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 ربننازه زازگبه ـ انل ـؼل
 قانون این تضویب تازیخ اس شال شه ظزف اشت موظف قطائیه قوه دانواذگی، ذعاوي و اموز به زشیذگی منظوز به ـ1 ماذه
 قطائی هاي خوسه ذز ذاذگاه این تصکیل. ذهذ تصکیل دانواذه ذاذگاه صعبه کافی تعذاذ به صهزشتان قطائی هاي خوسه کلیه ذز

. اشت موکول قطائیه قوه زئیس تصدیص به امکانات تناشب به بدش

 آن، تصکیل سمان تا اشت نصذه تصکیل دانواذه ذاذگاه که صهزشتانهایی قطائی خوسه ذز قانون این اجزاي سمان اس ـ1 تبضزه
 دانواذگی ذعاوي و اموز به قانون این مقززات و مزبوط تصزیفات زعایت با خوسه آن ذز مشتقز خقوقی عمومی ذاذگاه

. کنذ می زشیذگی

 تصزیفات زعایت با خوسه آن ذز مشتقز ذاذگاه اشت، نصذه تصکیل دانواذه ذاذگاه که بدصهایی قطائی خوسه ذز ـ2 تبضزه
 آن انخالل و نکاح اضل به زاجع ذعاوي مگز کنذ، می زشیذگی دانواذگی ذعاوي و اموز کلیه به قانون این مقززات و مزبوط

. صوذ می زشیذگی قطائی خوسه نسذیکتزین دانواذه ذاذگاه ذز که

 ظزف بایذ مصاوز قاضی. گزذذ می تصکیل سن مصاوز قاضی و البذل علی ذاذزس یا زئیس خطوز با دانواذه ذاذگاه ـ2 ماذه
 قاضی. کنذ ذزث ةزونذه ذز زا مزاتب و اظهازنظز ذعوي موضوع موزذ ذز مشتذل و مکتوب طوز به ذاذزشی دتم اس زوس شه
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 زذ زا وي نظزیه ذلیل رکز با باصذ مدالف وي نظز با حنانحه و اصازه مصاوز قاضی نظز به ذاذنامه ذز بایذ زأي کننذه انصاء
. کنذ

 و کنذ اقذام دانواذه ذاذگاههاي کلیه بزاي سن مصاوز قاضی تؤمین به شال ةنج ظزف خذاکثز اشت موظف قطائیه قوه ـ تبضزه
. کنذ اشتفاذه باصذ دانواذه ذاذگاه تضذي صزایط واجذ که مزذ مصاوز قاضی اس توانذ می مذت این ذز

. باصنذ قطائی دذمت شابقه شال حهاز خذاقل ذازاي و متؤهل بایذ دانواذه ذاذگاه قطات ـ3 ماذه

: اشت دانواذه ذاذگاه ضالخیت ذز سیز ذعاوي و اموز به زشیذگی ـ4 ماذه

 آن سذن بزهم اس ناصی دشازات و نامسذي ـ1
 نکاح ذز ارن و موقت ذائم، نکاح ـ2
 نکاح عقذ ضمن صزوط ـ3
 مجذذ اسذواث ـ4
 جهیسیه ـ 5
 مهزیه ـ 6
 سوجیت ایام المثل اجزت و سوجه نفقه ـ7

 نصوس و تمکین ـ 8
 آن انقطاي و مذت برل نکاح، انفشاخ و فشخ زجوع، طالق، ـ9

 طفل مالقات و خطانت ـ10
 نشب ـ11
 آن زفع و خجز زصذ، ـ12
 آنان به مزبوط اموز ذز وضایت و مخجوزان اموال امین و ناظز به مزبوط اموز قیمومت، قهزي، والیت ـ13
 اقازب نفقه ـ14
 االثز مفقوذ غایب به زاجع اموز ـ15
 شزةزشت بی کوذکان شزةزشتی ـ16
 جنین اهذاي ـ17
 جنشیت تغییز ـ18

 اجاسه قانون طبق موزذ خشب اشاشی قانون) 13( شیسذهم و) 12( ذواسذهم اضول موضوع اصداص ذعاوي به ـ تبضزه
 اخوال به زاجع مظزوخه ذعاوي به زشیذگی قانون و 31/4/1312 مضوب مخاکم ذز غیزصیعه ایزانیان صدضیه اخوال زعایت

 می زشیذگی نظام مضلخت تصدیص مجمع 3/4/1372 مضوب مشیخی و کلیمی سزتصتی، ایزانیان ذینی تعلیمات و صدضیه
. صوذ

 توشط و معتبز طالق، و نکاح جمله اس آنان صدضیه اخوال و خشبی ذزاموز مرکوز ذینی هاي اقلیت عالی مزاجع تضمیمات
. گزذذ می اجزاء و تنفیر تصزیفات، زعایت بذون قطائی مخاکم
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 اوضاع به توجه با و مزاتب اخزاس اس ةس توانذ می ذاذگاه ذعوي اضخاب اس هزیک مالی تمکن عذم ذزضوزت ـ 5 ماذه
 آنها ةزذادت یا معاف ها هسینه شایز و ذاوزي السخمه خق کازصناشی، السخمه خق ذاذزشی، هسینه ةزذادت اس زا وي واخوال،

 ذاذگاه وکیل، ذاصتن بز ذایز قانونی السام وجوذ یا ضزوزت اقتطاء ضوزت ذز همحنین. کنذ موکول خکم اجزاي سمان به زا
. کنذ می تعیین معاضذتی وکیل مالی تمکن فاقذ فزذ ذزدواشت به یا زأشاً موزذ خشب

