آییه وامه اجرایی قاوون حمایت خاوواده
در اجصای ٍٕاد  41 ،21 ،17ك  57هإِف خَایث رإِادق ٍؿٕب ٍ 1391/12/1جًط ػٕرای اظالٍی ك ةّا ةْ
پیؼّٔاد كزیص دادگعحصی« ،آییُ ِاٍْ اجصایی هإِف خَایث رإِادق» ةْ ػصح ٍٕاد آجی اظث.
لؿى اكؿ ػ دادگاق رإِادق
ٍتدخ اكؿ :کًیات
ٍادق 1ػ كاژق ٓای ةْ کار رلحْ در ایُ آییُ ِاٍْ ةْ ػصح زیص ٍی ةاػّس:
ايك ػ هإِف :هإِف خَایث رإِادق ٍؿٕب ٍ 1391/12/1جًط ػٕرای اظالٍی
ب ػ آییُ ِاٍْ :آییُ ِاٍْ اجصایی هإِف خَایث رإِادق ٍؿٕب ٍ 1391/12/1جًط ػٕرای اظالٍی
ج ػ دادگاق رإِادق :دادگاق رإِادق ٍٕضٕع هإِف
د ػ ٍصکض إٍر ٍؼاكرافٍ :صکض إٍر ٍؼاكراف ،كکال ك کارػّاظاف رظَی هٕق هضاییْ
ٍادق 2ػ از زٍاف الزـ االجصا ػسف هإِف در خٕزق ٓای هضایی کْ دادگاق رإِادق جؼکیى ِگصدیسق یا در ؾٕرت
جؼکیى ةْ جؿساد کالی ایجاد ِؼسق اظث جا اظحوصار کاٍى دادگاق ٓای ٍشکٕر ،دادگاق ؾٍَٕی خوٕهی ٍعحوص
در آف خٕزق یا ػؿب دادگاق ؾٍَٕی لؿًی كیژق رظیسگی ةْ دؾاكی رإِادگی ةا ظارحار ٍٕجٕد كيی ةا رؾایث
ٍوصرات هإِف ك جؼصیمات ٍصةٕط ،ةْ دؾاكی ٍٕضٕع هإِف رظیسگی رٕآّس کصد.
جتؿصق ػ در خٕزق هضایی دادگاق ةزغ چّاِچْ دادگاق رإِادق جؼکیى ِؼٕد دؾاكی راجؽ ةْ اؾى ِکاح ك
اِدالؿ آف در دادگاق رإِادق ِضدیکحصیُ خٕزق هضایی ٓص اظحاف رظیسگی رٕآس ػس.
ٍادق 3ػ رئیط کى دادگعحصی ٓص اظحاف ٍٕػك اظث جَٔیسات الزـ جٔث جؼکیى دادگاق رإِادق ك ٍصاکض
ٍؼاكرق رإِادق را ةا کَک ٍعؤكالف هٕق هضاییْ ك َٓکاری رؤظای خٕزق ٓای هضایی ػٔصظحاف ٓای ٍصةٕط
ػصؼ ًٍٔث ٍوصر در هإِف ،لصآٌ َِایس.
ٍادق 4ػ ٍصاجؽ ؾايی اهًیث ٓای دیّی ٍشکٕر در هإِف اظاظی جٕظط کًیعآا ،دارايؼصع کًیَیاف ك اِجَُ
ٓا ك ِٔادٓای زرجؼحی ظصاظص کؼٕر ةْ هٕق هضاییْ اؾالـ رٕآس ػس .دادگاق رإِادق جؿَیٌ ٍصاجؽ ٍشکٕر در
رؿٕص إٍر خعتی ك اخٕاؿ ػزؿیْ اهًیث ٓای یاد ػسق ٍاِّس ِکاح ك ظالؽ را پط از كؾٕؿ ،ةصرظی ك
ةسكف رؾایث جؼصیمات ،جّمیش ك دظحٕر اجصا ؾادر رٕآس کصد.

جتؿصق ػ هٕق هضاییْ ٍصاجؽ ؾايی ٍؿحتص را از ظصین رؤظای کى دادگعحصی ةْ دادگاق ٓای رإِادق ٍؿصلی
رٕآس کصد.
ٍادق 5ػ اخصاز ؾسـ جَکُ ٍايی اؾداب دؾٕیٍٕ ،ضٕع ٍادق  5هإِف ،ةْ جؼزیؽ دادگاق اظث ك ِیاز ةْ
جؼصیمات دادرظی ك خکٌ اؾعار ِسارد .در ؾٕرت ِیاز ،دادگاق در كهث لٕؽ ايؿادق جدویوات الزـ را اِجاـ
رٕآس داد.
ٍادق 6ػ در ؾٕرت اهحضا ضصكرت یا كجٕد ايضاـ هإِِی دایص ةص داػحُ كکیى ،دادگاق خعب ٍٕرد رأظاً یا ةْ
دررٕاظث لصد لاهس جَکُ ٍايی از ظصین ٍصکض إٍر ٍؼاكراف یا کإِف كکال دادگعحصی ٍصةٕط كکیى
ٍؿاضسجی جؿییُ ٍی کّسٍ .صکض یا کإِف ٍشکٕر ٍعاةن ٍوصراتٍٕ ،ػك ةْ ٍؿصلی كکیى ٍؿاضسجی ةْ دادگاق
اظث.
ٍتدخ دكـ :ارائْ گٕآی پضػکی جٕظط زكجیُ
ٍادق 7ػ
ايك ػ كزارت ةٔساػث درٍاف ك إٍٓزش پضػکی ٍکًك اظث لٔصظث ةیَاری ٓای ٍٕضٕع ؾسر ٍادق 23هإِف
ك ٓصگِْٕ جقییصی کْ در لٔصظث ٍشکٕر ٍحؿاهتاً ایجاد گصدد را جؿییُ ك ةْ ظازٍاف اظّاد ك اٍالؾ کؼٕر اؾالـ
کّس .ظازٍاف یاد ػسق پط از كؾٕؿ لٔصظث ٍشکٕرٍ ،صاجب را ةْ دلاجص اظّاد رظَی دتث ازدكاج اةالغ ٍی
کّسِ .ؼارت ك پیگیصی ةص ایُ اٍص ةص ؾٔسق ظازٍاف ٍشکٕر ٍی ةاػس.
ب ػ دلاجص رظَی دتث ازدكاج پط از دریالث گٕآی كاکعیّْ ػسف ِعتث ةْ ةیَاری ٓای ٍضةٕر ك گٕآی
ؾسـ اؾحیاد زكجیُ ةْ ٍٕاد ٍزسر ك ؾسـ اةحال ةْ ةیَاری ٓای ٍشکٕر ،اهساـ ةْ دتث ازدكاج ٍی َِایّس.
ج ػ چّاِچْ گٕآی ؾادر ػسق ةص كجٕد ةیَاری ك یا اؾحیاد ةْ ٍٕاد ٍزسر داليث کّس ،دتث ِکاح در دلحص
رظَی ازدكاج ،در ؾٕرت دررٕاظث کحتی آِاف ٍتّی ةص دتث ازدكاج ؾًیصفٌ ةیَاری ك یا اؾحیاد ةْ ٍٕاد
ٍزسر ،ةالٍاِؽ اظث.
د ػ چّاِچْ گٕآی ؾادر ػسق ةص كجٕد ةیَاری ٓای ٍعصی ك رعصِاؾ ٍشکٕر در لٔصظث یاد ػسق داليث
کّس ،ظصلیُ جٔث ٍصاهتث ك ِؼارت جٕظط دلحص رظَی دتث ازدكاج ةْ ٍصکض ٍٕرد جأییس كزارت ةٔساػث،
درٍاف ك إٍٓزش پضػکی ٍؿصلی ٍی ػِٕس .دلحص ٍشکٕر پط از جأییس ٍصکض یاد ػسق ٍتّی ةص اِجاـ ٍصاهتث
الزـِ ،عتث ةْ دتث ازدكاج اهساـ ٍی کّس.

