ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده

اﻣﯿﻦ درﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻐﺎر از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل ﻗﯿﻢ و ﺿﻢﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و دﻋﺎوی ﻣﺎده  1ـ
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪدر دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻤﺎمﻣﺮاﺣﻞ
دادرﺳﯽ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
ﻣﺎده  2ـ ﻣﻨﻈﻮر از دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،ﺪﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از زنو ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺟﺪ ﭘﺪری و وﺻﯽ و ﻗﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق
وﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ دﻋﻮی ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ و ﻣﻬﺮ زن( و ﮐﺘﺎب ﻫﺸﺘﻢ در اوﻻد و ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ در
ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺘﺎب دﻫﻢ در ﺣﺠﺮ و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻮاد 1030 ،1029 ،1028 ،1006 ،1005ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﻮاد
ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  3ـ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻗﺪاﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷﻦﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﮔﻮاﻫﺎن
و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ و اﺳﺘﻤﺪاد از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺎده  4ـ دادﮔﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ و ﺣﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻖ داوری و ﺳﺎﯾﺮﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﻣﻌﺎف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم راﺳﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺷﻮد
ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﮔﺮ ﺑﻀﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ رای دادﮔﺎه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﮐﻼ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪاﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده  5ـ دادﮔﺎه در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ
ﺳﻪ داور ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ راﺳﺎ ﻧﯿﺰ دﻋﻮی را ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
داوری در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ داوری ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪت اﻋﻼم ﻧﻈﺮ داوران از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.در
ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل ﻧﻈﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻣﻘﺮر دادﮔﺎه راﺳﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﺗﺮاﺿﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ
دادﮔﺎه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت را ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺗﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ داور ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ دادﮔﺎه داور ﯾﺎ داوران را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻗﺮﺑﺎ ﯾﺎدوﺳﺘﺎن
ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻫﺮﮔﺎه اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ازﻗﺒﻮل داوری اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن از ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞﯾﺎ ﺟﻬﺎت
دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ داوری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  6ـ داور ﯾﺎ داوران ﺳﻌﯽ در ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮی ﻇﺮف
ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪدادﮔﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داور ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دادﮔﺎه دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﻧﻈﺮ داور را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رای داور ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻠﻐﯽ اﻻﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داور ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮده ﯾﺎ درﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮرﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ رای داور ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺑﻪﻣﻮﺿﻮع
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد رای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪماﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  7ـ ﻫﺮ ﮔﺎه زن و ﺷﻮﻫﺮ دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ راﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ آن دادهﺷﺪه
ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮﮔﺎه دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ در ﯾﮏ روز ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺣﻮزه ﻣﺤﻞاﻗﺎﻣﺖ زن ،ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞاﻗﺎﻣﺖ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد و
اﮔﺮﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﻨﺪ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﯿﻢﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺮﮔﺎه ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﺣﮑﺎم و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺘﺮض و ﻣﺪﻋﯽﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ وﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮدن
ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان درﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﺑﻪﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﺮده و رای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه روﻧﻮﺷﺖ رای ﺑﺮای اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎلﻣﯽﮔﺮدد.
ﺛﺒﺖ اﺣﮑﺎم و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﯽ ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﻮد در ﺻﻮرتﺗﻮاﻓﻖ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻼ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ و اﻻ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﻋﻼم رای ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺎده  8ـ در ﻣﻮارد زﯾﺮ زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﯾﺪ ودادﮔﺎه در ﺻﻮرتاﺣﺮاز
آن ﻣﻮارد ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 1ـ ﺗﻮاﻓﻖ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﻃﻼق
 2ـ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ زن و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻟﺰام او ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﻮردی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق واﺟﺒﻪ زن را وﻓﺎ ﻧﮑﻨﺪ و
اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ اﯾﻔﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 3ـ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ زن از ﺷﻮﻫﺮ
 4ـ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر و ﯾﺎ ﺳﻮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اداﻣﻪزﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 5ـ اﺑﺘﻼ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دوام زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
 6ـ ﺟﻨﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 7ـ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه در ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ.
 8ـ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﭘﻨﺞ ﺳﺎلﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺠﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺒﺲ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮد و ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺎزات در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
 9ـ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻀﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺎسزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻠﻞ وارد آورد و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎزد.
