 

درخواست تأمین خواسته نیز باید به دادگاه محل سکونت خوانده فرستاده شود.
نظریه 7/92/31- 92/1/18 ا.ح.ق: رأی وحدت رویه شماره 70۵- ۱۳۸6/۸/۱، ناظر به صالحیت دادگاه محل 
اقامت زوجه نیست وراجع به صالحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است، درفرضی که زوجه به استناد ماده ۱۳ 
قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورای وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست 
مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طالق، عنوان دعوی 
طاری را داشته و باتوجه به ماده ۱7قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صالحیت همان دادگاه است ضمناً ماده 7 

قانون حمایت خانواده سابق مصوب ۱۳۵۳ برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.
نظریه 7/92/1577- 92/8/18 ا.ح.ق: با توجه به اینکه در مقابل نص قانون نمی توان اجتهاد نمود، لذا چون 
مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مبنی بر جواز طرح دعوی خانوادگی از سوی زوجه به عنوان 
خواهان در محل اقامت خودش به طرفیت زوج )که بر خالف عمومات آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی نیز می باشد( صرفاً ناظر به »زوجه« است، لذا با توجه به فرض استعالم در دعوی نفقه فرزند ولو آنکه 
دختر باشد، به طرفیت پدر، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه خانواده محل اقامت پدر )خوانده دعوی( می باشد 

و مفاد ماده ۱۲ قانون صدرالذکر قابل تسّری به این دعوی نیست.
نظریه 7/92/819- 92/5/1 ا.ح.ق: امتیاز واختیاری که درماده ۱۲قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور 
خانوادگی به زوجه داده شده است مغایرتی با مقررات ماده ۱۳قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور 
اخیرالذکر، خواهان  ندارد زیرا طبق مقررات  مدنی و رأی شماره 70۵-۱۳۸6/۸/۱هیأت عمومی دیوانعالی کشور 
می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا 
قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه » خواهان می تواند« که درتمام این مقررات به کار رفته است 
حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا 
خوانده )طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده( یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی 
راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه 
باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱در 

محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.
نظریه 7/94/1۶5- 1394/01/25 ا.ح.ق: طبق مواد ۱۲ و بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه نیز 
می تواند دادخواست طالق به جهات شرعی و قانونی به دادگاه تقدیم نماید و طبق ماده ۲۹ این قانون چنانچه بتواند 
حکم طالق اخذ نموده و به مرحله اجرا برسد، می تواند بدون صرف  نظر کردن از مهریه و جهیزیه و اجرت المثل ، رأی 
طالق را اجرا و پس از آن برای مطالبه حقوق مذکور از طریق اجرای احکام اقدام نماید. ولی در طالق خلع ، نفقه ایام 

عده به زوجه تعلق نمی گیرد. نحله نیز در مواردی که زوجه متقاضی طالق است به وی تعلق نمی گیرد.
زوجه  به  مصوب۹۱  خانواده  حمایت  قانون  ماده۱۲  در  قانونگذار  ا.ح.ق:  نظریه 7/93/2008ـ 1393/8/24 
اختیار داده است که در محّل سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. 
بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا 
طرح دعوی نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار 
عدم صالحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این 
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