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مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
۵۶٢شماره ویژه نامه: 

١٩٨٣۵شماره سال شصت و نه 

قانون حمایت خانواده

١١۶٠٢٠/١/١٣٩٢شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون١د تبصره ماده «ا» قانون مدنی و در اجرای مف١با توجه به انقضای مھلت مقرر در ماده «

حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

٧٧٢۶٣/٢١٩/١٢/١٣٩١شماره
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
شماره  نامه  به  مورخ ۶٨٣۵٧/٣۶٧٨٠عطف   ١/۵/١٣٨۶) سوم  و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در  جمھوری١٢٣  اساسی  قانون   (

اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روزشورایکه با عنوان الیحه به مجلسقانون حمایت خانوادهاسالمی ایران 
گردد. و تأیید شورای محترم نگھبان به پیوست ابالغ می١/١٢/١٣٩١سهشنبه مورخ 

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

قانون حمایت خانواده
فصل اول ـ دادگاه خانواده

منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیهبهـ ١ماده
ھای قضائی بخشھای قضائی شھرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دھد. تشکیل این دادگاه در حوزهحوزه

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شھرستانھایی که دادگاه خانواده ـ١تبصره

کند.تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میعمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت
 در حوزه قضائی بخشھایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط وـ٢تبصره

مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی

http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=847

1 of 6 12/13/16, 12:00 AM



کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی میخانوادگی رسیدگی می
شود.
گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز ازتشکیل میالبدل و قاضی مشاور زن  دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیـ٢ماده

کننده رأی باید دردر مورد موضوع دعوی اظھارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءطور مکتوب و مستدلختم دادرسی به
دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

 قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاھھای خانواده اقدام کند و در اینتبصره ـ
تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.مدت می
 قضات دادگاه خانواده باید متأھل و دارای حداقل چھار سال سابقه خدمت قضائی باشند.ـ٣ماده
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:ـ ۴ماده
زدن آنـ نامزدی و خسارات ناشی از برھم١
ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح٢
ـ شروط ضمن عقد نکاح٣
ـ ازدواج مجدد۴
 ـ جھیزیه۵
 ـ مھریه۶
المثل ایام زوجیتـ نفقه زوجه و اجرت٧
 ـ تمکین و نشوز٨
ـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن٩
ـ حضانت و مالقات طفل١٠
ـ نسب١١
ـ رشد، حجر و رفع آن١٢
ـ والیت قھری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان١٣
ـ نفقه اقارب١۴
االثرـ امور راجع به غایب مفقود١۵
سرپرستـ سرپرستی کودکان بی١۶
ـ اھدای جنین١٧
ـ تغییر جنسیت١٨

) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال١٣) و سیزدھم (١٢ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدھم (تبصره ـ
 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی٣١/۴/١٣١٢شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 
شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می٣/۴/١٣٧٢ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 

از جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط محاکمتصمیمات مراجع عالی اقلیتھای دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان 
گردد.میقضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء

تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از درصورت عدم تمکن مالی ھریک از اصحاب دعوی دادگاه می ـ۵ماده
ھا معاف یا پرداخت آنھا را به زمان اجرای حکمالزحمه داوری و سایر ھزینهپرداخت ھزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حق

موکول کند. ھمچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد
کند.فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می

 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بھزیستی کشور از پرداخت ھزینه دادرسی معاف میتبصره ـ
باشند.
 ضرورت برعھده دارد، حق اقامه دعوی برای مادر یا ھر شخصی که حضانت طفل یا نگھداری شخص محجور را به اقتضاء ـ۶ماده

صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. اینمطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در
تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگھداری و دادگاه میـ٧ماده

مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنھا 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

شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.ملغی محسوب و از آن رفع اثر می
شود.تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر ـ٨ماده

المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند. دادگاه به طرق مقتضی در ھرگاه خواھان خوانده را مجھولتبصره ـ
کند.گیری میاین باره تحقیق و تصمیم

دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امور مدنی است،تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیینـ ٩ماده
کنند،از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعالملکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری 

تواند ابالغ را به آن طریق انجام دھد. در ھر صورت، احراز صحت ابالغ با دادگاه است.دادگاه می
کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برایتواند برای فراھمدادگاه میـ ١٠ماده

دو بار به تأخیر اندازد.
ازله پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز میدر دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌـ ١١ماده تواند 

ٌبه را درخواست کند.دادگاھی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم
تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میـ١٢ماده

کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مھریه غیرمنقول باشد.
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یکدیگر ـ ١٣ماده علیه  را  خانواده  دادگاه  صالحیت  موضوع  دعاوی  زوجین  حوزهھرگاه  باشند،در  کرده  مطرح  متعدد  قضائی  ھای 
شده است صالحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شدهدادگاھی که دادخواست مقدم به آن داده

کند.باشد، دادگاھی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می
ھرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالحـ ١۴ماده

است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در
یکایران و اگر ھر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. ھرگاه ھیچ

از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شھرستان تھران صالحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در
محل دیگر توافق کنند.

 ھرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خویش مطرحـ١۵ماده
شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادرکنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی

کند.
 ثبت طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریھای جمھوری اسالمی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائهتبصره ـ

اشخاص صالحیـتدار که با پیشنھـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریھاگواھی اجرای صیغه طالق توسط 
 است.شوند امکانپذیر است. ثبت طالق رجعی منوط به انقضای عدهمعرفی می

تواند طالق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواھی اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار فوقدر طالق بائن نیز زوجه می
در کنسولگری ثبت نماید.

تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود بهگردد، زوجه میدر مواردی که طالق به درخواست زوج ثبت می
دادگاھھای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی
 به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوهـ١۶ماده

االجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاھھای خانواده ایجادقضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ الزم
کند.

توانند از ظرفیت این مراکز نیزدارد دادگاھھا می در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بھزیستی وجودتبصره ـ
استفاده کنند.

پزشکی، روانھای مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشتهـ١٧ماده
شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و

واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوهشوند و حداقل نصف اعضای ھر مرکز باید از بانوان متأھل مبانی حقوق اسالمی انتخاب می
اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفهانتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات

وسیلهاالجراء شدن این قانون بهالزماز ای است که ظرف شش ماه پس نامهای و نحوه پرداخت آن به موجب آیینخدمات مشاوره
رسد. قضائیه میشود و به تصویب رئیس قوهوزیر دادگستری تھیه می

کردنتواند در صورت لزوم با مشخصھای قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می در حوزهـ١٨ماده
موضوع اختالف و تعیین مھلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

دادگاه را در مھلت مقرر اجراء و در موارد مربوطای به زوجین، خواستهھای مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهـ ١٩ماده
نظرنامه مبادرت و در غیر اینکنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازشسعی در ایجاد سازش می صورت 

کنند.طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم میکارشناسی خود در مورد علل و دالیل عدم سازش را به
 دادگاه با مالحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی میکند.تبصره ـ

فصل سوم ـ ازدواج
 ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاحـ٢٠ماده

یا طالق الزامی است.
خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانوادهنظام حقوقی جمھوری اسالمی ایران در جھت محوریت و استواری روابط ـ٢١ماده

 موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:دھد. نکاحاست مورد حمایت قرار می
ـ باردارشدن زوجه١
ـ توافق طرفین٢
ـ شرط ضمن عقد٣

) این قانون در دفاتر اسناد٢٠ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (تبصره ـ
سال با پیشنھاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوهای است که ظرف یکنامهرسمی ازدواج یا ازدواج و طالق مطابق آیین

٢٩/٢/١٣١۶) اصالحی قانون راجع به ازدواج مصوب ١ھای موضوع ماده (نامهنامه مذکور، نظامرسد و تا تصویب آیینقضائیه می
کماکان به قوت خود باقی است.