 ذاذزشی هسینه ةزذادت اس کصوز بهسیشتی شاسمان مذذجویان و) زه( دمینی امام امذاذ کمیته ةوصش تخت افزاذ ـ تبضزه
. باصنذ می معاف

 اقامه خق ذازذ، بزعهذه ضزوزت اقتطاء به زا مخجوز صدص نگهذازي یا طفل خطانت که صدضی هز یا ماذز ـ 6 ماذه
. کنذ بززشی زا ضزوزت اذعاي ابتذاء ذز بایذ ذاذگاه ضوزت، این ذز. ذازذ نیس زا مخجوز یا طفل نفقه مظالبه بزاي ذعوي

 خطانت، قبیل اس اموزي ذز طزفین اس یکی ذزدواشت به ذعوي اضل موزذ ذز تضمیم اتدار اس ةیش توانذ می ذاذگاه ـ7 ماذه
. کنذ ضاذز موقت ذشتوز تؤمین، ادر بذون ذازذ فوزیت آنها تکلیف تعیین که مخجوز و سن نفقه و طفل مالقات و نگهذازي

 اتدار ذعوي اضل به زاجع ماه صش ظزف ذاذگاه حنانحه. اشت اجزاء قابل قطائی خوسه زئیس تؤییذ به نیاس بذون ذشتوز این
 موقت ذشتوز ذوبازه ماذه این مظابق ذاذگاه آنکه مگز صوذ، می اثز زفع آن اس و مخشوب ملغی ضاذزصذه ذشتوز نکنذ، تضمیم
. کنذ ضاذز

. صوذ می انجام مذنی ذاذزشی آیین تصزیفات شایز زعایت بذون و ذاذدواشت تقذیم با دانواذه ذاذگاه ذز زشیذگی ـ 8 ماذه

 طزق به ذاذگاه. کنذ اعالم ذاذگاه به زا او اقامتگاه آدزین بایذ کنذ، معزفی المکان مجهول زا دوانذه دواهان هزگاه ـ تبضزه
. کنذ می گیزي تضمیم و تخقیق بازه این ذز مقتطی

 مذنی اموز ذز انقالب و عمومی ذاذگاههاي ذاذزشی آیین قانون مقززات تابع دانواذه ذاذگاه ذز ابالغ نخوه و تصزیفات ـ9 ماذه
 به منظوز این بزاي زا الکتزونیک ةشت و تلفنی ةیام نمابز، ةشت، قبیل اس ذیگزي طزق ذعوي طزفین حنانحه لکن اشت،
. اشت ذاذگاه با ابالغ ضخت اخزاس ضوزت، هز ذز. ذهذ انجام طزیق آن به زا ابالغ توانذ می ذاذگاه کننذ، اعالم ذاذگاه

 آنان اس یکی یا سوجین ذزدواشت به زا ذاذزشی جلشه شاسش و ضلح فزضت کزذن فزاهم بزاي توانذ می ذاذگاه ـ10 ماذه
. انذاسذ تؤدیز به باز ذو بزاي خذاکثز

 توانذ می نیس آن اجزاي صزوع اس ةیش تا و قظعی خکم ضذوز اس ةس له مخکوم قانون، این موضوع مالی ذعاوي ذز ـ11 ماذه
. کنذ ذزدواشت زا بهٌ مخکوم تؤمین اشت، کزذه ضاذز زا ندشتین خکم که ذاذگاهی اس

 دوذ شکونت مخل یا دوانذه اقامت مخل ذاذگاه ذز توانذ می سوجه سوجین، به مزبوط دانواذگی اموز و ذعاوي ذز ـ12 ماذه
. باصذ غیزمنقول مهزیه مظالبه دواشته، که موزذي ذز مگز کنذ ذعوي اقامه
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 کزذه مظزح متعذذ قطائی هاي خوسه ذز یکذیگز علیه زا دانواذه ذاذگاه ضالخیت موضوع ذعاوي سوجین هزگاه ـ13 ماذه
 یک ذز ذاذدواشت حنذ یا ذو حنانحه. ذازذ زا زشیذگی ضالخیت اشت صذه ذاذه آن به مقذم ذاذدواشت که ذاذگاهی باصنذ،

. کنذ می زشیذگی ذعاوي کلیه به ذازذ زا سوجه ذعواي به زشیذگی ضالخیت که ذاذگاهی باصذ، صذه تشلیم زوس

 زشیذگی بزاي ذازذ اقامت ایزان ذز که طزفی اقامت مخل ذاذگاه باصذ، کصوز اس دازث مقیم سوجین اس یکی هزگاه ـ14 ماذه
 مخل ذاذگاه باصذ، ذاصته موقت شکونت ایزان ذز آنان اس یکی ولی باصنذ کصوز اس دازث مقیم سوجین اگز. اشت ضالح

 بزاي سوجه موقت شکونت مخل ذاذگاه باصنذ، ذاصته موقت شکونت ایزان ذز ذو هز اگز و ایزان ذز شاکن فزذ شکونت
 زا زشیذگی ضالخیت تهزان صهزشتان ذاذگاه باصنذ، نذاصته شکونت ایزان ذز سوجین اس یک هیج هزگاه. اشت ضالح زشیذگی

. کننذ توافق ذیگز مخل ذز ذعوي اقامه بزاي سوجین آنکه مگز ذازذ،

 اقامت مخل ضالخیتذاز مزاجع و مخاکم ذز زا دوذ دانواذگی ذعاوي و اموز کصوز اس دازث مقیم ایزانیان هزگاه ـ15 ماذه
 زا اخکام این ایزانی ضالخیتذاز ذاذگاه آنکه مگز صوذ نمی اجزاء ایزان ذز مزاجع یا مخاکم این اخکام کننذ، مظزح دویش
. کنذ ضاذز تنفیري خکم و بززشی

