
 (1391)مصوب خانواده تیقانون حما

 

 اول ـ دادگاه خانواده فصل

 

قانون در  نیا بیتصو خیموظف است ظرف سه سال از تار هیقوه قضائ ،یخانوادگ یبه امور و دعاو یدگیـ به منظور رس1ماده

 یقضائ یدر حوزه هادادگاه  نیا لیدهد. تشک لیشعبه دادگاه خانواده تشک یشهرستان به تعداد کاف یقضائ یحوزه ها هیکل

 موکول است. هیضائقوه ق سیرئ صیبخش به تناسب امکانات به تشخ

 

آن،  لینشده است تا زمان تشک لیکه دادگاه خانواده تشک ییشهرستانها یقانون در حوزه قضائ نیا یـ از زمان اجرا1تبصره

 یدگیرس یخانوادگ یقانون به امور و دعاو نیمربوط و مقررات ا فاتیتشر تیمستقر در آن حوزه با رعا یحقوق یدادگاه عموم

 کند. یم

 

 فاتیتشر تینشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعا لیکه دادگاه خانواده تشک ییبخشها یـ در حوزه قضائ۲تبصره

ل آن که راجع به اصل نکاح و انحال یکند، مگر دعاو یم یدگیرس یخانوادگ یامور و دعاو هیقانون به کل نیمربوط و مقررات ا

 شود.  یم یدگیرس یحوزه قضائ نیکتریدر دادگاه خانواده نزد

 

ظرف سه  دیمشاور با یگردد. قاض یم لیمشاور زن تشک یالبدل و قاض یدادرس عل ای سیـ دادگاه خانواده با حضور رئ۲ماده

انشاء  یونده درج کند. قاضاظهارنظر و مراتب را در پر یبه طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعو یروز از ختم دادرس

 را رد کند. یو هینظر لیمخالف باشد با ذکر دل یاشاره و چنانچه با نظر و اورمش یدر دادنامه به نظر قاض دیبا یکننده رأ

 

خانواده اقدام کند و  یدادگاهها هیکل یمشاور زن برا یقاض نیموظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأم هیـ قوه قضائ تبصره

 دادگاه خانواده باشد استفاده کند. یتصد طیمشاور مرد که واجد شرا یتواند از قاض یدت مم نیدر ا

 

 باشند. یحداقل چهار سال سابقه خدمت قضائ یمتأهل و دارا دیـ قضات دادگاه خانواده با3ماده



 

 دادگاه خانواده است: تیدر صالح ریز یبه امور و دعاو یدگیـ رس۴ماده

 

 از برهم زدن آن یو خسارات ناش یـ نامزد1

 

 ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح۲

 

 ـ شروط ضمن عقد نکاح3

 

 ـ ازدواج مجدد۴

 

 هیزیـ جه5

 

 هیـ مهر6

 

 تیزوج امیـ نفقه زوجه و اجرت المثل ا۷

 

 و نشوز نیـ تمک8

 

 آن یـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضا9

 

 ـ حضانت و مالقات طفل1۰

 

 ـ نسب11



 

 ـ رشد، حجر و رفع آن1۲

 

 در امور مربوط به آنان تیاموال محجوران و وصا نیامور مربوط به ناظر و ام مومت،یق ،یقهر تیـ وال13

 

 ـ نفقه اقارب1۴

 

 مفقود االثر بیـ امور راجع به غا15

 

 سرپرست یکودکان ب یـ سرپرست16

 

 نیجن یـ اهدا1۷

 

 تیجنس رییـ تغ18

 

 تیحسب مورد طبق قانون اجازه رعا ی( قانون اساس13) زدهمی( و س1۲وع اصول دوازدهم )اشخاص موض یـ به دعاو تبصره

 هیمطروحه راجع به احوال شخص یبه دعاو یدگیو قانون رس 31/۴/131۲در محاکم مصوب  عهیرشیغ انیرانیا هیاحوال شخص

شود  یم یدگیحت نظام رسمصل صیمجمع تشخ 3/۴/13۷۲ وبمص یحیو مس یمیکل ،یزرتشت انیرانیا ینید ماتیو تعل

آنان از جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط  هیو احوال شخص یمذکور درامور حسب ینید یها تیاقل یمراجع عال ماتیتصم

 گردد. یو اجراء م ذیتنف فات،یتشر تیبدون رعا یمحاکم قضائ

 

راز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، تواند پس از اح یدادگاه م یاز اصحاب دعو کیهر یـ درصورت عدم تمکن مال 5ماده

پرداخت آنها را به زمان  ایها معاف  نهیهز ریو سا یحق الزحمه داور ،یالزحمه کارشناسحق ،یدادرس نهیرا از پرداخت هز یو



