
قانون حمایت خانواده راهنما

تدوين:

سید مهدی کاظمی

انتشارات چتر دانش

1396



: کاظمی، سیدمهدی،   ۱۳۷۱ -     سرشناسه   
: ایران. قوانین و احکام   عنوان قراردادی  
 .Iran. Laws, etc   

: قانون حمایت خانواده راهنما / تدوین   عنوان و نام پدیدآور  
   سیدمهدی کاظمی. 

: تهران: چتر دانش   ، ۱۳۹۶.    مشخصات نشر  
:   ۹۴ص.    مشخصات ظاهری  

   ۹۷8-۶00-۴۱0-۱۴۱-۷     :  شابک   
: فیپا   وضعیت فهرست نویسی  

: حقوق خانواده -- ایران   موضوع   
 Domes tic relations -- Iran :  موضوع   

: زناشویی -- قوانین و مقررات -- ایران   موضوع   
 Marriage law -- Iran :  موضوع   

  KMH۵۳۴  ۱۳۹۶ س        :  رده بندی کنگره  
  ۳۴۶/۵۵0۱۵     :  رده بندی دیویی  

 شماره کتابشناسی ملی  : ۴۷۵۷۱08 

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327- تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کلیه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.

: قانون حمایت خانواده راهنما  نام کتاب   
: چتر دانش ناشر  

: سید مهدی کاظمی تدوین  
: اول- ۱۳۹۶ نوبت و سال چاپ 

۱000 : شمارگان   
۹۷8-۶00-۴۱0-۱۴۱-۷ : شابک   

: ۵000 تومان قیمت  



سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  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. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
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 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 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
انتشارات  آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. 
چتردانش 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  مهم ترین   ،1391 مصوب  خانواده  حمایت  قانون  حاضر  حال  در 
تخصصی کشور در حوزه خانواده به شمار می آید. با تصویب این قانون، 
بسیاری از قوانین پراکنده حوزه خانواده صراحتاً نسخ و در این قانون تجمیع 
شد. با این حال از آنجایی که قانون مزبور دربرگیرنده مقررات شکلی و 
ماهوی متعددی در حوزه حقوق خانواده است، با مواد متعددی از قانون 
آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و قوانین دیگر در ارتباط می باشد. از طرفی 
تردیدی نیست که فهم حقوقی درست و جامع نسبت به یک موضوع، منوط 
به تسلط همه جانبه نسبت به آن می باشد که این مهم در مرحله رجوع به 

قانون و استناددهی، با اطالع از قوانین مرتبط به دست می آید.
در این راستا، در این کتاب قوانین و مواد مرتبط حوزه حقوق خانواده با 
محوریت قانون حمایت خانواده، در ذیل هر ماده جمع آوری شده است. در 
تشخیص قوانین و مواد مرتبط، هم ارتباط موضوعی و هم ارتباط حکمی دو 
ماده در نظر گرفته شده است. همچنین صرفاً به قوانین پارلمانی بسنده نشده 
و قوانین باالدستی از جمله سیاست های کلی نظام ابالغی مقام معظم رهبری 
و اسناد بین المللی که دولت ایران به آن ملحق شده و آیین نامه های مرتبط و 

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز لحاظ شده اند.
مجموعه پیش رو با همت انتشارات چتر دانش و از سری کتاب های قانون 
راهنما به چاپ رسیده است و انتظار می رود کمک شایانی به جامعه حقوقی 
کشور نماید؛ قضات دادگاه خانواده با استفاده از این مجموعه می توانند در 
آرای خود، استنادات راجع به موضوع را باال ببرند و رای خود را از استحکام 
بیشتری برخوردار سازند. همچنین وکالی دادگستری قادر خواهند بود با 
یافتن مواد و قوانین مرتبط، لوایح دفاعی خود را تقویت بخشند و دانشجویان 
حقوق و پژوهشگران این حوزه نیز با مراجعه به مواد مرتبط، به فهم عمیق 
و جامع تری نسبت به یک موضوع حقوقی دست یابند. امید است این کتاب 

گام موثری در راستای اعتالی نظام حقوقی کشور بردارد.
             سّید مهدی کاظمی

                 تیر ماه 1396

پیشگفتار
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قانون حمایت خانواده
مصوب 1391/12/1

فصل اول: دادگاه خانواده
قوه  خانوادگي،  دعاوي  و  امور  به  رسیدگي  به منظور   -1 ماده 
قانون  این  تصویب  تاریخ  از  سال  سه  ظرف  است  موظف  قضائیه 
دادگاه  شعبه  کافي  تعداد  به  قضائي شهرستان  حوزه هاي  کلیه  در 
خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش 

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
قضائي  حوزه  در  قانون  این  اجراي  زمان  از   -1 تبصره 
زمان  تا  است  نشده  تشکیل  خانواده  دادگاه  که  شهرستان هایي 
رعایت  با  آن حوزه  در  دادگاه عمومي حقوقي مستقر  آن،  تشکیل 
دعاوي خانوادگي  و  امور  به  قانون  این  مقررات  و  مربوط  تشریفات 

رسیدگي مي کند.
خانواده  دادگاه  که  بخش هایي  قضائي  حوزه  در   -۲ تبصره 
تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات 
مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوي خانوادگي رسیدگي 
مي کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحالل آن که در دادگاه 

خانواده نزدیک ترین حوزه قضائي رسیدگي مي شود.
← اصل 21 ق.ا، ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، ماده  مرتبط با 

10 ق.آ.دم، مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی ق.ح.خ، رأی وحدت رویه شماره 741 مورخ 
1394/03/26
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ماده ۲- 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 درمورد موضوع دعوا اظهار 
نظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در 
دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، 

با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
به  سال  پنج  ظرف  حداکثر  است  موظف  قضائیه  قوه  تبصره- 
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.
← مواد 10، 14 و 15 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب ، مواد  مرتبط با 
295 الی 297 ق.آ.د.م ، ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 ، ماده 
واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361، رأی وحدت رویه 

شماره 741 مورخ 1394/03/26

ماده 3- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و داراي حداقل چهار 
سال سابقه خدمت قضائي باشند.