 یا سوجین کتبی ذزدواشت به ایزان اشالمی جمهوزي هاي کنشولگزي ذز کصوز اس دازث مقیم ایزانیان طالق ثبت ـ تبضزه
 قوه زئیس تضویب و دازجه اموز وسازت ةیصنهـاذ با که ضالخیـتذاز اصداص توشط طالق ضیغه اجزاي گواهی ازائه با سوث

. اشت عذه انقطاي به منوط زجعی طالق ثبت. اشت ةریز امکان صونذ می معزفی ها کنشولگزي به قطائیه

 اصداص توشط طالق ضیغه اجزاي گواهی ازائه و کتبی ذزدواشت با زا دوذ طالق توانذ می سوجه نیس بائن طالق ذز
. نمایذ ثبت کنشولگزي ذز فوق ضالخیتذاز

 به دوذ قانونی خقوق مظالبه بزاي قانون این زعایت با توانذ می سوجه گزذذ، می ثبت سوث ذزدواشت به طالق که موازذي ذز
. نمایذ مزاجعه ایزان ذاذگاههاي

 ربننازگی مػبنشه مصاکط ـ زنم ـؼل
 و ضلح ایجاذ ذز شعی و طالق و دانواذگی ادتالفات افسایش اس جلوگیزي و دانواذه مبانی تخکیم منظوز به ـ16 ماذه

 کناز ذز زا دانواذه مصاوزه مزاکس قانون این صذن االجزاء السم تازیخ اس شال شه ظزف اشت موظف قطائیه قوه شاسش،
. کنذ ایجاذ دانواذه ذاذگاههاي

 مزاکس این ظزفیت اس تواننذ می ذاذگاهها ذازذ وجوذ بهسیشتی شاسمان به وابشته دانواذه مصاوزه مزاکس که مناطقی ذز ـ تبضزه
. کننذ اشتفاذه نیس
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 زوان ةسصکی، زوان مصاوزه، دانواذه، مظالعات ماننذ مدتلف هاي زصته کازصناشان اس دانواذه مصاوزه مزاکس اعطاي ـ17 ماذه
 اس بایذ مزکس هز اعطاي نضف خذاقل و صونذ می انتداب اشالمی خقوق مبانی و فقه و خقوق اجتماعی، مذذکازي صناشی،

 مزاکس اعطاي تدلفات به زشیذگی نخوه و آموسش گسینش، انتداب، نخوه اعطاء، تعذاذ. باصنذ صزایط واجذ متؤهل بانوان
 آیین موجب به آن ةزذادت نخوه و اي مصاوزه دذمات تعزفه نیس و مزاکس این تعذاذ و وظایف انجام صیوه دانواذه، مصاوزه

 تضویب به و صوذ می تهیه ذاذگشتزي وسیز وشیله به قانون این صذن االجزاء السم اس ةس ماه صش ظزف که اشت اي نامه
. زشذ می قطائیه قوه زئیس

 با لسوم ضوزت ذز توانذ می دانواذه ذاذگاه اشت، صذه ایجاذ دانواذه مصاوزه مزاکس که قطائی هاي خوسه ذز ـ18 ماذه
. صوذ دواشتاز دانواذگی ذعاوي و اموز موزذ ذز زا مزاکس این نظز مهلت، تعیین و ادتالف موضوع کزذن مصدص

 ذز و اجزاء مقزز مهلت ذز زا ذاذگاه هاي دواشته سوجین، به اي مصاوزه دذمات ازائه ضمن دانواذه مصاوزه مزاکس ـ19 ماذه
 غیز ذز و مباذزت نامه شاسش تنظیم به شاسش خضول ضوزت ذز مرکوز مزاکس. کننذ می شاسش ایجاذ ذز شعی مزبوط موازذ

. کننذ می اعالم ذاذگاه به مشتذل و مکتوب طوز به زا شاسش عذم ذالیل و علل موزذ ذز دوذ کازصناشی نظز ضوزت این

. کنذ می زأي ضذوز به مباذزت دوذ تصدیص به دانواذه مصاوزه مزاکس کازصناشی نظزیه مالخظه با ذاذگاه ـ تبضزه

 اضزناح ـ ظنم ـؼل
. اشت السامی طالق یا نکاح بظالن اعالم و زجوع طالق، آن، انفشاخ و فشخ ذائم، نکاح ثبت ـ20 ماذه

 تصکیل مبناي که زا ذائم نکاح دانواذگی، زوابط اشتوازي و مخوزیت جهت ذز ایزان اشالمی جمهوزي خقوقی نظام ـ21 ماذه
 موازذ ذز آن ثبت و اشت مذنی قانون مقززات و صزعی مواسین تابع نیس موقت نکاح. ذهذ می قزاز خمایت موزذ اشت دانواذه

: اشت السامی سیز

 سوجه بازذازصذن ـ1

 طزفین توافق ـ2

 عقذ ضمن صزط ـ3

 نامه آیین مظابق طالق و اسذواث یا اسذواث زشمی اشناذ ذفاتز ذز قانون این) 20( ماذه و ماذه این موضوع وقایع ثبت ـ تبضزه
 مرکوز، نامه آیین تضویب تا و زشذ می قطائیه قوه زئیس تضویب به ذاذگشتزي وسیز ةیصنهاذ با شال یک ظزف که اشت اي

. اشت باقی دوذ قوت به کماکان 29/2/1316 مضوب اسذواث به زاجع قانون اضالخی) 1( ماذه موضوع هاي نامه نظام
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 مقززات مصمول آن وضول باصذ، آن معاذل یا بهازآساذي تمام شکّه ذه و یکضذ تا عقذ وقوع سمان ذز مهزیه هزگاه ـ22 ماذه
 سوث مالئت فقط ماساذ، دضوص ذز باصذ میسان این اس بیصتز مهزیه، حنانحه. اشت مالی هاي مخکومیت اجزاي قانون) 2(ماذه

