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 بانوان در ایام زناشویی المثلاجرت

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردید پس از  28/8/1371قانون اصالح قانون مقررات مربوط به طالق، مصوب  6تبصره  موجببه

به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح  شرعاًکارهایی که  الزحمهحقدرخواست زوجه مبنی بر مطالبه  صورت درطالق 

خواسته زوجه اقدام نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج الزم دیگری در خصوص امور  نیتأمنسبت به 

درخواست زوجه نباشد و شوهر بخواهد با اختیاری که  به بنادر غیر این صورت هرگاه طالق مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل شود 

و رفتاری وی نداشته  سوء اخالققانون مدنی دارد تقاضای طالق بکند و زن هم در این طالق تخلف از وظایف همسری یا  1133از ماده 

 .شودیمباشد، طبق بند الف عمل 

ع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت تبربه عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد  شرعاًبند الف: چنانچه زوجه کارهایی را که 

 .دینمایمرا محاسبه و به پرداخت آن حکم  گرفتهانجامکارهای  المثلاجرتشود، دادگاه 

خانه،  کارهای ،شرعاًیی به عهده زوجه نیست، کارهاچهمجانی کار نکند، یعنی زن بخواهد مزد بگیرد و عدم قصد تبرع چیست؟ 

در وظایف زوجه نیست، وظیفه زوجه در امر زناشویی فقط  شودیمیی که به کدبانوگری اطالق کارهاتمام اصوالًی و داربچهی کارها

بانوان وارد حقوق خانواده گردید،  المثلاجرت سیستأ 71، بنابراین پس از آبان سال کندیمتمکین است که به ازای آن نفقه دریافت 

صورت قانونی و اجرایی گرفته است. حسب مقررات شرعی، زوجه مقررات  71در فقه موجود بوده است و در سال  قبالً سیتأسالبته این 

امور ، مستحق نفقه است، حال اگر زن به دستور شوهر و بدون قصد تبرع باشدیمکه انجام وظایف زوجیت  شرعی، زوجه در قبال تمکین

 باید به آن دستمزد پرداخت کند. را انجام دهد، در این صورت زوج خانه
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ق و طب شدهحاصلدر زمان اجرای این قانون اختالفی پیش آمد، در تفسیر مفاد تبصره مذکور در خصوص عبارت )بعد از طالق( اختالف 

ی تصویب گردید، منظور اواحدهمادهمجمع تشخیص مصلحت نظام طبق  3/6/1373قانون مذکور مصوب  6 و 3ی هاتبصرهقانون تفسیر 

این قانون اگر  موجببهقانون مربوطه(، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. پس  6دا تبصره از کلمه )پس از طالق در ابت

ایام زندگی مشترک را  المثلاجرت، الزم بوده که نمودیممدنی، بدون تقصیر زن قصد طالق او را  قانون 1133شوهر در اجرای ماده 

 تاریخزوجه منوط به تقدیم دادخواست طالق از سوی زوج بوده است. در  المثلاجرتتعیین  1385بپردازد. از این تاریخ تا سال 

زوجه بدون اقدام شوهر برای طالق نیز  جهیدرنتمدنی الحاق نمود و  قانون 336شورای اسالمی یک تبصره به ماده  مجلس 9/5/1385

اً به عهده وی نبوده و عرف شرعاًرار چنانچه زوجه کارهایی را که ایام گذشته اقدام نماید. بدین ق المثلاجرتقادر شد که نسبت به مطالبه 

 المثلاجرتباشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرئه انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه  المثلاجرتبرای آن کار 

را  المثلاجرتاستحقاق  شودیمتوسط کارشناسان انجام که این محاسبه  دینمایمرا محاسبه و به پرداخت آن حکم  افتهیانجامکارهای 

این رویه تا تصویب  کندیمو پس از احراز این استحقاق کارشناس میزان این استحقاق را از حیث ریالی تعیین  کندیمدادگاه احراز 

