
اگر مردی به هر دلیل توانایی پرداخت مهریه نداشته باشید و یا از  
پرداخت امتناع ورزد، مشمول ممنوع الخروجی پرداخت مهریه خواهد 

شد. ممنوع الخروجی زوج بابت مهریه به دالیل مختلف تصویب می شود 
و تا زمانی که برطرف نشودف به قوت خود باقی خواهد ماند. در خصوص 

نوع الخروجی بابت پرداخت مهریه نیز باید به شما بگوییم نحوه رفع مم
که برای آن باید از روش رفع ممنوع الخروجی مهریه از اداره ثبت اقدام 
کنید و الزم است بدانید که رفع ممنوع الخروجی مهریه با وثیقه امکان 

پذیر نمی باشد. ممنوع الخروجی زوج بابت مهریه مشمول یک سری 
 .ت که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کردنکات خاص نیز هس

  

 ممنوع الخروجی پرداخت مهریه

ممنوع الخروجی پرداخت مهریه زمانی برای افراد صادر می شود که به 
 .دلیل عدم پرداخت مهریه و شکایت همسر ایجاد شود

البته ممنوع الخروجی می تواند مطابق قانون به دالیل گوناگونی برای 
 .افراد صادر شود

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زمانی که به  23به موجب ماده 
محکوم له هیچ مالی بابت مهریه و وصول پرداخت نشود، محکوم له می 

ج کردن محکوم تواند از دادگاه اجرا کننده ی حکم درخواست ممنوع الخرو
 .علیه را بنماید

بنابراین، پس از صدور رای محکومیت مهریه اگر محکوم علیه مهریه را 
نپردازد و پس از استعالم سه گانه از ثبت اسناد و امالک کشور و پلیس 

راهور و بانک مرکزی، اموال محکوم علیه تکافوی پرداخت مهریه را ننماید 
از پرداخت مهریه صادر نشده و حکمی در خصوص اعسار محکوم علیه 

بخواهد که قرار ممنوع   باشد، زوجه می تواند از قاضی اجراکننده ی رای



الخروج کردن زوج را صادر بنماید. این مورد زمانی صادر می شود که رای 
قطعی بابت محکومیت بدهکار از دادگاه صادر گردیده باشد. البته این رای 

 20د می توانند اعتراض خود را در ظرف قابل اعتراض نیز خواهد بود. افرا
 .روز اعتراض خود را تقدیم دادگاه تجدید نظر کنند

نوع دیگری از ممنوع الخروجی زوج بابت مهریه حالتی است که ممنوع 
الخروج کردن زوج بابت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت باشد. پس از 

امه قید شده و نکاح آنکه زوجه به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد ن
را ثبت کرده مراجعه نموده و تقاضای صدور اجرائیه کرد، می تواند به 

 .اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه نموده و زوج را ممنوع الخروج نماید

  

  

 
  



  

  نحوه رفع ممنوع الخروجی بابت پرداخت مهریه

در خصوص نحوه رفع ممنوع الخروجی بابت پرداخت مهریه باید بگوییم 
که برای آن راه های مختلفی وجود دارد. این راه ها شامل موارد زیر می 

 :شود

 اجرای رای و پرداخت مهریه��

 اثبات اعسار محکوم علیه یا همان زوج ��

 اخذ رضایت از محکوم له یا همان زوجه ��

 سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت ��

 تقسیط مهریه ��

مواقعی که فرد شرایط خاص کاری برای خروج از کشور دارد و پس از  ��
 .حراز شرایط خاص ممنوع الخروجی وی برطرف می شود

ی از مورد بعدی زمانی است که فرد باید برای سفرهای درمانی ضرور  ��
 .کشورخارج شود

  

  



 
  

  

 رفع ممنوع الخروجی مهریه از اداره ثبت

یکی از روش های دیگر که برای رفع ممنوع الخروجی استفاده می شود، 
زمانی است که فرد بخواهد رفع ممنوع الخروجی مهریه از اداره ثبت را 
انجام دهد. برای رفع ممنوع الخروجی مهریه از اداره ثبت باید یکی از 

 :اقدامات زیر انجام شود

 .مرد مهریه را پرداخت کند ��

الخروجی مرد منصرف شود و این مورد را اعالم  ی ممنوعزن از تقاضا ��
 .کند



الخروجی مرد دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع ��
 .به لحاظ پذیرش حکم اعسار وی صادر نمایند

  

  

 
  

  

 رفع ممنوع الخروجی مهریه با وثیقه

در خصوص رفع ممنوع الخروجی مهریه با وثیقه باید به شما بگوییم که 
چنانچه زوجه از طریق دایره اجرای ثبت، حکم ممنوع الخروج شدن 

همسرش را گرفته باشد. خواسته زوج با سپردن تامین مناسب به اداره 



ثبت برای رفع ممنوعیتش پذیرفته شده نبوده و اداره ثبت نمی تواند به 
 .اثر بدهد آن ترتیب

  

 .مطلب کلیک کنید pdf برای دانلود

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی تمامی نکات مربوط به ممنوع 
الخروجی پرداخت مهریه بپردازیم. به عالوه روش های مربوط به نحوه 
رفع ممنوع الخروجی بابت پرداخت مهریه را نیز بررسی کردیم و خاطر 

امکان رفع ممنوع الخروجی مهریه با وثیقه وجود ندارد.  نشان نمودیم که
در خصوص نحوه رفع ممنوع الخروجی مهریه از اداره ثبت نیز موارد مهم 

را بررسی نمودیم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات 
بیشتری در خصوص ممنوع الخروجی زوج بابت مهریه داشتید، می توانید 

 .ن ما تماس بگیریدبا کارشناسا

  

  

 