. اشت السامی کماکان زوس نزخ به مهزیه مخاشبه به مزبوط مقززات زعایت. اشت ةزذادت مالك

 قانون این االجزاءصذن السم تازیخ اس ماه یک ظزف اشت مکلف ةسصکی آموسش و ذزمان بهذاصت، وسازت ـ23 ماذه
 و سوجین بزاي دظزناك و واگیزذاز هاي بیمازي نیس و صونذ واکشینه آنها علیه اسذواث اس ةیش طزفین بایذ که زا هایی بیمازي
 ةسصکان شوي اس ضاذزصذه گواهی نکاح ثبت اس ةیش بایذ اسذواث زشمی ذفاتز. کنذ اعالم و معین زا اسذواث اس ناصی فزسنذان

 هاي بیمازي به ابتالء عذم و مدذز مواذ به اعتیاذ عذم بز ذال ةسصکی آموسش و ذزمان بهذاصت، وسازت تؤییذ موزذ مزاکس و
. کننذ بایگانی و مظالبه آنان اس زا مرکوز هاي بیمازي به نشبت طزفین صذن واکشینه یا و ماذه این موضوع

. اشت بالمانع طزفین اطالع ضوزت ذز نکاح ثبت کنذ، ذاللت بیمازي یا و اعتیاذ وجوذ بز ضاذزصذه گواهی حنانحه ـ تبضزه
 می اعالم و تعیین ةسصکی آموسش و ذزمان بهذاصت، وسازت وشیله به آنها نام که دظزناك و مشزي هاي بیمازي موزذ ذز

 به سوجین دظزناك بیمازي که موازذي ذز. صونذ می معزفی صذه تعیین مزاکس به نظازت و مزاقبت جهت طزفین صوذ،
 تولیذ منع صامل بایذ نظازت و مزاقبت باصذ، جنین به دشازت به منجز ةسصکی آموسش و ذزمان بهذاصت، وسازت تصدیص

. باصذ نیس نشل

 ؾالق ـ دهبشم ـؼل
 موزذ خشب طالق و اسذواث زشمی ذفاتز ذز طالق یا نکاح بظالن اعالم نیس و نکاح انخالل موازذ شایز و طالق ثبت ـ24 ماذه
. اشت مجاس ذاذگاه شوي اس مزبوط خکم یا شاسش امکان عذم گواهی ضذوز اس ةس

 ذز. ذهذ ازجاع دانواذه مصاوزه مزکس به زا موضوع بایذ ذاذگاه باصنذ، توافقی طالق متقاضی سوجین که ذزضوزتی ـ25 ماذه
. کننذ مظزح مرکوز مزاکس ذز ابتذاء اس زا توافقی طالق تقاضاي تواننذ می طزفین موازذ این

 اتدار جهت توافق موازذ کزذن مصدص با زا موضوع دانواذه مصاوزه مزکس طالق، اس متقاضی انضزاف عـذم ضوزت ذز
. کنذ می منعکس ذاذگاه به نهائی تضمیم

 به اگز و اقذام شاسش امکان عذم گواهی ضذوز به ذاذگاه باصذ، سوث ذزدواشت به یا توافقی طالق، که ضوزتی ذز ـ26 ماذه
 طالق ذز وکالت اعمال صزایط اخزاس یا طالق به سوث السام خکم ضذوز به قانون مظابق موزذ، خشب باصذ، سوجه ذزدواشت

. کنذ می مباذزت

 به زا موضوع شاسش و ضلح ایجاذ منظوز به بایذ ذاذگاه توافقی، طالق جس به طالق، ذزدواشت موازذ کلیه ذز ـ27 ماذه
 رکز با زا ذاوزان نظزیه نةریزذ، زا آن حنانحه و ضاذز زأي ذاوزان نظز به توجه با بایذ موازذ این ذز ذاذگاه. کنذ ازجاع ذاوزي

. کنذ زذ ذلیل
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 اقازب اس نفز یک ابالغ تازیخ اس هفته یک ظزف مکلفنذ سوجین اس هزیک ذاوزي، به امز ازجاع قزاز ضذوز اس ةس ـ28 ماذه
 معزفی ذاذگاه به ذاوز عنوان به باصذ اجتماعی و دانواذگی و صزعی مشائل به آصنا و ذاصته شال شی خذاقل که زا دوذ متؤهل
. کننذ

 ماذه این ذز مرکوز صزایط شایز وجوذ ذزضوزت باصنذ، صذه جذا هم اس یا کزذه فوت همشزصان که سوجه مخازم ـ1 تبضزه
. صونذ می ةریزفته ذاوز عنوان به

 هزیک ذاوزي، ةریزش اس آنان اشتنکاف یا ایصان به ذشتزشی عذم یا اقازب بین ذز صزایط واجذ فزذ نبوذ ذزضوزت ـ2 تبضزه
 معزفی اس سوجین امتناع ذزضوزت. کننذ معزفی و تعیین ذیگز ضالخیت واجذ افزاذ بین اس زا دوذ ذاوز تواننذ می سوجین اس

. کنذ می مباذزت ذاوز تعیین به طزفین اس هزیک ذزدواشت به یا دوذ ذاذگاه، آنان توانایی عذم یا ذاوز