دادگاه حسب مورد  ل،یبر داشتن وک ریدا یوجود الزام قانون ایاقتضاء ضرورت  تدر صور نیحکم موکول کند. همچن یاجرا

 کند. یم نییتع یمعاضدت لیوک یبه درخواست فرد فاقد تمکن مال ایرأساً 

 

 یدادرس نهیکشور از پرداخت هز یستیسازمان بهز انی)ره( و مددجو ینیامداد امام خم تهیـ افراد تحت پوشش کم تبصره

 باشند یمعاف م

 

 یء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوشخص محجور را به اقتضا ینگهدار ایکه حضانت طفل  یهر شخص ایـ مادر  6ماده

 کند. یضرورت را بررس یدر ابتداء ادعا دیصورت، دادگاه با نیدارد. در ا زیمحجور را ن ایمطالبه نفقه طفل  یبرا

 

حضانت،  لیاز قب یدر امور نیاز طرف یکیبه درخواست  یدر مورد اصل دعو میاز اتخاذ تصم شیتواند پ یـ دادگاه م۷ماده

 نیدستور موقت صادر کند. ا ن،یدارد بدون اخذ تأم تیآنها فور فیتکل نییمالقات طفل و نفقه زن و محجور که تع و ینگهدار

اتخاذ  یقابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعو یئحوزه قضا سیرئ دییبه تأ ازیدستور بدون ن

ماده دوباره دستور موقت  نیشود، مگر آنکه دادگاه مطابق ا یاثر ممحسوب و از آن رفع  ینکند، دستور صادرشده ملغ میتصم

 صادر کند.

 

 شود. یانجام م یمدن یدادرس نییآ فاتیتشر ریسا تیدادخواست و بدون رعا میدر دادگاه خانواده با تقد یدگیـ رس 8ماده

 

او را به دادگاه اعالم کند. دادگاه به طرق اقامتگاه  نیآخر دیکند، با یـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرف تبصره

 کند. یم یریگ میو تصم قیباره تحق نیدر ا یمقتض

 

 یو انقالب در امور مدن یعموم یدادگاهها یدادرس نییو نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آ فاتیـ تشر9ماده

منظور به  نیا یرا برا کیو پست الکترون یتلفن امی، پپست، نمابر لیاز قب یگریطرق د یدعو نیاست، لکن چنانچه طرف

 انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابالغ با دادگاه است. قیرا به آن طر الغتواند اب یدادگاه اعالم کنند، دادگاه م

 



ز آنان ا یکی ای نیرا به درخواست زوج یفراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرس یتواند برا یـ دادگاه م1۰ماده

 اندازد. ریدو بار به تأخ یحداکثر برا

 

تواند از  یم زیآن ن یاز شروع اجرا شیو تا پ یقانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطع نیموضوع ا یمال یـ در دعاو11ماده

 محکوم ٌبه را درخواست کند. نیرا صادر کرده است،تأم نیکه حکم نخست یدادگاه

 

محل سکونت خود  ایتواند در دادگاه محل اقامت خوانده  یزوجه م ن،یمربوط به زوج یدگو امور خانوا یـ در دعاو1۲ماده

 باشد. رمنقولیغ هیکه خواسته، مطالبه مهر یکند مگر در مورد یاقامه دعو

 

متعدد مطرح کرده  یقضائ یدر حوزه ها گریکدی هیدادگاه خانواده را عل تیموضوع صالح یدعاو نیـ هرگاه زوج13ماده

 کیچند دادخواست در  ایرا دارد. چنانچه دو  یدگیرس تیکه دادخواست مقدم به آن داده شده است صالح یدادگاهباشند، 

 کند. یم یدگیرس یدعاو هیزوجه را دارد به کل یبه دعوا یدگیرس تیکه صالح یشده باشد، دادگاه میروز تسل

 

 یدگیرس یاقامت دارد برا رانیکه در ا یل اقامت طرفخارج از کشور باشد، دادگاه مح میمق نیاز زوج یکیـ هرگاه 1۴ماده

سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت  رانیاز آنان در ا یکی یخارج از کشور باشند ول میمق نیصالح است. اگر زوج

صالح  یگدیرس یموقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برا سکونت رانیو اگر هر دو در ا رانیفرد ساکن در ا

را دارد، مگر آنکه  یدگیرس تیسکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صالح رانیدر ا نیاز زوج کی چیاست. هرگاه ه

 توافق کنند. گریدر محل د یاقامه دعو یبرا نیزوج

 

محل اقامت  تداریخود را در محاکم و مراجع صالح یخانوادگ یخارج از کشور امور و دعاو میمق انیرانیـ هرگاه ا15ماده

احکام را  نیا یرانیا تداریشود مگر آنکه دادگاه صالح یاجراء نم رانیمراجع در ا ایمحاکم  نیمطرح کنند، احکام ا شیخو