جتؿصق ػ در ٍٕرد ةیَاری رعصِاؾ کْ ٍّجص ةْ رعارت جّیُ ةاػس ةایس ؾالكق ةص ٍصاهتث ك ِؼارت ةْ ػصح
لٕؽِ ،عتث ةْ جًٕگیصی از ةچْ دار ػسف ،پیؼگیصی ٍؤدصی را جدث ِؼارت ٍصاکض یاد ػسق ك پضػک
ٍحزؿؽ اِجاـ ك ِحیجْ را ةْ ٍصاکض ٍضةٕر ارائْ دّٓس .در ؾٕرت جأییس ٍصاکض لٕؽ ٍتّی ةص اِجاـ اهساٍات لٕؽ
دلحص رظَی ازدكاج ِعتث ةْ دتث ازدكاج اهساـ ٍی کّس.
ٓػ ػ گٕآی ؾسـ اؾحیاد ةْ ٍٕاد ٍزسر ك ؾسـ اةحال ةْ ةیَاری ٓای ٍٕضٕع ٍادق  23هإِف ةایس جٕظط ٍصاکض
ٍٕرد جأییس كزارت ةٔساػث ،درٍاف ك إٍٓزش پضػکی ؾادر گصدد كاال اؾحتار ِزٕآس داػث.
ٍتدخ ظٕـ :ظالؽ جٕالوی
ٍادق 8ػ در ؾٕرجی کْ زكجیُ ٍحواضی ظالؽ جٕالوی ةاػّس ،دادگاق ةایس ٍٕضٕع را ةْ ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق
ارجاع دٓسٍ .صکض لٕؽ در ؾٕرت اِؿصاؼ ظصلیُ از ظالؽ ،ةا جّؼیٌ ؾٕرججًعْ ،پصكِسق را جٔث اجزاذ جؿَیٌ
ٍوحضی ةْ دادگاق ارظاؿ ٍی کّس .در ؾٕرت ؾسـ خؿٕؿ جٕالن کًی زكجیُ ِعتث ةْ ػصایط ٍوصر ةیُ
ظصلیُ ،گضارش اهساٍات اِجاـ ػسق ك ٍؼصكح ٍشاکصات از جًَْ ،اػٔارات آِٔا ك ِواط هٕت ك ضؿك ك ٍٕارد
جٕالن ك ِؼص ٍصکض لٕؽ پیصإٍف ٍٕضٕع را ةْ دادگاق ارائْ ٍی دٓس جا دادگاق ٍعاةن هإِف رظیسگی ك اجزاذ
جؿَیٌ َِایس.
جتؿصق ػ ٍٕاردی کْ ظصلیُ در اجصای ٍادق  25هإِف ٍعحویَاً ةْ ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍصاجؿْ ٍی کّّس ،در
ؾٕرت اِؿصاؼ ظصلیُ از ظالؽ ،ةا جّؼیٌ ؾٕرججًعْ پصكِسق ةایگاِی ٍی ػٕد .در ؾٕرت ؾسـ خؿٕؿ جٕالن
کًی زكجیُ ِعتث ةْ ػصایط ٍوصر ةیُ ظصلیٍُ ،صکض لٕؽ اػٔارات آِٔا ك ٍٕارد جٕالن ك ارحالؼ را
ؾٕرججًعْ ك ِؼص رٕد را اؾالـ ٍی کّس .در ؾٕرجی کْ ٍٕضٕع در دادگاق ٍعصح ػٕدٍ ،صکض لٕؽ ؾٕرججًعات
جّؼیَی ك ِؼصیْ رٕد را ةْ جواضای ٓص یک از ظصلیُ ةْ دادگاق جٔث اجزاذ جؿَیٌ ٍوحضی ارظاؿ ٍی کّس.
ٍادق 9ػ در ؾٕرجی کْ اهساٍات ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍّجص ةْ خؿٕؿ جٕالن در ظالؽ ةیُ زكجیُ گصدد،
ظازش ِاٍْ ةا ذکص ػصكط ك جؿٔسات ٍٕرد جٕالن ظصلیُ جّؼیٌ ك ٍصاجب ةْ دادگاق اؾالـ رٕآس ػس .در ایُ
ؾٕرت ،دادگاق جؿٔسات ك ػصكط ٍٕرد جٕالن ظصلیُ در ٍصکض ٍؼاكرق را در ؾٕرت جأییس زكجیُ در ٍدضص
دادگاق ضَُ اِؿکاس در ؾٕرجَجًط در گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش هیس ٍی َِایس.
ٍادق 10ػ ٍصکض ٍؼاكرق از زٍاف كؾٕؿ دررٕاظث یا ارجاع دادگاق ،ةایس خساکذص ػصؼ ظْ ٍاق اجزاذ جؿَیٌ
َِایس .در ؾٕرت جٕالن زكجیًٍُٔ ،ث ٍشکٕر خساکذص جا ظْ ٍاق دیگص هاةى جَسیس رٕآس ةٕد.

ٍتدخ چٔارـ :داكری
ٍادق 11ػ داكری در ایُ هإِف جاةؽ ػصایط ٍّسرج در هإِف آییُ دادرظی ٍسِی َِی ةاػس.
ٍادق 12ػ پط از ؾسكر هصار ارجاع اٍص ةْ داكری ٓص یک از زكجیُ ٍکًك اظث ػصؼ یک ٓمحْ از جاریذ اةالغ
هصار ،داكر رٕد را کْ دارای ػصایط ٍوصر در ٍادق  28هإِف ةاػس ،ةْ دادگاق ٍؿصلی کّس.
ٍادق 13ػ ًٍٔث اؾالـ ِؼص داكراف جٕظط دادگاق جؿییُ رٕآس ػس .دادگاق ٍی جٕاِس در ؾٕرت دررٕاظث
داكراف یا یکی از آِٔا ك اخصاز ضصكرتًٍٔ ،ث را جَسیس َِایس.
ٍادق 14ػ داكراف ٍٕػمّس ةا جؼکیى جًعْ یا جًعات ٍحؿسد ةا خضٕر زكجیُ ك در ؾٕرت اٍحّاع ةسكف خضٕر
زكجیُ یا یکی از آِاف در جٔث رلؽ ارحالؼ ك اؾالح ذات ايتیُ جالش کّّس ك ِحیجْ را در ًٍٔث ٍوصر ةْ
دادگاق اؾالـ َِایس.
ٍادق 15ػ چّاِچْ داكراف یا یکی از آِاف دررٕاظث خن ايضخَْ داكری کّس دادگاق خن ايضخَْ ٍحّاظتی ةصای
كی جؿییُ ك ةا رؾایث ٍادق  5هإِف ،دظحٕر دریالث آف را از ٍحواضی ؾادر رٕآس کصد.
ٍتدخ پّجٌ :خوٕؽ زكجْ
ٍادق 16ػ دادگاق ةایس ضَُ ؾسكر گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش یا خکٌ ايضاـ زكج ةْ ظالؽ ،در ٍٕرد خوٕؽ
زكجٍْٕ ،ضٕع ٍادق  29هإِف ،جؿییُ جکًیك َِایس .در ٍٕاردی کْ جؿییُ جٔیضیْ یا ِموْ ك ٍٕارد دیگص ةْ
يداظ ٍجٕٔؿ ايَکاف ةٕدف زكجْ یا ةْ ؾًث دیگص در زٍاف ؾسكر رأی ٍَکُ ِتاػس ِعتث ةْ ٍٕارد ٍشکٕر
پصكِسق ٍمحٕح رٕآس ٍاِس جا ةؿساً رظیسگی ك اهساـ ػٕد ك ِعتث ةْ ظایص خوٕؽ زكجْ ةایس جؿییُ جکًیك
گصدد.
ٍادق 17ػ ٓضیّْ ٓای خضاِث ك ِگٔساری ظمى اؾٌ از ِموْ ك ظایص ٓضیّْ ٓای الزـ در ایُ رؿٕص ،جٕظط
دادگاق ةا رؾایث اكضاع ك اخٕاؿ ظمى ك ػزؿی کْ خضاِث ك ِگٔساری ظمى ةْ ؾٔسق كی ٍدٕؿ گصدیسق ك در
ؾٕرت ضصكرت ةا ارش ِؼص کارػّاس رظَی دادگعحصی یا رتصق ٍدًی ك رؾایث ظایص ضٕاةط جؿییُ رٕآس
ػس.

