
 مقررات ازدواج

   یو اصالحات بعد 6/7/5431مصوب  یرانیر ایگانه غیبا اتباع ب یرانیبانوان ا ین نامه زناشوئیآئ

 

ماده  یشور در اجراکوزارت  77/4/54-54/ش4774شماره  دشنهایبنا به پ 6/7/54ران در جلسه مورخ یئت وزیه

 ریگانه غیبا اتباع ب یرانیبانوان ا یامه زناشوئنیآئ 5756قانون ازدواج مصوب سال  57و ماده  یقانون مدن 5161

  :ب نمودندیر تصویرا بشرح ز یرانیا

ت یگانه با رعایرا با اتباع ب یرانیبانوان ا یشود پروانه اجازه زناشوئ یشور اجازه داده مکبه وزارت  : 5ماده 

  .دین نامه صادر نماین آئیمقررات ا

  :م دارندیه و تسلیر را تهیز کد مداریاان بیصدور پروانه فوق متقاض یبرا : 2ماده 

 شور کطبق نمونه وزارت  یصدور پروانه اجازه زناشوئ یبر تقاضا ینامه مردو زن مبن درخواست -5

ت یرسمه و ب یرانیبر بالمانع بودن ازدواج با زن ا یشور متبوع مرد مبنک ینامه از مرجع رسمیگواه -7

ر یان پذکام یمتقاض یور براکنامه مذیه گواهیه تهک یرتشور متبوع خود. در صوکشناختن ازدواج در 

را صادر  یت زن پروانه زناشوئیفوق در صورت رضا کافت مداریتواند بدون در یشور مکنباشد وزارت 

  .دینما

ن ین مبیا استشهاد تشرف مرد به دی یر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهیه مرد غک یدر صورت -7

 اسالم 

گانه مطالبه یزاز مرد بیر را نیز کمدار 7ور در ماده کمذ کزن عالوه بر مدار یر در صورت تقاضاشوکوزارت  : 4ماده 

  .خواهد نمود

و  یاسیا ماموران سی یمحل یا متاهل از مرجع رسمیه مرد مجرد است کنیبر ا ینامه مبنیگواه -5

 شور متبوع مرد ک ینسولک

و  یاسیا ماموران سی یمحل یرد از مراجع رسمم یفریکت یومکنه بد و محیشینداشتن پ یگواه -7

ه کیران در صورتیشور اکاز مرجع  یفریکنه یشیعدم سوء پ ین گواهیشور متبوع مرد همچنک ینسولک

  .ران اقامت داشته باشدیگانه در ایمرد ب

بر وجود استطاعت و  یشور متبوع مرد مبنک ینسولکو  یاسیا ماموران سی یاز مراجع محل یگواه -7

نه و نفقهزن و اوالد یه متعهد شود هزکنیبر ا یگانه مبنیاز طرف مردب ین تعهدنامه ثبتینت زوج و همچنکم

  .دیو طالق پرداخت نما کا تری یند در صورت بدرفتارکدا یه زن نسبت به او پک یگریو هرگونه حق د

 ران یئت وزیه 22/3/34تبصره مصوب 

ران زوج در قبال زوجه ین ایه طبق مقررات قوانک یفیحسن انجام وظا یشور مصلحت بداند براکه وزارت کیدر موارد

زوجه و اوالد تحت حضانتش و امثال  یواداره واجبات مال یل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئیدارد از قب

  .دیش آیق پیه تفرکین در مواردیآن و همچن

ن مناسب از شوهر مطالبه یتواند تضمیران میونت زن در اکتا محل سنه مراجعت همسر مطلقه یپرداخت هز یبرا



استفاده از ضمانتنامه را وزارت  ید اخذ شود و چگونگیل موارد باین قبیه در اک ینید. فرم تعهد نامه و تضمینما

  .ه خواهد نمودیشور تهک

با موافقت وزارت امور خارجه به ن یل و همچنک یهایها و فرماندار یتواند به استاندار یشور مکوزارت  : 3ماده 

ن نامه پروانه اجازه ین آئیه طبق مقررات اکار دهد یران در خارجه اختیا ینسولکو  یاسیندگان سیاز نما یبعض

  .ما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعالم دارندیرا مستق یزناشوئ

 

  :یقانون مدن 5262ماده 

ول به اجازه مخصوص از طرف دولت کندارد مو یه مانع قانونکهم  یدر موارد یخارج با تبعه یرانیازدواج زن ا

  .است

 

  5452مردادماه  24قانون ازدواج مصوب  57ماده 

ول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده کندارد مو یه مانع قانونکهم  یدر موارد یبا تبعه خارج یرانیازدواج زن ا

ور در فوق، زن که بدون اجازه مذک ید. هر خارجین نمایدادن اجازه مع یرا برا ید در هر نقطه مرجعیو دولت با

 وم خواهد شدکسال تا سه سال محکیاز  یبید به حبس تأدیرا ازدواج نما یرانیا

 یین نامه زناشوییآ 7و  7موضوع مواد  یبا مردان خارج یرانیبانوان ا یصدور پروانه زناشوئ یاز برایمورد ن کمدار

  :رانیئت وزیه 6/57/5754-41001ه شمار

 شور.کدرخواست ازدواج طبق نمونه وزارت  -5

 ت شناختن ازدواج.یبودن و به رسم مانع بر بال یسفارت دولت متبوع مرد مبن یگواه -7

 .یبر مجردبودن و یسفارت دولت متبوع مرد مبن یگواه -7

 ده باشد.یرس یق سفارت دولت متبوع ویتصد ه بهک ینامه و رده باشد، طالقکچنانچه مرد قبالً ازدواج  -5

 رده باشد.که قبالً ازدواج ک ینامه زن در صورت طالق -4

 ه زن مسلمان باشد.ک ین اسالم از طرف مرد درصورتین مبیتشرف به د یگواه -6

 .یا جدائیانفاق و  که مخارج و نفقه زن درصورت تریلکبر قبول  یاز طرف مرد مبن یتعهدنامه ثبت -7

 ق شده باشد.یتصد یاز دفاتر اسناد رسم یکیتوسط  یه امضاء وکدختر  یه ولاجاز -8

از دفاتر اسناد  یکیق یبه تصد یو یه به امضاکفوت همراه با اجازه مادر  یرسم ی)درصورت فوت پدر گواه

 گردد(. یافت میده باشد دریرس یرسم

 نسخه  7ه صفحات یلکشناسنامه زوجه از هر  یپکفتو -0

 نسخه  5ه صفحات یلکار از کوانه پر یپکفتو -51

 نسخه 5ه صفحات یلکگذرنامه زوج از  یپکفتو -55

 قطعه 6ن یدام از طرفکاز هر  7×5س کع -57

 

 


