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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 بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی 
هستند که طی 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 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب  و سودمند، امری 
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 آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 
دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار 

گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
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 
نیازهای  با رصد دقیق  از تجربیات فراوان خود و  با بهره مندی  دارد که 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این 

حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

         فرزاد دانشور 
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون حمايت خانواده
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 فصل اول
دادگاه خانواده

 ماده ۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی

- قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون
- درکلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده 

تشکیل دهد.

به  امکانات  تناسب  به  دادگاه در حوزه های قضائی بخش  این  تشکیل 
تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون 
- در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است.  

تا زمان تشکیل آن 
- دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و 

مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.



۷ قانون حمایت خانواده  مصوب 1391/12/1 نموداری

تبصره ۲- در حوزه قضائی 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 قضائی رسیدگی می شود.

رأی وحدت رويه شماره ۷۴1 مورخ 139۴/3/26 
هيأت عمومی ديوان عالی کشور

نظر�به�اینکه�تبصره��1ماده��1قانون�حمایت�خانواده�مصوب��1391/12/1
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��14)اصالحی�1381/7/28(�قانون�تشکیل�دادگاه�های�عمـومی�و�
انقالب�مشاور�پیش�بینی�نشده�است،�بنابراین�در�مواردی�که�این�دادگاه�ها�به�
علت�عدم�تشکیل�دادگاه�های�خانواده�به�امور�و�دعاوی�خانوادگی�رسیدگی�
می�کنند�حضور�قاضی�مشاور�زن�در�دادگاه�قانوناً�ضرورت�ندارد،�بر�این�اساس�
رأی�شعبه�دوازدهم�دیوان�عالی�کشور�که�با�این�نظر�انطباق�دارد�به�اکثریت�
آراء�صحیح�و�قانونی�تشخیص�می�گردد��این�رأی�طبق�ماده��270قانون�آیین��
دادرسی�دادگاه�های�عمومی�و�انقالب�در�امور�کیفری�در�موارد�مشابه�برای�

شعب�دیوان�عالی�کشور�و�دادگاه�ها�الزم�االتباع�است�
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- رئیس 
- یا دادرس علی البدل

 و
- قاضی مشاور زن

 ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور 

تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی 

 در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را 
- مکتوب

 و
- مستدل

به طور 

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.

  

- موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی 
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.

تبصره- قوه قضائیه 
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- متأهل
 و 

- دارای حداقل چهار سال 
سابقه خدمت قضائی باشند.

 ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید 

 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

4- ازدواج مجدد
5- جهیزیه

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

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

۱0- 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


