آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻋﻤﻞﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی و ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻗﺪام در اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  1ـ
رﺳﺪ.ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی او ﻣﯽ ﻣﻨﺸﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ درﺧﻮاﺳﺖ آﯾﺪ .ﻫﺮﮔﺎهﻣﯽ
ﻣﺎده  2ـ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻣﻮر زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 1ـ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ـ ﺷﻐﻞ ـ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ.
 2ـ ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﻞ و دﻻﺋﻞ آن.
 3ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ وﺻﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد را در درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ و
ﻣﺪارک آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻗﺮﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ وﮐﺎﻟﺖ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده  3ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ در اوراق ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ آن در ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ ﺿﺒﻂﺷﺪه و
ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
ﻣﺎده  4ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽدر ﻣﻮﻗﻊ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﻮاﻫﺎن وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
دادﮔﺎهﺧﻮاﻫﺎن را ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت او را ازﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  5ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدنﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺧﻄﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ،ﻧﻘﺺ در ﺧﻮاﺳﺖ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرتﻋﺪم رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه
دادﺧﻮاﺳﺖ را اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮاﻧﺪه را ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ او را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮﯾﻘﯽﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.
ﻣﺎده  6ـ ﭘﺲ از وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ دوم آن ﺑﺎ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮردادﮔﺎه ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ارﺳﺎل و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
دﻋﻮتﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده 7ـ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺑﻼغ وﻗﺖﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺖ ادای
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﻣﻮارد ﺗﻮﺿﯿﺢ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲﻗﯿﺪ و ﻣﻔﺎد آن را ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺑﻼغﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد دادﺧﻮاﺳﺖ اواﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  8ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻋﻮی ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد دادﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦرا ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب داور ﯾﺎ داوران دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  9ـ ﻫﺮﮔﺎه داور ﯾﺎ داوران از ﻗﺒﻮل داوری اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب داور ﯾﺎ داوران ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داور ﯾﺎ داوران ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﻮل داوری اﻣﺘﻨﺎع ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دادﮔﺎه راﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده 10ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داوران ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ درﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣﻬﻠﺖ داوری اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﻨﺪ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ داوران ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر

اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ داور اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و رای آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه راﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  11ـ ﻣﻨﻈﻮر از اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻀﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﻤﺎر ﯾﺎ اﻣﺜﺎل و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ و
ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﺴﺎرات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺎد ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ اوﻻد زوﺟﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  12ـ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  13ـ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺒﻮت ﺣﺠﺮ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و رﻓﻊ ﺣﺠﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرت وﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺣﺮاز ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ و ﺿﻢ اﻣﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻣﯿﻦ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد  1و  15ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺒﻖﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