 در خصوص  رأیاه در هنگام صدور قانون مذکور مقرر شد دادگ 29ادامه داشت و با تصویب ماده  1/12/91قانون حمایت خانواده مصوب 
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قانون مدنی تعیین  336ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده  المثلاجرتزوج عالوه بر سایر حقوق زوجه،  طالق مورد درخواست 

 .ردیگیمنماید که بر همین سیاق مورد عمل دادگاه قرار 

ی، شیردهی، حفظ و حراست اموال داربچه، اجرت اعمالی است که زوجه در منزل شوهر از کدبانوگری، گذارقانونمنظور نظر  المثلاجرت

، کندیمی و تعویض مسکن، مساحت مسکنی که اداره و نگهداری کشاسبابزوج، تربیت فرزندان، خرید جاریه روزانه برای منزل، خدمات 

یمتمام اموری که زن در خانه شوهر انجام  اصوالًو برادر زوج و  و خواهرپدر و مادر  نگهداری از فرزندان زوج از ازدواج دیگر، نگهداری از

در خارج از خانه یک  هرکدام دهدیمکدبانو در خانه انجام  عنوانبهاز این کارهایی که زن  هرکدام. باشدیمو در وظیفه یک کدبانو  دهد

 تخصصی انجام خواهند داد. صورتبهرا  هاشغلن صورت آن که در آ شودیمعنوان شغلی دارد و یک شغل مستقل محسوب 

، کارشناسی فقط در المثلاجرتکه گفتم تشخیص استحقاق در اخذ اجرت با دادگاه است و پس از صدور قرار تعیین میزان  طورهمان

ری ندارد زیرا احراز استحقاق با و به امور دیگر و استحقاق وی کا دینمایمتوسط زوجه اقدام  افتهیانجامجهت برآورد بهای خدمات 

 دادگاه است.

انجام دهد و  تواندیماز امور تخصصی نیست و هر زنی با هر تحصیالتی  دهدیمی که گفته شد کاری که زوجه در منزل انجام طورهمان

افراد مختلف ولو در یک . بر همین اساس میزان اجرت در مورد شودیمی اطالق رتخصصیغدر زمره کارهایی است که به امور ساده و 

 دوره زمانی مشابه متفاوت است.

قرار دارد و ربطی به وضعیت تحصیلی و  مدنظر، فقط کار گرددیم، برخالف نفقه که شأن و رتبه زن لحاظ المثلاجرتپس در تعیین 

و فقط  دهدیمرا او امور مربوطه را انجام ، زیکاهدینمخانوادگی زوجه ندارد. اشتغال زوجه در خارج از منزل نیز از حقوق او در این رابطه 

 کندیم، زنی که خارج از خانه کار ردیگینماز خدمات خدمتکار استفاده کند و وجه آن را زوج بپردازد اجرتی به او تعلق  کهیدرصورت

پس در این صورت  است یدارهخانکه  دهدیمیک کار مضاعفی انجام  دیآیموقتی به خانه  دهدیمی که در خارج انجام احرفهعالوه بر 

، بنابراین ما در ردیگینمکاری در خانه انجام نداده و اجرتی به او تعلق  کندیمبگوییم وقتی زوجه در خارج از خانه کار  میتوانینم

 که زوجه خدمتکاری اجیر کرده باشد و دستمزد این خدمتکار را شوهر پرداخت کرده باشد. میکنیمزوجه کسر  المثلاجرتصورتی از 

، تاریخ عقد ازدواج مندرج در سند رسمی ازدواج المثلاجرتیک ابتدا داریم و یک انتها، ابتدای زمان محاسبه  المثلاجرتبرای محاسبه 

یک سقف با یکدیگر شروع کردند و انتهای تاریخ آن نیز زمان جدایی نیست، بلکه تاریخی است که زوجین زندگی مشترک را در زیر 

جدایی عاطفی و برگزیدن مسکن جداگانه از سوی هر یک از زوجین، حال اگر زوج به  صورتبهطالق چه  صورتبهزوجین است؛ چه 