ٍتدخ ػؼٌٍ :ست اؾحتار خکٌ ظالؽ ك گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش
ٍادق 18ػ ؾشر زكج ةصای ؾسـ خضٕر در دلحصراِْ ٍٕضٕع ٍادق  33هإِف ،در ؾٕرجی ٍٕجْ جًوی رٕآس ػس
کْ از ٍؿاذیص پیغ ةیّی ػسق در ٍادق  306هإِف آییُ دادرظی ٍسِی ةاػس ،چّاِچْ دلحصراِْ ِعتث ةْ
ٍٕجْ ةٕدف ؾشرٍٕ ،اجْ ةا اةٔاـ ةاػس ،ةایس از دادگاق ؾادرکّّسق خکٌ جواضای رلؽ اةٔاـ َِایس.
ٍادق 19ػ َِایّسگی ٍٕضٕع جتؿصق ٍادق  33هإِف ةسكف ٓصگِْٕ ٓضیّْ رٕآس ةٕد.
ٍادق 20ػ چّاِچْ زكج در دلحصراِْ خاضص ػٕد ك گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش را در ًٍٔث ظْ ٍآْ جعًیٌ کّس
كيی از جٔث پصدارث خوٕؽ ٍايی زكجْ اػٔار ؾجض َِایس ك گٕآی ٍتّی ةص ارائْ دادرٕاظث اؾعار ك جوعیط
ةْ دادگاق ؾايح را در ًٍٔث ٍشکٕر ةْ دلحصراِْ جدٕیى دٓس ،اؾحتار گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش جا جؿییُ جکًیك
اؾعار ةْ هٕت رٕد ةاهی رٕآس ٍاِس.
ٍادق 21ػ چّاِچْ زكجْ ةصای اجصای گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش کْ ةْ دررٕاظث زكج ؾادر گصدیسق در
دلحصراِْ خاضص ِؼٕد ،در ؾٕرجی کْ زكج خوٕؽ ٍايی زكجٍْٕ ،ضٕع ٍادق  29هإِف ،را جدٕیى اجصای اخکاـ
دادگاق ؾادرکّّسق گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش َِایس ،ةْ جواضای زكج ؾیقْ ظالؽ جاری ك در دلحص ظالؽ دتث
ك ٍصاجب ةْ زكجْ اظالع دادق ٍی ػٕد .از جٔث خمغ ك ِگٔساری خوٕؽ ٍايی زكجْ ،اجصای اخکاـ ةْ جصجیب
ٍوصر در ٍٕاد  45ك  78هإِف اجصای اخکاـ ٍسِی ؾَى رٕآس کصدٓ .ضیّْ ِگٔساری اػیا ك إٍاؿ ك ظکْ ٓا از
زٍاف جدٕیى جٕظط زكج ،ةْ ؾٔسق زكجْ رٕآس ةٕد.
ٍتدخ ٓمحٌ :خضاِث ك ِگٔساری اظماؿ
ٍادق 22ػ اجصای خکٌ خضاِث جا زٍاِی کْ در خکٌ هعؿی دادگاق ٍؿیُ گصدیسق اظحَصار دارد ك اجصای اخکاـ
دادگاق ةایس پصكِسق اجصایی كیژق آف را جؼکیى دٓس ك ٓص زٍاف ِیاز ةْ پیگیصی ةاػس ،اهساـ َِایس.
ٍادق 23ػ در ٍٕاردی کْ ظمى ةْ ٓص ديیى از ٍالهات اٍحّاع ٍی کّس ،اجصای اخکاـ ةایس ةا َٓآّگی ةا دادگاق
جساةیص الزـ از جًَْ ارجاع ٍٕضٕع ةْ ٍسدکار اجحَاؾی یا ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ةصای جًب جَایى ظمى ةْ
ٍالهات اجزاذ َِایس .اگص ةا جٕجْ ةْ ِؼص ٍؼاكر ركاِؼّاس ٍصکض لٕؽ ك هصائُ ٍٕجٕد ةصای دادگاق ٍدصز ػٕد
اجصای خکٌ خضاِث یا ٍالهات کٕدؾ ةْ ظالٍث ركاِی كی آظیب كارد رٕآس کصد ،اجصای اخکاـ ٍی جٕاِس ةا
کعب ٍٕالوث دادگاق جا لصآٌ ػسف آٍادگی ظمى ،اجصای خکٌ را ةْ جأریص اِسازد.
ٍادق 24ػ ةصای پیگیصی إٍر خضاِث ك ِگٔساری اظماؿ ك ظایص إٍر ٍصةٕط ،دادگعحصی ةایس از كجٕد
ٍسدکاراف اجحَاؾی إٍٓزش دیسقٍٕ ،ضٕع ٍادق  68آییُ ِاٍْ ،ك كاجس ٍٔارت ٓای الزـ ةصای ارجتاط ةا اظماؿ
ك ةعحگاف الصاد یا از ركاِؼّاظاف ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ةٔصق گیصد.