 سوجه، نفقه و مهزیه جهیسیه، تکلیف اسذواث، شنذ منذزجات و عقذ ضمن صزوط به توجه با دوذ زأي ضمن ذاذگاه ـ29 ماذه
 موزذ ذز و تعیین مذنی قانون) 336( ماذه تبضزه مظابق طزفین سوجیت ایام المثل اجزت همحنین و معین زا خمل و اطفال

 همحنین. کنذ می اتدار مقتطی تضمیم نگهذازي و خطانت هاي هسینه ةزذادت نخوه و اطفال نگهذازي و خطانت حگونگی
 زا بشتگان شایز و ماذز و ةذز با وي مالقات مکان و سمان تزتیب، طفل، مضلخت و عاطفی وابشتگی به توجه با بایذ ذاذگاه
 بز ذایز قظعی خکم ضذوز یا سوجه زضایت ذزضوزت طالق. اشت سوجه مالی خقوق تؤذیه به موکول طالق ثبت. کنذ تعیین
 زضایت طالق ثبت به مرکوز خقوق ذزیافت بذون سن هزگاه هزخال، ذز. صوذ می ثبت نیس به مخکوم تقشیط یا سوث اعشاز
. کنذ اقذام مزبوط مقززات مظابق ذاذگشتزي اخکام اجزاي طزیق اس خقوق این ذزیافت بزاي طالق ثبت اس ةس توانذ می ذهذ

 که مصتزك سنذگی متعازف مدازث بزاي دوذ مال اس وي ارن یا سوث امز به کنذ ثابت ذاذگاه ذز سوجه که موازذي ذز ـ30 ماذه
. نمایذ ذزیافت وي اس زا آن معاذل توانذ می کنذ، اثبات زا سوجه تبزع قضذ نتوانذ سوث و کزذه هسینه اشت سوث بزعهذه

 بز سوجین آنکه مگز اشت، السامی طالق ثبت بزاي آن عذم یا جنین وجوذ ذزموزذ ضالح ري ةسصک گواهی ازائه ـ31 ماذه
. باصنذ ذاصته نظز اتفاق جنین وجوذ

 زأي ابالغ یا دواهی فزجام مهلت انقطاي به منوط موزذ خشب آن ثبت و ضیغه اجزاي طالق، خکم موزذ ذز ـ32 ماذه
. اشت فزجامی

 هزگاه. اشت دواهی فزجام مهلت انقطاي یا فزجامی زأي ابالغ تازیخ اس ةس ماه صش طالق خکم اعتباز مذت ـ33 ماذه
 ابالغ تازیخ اس هفته یک ظزف سوث که ضوزتی ذز صوذ، تشلیم طالق و اسذواث زشمی ذفتز به سوجه شوي اس طالق خکم

 خاضز ذفتزدانه ذز آن ثبت و طالق ضیغه اجزاي بزاي کنذ می ابالغ سوجین به شزذفتز نصوذ، خاضز ذفتزدانه ذز مزاتب
 می ثبت و جازي طالق ضیغه ضیغه، اجزاي اس او امتناع یا وي شوي اس عرز اعالم عذم و سوث خطوز عذم ضوزت ذز. صونذ
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 ذعوت طزفین اس مرکوز تزتیب به ذیگز نوبت یک سوث، شوي اس عرز اعالم ضوزت ذز. گزذذ می ابالغ سوث به مزاتب و صوذ
. آیذ می عمل به

 امتناع ضوزت ذز طالق ضیغه اجزاي ذز شزذفتز نماینذگی بز ضاذزصذه زأي ذز بایذ طالق خکم ضاذزکننذه ذاذگاه ـ تبضزه
. کنذ تضزیح سوث

 زأي ابالغ تازیخ اس ةس ماه شه طالق و اسذواث زشمی ذفتز به تشلیم بزاي شاسش امکان عذم گواهی اعتباز مذت ـ34 ماذه
 زشمی ذفتزدانه به زا آن که طزفی یا نصوذ تشلیم مهلت این ظزف مرکوز گواهی حنانحه. اشت زأي صذن قظعی یا قظعی
 ضاذزصذه گواهی نکنذ، ازائه زا السم مذازك یا نصوذ خاضز ذفتزدانه ذز تشلیم تازیخ اس ماه شه ظزف اشت کزذه تشلیم طالق

. اشت شاقط اعتباز ذزجه اس

 کلیه صوذ شاقط اعتباز ذزجه اس قانون خکم به سوجین توافق اشاس بز ضاذزصذه شاسش امکان عـذم گواهی هزگـاه ـ تبضزه
. گزذذ می ملغی اشت صذه ضاذز آن مبناي بز مرکوز گواهی که توافقاتی

 کنذ، تشلیم زا شاسش امکان عذم گواهی و مزاجعه طالق و اسذواث زشمی ذفتز به مقزز مهلت ذز سوث هزگاه ـ35 ماذه
 و طالق ضیغه اجزاي بزاي کنذ می ادظاز سوجین به شزذفتز نصوذ خاضز ذفتزدانه ذز هفته یک ظزف سوجه که ذزضوزتی

 مزاتب ذفتزدانه وشیله به ثبت اس ةس و جازي طالق ضیغه سوجه خطوز عذم ذزضوزت. صونذ خاضز ذفتزدانه ذز آن ثبت
. زشذ می سوجه اطالع به

 ذز. باصذ کمتز هفته یک اس نبایذ قانون این) 34( ماذه و ماذه این ذز ضیغه اجزاي جلشه و ادظازیه ابالغ بین فاضله ـ تبضزه
 االنتصاز کثیز جزایذ ذز آگهی نصز طزیق اس المکان مجهول صدص اس ذعوت باصنذ، المکان مجهول سوجه یا سوث که موازذي

