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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 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
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 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 آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای 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 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1

فصل اول: دادگاه خانواده
ماده 1- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف 
قضائی  حوزه های  کلیه  در  قانون  این  تصویب  تاریخ  از  سال  سه  ظرف  است 
شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه 
قضائیه  قوه  رئیس  تشخیص  به  امکانات  تناسب  به  بخش  قضایی  در حوزه های 

موکول است.1
که  شهرستان هایی  قضائی  حوزه  در  قانون  این  اجرای  زمان  از   -1 تبصره 
دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی 
و  امور  به  قانون  این  با رعایت تشریفات مربوط و مقررات  مستقر در آن حوزه 

دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.2

قانون حمایت  ماده یک  اوالً- دادگاه های خانواده موضوع  ا.ح.ق:  نظریه شماره 7/338- 1392/2/24   -۱
های  ازدادگاه  شعبی  که  کنونی  خانواده  های  ودادگاه  است  نشده  ۱۳۹۱/۱۲/۱هنوزتشکیل  مصوب  خانواده 
اصل  موضوع  های  دادگاه  به  موجود  های  ازدادگاه  تعدادی  اختصاص  قانون  وبراساس  هستند  حقوقی  عمومی 
بیست ویکم)۲۱( قانون اساسی مصوب 76/۵/۸ایجاد شده اند به موجب بند ۱0 ماده ۵۸قانون حمایت خانواده 
۱۳۹۱/۱۲/۱به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می شود 
شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقالً  تشکیل می شود وتشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون 
وپیش بینی تشکیالت مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست. ثانیاً - پس از تشکیل دادگاه های 
خانواده موضوع ماده ۱قانون حمایت خانواده )مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱( به نظرمی رسد گرچه صدر ماده ۲تشکیل این 
دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می باشد که براساس 
آن ظرف ۵سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه های 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 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.
تبصره  اینکه  به  نظر  رأی وحدت رویه شماره 741ـ 1394/3/2۶ هيأت عمومی دیوان عالی کشور:   -۲
۱ ماده ۱ قانون 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 می کند.« و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با 
توجه به بند الف ماده ۱4 )اصالحی ۱۳۸۱/7/۲۸( قانون تشکیل دادگاه های عمـومی و انقالب مشاور پیش بینی 
دعاوی  و  امور  به  خانواده  دادگاه های  تشکیل  عدم  علت  به  دادگاه ها  این  که  مواردی  در  بنابراین  است،  نشده 
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تبصره 2- در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، 
به  قانون  این  با رعایت تشریفات مربوط و مقررات  دادگاه مستقر در آن حوزه 
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.1

این اساس رأی شعبه  بر  ندارد،  قانوناً ضرورت  خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه 
دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی 
امور کیفری در موارد مشابه برای شعب  انقالب در  طبق ماده ۲70 قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و 

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 ۸۱/۸/۱۲ و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ از زمان اجرای قانون 
اخیرالذکر در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای 
عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مذکور صالحیت رسیدگی به دعاوی 
موضوع ماده 4 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 4 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر 
مواد و مقررات این قـانون دارند. بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده 
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 ۲7 قانون یاد شده در طالق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.
۱- نظریه 7/92/۶4۶- 92/4/12 ا.ح.ق: به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت 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 
موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشکیل نشده است، نزدیک ترین دادگاه 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 ۲ 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« عالوه بر »نکاح« ناظر بر »انحالل نکاح« اعم از دائم و موقت نیز 
می باشد که به قرینه لفظی از تکرار مجدد آن خودداری شده است. توجه به سابقه قانونگذاری در این خصوص نیز 
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 ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب 
۱۳۹۱/۱۲/۱ با توجه به سابقه قانونگذاری عالوه برنکاح؛ ناظر بر اصل انحالل نکاح نیز می باشد. منظور از دعاوی 
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ماده 2- 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 باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه 

با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تأمین قاضی  به  تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال 
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 3- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه 

خدمت قضائی باشند.
ماده 4- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:

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

3- شروط ضمن عقد نکاح44
4- ازدواج مجدد

5- جهیزیه

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.
مصوب  خانواده  حمایت  قانون   ۱ ماده   ۲ درتبصره  آنچه  ا.ح.ق:   1392/3/13  -7/92/477 شماره  نظریه 
۱۳۹۱/۱۲/۱ از صالحیت رسیدگی دادگاههای عمومی مستقردر بخشها 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 بنابراین درفرضی که 

نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طالق توسط دادگاههای مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد.
۱- نظریه 7/92/2050 ـ 1392/10/28 ا.ح.ق: لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده 
مصوب سال ۱۳۹۱ مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء  دادگاه 

خانواده رسیدگی می کند حضور قاضی  مشاور زن پیش بینی نشده است.
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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 طفل1
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 جنسیت2

1- نظریه 7/93/457- 93/2/30 ا.ح.ق: با توجه به فرض استعالم، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اوالً- الزم به 
ذکر است که » حضانت« جزء احوال شخصیه نمی باشد. ثانیاً- با 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.
۲- نظریه 7/92/1444- 92/8/4 ا.ح.ق: ۱- درقوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد 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 4 قانون حمایت خانواده،  در زمره »امور« است نه 
دعاوی. ۲- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصالح شناسنامه و مدارک هویتی،  
متفاوت می باشد و قانونگذار در بند ۱۸ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ 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. 4- دادگاه 
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 6۳۸قانون مجازات اسالمی باشد، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
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تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم )12( و سیزدهم )13( 
ایرانیان  شخصیه  احوال  رعایت  اجازه  قانون  طبق  مورد  حسب  اساسی  قانون 
غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه 
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی  تعلیمات دینی  به احوال شخصیه و  راجع 

مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
احوال  و  حسبی  درامور  مذکور  دینی  اقلیت های  عالی  مراجع  تصمیمات 
شخصیه آنان از جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت 

تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.1
ماده 5- درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی 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.

تحریرالوسیله،  چهارم  جلد  در  )ره(  خمیني  امام  فتواي  بنابر  ا.ح.ق:  نظریه شماره 7/93/297- 93/2/14 
مسئله 6 از باب »چند فرع«، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، والیت او بر صغیرهایش ساقط مي شود.

خانواده  حمایت  قانون   4 ماده  موضوع  مالی  دعاوی  به  رسیدگی  ا.ح.ق:  نظریه 7/93/380- 93/2/22   -۱
مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ 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.
نظریه 7/92/1991- 92/10/14 ا.ح.ق: اجرت المثل با توّجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه 
مصوب ۱۳۱۲ 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 شخصیه ایرانیان غیر 
شیعه مصوب ۱۳۱۲ و در تبصره ماده 4 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 ۱۳۹۱/۱۲/۱ 
از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه 
عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت 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.
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همچنین در صورت 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.
مددجویان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  تبصره- 

سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.1
ماده 6- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور 
اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا  را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق 
محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی 

کند.2

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 رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه 
دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوی اصلی نیست بنابراین 
دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی 

به دعوی اصلی نسبت به آن نیز رسیدگی نماید.
نظریه 7/92/10۶4- 92/۶/5 ا.ح.ق: با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱درصورت 
عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را 
از پرداخت هزینه دادرسی،  حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را 
به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل 
دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت 
قانون حمایت   4 ماده  در  است  دولت  عهده  بر  الذکر  فوق  هزینه های  پرداخت  نظر می رسد  به  فوق  ماده  اخیر 
خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

۱۳7۹/۱/۲۱ نیز به این موضوع تأکید شده است.
نظریه 7/92/819- 92/5/1 ا.ح.ق: اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱که بر اساس 
آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری 
وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار 

است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.
۲- نظریه 7/93/139- 93/2/1 ا.ح.ق: حسب ماده ۱۲07 قانون مدنی، »اشخاص محجور« عبارتند از: صغار، 
تفکیکی  ذکر  به  توجه  با  مصوب ۱۳۹۱  خانواده  قانون حمایت   6 ماده  در  ولی  مجانین.  و  رشید  غیر  اشخاص 
»اطفال« از »محجورین«، مراد از »محجورین« ناظر بر اشخاص غیررشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی 
وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳0 - ۱۳64/۱0/۳ که در حکم قانون و الزم االتباع است، مداخله صغیر 
پس از بلوغ شرعی )دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری( در امور مالی، محتاج به اثبات 
رشد است و صرف بلوغ، کافی برای احراز رشد متعاملین نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال 
برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت رشد به حکم دادگاه الزم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت 
خانواده مصوب ۹۱، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثاًل دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به 
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به  دعوی  اصل  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  از  پیش  می تواند  دادگاه   -7 ماده 
درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و مالقات طفل 
و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور 
موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء 
است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی 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.1

عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد.
نظریه 7/92/848- 92/5/7 ا.ح.ق: در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نوعی نمایندگی 
قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد داده 
شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوی مزبور 
باالصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند، در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص 
که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد.

