
  روزنامه رسمی کشور 1392فروردین  22شنبه،  نجپ
  فصل اول ـ دادگاه خانواده

منظور رسیدگی به امور و دعاوي خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در   ـ به 1ماده
 .هاي قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد  کلیه حوزه 

    .به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است   هاي قضائی بخش  تشکیل این دادگاه در حوزه   
ـ از زمان اجراي این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، 1تبصره

ت مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوي خانوادگی دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفا
   .کند   رسیدگی می

ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات 2تبصره
ي راجع به اصل نکاح و انحالل آن کند، مگر دعاو   خانوادگی رسیدگی می   مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوي

   .شود   ترین حوزه قضائی رسیدگی می که در دادگاه خانواده نزدیک
قاضی مشاور باید ظرف . گردد   البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می  ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی 2ماده

قاضی . وع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کندطور مکتوب و مستدل در مورد موض  سه روز از ختم دادرسی به 
کننده رأي باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وي را رد   انشاء 

   .کند
گاههاي خانواده اقدام کند تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن براي کلیه داد

  .تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند   و در این مدت می
    .ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند3ماده
    :خانواده استـ رسیدگی به امور و دعاوي زیر در صالحیت دادگاه 4ماده

  زدن آن  ـ نامزدي و خسارات ناشی از برهم 1
  ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح2
  ـ شروط ضمن عقد نکاح3
  ـ ازدواج مجدد4
  ـ جهیزیه 5
  ـ مهریه 6
  المثل ایام زوجیت  ـ نفقه زوجه و اجرت 7
  ـ تمکین و نشوز 8
  ـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن9

  ـ حضانت و مالقات طفل10
  ـ نسب11
  ـ رشد، حجر و رفع آن12
  ـ والیت قهري، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان13
  ـ نفقه اقارب14
  االثر  ـ امور راجع به غایب مفقود 15



  سرپرست  ـ سرپرستی کودکان بی16
  ـ اهداي جنین17
  تـ تغییر جنسی18

قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت ) 13(و سیزدهم ) 12(تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم 
و قانون رسیدگی به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصیه  31/4/1312احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 

    .شود   مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می 3/4/1372مصوب و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی 
هاي دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط  تصمیمات مراجع عالی اقلیت

   .گردد   محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می
تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال،    حاب دعوي دادگاه میـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اص 5ماده

ها را به  ها معاف یا پرداخت آن  الزحمه داوري و سایر هزینه   شناسی، حق  الزحمه کار وي را از پرداخت هزینه دادرسی، حق
نونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قا. زمان اجراي حکم موکول کند

   .کند   مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می
و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی ) ره(تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

    .باشند   معاف می
که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي  ـ مادر یا هر شخصی 6ماده

    .صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسی کند  در این . براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد
است یکی از طرفین در اموري از قبیل حضانت، تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوي به درخو   ـ دادگاه می7ماده

. ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند نگهداري و مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن
ذ چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخا. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است
شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور    تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می

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

دادگاه به طرق . المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند  خوانده را مجهول  تبصره ـ هرگاه خواهان
    .کند   گیري می  مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم 

ور دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در ام  ـ تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین 9ماده
مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوي طرق دیگري از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را براي این منظور 

   .در هر صورت، احراز صحت ابالغ با دادگاه است. تواند ابالغ را به آن طریق انجام دهد   به دادگاه اعالم کنند، دادگاه می
کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان   فراهم تواند براي    ـ دادگاه می10ماده

   .حداکثر براي دو بار به تأخیر اندازد
تواند از    له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجراي آن نیز می  ـ در دعاوي مالی موضوع این قانون، محکوم 11ماده

به را درخواست کند  ر کرده است، تأمین محکوم دادگاهی که حکم نخستین را صاد ٌ.   
تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود    ـ در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می12ماده

    .اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد
هاي قضائی متعدد مطرح کرده   صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ـ هرگاه زوجین دعاوي موضوع 13ماده



چنانچه دو یا چند دادخواست در یک . باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحیت رسیدگی را دارد
   .کند   اوي رسیدگی میروز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعواي زوجه را دارد به کلیه دع

ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد براي رسیدگی 14ماده
اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل . صالح است

و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي  سکونت فرد ساکن در ایران
یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صالحیت رسیدگی   هرگاه هیچ . رسیدگی صالح است

   .را دارد، مگر آنکه زوجین براي اقامه دعوي در محل دیگر توافق کنند
هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت ـ 15ماده

شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکام را    خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی
   .بررسی و حکم تنفیذي صادر کند

هاي جمهوري اسالمی ایران به درخواست کتبی زوجین یا  ق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگريتبصره ـ ثبت طال
زوج با ارائه گواهی اجراي صیغه طالق توسط اشخاص صالحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه 

    .رجعی منوط به انقضاي عده است ثبت طالق. پذیر است شوند امکان ها معرفی می قضائیه به کنسولگري
تواند طالق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجراي صیغه طالق توسط اشخاص    در طالق بائن نیز زوجه می

   .صالحیتدار فوق در کنسولگري ثبت نماید
اي مطالبه حقوق قانونی خود به تواند با رعایت این قانون بر   گردد، زوجه می   در مواردي که طالق به درخواست زوج ثبت می

   .دادگاههاي ایران مراجعه نماید
  فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

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

    .خانواده ایجاد کند
توانند از ظرفیت این    ها می تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه

    .مراکز نیز استفاده کنند
پزشکی،   هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان   ناسان رشته ش ـ اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کار17ماده

شوند و حداقل نصف اعضاي هر مرکز باید    مبانی حقوق اسالمی انتخاب می   شناسی، مددکاري اجتماعی، حقوق و فقه و  روان 
وه رسیدگی به تخلفات اعضاي مراکز تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نح. از بانوان متأهل واجد شرایط باشند

  اي و نحوه پرداخت آن به موجب آیین   مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره 
شود و به تصویب  وسیله وزیر دادگستري تهیه می االجراء شدن این قانون به از الزم  اي است که ظرف شش ماه پس   نامه 

   .رسد   یس قوه قضائیه میرئ
تواند در صورت لزوم با مشخص    هاي قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می  ـ در حوزه 18ماده

    .کردن موضوع اختالف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگی خواستار شود  
هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در  اي به زوجین، خواسته  انواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ـ مراکز مشاوره خ19ماده

نامه مبادرت و در غیر   مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش . کنند   موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می
    .کنند   طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم می  را به شناسی خود در مورد علل و دالیل عدم سازش  صورت نظر کار  این 



    .کند شناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأي می تبصره ـ دادگاه با مالحظه نظریه کار
  فصل سوم ـ ازدواج

    .امی استیا طالق الز   ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح20ماده
ـ نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران در جهت محوریت و استواري روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبناي تشکیل 21ماده

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد . دهد خانواده است مورد حمایت قرار می
    :زیر الزامی است

  زوجهـ باردارشدن 1
  ـ توافق طرفین2
  ـ شرط ضمن عقد3

  رسمی ازدواج یا ازدواج و طالق مطابق آیین    تر اسناد این قانون در دفا) 20(تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده 
نامه   رسد و تا تصویب آیین    سال با پیشنهاد وزیر دادگستري به تصویب رئیس قوه قضائیه می  اي است که ظرف یک   نامه 

    .کماکان به قوت خود باقی است 29/2/1316اصالحی قانون راجع به ازدواج مصوب ) 1(هاي موضوع ماده   نامه   مذکور، نظام 
ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات 22ماده

چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج . هاي مالی است محکومیتقانون اجراي ) 2(ماده 
    .رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. مالك پرداخت است

راءشدن این قانون االج  ماه از تاریخ الزم   ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک 23ماده
هاي واگیردار و خطرناك براي زوجین و  ها واکسینه شوند و نیز بیماري هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن بیماري

تر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوي پزشکان  دفا. فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعالم کند
هاي  تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماري و مراکز مورد

   .هاي مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماري
. ت کند، ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع استتبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماري دالل

   وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم می  ها به  هاي مسري و خطرناك که نام آن در مورد بیماري
جین به در مواردي که بیماري خطرناك زو. شوند   شده معرفی می  شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین 

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 ـ طالق
تر رسمی ازدواج و طالق حسب مورد  ـ ثبت طالق و سایر موارد انحالل نکاح و نیز اعالم بطالن نکاح یا طالق در دفا24ماده
   .از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز استپس 
در . ـ درصورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد25ماده

   .کنندتوانند تقاضاي طالق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح    این موارد طرفین می
کردن موارد توافق جهت اتخاذ   در صورت عـدم انصراف متقاضی از طالق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص 

    .کند   تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می
ـ در صورتی که طالق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به 26ماده

درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق 



    .کند   مبادرت می
ـ در کلیه موارد درخواست طالق، به جز طالق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوري 27ماده

این موارد باید با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد دادگاه در . ارجاع کند
   .کند
ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ یک نفر از اقارب 28ماده

ا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه سال داشته و آشن  متأهل خود را که حداقل سی 
    .معرفی کنند

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

ین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوري، ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در ب2تبصره
درصورت امتناع زوجین از . توانند داور خود را از بین افراد واجد صالحیت دیگر تعیین و معرفی کنند   هریک از زوجین می

    .کند   اور مبادرت میمعرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین د
ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، 29ماده

قانون مدنی تعیین و در مورد ) 336(المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده  اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت
همچنین . کند   هاي حضانت و نگهداري تصمیم مقتضی اتخاذ می ي اطفال و نحوه پرداخت هزینهچگونگی حضانت و نگهدار

دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان مالقات وي با پدر و مادر و سایر بستگان را 
ورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر طالق درص. ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. تعیین کند

 در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طالق رضایت . شود   به نیز ثبت می  اعسار زوج یا تقسیط محکوم
   .دتواند پس از ثبت طالق براي دریافت این حقوق از طریق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کن   دهد می

ـ در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگی مشترك که 30ماده
   .تواند معادل آن را از وي دریافت نماید برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می

ح درمورد وجود جنین یا عدم آن براي ثبت طالق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر صال  ـ ارائه گواهی پزشک ذي 31ماده
   .وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند

خواهی یا ابالغ رأي   ـ در مورد حکم طالق، اجراي صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام 32ماده
   .فرجامی است

هرگاه حکم . خواهی است  پس از تاریخ ابالغ رأي فرجامی یا انقضاي مهلت فرجام  ـ مدت اعتبار حکم طالق شش ماه33ماده
طالق از سوي زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ مراتب در 