. آیذ می عمل به ذفتزدانه وشیله به کننذه ذزدواشت هسینه یا

 ذاذگاه اعالم بز بنا سوجه که ذزضوزتی باصذ، صذه ضاذز سوجین توافق بز بنا شاسش امکان عذم گواهی هزگاه ـ36 ماذه
 اجزاي مانع سوث، خطوز عذم باصذ، ذاصته بالعسل وکالت طالق ضیغه اجزاي ذز زشمی شنذ موجب به یا و زأي ضاذزکننذه

. نیشت آن ثبت و طالق ضیغه

. گیزذ می انجام شزذفتز خطوز با و ذیگز مخل ذز یا ذفتزدانه ذز صزعی جهات زعایت با طالق ضیغه اجزاي ـ37 ماذه

 به منوط طالق ثبت ولی صوذ می ضوزتجلشه مزاتب و جازي مزبوط مقززات مظابق طالق ضیغه زجعی، طالق ذز ـ 38 ماذه
 زضایت سن که این مگز اشت، عذه ةایان تا مصتزك منسل ذز مظلّقه سوجه شکونت بز مبنی صاهذ ذو خذاقل کتبی گواهی ازائه

 طالق و تکمیل ضوزتجلشه زجوع عذم ذزضوزت و ابظال طالق ضوزتجلشه زجوع، تخقق ضوزت ذز. باصذ ذاصته ثبت به
 ضوزت ذز. زشذ می طالق صاهذ ذو و آنان نماینذگان یا سوجین شزذفتز، امطاي به صذه تکمیل ضوزتجلشه. صوذ می ثبت
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 مذت انقطاي ذزضوزت خال هز ذز. صوذ می اعظاء وي به سوث زجوع عذم و طالق ضیغه اجزاي گواهی سوجه، ذزدواشت
. صوذ می ثبت طالق زجوع، اخزاس عذم و عذه

 ضاذزکننذه ذاذگاه شوي اس بایذ طالق خکم یا شاسش امکان عذم گواهی بوذن اجزاء قابل و قظعی موازذ، کلیه ذز ـ39 ماذه
. صوذ ازائه طالق و اسذواث زشمی ذفتز به همسمان و گواهی ندشتین زأي

 نفقه ن اؾفبل نگهساشي ن ذؽبنث ـ ةنخم ـؼل
 امتناع طفل اشتزذاذ اس یا صوذ آن اجزاي مانع یا کنذ اشتنکاف طفل خطانت موزذ ذز ذاذگاه خکم اجزاي اس هزکس ـ40 ماذه

. صوذ می باسذاصت خکم اجزاي سمان تا ندشتین زأي ضاذزکننذه ذاذگاه ذشتوز به و نفع ري تقاضاي خشب وزسذ،

 بزدالف طفل به مزبوط اموز شایز و نگهذازي خطانت، مالقات، به زاجع توافقات ذهذ تصدیص ذاذگاه هزگاه ـ41 ماذه
 تخت طفل مالقات مانع ویا کنذ دوذذازي مقزز تکالیف انجام اس خطانت مشإول که ضوزتی ذز یا اشت او مضلخت
 صدص تعیین یا ذیگزي به خطانت امز واگرازي قبیل اس اموزي دضوص ذز توانذ می صوذ، خق ري اصداص با خطانت

. کنذ اتدار مقتطی تضمیم طفل مضلخت زعایت با وي نظازت خذوذ بینی ةیش با ناظز

 فزاهم زا کوذك و دانواذه مضالح با مناشب کاز و شاس طفل با والذین مالقات نخوه بزاي اشت مکلف قطائیه قوه ـ تبضزه
. نمایذ

. زشذ می قطائیه قوه زئیس تضویب به و صوذ می تهیه ذاذگشتزي وسازت توشط ماه صش ظزف ماذه این اجزائی نامه آیین

 صذه واگراز او به آنان نگهذازي و خطانت که صدضی یا ماذز قیم، ولی، زضایت بذون توان نمی زا مجنون و ضغیز ـ42 ماذه
 اینکه مگز فزشتاذ، کصوز اس دازث یا ذیگز مخل به طالق وقوع اس قبل اقامت مخل یا طزفین بین مقزز اقامت مخل اس اشت

 ذاذگاه. ذهـذ اجاسه زا امز این خق ري اصداص مالقات خق گزفتن ذزنظز با و بذانذ مجنون و ضغیز مضلخت به زا آن ذاذگاه
 و ضغیز باسگزذانذن تطمین بزاي نفع، ري ذزدواشت بنابز کصوز، اس مجنون و ضغیـز کزذن دـازث با موافقت ذزضـوزت

. کنذ می ادر مناشبی تؤمین مجنون

 ذاذشـتان، یا قهزي ولی تقاضاي به ذاذگاه آنکه مگز اشت آنها ماذز با صذه فوت ةذزصان که فزسنذانی خطانت ـ43 ماذه
. ذهذ تصدیص فزسنذ مضلخت دالف زا ماذز به خطـانت اعظاي

 به ملسم ،8/7/1386 مضوب کصوزي دذمات مذیزیت قانون) 5( ماذه موضوع اجزائی ذشتگاههاي که ذزضوزتی ـ44 ماذه
 متعازف هاي هسینه تؤمین خذوذ ذز ذاذشتان تصدیص با اموال این باصنذ، مخجوزان شایز یا ضغیز به اموالی تملیک یا تشلیم

 ذیگزي نخو به ذاذگاه آنکه مگز اشت، ذاز عهذه زا مخجوز نگهذازي و خطانت که گیزذ قزاز صدضی ادتیاز ذز بایذ سنذگی
. کنذ مقزز
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. اشت السامی اجزائی مقامات و ذاذگاهها تضمیمات کلیه ذز نوجوانان و کوذکان مضلخت و غبظه زعایت ـ45 ماذه