ضابطین )مأمورین اجرا( می توانند به هردو دادگاه صادر کننده  نظریه 7/92/2541- 92/12/28 ا.ح.ق:   -۱
دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت های موضوع ماده 7 قانون حمایت 
خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می شود در جایی قابل 
صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده 
فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا 
است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده۸4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد. ضمناً اگر دستور موقت هاي صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد 
حضانت فرزند مشترک در تاریخ هاي متفاوت باشد، دستور موقتي الزم  االجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد 

زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوي بدون توجه به دستور موقت قبلي صادر شده و الزم االجرا نیست.
نظریه 7/92/12۶1- 92/۶/30 ا.ح.ق: ۱-باتوجه به فرض استعالم، به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده 
امر نفقه هم به  اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در  از  مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پیش 
درخواست زوجه، دستور موقت صادرکند، دستور موقت مزبور به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد ودرفرض 
مزبور اگر حکم به رد دعوی اصلی زوجه ) مبنی بر مطالبه نفقه( صادر شود، مشاٌرالیها مکلف به جبران خسارت 
وارده به زوج ) ناشی ازاجرای دستور موقت( می باشد و درصورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوی 
اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد. 
۲- نکاح دخترباکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است )نه باطل( و تا زمانی که حکم به بطالن نکاح مزبور 
صادر نگردد، آثار عقد صحیح را دارا است . مقررات ماده ۱04۳ اصالحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را 
موقوف به اجازه پدرنموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است ودرفرض مطروحه درصورتی 
که صفت باکره بودن به هرعلتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج 
نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند می توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت 
احوال ومواد 66و6۸ آیین نامه اصالحی آن با تنظیم اقرار نامه رسمی رفع اشکال نمایند. ۳- هرچند به موجب 
ماده ۱۱70 قانون مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت وی نسبت به فرزند می گردد ولی مستنداً به مواد 40 
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ماده 8- 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.1

به بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که 
حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد.

نظریه 7/93/2007 ـ 1393/8/24 ا.ح.ق: کلمه »می تواند« در ماده 7 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ناظر بر 
اختیار دادگاه بـرای قبول یا رّد درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می باشد؛ 
وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، 

اصوالً تأمین اخذ نمی شود. این امر قباًل در ماده۲0 قانون حمایت خانواده۱۳۵۳ نیز بیان شده بود.
نظریه 7/92/2287- 92/12/3 ا.ح.ق: چون دستور موقت مندرج در ماّده 7 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ 
در قالب حکم صادر نمی شود و ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ضمانت اجرای استنکاف از اجرای »حکم« 
دادگاه در مورد حضانت طفل و امتناع از استرداد طفل، یعنی »بازداشت« را مختص »حکم« دادگاه به شرح یاد شده 
دانسته است، لذا شامل »دستور موقت« در زمینه موضوع مذکور نمی گردد. ضمناً اگر دستور موقت های صادره از 
دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ های متفاوت باشد ، دستور موقتی الزم االجرا است 
که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی 

صادر شده و الزم االجرا نیست.
۱- نظریه شماره 7/93/288 مورخ 93/2/14 ا.ح.ق: رعایت مواعد قانونی که قانون گذار به منظور حفظ 
حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده ۸ 

قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ می باشد.
نظریه 7/93/191- 93/2/۶ ا.ح.ق: چنانچه تحقیقات دادگاه طبق تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب 
۹۱ منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نشود دادگاه طبق ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل خواهد آورد و چنانچه تحقیقات 

منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده دعوت خواهد شد.
نظریه 7/92/1179- 92/۶/18 ا.ح.ق: با توجه به ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه مقید به رعایت مهلت 
برای  نیست  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   ۲۵۹ ماده  موضوع  هفته ای  یک 
پرداخت دستمزد کارشناسی، چنانچه دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد ولی پرداخت کننده دستمزد کارشناسی 
اقدام به پرداخت دستمزد نماید هر چند مهلت یک هفته سپری شده باشد، دادگاه می تواند دستور اجرای قرار 
کارشناسی را صادر کند ولی اگر قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی پرونده به نظر دادگاه برسد دادگاه می تواند 

با توجه به عدم پرداخت دستمزد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
نظریه 7/92/۶4۶- 92/4/12 ا.ح.ق: هر چند هنوز دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ 
 تشکیل نشده است ولیکن به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر»  از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی 
شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در 
آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند«، بنابر این 
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ماده 9- تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین 
دعوی 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.1

دادگاه های عمومی حقوقی که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده بودند نیز در حال حاضر 
می باید برابر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از جمله ماده ۸ آن رسیدگی نمایند. باعنایت به تبصره 
۱ ماده ۲0 و تبصره ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۸7، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل 
مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است و منظور از تشریفات، 

مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی،  جلسه دادرسی و مانند آن است.
چنانچه  که  است  این  خانواده  حمایت  قانون   ۸ ماده  تبصره  از  منظور  ا.ح.ق:   92/3/20  -7/92/500 نظریه 
خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی )زوجه( تکلیف 
شده او نیز آخرین اقامتگاه خوانده را مشخص نماید تا چنانچه پس از تحقیقات اگر خوانده در همان محل باشد 
اوراق قضائی به آن محل ارسال در غیر این صورت از طریق انتشار آگهی در روزنامه از خوانده دعوت به عمل آید 
در حالیکه در مورد ماده ۱۲ اقامتگاه زوجین مشخص است در این صورت به زوجه اختیار داده شده است در محل 
اقامت خوانده و یا سکونت خود اقامه دعوی نماید و در مواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز 

مال غیر منقول باشد در محل استقرار مال غیر منقول اقامه دعوی شود.
نظریه 7/93/1۶89- 1393/7/22 ا.ح.ق: در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت 
با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق  خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می  کند، تصمیم  گیری 

خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابالغ شود.
۱- نظریه 7/92/202۶- 92/10/17 ا.ح.ق: نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، 
تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده 
۲7 همین قانون، نظر داوران می تواند در رأی دادگاه مؤثر باشد )اگر دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل ّرد 
می کند(، بنائاً علیهذا در خصوص ابالغ قرار ارجاع امر به داوری مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص 
قرار ارجاع امر به کارشناسی به استناد ماده ۲60 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و نیز مستفاد از ماده 7۳ قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ابالغ گردد.
نظریه 7/92/2017- 92/10/1۶ ا.ح.ق: با عنایت به فرض استعالم و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در 
ماده ۳0۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابالغ واقعی 
نیافته و الیحه ای هم تقدیم  اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور 
ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به 
خوانده، غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱6 قانون 

حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی گردد.
نظریه 7/93/2۶۶4- 1393/10/29 ا.ح.ق: در فرض استعالم، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره 
تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ 
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جلسه  سازش  و  صلح  فرصت  کردن  فراهم  برای  می تواند  دادگاه   -10 ماده 
دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده 11- در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم 
قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین 

را صادر کرده است، تأمین محکومٌ به را درخواست کند.
امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در  در دعاوی و  ماده 12- 
دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی 

که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.1

حصری نیست، دادگاه در صورتی شماره های تماس مقید در دادخواست را می تواند برای امر ابالغ مورد استفاده 
قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابالغ، اعالم نموده 
است. شایان ذکر است با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدراالشاره، احراز صحت ابالغ با دادگاه است.

نظریه 7/92/1013- 1392/۶/2 ا.ح.ق: اوالً وقتی طرفین یا یکی از اطراف پرونده قبول می نماید که اخطاریه 
به وی از طریق پیامک ارسال شود باید به لوازم آن نیز که ابالغ به طریق مذکور ابالغ واقعی اخطاریه محسوب می 
شود، ملتزم باشد. ثانیاً به لحاظ فنی باز شدن یا نشدن پیامک توسط تلفن همراه مخاطب امکان پذیر است. ثالثاً 
به صراحت قسمت اخیر ماده ۹ قانون حمایت خانواده، احراز صحت ابالغ به مخاطب به عهده مقام قضائی است.

نظریه 7/92/2384- 1392/12/13 ا.ح.ق: با توجه به تصریح ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشریفات 
و نحوه ابالغ ) اوراق دعوا و...( تابع مقررات قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳7۹ است. در فرض سئوال 
که خواهان در آدرس اعالمی شناخته نشده است موضوع مشمول ماده۵6 قانون آئین دادرسی مدنی است. با توجه به 
اینکه رسیدگی به دعوای نسب، ترافعی است بدون ابالغ وقت رسیدگی، دادگاه نمی تواند و نباید رسیدگی ماهوی نماید.

