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قانون حمایت خانواده
مصوب 1391/12/1
فصل اول
دادگاه خانواده
ماده  -۱به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی
 قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون درکلیه حوزههای قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانوادهتشکیل دهد.

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

تبصره  -۱از زمان اجرای این قانون

 در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است.تا زمان تشکیل آن
 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
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تبصره  -۲در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده
است.
 دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانونبه کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
مگر
 دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن که در دادگاه خانوادهنزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی میشود.

رأی وحدت رویه شماره  ۷۴۱مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه تبصره  ۱ماده  ۱قانون 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 میکند».
و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با توجه به بند
الف ماده ( ۱۴اصالحی  )۱۳۸۱/۷/۲۸قانون تشکیل دادگاه های عمـومی و
انقالب مشاور پیش بینی نشده است ،بنابراین در مواردی که این دادگاهها به
علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی
میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانون ًا ضرورت ندارد ،بر این اساس
رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت
آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد .این رأی طبق ماده  ۲۷۰قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای
شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم االتباع است.
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 -رئیس

ماده  -۲دادگاه خانواده با حضور

 یا دادرس علی البدلو

 قاضی مشاور زنتشکیل میگردد .قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی
به طور

 مکتوبو

 -مستدل

در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را

در پرونده درج کند .قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه
 به نظر قاضی مشاور اشارهو

 چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضیمشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند.
و
تبصره -قوه قضائیه
 در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجدشرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

قانون حمایت خانوادهمصوب  1391/12/1نموداری 9

 متأهلماده  -۳قضات دادگاه خانواده باید

و

 -دارای حداقل چهار سال

سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده  -۴رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:
 -۱نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
 -۲نکاح دائم ،موقت و اذن در نکاح
 -۳شروط ضمن عقد نکاح
 -۴ازدواج مجدد
 -۵جهیزیه

 -۶مهریه

 -۷نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
 -۸تمکین و نشوز

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

 -۱۰حضانت و مالقات طفل
 -۱۱نسب

 -۱۲رشد ،حجر و رفع آن

 -۱۳والیت قهری ،قیمومت ،امور مربوط به ناظر و امین اموال

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

 -۱۵امور راجع به غایب مفقود االثر

 -۱۶سرپرستی کودکان بی سرپرست
 -۱۷اهدای جنین

 -۱۸تغییر جنسیت

تبصره -به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ( )1۲و سیزدهم
( )۱۳قانون اساسی حسب مورد

 طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب۱۳۱۲/۴/۳۱
و
 -و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی

 زرتشتی کلیمیمصوب  ۱۳۷۲/۴/۳مجمع تشخیص مصلحت
ایرانیان
و
 مسیحینظام رسیدگی میشود.
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 حسبیتصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور درامور
و
 احوال شخصیه نکاحآنان از جمله،
و
 -طالق

رعایت تشریفات

معتبر و توسط محاکم قضائی بدون

 تنفیذو

 -اجراء

میگردد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری قوه قضاییه
شماره  503مورخ 1366/2/10
صالحیت دادگاه مدنی خاص برأی رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختالفات
خانوادگی در بند یک ماده  3الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358
شورأی انقالب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی
خارج و در صالحیت دادگاههای حقوقی است مگر اینکه طرفین دعوی بر طبق
بند  4ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند .بنابرأین آراء
شعب سوم وسیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد  ،صحیح
تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی
مصوب  1328برأی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه الزم
االتباع است.