 صادر کند. یذیو حکم تنف یبررس

 



زوج  ای نیزوج یبه درخواست کتب رانیا یاسالم یجمهور یهایخارج از کشور در کنسولگر میمق انیرانیـ ثبت طالق ا تبصره

 هیقوه قضائ سیرئ بیوزارت امور خارجه و تصو شنهـادیکه با پ ـتداریطالق توسط اشخاص صالح غهیص یاجرا یبا ارائه گواه

 یزوجه م زیعده است.در طالق بائن ن یمنوط به انقضا یاست. ثبت طالق رجع ریپذامکان شوندیم یمعرف هایبه کنسولگر

ثبت  یفوق در کنسولگر تداریطالق توسط اشخاص صالح غهیص یاجرا یو ارائه گواه یتواند طالق خود را با درخواست کتب

 یمطالبه حقوق قانون یبرا نقانو نیا تیتواند با رعا یگردد، زوجه م یکه طالق به درخواست زوج ثبت م ی.در موارددینما

 .دیمراجعه نما رانیا یخود به دادگاهها

 

 

 

 

 یدوم ـ مراکز مشاوره خانوادگ فصل

 

صلح و سازش،  جادیدر ا یو طالق و سع یاختالفات خانوادگ شیاز افزا یریخانواده و جلوگ یمبان میـ به منظور تحک16ادهم

 یقانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاهها نیالزم االجراء شدن ا خیموظف است ظرف سه سال از تار هیقوه قضائ

 کند. جادیخانواده ا

 

مراکز  نیا تیتوانند از ظرف یوجود دارد دادگاهها م یستیه مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزک یـ در مناطق تبصره

 استفاده کنند زین

 

روان  ،یمختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشک یمراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ها یـ اعضا1۷ماده

از  دیهر مرکز با یشوند و حداقل نصف اعضا یانتخاب م یحقوق اسالم یفقه و مبانحقوق و  ،یاجتماع یمددکار ،یشناس

مراکز  یبه تخلفات اعضا یدگیآموزش و نحوه رس نش،ینحوه انتخاب، گز ء،باشند. تعداد اعضا طیبانوان متأهل واجد شرا

نامه  نییو نحوه پرداخت آن به موجب آ یتعرفه خدمات مشاوره ا زیمراکز و ن نیو تعداد ا فیانجام وظا وهیمشاوره خانواده، ش



قوه  سیرئ بیو به تصو شودیم هیته یدادگستر ریوز لهیقانون بهوس نیاست که ظرف شش ماه پس از الزماالجراء شدن ا یا

 رسد. یم هیقضائ

 

لزوم با مشخص تواند در صورت  یشده است، دادگاه خانواده م جادیکه مراکز مشاوره خانواده ا یقضائ یـ در حوزه ها18ماده

 خواستار شود. یخانوادگ یمراکز را در مورد امور و دعاو نیمهلت، نظر ا نییکردن موضوع اختالف و تع

 

دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در  یهاخواسته ن،یبه زوج یـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ا19ماده

 ریسازش نامه مبادرت و در غ میراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظکنند. م یسازش م جادیدر ا یموارد مربوط سع

 کنند. یعدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم م لیخود در مورد علل و دال یصورت نظر کارشناس نیا

 

 کندیم یر رأخود مبادرت به صدو صیمراکز مشاوره خانواده به تشخ یکارشناس هیـ دادگاه با مالحظه نظر تبصره

 

 

 

 

 سوم ـ ازدواج فصل

 

 است یطالق الزام ایـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح ۲۰ماده

 

 لیتشک ینکاح دائم را که مبنا ،یروابط خانوادگ یو استوار تیدر جهت محور رانیا یاسالم یجمهور یـ نظام حقوق۲1ماده

 ریاست و ثبت آن در موارد ز یو مقررات قانون مدن یشرع نیتابع مواز زی. نکاح موقت ندهدیرار مق تیخانواده است مورد حما

 است: یالزام

 

 ـ باردارشدن زوجه1



 

 نیـ توافق طرف۲

 

 ـ شرط ضمن عقد3

 

نامه  نییآ ازدواج و طالق مطابق ایازدواج  یقانون در دفاتر اسناد رسم نی( ا۲۰ماده و ماده ) نیموضوع ا عیـ ثبت وقا تبصره

نامه مذکور،  نییآ بیرسد و تا تصو یم هیقوه قضائ سیرئ بیبه تصو یدادگستر ریوز شنهادیسال با پ کیاست که ظرف  یا

 است. یکماکان به قوت خود باق ۲9/۲/1316قانون راجع به ازدواج مصوب  ی( اصالح1موضوع ماده ) ینظام نامه ها

 

معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات  ای یو ده سکّه تمام بهارآزاد کصدیا در زمان وقوع عقد ت هیـ هرگاه مهر۲۲ماده

باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج  زانیم نیاز ا شتریب ه،یاست. چنانچه مهر یمال یهاتیمحکوم ی( قانون اجرا۲ماده)

 است. یبه نرخ روز کماکان الزام هیمقررات مربوط به محاسبه مهر تیمالک پرداخت است. رعا

 

 ییهایماریقانون ب نیالزم االجراءشدن ا خیماه از تار کیمکلف است ظرف  یـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک۲3ماده

 یو فرزندان ناش نیزوج یو خطرناک برا رداریواگ یهایماریب زیشوند و ن نهیآنها واکس هیاز ازدواج عل شیپ نیطرف دیرا که با

پزشکان و مراکز مورد  یصادرشده از سو یاز ثبت نکاح گواه شیپ دیازدواج با یرسم فاترکند. د و اعالم نیاز ازدواج را مع

ماده  نیموضوع ا یهایماریبه مواد مخدر و عدم ابتالء به ب ادیدال بر عدم اعت یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک دییتأ

 کنند. یگانیمطالبه و با مذکور را از آنان یهایمارینسبت به ب نیشدن طرف نهیواکس ایو

 

بالمانع است. در  نیداللت کند، ثبت نکاح در صورت اطالع طرف یماریب ایو  ادیصادرشده بر وجود اعت یـ چنانچه گواه تبصره

شود،  یو اعالم م نییتع یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک لهیو خطرناک که نام آنها به وس یمسر یهایماریمورد ب

 صیبه تشخ نیخطرناک زوج یماریکه ب یشوند. در موارد یم یشده معرف نییاقبت و نظارت به مراکز تعجهت مر نیطرف

 زینسل ن دیشامل منع تول دیباشد، مراقبت و نظارت با نیمنجر به خسارت به جن یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 باشد.



 

 

 

 

 چهارم ـ طالق فصل

 

ازدواج و طالق حسب مورد  یطالق در دفاتر رسم ایاعالم بطالن نکاح  زیل نکاح و نموارد انحال ریـ ثبت طالق و سا۲۴ماده

 دادگاه مجاز است. یحکم مربوط از سو ایعدم امکان سازش  یپس از صدور گواه

 

 نیموضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در ا دیباشند، دادگاه با یطالق توافق یمتقاض نیکه زوج یـ درصورت۲5ماده

 را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. یطالق توافق یتوانند تقاضا یم نیموارد طرف

 

 میاز طالق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصم یصورت عـدم انصراف متقاض در

 کند. یبه دادگاه منعکس م ینهائ

 

عدم امکان سازش اقدام و اگر به  یبه درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواه ای یکه طالق، توافق یـ در صورت۲6ماده

اعمال وکالت در طالق  طیاحراز شرا ایدرخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق 

 کند. یمبادرت م

 

 یصلح و سازش موضوع را به داور جادیبه منظور ا دیبا دادگاه ،یموارد درخواست طالق، به جز طالق توافق هیـ در کل۲۷ماده

رد  لیداوران را با ذکر دل هینظر رد،یصادر و چنانچه آن را نپذ یبا توجه به نظر داوران رأ دیموارد با نیارجاع کند. دادگاه در ا

 کند.

 



نفر از اقارب متأهل  کیابالغ  خیتار هفته از کیمکلفند ظرف  نیاز زوج کیهر ،یـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داور۲8ماده

 کنند. یباشد به عنوان داور به دادگاه معرف یو اجتماع یو خانوادگ یسال داشته و آشنا به مسائل شرع یخود را که حداقل س

 

ماده به  نیمذکور در ا طیشرا ریاز هم جدا شده باشند، درصورت وجود سا ایـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده 1تبصره

 شوند. یم رفتهینوان داور پذع

 

از  کیهر ،یداور رشیاستنکاف آنان از پذ ای شانیبه ا یعدم دسترس ایاقارب  نیدر ب طیـ درصورت نبود فرد واجد شرا۲تبصره

داور  یاز معرف نیکنند. درصورت امتناع زوج یو معرف نییتع گرید تیافراد واجد صالح نیتوانند داور خود را از ب یم نیزوج

 کند.  یداور مبادرت م نییبه تع نیاز طرف کیا به درخواست هریآنان دادگاه، خود  ییم تواناعد ای

 

و نفقه زوجه،  هیمهر ه،یزیجه فیخود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکل یـ دادگاه ضمن رأ۲9ماده

و در مورد  نییتع ی( قانون مدن336مطابق تبصره ماده ) نیطرف تیزوج امیالمثل ااجرت نیو همچن نیاطفال و حمل را مع