ٍتدخ ٓؼحٌ :خوٕؽ كػیمْ ك ٍعحَصی
ٍادق 25ػ خوٕؽ كػیمْ یا ٍعحَصی زكجْ دائٌ ٍحٕلی ك لصزِساف ك ظایص كراث هإِِی کًیْ کارکّاف ػافى ك
ةازِؼعحْ ٍؼَٕؿ ؾّسكؽ ةازِؼعحگی کؼٕری ٍعاةن ٍادق 87هإِف اظحزساـ کؼٕری ٍؿٕب 1345/3/31
ك اؾالخات ةؿسی آف ك ةا يداظ ٍادقَٓ 86اف هإِف ك اؾالخیْ ٓای ةؿسی آف جوعیٌ ك پصدارث ٍی گصدد.
ٍادق 26ػ ازدكاج دائٌ َٓعص ٍحٕلی ٍاِؽ دریالث خوٕؽ كػیمْ (ٍعحَصی ةازٍاِسگاف) زكج ٍحٕلی َِی ةاػس.
ؾّسكؽ ٓای ةازِؼعحگی ك جأٍیُ اجحَاؾی ٍکًمّس در ٍٕرد َٓعصاِی کْ ٍعحَصی آِٔا ةْ ؾًث ازدكاج
ٍجسد هعؽ گصدیسقِ ،عتث ةْ ةصهصاری ٍعحَصی هعؽ ػسق از جاریذ الزـ االجصا ػسف هإِف اهساـ َِایّس .در
ٓص ؾٕرت ٍجَٕع ٍعحَصی ةازٍاِسگاف ٍصةٕط ةْ َٓعص ٍحٕلی ك ظایص كراث ِتایس از خساهى ٍعحَصی ٍصةٕط
ةْ ٓص ؾّسكؽ کَحص ةاػس.
ٍادق 27ػ زكجْ ٍحٕلی ،در ؾٕرت لٕت ػٕٓص ةؿسی ك جؿًن خوٕؽ كػیمْ (ٍعحَصی ةازٍاِسگاف) ةْ زكجْ در
ادص آف ،از ٍعحَصی کْ ٍتًـ آف ةیؼحص اظث ةصرٕردار رٕآس ػسَٓ .عص ٍحٕلی ٍکًك اظث در ایّگِْٕ ٍٕارد
ٍصاجب ةصرٕرداری از ٍعحَصی دكـ را ةْ ؾّسكؽ ٓای ةازِؼعحگی ٍصةٕط اظالع دٓس .در ؾٕرت ؾسـ اهساـ ك
دریالث ٍعحَصی ٍضاؾك ،ؾّسكؽ ةازِؼعحگی کْ ٍعحَصی پصدارحی آف کَحص اظث ٍجاز رٕآس ةٕد کًیْ
ٍعحَصی ٓای پصدارحی ك ظایص ٓضیّْ ٓایی را کْ ٍُ فیص خن دریالث ػسق ةصاظاس آرصیُ ٍعحَصی
دریالحی ك جؿصلْ ٓای جاری ٍصةٕط ةْ ظایص ٓضیّْ ٓا از زكجْ كؾٕؿ َِایّس.
جتؿصق ػ ٍصجؽ جؿییُ از کارالحادگی در ٓص یک از ؾّسكؽ ٓاٍ ،صجؽ جأییس از کارالحادگی لصزِساف ذکٕر
ٍٕضٕع ایُ ٍادق ِیض ٍدعٕب ٍی ػِٕس.
ٍادق 28ػ لصزِساف در ؾٕرجی کْ كاجس ػصایط دریالث ٍعحَصی ةازٍاِسگاف از ظصین ٓص یک از كايسیُ ةاػّس،
از ٓص دك ٍعحَصی ةصرٕردار رٕآّس ػس.
ٍتدخ ٌٍِٔ :وصرات کیمصی
ٍادق 29ػ ةْ جصایٌ ٍٕضٕع ٍٕاد  49ايی  56هإِف جٕظط دادگاق ؾايح رظیسگی رٕآس ػس.
جتؿصق ػ در ٍٕرد ٍادق  49هإِف ،دادگاق ضَُ ؾسكر رأی ةْ ايضاـ ةْ دتث كاهؿْ ِکاح ،ظالؽ ،لعذ یا اِمعاخ
ِکاح یا اؾالف ةعالف ِکاح یا ظالؽ ،خکٌ ةْ ٍجازات ٍوصر ِیض رٕآس دادٍ .دکٕـ ؾًیْ ٍکًك اظث ٍسارؾ
الزـ ةصای دتث ٓص یک از كهایؽ لٕؽ را ٍعاةن دظحٕر دادگاق در ًٍٔث ٍوصر ةْ دلحصراِْ ارائْ کّس ،در ٓص

ؾٕرت دتث كاهؿْ ٍٕکٕؿ ةْ ارائْ ٍسارؾ الزـ یا دظحٕر دادگاق ٍتّی ةص دتث آف ةسكف دریالث ةصری از
ٍسارؾ رٕآس ةٕد.

لؿى دكـ ػ ٍصاکض ٍؼاكرق رإِادق
ٍتدخ اكؿ :آساؼ ك جؼکیالت
ٍادق 30ػ در ٓص خٕزق هضایی ةْ جؿساد الزـ ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ةْ ػصخی کْ در ٍٕاد آجی ٍی آیس ،جؼکیى
ٍی ػٕد.
ٍادق 31ػ ٓص ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق خساهى ةایس دارای ظْ ؾضٕ ٍؼاكر رإِادق ةاػس .در ؾٕرجی کْ ةْ ٓص
ديیى جؿساد ٍؼاكراف رإِادق از خساهى ٍشکٕر کَحص ػٕد ،جا رظیسف ةْ خس ِؿاب لؿايیث ٍصکض یاد ػسق
ٍؿًن رٕآّس ٍاِس.
ٍادق 32ػ ٍصکض إٍر ٍؼاكراف ،ؾالكق ةص كػایك ك ارحیارات لؿًی ،كػایك ك ارحیارات زیص را جٔث ظاٍاِسٓی
إٍر ٍؼاكراف رإِادق ةص ؾٔسق دارد:
ايك ػ ظیاظحگشاری ك ةصِاٍْ ریضی در إٍر ٍزحًك ٍؼاكرقٍٕ ،ضٕع هإِف ك آییُ ِاٍْ.
ب ػ ةصگضاری آزٍٕف ٓای ؾًَیٍ ،ؿاختْ ك گضیّغ ٍحواضیاف ك اخصاز ػصایط آِاف.
ج ػ ةصگضاری دكرق ٓای إٍٓزػی ك کارإٍٓزی در جٔصاف ك ظایص اظحاف ٓا ةصای پشیصلحْ ػسگاف.
د ػ اؾعای ٍجٕز جأظیط ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ك پصكاِْ ٍؼاكر رإِادق ك ِؼارت ةص ؾًَکصد ٍؼاكراف رإِادق.
ٓ ػ يقٕ ٍجٕز جأظیط ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق در ٍٕارد ٍشکٕر در آییُ ِاٍْ.
ك ػ ةصگضاری ٍصاظٌ جدًیك ك ارش جؿٔسِاٍْ از دریالث کّّسگاف پصكاِْ ؾضٕیث در ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق.
ز ػ پیؼّٔاد جؿصلْ خن ايضخَْ ٍؼاكراف ك اؾالح آفٓ ،ص ظْ ظاؿ یکتار ةْ رئیط هٕق هضاییْ جٔث جؿٕیب.
ح ػ جٔیْ ك جّؼیٌ دظحٕرايؿَى ٓا ك پیؼّٔاد آف جٔث جؿٕیب ةْ رئیط هٕق هضاییْ.
ط ػ ةصرظی ك پیؼّٔاد اؾحتار ٍٕرد ِیاز ٓص ظاؿ ةا َٓکاری ٍؿاكِث ٓای ذیصةط هٕق هضاییْ جٔث ظیص
ٍصاخى ةؿسی.

ی ػ َٓآّگی ك جؿاٍى الزـ ةا ظازٍاف ٓا ك دظحگاق ٓای اجصایی ٍصةٕط ةَّؼٕر پیؼتصد آساؼ ٍٕرد ِؼص.
ؾ ػ ارزیاةی كضؿیث پیؼصلث اجصای هإِف ك اؾالـ آف ةْ رئیط هٕق هضاییْ.
ؿ ػ پیؼّٔاد جؿییُ جکًیك ٍٕارد ضصكری کْ در آییُ ِاٍْ ٍعکٕت اظث ،ةْ رئیط هٕق هضاییْ.
ٍتدخ دكـ :كاخس ٍؼاكرق رإِادق اظحاف ٓا
ٍادق 33ػ ةَّؼٕر ِؼارت ةص ٍصاکض ٍؼاكرق رإِادق در ٓص اظحاف ،كاخس ٍؼاكرق رإِادق در ػٔصظحاف ٍصکض
اظحاف ك جدث ریاظث ك ِؼارت رئیط کى دادگعحصی اظحاف یا یکی از ٍؿاكِیُ كی ةْ اِحزاب رئیط کى
دادگعحصی اظحاف ،جؼکیى رٕآس ػس کْ كػایك آف ةْ ػصح زیص رٕآس ةٕد:
ايك ػ پیؼّٔاد جؿساد ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍٕرد ِیاز دادگاق ٓای رإِادق خٕزق ٓای هضایی اظحاف ةْ ٍصکض
إٍر ٍؼاكراف.
ب ػ پیگیصی ك ِؼارت ةص خعُ اجصای هإِف ك آییُ ِاٍْ در اظحاف.
ج ػ َٓکاری ةا ٍصکض إٍر ٍؼاكراف در اٍص ِؼارت ةص ؾًَکصد ٍؼاكراف رإِادق ك ةصرظی ٍؿضالت ك جالش در
رلؽ آِٔا.
د ػ ةصرظی ٍسارؾ ك اخصاز ػصایط ٍحواضیاف اؾضای ٍؼاكرق رإِادق
ٓ ػ ةصگضاری آزٍٕف ٓای ؾًَیٍ ،ؿاختْ ك گضیّغ ٍحواضیاف ةا َٓآّگی ةا ٍصکض إٍر ٍؼاكراف.
ك ػ ةصگضاری دكرق ٓای إٍٓزػی ضَُ رسٍث ٍؼاكراف ةا َٓآّگی ٍصکض إٍرٍؼاكراف.
ز ػ ةصگضاری دكرق ٓای إٍٓزػی ؾًَی ك ؾًَی کارإٍٓزی ةا َٓآّگی ٍصکض إٍر ٍؼاكراف.
ح ػ ةصرظی اكيیْ ػکایث ٍعصح ػسق ؾًیْ ٍؼاكراف رإِادق ك در ؾٕرت اهحضا ،اؾالـ جزًمات آِاف ةْ ٍصکض
إٍر ٍؼاكراف جٔث رظیسگی.
ط ػ ارزیاةی جأدیصات ٍذتث ك ٍّمی اجصای هإِف ةا ارش ِؼص هضات دادگاق ٓای رإِادق ك ؾاختّؼصاف ك
پیؼّٔاد رآکارٓای ٍّاظب ةْ ٍصکض إٍر ٍؼاكراف.