در . بت آن در دفترخانه حاضر شوندکند براي اجراي صیغه طالق و ث   دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابالغ می
شود و مراتب  صورت عدم حضور زوج و عدم اعالم عذر از سوي وي یا امتناع او از اجراي صیغه، صیغه طالق جاري و ثبت می

    .آید   عمل می در صورت اعالم عذر از سوي زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به. گردد به زوج ابالغ می
ه ـ دادگاه صادرکننده حکم طالق باید در رأي صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجراي صیغه طالق در صورت امتناع تبصر

    .زوج تصریح کند
ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش براي تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأي 34ماده

انچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی چن. شدن رأي است  قطعی یا قطعی 



طالق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارك الزم را ارائه نکند، گواهی 
    .صادرشده از درجه اعتبار ساقط است

بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود  تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده
    .گردد   کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبناي آن صادر شده است ملغی می

ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، 35ماده
کند براي اجراي صیغه طالق و    ته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار میدرصورتی که زوجه ظرف یک هف

درصورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاري و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به . ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند
    .رسد اطالع زوجه می

    )34(این ماده و ماده  تبصره ـ فاصله بین ابالغ اخطاریه و جلسه اجراي صیغه در
المکان   المکان باشند، دعوت از شخص مجهول   در مواردي که زوج یا زوجه مجهول . این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد

   .آید   کننده به وسیله دفترخانه به عمل می  االنتشار یا هزینه درخواست   از طریق نشر آگهی در جراید کثیر 
که زوجه بنا بر اعالم دادگاه   ی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ـ هرگاه گواه36ماده

صادرکننده رأي و یا به موجب سند رسمی در اجراي صیغه طالق وکالت بالعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي 
    .صیغه طالق و ثبت آن نیست

    .گیرد   ت شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام میـ اجراي صیغه طالق با رعایت جها37ماده
شود ولی ثبت طالق منوط به    ـ در طالق رجعی، صیغه طالق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه می 38ماده

که زن   است، مگر این  ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پایان عده
در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طالق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و . رضایت به ثبت داشته باشد

  .شود   طالق ثبت می

در صورت درخواست . رسد   شده به امضاي سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طالق می  صورتجلسه تکمیل   
در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم . شود   اجراي صیغه طالق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء میزوجه، گواهی 

    .شود احراز رجوع، طالق ثبت می
ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق باید از سوي دادگاه صادرکننده 39ماده

   .ه دفتر رسمی ازدواج و طالق ارائه شودرأي نخستین گواهی و همزمان ب
  فصل پنجم ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه

ـ هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجراي آن شود یا از استرداد طفل امتناع 40ماده
    .شود   زمان اجراي حکم بازداشت می دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستین تا  نفع و به   ورزد، حسب تقاضاي ذي 

ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهداري و سایر امور مربوط به طفل برخالف 41ماده
مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداري کند ویا مانع مالقات طفل تحت حضانت با 

  تواند در خصوص اموري از قبیل واگذاري امر حضانت به دیگري یا تعیین شخص ناظر با پیش    شود، می حق  اشخاص ذي 
    .بینی حدود نظارت وي با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند

فراهم  تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است براي نحوه مالقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودك را
    .نماید
   .رسد   شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ماه توسط وزارت دادگستري تهیه می نامه اجرائی این ماده ظرف شش آیین



توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده  ـ صغیر و مجنون را نمی42ماده
طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طالق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه است از محل اقامت مقرر بین 

دادگاه . حق این امر را اجازه دهـد دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق مالقات اشخاص ذي
نفع، براي تضمین بازگرداندن صغیر و  ت ذيدرصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواس

   .کند مجنون تأمین مناسبی اخذ می
ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولی قهري یا دادسـتان،  ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن43ماده

    .اعطاي حضـانت به مادر را خالف مصلحت فرزند تشخیص دهد
، ملزم به 8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ) 5(هاي اجرائی موضوع ماده ـ درصورتی که دستگاه44ماده

هاي   تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه 
دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو   متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده 

    .دیگري مقرر کند
   .ها و مقامات اجرائی الزامی است ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه45ماده
   ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوي خانوادگی جز در موارد ضروري که دادگاه تجویز می46ماده

    .کند ممنوع است
   النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می  ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب 47ماده
   .کند

علیه وصول شود   طور مستمر از محکوم  موجب حکم دادگاه باید وجوهی به  تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردي که به 
   اي صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مییک بار تقاض

    .یابد
  فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمري

ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمري زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وي و نحوه تقسیم آن در تمام 48ماده
    :ستگی اعم از کشوري، لشکري، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهاي خاص به ترتیب زیر استصندوقهاي بازنش

گردد و ازدواج وي مانع دریافت حقوق مذکور نیست و    ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمري وي برخوردار می1
    .ك عمل استدرصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمري مال

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمري به تساوي بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم 
    .شود   می

ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمري از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع 2
    .ه یا مستمري متوفی نیستاز دریافت حقوق وظیف

ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که 3
معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد، بیمه و 

   .گردند اندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میمستمري بازم
    ـ حقوق وظـیفه یا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی4

و اصالحات بعدي آن و با  31/3/1345قانون استخدام کشوري مصوب ) 87(کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده 
    .گردد   هاي بعدي آن، تقسیم و پرداخت می  اصالحیه همان قانون و    )86(لحاظ ماده 



    .االجراء است  اند نیز الزم   تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادي که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده 
  فصل هفتم ـ مقررات کیفري

اح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از تر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نک ـ چنانچه مردي بدون ثبت در دفا49ماده
ثبت آن خودداري یا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت 

این مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و . شود   جزاي نقدي درجه پنج و یا حبس تعزیري درجه هفت محکوم می
   .عالم بطالن نکاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر استا

. شود قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیري درجه شش محکوم می) 1041(ـ هرگاه مردي برخالف مقررات ماده  50ماده
بس تعزیري هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت دیه به ح

   درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیري درجه چهار محکوم می
   .شود

تبصره ـ هرگاه ولی قهري، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این 
   .این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. شوند   باشند به حبس تعزیري درجه شش محکوم می ماده تأثیر مستقیم داشته

قانون مدنی و یا بر خالف سایر مقررات قانونی با زن ) 1060(ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده  51ماده
   .شود   ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیري درجه پنج محکوم می

اساس بوده است یا برخالف واقع با طرح  ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی 52ماده
شکایت کیفري یا دعواي حقوقی مدعی زوجیت با دیگري شود به حبس تعزیري درجه شش ویا جزاي نقدي درجه شش 

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

    .به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفري یا دعواي حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاري است
  ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب  53ماده

تعقیب کیفري منوط به شکایت شاکی خصوصی است و . شود   النفقه امتناع کند به حبس تعزیري درجه شش محکوم می
    .شود   درصورت گذشت وي از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجراي مجازات موقوف می

ست و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین ا  تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه 
   .مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است

حق شود، براي بار   ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداري کند یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذي  54ماده
   .شود   اکثر مجازات مذکور محکوم میاول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حد

نیت از دادن   این قانون را صادر یا با سوء ) 31(و ) 23(ـ هر پزشکی که عامداً بر خالف واقع گواهی موضوع مواد  55ماده
گواهی مذکور خودداري کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و 

    .شود   تر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می باال
نامه مذکور در   این قانون یا بدون اخذ اجازه ) 31(و ) 23(ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد  56ماده

دنی به ثبت قانون م) 1041(قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخالف مقررات ماده ) 1060(ماده 
این قانون یا حکم تنفیذ ) 40(ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده 

راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند، به محرومیت درجه 
    .شود می از اشتغال به سردفتري محکوم میچهار موضوع قانون مجازات اسال



   .رسد   نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستري به تصویب رئیس قوه قضائیه می  ـ آیین  57ماده
    :گردد   االجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می  ـ از تاریخ الزم  58ماده

  23/5/1310ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 1
  20/2/1311ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 2
  29/2/1316قانون ازدواج مصوب ) 3(و ) 1(ـ قانون اصالح مواد 3
  13/9/1317ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 4
  6/5/1364ها مصوب  ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن 5
  22/4/1365ربوط به حق حضانت مصوب ـ قانون م 6
  23/1/1367ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 7
هاي   آن و نیز قانون تفسیر تبصره ) 6(تبصره ) ب(به جز بند  21/12/1371ـ قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  8
  3/6/1373قانون مذکور مصوب » 6«و » 3«
  2/3/1375قانون مجازات اسالمی مصوب ) 646(و ) 645(، )642(مواد ـ 9

قانون اساسی مصوب ) 21(ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بیست و یکم 10
8/5/1376  

  11/8/1376  ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11
   شنبه مورخ ه و هشت ماده درجلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل بر پنجا

نگهبان  به تأیید شوراي 9/12/1391اسالمی تصویب شد و در تاریخ  شوراي  اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس 
    .رسید

  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

    

  نامه اجرایی قانون حمایت خانواده آیین

   1393بهمن  30شنبه،  پنج                                                 ئیهقوه قضا: مرجع تصویب
مجلس شوراي اسالمی و بنا به پیشنهاد وزیر  1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب  57و  41، 21، 17در اجراي مواد 

    .به شرح مواد آتی است» نامه اجرایی قانون حمایت خانواده آیین«دادگستري، 
  ول ـ دادگاه خانوادهفصل ا

  کلیات: مبحث اول
   :باشند نامه به شرح زیر می هاي به کار رفته در این آیین ـ واژه1ماده

  مجلس شوراي اسالمی 1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب : الف ـ قانون
  مجلس شوراي اسالمی 1/12/1391نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب  آیین: نامه ب ـ آیین

  دادگاه خانواده موضوع قانون: ـ دادگاه خانوادهج 
  شناسان رسمی قوه قضاییه مرکز امور مشاوران، وکال و کار: د ـ مرکز امور مشاوران

هاي قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به  االجراء شدن قانون در حوزه ـ از زمان الزم2ماده
ا استقرار کامل دادگاههاي مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه تعداد کافی ایجاد نشده است ت



عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوي خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوي 
    .موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد

چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوي راجع به اصل نکاح و انحالل آن در تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش 
    .ترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد دادگاه خانواده نزدیک

ـ رئیس کل دادگستري هر استان موظف است تمهیدات الزم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را 3ماده
هاي قضایی شهرستانهاي مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم  قضاییه و همکاري رؤساي حوزه قوهبا کمک مسؤوالن 

    .نماید
ها و نهادهاي  ها، دارالشرع کلیمیان و انجمن هاي دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیسا ـ مراجع عالی اقلیت4ماده

ه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و دادگا. زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعالم خواهد شد
هاي یادشده مانند نکاح و طالق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور  احوال شخصیه اقلیت

    .اجراء صادر خواهد کرد
    .واده معرفی خواهد کردقضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤساي کل دادگستري به دادگاههاي خان تبصره ـ قوه

قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و  5ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوي، موضوع ماده  5ماده
    .العاده تحقیقات الزم را انجام خواهد داد در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق. حکم اعسار ندارد

الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد  ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود 6ماده
مرکز یا کانون . کند فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکالء دادگستري مربوط وکیل معاضدتی تعیین می

    .مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است
  ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین: ممبحث دو

    ـ 7ماده
قانون و هرگونه تغییري  23الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهاي موضوع صدر ماده

سازمان یاد شده پس از . که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و امالك کشور اعالم کند
نظارت و پیگیري بر این امر بر عهده . کند تر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابالغ می ول فهرست مذکور، مراتب را به دفاوص

   .باشد سازمان مذکور می
تر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهاي مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین  ب ـ دفا

   .نمایند تالء به بیماریهاي مذکور، اقدام به ثبت ازدواج میبه مواد مخدر و عدم اب
ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماري و یا اعتیاد به مواد مخدر داللت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در 

    .است صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماري و یا اعتیاد به مواد مخدر، بالمانع
د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهاي مسري و خطرناك مذکور در فهرست یاد شده داللت کند، طرفین جهت 

مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی 
   .کند نی بر انجام مراقبت الزم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام میدفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مب. شوند می

تبصره ـ در مورد بیماري خطرناك که منجر به خسارت جنین باشد باید عالوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به 
را به مراکز دار شدن، پیشگیري مؤثري را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه  جلوگیري از بچه
در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام . مزبور ارائه دهند

    .کند می



قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت  23هاي موضوع ماده  هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماري
    .مان و آموزش پزشکی صادر گردد واال اعتبار نخواهد داشتبهداشت، در
  طالق توافقی: مبحث سوم

مرکز . ـ در صورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد 8ماده
. کند تخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال میفوق در صورت انصراف طرفین از طالق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت ا

در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات 
دهد تا  ها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می از جمله، اظهارات آن

   .دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید
کنند، در صورت انصراف  قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می 25تبصره ـ مواردي که طرفین در اجراي ماده 

رایط در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به ش. شود طرفین از طالق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می
در صورتی که . کند ها و موارد توافق و اختالف را صورتجلسه و نظر خود را اعالم می مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آن

موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضاي هر یک از طرفین به دادگاه جهت 
   .کند اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می

نامه با ذکر  ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طالق بین زوجین گردد، سازش9ماده
در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط . شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعالم خواهد شد

تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت 
    .نماید عدم امکان سازش قید می

در صورت . ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید10ماده
    .خواهد بودتوافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید 

  داوري: مبحث چهارم
    .باشد دادرسی مدنی نمی ـ داوري در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین11ماده
ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ قرار، داور خود را 12ماده

   .نون باشد، به دادگاه معرفی کندقا 28که داراي شرایط مقرر در ماده 
تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از  دادگاه می. ـ مهلت اعالم نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد13ماده
   .ها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید آن

امتناع بدون حضور زوجین یا یکی  ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت14ماده
    .البین تالش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعالم نماید از آنان در جهت رفع اختالف و اصالح ذات

الزحمه متناسبی براي وي تعیین و با  الزحمه داوري کند دادگاه حق ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق15ماده
   .انون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کردق 5رعایت ماده 
  حقوق زوجه: مبحث پنجم

ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طالق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 16ماده
المکان بودن زوجه یا به  ه لحاظ مجهولدر مواردي که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر ب. قانون، تعیین تکلیف نماید 29

علت دیگر در زمان صدور رأي ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و 
    .نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد



هاي الزم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت  هاي حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و سایر هزینه ـ هزینه17ماده
اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر 

    .شناس رسمی دادگستري یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد کار
  امکان سازشمدت اعتبار حکم طالق و گواهی عدم : مبحث ششم

قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر  33ـ عذر زوج براي عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 18ماده
دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام  قانون آیین 306بینی شده در ماده  پیش

   .م تقاضاي رفع ابهام نمایدباشد، باید از دادگاه صادرکننده حک
    .قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود 33ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده 19ماده
ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت 20ماده

ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت  پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر
   .مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند

حاضر نشود،  ـ چنانچه زوجه براي اجراي گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه21ماده
قانون، را تحویل اجراي احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان  29در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده 

از جهت حفظ و . شود سازش نماید، به تقاضاي زوج صیغه طالق جاري و در دفتر طالق ثبت و مراتب به زوجه اطالع داده می
. قانون اجراي احکام مدنی عمل خواهد کرد 78و  45احکام به ترتیب مقرر در مواد  نگهداري حقوق مالی زوجه، اجراي

    .ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود هزینه نگهداري اشیاء و اموال و سکه
  حضانت و نگهداري اطفال: مبحث هفتم

دیده استمرار دارد و اجراي احکام دادگاه باید ـ اجراي حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گر22ماده
    .پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیري باشد، اقدام نماید

کند، اجراي احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر الزم از  ـ در مواردي که طفل به هر دلیل از مالقات امتناع می23ماده
اگر با توجه به . ه مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده براي جلب تمایل طفل به مالقات اتخاذ نمایدجمله ارجاع موضوع ب

شناس مرکز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حکم حضانت یا مالقات کودك به سالمت  نظر مشاور روان
سب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجراي حکم را تواند با ک روانی وي آسیب وارد خواهد کرد، اجراي احکام می

