فصل پنجم – ازدواج و طالق

اقنون ثبت احوال

ماده  -31دارندگان دفاتر رسمی ازدواج وطالق مکلفند وقایع ازدواج وطالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و
امضاء و مهر ن مایند وحداکثر هر پانزده روز یکبار وقایع ازدواج و طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت
احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند .ازدواج وطالق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگریهای مربوط در دفاتری که از طرف ثبت
احوال تهیه می شود ثبت و حداکثر هریک ماه یکبار وقایع ازدواج و طالق رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مخصوص تهیه و از
طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود.
ماده  -32طالق  ،رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طالق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد.
ازدواجهائیکه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.
 -1ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
 -2در موقع تنظیم اقرارنامه سن ازدواج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد.
 -3گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعالم واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشد.
تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.
ماده  -33کل وقایع ازدواج و طالق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح
زیر انعکاس خواهد یافت .در المثنای شناسنامه ز ن یا مرد آخرین نکاح و طالق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی
است منعکس خواهد شد .ازدواج و طالق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
ماده  -34افشای اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضائی و دولتی ذی صالح ممنوع است.