ٍتدخ ظٕـ :ػصایط ارش ٍجٕز جأظیط ٍصکض ٍؼاكرق:
ٍادق 34ػ ٍحواضیاف ارش ٍجٕز جأظیط ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ك اؾضا ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق در ٍصاکض ٍشکٕر
ةایس دارای ػصایط ذیى ةاػّس:
ايك ػ جاةؿیث دكيث جَٕٔری اظالٍی ایصاف.
ب ػ جأٓى ك داػحُ خساهى  40ظاؿ ظُ ك  5ظاؿ ظاةوْ کار یا  35ظاؿ ظُ ك خساهى  8ظاؿ ظاةوْ کار
ٍصجتط.
ج ػ داػحُ خساهى ٍسرؾ کارػّاظی از داِؼکسق ٓای ٍؿحتص دارًی یا رارجی (در ٍٕرد اریص ،ةْ ػصط جأییس
كزارت ؾًٕـ ك لّاكری) یا ٍؿادؿ خٕزكی آف در رػحْ ٓای ٍعايؿات رإِادقٍ ،ؼاكرق ،ركاف پضػکی ،ركاف
ػّاظیٍ ،سدکاری اجحَاؾی ،خوٕؽ ،لوْ ك ٍتاِی خوٕؽ اظالٍی ك َٓچّیُ رػحْ ٓای َٓعاف ةا جؼزیؽ
ٍصکض إٍر ٍؼاكراف.
د ػ اِجاـ رسٍث كػیمْ ؾٍَٕی یا ٍؿالیث دائٌ ةصای آهایاف.
ٓ ػ ؾسـ ظٕپیؼیّْ کیمصی ك ؾسـ ٍدصكٍیث از خوٕؽ اجحَاؾی.
ك ػ ؾسـ اؾحیاد ةْ ٍٕاد ٍزسر ك ظکصآكر ةْ جأییس ظازٍاف پضػکی هإِِی
ز ػ ِساػحُ ظٕ ػٔصت ك ؾسـ ججآص ةْ لعن.
ح ػ داػحُ كداهث ك جؿٔس ةْ اؾى ِؼاـ جَٕٔری اظالٍی ایصاف ك هإِف اظاظی.
ط ػ ؾسـ ٍدکٍٕیث ةْ اِمؿاؿ دایٌ از رسٍات دكيحی یا ؾٍَٕی یا ظًب ؾالخیث.
ٍادق 35ػ ِواظی کْ اخحیاج ةْ ٍصکض ٍؼاكرق دارد ةا جؿییُ جؿساد ٍٕرد ِیاز ةصای ٓص ٍدىِ ،دٕق اظالع ةْ
ٍحواضیاف ك ٍسارؾ الزـ ةصای جواضا ةْ ٍٕجب دظحٕرايؿًَی اظث کْ جٕظط رئیط ٍصکض إٍر ٍؼاكراف جٔیْ
ك ةْ جؿٕیب رئیط هٕق هضاییْ ٍی رظس.
ٍادق 36ػ از کًیْ داكظًتاف كاجس ػصایط ةْ جصجیب ٍوصر در ٍٕاد آجی اٍحداف کحتی ةْ ؾَى رٕآس آٍس.
زٍاف ك ٍکاف ةصگضاری اٍحداف از ظصین ركزِاٍْ ٓای کذیصاالِحؼار اؾالـ ٍی گصدد.

ٍادق 37ػ ٍصکض إٍر ٍؼاكراف ٍی جٕاِس ةصرظی ؾالخیث ٍحواضیاف پشیصلحْ ػسق در آزٍٕف کحتی را از ٓعحْ
گضیّغ هٕق هضاییْ یا ٓعحْ گضیّغ هٕق هضاییْ در اظحاف ٓا دررٕاظث َِایسٓ .عحْ گضیّغ ٍصةٕط ٍکًك
اظث اهساٍات الزـ را اِجاـ ك ِحیجْ ةصرظی را ػصؼ ًٍٔث ٍوصر اؾالـ َِایس.
ٍادق 38ػ دررٕاظث ٍحواضیاف ةْ جصجیب كؾٕؿ در «ظاٍاِْ ايکحصكِیکی دلحصکى» دتث ك ةصای ٓص ٍحواضی
پصكِسق جساگاِْ ای جؼکیى ٍی ػٕدٍ .صجؽ ةصگضارکّّسق آزٍٕف ،ظٕاةن ٍحواضیاف پشیصلحْ ػسق آزٍٕف را از
ٍصاجؽ ٍدى اهاٍث ك اػحقاؿ یا ٍدى جدؿیى لؿًی ك گشػحْ ك از ٍؤظعْ إٍٓزش ؾايی ٍصةٕظْ اظحؿالـ ك
درةارق ؾالخیث كی ةْ ِدٕ ٍوحضی جدوین ك ِحیجْ را در پصكِسق ٍّؿکط ٍی َِایس.
ٍادق 39ػ چگِٕگی ك ِدٕق اِجاـ اٍحداف ك ٍٕاد اٍحداِی ةصاظاس رػحْ جدؿیًی ك إٍر ٍصةٕط ةْ آف از جًَْ
اِجاـ ٍؿاختْ پط از هتٕيی در آزٍٕف کحتی ٍعاةن دظحٕرايؿَى ٍصکض إٍر ٍؼاكراف اظث.
ٍادق 40ػ هضات ةازِؼعحْ ك َٓچّیُ اؾضای ٓیأت ؾًَی رظَی داِؼگاق ٓای ٍؿحتص در رػحْ ٓای ٍشکٕر
در ةّس ج ٍادق  34آییُ ِاٍْ جٔث جؿسی ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق یا پصكاِْ ؾضٕیث در ٍصکض ٍشکٕر در اكيٕیث
ةٕدق ك از ػصکث در آزٍٕف ٍؿاؼ ٍی ةاػّس.
ٍادق 41ػ ٍحواضیاف ؾضٕ ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق پط از هتٕيی در آزٍٕف ك اخصاز ؾالخیث ك گضیّغ ،ةایس دكرق
کارإٍٓزی ؾًَی ك ؾًَی را ظی َِایّس .دكرق کارإٍٓزی ٍ3اق ٍی ةاػس.
جتؿصق ػ ٓص کارإٍٓز دارای کارِاٍْ ٍزؿٕؾی رٕآس ةٕد .در ایُ کارِاٍْ ،خعُ ارالؽ کارإٍٓز ك ؾًَکصد
دكرق کارإٍٓزی كی دتث ك ارزیاةی رٕآس ػس ك دكرق کارإٍٓزی کارإٍٓزاِی کْ هادر ةْ کعب ِؿاب هتٕيی از
کارإٍٓزی ؾًَی ك ؾًَی ِتاػّس ةصای یک ِٕةث ،ججسیس رٕآس ػس.
ٍتدخ چٔارـ :اجیاف ظٕگّس
ٍادق 42ػ دارِسگاف ٍجٕز جأظیط ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ك پصكاِْ ؾضٕیث در ٍصکض لٕؽ هتى از ػصكع ةْ کار ةْ
جصجیب ذیى ظٕگّس یاد َِٕدق ك ظٕگّسِاٍْ ك ؾٕرججًعْ ٍصةٕظْ را اٍضا ٍی َِایّس.
ٍحُ ظٕگّسِاٍْ ٍؼاكر ةْ ػصح ذیى ٍی ةاػس:
ةعٌ اهلل ايصخَاف ايصخیٌ
در ایُ ٍٕهؽ کْ لؿايیث در ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق را آفاز ٍی َِایٌ ةْ رساكِس هادر ٍحؿاؿ ظٕگّس یاد ٍی کٌّ
کْ َٕٓارق هٕاِیُ ك ِؼاٍات را ٍدحصـ ػَصدق ك جض ؾسايث ك اخواؽ خن ٍّؼٕری ِساػحْ ك ةصرالؼ کیاف
رإِادق اهساـ ك اػٔاری َِّایٌ ك اخحصاـ اػزاصٍ ،واٍات هضایی ،اداریَٓ ،کاراف ك اؾداب دؾٕی را رؾایث

