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سخن ناشر

از  یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی کشور، گروه زیادی از دانشجویان 
از  پس  که  دانشجویانی  است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم 
تحصیل، وارد عرصه 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 بر مدار آن ها قرار دارد، 
در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که طی سالیان متمادی 
کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. این 
پربار و  به مجموعه های  نیاز مبرم دانش پژوهان  در حالی است که 
تدوین  ترتیب ضرورت  این  به  است.  انکار  قابل  غیر  امری  سودمند، 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته 
و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. کتاب هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
نویسنده،  ناشر و  نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد توجه و لحاظ  با 
عنوان  به  چتردانش  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار 
مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. 
این موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و 
با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید 
که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. 
ارائه  با  بتواند  مسیر  این  در  که  است  امیدوار  دانش  چتر  انتشارات 

خدمات درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فصل اول: دادگاه خانواده
قوه  خانوادگی،  دعاوی  و  امور  به  رسیدگی  منظور  به   -۱ ماده 
قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه 
حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل 
دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات 

به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان هایی 
دادگاه  آن،  تشکیل  زمان  تا  است  نشده  تشکیل  خانواده  دادگاه  که 
عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات 

این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل 
و  مربوط  تشریفات  رعایت  با  دادگاه مستقر در آن حوزه  است،  نشده 
مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، 
خانواده  دادگاه  در  که  آن  انحالل  و  نکاح  اصل  به  راجع  دعاوی  مگر 

نزدیک ترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
و  البدل  علی  دادرس  یا  رئیس  با حضور  دادگاه خانواده  ماده ۲- 
روز  سه  ظرف  باید  مشاور  قاضی  می گردد.  تشکیل  زن  مشاور  قاضی 
دعوی  موضوع  مورد  در  مستدل  و  مکتوب  طور  به  دادرسی  ختم  از 
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.
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تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین 
قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت 
از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده  می تواند 

باشد استفاده کند.
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار 

سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده 

است:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳- شروط ضمن عقد نکاح

۴- ازدواج مجدد
۵- جهیزیه

۶- مهریه
۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸- تمکین و نشوز
۹- طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰- حضانت و مالقات طفل
۱۱- نسب

۱۲- رشد، حجر و رفع آن
اموال  امین  و  ناظر  به  مربوط  امور  قیمومت،  قهری،  والیت   -۱۳

محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴- نفقه اقارب

۱۵- امور راجع به غایب مفقود االثر
۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست
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۱۷- اهدای جنین
۱۸- تغییر جنسیت

و   )۱۲( دوازدهم  اصول  موضوع  اشخاص  دعاوی  به  تبصره- 
رعایت  اجازه  قانون  طبق  مورد  حسب  اساسی  قانون   )۱۳( سیزدهم 
و   ۱۳۱۲/۴/۳۱ مصوب  محاکم  در  غیرشیعه  ایرانیان  شخصیه  احوال 
قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات 
و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع  کلیمی  زرتشتی،  ایرانیان  دینی 

تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
و  حسبی  درامور  مذکور  دینی  اقلیت های  عالی  مراجع  تصمیمات 
محاکم  توسط  و  معتبر  طالق،  و  نکاح  جمله  از  آنان  شخصیه  احوال 

قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
ماده ۵- درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه 
از  را  احوال، وی  و  اوضاع  به  توجه  با  و  مراتب  احراز  از  می تواند پس 
پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و 
سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن ها را به زمان اجرای حکم موکول 

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

مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  تبصره- 
از پرداخت هزینه دادرسی معاف  بهزیستی کشور  مددجویان سازمان 

می باشند.
ماده ۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص 
محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه 
نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء 
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ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده ۷- دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی 
از قبیل حضانت، نگهداری و  اموری  از طرفین در  به درخواست یکی 
مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد 
به  نیاز  بدون  این دستور  کند.  موقت صادر  تأمین، دستور  اخذ  بدون 
تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش 
نکند، دستور صادرشده ملغی  اتخاذ تصمیم  به اصل دعوی  ماه راجع 
محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده 

دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده ۸- 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.
مقررات  تابع  خانواده  دادگاه  در  ابالغ  نحوه  و  تشریفات   -۹ ماده 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی است، 
پیام  نمابر،  پست،  قبیل  از  دیگری  طرق  دعوی  طرفین  چنانچه  لکن 
کنند،  اعالم  دادگاه  به  منظور  این  برای  را  الکترونیک  پست  و  تلفنی 
دادگاه می تواند ابالغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز 

صحت ابالغ با دادگاه است.
ماده ۱۰- دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش 
جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو 

بار به تأخیر اندازد.
از  پس  له  محکوٌم  قانون،  این  موضوع  مالی  دعاوی  در   -۱۱ ماده 
صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی 