 می تجویس ذاذگاه که ضزوزي موازذ ذز جس دانواذگی ذعاوي به زشیذگی جلشات ذز شال ةانسذه سیز کوذکان خطوز ـ46 ماذه
. اشت ممنوع کنذ

. کنذ می تعیین زا آنان نفقه ةزذادت تزتیب و میسان النفقه، واجب اصداص شایز یا سن ذزدواشت ضوزت ذز ذاذگاه ـ47 ماذه

 صوذ وضول علیه مخکوم اس مشتمز طوز به وجوهی بایذ ذاذگاه خکم موجب به که موازذي شایز و ماذه این ذزموزذ ـ تبضزه
. یابذ می اذامه باصذ نصذه ضاذز ذاذگاه اس ذیگزي ذشتوز که ماذام اجزائی عملیات و اشت کافی اجزائیه ضذوز تقاضاي باز یک

 معجمصي ن نؿیفه ذقنق ـ غػم ـؼل
 تمام ذز آن تقشیم نخوه و وي قانونی وزاث شایز و فزسنذان و متوفی ذائم سوجه مشتمزي یا وظیفه خقوق میسان ـ48 ماذه

: اشت سیز تزتیب به داص ضنذوقهاي شایز و اجتماعی تؤمین ، لصکزي کصوزي، اس اعم باسنصشتگی ضنذوقهاي

 و نیشت مرکوز خقوق ذزیافت مانع وي اسذواث و گزذذ می بزدوزذاز وي مشتمزي یا وظیفه خقوق اس متوفی ذائم سوجه ـ1
. اشت عمل مالك مشتمزي بیصتزین آن، اثز ذز سوجه به خقوق تعلق و بعذي صوهز فوت ذزضوزت

 می تقشیم قانونی وزاث شایز و آنان بین تشاوي به مشتمزي یا وظیفه خقوق باصذ ذاصته ذائم سوجه حنذ متوفی اگز ـ تبضزه
. صوذ

 مانع متوفی سوجه توشط موزذ خشب باسنصشتگی یا کازافتاذگی اس مشتمزي کازافتاذگی، اس یا باسنصشتگی خقوق ذزیافت ـ2
. نیشت متوفی مشتمزي یا وظیفه خقوق ذزیافت اس

 که ذزضوزتی منخضزاً آن اس بعذ و شالگی بیشت شن تا رکوز فزسنذان و صوهز یا صغل نذاصتن ضـوزت ذز اناث فزسنـذان ـ3
 و بیمه اوالذ، هسینه کمک اس موزذ خشب باصنذ ذاصته ذانصگاهی تخضیالت به اصتغال یا باصنذ نیاسمنذ افتاذه کاز اس معلول

. گزذنذ می بزدوزذاز دوذ والذین وظیفه خقوق یا باسمانذگان مشتمزي

) 87( ماذه مظابق باسنصـشته و صاغل کازکنان کلیه قانونی وزاث شـایز و فزسنذان و ذائم سوجـه مشتمزي یا وظـیفه خقوق ـ4
 بعذي هاي اضالخیه و قانون همان) 86( ماذه لخاظ با و آن بعذي اضالخات و 31/3/1345 مضوب کصوزي اشتدذام قانون

. گزذذ می ةزذادت و تقشیم آن،

. اشت االجزاء السم نیس انذ صذه فوت قانون این صذن اجزاء اس قبل که افزاذي موزذ ذز ماذه این مقززات ـ تبضزه



ویا ش  ی داد و ه  ن: و -ت

 کیفصي مقصشات ـ هفجم ـؼل
 اس ماه یک تا زجوع اس ةس یا اقذام نکاح فشخ یا طالق ذائم، اسذواث به زشمی ذفاتز ذز ثبت بذون مزذي حنانحه ـ49 ماذه
 ةزذادت به واقعه ثبت به السام ضمن کنذ، امتناع آن ثبت اس اشت السامی موقت نکاح ثبت که موازذي ذز یا دوذذازي آن ثبت

 نکاح انفشاخ ثبت اس که مزذي موزذ ذز مجاسات این. صوذ می مخکوم هفت ذزجه تعسیزي خبس یا و ةنج ذزجه نقذي جساي
. اشت مقزز نیس کنذ اشتنکاف طالق یا نکاح بظالن اعالم و

. صوذ می مخکوم صش ذزجه تعسیزي خبس به کنذ، اسذواث مذنی قانون) 1041( ماذه مقززات بزدالف مزذي هزگاه ـ 50 ماذه
 خبس به ذیه ةزذادت بز عالوه سوث گزذذ، منجز سن ذائم مزض یا عطو نقص به منتهی مواقعه به مرکوز اسذواث هزگاه

 حهاز ذزجه تعسیزي خبس به ذیه ةزذادت بز عالوه سوث صوذ، منجز سن فوت به منتهی مواقعه به اگز و ةنج ذزجه تعسیزي
. صوذ می مخکوم

 این موضوع جزم ازتکاب ذز سوجه تزبیت و مزاقبت و نگهذازي مشإول یا قانونی شزةزشت ماذز، قهزي، ولی هزگاه ـ تبضزه
. اشت مقزز نیس عاقذ موزذ ذز خکم این. صونذ می مخکوم صش ذزجه تعسیزي خبس به باصنذ ذاصته مشتقیم تؤثیز ماذه

 سن با قانونی مقززات شایز دالف بز یا و مذنی قانون) 1060( ماذه ذز مرکوز اجاسه ادر بذون که دازجی فزذ هز ـ 51 ماذه
. صوذ می مخکوم ةنج ذزجه تعسیزي خبس به کنذ اسذواث ایزانی