۱- نظریه 7/93/150- 93/2/1 ا.ح.ق: طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، صالحیت دادگاه خانواده 
صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه می باشد و دعاوی کیفری موضوع ماده 4۹ به بعد قانون ماّرالذکر، وفق 
عالوه  به  می شود.  رسیدگی  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  تشکیل  قانون  اصالح  قانون  و  کیفری  دادرسی  آئین 
چنانچه بخواهیم صالحیت دادگاه را افزایش دهیم نیاز به نّص قانونی داریم و از طرفی در امور استثنائی می باید 
به قدر متیّقن اکتفاء نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند، خودداری کرد. رویه موجود محاکم 
خانواده نیز بر همین اساس است بنابراین ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صرفاً مربوط به دعاوی مورد 
اشاره در این ماده است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح نماید، در مورد 

ضرب و جرح و سایر جرائم، محل وقوع جرم مالک صالحیت است.
امور  و  دعاوی  طرح  اجازه   ۹۱ مصوب  خانواده  حمایت  قانون   ۱۲ ماده  اح.ق:   93/2/1  -7/93/139 نظریه 
خانوادگی مربوط به »زوجین« را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی 
وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیّقن اکتفاء نمود؛ بنابراین 
علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشاٌرالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی 

زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.
نظریه 7/93/95- 93/1/2۶ ا.ح.ق: آن چه مالک صالحیت دادگاه برابر ماّده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ 

می باشد،»محل سکونت« زوجه است نه »محل اقامت « وی و این دو اصطالح با هم مترادف نیستند.
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نظریه 7/92/1951- 92/10/8 ا.ح.ق: همانطور که ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
به  رسیدگی  که صالحیت  دادگاهی می شود  از  تأمین خواسته  درخواست  که  است  نموده  اعالم  مدنی  امور  در 
اصل دعوی را داشته باشد و لذا چنانچه زوجه به استناد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۹۱ تأمین خواسته را از 
دادگاه محل اقامت خود درخواست کرده، ولی دعوای اصلی را در دادگاه محل سکونت خوانده مطرح کرده باشد، 

درخواست تأمین خواسته نیز باید به دادگاه محل سکونت خوانده فرستاده شود.
نظریه 7/92/31- 92/1/18 ا.ح.ق: رأی وحدت رویه شماره 70۵- ۱۳۸6/۸/۱، ناظر به صالحیت دادگاه محل 
اقامت زوجه نیست وراجع به صالحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است، درفرضی که زوجه به استناد ماده ۱۳ 
قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورای وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست 
مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طالق، عنوان دعوی 
طاری را داشته و باتوجه به ماده ۱7قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صالحیت همان دادگاه است ضمناً ماده 7 

قانون حمایت خانواده سابق مصوب ۱۳۵۳ برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.
نظریه 7/92/1577- 92/8/18 ا.ح.ق: با توجه به اینکه در مقابل نص قانون نمی توان اجتهاد نمود، لذا چون 
مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مبنی بر جواز طرح دعوی خانوادگی از سوی زوجه به عنوان 
خواهان در محل اقامت خودش به طرفیت زوج )که بر خالف عمومات آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی نیز می باشد( صرفاً ناظر به »زوجه« است، لذا با توجه به فرض استعالم در دعوی نفقه فرزند ولو آنکه 
دختر باشد، به طرفیت پدر، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه خانواده محل اقامت پدر )خوانده دعوی( می باشد 

و مفاد ماده ۱۲ قانون صدرالذکر قابل تسّری به این دعوی نیست.
نظریه 7/92/819- 92/5/1 ا.ح.ق: امتیاز واختیاری که درماده ۱۲قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور 
خانوادگی به زوجه داده شده است مغایرتی با مقررات ماده ۱۳قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور 
اخیرالذکر، خواهان  ندارد زیرا طبق مقررات  مدنی و رأی شماره 70۵-۱۳۸6/۸/۱هیأت عمومی دیوانعالی کشور 
می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا 
قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه » خواهان می تواند« که درتمام این مقررات به کار رفته است 
حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا 
خوانده )طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده( یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی 
راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه 
باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱در 

محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.
نظریه 7/94/1۶5- 1394/01/25 ا.ح.ق: طبق مواد ۱۲ و بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه نیز 
می تواند دادخواست طالق به جهات شرعی و قانونی به دادگاه تقدیم نماید و طبق ماده ۲۹ این قانون چنانچه بتواند 
حکم طالق اخذ نموده و به مرحله اجرا برسد، می تواند بدون صرف  نظر کردن از مهریه و جهیزیه و اجرت المثل ، رأی 
طالق را اجرا و پس از آن برای مطالبه حقوق مذکور از طریق اجرای احکام اقدام نماید. ولی در طالق خلع ، نفقه ایام 

عده به زوجه تعلق نمی گیرد. نحله نیز در مواردی که زوجه متقاضی طالق است به وی تعلق نمی گیرد.
زوجه  به  مصوب۹۱  خانواده  حمایت  قانون  ماده۱۲  در  قانونگذار  ا.ح.ق:  نظریه 7/93/2008ـ 1393/8/24 
اختیار داده است که در محّل سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. 
بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا 
طرح دعوی نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار 
عدم صالحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این 
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علیه  را  خانواده  دادگاه  موضوع صالحیت  دعاوی  زوجین  هرگاه  ماده 13- 
یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست 
چند  یا  دو  چنانچه  دارد.  را  رسیدگی  صالحیت  است  شده  داده  آن  به  مقدم 
به  باشد، دادگاهی که صالحیت رسیدگی  دادخواست در یک روز تسلیم شده 

دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.1
محل  دادگاه  باشد،  کشور  از  خارج  مقیم  زوجین  از  یکی  هرگاه  ماده 14- 
اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی 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 صالحیت 
رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده 15- هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود 
را در محاکم و مراجع صالحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این 
محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این 

احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

مورد تأثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صالحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. 
بدیـهی است که خواهان می تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده۱۲ قانون یاد شده در 
محل اقامت خود اقامه دعوا نماید و اگر وکیل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی تواند 

مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.
۱- نظریه 7/92/2541- 92/12/28 ا.ح.ق: الف- مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه های قضایی مختلف 
است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان. ب- باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت 
ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل  خانواده مصوب ۹۱ که فقط 
نمی شود. ج- با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف بما سبق می شوند ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ 
ناظر به دعاوی که قبل از الزم االجرا شدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد. د- باتوجه به قسمت اخیر 

ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده مزبور صرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.
نظریه 7/92/۶4۶- 92/4/12 ا.ح.ق: با توجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط 
ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی شود و با توجه به اصول و مقررات 
حاکم بر صالحیت دادگاه ها به شرح مندرج در باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی، ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متقین که همانا نص 

ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است، اکتفا کنیم.
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تبصره- ثبت طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری 
اجرای صیغه  ارائه گواهی  با  زوج  یا  به درخواست کتبی زوجین  ایران  اسالمی 
با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب  طالق توسط اشخاص صالحیتدار که 
رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طالق 

رجعی منوط به انقضای عده است.
در طالق بائن نیز زوجه می تواند طالق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی 

اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیت دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طالق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت 

این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.1

فصل دوم: مراکز مشاوره خانوادگی
ماده 16- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات 
خانوادگی و طالق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف 
سه سال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار 

دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره- در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی 

وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.2

۱- نظریه 7/92/707- 92/4/19 ا.ح.ق: حسب مواد 4 و ۲4 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، ثبت طالق پس 
از صدور رأی از ناحیه دادگاه خانواده، مجاز است، اگر چه طالق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، پس از صدور 
حکم از ناحیه دادگاه آلمان، در صورت اجرای صیغه شرعی طالق فیما بین زوجین مزبور،  وفق موازین شرعی و 
ً  به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و ماده ۱6۹  توسط مقام صالحیت دار، نفوذ شرعی دارد. ولی مستندا
قانون اجرای احکام مدنی، حکم طالق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی، زمانی واجد اثر حقوقی در 
ایران می گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد بنابراین برای تنفیذ طالق با توجه به 
ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، زوج می باید ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه،  مبادرت به تقدیم 
دادخواست تنفیذ طالق در دادگاه خانواده صالح نماید و درخصوص صالحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده 

۱4 قانون اخیرالذکر مالک می باشد.
2- نظریه شماره 7/92/2017- 92/10/1۶ ا.ح.ق: باعنایت به فرض استعالم وباتوجه به تعریفي که از رأي 
غیابي در ماده ۳0۳ قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني آمده، چنانچه خوانده، سابقه 
ابالغ واقعي اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد ودر جلسات دادرسي نیز حضور نیافته و الیحه اي هم 
تقدیم ننموده و وکیلي نیز معرفي نکرده باشد، دراینصورت حکم صادره از سوي دادگاه در دعاوي خانوادگي نسبت 
به خوانده، غیابي محسوب است وصرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱6 قانون 
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ماده 17- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند 
مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق 
و فقه و مبانی حقوق اسالمی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید 
از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش 
انجام وظایف  اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه  تخلفات  به  نحوه رسیدگی  و 
و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب 
آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به وسیله 

وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد.
ماده 18- در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، 
دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختالف و تعیین 

مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.1
ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین،  مراکز مشاوره خانواده ضمن  ماده 19- 
ایجاد  را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در  خواسته های دادگاه 
سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه 
مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دالیل عدم 

سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم می کنند.
به  خانواده  مشاوره  مراکز  کارشناسی  نظریه  مالحظه  با  دادگاه  تبصره- 

تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

فصل سوم: ازدواج
ماده 20- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن 

نکاح یا طالق الزامی است.
ماده 21- نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در جهت محوریت و استواری 

حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوري شدن رأي مزبور نمي گردد.
۱- نظریه شماره 7/92/59۶ - 1392/4/1 ا.ح.ق: طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حوزه 
قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم نظر این مرکز را در مورد امور 
و دعاوی خانوادگی خواستار شود بکار بردن عبارت »می تواند در صورت لزوم« حاکی از اختیار دادگاه است. لذا 

بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رأی بنماید.
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روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار 
میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت 

آن در موارد زیر الزامی است:
1- باردارشدن زوجه

2- توافق طرفین
3- شرط ضمن عقد

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده )20( این قانون در دفاتر اسناد 
رسمی ازدواج یا ازدواج و طالق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با 
تصویب  تا  و  می رسد  قضائیه  قوه  رئیس  تصویب  به  دادگستری  وزیر  پیشنهاد 
آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده )1( اصالحی قانون راجع به ازدواج 

مصوب 1316/2/29 کماکان به قوت خود باقی است.1
تمام  سّکه  ده  و  یکصد  تا  عقد  وقوع  زمان  در  مهریه  هرگاه   -22 ماده 
بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده )2( قانون اجرای 
محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص 
مازاد، فقط مالئت زوج مالک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه 

مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.2

۱- نظریه 7/92/2293- 92/12/3 ا.ح.ق: الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور 
در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم 
از موقت یا دائم موضوع ماده ۱6 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نمی باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد 

متأهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.
۲- نظریه 7/95/1751- 95/7/2۶ ا.ح.ق: باتوجه به اطالق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱ 
اعمال مقررات ماده ۳  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹4، ناظر به مواردی است که زوج مهریه 
را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا 
اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت 
زوج در اجرای ماده ۳  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخالف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می 
شود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد ۱۱0 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفي به اجراي 

احکام توقیف و از آن استیفای حق نماید.
نظریه 7/93/۶75- 93/3/25 ا.ح.ق: برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، وصول مهریه تا سقف 
۱۱0 سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. در نتیجه چنانچه زوج علی رغم مالئت 
از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود.

نظریه 7/93/309- 93/2/15 ا.ح.ق: با توجه به مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، مهریه 
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اجرای  نحوه  قانون   ۲ ماده  مقررات  مشمول  می تواند  آن  معادل  یا  آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد  ده  یکصدو  تا 
محکومیت های مالی قرار گیرد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط مالئت زوج مالک پرداخت است و حتی 
اجرای  نحوه  قانون   ۲ ماده  مفاد  تّسری  موجب  هم  مذکور  میزان  بر  مازاد  در خصوص  اصالحی  گزارش  صدور 
محکومیت های مالی نسبت به مهریه مازاد بر میزان صدرالذکر نمی گردد ضمناً حکم مقرر در ماده مزبور از قواعد 

آمره بوده و نسبت به گذشته نیز قابل تّسری است.
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   ۲4 ماده  به  توجه  با   -۱ ا.ح.ق:  نظریه شماره 7/93/1۶7 مورخ 93/2/2 
عمومی و انقالب در امور مدنی و نیز با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 7۲۲ مورخ ۱۳۹0/۱0/۱۳ دیوان عالی 
کشور که دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین را قابل استماع دانسته است استماع دعوای اعسار 

کلی یا جزئی از محکومٌ به بالمانع است. ۲- کسر از حقوق محکومٌ علیه نسبت به کل محکومٌ به است.
نظریه 7/92/2187- 92/11/1۶ ا.ح.ق: برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ وصول مهریه 
تا سقف ۱۱0 سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ در نتیجه چنانچه زوج 
علی رغم مالئت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار 
این مقررات قابل اعمال نخواهد بود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از۱۱0 سکه مهریه، 

اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید.
نظریه 7/92/1784 - 92/9/13 ا.ح.ق: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  )و در حال حاضر ماده 
۳ قانون جدید مصوب ۱۳۹۳( )بازداشت زوج( برای مازاد بر میزان ۱۱0 سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، 
لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱0 سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق 

معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء  حق نماید.
فقط شامل  قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱  ماده ۲۲  اطالق  ا.ح.ق:  نظریه 92/5/7-7/92/849 
مهریه تا میزان ۱۱0 سکه بهار آزادی یا معادل آن می شود بنابراین نسبت به مازاد آن چه نسبت به متعهد اصلی 

)زوج( چه ضامنین قابلیت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد.
نظریه 7/92/1334 - 92/7/8 ا.ح.ق: ۱- باتوجه به اطالق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ 
اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه 
تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون و یا اینکه بعد از اجرای 
قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای 
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳77 )و ماده ۳ قانون جدید مصوب ۱۳۹۳(  بر خالف قانون 
مرقوم و بازداشت غیر قانونی محسوب می شود و درصورت صدور برگ جلب باید از آن رفع اثر شود. چنانچه زوج قبل 
یا بعد از اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ یکصد و ده سکه از مهریه متعلقه را به زوجه پرداخت 
نموده باشد در فرض استعالم دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید در اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب 
۱۳۹۱/۱۲/۱ نسبت به صدور دستور آزادی زوج در صورت حبس بودن و یا رفع اثر از دستور جلب وی اقدام نماید.

نظریه 7/93/1937- 93/8/17 ا.ح.ق: صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای 
ثبت که براساس آئین نامه اجرای مفاد رسمی الزم االجرا صادرگردیده، نمی باشد.

نظریه شماره 7/93/150۶- 1393/۶/2۶ ا.ح.ق: چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه 
ها صادر گردد و نه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه ها قابل وصول نباشد، قیمت 
آن باید پرداخت شود. دراین صورت قیمت سکه ها باید به نرخ یوم االداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت 
گردد. الزم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده ۱0۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳76/4/۲۹ ناظر به موردی است 

که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
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ماده 23- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک 
باید طرفین پیش  این قانون بیماری هایی را که  تاریخ الزم االجراءشدن  از  ماه 
از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای 
زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعالم کند. دفاتر رسمی ازدواج باید 
پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء 
به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های 

مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره- چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری داللت کند، 
ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع است. در مورد بیماری های مسری و 
خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین 
تعیین شده معرفی  به مراکز  نظارت  و  اعالم می شود، طرفین جهت مراقبت  و 
می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید 

شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم: طالق
ماده 24- ثبت طالق و سایر موارد انحالل نکاح و نیز اعالم بطالن نکاح یا 
از صدور گواهی عدم  ازدواج و طالق حسب مورد پس  دفاتر رسمی  طالق در 

امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده 25- درصورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند، دادگاه باید 
موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند 
تقاضای طالق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم 
انصراف متقاضی از طالق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد 

توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.
ماده 26- در صورتی که طالق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه 
به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب 
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اعمال  شرایط  احراز  یا  به طالق  زوج  الزام  به صدور حکم  قانون  مطابق  مورد، 
وکالت در طالق مبادرت می کند.1

ماده 27- در کلیه موارد درخواست طالق، به جز طالق توافقی، دادگاه باید 
به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این 
موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران 

را با ذکر دلیل رد کند.2

۱- نظریه 7/93/149- 93/2/1 ا.ح.ق: در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی 
طالق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طالق است و دادگاه عالوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت 
به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا 

قطعی شدن رأی است.
نظریه 7/92/1914- 92/10/4 ا.ح.ق: حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲6 قانون 
حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طالق بر جواز 
اعمال وکالت صادر می شود، متفاوت از حکم طالق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طالق توافقی 
است؛ زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طالق دارد و مورد مشمول ماده ۳4 

قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
نظربه شماره 7/92/1331- 92/7/8 ا.ح.ق: حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲6 
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طالق بر 
جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طالق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طالق توافقی 
است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طالق دارد و مورد مشمول ماده ۳4 

قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
توافق  لحاظ  به  یا  خانواده  قانون حمایت  ماده ۲6  توافقی طبق  اح.ق: طالق  نظریه 7/92/1319- 92/7/7 
طرفین در طالق یا به درخواست زوج به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و طبق ماده  ۳4این 
قانون، گواهی مذکور باید به مرحله قطعیت برسد تا الزم االجراء شود، اعم از اینکه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی 
باشد یا پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شود. ولی در مورد صدور حکم به طالق بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور 
عالوه بر تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی نیز پیش بینی شده است اعم از اینکه الزام به صدور حکم طالق به 

درخواست زوجه و به لحاظ جهات قانونی باشد یا به لحاظ تحقق شرط یا شرایط ضمن عقد.
در سند  که  وکالت  از  استفاده  با  زوجه  )اگر  سؤال  فرض  در  ا.ح.ق:  نظریه شماره 7/93/447- 93/2/29 
نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵0 سکه خودش را مطلقه کند و بعدا رجوع انجام شده، 
حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟( با رجوع، رابطه زوجیت به حالت 
اول بازمی گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به 

اعتبار خود باقی است.
2- نظریه 7/92/53۶- 92/3/2۶ ا.ح.ق: نظر به اینکه وکالی منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح 
تقاضای طالق توافقی می باشند و عالوه بر آن و در ماده ۲7 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ در 
طالق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طالق محرز باشد تعیین و 

معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.
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ماده 28- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند 
ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی 
سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور 

به دادگاه معرفی کنند.
تبصره 1- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، 
درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره 2- درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به 
ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را 
از بین افراد واجد صالحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین 
از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین 

به تعیین داور مبادرت می کند.
ماده 29- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات 
و  معین  را  حمل  و  اطفال  زوجه،  نفقه  و  مهریه  جهیزیه،  تکلیف  ازدواج،  سند 
همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده )336( قانون مدنی 
تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های 
حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه 
به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان مالقات وی با پدر و 
مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه 
است. طالق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا 
تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق 
مذکور به ثبت طالق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طالق برای دریافت این 

حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.1

نظریه 7/93/142۶- 1393/۶/18 ا.ح.ق: با توجه به صراحت ماده ۲7 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ 
با این عبارت: »در کلیه موارد درخواست طالق به جز طالق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، 
موضوع را به داوری ارجاع کند«، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا 

خیر، باید در غیر موارد درخواست طالق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.
۱- نظریه 7/93/۶37- 93/3/21 ا.ح.ق: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و 
جاری شدن صیغه طالق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر 
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خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی )مانند مهریه( و 
یا غیرمالی )مثل حضانت( را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل 
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت 
طالق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعالم گردیده که هرگاه زن بدون دریافت 
حقوق مذکور به ثبت طالق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طالق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای 
انحصار حکم )امکان صدور اجرائیه( به  بنابراین به معنای  اقدام کند.  احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط 

حقوق مالی نمی باشد.
نظریه 7/93/۶28- 93/3/20 ا.ح.ق: امتناع طفل یا نوجوان از مالقات با پدر )خواهان( نقض یک تعهد یا الزام 
قانونی برای طفل یا نوجوان )فرزند( تلقی نمی شود تا طرح دعوا مطابق ماده ۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی 
مصوب ۱۳7۹ را توجیه نماید. بلکه این امر یک تکلیف اخالقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی می باشد و 

اساساً چنین دعاویی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
نظریه 7/93/514- 93/3/7 ا.ح.ق: اوالً- اعمال مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، در خصوص 
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان در زمان صدور رأی برای طالق ، با توجه به اطالق آن هم 
شامل موردی است که زوج خواهان طالق است و هم شامل موردی است که زوجه یا هر دو نفر زوجین خواستار 
طالق هستند و با توجه به منطوق آن نیازی نیست که زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق 
مالی خود نماید و دادگاه رأساً ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات 

قانونی، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف فرزندان را مشخص می نماید.
ثانیاً- اگر زوجه متقاضی طالق باشد، ولی راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد 

حکمی صادر نمی کند.
خانواده  حمایت  قانون   ۲۹ ماده  طبق  المثل«  »اجرت  مورد  در  ا.ح.ق:   93/2/31  -7/93/4۶7 نظریه 
۱۳۹۱/۱۲/۱، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳6 قانون مدنی تعیین می گردد بنابراین تعیین آن 

ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.
نظریه 7/93/210- 93/2/7 ا.ح.ق: ثبت طالق طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ در دو مورد ممکن 
خواهد بود: ۱- ثبت طالق در صورت پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج. ۲- ثبت طالق در صورت رضایت 
زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکوٌم به. اگر حکم طالق آماده اجرا بوده و از طرف یکی از 
زوجین به دفتر خانه مربوطه ارائه شده باشد و زوج تا این تاریخ موفق به پرداخت حقوق مالی زوجه که مورد حکم 
قرار گرفته، نشده باشد یا حکم اعسار یا تقسیط محکوٌم به را دریافت ننموده باشد و زوجه نیز بدون دریافت حقوق 
مالی خود راضی به ثبت طالق نباشد ،ثبت آن ممکن نخواهد بود. هر چند زوج پس از صدور حکم طالق نیز در 
خصوص حقوق مالی زوجه می تواند دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه بدهد. ولی چون طبق ماده ۳۳ قانون 
حمایت خانواده ۹۱ ،مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام 
خواهی است، چنانچه تا زمان اعتبار حکم طالق ،زوج توانسته باشد حکم اعسار یا تقسیط محکوٌم به را دریافت 
نماید و یا زوجه بر اساس قسمت اخیر ماده ۲۹ به ثبت طالق رضایت دهد و پس از ثبت طالق برای دریافت حقوق 
مالی مندرج در حکم صادره از طریق اجرای احکام اقدام کند، حکم طالق ثبت می شود در غیر این صورت حکم 
طالق اعتبار خود را از دست می دهد و طرفی که مایل به طالق باشد، مجدداً باید اقدام کند. با وصف مراتب فوق، 
زوج هم می تواند همزمان با رسیدگی به درخواست طالق، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه بدهد و 
هم پس از صدور حکم طالق. طبق ماده ۲0 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که پس از این نظریه تصویب 

شده است با تسلیم دادخواست اعسار اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا صدور حکم اعسار تداوم پیدا می کند.
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نظریه 7/93/220- 93/2/8 ا.ح.ق: رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اعم از اینکه خواهان 
طالق زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طالق به درخواست هریک از زوجین می باید 

تکلیف حقوق مالی زوجه ) ناشی از روابط زوجیت( را نیز مشخص نماید.
باید  نظریه 7/93/1۶7- 93/2/2 ا.ح.ق: مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دادگاه 
ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف مهریه را نیز تعیین نماید و این امر 

به معنای تعیین تکلیف نسبت به کل مهریه است و نه جزء آن )۱۱0 سکه(.
نظریه 7/93/139- 93/2/1 اح.ق: به دلیل آنکه مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده 
مصوب ۹۱ در قسمت حقوق مالی زوجه، حتی اگر زوج خواهان طالق باشد با توجه به ذیل این ماده، قابلیت 
صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد. لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طالق از ناحیه زوج و 
صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه از جمله مهریه 

رسیدگی نمود.
نظریه 7/93/139- 93/2/1 اح.ق: تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طالق الزامی است و 
اصوالً نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ 

امر جدیدی نیست و قانون اصالح مقررات مربوط به طالق نیز به همین نحو بوده است.
نظریه 7/92/2454- 92/12/20 ا.ح.ق: رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اعم از اینکه خواهان 
طالق زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طالق به درخواست هریک از زوجین می باید 
تکلیف حقوق مالی زوجه )ناشی از روابط زوجیت( را نیز مشخص نماید وزوجه چه خوانده طالق باشد، چه خواهان 

آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طالق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.
یک  هیچ  بنابراین  است  ابوین  تکلیف  طفل  حضانت  اینکه  به  توجه  با  ا.ح.ق:   92/۶/5-7/92/1081 نظریه 
نمی توانند از دیگری بابت حضانت و نگهداری طفل اجرت مطالبه نمایند،  خاصه آنکه توافقاتی بر نگهداری از قبل 

وجود داشته است.
نظریه 7/92/1237 -92/۶/2۶ ا.ح.ق: چنانچه ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین به 
صورت شرط ضمن عقد به عمل آید، معتبر است . در قباله های نکاحیه فعلی نیز شرطی به عنوان »بندالف« در 
همین ارتباط وجود دارد. بنابراین درصورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد 
و طالق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشاٌر الیها نباشد، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی 
زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد. ضمناً شرط مالی تنصیف 

دارایی مانع تعیین اجرت المثل نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.
نظریه 7/92/1248 -92/۶/27 ا.ح.ق: طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه در هر حال مکلف است 
ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد »از جمله عند االستطاعه بودن مهریه« و مندرجات سند نکاحیه 
تکلیف مهریه را همراه با سایر حقوق زوجه تعیین نماید. ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه خواهد بود، 
مگر اینکه زوجه بدون دریافت مهریه و سایر حقوق مالی خود به ثبت طالق رضایت دهد یا اینکه حکم قطعی دایر 

بر اعسار زوج یا تقسیط محکوٌم به صادر شود.
نظریه 7/92/1408 - 92/7/22 ا.ح.ق: رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اعم از اینکه خواهان 
طالق، زوج یا زوجه باشد ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طالق به درخواست هر یک از زوجین می باید 
باشد چه  نماید و زوجه چه خوانده طالق  نیز مشخص  را  از روابط زوجیت(  ناشی  تکلیف حقوق مالی زوجه ) 
خواهان آن،  برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طالق می تواند تقاضای صدور اجرائیه 
نماید. علیهذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در قسمت حقوق مالی 
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ماده 30- در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی 
از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه 

زوجه حتی اگر زوج خواهان طالق باشد، قابلیت صدور اجرائیه  به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با 
رسیدگی به درخواست طالق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت 
دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز ) از جمله مهریه و نحله( رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه 
هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 7۲۲ مورخ ۹0/۱0/۱۳ )مندرج در صفحه ۱۹۲6جلد دوم مجموعه قوانین 
ومقررات روزنامه رسمی سال۱۳۹0( هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طالق باشد، 
در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، »دائن« 
دادخواست  به  مربوط  پرونده  تکمیل  با  همزمان  زوج  اعسار  دادخواست  به  رسیدگی  مراحل  چنانچه  می باشد. 
مشارالیه برای طالق به اتمام رسد و هر دو خواسته )طالق و اعسار( معّد صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن 
صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً 