 نیکند.همچن یاتخاذ م یمقتض میتصم یحضانت و نگهدار یها نهیهزاطفال و نحوه پرداخت  یحضانت و نگهدار یچگونگ

ان را بستگ ریبا پدر و مادر و سا یزمان و مکان مالقات و ب،یو مصلحت طفل، ترت یعاطف یبا توجه به وابستگ دیدادگاه با

 کند.  نییتع

 

 ایبر اعسار زوج  ریدا یصدور حکم قطع ایزوجه  تیزوجه است. طالق درصورت رضا یحقوق مال هیطالق موکول به تأد ثبت

تواند  یدهد م تیحقوق مذکور به ثبت طالق رضا افتیشود. در هرحال، هرگاه زن بدون در یثبت م زیمحکومٌ به ن طیتقس

 مطابق مقررات مربوط اقدام کند. یاحکام دادگستر یرااج قیحقوق از طر نیا افتیدر یپس از ثبت طالق برا

 

مشترک که  یمخارج متعارف زندگ یاز مال خود برا یاذن و ایکه زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج  یـ در موارد3۰ماده

 .دینما افتیدر یادل آن را از ومع تواندیکرده و زوج نتواند قصد تبرعزوجه را اثبات کند، م نهیبرعهده زوج است هز

 



بر وجود  نیاست، مگر آنکه زوج یثبت طالق الزام یعدم آن برا ای نیصالح درمورد وجود جن یپزشک ذ یـ ارائه گواه31ماده

 اتفاق نظر داشته باشند. نیجن

 

 یفرجام یابالغ رأ ای یمهلت فرجام خواه یو ثبت آن حسب مورد منوط به انقضا غهیص یـ در مورد حکم طالق، اجرا3۲ماده

 است.

 

است. هرگاه حکم  یمهلت فرجام خواه یانقضا ای یفرجام یابالغ رأ خیـ مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تار33ماده

ابالغ مراتب در  خیهفته از تار کیکه زوج ظرف  یشود، در صورت میازدواج و طالق تسل یزوجه به دفتر رسم یطالق از سو

طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در  غهیص یاجرا یکند برا یابالغ م نید، سردفتر به زوجدفترخانه حاضر نشو

و مراتب به  شودیو ثبت م یطالق جار غهیص غه،یص یامتناع او از اجرا ای یو یصورت عدم حضور زوج و عدم اعالم عذر از سو

 .دیآ یعمل مدعوت به نیمذکور از طرف بیبه ترت گرینوبت د کیزوج،  ی. در صورت اعالم عذر از سوگرددیزوج ابالغ م

 

طالق در صورت امتناع  غهیص یسردفتر در اجرا یندگیصادرشده بر نما یدر رأ دیـ دادگاه صادرکننده حکم طالق با تبصره

 کند. حیزوج تصر

 

 یابالغ رأ خیپس از تارازدواج و طالق سه ماه  یبه دفتر رسم میتسل یعدم امکان سازش برا یـ مدت اعتبار گواه3۴ماده

 یکه آن را به دفترخانه رسم یطرف اینشود  میمهلت تسل نیمذکور ظرف ا یاست. چنانچه گواه یشدن رأ یقطع ای یقطع

صادرشده از  یمدارک الزم را ارائه نکند، گواه ایدفترخانه حاضر نشود  در میتسل خیکرده است ظرف سه ماه از تار میطالق تسل

 است.درجه اعتبار ساقط 

 

 هیبه حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کل نیعـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوج یـ هرگـاه گواه تبصره

 گردد. یم یآن صادر شده است ملغ یمذکور بر مبنا یکه گواه یتوافقات

 



 یکند، درصورت میکان سازش را تسلعدم ام یازدواج و طالق مراجعه و گواه یـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسم35ماده

طالق و ثبت آن در  غهیص یاجرا یکند برا یاخطار م نیهفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوج کیکه زوجه ظرف 

دفترخانه مراتب به اطالع زوجه  لهیو پس از ثبت به وس یطالق جار غهیدفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه ص

 .رسدیم

 

هفته کمتر باشد. در  کیاز  دیقانون نبا نی( ا3۴ماده و ماده ) نیدر ا غهیص یو جلسه اجرا هیابالغ اخطار نیـ فاصله ب تبصره

 ایاالنتشار  ریکث دیدر جرا ینشر آگه قیزوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طر ایکه زوج  یموارد

 .دیآ یبه عمل م ترخانهدف لهیدرخواست کننده به وس نهیهز

 

که زوجه بنا بر اعالم دادگاه  یصادر شده باشد، درصورت نیعدم امکان سازش بنا بر توافق زوج یـ هرگاه گواه36ماده

 یطالق وکالت بالعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرا غهیص یدر اجرا یبه موجب سند رسم ایو  یصادرکننده رأ