 طزح با واقع بزدالف یا اشت بوذه اشاس بی انکاز این صوذ ثابت شةس و کنذ انکاز زا سوجیت ذاذگاه ذز هزکس ـ 52 ماذه
 صش ذزجه نقذي جساي ویا صش ذزجه تعسیزي خبس به صوذ ذیگزي با سوجیت مذعی خقوقی ذعواي یا کیفزي صکایت
. صوذ می مخکوم

 زغم علی یا کنذ انکاز ذاذگاه ذز زا آن سوجیت، به علم وجوذ با که نیس مرکوز اصداص قانونی مقام قائم ذزموزذ خکم این
. اشت جازي گزذذ، سوجیت مذعی خقوقی ذعواي یا کیفزي صکایت طزح با سوجیت عذم به علم

 واجب اصداص شایز نفقه تؤذیه اس یا نذهذ او تمکین ضوزت ذز زا دوذ سن نفقه مالی، اشتظاعت ذاصتن با هزکس ـ 53 ماذه
 و اشت دضوضی صاکی صکایت به منوط کیفزي تعقیب. صوذ می مخکوم صش ذزجه تعسیزي خبس به کنذ امتناع النفقه

. صوذ می موقوف مجاسات اجزاي یا جسائی تعقیب سمان هز ذز صکایت اس وي گرصت ذزضوزت

 تلقیح اس ناصی فزسنذان نفقه نیس و اشت تمکین عذم به مجاس قانون موجب به که اي سوجه نفقه ةزذادت اس امتناع ـ تبضزه
. اشت ماذه این مقززات مصمول شزةزشتی تخت کوذکان یا مضنوعی

 بزاي صوذ، خق ري اصداص با طفل مالقات مانع یا کنذ دوذذازي مقزز تکالیف انجام اس خطانت مشإول هزگاه ـ 54 ماذه
. صوذ می مخکوم مرکوز مجاسات خذاکثز به تکزاز ذزضوزت و هصت ذزجه نقذي جساي ةزذادت به اول باز



ویا ش  ی داد و ه  ن: و -ت

 ذاذن اس نیت شوء با یا ضاذز زا قانون این) 31( و) 23( مواذ موضوع گواهی واقع دالف بز عامذاً که ةسصکی هز ـ 55 ماذه
 ذوم باز و طبابت به اصتغال اس اشالمی مجاسات قانون موضوع صش ذزجه مخزومیت به اول باز کنذ، دوذذازي مرکوز گواهی

. صوذ می مخکوم مرکوز مجاسات خذاکثز به باالتز و

 ذز مرکوز نامه اجاسه ادر بذون یا قانون این) 31( و) 23( مواذ موضوع گواهی ادر بذون که زشمی شزذفتز هز ـ 56 ماذه
 به مذنی قانون) 1041( ماذه مقززات بزدالف یا مجذذ اسذواث تجویس ذزموزذ ضاذزصذه خکم یا مذنی قانون) 1060( ماذه
 تنفیر خکم یا قانون این) 40( ماذه موضوع گواهی یا شاسش امکان عذم گواهی یا ذاذگاه خکم بذون یا کنذ اقذام اسذواث ثبت

 مخزومیت به کنذ، مباذزت طالق یا نکاح بظالن اعالم یا نکاح انخالل موجبات اس هزیک ثبت به دازجی اخکام به زاجع
. صوذ می مخکوم شزذفتزي به اصتغال اس اشالمی مجاسات قانون موضوع حهاز ذزجه

. زشذ می قطائیه قوه زئیس تضویب به ذاذگشتزي وسیز ةیصنهاذ بز بنا قانون این اجزائی نامه آیین ـ 57 ماذه

: گزذذ می نشخ سیز قوانین قانون، این االجزاءصذن السم تازیخ اس ـ 58 ماذه

 23/5/1310 مضوب اسذواث به زاجع قانون ـ1
 20/2/1311 مضوب سوجیت انکاز به زاجع قانون ـ2
 29/2/1316 مضوب اسذواث قانون) 3( و) 1( مواذ اضالح قانون ـ3
 13/9/1317 مضوب اسذواث وقوع اس قبل ةسصک گواهینامه ازائه لسوم قانون ـ4
 6/5/1364 مضوب آنها ماذزان به مخجوز یا ضغیز فزسنذان خطانت اعظاء قانون ـ 5
 22/4/1365 مضوب خطانت خق به مزبوط قانون ـ 6
 23/1/1367 مضوب اسذواث اس قبل بانوان بزاي ضذکساس واکشن تسزیق السام قانون ـ7
 هاي تبضزه تفشیز قانون نیس و آن) 6( تبضزه) ب( بنذ جس به 21/12/1371 مضوب طالق به مزبوط مقززات اضالح قانون ـ 8
 3/6/1373 مضوب مرکوز قانون» 6« و» 3«
 2/3/1375 مضوب اشالمی مجاسات قانون) 646( و) 645( ،)642( مواذ ـ9

 مضوب اشاشی قانون) 21( یکم و بیشت اضل موضوع ذاذگاههاي به موجوذ ذاذگاههاي اس تعذاذي ادتضاص قانون ـ10
8/5/1376 

 11/8/1376 مضوب شاسش امکان عذم گواهی اعتباز مذت تعیین قانون ـ11
 مجلس یک و نوذ و شیضذ و یکهساز اشفنذماه اول موزخ صنبه شه زوس علنی ذزجلشه ماذه هصت و ةنجاه بز مصتمل فوق قانون

. زشیذ نگهبان صوزاي تؤییذ به 9/12/1391 تازیخ ذز و صذ تضویب اشالمی  صوزاي 
 الزیجانی علی ـ اشالمی صوزاي مجلس زئیس