َِٕدق ك از اؾَاؿ ِؼص ػزؿی ،کیّْ جٕزی ،اِحواـ جٕیی اخحصاز ك در إٍر ك کارٓایی کْ اِجاـ ٍی دٌٓ راظحی
ك درظحی را ركیْ رٕد هصار دادق ك ٍسالؽ خن ةاػٌ ك ػصالث ٍُ كدیوْ ایُ ظٕگّس اظث ك ذیى ظٕگّسِاٍْ را
اٍضا ٍی َِایٌ.
ٍتدخ پّجٌِ :دٕق ؾسكر ك اؾحتار ٍجٕز ایجاد ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق
ٍادق 43ػ اؾحتار ٍجٕز جأظیط ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ك پصكاِْ ؾضٕیث در ٍصکض لٕؽ ةْ ٍست ظْ ظاؿ ةٕدق ك
ةْ اٍضای رئیط کى دادگعحصی اظحاف ك رئیط ٍصکض إٍر ٍؼاكراف ٍی رظس .جَسیس آف در ؾٕرت كجٕد
ػصایط ٍوصر در هإِف ك آییُ ِاٍْ ةالٍاِؽ اظث.
جتؿصق ػ دارِسگاف ٍجٕز لوط ٍجاز ةْ جؼکیى یک ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍی ةاػّس؛ ایجاد ػؿب ك ٍؤظعات
لصؾی ٍَّٕع رٕآس ةٕد ك ٍعحٕجب يقٕ ٍجٕز رٕآس ةٕد.
ٍادق 44ػ ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ةایس در ِضدیکی دادگاق ٓای رإِادق ایجاد ػٕد .در ؾٕرجی کْ ةْ ٓص ديیى
اٍکاف ایجاد ٍصکض لٕؽ در ِضدیکی دادگاق ٓای رإِادق لصآٌ ِتاػس ،ایجاد آف در ِوعْ ٍّاظب دیگص ةا
ٍٕالوث رئیط كاخس ٍؼاكرق رإِادق رٕآس ةٕد.
ٍتدخ ػؼٌ :چگِٕگی جؿییُ جؿصلْ رسٍث ٍصاکض ٍؼاكرق
ٍادق 45ػ پصدارث ٓضیّْ ٍعاةن جؿصلْ ةا رٕآاف ك در ظالؽ ٓای جٕالوی ةص ؾٔسق زكجیُ اظث .در ٍٕرد
الصاد ةی ةضاؾث ٍعاةن خکٌ ٍادق 5هإِف ؾَى رٕآس ػس.
ٍتدخ ٓمحٌِ :دٕق ارائْ رسٍات ٍؼاكرق ای
ٍادق 46ػ ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍّدؿصاً ةْ ارائْ رسٍات ٍؼاكرق ای ةْ ٍحواضیاف ظالؽ جٕالوی یا اِجاـ
ٍٕاردی کْ از ظٕی ٍصاجؽ هضایی ارجاع ٍی ػٕد ،اهساـ ٍی کّس .دادگاق رإِادق ٍی جٕاِس در ؾٕرت يضكـ ةا
ٍؼزؽ کصدف ٍٕضٕع ارحالؼ ك جؿییُ ًٍٔثِ ،ؼص ٍصکض لٕؽ را در ٍٕرد إٍر ك دؾاكی رإِادگی رٕاظحار
ػٕدٍ .صکض ٍشکٕر ضَُ ارائْ رسٍات ٍؼاكرق ای ةْ زكجیُ ك ظؿی در ظازش ظصلیُ ،رٕاظحْ ٓای دادگاق را
در ًٍٔث ٍوصر اجصا ك در ؾٕرت خؿٕؿ ظازش ةْ جّؼیٌ ظازش ِاٍْ ٍتادرت ك درفیص ایُ ؾٕرت ِؼص
کارػّاظی رٕد در ٍٕرد ؾًى ك دالیى ؾسـ ظازش را ةْ ظٕر ٍکحٕب ك ٍعحسؿ ةْ دادگاق اؾالـ ٍی کّّس.
جتؿصق 1ػ دادگاق ةا ٍالخؼْ ِؼصیْ کارػّاظی ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍتادرت ةْ ؾسكر رأی ٍی کّس.
جتؿصق 2ػ در ؾٕرت ظازش ،رؾایث ٍماد ٍٕاد  183ك  184هإِف آییُ دادرظی دادگاق ٓای ؾٍَٕی ك اِوالب
در إٍر ٍسِی الزـ اظث.

ٍتدخ ٓؼحٌ :جزًمات ك ٍجازات ٓای اِحؼاٍی
ٍادق 47ػ ٍٕارد جزًك دارِسگاف پصكاِْ ؾضٕیث ٍؼاكرق رإِادق جا خسكدی کْ ٍّعتن ةص آِاف ةاػسَٓ ،اف
اظث کْ در ٍٕرد كکال ك کارػّاظاف رظَی دادگعحصی در هٕاِیُ ك ٍوصرات ٍصةٕط آٍسق اظثٍ .جازات ٓای
اِحؼاٍی ایُ الصاد ؾتارت اظث از 1ػ جٕةیذ کحتی ةسكف درج در پصكِسق 2ػ جٕةیذ کحتی ةا درج در پصكِسق 3ػ
ؾسـ جَسیس پصكاِْ ؾضٕیث ٍؼاكرق در ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ةْ ظٕر ٍٕهث خساکذص ةْ ٍست ظْ ظاؿ 4ػ يقٕ یا
ؾسـ جَسیس پصكاِْ ؾضٕیث.
جتؿصق ػ ٍصجؽ رظیسگی ةْ ؾسكر خکٌ دررؿٕص جزًمات ،دادظصا ك دادگاق ٓای ةسكی ك ججسیسِؼص ٍصکض
إٍر ٍؼاكراف ٍی ةاػس.
ٍتدخ ٌِٔ :ظایص ٍٕارد
ٍادق 48ػ ٍجٕز ٍصکض ٍؼاكرق ةّاـ یک ِمص ؾادر ٍی ػٕدٍ .جٕز ٍشکٕر هاةى اِحواؿ ةْ فیص (خویوی ك
خوٕهی) َِی ةاػس.
ٍادق 49ػ اگص لصد ٍؤظط ةْ ديیى کؼك لعاد ك یا ارجکاب جصایٌ ؾَسی ٍدکٍٕیث یاةس ك یا ةْ ٓص ديیى
هإِِی دیگص ظتن ةصرظی ٓای ةْ ؾَى آٍسق از كی ظًب ؾالخیث گصددٍ ،جٕز جأظیط ٍصکض لٕؽ جٕظط
ٍصکض إٍر ٍؼاكراف يقٕ ٍی ػٕد.
ٍادق 50ػ ِؿب ٍجٕز لؿايیث ك يیعث جؿصلْ رسٍات ٍصکض ٍؼاكرق در جاییکْ در ٍؿصض دیس ٍصاجؿاف ةاػس
ايضاٍی اظث.
ٍادق 51ػ لٔصظث اظاٍی دارِسق ٍجٕز جأظیط ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ك کًیْ دارِسگاف پصكاِْ ؾضٕیث ػافى
در ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق َٓصاق ةا ؾکط آِٔا ك ظاؾات کار ك رػحْ جزؿؿی آِاف ةایس در ظایث ارحؿاؾی کْ
جٕظط ٍصکض آٍار ك لّاكری اظالؾات هٕق هضاییْ ظصاخی رٕآس ػس ٍّحؼص ك َٓچّیُ در ٍدى ٍصکض در
جاةًٕیی ةصای اظالع ٍصاجؿاف ِؿب گصدد.
ٍادق 52ػ اؾضا دارای پصكاِْ ؾضٕیث در ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍٕػك ةْ ػصکث در کالس ٓای إٍٓزػی ضَُ
رسٍث کْ از ظٕی ٍصکض إٍر ٍؼاكراف اةالغ ٍی ػٕدٍ ،ی ةاػّس.
ٍادق 53ػ ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍٕػك اظث ةصای کًیْ ٍصاجؿاف پصكِسق جؼکیى دادق ك کًیْ ظٕاةن ،یالحْ
ٓای ةايیّی ك ػصح رسٍات درٍاِی ارائْ ػسق ةْ آِٔا را در لصـ ٓای ٍزؿٕص ك اظحاِسارد کْ َِِْٕ آف جٕظط