رعایت ضوابط ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ضروری است.
نظریه 7/94/94- 1394/1/19 ا.ح.ق: زوج می تواند در حین رسیدگی به دعوای طالق چه درخواست طالق از 
جانب خودش باشد چه از جانب زوجه ) زیرا در هر دو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، 
زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه ، تقاضای صدور اجراییه نماید( ، 
باتوجه به ماده ۲4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 
7۲۲-۱۳/۱0/۱۳۹0 دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه ) مهریه ، اجرت المثل و...( 

را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طالق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.
نظریه 7/93/1140- 1393/5/18 ا.ح.ق: ۱- اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین 
اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علیحده می باشد. تنصیف 
دارایی، شرطی است که به عنوان بند »الف« در عقدنامه های چاپی جمهوری اسالمی ایران آمده و در صورت 
حالیکه  در  می گردد،  محسوب  عقد  عنوان شرط ضمن  به  شد،  اشاره  که  همانگونه  زوجین،  توسط  آن  امضای 
اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳6 قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در 
آن تعیین می گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد. ۲ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند 
»الف« مندرج در متن چاپی عقدنامه ها، این است که طالق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشاٌرالیها 
از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و 

غیرارادی  باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
نظریه 7/94/1۶5- 1394/1/25 ا.ح.ق: طبق مواد ۱۲ و بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه نیز 
می تواند دادخواست طالق به جهات شرعی و قانونی به دادگاه تقدیم نماید و طبق ماده ۲۹ این قانون چنانچه 
و  جهیزیه  و  مهریه  از  کردن  نظر  بدون صرف   می تواند  برسد،  اجرا  مرحله  به  و  نموده  اخذ  بتواند حکم طالق 
اجرت المثل ، رأی طالق را اجرا و پس از آن برای مطالبه حقوق مذکور از طریق اجرای احکام اقدام نماید. ولی 
در طالق خلع ، نفقه ایام عده به زوجه تعلق نمی گیرد. نحله نیز در مواردی که زوجه متقاضی طالق است به وی 

تعلق نمی گیرد.
المثل  نظریه 7/93/4۶7- 1393/2/31 ا.ح.ق: طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱/۱۲/۱0، اجرت 
ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳6 قانون مدنی تعیین می گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه 

ندارد.
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کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی 
دریافت نماید.1

آن  عدم  یا  وجود جنین  درمورد  پزشک ذی صالح  گواهی  ارائه  ماده 31- 
برای ثبت طالق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته 

باشند.2
ماده 32- در مورد حکم طالق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط 

به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رأی فرجامی است.
ماده 33- مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی 
یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طالق از سوی زوجه به دفتر 
رسمی ازدواج و طالق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ 
برای  می کند  ابالغ  زوجین  به  سردفتر  نشود،  حاضر  دفترخانه  در  مراتب  ابالغ 
اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور 
زوج و عدم اعالم عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طالق جاری 
و ثبت می شود و مراتب به زوج ابالغ می گردد. در صورت اعالم عذر از سوی زوج، 

۱- نظریه 7/93/۶24-93/3/20 ا.ح.ق: اوالً- بقاء بند ب تبصره 6 اصالحی ماده واحده قانون اصالح مقررات 
مربوط به طالق به معنای این است که در موارد شمول تبصره مذکور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله 
تعلق می گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اوالً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج 
الزم شرط نشده باشد، ثانیاً طالق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طالق ناشی از تخلف زن از وظایف 
همسری یا سوء اخالق و رفتار وی نباشد. ثانیاً- اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، 
یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با 
قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت 
دادگاه می تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است.

۲- نظریه 7/93/584- 93/3/13 ا.ح.ق: ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که ارائه گواهی پزشک 
ذی صالح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طالق الزامی می داند، ناظر به زمانی است که امکان 
آن فراهم باشد. بنابراین در صورتی که زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی آورد،  این امر مانع اقدامات 
قضایی و نیز ثبت طالق نمی باشد. همچنین در صورتی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه 
محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام 

تست بارداری معاف نماید.
بودن  یا غیرمدخوله  یائسه  )مثاًل  بر عدم وجود جنین  با قطع  ا.ح.ق: دادگاه  نظریه 7/93/431- 93/2/28 
زوجه(، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ۳۱ قانون 

حمایت خانواده مصوب ۹۱، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.
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یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره- دادگاه صادرکننده حکم طالق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی 

سردفتر در اجرای صیغه طالق در صورت امتناع زوج تصریح کند.1
ماده 34- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی 
رأی  شدن  قطعی  یا  قطعی  رأی  ابالغ  تاریخ  از  پس  ماه  سه  طالق  و  ازدواج 
است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را 
تاریخ تسلیم در  از  به دفترخانه رسمی طالق تسلیم کرده است ظرف سه ماه 
از درجه  ارائه نکند، گواهی صادرشده  را  یا مدارک الزم  دفترخانه حاضر نشود 

اعتبار ساقط است.
تبصره- هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین 
بر  توافقاتی که گواهی مذکور  اعتبار ساقط شود کلیه  از درجه  قانون  به حکم 

مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.2

قانون حمایت خانواده  از »حکم طالق« مذکور درماده ۳۳  نظریه 7/93/125- 93/1/31 ا.ح.ق: منظور   -۱
مصوب ۹۱/۱۲/۱ با توجه به مواد ۲6 و ۳۳ و ۳4 این قانون حکم الزام زوج به طالق است و شامل گواهی عدم 
امکان سازش نمی شود زیرا قانونگذار در ماده ۲6 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، »حکم طالق« اطالق 
نکرده است و در ماده ۳4 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن 
رأی دانسته ولی در ماده ۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طالق را، از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام 

خواهی قرار داده است.
۲- نظریه 7/93/78۶- 93/4/7 ا.ح.ق: الف- طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار 
قانون  اجرایی  نامه  آیین  ماده ۲0  )به موجب  نمی شود.  این مهلت  تمدید  یا موجب  امکان سازش  گواهی عدم 
حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که پس از این نظریه تصویب شده است، طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت سه 
ماهه خواهد بود به شرط آنکه گواهی ارائه دادخواست اعسار به همراه گواهی عدم امکان سازش در مهلت سه 
ماهه به دفترخانه ارائه شده باشد.( ب- حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان 

سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی شود.
نظریه 7/92/1190-92/۶/20 ا.ح.ق: گواهی عدم امکان سازش با توجه به مواد ۳۳ و ۳4 قانون حمایت خانواده 

قابل فرجام خواهی نیست و فقط قابل تجدیدنظر است در حالی که حکم طالق قابل فرجام خواهی است.
نظریه 7/92/1388- 92/7/20 ا.ح.ق: الف- چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ 
یک از زوجین به دفتر رسمی طالق تسلیم نشود، همانطور که درماده ۳4قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱آمده، 
گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گواهی عدم 
امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می گردد. ب- به موجب ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب 
۹۱، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طالق مراجعه وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ولی زوجه 
ظرف یک هفته پس از اخطار در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعایت مفاد تبصره این ماده صیغه طالق 
را جاری وپس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه می رسد. بدیهی است حقوق و وجوهی که وفق 
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ماده 35- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه 
و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته 
در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه 
طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه 

طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه می رسد.
تبصره- فاصله بین ابالغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده 
زوجه  یا  زوج  که  مواردی  در  باشد.  کمتر  هفته  یک  از  نباید  قانون  این   )34(
آگهی  نشر  طریق  از  المکان  مجهول  شخص  از  دعوت  باشند،  المکان  مجهول 
در جراید کثیر االنتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل 

می آید.1

گواهی عدم امکان سازش مربوطه، زوج مکلف به پرداخت آن ها در حق زوجه در قبال طالق می باشد، قبل از 
زوج  توسط  می نماید  اعالم  سردفتر طالق  مقررات،  وفق  که  ای  سپرده  به حساب  می باید  اجرای صیغه طالق 
پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط زوج، مطابق آن اقدام می گردد. ج- هرگاه گواهی عدم 
امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، حسب ماده ۳6قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، در صورتی که 
زوجه بنابر اعالم دادگاه صادرکننده گواهی مزبور ویا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طالق وکالت بالعزل 

داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طالق وثبت آن نیست.
۱- نظریه شماره 7/93/192 مورخ 93/2/۶ ا.ح.ق: با توجه به اینکه در ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب 
۱۳۹۱از عبارت »گواهی عدم امکان سازش« به طور مطلق استفاده شده است بنابراین هم شامل طالق توافقی و 

هم طالق به درخواست زوج می باشد.
قانون حمایت خانواده مصوب  ماده ۳۵  اعمال  ا.ح.ق: در خصوص چگونگی  نظریه 7/92/2312- 92/12/5 

۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است:
اوالً- با توجه به اطالق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر 
نوع منشائی می باشد، خواه ناشی از طالق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طالق از ناحیه زوج باشد. به عالوه 
توافق در طالق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعالم داشته اند هر دو متقاضی طالق می باشند 

و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
ثانیاً- وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه 
حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه، حاضر شوند، 
در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طالق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطالع زوجه می رسد.