 10ـ ﻫﺮﮔﺎه زوج ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
 11ـ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
 12ـ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ در اﺛﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﺌﻮن ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺌﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻋﺮف و ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
 13ـ در ﺻﻮرت ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﺮف دﯾﮕﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ از ﺟﻬﺖ ﻋﻮارض و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎتﺟﺴﻤﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﺷﻮﻧﺪ.
 14ـ در ﻣﻮرد ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  1029ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪﻧﯽ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎنﺳﺎزش واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ در زﻣﺎن ﻋﺪه
ﻗﺎﺑﻞ رﺟﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده  9ـ در ﻣﻮرد ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد در ﻃﻼق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ

ﺑﻪدادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮط ،ﮔﻮاﻫﯽﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده 10ـ اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق و ﺛﺒﺖ آن ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه وﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽﮔﻮاﻫﯽ
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪدر آن ﻋﻠﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺟﻪ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪدادﮔﺎه راﺳﺎ
ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داور ﯾﺎ داوران ﺳﻌﯽ در اﺻﻼح ﺑﯿﻦ زن وﺷﻮﻫﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺎﻋﯽ دادﮔﺎهﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  8اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﻓﺘﺮ ﻃﻼق ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق وﺛﺒﺖ آن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزشﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﮑﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺮدﻓﺘﺮی ﮐﻪﻃﻼق را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  11ـ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮ رﻓﺘﺎر و ﻗﺼﻮر
ﻃﺮفدﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ او را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺳﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻣﺪت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺮری ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺣﻖ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻃﺮف دﯾﮕﺮﻣﺤﺮز ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺮری ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺤﮑﻮم
ﻟﻪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای او ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻋﺴﺮتﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻓﻮت ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎن دادﮔﺎه ﺣﺴﺐ ﻣﻮردﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ
ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی 5و 6ﻣﺎده  8ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮری ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮرﺑﻪ
ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮض ﯾﺎ ﺟﻨﻮن ﺑﻌﺪاز ﻋﻘﺪ ازدواج ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻋﺎدهﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  12ـ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺻﺎدرﻣﯽﺷﻮد دادﮔﺎه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﻃﻔﺎل و ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻘﻪ اﯾﺎم ﻋﺪه را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻊ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﻌﯿﻦﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺰد ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮕﺎﻫﺪاری و
ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻔﻘﻪزوﺟﻪ از ﻋﻮاﯾﺪ و داراﯾﯽ ﻣﺮد وﻧﻔﻘﻪ اوﻻد و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮر درﻣﺎده 11از ﻋﻮاﯾﺪ و داراﯾﯽ ﻣﺮد ﯾﺎ
زن ﯾﺎ ﻫﺮ دو و ﺣﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .دادﮔﺎه ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻮاﯾﺪ ﯾﺎ داراﯾﯽ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﮔﺮدد ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻃﺮﯾﻘﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ دادﮔﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت اﻃﻔﺎل را ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﻃﻔﻞ در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﻓﻮت ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺮﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ازﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ و
ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﺣﻀﺎﻧﺖ آﻧﺎن داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زوﺟﻪ و اوﻻد ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ دﯾﻮن ﻣﻘﺪماﺳﺖ.
ﻣﺎده  13ـ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ اﻗﺮﺑﺎی ﻃﻔﻞ ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻊ ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﻃﻔﻞ ﺿﺮورت دارد )اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮕﺎﻫﺪاری و
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪﻋﻬﺪه
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  14ـ ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﺷﺪه از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮده
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ذﯾﺤﻖ ﺷﻮد او را ﺑﺮای ﻫﺮﺑﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﻫﺰار رﯾﺎل ﺗﺎ ده ﻫﺰار رﯾﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﻪﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .دادﮔﺎه در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺدﯾﮕﺮی واﮔﺬار
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﻘﯿﺐﻣﺘﻬﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ او ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻃﻼق و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺪونرﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ازدادﮔﺎه.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ وﺟﻮه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده  11ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻧﺤﻮه
ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎده  15ـ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﺣﺠﺮ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرت و ﻟﯿﺎﻗﺖ او در ادارهاﻣﻮر ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ
ﻓﻮت ﭘﺪر ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎهﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﻖ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﺪ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮدﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ

آﻧﺎن اﺣﺮاز ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴﺐﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﯾﺎ ﺿﻢ اﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دادﮔﺎه در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎ اداره اﻣﻮر ﺻﻐﯿﺮ را از
