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قانون حمایت خانواده 
مصوب 1391/12/1

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

به.تناسب.امکانات.به.تشخیص.رئیس.قوه.قضائیه.موکول.است.1

۱- نظریه شماره 7/338- 1392/2/24 ا.ح.ق: اوالً- دادگاه های خانواده موضوع ماده 
یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱2/۱هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده 
کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی 
ازدادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست ویکم)2۱( قانون اساسی مصوب 
۱۳۹۱/۱2/۱به  خانواده  حمایت  ۵8قانون  ماده   ۱0 بند  موجب  به  اند  شده  76/۵/8ایجاد 
ایجاد  جدید  قانون  براساس  که  خانواده  های  دادگاه  بنابراین  شد،  خواهند  منحل  تدریج 
نبوده و مستقالً  تشکیل می شود وتشکیل آن پس  دادگاه های عمومی  از  می شود شعبی 
از تصویب آئین نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیالت مربوط توسط ریاست محترم قوه 
۱قانون  ماده  موضوع  خانواده  های  دادگاه  تشکیل  از  پس  ثانیاً -  پذیراست.  امکان  قضاییه 
حمایت خانواده )مصوب ۱۳۹۱/۱2/۱( به نظرمی رسد گرچه صدر ماده 2تشکیل این دادگاه 
را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می باشد 
های  دادگاه  کلیه  برای  را  مشاورزن  قاضی  باید  قضاییه  قوه  ۵سال  ظرف  آن  براساس  که 
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 
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قضائی. حوزه. در. قانون. این. اجرای. زمان. از. .-۱ تبصره 

زمان. تا. است. نشده. تشکیل. خانواده. دادگاه. که. شهرستان.هایی.

رعایت. با. آن.حوزه. در. عمومی.حقوقی.مستقر. دادگاه. آن،. تشکیل.

دعاوی.خانوادگی. و. امور. به. قانون. این. مقررات. و. مربوط. تشریفات.
رسیدگی.می.کند.1

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.
رأی وحدت رویه شماره 741ـ 1394/3/2۶ هيأت عمومی دیوان عالی کشور:   -۱
نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱2/۱ 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 ۱۴ )اصالحی ۱۳8۱/7/28( 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 
امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه  خانواده به 
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 270 قانون آیین  
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب 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 8۱/8/۱2 و با عنایت به تبصره ۱ ماده 
۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱2/۱ از زمان اجرای قانون اخیرالذکر در حوزه قضایی 
دادگاههای  آن،  تشکیل  زمان  تا  است  نشده  تشکیل  خانواده  دادگاه  که  هایی  شهرستان 
مذکور  قانون  مقررات  و  مربوط  تشریفات  رعایت  با  حوزه  آن  در  مستقر  حقوقی  عمومی 
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تبصره ۲- در.حوزه.قضائی.بخش.هایی.که.دادگاه.خانواده.تشکیل.

نشده.است،.دادگاه.مستقر.در.آن.حوزه.با.رعایت.تشریفات.مربوط.

رسیدگی. خانوادگی. دعاوی. و. امور. کلیه. به. قانون. این. مقررات. و.

می.کند،.مگر.دعاوی.راجع.به.اصل.نکاح.و.انحالل.آن.که.در.دادگاه.
خانواده.نزدیک.ترین.حوزه.قضائی.رسیدگی.می.شود.1

صالحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ 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 ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر مواد و مقررات این قـانون 
قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده  به ماده 2۵  با توجه  بنابراین  دارند. 
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 27 

قانون یاد شده در طالق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.
حمایت  قانون   ۱ ماده   2 تبصره  موجب  به  ا.ح.ق:   92/4/12  -7/92/۶4۶ نظریه   -۱
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 
دادگاه  ترین  نزدیک  است،  نشده  تشکیل   ۱۳۹۱ مصوب  خانواده  حمایت  قانون  موضوع 
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 2 
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« 
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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.در.مورد.موضوع.دعوی.

اظهارنظر.و.مراتب.را.در.پرونده.درج.کند..قاضی.انشاء.کننده.رأی.

وی. نظر. با. چنانچه. و. اشاره. مشاور. قاضی. نظر. به. دادنامه. در. باید.
مخالف.باشد.با.ذکر.دلیل.نظریه.وی.را.رد.کند.