 .ستیطالق و ثبت آن ن غهیص

 

 .ردیگ یو با حضور سردفتر انجام م گریدر محل د ایدر دفترخانه  یجهات شرع تیطالق با رعا غهیص یـ اجرا3۷هماد

 

ثبت طالق منوط به  یشود ول یو مراتب صورتجلسه م یطالق مطابق مقررات مربوط جار غهیص ،یـ در طالق رجع 38ماده

 تیکه زن رضا نیعده است، مگر ا انیقه در منزل مشترک تا پابر سکونت زوجه مطلّ یحداقل دو شاهد مبن یکتب یارائه گواه

و طالق ثبت  لیطالق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکم هبه ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلس

رسد. در صورت  یآنان و دو شاهد طالق م ندگانینما ای نیسردفتر، زوج یشده به امضا لیشود. صورتجلسه تکم یم

و  دهمدت ع یشود. در هر حال درصورت انقضا یاعطاء م یطالق و عدم رجوع زوج به و غهیص یاجرا یدرخواست زوجه، گواه

 .شودیعدم احراز رجوع، طالق ثبت م

 

 یدادگاه صادرکننده رأ یاز سو دیحکم طالق با ایعدم امکان سازش  یو قابل اجراء بودن گواه یموارد، قطع هیـ در کل39ماده

 ازدواج و طالق ارائه شود. یو همزمان به دفتر رسم یگواه نینخست



 

 

 

 

 اطفال و نفقه یپنجم ـ حضانت و نگهدار فصل

 

از استرداد طفل امتناع  ایآن شود  یمانع اجرا ایحکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند  یـ هرکس از اجرا۴۰ماده

 شود. یحکم بازداشت م یتا زمان اجرا نینخست یننده رأنفع و به دستور دادگاه صادرک یذ یورزد، حسب تقاضا

 

امور مربوط به طفل برخالف مصلحت  ریو سا یدهد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهدار صیـ هرگاه دادگاه تشخ۴1ماده

با اشخاص مانع مالقات طفل تحت حضانت  ایکند و یمقرر خوددار فیکه مسؤول حضانت از انجام تکال یدر صورت ایاو است 

حدود  ینیب شیشخص ناظر با پ نییتع ای یگریامر حضانت به د یواگذار لیاز قب یتواند در خصوص امور یحق شود، م یذ

 اتخاذ کند. یمقتض میمصلحت طفل تصم تیبا رعا ینظارت و

 

و کودک را فراهم  با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده نینحوه مالقات والد یمکلف است برا هیـ قوه قضائ تبصره

 رسد. یم هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو شودیم هیته یماده ظرف ششماه توسط وزارت دادگستر نیا ینامه اجرائ نیی.آدینما

 

آنان به او واگذار شده  یکه حضانت و نگهدار یشخص ایمادر  م،یق ،یول تیبدون رضا توانیو مجنون را نم ریـ صغ۴۲ماده

 نکهیخارج از کشور فرستاد، مگر ا ای گریمحل اقامت قبل از وقوع طالق به محل د ای نیطرف نیباست از محل اقامت مقرر 

امر را اجازه دهـد. دادگاه  نیا حقیو مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق مالقات اشخاص ذ ریدادگاه آن را به مصلحت صغ

و مجنون  ریبازگرداندن صغ نیتضم یبرا نفع،یخواست ذو مجنون از کشور، بنابر در ـریدرصـورت موافقت با خـارج کردن صغ

 . کندیاخذ م یمناسب نیتأم

 



 یدادسـتان، اعطا ای یقهر یول یکه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضا یـ حضانت فرزندان۴3ماده

 دهد. صیحضـانت به مادر را خالف مصلحت فرزند تشخ

 

 می، ملزم به تسل8/۷/1386مصوب  یخدمات کشور تیری( قانون مد5موضوع ماده ) یاجرائ یتگاههاکه دس یـ درصورت۴۴ماده

 یمتعارف زندگ یها نهیهز نیدادستان در حدود تأم صیاموال با تشخ نیمحجوران باشند، ا ریسا ای ریبه صغ یاموال کیتمل ای

 مقرر کند. یگریه دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دمحجور را عهد یکه حضانت و نگهدار ردیقرار گ یشخص اریدر اخت دیبا

 

 است. یالزام یدادگاهها و مقامات اجرائ ماتیتصم هیغبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کل تیـ رعا۴5ماده

 

 یم زیکه دادگاه تجو یجز در موارد ضرور یخانوادگ یبه دعاو یدگیپانزده سال در جلسات رس ریـ حضور کودکان ز۴6ماده

 کند ممنوع است.