ٍصکض إٍر ٍؼاكراف ارائْ ٍی ػٕد ،درج ك ِگٔساری َِایس ك آٍار ٍآاِْ ٍصاجؿیُ را ةْ رئیط خٕزق هضایی یا
ٍجحَؽ هضایی رإِادق ٍصةٕط جدٕیى دٓس .پصكِسق ك ظٕاةن ٍصاجؿاف دكر از دظحصس ظایص ٍصاجؿْ کّّسگاف ك
پصظّى ةْ ظٕر ٍدصٍاِْ ِگٔساری ٍی ػٕد .ارش ركِٕػث از ٍسارؾ پصكِسق ٍؼاكرق در ٍٕارد ضصكری ةا ِؼص
دادگاق رٕآس ةٕد .ظٕاةن ٍؼاكرق ای اػزاص جضك اظصار رإِادگی ٍدعٕب ك ظٕاظحمادق از آِٔا ةصاةص ٍوصرات
هاةى جؿویب رٕآس ةٕد.
ٍادق 54ػ دتث ٍؼزؿات کًیْ ٍصاجؿاف در دلحص ٍصکض ٍؼاكرق ةا ذکص رسٍات اِجاـ ػسق ايضاٍی اظث.
ٍادق 55ػ دارِسق ٍجٕز ٍصکض ٍؼاكرق رإِادق ٍکًك ةْ ِؼارت ةص کارکّاف زیص ٍجَٕؾْ رٕد ٍی ةاػسٓ .صگِْٕ
ةی ِؼَی ك اؾَاؿ رالؼ ٍٕازیُ اظالٍی ك ارالهی ك ػئٕف خصلْ ای ،در ٍصکض ٍؼاكرق كاهؽ گصدد جزًك
ٍدعٕب رٕآس ػس ك ةصاةص آییُ ِاٍْ ك هٕاِیُ ٍصةٕط هاةى پیگیصی اظث.
ٍادق 56ػ ِؼارت ةص ظاؾات کار ٍصاکض ٍؼاكرق رإِادق ةْ ؾٔسق رئیط خٕزق هضایی ٍصةٕط اظث.
لؿى ظٕـ ػ دتث ازدكاج ك ظالؽ ك كهایؽ ٍصةٕط ةْ آف
ٍادق 57ػ دلاجص رظَی دتث ازدكاج ك ظالؽ ٍکًمّس ٍعاةن جؿَیَات ظازٍاف دتث اظّاد ك اٍالؾ کؼٕر
كهایؽ ِکاح دایٌ ،لعذ ك اِمعاخ آف ،ظالؽ ،رجٕع ك اؾالـ ةعالف ِکاح یا ظالؽ را ؾالكق ةص دتث در دلحص
ٍصةٕط ،در ظاٍاِْ ٍصةٕط ِیض ٍّؿکط َِایّس.
ٍادق 58ػ ظصدلحص ظالؽ ةایس هتى از دتث ظالؽ ،گٕآی کحتی دادگاق یا اهصارِاٍْ رظَی زكجْ دایص ةص جأدیْ
خوٕؽ ٍايی اك را از ٍحواضی دتث ارش کّس ك ٍماد آف را در دتث دلحص ظالؽ ٍّؿکط َِایس .در ؾٕرجی کْ
زكجْ ِضد ظص دلحص ظالؽ اهصار ةْ كؾٕؿ خوٕؽ ٍايی رٕد ةَّایس ،ك َٓچّیُ در ٍٕردی کْ زكجْ ةسكف جأدیْ
خوٕؽ ٍايی ةْ دتث ظالؽ رضایث دٓس ،ظص دلحص ٍکًك اظث ٍصاجب را در ظّس ك دتث دلحص ظالؽ درج کّس.
در ٍٕرد اریص زكجْ ٍی جٕاِس پط از دتث ظالؽ ةصای دریالث خوٕؽ یاد ػسقٍ ،عحویَاً از دادگاق ؾادرکّّسق
گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش یا خکٌ ظالؽ دررٕاظث اجصای خکٌ را ةَّایس .خکٌ ؾادرق ٍاِّس ظایص اخکاـ اجصا
رٕآس ػس.
ٍادق 59ػ ظصدلحص ظالؽ ٍکًك اظث گٕآی ٍؿحتص پضػک ٍحزؿؽ یا پضػک هإِِی در ٍٕرد كجٕد یا ؾسـ
جّیُ را از ٍحواضی ارش ك ٍماد آف را در ظّس ك دلحص دتث ظالؽ ذکص کّس .چّاِچْ زكجیُ ةص كجٕد جّیُ
اجماؽ ِؼص داػحْ ةاػّس ،درج اهصار آِٔا در ظّس ظالؽ ك دتث دلحص ايضاٍی اظث.