تاریخ فوت است و دستمزد آن تاریخ  برای زوجه از تاریخ شروع زندگی مشترک تا المثلاجرترحمت ایزدی رفته باشد، تاریخ محاسبه 

 مالک محاسبه است.
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گفتم و توانایی زوج در  قبالًیی از آن را هاکه در آینده خواهم گفت و بخش میریگیمیی را در نظر هاتمیآ المثلاجرتبرای محاسبه 

فرض  4ی خانواده را در هاسرپرسته ما دارد پرداخت این دستمزد شرط است به همین دلیل با توجه به تقسیمی که مرکز آمار در جامع

 از حیث اشتغال و درآمد: میآوریم حساببه

ی بزرگ و صاحبان هاشرکت دارانسهام، پیمانکاران بزرگ، بانکداران و پزشکان متخصص و دارانکارخانهاول تجار، مالکین و -

 مقیاس ما این افراد خواهند بود برای محاسبه.ی و امثالهم، یعنی ارهیزنجی هافروشگاهو صاحبان  هاشگاهیآزما

 ، وکال، پزشکان عمومی، مهندسین و امثالهمرانیو مددوم نمایندگان مجلس و وزراء -

 ( و پزشکان فاقد مطب و امثالهمدارانداروخانهی بزرگ، هافروشگاهسوم کسبه عمده )بنکداران، صاحبان -

 کارگران، کسبه جزء، بازنشستگان کشوری و لشکری و امثالهمچهارم کارمندان اعم از دولتی و بخش خصوصی، -

متعلقه به زوجه واجد اهمیت است، زیرا در تعیین اجرت زوجه توانایی زوج در استخدام  المثلاجرتی در محاسبه میزان بندمیتقساین 

 .شودیمیا عدم استخدام کدبانو برای خانه خود لحاظ 

، میزان دستمزدی که برای زوجه تعیین رودینمد تخصص خاصی نیست و از امور فنی خاص به شمار با توجه به اینکه امور خانه نیازمن

 .باشدیم هرسالتوسط شورای عالی کار در  شدهنییتعبر مبنای حداقل دستمزد  شودیم
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 است: قرارنیازاکه  میریگیمدر تعیین اجرت برای زوجه مواردی را در نظر 

 و امثالهم وروبرفتو شستشو و خیاطی و اتوکشی و  وپزپختمسئولیت حفظ و حراست و انجام امور کلی منزل اعم از  .1

 حضانت و نگهداری و تربیت و پرورش فرزندان .2

است و مستحق  دادن ریشهر دو مورد عمل  هرحالبهو یا با شیر خشک و  شوندیمبه اطفال که با شیر مادر تغذیه  دادن ریش .3

 قیام کرده باشد که باید لحاظ گردد. دادن ریشت ولی در مورد اخیر ممکن است شوهر نیز به اجر

 در طول زندگی مشترک و جابجایی در سطح شهر و یا از شهری به شهر دیگر هایکشاسبابدفعات  .4

مساحت  مترمربع 70که  و محل ارائه خدمات زوجه بوده است اندداشتهیی که خانواده در آن سکونت هاخانهمعدل مساحت  .5

 است. شهرهامتعارف واحد مسکونی در 

پرستاری خاص از شوهر در منزل که مبتنی است بر بیماری که زوج را بستری نماید و نیازمند کمک و مساعدت زوجه و یا  .6

 پرستاری و کمک در امر استحمام، قضای حاجت، حرکت و امثالهم باشد.