ثالثاً- در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طالق، با عنایت 
به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجائی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طالق زوجین ]که 
شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد[، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز 
مشخص نماید بنابراین این اجرا و ثبت طالق در فرض مورد نظر )عدم حضور زوجه در دفترخانه( منوط به سپردن 
کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی 
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ماده 36- هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده 
باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعالم دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند 
رسمی در اجرای صیغه طالق وکالت بالعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع 

اجرای صیغه طالق و ثبت آن نیست.1
در  یا  دفترخانه  در  رعایت جهات شرعی  با  اجرای صیغه طالق  ماده 37- 

محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
و  جاری  مربوط  مقررات  مطابق  طالق  صیغه  رجعی،  طالق  در  ماده 38- 
مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طالق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو 
شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر 
این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه 
طالق ابطال و درصورت عدم رجوع صورت جلسه تکمیل و طالق ثبت می شود. 
دو  و  آنان  نمایندگان  یا  زوجین  امضای سردفتر،  به  تکمیل شده  صورت جلسه 
شاهد طالق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طالق و 
عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و 

عدم احراز رجوع، طالق ثبت می شود.
ماده 39- در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش 

دفترخانه اعالم می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج،  مطابق آن اقدام می شود.
۱- نظریه 7/93/80۶- 93/4/8 ا.ح.ق: با توجه به فرض استعالم مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس 
از درخواست طالق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طالق، در خصوص 
تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است: الف- در صورتی که زوجه بنابر اعالم دادگاه صادرکننده گواهی 
عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی )از جمله سند نکاحیه رسمی(، در اجرای صیغه طالق وکالت بالعزل 
داشته باشد، با توجه به ماده ۳6 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طالق و 
ثبت آن نیست. ب- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طالق باشد، با عنایت به مفهوم 
مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طالق نمود و به عالوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به 
دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی با َمضی مهلت مقرر قانونی از درجه 

اعتبار ساقط است.
نظریه 7/92/1519- 92/8/13 ا.ح.ق: با توجه به ماده ۳6 قانون یاد شده در طالق توافقی که منجر به صدور 
گواهی عدم امکان سازش گردیده چنانچه زوج از توافق عدول نماید و نخواهد زوجه را طالق دهد، نمی توان وی 
را مجبور به طالق نمود ولی در مورد زوجه که دادخواست با تقاضاو توافق وی با زوج تنظیم گردیده و گواهی 

صادره نیز در موعد مقرر قانونی تسلیم دفترخانه گردیده، عدم حضور وی تأثیری در اجرای صیغه طالق ندارد.
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یا حکم طالق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به 
دفتر رسمی ازدواج و طالق ارائه شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده 40- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند 
یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع 
بازداشت  حکم  اجرای  زمان  تا  نخستین  رأی  صادرکننده  دادگاه  دستور  به  و 

می شود.1
به مالقات، حضانت،  راجع  توافقات  دادگاه تشخیص دهد  هرگاه  ماده 41- 
نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت او است یا در صورتی که 
مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع مالقات طفل تحت 
حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری 
امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با 

رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

۱- نظریه 7/93/4۶5- 93/2/31 ا.ح.ق: ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ 
مختص »حکم« است و به دستور موقت که در قالب »قرار« صادر می شود، تسری ندارد.

بصورت  صدرالذکر  قانون   40 ماده  در  شده  قید  »بازداشت«  ا.ح.ق:    92/۶/31  -  7/92/1270 نظریه 
»دستورقضایی« است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گردد و غایت زمانی آن، لغایت مرتفع 

شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.
نظریه 7/92/81۶ - 92/5/1 ا.ح.ق: اوالً- با توجه به اطالق ماده ۱۱70قانون مدنی، ازدواج موقت هم مانند 
ازدواج دائم موجب سلب حضانت مادر می باشد و این ماده نسخ نشده است ولی در صورتی که دادگاه تشخیص 
دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، با توجه به مواد 40 به بعد قانون حمایت 
خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد و سلب حق حضانت موضوع ماده ۱۱70 قانون 
مدنی، به معنی منع حضانت و سلب صالحیت مادر نیست و با وجود صراحت قانون،  موردی برای رجوع به فتوی 
نیست. ثانیاً- مطابق ماده ۵4 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر 
خودداری کند یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود و 
این مورد از شمول ماده 6۳۲ قانون مجازات اسالمی تعزیرات، خارج است و رسیدگی به آنچه که در قانون حمایت 

خانواده مصوب۹۱/۱۲/۱ ذکر شده به اعتقاد این کمیسیون در صالحیت دادگاه خانواده است.
نظریه شماره 7/92/12۶1 - 92/۶/30 ا.ح.ق: هرچند به موجب ماده ۱۱70 قانون مدنی، ازدواج مادر موجب 
به مواد 40 به بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱  سلب حضانت وی نسبت به فرزند می گردد ولی مستنداً 
درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند 

حضانت را به مادر طفل بدهد.
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تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه مالقات والدین با طفل ساز و کار 
مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

تهیه  دادگستری  وزارت  توسط  ماه  شش  ظرف  ماده  این  اجرائی  آیین نامه 
می شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد.1

یا  مادر  قیم،  ولی،  رضایت  بدون  نمی توان  را  مجنون  و  صغیر   -42 ماده 
شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر 
بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طالق به محل دیگر یا خارج از کشور 
با درنظر  اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و  فرستاد، مگر 
درصورت  دادگاه  دهد.  اجازه  را  امر  این  ذی حق  اشخاص  مالقات  حق  گرفتن 
موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای 

تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.2

۱- نظریه 7/92/2335- 92/12/7 ا.ح.ق: اوالً- اصوالً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین نامه 
اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. ثانیاً- مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت 
و سالمت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده 4۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب 

آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین نامه نیز قابلیت اجرا دارد.
نظریه 7/92/1319- 92/7/7 اح.ق: چنانچه اشخاص مصرح در ماده  ۱۱7۲ قانون مدنی، متقاضی حضانت 
طفل یا مالقات با طفل نباشند یا دادگاه به طرق مقتضی از موارد مصرح در ماده 4۱ قانون حمایت خانواده مصوب 
۹۱ مطلع شود، در این حالت بدون نیاز به تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده می باید رأساً رسیدگی و تعیین تکلیف 
نماید و لیکن چنانچه اشخاص مصرح در ماده ۱۱7۲ قانون مدنی متقاضی حضانت طفل یا مالقات طفل باشد 
و مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر قانونی، خودداری نماید و یا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص 
ذی حق شود در این صورت رسیدگی دادگاه خانواده به موارد مصرح درماده 4۱ قانون حمایت خانواده مصوب 

۱۳۹۱، مستلزم تقدیم دادخواست است.
نظریه 7/92/۶28- 92/4/8 ا.ح.ق: برابرنص ماده 4۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ در صورتی که 
مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقرر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری 
با رعایت مصلحت طفل تصمیم  با پیش بینی حدود نظارت وی  ناظر  یا تعیین شخص  امر حضانت به دیگری 
یا دادستان هر  یا قیم  اقربای طفل  تقاضای  به  نیز دادگاه  قانون مدنی  برابر ماده ۱۱7۳   . نماید  اتخاذ  مقتضی 
تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی 

قهری درموارد مذکور در این ماده بالمانع است.
۲- نظریه 7/92/230۶- 92/12/5 ا.ح.ق: اوالً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 4۲ قانون 
حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه عبارت:» درخواست ذی نفع« و »تأمین مناسبی اخذ می کند«، به نظر 
می رسد تأمین می تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد. ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه 
از حیث »ضمانت و نحوه اجرای آن«، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و 
مسئولیت وی و پرداخت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی 
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آنها است مگر  با مادر  حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده  ماده 43- 
آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خالف 

مصلحت فرزند تشخیص دهد.1

ربط است. ضمناً با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی 
است. ثالثاً: از آنجائیکه در ماده 4۲ فوق الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن »حق مالقات اشخاص ذی 
حق« و در صورت صالحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، 
به نظر می رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود. رابعاً: با توجه به ماده 4۲ مورد بحث اذن خروج 
صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی نفع صورت می گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده 