   .به تأخیر اندازد
ـ براي پیگیري امور حضانت و نگهداري اطفال و سایر امور مربوط، دادگستري باید از وجود مددکاران اجتماعی 24ماده

شناسان مرکز  و بستگان افراد یا از روان نامه، و واجد مهارتهاي الزم براي ارتباط با اطفال آیین 68آموزش دیده، موضوع ماده 
   .مشاوره خانواده بهره گیرد

  حقوق وظیفه و مستمري: مبحث هشتم
ـ حقوق وظیفه یا مستمري زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته 25ماده

و اصالحات بعدي آن و با  31/3/1345شوري مصوب قانون استخدام ک 87مشمول صندوق بازنشستگی کشوري مطابق ماده
    .گردد هاي بعدي آن تقسیم و پرداخت می همان قانون و اصالحیه   86لحاظ ماده

صندوقهاي . باشد زوج متوفی نمی) مستمري بازماندگان(ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه 26ماده
ها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به  رد همسرانی که مستمري آنبازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مو

در هر صورت مجموع مستمري بازماندگان مربوط . االجراء شدن قانون اقدام نمایند برقراري مستمري قطع شده از تاریخ الزم



    .به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمري مربوط به هر صندوق کمتر باشد
به زوجه در اثر آن، از ) مستمري بازماندگان(ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق وظیفه 27دهما

همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداري از . مستمري که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد
در صورت عدم اقدام و دریافت مستمري مضاعف، صندوق . مستمري دوم را به صندوقهاي بازنشستگی مربوط اطالع دهد

هایی را که من  هاي پرداختی و سایر هزینه بازنشستگی که مستمري پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمري
    .ندها از زوجه وصول نمای هاي جاري مربوط به سایر هزینه غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمري دریافتی و تعرفه

ها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز  تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوق
    .شوند محسوب می

ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمري بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو 28ماده
    .هند شدمستمري برخوردار خوا

  مقررات کیفري: مبحث نهم
   .قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد 56الی  49ـ به جرایم موضوع مواد 29ماده

قانون، دادگاه ضمن صدور رأي به الزام به ثبت واقعه نکاح، طالق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعالن  49تبصره ـ در مورد ماده 
علیه مکلف است مدارك الزم براي ثبت هر یک از وقایع  محکوم. ت مقرر نیز خواهد دادبطالن نکاح یا طالق، حکم به مجازا

فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارك الزم یا 
   .دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارك خواهدبود

  ل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادهفص
  اهداف و تشکیالت: مبحث اول

    .شود آید، تشکیل می ـ در هر حوزه قضایی به تعداد الزم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می30ماده
ل تعداد مشاوران در صورتی که به هر دلی. ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید داراي سه عضو مشاور خانواده باشد31ماده

   .خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند
ـ مرکز امور مشاوران، عالوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران 32ماده

   :خانواده بر عهده دارد
   .نامه ریزي در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین و برنامه الف ـ سیاستگذاري

    .ب ـ برگزاري آزمونهاي علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان
    .شدگان ها براي پذیرفته هاي آموزشی و کارآموزي در تهران و سایر استان ج ـ برگزاري دوره

    .واده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانوادهد ـ اعطاي مجوز تأسیس مرکز مشاوره خان
   .نامه ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین  ه

    .کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده و ـ برگزاري مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت
    .قضاییه جهت تصویب مشاوران و اصالح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه الزحمه ز ـ پیشنهاد تعرفه حق

   .قضاییه ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل
    .قضاییه جهت سیر مراحل بعدي هاي ذیربط قوه ط ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاري معاونت

    .ها و دستگاههاي اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر ی و تعامل الزم با سازماني ـ هماهنگ
   .قضاییه ك ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجراي قانون و اعالم آن به رئیس قوه



   .قضاییه نامه مسکوت است، به رئیس قوه ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروري که در آیین
  ها ره خانواده استانواحد مشاو: مبحث دوم

ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت 33ماده
ریاست و نظارت رئیس کل دادگستري استان یا یکی از معاونین وي به انتخاب رئیس کل دادگستري استان، تشکیل خواهد 

    :خواهد بودشد که وظایف آن به شرح زیر 
   .هاي قضائی استان به مرکز امور مشاوران الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههاي خانواده حوزه

   .نامه در استان ب ـ پیگیري و نظارت بر حسن اجراي قانون و آیین
   .ها و بررسی معضالت و تالش در رفع آنج ـ همکاري با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده 

  د ـ بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان اعضاي مشاوره خانواده
   .ـ برگزاري آزمونهاي علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران  ه

   .هاي آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران و ـ برگزاري دوره
    .هاي آموزشی علمی و عملی کارآموزي با هماهنگی مرکز امور مشاوران ز ـ برگزاري دوره

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعالم تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران 
    .جهت رسیدگی

نظر قضات دادگاههاي خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهاي ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجراي قانون با اخذ 
   .مناسب به مرکز امور مشاوران

    :شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره: مبحث سوم
ـ متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید داراي 34ماده

    :شرایط ذیل باشند
   .الف ـ تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران

    .سال سابقه کار مرتبط 8سال سن و حداقل  35سال سابقه کار یا  5سال سن و  40ب ـ تأهل و داشتن حداقل 
در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و (هاي معتبر داخلی یا خارجی  شناسی از دانشکده ج ـ داشتن حداقل مدرك کار