ﻃﺮف ﺟﺪ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرتدادﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺻﻐﯿﺮ ﺷﻮﻫﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺣﻖ وﻻﯾﺖ او ﺳﺎﻗﻂﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺻﻐﯿﺮ ﺟﺪ ﭘﺪری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪریﺻﺎﻟﺢ
ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺻﻐﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﺳﺘﺎن ﺣﺴﺐﻣﻮرد ﻣﺎدر ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﯿﻢﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻼ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮدادﺳﺘﺎن اﻣﻮر ﺻﻐﯿﺮ را اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  16ـ ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زن ﻫﻤﺴﺮ دوم اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ درﻣﻮارد زﯾﺮ:
 1ـ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ اول
 2ـ ﻋﺪم ﻗﺪرت ﻫﻤﺴﺮ اول ﺑﻪ اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
 3ـ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ زن از ﺷﻮﻫﺮ
 4ـ اﺑﺘﻼء زن ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﯾﺎ اﻣﺮاض ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی  5و 6ﻣﺎده 8
– 5ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ زن وﻓﻖ ﺑﻨﺪ  8ﻣﺎده 8
 6ـ اﺑﺘﻼء زن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻀﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ  9ﻣﺎده 8
 7ـ ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻃﺮف زن
 8ـ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن زن
 9ـ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺷﺪن زن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ  14ﻣﺎده .8
ﻣﺎده  17ـ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪای در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻋﻠﻞ و دﻻﺋﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را در آن ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ او اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.دادﮔﺎه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ از زن ﻓﻌﻠﯽ
و اﺣﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮد و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ﯾﮏﻣﺎده  16اﺟﺎزه اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ اول ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش از دادﮔﺎه ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮمﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻗﺪ و ﺳﺮدﻓﺘﺮ ازدواج وزن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ازدواج ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖﻫﻤﺴﺮ اوﻟﯽ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﺎ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ﻣﺮد و زن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  18ـ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ دادﮔﺎه زن ﺧﻮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﺮﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊﮐﻨﺪ.
زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ در اﻣﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﻣﺮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ
ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  19ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﭘﮋوﻫﺶﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 1ـ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش.
 2ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ اﯾﺎم ﻋﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﻃﻔﺎل.
 3ـ ﺣﻀﺎﻧﺖ اﻃﻔﺎل.
 4ـ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻃﻔﺎل.
 5ـ اﺟﺎزه ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 16
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﻫﺎی  2و 3و  4اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺮﮔﺎه در وﺿﻊ ﻃﻔﻞ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞﺷﻮد

ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻘﻪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﯾﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﯾﺎﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻃﻔﺎل را اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺒﻠﯽﺧﻮد
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  20ـ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻋﻮی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻧﮕﺎﻫﺪاری
اﻃﻔﺎل ﯾﺎ ﻧﻔﻘﻪ زن را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻮری ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻗﺮاری در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ دادﮔﺎه ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  21ـ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦﺻﺪور اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﻓﺘﺮﻃﻼق
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد .دﻓﺎﺗﺮ ﻃﻼق ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮفدﯾﮕﺮ
اﺧﻄﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮایاﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق و ﺛﺒﺖ آن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد دﻓﺘﺮ ﻃﻼق ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق را ﺟﺎری و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  22ـ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻔﻘﻪ زن ﺧﻮد را در ﺻﻮرتﺗﻤﮑﯿﻦ او ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ از ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای از ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﺮداد
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﻗﻮع ﻃﻼق در ﻣﻮرد زوﺟﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰاﯾﯽ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  23ـ ازدواج زن ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﻣﺮد ﻗﺒﻞاز رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  20ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﻌﺬﻟﮏ در ﻣﻮاردی
ﮐﻪﻣﺼﺎﻟﺤﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ او از  15ﺳﺎل ﺗﻤﺎمﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد.
زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻣﺰاوﺟﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی
ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﻣﺼﻮب  1316ﻣﺤﮑﻮمﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ازدواجﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  2ﻗﺎﻧﻮن ازدواج
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1317ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﺰاج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺳﻮ در اوﻻد ﯾﺎ زوﺟﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را وزارت ﺑﻬﺪاری و وزارتدادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  24ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده  25ـ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮرد وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮا از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ وﺻﻮل ﺷﻮد ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را ﻣﺎدام ﮐﻪدﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده  26ـ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﻬﯽﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  27ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺎده  28ـ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1346و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده  214ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ.