حضانت و نگهداری و مالقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.
نظریه 7/92/19۶7- 92/10/9 ا.ح.ق: ۱- درخصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به 
سن رشد )هجده سالگی( نرسیده اند،  مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد. ۲و۳- همانگونه که از مفاد ماده 4۲ 
قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مشخص است، در صورت عدم رضایت ولی، قّیم، مادر یا شخصی که حضانت و 
نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده، مجوز دادگاه جهت خروج از کشور صغیر یا مجنون الزم است. 4- با 
توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مؤخر بر قانون گذرنامه مصوب ۵۱ با اصالحات و الحاقات بعدی 
آن می باشد، در خصوص صغار و مجانین، دادگاه خانواده به صراحت ماده 4۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، 
مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است. ۵- با توجه به منطوق بند ۱0 ماده ۸4 قانون 
باشد که  نفع  باید ذی  امور مدنی، خواهان در دعوای مطروحه  انقالب در  و  دادگاه های عمومی  آیین دادرسی 
تشخیص آن به عهده دادگاه است؛ در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوی از حیث شکلی مردود اعالم 
می گردد. 6- مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع 

الخروجی فرزند اقدام کند تا ولّی قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.
مربوط .  قانونی  مواد  رعایت  با  زوج  توسط  زوجه  چنانچه   -۱ ا.ح.ق:   1394/01/25  -7/94/155 نظریه 
ممنوع الخروج شده باشد یعنی زوجه مشمول استثنانات مندرج در ماده ۱۸ قانون گذرنامه نبوده و این امر مد نظر 
مقام ممنوع الخروج  کننده قرار گرفته باشد، در این صورت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه زوجه ، 
مقامی است که در صورت احراز اضطرار زوجه برای خروج از کشور ) ولو در صورت مخالفت زوج ( می تواند اجازه 
را صادر نماید ۲-  باتوجه به عموم و اطالق الحاکم ولی الممتنع و نیز با عنایت به ماده 4۲ قانون حمایت خانواده 

مصوب ۱۳۹۱، مرجع تصمیم گیری در خصوص موضوع خروج طفل در معیت مادرش ، دادگاه خانواده می باشد.
نظریه 7/93/1159- 1393/5/18 ا.ح.ق: اوالً: با توجه به ماده 4۲ قانون حمایت خانواده ۹۱، امور مربوط به 
اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تامین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده ای از 
دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد که قباًل نسبت به حضانت و به تبعیت آن، مالقات فرزند مزبور تعیین 
تکلیف نموده است. ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می رسد »تامین« 
می تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. ثالثاً: احکام ناظر بر تامین ماخوذه از حیث ضمانت 
و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف 
متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای 

جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
۱- نظریه 7/92/1848- 1392/9/23 ا.ح.ق: طبق ماده 4۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی 
که پدر آن ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را 
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ماده 44- درصورتی که دستگاه های اجرائی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا 
سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های 
متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور 

را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده 45- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات 

دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است.1
به دعاوی  پانزده سال در جلسات رسیدگی  زیر  حضور کودکان  ماده 46- 

خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
النفقه،  ماده 47- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب 

میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
باید  دادگاه  به موجب حکم  که  مواردی  و سایر  ماده  این  درمورد  تبصره- 
وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه 
کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد 

ادامه می یابد.2

خالف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و 
چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می شود.

۱- نظریه شماره 7/93/399- 93/2/24 ا.ح.ق: اوالً- در خصوص »حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال«، 
مستنداً به ماده ۱۲۱0 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳0 مورخ ۱۳64/۱0/۳، با رسیدن 
طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت 
)امر غیر مالی( منتفی است و فرد بالغ )پس از بلوغ شرعی( می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، 
زندگی نماید. ثانیاً- در مورد »مالقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال«، با عنایت به منطوق ماده 4۵ قانون حمایت 
خانواده مصوب ۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم مالقات چنین فرزندی با 

هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بالاشکال است و احراز این امر با دادگاه است.
نظریه 7/93/209- 93/2/7 ا.ح.ق: با عنایت به منطوق ماده 4۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، چنانچه 
مصلحت و غبطه کودک ایجاب کند، صدور حکم مالقات کودک با مادر و تهیه الزامات آن توسط پدر، بالاشکال 

است و احراز این امر با دادگاه می باشد.
مصوب  خانواده  حمایت  قانون   47 ماده  ذیل  تبصره  به  توجه  با  ا.ح.ق:   92/2/1۶  -7/92/278 نظریه   -۲
۹۱/۱۲/۱ که از تاریخ ۹۲/۲/7 الزم االجرا گردیده است همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است می تواند 

دستور وصول اقساط آن را صادر نماید.
نظریه 7/93/1530- 1393/۶/31 ا.ح.ق: ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر می دارد: 
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فصل ششم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده 48- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و 
سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از 
کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:

1- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و 
بعدی و  مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر  ازدواج وی 

تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری مالک عمل است.
تبصره- اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به 

تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
2- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا 
یا  از دریافت حقوق وظیفه  مانع  بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی 

مستمری متوفی نیست.
اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن  3- فرزندان 
نیازمند  افتاده  از کار  درصورتی که معلول  از آن منحصراً  بعد  و  بیست سالگی 
کمک  از  مورد  باشند حسب  داشته  دانشگاهی  تحصیالت  به  اشتغال  یا  باشند 
هزینه اوالد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار 

می گردند.
قانونی  وراث  سایر  و  فرزندان  و  دائم  زوجه  مستمری  یا  وظیفه  حقوق   -4
کشوری  استخدام  قانون   )87( ماده  مطابق  بازنشسته  و  شاغل  کارکنان  کلیه 
مصوب 1345/3/31 و اصالحات بعدی آن و با لحاظ ماده )86( همان قانون و 

اصالحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره- مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون 

فوت شده اند نیز الزم االجراء است.

آنان را تعیین  نفقه  یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت  »...دادگاه در صورت درخواست زن 
می کند...«؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی 
که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹6 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
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فصل هفتم: مقررات کیفری
ماده 49- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا 
فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که 
ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به 
پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. 
این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق 

استنکاف کند نیز مقرر است.1
ماده 50- هرگاه مردی برخالف مقررات ماده )1041( قانون مدنی ازدواج 
به  مذکور  ازدواج  هرگاه  می شود.  محکوم  درجه شش  تعزیری  حبس  به  کند، 
مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت 
دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، 

زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
و  نگهداری  مسؤول  یا  قانونی  سرپرست  مادر،  قهری،  ولی  هرگاه  تبصره- 
مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته 
باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد 

نیز مقرر است.

نظریه 7/93/۶۶4- 93/3/25 ا.ح.ق: جرائم کیفری مذکور در مواد 4۹ به بعد قانون حمایت خانواده،   -۱
وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاههای 
حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از 

تشکیل نیز در حدود صالحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون، صالحیت رسیدگی دارند.
یا دوم، واجد  باشد  اول  ازدواج  ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه  به  اقدام  نظریه 7/93/139- 93/2/1 اح.ق: 
وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما از آنجائیکه برابر قانون، ثبت ازدواج 

دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
نظریه 7/93/20- 93/1/1۶ ا.ح.ق: اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف 
کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. اّما از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج 

دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
نظریه 7/92/2189- 92/11/1۶ ا.ح.ق: به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳که به موجب 
قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خالف شرع بودن آن ها را اعالم ننموده وبا قانون حمایت خانواده 
مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱6 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت 

واعتبار خود باقی است.
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ماده 51- هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده )1060( قانون 
مدنی و یا بر خالف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری 

درجه پنج محکوم می شود.
ماده 52- هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار 
یا دعوای حقوقی  با طرح شکایت کیفری  یا برخالف واقع  بی اساس بوده است 
مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی 

درجه شش محکوم می شود.
با وجود علم به  نیز که  قانونی اشخاص مذکور  قائم مقام  این حکم درمورد 
با طرح  زوجیت  عدم  به  علم  رغم  علی  یا  کند  انکار  دادگاه  در  را  آن  زوجیت، 

شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
صورت  در  را  خود  زن  نفقه  مالی،  استطاعت  داشتن  با  هرکس  ماده 53- 
تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس 
شاکی  شکایت  به  منوط  کیفری  تعقیب  می شود.  محکوم  درجه شش  تعزیری 
خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا 

اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم 
تحت  کودکان  یا  مصنوعی  تلقیح  از  ناشی  فرزندان  نفقه  نیز  و  است  تمکین 

سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.1

۱- نظریه 7/92/2211- 92/11/19 ا.ح.ق: تمکین عام )نه خاص( از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح 
مندرج در ماده ۱0۸۵ قانون مدنی )حق حبس( نمی گردد و رأی وحدت رویه شماره 7۱۸- ۹0/۲/۱۳ هیأت عمومی 
دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر بر تاریخ 

صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
نظریه 7/93/2902- 1393/11/20 ا.ح.ق: اوالًـ رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده 
۱۳۹۱ وفق عمـومات آییـن دادرسـی کیفـری و علـی االصـول در دادگاه عمومی )کیفری( رسیدگی می شود، 
زیرا صالحیت دادگاه خـانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸گانه 
مذکور در ماده 4 قانون یادشده می  باشد. ثانیاً ـ چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵4 قانون حمایت خانواده 
۱۳۹۱ )خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از مالقات طفل(، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، 
با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا 
ده میلیون ریال می  باشد و با انطباق این مجازات با بند »الف« ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۸7، 

باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صالحیت شورای حل اختالف است.
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