 

 کند یم نییپرداخت نفقه آنان را تع بیو ترت زانیاشخاص واجب النفقه، م ریسا ایـ دادگاه در صورت درخواست زن ۴۷ماده

 

 کیوصول شود  هیطور مستمر از محکومٌ علبه یوجوه دیکه به موجب حکم دادگاه با یموارد ریماده و سا نیـ درمورد ا تبصره

 .ابدی یاز دادگاه صادر نشده باشد ادامه م یگریمادام که دستور د یاجرائ اتیاست و عمل یکاف هیئصدور اجرا یبار تقاضا

 

 

 

 

 یو مستمر فهیششم ـ حقوق وظ فصل

 

آن در تمام  میو نحوه تقس یو یوراث قانون ریو فرزندان و سا یزوجه دائم متوف یمستمر ای فهیحقوق وظ زانیـ م۴8ماده

 است: ریز بیخاص به ترت یصندوقها ریو سا یاجتماع نی، تأم یلشکر ،یز کشوراعم ا یبازنشستگ یصندوقها



 

و  ستیحقوق مذکور ن افتیمانع در یگردد و ازدواج و یبرخوردار م یو یمستمر ای فهیاز حقوق وظ یـ زوجه دائم متوف1

 مالک عمل است. یمستمر نیشتریو تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، ب یدرصورت فوت شوهر بعد

 

 یم میتقس یوراث قانون ریآنان و سا نیب یبه تساو یمستمر ای فهیچند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظ یـ اگر متوف تبصره

 شود.

 

مانع از  یحسب مورد توسط زوجه متوف یبازنشستگ ای یاز کارافتادگ یمستمر ،یاز کارافتادگ ای یحقوق بازنشستگ افتیـ در۲

 . ستین یتوفم یمستمر ای فهیحقوق وظ افتیدر

 

که  یو بعد از آن منحصراً درصورت یسالگ ستیشوهر و فرزندان ذکور تا سن ب ایـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل 3

و  مهیاوالد، ب نهیداشته باشند حسب مورد از کمک هز یدانشگاه التیاشتغال به تحص ایباشند  ازمندیمعلول از کار افتاده ن

 .گردندیخود برخوردار م نیوالد فهیوق وظحق ایبازماندگان  یمستمر

 

( 8۷کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده ) هیکل یوراث قانون ریزوجـه دائم و فرزندان و سـا یمستمر ای فهیـ حقوق وظـ۴

ن، آ یبعد یها هی( همان قانون و اصالح86آن و با لحاظ ماده ) یو اصالحات بعد 31/3/13۴5مصوب  یقانون استخدام کشور

 گردد. یو پرداخت م میتقس

 

 الزم االجراء است. زیقانون فوت شده اند ن نیکه قبل از اجراء شدن ا یماده در مورد افراد نیـ مقررات ا تبصره

 

 یفریهفتم ـ مقررات ک فصل

 

ماه از ثبت  کیپس از رجوع تا  ایفسخ نکاح اقدام  ایبه ازدواج دائم، طالق  یبدون ثبت در دفاتر رسم یـ چنانچه مرد۴9ماده

 یاست از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزا یکه ثبت نکاح موقت الزام یدر موارد ای یآن خوددار



که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم  یمجازات در مورد مرد نیشود. ا یهفت محکوم م رجهد یریحبس تعز ایدرجه پنج و  ینقد

 مقرر است. زیکاف کند نطالق استن ایبطالن نکاح 

 

. شودیدرجه شش محکوم م یریازدواج کند، به حبس تعز ی( قانون مدن1۰۴1برخالف مقررات ماده ) یـ هرگاه مرد 5۰ماده

 یریبه حبس تعز هیمرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت د ایبه نقص عضو  یهرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منته

 یدرجه چهار محکوم م یریبه حبس تعز هیشود، زوج عالوه بر پرداخت د نجربه فوت زن م یواقعه منتهدرجه پنج و اگر به م

 شود.

 

 نیزوجه در ارتکاب جرم موضوع ا تیو مراقبت و ترب یمسؤول نگهدار ای یمادر، سرپرست قانون ،یقهر یـ هرگاه ول تبصره

 مقرر است. زیحکم در مورد عاقد ن نیشوند. ا یکوم مدرجه شش مح یریداشته باشند به حبس تعز میمستق ریماده تأث

 

با زن  یمقررات قانون ریبر خالف سا ایو  ی( قانون مدن1۰6۰که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ) یـ هر فرد خارج 51ماده

 شود. یدرجه پنج محکوم م یریازدواج کند به حبس تعز یرانیا

 

برخالف واقع با طرح  ایبوده است  اساسیانکار ب نید و سپس ثابت شود ارا انکار کن تیـ هرکس در دادگاه زوج 5۲ماده

درجه شش  ینقد یجزا ایدرجه شش و یریشود به حبس تعز یگریبا د تیزوج یمدع یحقوق یدعوا ای یفریک تیشکا