دادگاه  صالحیت  در  زیر  دعاوی  و  امور  به  رسیدگی  ماده 4- 
خانواده است:

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

3- شروط ضمن عقد نکاح
۴- ازدواج مجدد

5- جهیزیه
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6- مهریه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

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

1۰- حضانت و مالقات طفل
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
1۴- نفقه اقارب

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

17- اهدای جنین
1۸- تغییر جنسیت

← مواد 3 و 48 الی 54 و 126 الی 129 ق.ا.ح، ماده 4 قانون نحوه اهدای  مرتبط با 
جنین به زوجین نابارور، ماده 32 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست 
و بدسرپرست، ماده 10 و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394، 

ماده 16 و 18 ق.ح.خ 1353، رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27، رأی 
وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/06/02، رأی وحدت رویه شماره 755 مورخ 

1395/10/14

و   )12( دوازدهم  اصول  موضوع  اشخاص  دعاوی  به  تبصره- 
سیزدهم )13( قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت 
احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/۴/31 و 
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قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات 
دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/۴/3 مجمع 

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

قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

← اصول 12 و 13 ق.ا ، ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه  مرتبط با 
راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 
1370 ، مواد 7، 961، 963، 964 و 965 ق.م ، ماده 4 آیین نامه اجرایی ق.ح.خ، رأی 

وحدت رویه شماره 37 مورخ 1369/9/19

دعوا،  اصحاب  از  هریک  مالی  تمکن  عدم  درصورت   -5 ماده 
دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی 
حق الزحمه  کارشناسی،  حق الزحمه  دادرسی،  هزینه  پرداخت  از  را 
اجرای  زمان  به  را  آن ها  پرداخت  یا  معاف  هزینه ها  سایر  و  داوری 
حکم موکول کند. همچنین درصورت 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.
و  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  تبصره- 
مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف 

می باشند.

← مواد 259، 502 و تبصره الحاقی ماده 505 ق.آ.د.م ، ماده 32 قانون اصالح  مرتبط با 
پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ، مواد 5، 6 و 15 آیین نامه اجرایی ق.ح.خ
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ماده 6- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگه داری شخص 
برای  دعوا  اقامه  حق  دارد،  عهده  بر  ضرورت  اقتضاء  به  را  محجور 
مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید 

در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

← ماده 2 ق.آ.د.م ، ماده 47 ق.ح.خ 1391 ، ماده 17 آیین نامه اجرایی  مرتبط با 
ق.ح.خ

اصل  درمورد  تصمیم  اتخاذ  از  پیش  می تواند  دادگاه  ماده 7- 
حضانت،  قبیل  از  اموری  در  طرفین  از  یکی  درخواست  به  دعوا 
نگه داری و مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن ها 
فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور 
چنانچه  است.  اجراء  قابل  قضایی  حوزه  رئیس  تأیید  به  نیاز  بدون 
دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا 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.

← مواد 310 الی 325 ق.آ.د.م مرتبط با 

و  دادخواست  تقدیم  با  خانواده  دادگاه  در  رسیدگی   -8 ماده 
بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

کند،  معرفی  را مجهول المکان  هرگاه خواهان خوانده  تبصره- 
طرق  به  دادگاه  کند.  اعالم  دادگاه  به  را  او  اقامتگاه  آخرین  باید 

مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
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← مواد 48 الی 63 ق.آ.د.م مرتبط با 

ماده 9- تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
است، لکن چنانچه طرفین دعوا 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.

← مواد 67 الی 83 ق.آ.د.م ، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای  مرتبط با 
یا مخابراتی مصوب 1395

صلح  فرصت  کردن  فراهم  برای  می تواند  دادگاه   -10 ماده 
آنان  از  یکی  یا  زوجین  درخواست  به  را  دادرسی  جلسه  سازش  و 

حداکثر برای دوبار به تأخیر اندازد.

← مواد 99 و 178 ق.آ.د.م مرتبط با 

ماده 11- در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له پس از 
از  می تواند  نیز  آن  اجرای  شروع  از  پیش  تا  و  قطعی  حکم  صدور 
دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم به را 

درخواست کند.

← مواد 108 و 121 الی 129 ق.آ.د.م ، مواد 49 به بعد ق.ا.ا.م مرتبط با 

ماده 1۲- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه 
می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه 
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دعوا کند مگر درموردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

← ماده 1002 ق.م ، مواد 11، 12 و 15 ق.آ.د.م، رأی وحدت رویه شماره  مرتبط با 
705 مورخ 1386/08/01

ماده 13- هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده 
باشند،  کرده  مطرح  متعدد  قضایی  حوزه های  در  یکدیگر  علیه  را 
صالحیت  است  شده  داده  آن  به  مقدم  دادخواست  که  دادگاهی 
رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم 
شده باشد، دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد 

به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

← ماده 103 و بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م مرتبط با 

باشد،  کشور  از  خارج  مقیم  زوجین  از  یکی  هرگاه   -14 ماده 
برای رسیدگی  اقامت دارد  ایران  اقامت طرفی که در  دادگاه محل 
صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان 
در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن 
در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه 
محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک 
از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران 
در  دعوا  اقامه  برای  زوجین  آنکه  مگر  دارد،  را  رسیدگی  صالحیت 

محل دیگر توافق کنند.

← مواد 1002 و 1005 ق.م ، ماده 11 ق.آ.د.م مرتبط با 