 و فرزندان شوهر از همسر دیگر به همراه خانواده نگهداری از پدر و مادر یا خواهر و برادر .7

 ؛خرید مایحتاج روزانه منزل توسط زوجه و یا به اشتراک با زوج که در این صورت زوجه مستحق نصف اجرت این قسمت است .8

 بعضاًزانه ولی اگر این خرید رو ردیگیماجرتی به آن تعلق  رودیمبرای خرید روزانه بیرون  هرروز تنهاییبهیعنی اگر زوجه 

 در این صورت آیتمی که برای این محاسبه خواهیم کرد و درصد را نصف خواهیم کرد. شودیمزوج انجام  بعضاًتوسط زوجه و 

 المثلاجرتدارای دو همسر باشد باید ایامی که زوج در منزل آن دیگری است اجرت مورد مطالبه همسری که خواهان  زمانهماگر زوج 

 سر شود.است به همان نسبت ک
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و فرزندان را به زوجه سپرده است، به دلیل عدم حضور زوج استحقاق زوجه  مؤونهو خانه و  بردیمی اداری به سر هاتیمأموراگر زوج در 

 . چون باز به دستور و خواست زوج به ارائه خدمات و ترتیب زندگی او و فرزندان مشغول است.ابدیینمنقصان 

امور مربوطه به حرفه خود را به او سپرده و به دستور او انجام داده است و یا  ازجملهاگر زوجه مدعی شود که شوهر اموری خارج از منزل 

ایام زندگی مشترک زناشویی خارج است و  المثلاجرتامور مالی وکالت داده است، این امر از مقوله  وفتقرتقبه او برای نگهداری و 

قانون مدنی در باب نمایندگی و  676قانون مدنی نه تبصره آن و نیز ماده  336از دادگاه عمومی بر اساس مفاد ماده  ندتوایمزوجه 

 وکالت، حقوق خود را استیفاء نماید.

 ست که، اموری که بر عهده زن در خانواده بوده است، ضرایبی به شرح آتی ملحوظ اگفتهپیشزوجه، برای موارد  المثلاجرتدر محاسبه 

 .باشدیم الذکرفوقگانه  8، این ضرایب بر اساس رقم صد برای کلیه موارد گرددیمدر ادامه بیان 

 است، %20برای مسئولیت یا انجام امور خانه که مورد یک هست ضریب ما 

 5بر  15اگر که فرزندان متعدد باشند تقسیم خواهد شد ضریب  یعنی فرزند، 5است، برای  %15برای نگهداری و حضانت فرزندان ضریب 

 و بعد ضرب خواهد شد در تعداد فرزندان.

 ضریب دارد که به ترتیب حضانت و نگهداری عمل خواهد شد. %15اطفال که  دادن ریش
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 ضریب دارد. %15پرستاری خاص از شوهر در منزل که 

 دارد. %15ا فرزندان شوهر از همسر دیگر که ضریب نگهداری از پدر و مادر و یا خواهر و برادر ی

 10باشد باز  5کمتر از  کشیاسبابدر طول زندگی زناشویی است حال اگر  کشیاسبابنوبت  5برای  و %10که ضریب  کشیاسباب

 تعداد زائد خواهد شد. درضربو  5 برتقسیم 10و اگر زائد بر آن باشد باز  شودمی 5 برتقسیم

 50را اداره کرد، خانه  متری 110 ایخانهدرصد مساحت یعنی اگر  70دارد با معدل  %5مسکونی خانواده که ضریب مساحت منزل 

اگر بیش از این بود  گیریممی را در نظر 70و متوسط حداقل  کنیممیتقسیم  کنیممیجمع  باهممتر را اداره کرد  200متری و یا 

 افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. خواهد شد یا همان نسبت برابر دوضریب ما 

 دارد که توضیح این داده شد. %5خرید روزانه مایحتاج منزل که ضریب 

 شیربنابراین اگر حضانت و نگهداری و  شود؛میفرزند  5نفره است که شامل زن و شوهر و حداکثر  7این فروض در خصوص یک خانواده 

فرزند نگهداری و حضانت کند و در تربیت ایشان اهتمام نماید  5از کل اجرت مربوط به آن است و اگر از  %15فرزند فرض شود،  5 دادن

 از کل را دارد. %15نیز 

 .شودمیتقسیم و بر تعداد ضرب و استحقاق زوجه معلوم  5بر  %15نفر باشند فرض  5نفر باشند و یا کمتر از  5حال اگر فرزندان بیش از 