)٢ ھرگاه مھریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بھارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(ـ٢٢ماده
قانون اجرای محکومیتھای مالی است. چنانچه مھریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالک پرداخت

است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مھریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
االجراءشدن این قانون بیماریھایی را کهماه از تاریخ الزم وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یکـ٢٣ماده

باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنھا واکسینه شوند و نیز بیماریھای واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین
از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بھداشت، درمان وو اعالم کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواھی صادرشده 

 اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماریھای موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت بهآموزش پزشکی دال بر عدم
بیماریھای مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

 چنانچه گواھی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری داللت کند، ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع است. در موردتبصره ـ
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شود، طرفین جھتوسیله وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم میبیماریھای مسری و خطرناک که نام آنھا به
شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بھداشت، درمان وشده معرفی میمراقبت و نظارت به مراکز تعیین

آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چھارم ـ طالق

 ثبت طالق و سایر موارد انحالل نکاح و نیز اعالم بطالن نکاح یا طالق در دفاتر رسمی ازدواج و طالق حسب مورد پس از صدورـ٢۴ماده
گواھی عدم امکان سازش یا

حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
 درصورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دھد. در این مواردـ٢۵ماده

توانند تقاضای طالق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.طرفین می
کردن موارد توافق جھت اتخاذ تصمیم نھائی بهمشخصدر صورت عـدم انصراف متقاضی از طالق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با

کند.دادگاه منعکس می
در صورتی که طالق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواھی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواستـ ٢۶ماده

کند.زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق مبادرت می
ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاعمنظور  در کلیه موارد درخواست طالق، به جز طالق توافقی، دادگاه باید بهـ٢٧ماده

 نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به
 پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، ھریک از زوجین مکلفند ظرف یک ھفته از تاریخ ابالغ یک نفر از اقارب متأھل خود را کهـ٢٨ماده

سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.حداقل سی
 محارم زوجه که ھمسرشان فوت کرده یا از ھم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوانـ١تبصره

شوند.داور پذیرفته می
 درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، ھریک از زوجینـ٢تبصره
عدم توانایی آنانواجد صالحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا توانند داور خود را از بین افراد می

کند.دادگاه، خود یا به درخواست ھریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می
ازدواج، تکلیف جھیزیه، مھریه و نفقه زوجه، اطفال و حملدادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سندـ ٢٩ماده

و نگھداری) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت ٣٣۶را معین و ھمچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (
کند. ھمچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی میھای حضانت و نگھداری تصمیم مقتضی اتخاذاطفال و نحوه پرداخت ھزینه

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
شود. در ھرحال،به نیز ثبت میزوجه است. طالق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ

تواند پس از ثبت طالق برای دریافت این حقوق از طریق اجرایھرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طالق رضایت دھد می
احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعھده زوجـ ٣٠ماده
است ھزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

صالح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین ارائه گواھی پزشک ذیـ٣١ماده
اتفاق نظر داشته باشند.

خواھی یا ابالغ رأی فرجامی است.مھلت فرجامدر مورد حکم طالق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضایـ ٣٢ماده
خواھی است. ھرگاه حکم طالق مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مھلت فرجامـ٣٣ماده

از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک ھفته از تاریخ ابالغ مراتب در دفترخانه حاضر
کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدمنشود، سردفتر به زوجین ابالغ می

 صورت اعالمگردد. درشود و مراتب به زوج ابالغ میاو از اجرای صیغه، صیغه طالق جاری و ثبت میاعالم عذر از سوی وی یا امتناع 
آید.عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت بهعمل می

در اجرای صیغه طالق در صورت امتناع زوج تصریح دادگاه صادرکننده حکم طالق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفترتبصره ـ
کند.
 مدت اعتبار گواھی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یاـ٣۴ماده
مذکور ظرف این مھلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طالق تسلیمشدن رأی است. چنانچه گواھی قطعی

کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک الزم را ارائه نکند، گواھی صادرشده از درجه اعتبار ساقط
است.
 حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی ھرگـاه گواھی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین بهتبصره ـ

گردد.که گواھی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می
ھرگاه زوج در مھلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه و گواھی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی کهـ ٣۵ماده

کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضرزوجه ظرف یک ھفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می
شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه میرسد.

