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از کودکان و نوجوانان تیقانون حما«رانیایاسالميجمهوریو سوم قانون اساسستیو بکصدیاصل ياجرادر
و نود صدیو سکهزاریماه وریشهرکمیو یمورخ سکشنبهیروز یکه در جلسه علن» سرپرست و بدسرپرستیب

نامه شماره یو طدهیرسنگهبانيشورادییبه تأ10/7/1392خیو در تاربیتصویاسالميو دو مجلس شورا
.گرددیجهت اجرا ابالغ موستیاست، به پدهیواصل گردیاسالميمجلس شورا21/7/1392مورخ 44608/10

یحسن روحان-جمهور سیرئ

سرپرست و بدسرپرستیاز کودکان و نوجوانان بتیحماقانون

آنان، با اذن مقام يو معنويماديازهایننیکودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمیسرپرست-1ماده
.ردیگیقانون صورت منیو مطابق مقررات ايمعظم رهبر

نیکشور است که در ایستیسرپرست، با سازمان بهزیکودکان و نوجوانان بیامور مربوط به سرپرست-2ماده
.شودیمدهیقانون به اختصار سازمان نام



تیقانون را با رعانیکودکان و نوجوانان مشمول ایتوانند سرپرستیمرانیامیمقیرانیاتباع اهیکل-3ماده
.رندیمقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گ

دفاتر حفاظت ایسفارتخانه قیخود را از طریسرپرستيتوانند تقاضایخارج از کشور ممیمقانیرانیا-4ماده
نیايشده موظفند در اجراادیدفاتر ای. سفارتخانه ها و ندینمامیبه سازمان تقدرانیایاسالمياز منافع جمهور

یدگیرسیدادگاه صالح به درخواست متقاضحکمو سازمان موظف است با ندینمايقانون، با سازمان همکار
.دینما

.ندیقانون را از سازمان درخواست نمانیکودکان و نوجوانان مشمول ایسرپرستتوانندیمریافراد ز-5ماده

ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، نیازدواج آنان گذشته باشد و از اخیکه پنج سال از تاريزن و شوهر-الف
.سال سن داشته باشدیاز سشیاز آنان بیکیکه حداقل نیمشروط به ا

.سال سن داشته باشدیاز سشیاز آنان بیکیکه حداقل نیفرزند مشروط بر ايزن و شوهر دارا-ب

اناث یسال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستیکه حداقل سیدختران و زنان بدون شوهر، درصورت-ج
.را خواهند داشت

وجود نداشته باشد، نیامکان بچه دار شدن زوجیقانونیسازمان پزشکصیچنانچه به تشخ-1تبصره
.باشندیمیماده مستثننیدرخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) ا

، دادگاه با اخذ نظر نوجوان باشندایاز بستگان کودك یچنانچه درخواست کنندگان سرپرست-2تبصره
.دینمایماده مستثننیمقرر در اطیشرایتواند آنان را از برخیمصلحت کودك و نوجوان متیسازمان و با رعا

با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر بیبه ترتیسرپرسترشیدر پذتیاولو-3تبصره
.فرزند استيزن و شوهر داراتیفاقد فرزند و در نها

شتریکه پنجاه سال و بیدرخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگان-4تبصره
.دارندتیاولويمساوطیدارند، درشرا

به طور مشترك از دیباشند، درخواست بایکه زن و شوهر درخواست کننده سرپرستيدر موارد-5تبصره
.و ارائه گرددمیطرف آنان تنظ

:باشندریزطیشرايدارادیبایدرخواست کنندگان سرپرست-6ماده



به انجام واجبات و ترك محرماتدیّتق-الف

یموارد مقرر در قانون مجازات اسالمتیمؤثر با رعاییجزاتیعدم محکوم-ب

یتمکن مال-ج

عدم حجر-د

یکودکان و نوجوانان تحت سرپرستتیو تربينگهداريبرایعملییالزم و توانایو روانیسالمت جسم-ه