ٍادق 60ػ ظصدلحص ظالؽ ٍکًك اظث هتى از اجصای ؾیقْ ظالؽ ك دتث آف ،گٕآی کحتی دادگاق ٍتّی ةص
هعؿیث رأی ك اِوضا ًٍٔث لصجاـ رٕآی یا اةالغ رأی لصجاٍی را از ٍحواضی ارش َِایس .در ؾٕرت اِوضا
ٍست اؾحتار خکٌ ظالؽ ،اجصای ؾیقْ ظالؽ ك دتث آف ٍَّٕع اظث.
ٍادق 61ػ چّاِچْ خکٌ ظالؽ از ظٕی زكجْ ةْ دلحص ظالؽ جعًیٌ ػٕد ،ظصدلحص ٍکًك اظث ٍصاجب را کحتاً ةْ
زكج اؾالـ َِایس جا ػصؼ یک ٓمحْ از جاریذ اةالغ ةصای اجصای ظالؽ در دلحصراِْ خاضص ػٕد .درؾٕرجی کْ
زكج در ًٍٔث ٍوصر در دلحصراِْ خاضص ِؼٕد ،ظصدلحص ةا جؿییُ ًٍٔث ٍّاظتی کْ کَحص از یک ٓمحْ ِتاػس،
ةْ زكجیُ اةالغ ٍی َِایس کْ ةصای اجصای ؾیقْ ظالؽ ك دتث آف در دلحصراِْ خاضص ػِٕس .ؾشرٓای هاةى
هتٕؿ ةصای جؿییُ ًٍٔث دیگصَٓ ،اف ٍٕارد ٍّسرج در ٍادق  306هإِف آییُ دادرظی دادگاق ٓای ؾٍَٕی ك
اِوالب در إٍر ٍسِی یا اؾشار ػصؾی اظث.
ٍادق 62ػ ظصدلحص ٍکًك اظث جعًیٌ گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش ةْ دلحصراِْ را ةا هیس جاریذ ك ظصلی کْ آف را
جعًیٌ کصدق کحتاً جأییس کصدق ك ةْ كی جدٕیى َِایس جا در زٍاف اجصای ؾیقْ ظالؽ ك دتث آف ةْ دلحصراِْ
ارائْ ػٕد .چّاِچْ در زٍاف اجصای ؾیقْ ظالؽ ك دتث آف ،گٕآی کحتی ٍشکٕر ةْ دلحصراِْ ارائْ ِؼٕد ،جاریذ
خضٕر یا ارائْ ٍسارؾ ،جاریذ جعًیٌ گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش جًوی ٍی ػٕد.
ٍادق 63ػ چّاِچْ گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش جٕظط زكج ةْ دلحص ظالؽ جعًیٌ ػٕد ،ظصدلحص ٍعاةن هإِف
خعب ٍٕرد اةالغ ٓای الزـ را اِجاـ ٍی دٓس .در ٍٕاردی کْ ؾیقْ ظالؽ در فیاب زكجْ جاری ك دتث ٍی
ػٕد ،دلحصراِْ ٍصاجب را کحتاً ةْ زكجْ اةالغ َِٕدق ك اكراؽ اةالغ ػسق را در ظاةوْ ٍصةٕط ةایگاِی ٍی َِایس.
چّاِچْ زكج یا زكجْ ٍجٕٔؿ ايَکاف ةاػّس ،دلحص دتث رظَی ظالؽ ،آگٔی الزـ را کحتاً جٕظط ٍحواضی ةْ
ركزِاٍْ کذیصاالِحؼار ارظاؿ ٍی کّس ك ِعزْ ای از ركزِاٍْ را کْ آگٔی در آف ٍّحؼص ػسق از كی ارش ك در
ظاةوْ ٍصةٕط ِگٔساری ٍی َِایس.
ٍادق 64ػ چّاِچْ پط از اجصای ظالؽ رجؿی ك جّؼیٌ ؾٕرت جًعْ ٍصةٕط ،رجٕع ةْ ٍٕجب اهصارِاٍْ رظَی
زكج یا اهصار اك ِضد ظصدلحص ظالؽ یا خکٌ ٍصجؽ ذی ؾالح ٍدصز ػٕد ،ظصدلحص ٍصاجب را درؾٕرت جًعْ
ٍصةٕط درج ك پط از اٍضای جعًیٌ کّّسق اهصارِاٍْ رظَی یا خکٌ ٍصجؽ ذی ؾالح یا اٍضای اهصارکّّسق،
ٍصاجب را ذکص ك پط از اٍضا ك ٍٔص ،ةْ ضَیَْ ٍعحّس ٍصةٕط ةایگاِی ٍی َِایس .در ایُ ؾٕرت ػَارق ،جاریذ ك
دلحص اظّاد رظَی جّؼیٌ کّّسق اهصارِاٍْ در ؾٕرججًعْ ظّس ك دتث دلحص ظالؽ درج ك ِعزْ ای از آف در
ظاةوْ ٍصةٕط ةایگاِی رٕآس ػس .رضایث زف ةْ دتث ظالؽ رجؿی ةسكف گٕآی کحتی دك ػآس ٍتّی ةص
ظکِٕث كی در ٍّضؿ ٍؼحصؾ جا پایاف ؾسق ،ةایس در ؾٕرججًعْ ٍصةٕط ذکص ك ةْ اٍضای اك ةصظس؛ ٍگص در
ٍٕاردی کْ اهصارِاٍْ رظَی دایص ةص رضایث كی ةْ دلحص رظَی دتث ظالؽ ارائْ ػٕد.

ٍادق 65ػ ٓص گاق ظصدلحص ازدكاج ك ظالؽ ظتن هإِف ك آییُ ِاٍْ یکی از كهایؽ ٍٕضٕع هإِف را ةسكف خضٕر
یکی از ظصلیُ دتث کّس ٍکًك اظث ةاللاؾًْ ٍٕضٕع را کحتاً ةْ ظصؼ دیگص اةالغ کّس.
لؿى چٔارـ ػ ِدٕق ٍالهات كايسیُ ةا ظمى
ٍادق 66ػ ػزؽ «ِاػص» ٍٕضٕع ٍادق  41هإِف ةایس خحی االٍکاف از ةعحگاف ِضدیک ظمىٍ ،ؿحَسٍ ،حأٓى ك
ٍجصب ةاػس ك چّاِچْ اِحزاب كی از ٍیاف اهٕاـ ِضدیک ظمى ٍَکُ ِتاػس ،از لصدی آػّا ك ةا ججصةْ الزـ،
ٍحأٓى ك ٍٕرد اؾحَاد جؿییُ گصددِ .اػص در ؾٕرت اٍکاف ةایس از ظصین اكيیا ظمى ةْ اجصا دادگاق ٍؿصلی ػٕد
ك در فیص ایُ ؾٕرت جٕظط دادظحاف ؾٍَٕی ك اِوالب ٍدى پیؼّٔاد ك جٕظط دادگاق ؾادرکّّسق خکٌ ظالؽ
یا گٕآی ؾسـ اٍکاف ظازش ٍّؿٕب رٕآس ػس ،دادگاق ةایس ٍؿًدث ظمى را در جؿییُ ِاػص ٍسِؼص هصار دٓس
ك خسكد ك ِٕع ِؼارت كی ةْ ؾصاخث ٍؼزؽ ك ةْ كی اةالغ کّس.
ٍادق 67ػ اگص ةْ جؼزیؽ دادگاق ِحٕاف ظمى را در ایاـ ٍالهات ةْ جّٔایی در ارحیار کعی کْ خن ٍالهات
دارد هصار داد ،دادگاق ٍی جٕاِس جصجیتی اجزاذ َِایس جا چّیُ ٍالهات ٓایی در ظاؾات ٍدسكد ك جدث ِؼص
ٍصاکضی کْ دادگعحصی جؿییُ ٍی کّس ؾٕرت پشیصد.
ٍادق 68ػ در اجصای جتؿصق ٍادق  41هإِف رئیط کى دادگعحصی اظحاف ٍٕػك اظث در ٓص خٕزق هضایی،
ٍدى یا ٍدى ٓایی را ةا لضای ٍحّاظب ةا ركخیات اظماؿ ةا َٓکاری ك اظحمادق از اٍکاِات ك ٍّاةؽ اِعاِی
ظازٍاف ةٔضیعحی ك ادارات جؿاكف ،کار ك رلاق اجحَاؾی ك ةٔساػث ك درٍاف یا ظایص ٍصاکض ذی رةط ةا جؿساد
کالی ٍسدکار اجحَاؾی (ةْ كیژق زِاف) ك درؾٕرت ِیازٍ ،إٍٔر اِحؼاٍی ،جٔث ٍالهات كايسیُ ةا اظماؿ
ارحؿاص دٓس.
ٍادق 69ػ ایُ آییُ ِاٍْ ٍؼحَى ةص ٍ 69ادق ك  10جتؿصق در جاریذ  1393/11/27ةْ جؿٕیب رئیط هٕق
هضاییْ رظیس.
رئیط هٕق هضاییْ ػ ؾادؽ آًٍی الریجاِی