)٣۴ فاصله بین ابالغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (تبصره ـ
المکان از طریقالمکان باشند، دعوت از شخص مجھولاین قانون نباید از یک ھفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجھول

آید.کننده به وسیله دفترخانه به عمل میاالنتشار یا ھزینه درخواستنشر آگھی در جراید کثیر
که زوجه بنا بر اعالم دادگاه صادرکننده رأیھرگاه گواھی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتیـ ٣۶ماده

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.
گیرد. اجرای صیغه طالق با رعایت جھات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام میـ٣٧ماده
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شود ولی ثبت طالق منوط به ارائه در طالق رجعی، صیغه طالق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ـ٣٨ماده
که زن رضایت به ثبتگواھی کتبی حداقل دو شاھد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این

شود.داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طالق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طالق ثبت می
رسد. در صورت درخواست زوجه، گواھیشده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاھد طالق میصورتجلسه تکمیل

شود. در ھر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طالق ثبتاجرای صیغه طالق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می
میشود.
 در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواھی عدم امکان سازش یاـ٣٩ماده

حکم طالق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواھی و ھمزمان به دفتر رسمی ازدواج و طالق ارائه شود.
فصل پنجم ـ حضانت و نگھداری اطفال و نفقه

 ھرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد،ـ۴٠ماده
شود.دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت مینفع و بهحسب تقاضای ذی

 ھرگاه دادگاه تشخیص دھد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگھداری و سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت او استـ۴١ماده
حق شود،یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی

بینی حدود نظارت وی با رعایتتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشمی
مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 قوه قضائیه مکلف است برای نحوه مالقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراھم نماید.تبصره ـ
رسد. تصویب رئیس قوه قضائیه میشود و بهماه توسط وزارت دادگستری تھیه مینامه اجرائی این ماده ظرف ششآیین
 صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگھداری آنان به او واگذار شده است ازـ۴٢ماده

محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طالق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به
را اجازه دھـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارجمصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق مالقات اشخاص ذیحق این امر 

بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند.کردن صغیـر و مجنون از کشور، 
به تقاضای ولی قھری یا دادسـتان، اعطایحضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنھا است مگر آنکه دادگاه ـ ۴٣ماده

 تشخیص دھد.حضـانت به مادر را خالف مصلحت فرزند
، ملزم به تسلیم یا٨/٧/١٣٨۶کشوری مصوب ) قانون مدیریت خدمات۵ درصورتی که دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (ـ۴۴ماده

ھای متعارف زندگی بایدتملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین ھزینه
دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگھداری محجور را عھده

 رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاھھا و مقامات اجرائی الزامی است.ـ۴۵ماده
کند ممنوع حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز میـ۴۶ماده

است.
کند.النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجبـ۴٧ماده

علیه وصول شود یک بارموجب حکم دادگاه باید وجوھی بهطور مستمر از محکومٌ درمورد این ماده و سایر مواردی که بهتبصره ـ
یابد.تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری
قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقھای میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراثـ۴٨ماده

، تأمین اجتماعی و سایر صندوقھای خاص به ترتیب زیر است:بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری
وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوتگردد و ازدواج ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می١

زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری مالک عمل است.شوھر بعدی و تعلق حقوق به
 اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم میتبصره ـ

شود.
بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع ازـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا٢

دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوھر و فرزندان ذکور تا سن٣

بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالت دانشگاھی داشته باشند
حسب مورد از کمک ھزینه اوالد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میگردند.

ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی۴
 و اصالحات بعدی آن و با لحاظ ماده٣١/٣/١٣۴۵) قانون استخدام کشوری مصوب٨٧کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (

گردد.ھای بعدی آن، تقسیم و پرداخت می) ھمان قانون و اصالحیه٨۶(
 مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانونتبصره ـ
االجراء است.اند نیز الزمفوت شده

فصل ھفتم ـ مقررات کیفری
 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آنـ۴٩ماده

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
شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالقپنج و یا حبس تعزیری درجه ھفت محکوم می

استنکاف کند نیز مقرر است.
) قانون مدنی ازدواج کند،١٠۴١ ھرگاه مردی برخالف مقررات ماده ( ـ۵٠ماده

 نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوجشود. ھرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتھی بهبه حبس تعزیری درجه شش محکوم می
 حبسدرجه پنج و اگر به مواقعه منتھی به فوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه بهعالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری 
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شود.تعزیری درجه چھار محکوم می
 ھرگاه ولی قھری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگھداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیرتبصره ـ

شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می
) قانون مدنی و یا بر خالف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج١٠۶٠ ھر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( ـ۵١ماده

شود.کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می
بوده است یا برخالف واقع با طرح شکایت ھرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بیاساس ـ۵٢ماده

شود.کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می
رغم علم به عدماین حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی

زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
النفقه ھرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندھد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ـ۵٣ماده

شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشتامتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می
شود.وی از شکایت در ھر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می

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

حق شود، برای بار اول به ھرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذی ـ۵۴ماده
شود.پرداخت جزای نقدی درجه ھشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می

نیت از دادن گواھی مذکور) این قانون را صادر یا با سوء ٣١) و (٢٣ ھر پزشکی که عامداً بر خالف واقع گواھی موضوع مواد ( ـ۵۵ماده
خودداری کند، بار اول به محرومیت

شود.مجازات مذکور محکوم میدرجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و باالتر به حداکثر
)١٠۶٠نامه مذکور در ماده () این قانون یا بدون اخذ اجازه٣١) و (٢٣ ھر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواھی موضوع مواد ( ـ۵۶ماده

) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون١٠۴١قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخالف مقررات ماده (
) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت ھریک از۴٠حکم دادگاه یا گواھی عدم امکان سازش یا گواھی موضوع ماده (

موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند، به محرومیت درجه چھار موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به
سردفتری محکوم میشود.

رسد.نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنھاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می آیین ـ۵٧ماده
گردد:االجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می از تاریخ الزم ـ۵٨ماده
٢٣/۵/١٣١٠ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ١
٢٠/٢/١٣١١ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ٢
٢٩/٢/١٣١۶) قانون ازدواج مصوب ٣) و (١ـ قانون اصالح مواد (٣
١٣/٩/١٣١٧ـ قانون لزوم ارائه گواھینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۴
۶/۵/١٣۶۴ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنھا مصوب ۵
٢٢/۴/١٣۶۵ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۶
٢٣/١/١٣۶٧ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ٧
»۶» و «٣ھای «) آن و نیز قانون تفسیر تبصره۶ به جز بند (ب) تبصره (٢١/١٢/١٣٧١ ـ قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب ٨

٣/۶/١٣٧٣قانون مذکور مصوب 
٢/٣/١٣٧۵) قانون مجازات اسالمی مصوب ۶۴۶) و (۶۴۵)، (۶۴٢ـ مواد (٩
٨/۵/١٣٧۶) قانون اساسی مصوب ٢١بیست و یکم (ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاھھای موجود به دادگاھھای موضوع اصل١٠
١١/٨/١٣٧۶ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواھی عدم امکان سازش مصوب١١

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و ھشت ماده درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ
 به تأیید شوراینگھبان رسید.٩/١٢/١٣٩١و در تاریخ اول اسفندماه یکھزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسالمی تصویب شد

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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