بر آن به  زائدمورد است که کسر از آن و یا  5نیز  المثلاجرت، یعنی بیماری شوهر در طول دوران مورد مطالبه 4 بندفرض ما در مورد 

نوبت است بر  5 همآنی که کشاسباب ضاًیاو فرزندان شوهر و نیز  . در مورد پدر، مادر، خواهر، برادرشودیممحاسبه  گفتهشیپنحو 

 .میینمایمق عمل همین سیا

است، اگر در طول زندگی مشترک،  مترمربعی 70ی بزرگ مساحت متعارف خانه یک آپارتمان شهرهادر  که اما در مورد مساحت خانه،

مذکور را گرفته و درصد معینه در این رابطه  هایمساحتمختلف زندگی کرده باشند، معدل  هایمساحتمتعدد با  هایخانهزوجین در 

 .ودشمیبر آن باشد به همان نسبت اضافه  زائد. اگر کسر از معیار داشته باشد به همان نسبت کسر و اگر دهیممیتخصیص را به آن 

ی تصویبی شورای عالی کار در سنوات ماضی دستمزدهابر اساس جدول حداقل  گفتهشیپبا توجه به مطالب  المثلاجرتپس محاسبه 

 .میینمایمو بر مبنای یک فرمول، محاسبه اجرت زوجه را تعیین  شودیمشروع  1338که از سال 
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 ردیف

 حداکثر دستمزد حداقل دستمزد تاریخ اجرا

 ساالنه ماهانه ساالنه روزانه ماهانه لغایت از

جمع حقوق ماهیانه  116/1 31 93 47 38 1
 ندارد

2 48 49 800/1 60 600/21 ʺ 

3 50 51 100/2 70 200/25 ʺ 

4 52 52 640/2 88 680/25 ʺ 

5 53 53 150/3 105 800/37 ʺ 

6 54 54 930/3 131 160/47 ʺ 

7 55 55 560/4 152 720/54 ʺ 

8 56 56 400/5 180 800/64 ʺ 

9 57 57 200/6 210 600/75 000/200/1 000/4 

10 58 58 010/17 567 120/204 000/200/1 000/4 

 

از  ترنییپاو به تصویب شورای عالی رسیده، پس اگر ما  شودمیشروع  1338جدول حداقل دستمزد که از سال  دینیبیمجدولی که 

 93را محاسبه خواهیم کرد که ماهیانه  38زندگی طوالنی داشته باشیم همان سال  قدرآنهم داشتیم که بعید است که  1338سال 

به  میرسیمداریم تا  هرسالو همچنین حداقل دستمزد را در  ریال 116/1به کردیم که و سالیانه را هم محاس ریال 31بوده، روزانه  ریال

 است. ریال 800/459/97و سالیانه  ریال 722/270، روزانه ریال 650/121/8که در حال حاضر ماهیانه  95سال 

زندگی  57است ولی آمده در سال  کردهواجازد 56 سالحال اگر ما بخواهیم حساب بکنیم بر اساس ابتدا و انتها، فرض بکنیم خانمی در 

که سال شروع زندگی مشترک هست را  57هست برای ما مالک نیست، سال  56مشترک را شروع کرده پس این تاریخ عقد که در سال 

 95 سالمطالبه بکند و  خواهدیمکه  اآلناست این را با  ریال 600/75 شدهمحاسبهدستمزد سالیانه را که اینجا  آییممی. میکنیملحاظ 

که  میکنیمایام زندگی مشترک  درضربآن را  میریگیممتوسط را  میکنیم 2 برتقسیم میکنیمریال جمع  800/459/97هست با رقم 

 مبنای ما خواهد بود در اخذ ضرایب. آیدمی دست به، رقمی که شودیمشروع  57که سال عقد بوده بلکه از سال  56نه از سال 
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و اگر از شهریور تا پایان سال باشد،  شودنمیتوضیح الزم است که کسر از سال اگر از ابتدای سال تا پایان شهریور باشد. محاسبه این 