شناسی، مددکاري اجتماعی، حقوق،  پزشکی، روان هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان معادل حوزوي آن در رشتهیا ) فناوري
    .هاي همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران فقه و مبانی حقوق اسالمی و همچنین رشته

    .د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم براي آقایان
    .ي و عدم محرومیت از حقوق اجتماعیـ عدم سوء پیشینه کیفر  ه

  و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی
   .ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق

   .ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسالمی ایران و قانون اساسی
    .ی یا عمومی یا سلب صالحیتط ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولت

ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز براي هر محل، نحوه اطالع به متقاضیان و مدارك 35ماده
قضاییه  الزم براي تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه

   .رسد می
   .ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد36ماده



   .گردد هاي کثیراالنتشار اعالم می زمان و مکان برگزاري امتحان از طریق روزنامه
ته گزینش شده در آزمون کتبی را از هس تواند بررسی صالحیت متقاضیان پذیرفته ـ مرکز امور مشاوران می37ماده
هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات الزم را انجام . ها درخواست نماید قضاییه در استان قضاییه یا هسته گزینش قوه قوه

    .و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعالم نماید
اي  رونده جداگانهثبت و براي هر متقاضی پ» سامانه الکترونیکی دفترکل«ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در 38ماده

شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل  مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضیان پذیرفته. شود تشکیل می
تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعالم و درباره صالحیت وي به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را 

   .نماید در پرونده منعکس می
ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه 39ماده

   .مرکز امور مشاوران است  پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل
 34هاي مذکور در بند ج ماده علمی رسمی دانشگاههاي معتبر در رشته ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضاي هیأت40ماده
نامه جهت تصدي مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف  آیین

   .باشند می
ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صالحیت و گزینش، باید دوره کارآموزي  41ماده

    .باشد ماه می3دوره کارآموزي . و عملی را طی نمایندعلمی 
در این کارنامه، حسن اخالق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزي وي . تبصره ـ هر کارآموز داراي کارنامه مخصوصی خواهد بود

عملی نباشند ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزي کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزي علمی و 
   .براي یک نوبت، تجدید خواهد شد

  اتیان سوگند: مبحث چهارم
ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل  42ماده

   .نمایند سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می
   :باشد مشاور به شرح ذیل میمتن سوگندنامه 

  اهللا الرحمان الرحیم بسم 
کنم که همواره قوانین  نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می

و اظهاري ننمایم و  و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخالف کیان خانواده اقدام
توزي،  احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداري، همکاران و اصحاب دعوي را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه

دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت  جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می انتقام
    .نمایم است و ذیل سوگندنامه را امضا میمن وثیقه این سوگند 

  نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده: مبحث پنجم
ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضاي رئیس  43ماده

نامه  تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین. سدر کل دادگستري استان و رئیس مرکز امور مشاوران می
   .بالمانع است

باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع  تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می
   .خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود



در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز . کی دادگاههاي خانواده ایجاد شودـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدی 44ماده
فوق در نزدیکی دادگاههاي خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده 

   .خواهد بود
  چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره: مبحث ششم

بضاعت  در مورد افراد بی. زینه مطابق تعرفه با خواهان و در طالقهاي توافقی بر عهده زوجین استـ پرداخت ه 45ماده
    .قانون عمل خواهد شد 5مطابق حکم ماده

  اي نحوه ارائه خدمات مشاوره: مبحث هفتم
م مواردي که از سوي اي به متقاضیان طالق توافقی یا انجا ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره46ماده

تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختالف و  دادگاه خانواده می. کند شود، اقدام می مراجع قضائی ارجاع می
اي به  مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره. تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوي خانوادگی خواستار شود

هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه  رفین، خواستهزوجین و سعی در سازش ط
طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم  شناسی خود در مورد علل و دالیل عدم سازش را به مبادرت و درغیر اینصورت نظر کار

    .کنند می
   .کند صدور رأي می خانواده مبادرت به شناسی مرکز مشاوره ـ دادگاه با مالحظه نظریه کار1تبصره
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی  184و  183ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد 2تبصره

    .الزم است
  تخلفات و مجازاتهاي انتظامی: مبحث هشتم

همان است که در مورد    ه منطبق بر آنان باشد،ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودي ک47ماده
ـ 1مجازاتهاي انتظامی این افراد عبارت است از . شناسان رسمی دادگستري در قوانین و مقررات مربوط آمده است وکال و کار

مشاوره  ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز3ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده 2توبیخ کتبی بدون درج در پرونده 
    .ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت4طور موقت حداکثر به مدت سه سال  خانواده به

صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران  تبصره ـ مرجع رسیدگی به
   .باشد می

  سایر موارد: مبحث نهم
    .باشد نمی) حقیقی و حقوقی(غیر  مجوز مذکور قابل انتقال به. شود می ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر48ماده
ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدي محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق 49ماده

    .شود ن لغو میهاي بعمل آمده از وي سلب صالحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاورا بررسی
    .ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است 50ماده
ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره  51ماده

ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوري ها و  خانواده همراه با عکس آن
   .قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی براي اطالع مراجعان نصب گردد اطالعات قوه

اي آموزشی ضمن خدمت که از ـ اعضاء داراي پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کالسه 52ماده
    .باشند شود، می سوي مرکز امور مشاوران ابالغ می

هاي بالینی و شرح  ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است براي کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته 53ماده