 شود. یمحکوم م

 

رغم علم  یعل ایر دادگاه انکار کند آن را د ت،یکه با وجود علم به زوج زیاشخاص مذکور ن یحکم درمورد قائم مقام قانون نیا

 است. یگردد، جار تیزوج یمدع یحقوق یدعوا ای یفریک تیبا طرح شکا تیبه عدم زوج

 

اشخاص واجب  رینفقه سا هیاز تأد ایاو ندهد  نینفقه زن خود را در صورت تمک ،یـ هرکس با داشتن استطاعت مال 53ماده

است و  یخصوص یشاک تیمنوط به شکا یفریک بیشود. تعق یمحکوم مدرجه شش  یریالنفقه امتناع کند به حبس تعز

 شود. یمجازات موقوف م یرااج ای یجزائ بیدر هر زمان تعق تیاز شکا یدرصورت گذشت و



 

 حیاز تلق ینفقه فرزندان ناش زیاست و ن نیکه به موجب قانون مجاز به عدم تمک یـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ا تبصره

 ماده است. نیمشمول مقررات ا یودکان تحت سرپرستک ای یمصنوع

 

بار  یحق شود، برا یمانع مالقات طفل با اشخاص ذ ایکند  یمقرر خوددار فیـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکال 5۴ماده

 شود.  یدرجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم م ینقد یاول به پرداخت جزا

 

از دادن  تیبا سوء ن ایقانون را صادر  نی( ا31( و )۲3موضوع مواد ) یکه عامداً بر خالف واقع گواه یکـ هر پزش 55ماده

از اشتغال به طبابت و بار دوم و  یدرجه شش موضوع قانون مجازات اسالم تیکند، بار اول به محروم یمذکور خوددار یگواه

 شود. یباالتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم م

 

بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده  ایقانون  نی( ا31( و )۲3موضوع مواد ) یکه بدون اخذ گواه یـ هر سردفتر رسم 56ماده

به ثبت  ی( قانون مدن1۰۴1برخالف مقررات ماده ) ایازدواج مجدد  زیحکم صادرشده درمورد تجو ای ی( قانون مدن1۰6۰)

راجع  ذیحکم تنف ایقانون  نی( ا۴۰موضوع ماده ) یگواه ایدم امکان سازش ع یگواه ایبدون حکم دادگاه  ایازدواج اقدام کند 

درجه چهار  تیطالق مبادرت کند، به محروم ایاعالم بطالن نکاح  ایاز موجبات انحالل نکاح  کیبه ثبت هر یبه احکام خارج

 .شودیمحکوم م یاز اشتغال به سردفتر یموضوع قانون مجازات اسالم

 

 رسد یم هیقوه قضائ سیرئ بیبه تصو یدادگستر ریوز شنهادیقانون بنا بر پ نیا یه اجرائنام نییـ آ 5۷ماده

 

 گردد: ینسخ م ریز نیقانون، قوان نیالزم االجراءشدن ا خیـ از تار 58ماده

 

 ۲3/5/131۰ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 1

 

 ۲۰/۲/1311مصوب  تیـ قانون راجع به انکار زوج۲



 

 ۲9/۲/1316( قانون ازدواج مصوب 3( و )1)ـ قانون اصالح مواد 3

 

 13/9/131۷پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب  نامهیـ قانون لزوم ارائه گواه۴

 

 6/5/136۴محجور به مادران آنها مصوب  ای ریـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغ5

 

 ۲۲/۴/1365ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 6

 

 ۲3/1/136۷بانوان قبل از ازدواج مصوب  یاز براواکسن ضدکز قیـ قانون الزام تزر۷

 

 یتبصره ها ریقانون تفس زی( آن و ن6به جز بند )ب( تبصره ) ۲1/1۲/13۷1ـ قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 8

 3/6/13۷3قانون مذکور مصوب « 6»و « 3»

 

 ۲/3/13۷5مصوب  ی( قانون مجازات اسالم6۴6( و )6۴5(، )6۴۲ـ مواد )9

 

مصوب  ی( قانون اساس۲1) کمیو  ستیموضوع اصل ب یموجود به دادگاهها یاز دادگاهها یقانون اختصاص تعداد ـ1۰

8/5/13۷6 

 

  11/8/13۷6عدم امکان سازش مصوب  یمدت اعتبار گواه نییـ قانون تع11

 

 

مجلس  کیو نود و  صدیو س کهزاریشنبه مورخ اول اسفندماه روز سه یفوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علن قانون

 .دیرس نگهبانیشورا دییبه تأ 9/1۲/1391 خیشد و در تار بیتصو یاسالم یشورا



 

 یجانیالر یـ عل یاسالم یمجلس شورا سیرئ