 .گرددمیلحاظ  سال یک

در این صورت  المثلاجرتدادخواست داده برای طالق یا دادخواست داده برای مطالبه  95فرض کنید که شوهری در اردیبهشت سال  

ولی اگر در نیمه دوم سال بود در این  95به سال  شودمیما این را یک سال حساب نخواهیم کرد در شهریور محاسبه چون منتهی 

ولی اگر در نیمه دوم بود  شودمیحساب  سال 10بوده، سال 10زمان اگر  آنیعنی در  95به پایان سال  شودمیصورت محاسبه منتهی 

پیش گفت را از  موردنظر درصدهای، صد باشد المثلاجرتاینکه مبنای محاسبه ضرایب  برفرضحساب خواهد شد.  شانایبرای  سال 11

 .نماییممیآن استخراج 

 :میریگیم 100توضیح دادن رقم را  ترراحتبرای 

 المثلاجرتمبنای  رقم 10%=10

 المثلاجرتمبنای  رقم 15%=15

 المثلاجرتمبنای  رقم 20%=20

 المثلاجرترقم مبنای  5%=5

و فرزندان را شیر  کندمیرا نیز نگهداری  شوهر مادرفرزند دارد و  2خانمی که ده سال زندگی کرده و  المثلاجرتحاال برای محاسبه 

 هانهخانموده و خانه عوض کرده است و مساحت  کشیاسباببار در طول زندگی مشترک  5داده است و تربیت و نگهداری کرده است و 

( و خرید مایحتاج روزانه نیز بر شودنمیمحسوب  کشیاسباببوده است )که البته منزل اولیه زوجین در زمره  مترمربع 80 و 70 و 60

 عهده او بوده است و خدمتکاری نداشته است و تنها همسر زوج است محاسبه بدین شرح است؛

برابر با ده است که ضربدر ده سال مسئولیت زندگی  المثلاجرتمیانگین حداقل دستمزد سال شروع زندگی مشترک و سال مطالبه 

 .شودمیمشترک مبلغ مبنای محاسبه اجرت صد 

 بدین توضیح: کنیممیجمع  باهمدر هر مورد را  شدهتعیینکه ارقام  گرددمیاز این رقم ضرایب استخراج 

 تومان شده 20بود استحقاق زوجه  %20سئولیت خانه که در مورد م

 کنیممیفرزندی که نگهداری  2، ضربدر 3 شودمی کنیممی 5 برتقسیمفرزند بود  5که ما گرفتیم برای  %15فرزند،  2در مورد حضانت 

 خواهد شد. 6، پس استحقاق در این آیتم زوجه 6 شودمی

 .دیکنیم مالحظها در مورد شیر دادن که محاسبه ر طورهمین

و فرزندان زوج  برادرشوهر، خواهرشوهر، پدرشوهر، شوهر مادرمورد بوده،  5برای  %15که یک نفر است و این  شوهر مادرنگهداری از 

 استحقاق زوجه. شودمیتومان  3 آمدهدستبهو این رقمی که  کنیممیپس این را هم به همان ترتیب تقسیم 
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 اینجا انجام داده تنهاییبهزن  گیریممیتومان خواهد شد ما فرض  5خرید مایحتاج روزانه منزل هم 

 .شودمی تومان 10و  گیردمیکامل را  %10نوبت که فرض  5 کشیاسباب

 55 شودمیکه در این صورت کامل آن ضریب را خواهد گرفت پس استحقاق کلی زوجه  شودمی مترمربع 70معدل مساحت منزل هم 

تومان ولی در اینجا ما باید توانایی زوج را هم در پرداخت حساب بکنیم، تمام مردان توانایی پرداخت یکسان ندارند و توان استخدام 

 یکسان فرد را هم برای امور زندگی ندارند.