عالوه بر »نکاح« ناظر بر »انحالل نکاح« اعم از دائم و موقت نیز می باشد که به قرینه لفظی 
نیز  این خصوص  در  قانونگذاری  سابقه  به  توجه  است.  آن خودداری شده  تکرار مجدد  از 
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 2 ماده ۱ قانون 
بر  ناظر  برنکاح؛  قانونگذاری عالوه  به سابقه  توجه  با  حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱2/۱ 
اصل انحالل نکاح نیز می باشد. منظور از دعاوی 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.
نظریه شماره 7/92/477- 1392/3/13 ا.ح.ق: آنچه درتبصره 2 ماده ۱ قانون حمایت 
بخشها  مستقردر  عمومی  دادگاههای  رسیدگی  صالحیت  از   ۱۳۹۱/۱2/۱ مصوب  خانواده 
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 
دادگاههای  توسط  طالق  درخواست  به  رسیدگی  است  مسلم  نکاح  که  درفرضی  بنابراین 

مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد.
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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.1

ماده ۳- قضات.دادگاه.خانواده.باید.متأهل.و.دارای.حداقل.چهار.
سال.سابقه.خدمت.قضائی.باشند.

دادگاه. صالحیت. در. زیر. دعاوی. و. امور. به. رسیدگی.  -۴ ماده 
خانواده.است:

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

3-.شروط.ضمن.عقد.نکاح
4-.ازدواج.مجدد

5-.جهیزیه
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.طفل2

ماده  در  مشاور  زن  قاضی  لزوم حضور  ا.ح.ق:  نظریه 7/92/2050 ـ 1392/10/28   -۱
دادگاه  در  است.  خانواده  دادگاه  مخصوص   ۱۳۹۱ سال  مصوب  خانواده  حمایت  قانون   2
قاضی   دادگاه خانواده رسیدگی می کند حضور  آراء   از  تجدیدنظرخواهی  به  تجدیدنظر که 

مشاور زن پیش بینی نشده است.
افغانی  بر  مبنی  استعالم،  فرض  به  توجه  با  ا.ح.ق:  نظریه 7/93/457- 93/2/30   -2
بودن زوجین، اوالً- الزم به ذکر است که » حضانت« جزء احوال شخصیه نمی باشد. ثانیاً- با 
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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.جنسیت1

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.
مورد  در  ممنوعیتی  موضوعه  درقوانین   -۱ ا.ح.ق:   92/8/4  -7/92/1444 نظریه   -۱
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 ۴ قانون حمایت خانواده،  در زمره »امور« است نه دعاوی. 2- نظر به اینکه 
و مدارک هویتی،   مانند ضرورت اصالح شناسنامه  از متفرعات آن  تغییر جنسیت  ماهیت 
 ۹۱/۱2/۱ مصوب  خانواده  حمایت  قانون   ۴ ۱8ماده  بند  در  قانونگذار  و  می باشد  متفاوت 
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. ۴- دادگاه 
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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.1312/4/31.و.

قانون.رسیدگی.به.دعاوی.مطروحه.راجع.به.احوال.شخصیه.و.تعلیمات.

دینی.ایرانیان.زرتشتی،.کلیمی.و.مسیحی.مصوب.1372/4/3.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.
قضائی.بدون.رعایت.تشریفات،.تنفیذ.و.اجراء.می.گردد.1

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 6۳8قانون مجازات اسالمی باشد، می تواند 

تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
جلد  در  )ره(  خمیني  امام  فتواي  بنابر  ا.ح.ق:   93/2/14  -7/93/297 شماره  نظریه 
چهارم تحریرالوسیله، مسئله 6 از باب »چند فرع«، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، 

والیت او بر صغیرهایش ساقط مي شود.
۱- نظریه 7/93/380- 93/2/22 ا.ح.ق: رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون 
حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱2/۱ 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.
احوال  رعایت  قانون  به  توّجه  با  المثل  اجرت  ا.ح.ق:   92/10/14  -7/92/1991 نظریه 
شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱2 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 
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دعوی. اصحاب. از. هریک. مالی. تمکن. عدم. درصورت.  -۵ ماده 

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.

همچنین.در.صورت.اقتضاء.ضرورت.یا.وجود.الزام.قانونی.دایر.بر.

فاقد. فرد. درخواست. به. یا. رأساً. مورد. دادگاه.حسب. وکیل،. داشتن.
تمکن.مالی.وکیل.معاضدتی.تعیین.می.کند.

و. )ره(. خمینی. امام. امداد. کمیته. پوشش. تحت. افراد. تبصره- 

مددجویان.سازمان.بهزیستی.کشور.از.پرداخت.هزینه.دادرسی.معاف.
می.باشند.1

شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱2 و در تبصره ماده ۴ 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 ۱۳۹۱/۱2/۱ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانی که دادگاه خانواده 
رعایت  با  حوزه  آن  در  مستقر  عمومی حقوقی  دادگاه  آن،  تشکیل  زمان  تا  نشده  تشکیل 
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.
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 