شود،  آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه میهاي مخصوص و استاندارد که نمونه  ها را در فرم خدمات درمانی ارائه شده به آن
پرونده و . درج و نگهداري نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد

رك اخذ رونوشت از مدا. شود طور محرمانه نگهداري می کنندگان و پرسنل به سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه
اي اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء  سوابق مشاوره. پرونده مشاوره در موارد ضروري با نظر دادگاه خواهد بود

    .ها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود استفاده از آن
    .ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است 54ماده
نظمی و اعمال  هرگونه بی. باشد مجموعه خود می ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر 55ماده

نامه و  اي، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین خالف موازین اسالمی و اخالقی و شئون حرفه
    .قوانین مربوط قابل پیگیري است

    .عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به 56ماده
  فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طالق و وقایع مربوط به آن

تر رسمی ثبت ازدواج و طالق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و امالك کشور وقایع نکاح دایم،  ـ دفا 57ماده
رجوع و اعالم بطالن نکاح یا طالق را عالوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس فسخ و انفساخ آن، طالق، 

    .نمایند
ـ سردفتر طالق باید قبل از ثبت طالق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را  58ماده

در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طالق اقرار به . تر طالق منعکس نمایداز متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دف
وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردي که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طالق رضایت دهد، سر دفتر 

طالق براي دریافت حقوق تواند پس از ثبت  در مورد اخیر زوجه می. مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طالق درج کند
حکم . یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق درخواست اجراي حکم را بنماید

    .صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد
ین را از ـ سردفتر طالق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جن 59ماده

چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج . متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طالق ذکر کند
   .ها در سند طالق و ثبت دفتر الزامی است اقرار آن

طعیت رأي و انقضاء ـ سردفتر طالق مکلف است قبل از اجراي صیغه طالق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر ق 60ماده
در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طالق، اجراي صیغه . مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رأي فرجامی را از متقاضی اخذ نماید

   .طالق و ثبت آن ممنوع است
نماید  ـ چنانچه حکم طالق از سوي زوجه به دفتر طالق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعالم 61ماده

درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه . تا ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ براي اجراي طالق در دفترخانه حاضر شود
نماید که براي اجراي صیغه  حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابالغ می

 306همان موارد مندرج در ماده    عذرهاي قابل قبول براي تعیین مهلت دیگر،. ندطالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شو
   .هاي عمومی و انقالب در امور مدنی یا اعذار شرعی است دادرسی دادگاه قانون آیین

ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده  62ماده
چنانچه در زمان اجراي . کتباً تأیید کرده و به وي تحویل نماید تا در زمان اجراي صیغه طالق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود

ذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارك، تاریخ تسلیم گواهی عدم صیغه طالق و ثبت آن، گواهی کتبی م



    .شود امکان سازش تلقی می
ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طالق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد  63ماده
شود، دفترخانه مراتب را کتباً به  در غیاب زوجه جاري و ثبت میدر مواردي که صیغه طالق . دهد هاي الزم را انجام می ابالغ

المکان باشند، دفتر  چنانچه زوج یا زوجه مجهول. نماید زوجه ابالغ نموده و اوراق ابالغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می
اي از روزنامه را که آگهی  و نسخه کند ثبت رسمی طالق، آگهی الزم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیراالنتشار ارسال می

   .نماید در آن منتشر شده از وي اخذ و در سابقه مربوط نگهداري می
ـ چنانچه پس از اجراي طالق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او  64ماده

راتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضاي تسلیم صالح محرز شود، سردفتر م نزد سردفتر طالق یا حکم مرجع ذي
صالح یا امضاي اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند  کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذي

رتجلسه سند و ثبت کننده اقرارنامه در صو رسمی تنظیم در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد . نماید مربوط بایگانی می
رضایت زن به ثبت طالق رجعی بدون گواهی کتبی دو . اي از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد دفتر طالق درج و نسخه

شاهد مبنی بر سکونت وي در منزل مشترك تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضاي او برسد؛ مگر در 
   .یر بر رضایت وي به دفتر رسمی ثبت طالق ارائه شودمواردي که اقرارنامه رسمی دا

نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین  ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طالق طبق قانون و آیین 65ماده
   .ثبت کند مکلف است بالفاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند

  طفل فصل چهارم ـ نحوه مالقات والدین با
االمکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و  قانون باید حتی 41موضوع ماده » ناظر«ـ شخص  66ماده

. چنانچه انتخاب وي از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردي آشنا و با تجربه الزم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد
اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و  ناظر در صورت امکان باید از طریق

انقالب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طالق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید 
    .ص و به وي ابالغ کندمصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وي به صراحت مشخ

ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام مالقات به تنهایی در اختیار کسی که حق مالقات دارد قرار داد،  67ماده
کند  تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین مالقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزي که دادگستري تعیین می دادگاه می

   .صورت پذیرد
هایی را  قانون رئیس کل دادگستري استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل 41ـ در اجراي تبصره ماده  68ادهم

با فضاي متناسب با روحیات اطفال با همکاري و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و 
و درصورت نیاز، مأمور ) بویژه زنان(ر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سای

   .انتظامی، جهت مالقات والدین با اطفال اختصاص دهد
    .تصویب رئیس قوه قضائیه رسید به 27/11/1393تبصره در تاریخ  10ماده و  69نامه مشتمل بر  ـ این آیین 69ماده

  الریجانی قضائیه ـ صادق آملی رئیس قوه

    

    

 