 زوجه المثلجرتادر استحقاق اوست و  شدهتعیینمبلغ  ناًیعحال اگر همسر این زن در دسته یک شاغلین قرار گیرد 

=7/13) و مابقی در استحقاق زوجه است شودمیمبلغ بابت توانایی کسر  چهارمیکاگر در دسته دوم قرار گیرد 
1

4
55) 

 و مابقی در استحقاق زوجه است شودیممبلغ بابت توانایی زوج کسر  سومکیاگر در دسته سوم قرار گیرد 

( 2/18×
1

3
55( 

 و مابقی در استحقاق زوجه است شودیمو اگر در دسته چهارم قرار گیرد نصف مبلغ بابت توانایی کسر 

(5/27=
1

2
 ×55) 

 است. تومان 55اجرت زوجه در فرض اول با توجه به توانایی زوج مبلغ 

 تومان است. 3/41( مبلغ 55-7/13=3/41اجرت زوجه در فرض دوم پس از کسر توانایی زوج )

 تومان است. 8/36( مبلغ 55-2/18=8/36در فرض سوم پس از کسر توانایی زوج ) اجرت زوجه

 تومان است. 5/27( مبلغ 55-5/27=5/27اجرت زوجه در فرض چهارم پس از کسر توانایی زوج )

 .میکنیمتومان اعالم  37تومان را  8/36تومان و  5/41تومان را  3/41مبلغ  المثلیفکه برای اظهارنظر قطعی ارقام کسری را گرد کرده 

ممکن است به موارد خاص برخورد نماید که با توجه به  دهدیمالبته کارشناسان در طول مصاحبه با طرفین و مطالعه پرونده که انجام 

 ظ خواهد شد.لحا اظهارنظرتجربه و علمی که حاصل نموده است موارد مذکور را نیز در 

اجرت  جهیدرنتقانون آیین دادرسی مدنی نیز ملحوظ گردیده و  522موضوع مفاد ماده  افتهیانجامنحوه محاسبه  شدهنییتعدر فرمول 

 است. ترکینزدتعیینی به رقم واقعی 
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، نفقه و در مورد سایر حقوق خانواده اعم از نفقه، نفقه زوجه و نفقه المثلاجرتتذکر: نباید نحوه اظهارنظر جوری باشد که چه در مورد 

دیگران، پس باید ابتدا جوری رفتار بکند که حقوق خانواده محفوظ  هیعلچوبی به دست یکی از افراد خانواده بدهیم  درواقعفرزندان که 

بلغی که باید تعیین بکنیم نداشته باشیم در تعیین بماند و حقوق هر یک از افراد خانواده هم همچنین و تعصب در تعیین میزان م

با طرفین مصاحبه کنیم تا  حتماًما تابع نظر دادگاه هستیم باید در حدود زمانی که دادگاه صادر کرده عمل بکنیم باید  المثلاجرت

انجام ندهیم ممکن است مشکالت بعدی را پیدا بکنیم، اگر ما مصاحبه نداشته باشیم و با احراز هویت این مصاحبه را  هاخیتاربتوانیم 

را مکتوب در اختیار داشته  هامصاحبهبتوانیم این  المقدوریحتایجاد شود پس بهتر است که مصاحبه حضوری با طرفین داشته باشیم و 

 هرحالهبنکند چون  مشکالت آتی برای کارشناسان ظهور طورنیهمرجوع بکنیم و استفاده بکنیم و  هاآنباشیم که بتوانیم در آینده به 

نظر را  نباشد و نتوانند قبولقابلاز طرفین کارشناسی ممکن است به نظر شما معترض باشند و اگر به نظری که دادید برایشان  هرکدام

ه را مکتوب داشت هاآندر پیش بگیرند پس اگر شما اظهارات  را شماتغییر بدهند در اعتراض یا هر چیز دیگر ممکن است راه شکایت از 

 از گزندی که ممکن است از اطراف پرونده متوجه شما باشد خود را محفوظ نگهدارید. خودتانباشید برای حفظ 
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