به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکلادینداشتن اعت-و

یاخالقتیصالح-ز

صعب العالجایو ریواگيهايماریعدم ابتالء به ب-ح

رانیایاسالميجمهوریمصرح در قانون اساسانیاز ادیکیاعتقاد به -ط

تیاست. دادگاه صالح با رعایالزامیت و افراد تحت سرپرست-سرپرسانیمینیاشتراکات دتیرعا-1تبصره
.سپاردیرا به درخواست کنندگان مسلمان ميویسرپرسترمسلمان،یمصلحت کودك و نوجوان غ

در دادگاه ثابت شود، يويو ادعادیرا بنمایطفلافتنیيادعا،یسرپرستیکه متقاضیدرصورت-2تبصره
.ردیگیقرار میسرپرستيواگذارتیباشد در اولویسرپرستيقانون برانیمندرج در اطیچنانچه واجد شرا

که يمگر در مواردندینماینوجوان را سرپرستایاز دو کودك شیتوانند بیدرخواست کنندگان نم-7ماده
.خانواده باشندکیياعضا،ینوجوانان تحت سرپرستایکودکان 

:باشندلیذطیاز شرایکیيمجاز است که دارایقانون در صورتنیافراد موضوع ایسپردن سرپرست-8ماده

.آنان وجود نداشته باشدياز پدر، مادر و جد پدرکیچیامکان شناخت ه-الف

.نباشنداتیحدیآنان در قيقهریوليسومنصوب ازیو وصيپدر، مادر، جد پدر-ب

سال از و تا زمان دودهیبه سازمان سپرده گردتداریآنان به موجب حکم مراجع صالحیکه سرپرستيافراد-ج
آنان یسرپرستيبرايقهریوليمنصوب از سویو وصيجد پدرایمادر و ایسپردن آنان به سازمان، پدر خیتار

.مراجعه ننموده باشند



را نداشته یسرپرستتیصالحيقهریوليمنصوب از سویآنان و وصيپدراز پدر، مادر و جدکیچیه-د
.حاصل نشودزیناظر ناینیبا ضم امیامر حتنیدادگاه صالح اصیباشند و به تشخ

مراجعه کنند، يقهریوليمنصوب از سوینوجوان و وصایکودك يپدرجدایمادر ایچنانچه پدر -1تبصره
زینیدهد و مفسده مهمصیناظر تشخاینیالزم ولو با ضم امتیکه آنان را واجد صالحیدادگاه در صورت

و تقدم آن نسبت به استرداد آنان رحق حضانت مادتینکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعادینوجوان را تهدایکودك 
.شودیابقاء میصورت حکم سرپرستنیاریکند در غیحکم صادر م

واگذار يبه ویسرپرستط،یاز آنان و وجود شراکیهر يدر صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضا-2تبصره
گردد. در صورت نبود یسرپرست با قرعه انتخاب مان،یمتقاضطیشرایکسانیشود و در صورت تعدد تقاضا و یم

.شودینحو عمل منیاقارب طبقه سوم بدنیاقارب طبقه دوم ب

ایدادگاه، عدم رشد و صیشانزده سال که به تشخریافراد بالغ ززیکودکان و نوجوانان نابالغ و نهیکل-9ماده
یقانون منیقانون باشند، مشمول مفاد انیا) 8مذکور در ماده (طیاحراز شود و واجد شرایآنان به سرپرستازین

.گردند

تیصالحيقهریوليمنصوب از سویوصایيجد پدرایاز پدر، مادر کیچیکه هيمواردهیدر کل-10ماده
و ) 1184مواد (تیقانون و با رعانیتواند مطابق ایناظر نداشته باشند، دادگاه ماینیرا ولو با ضم امیسرپرست

از یکیمواد را به نیمذکور در انیامایمیقتیسازمان، مسؤولیو با اخذ نظر مشورتیقانون مدن) 1187(
.دیواگذار نمایدرخواست کنندگان سرپرست

به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس دیبایتقاضانامه درخواست کنندگان سرپرست-11ماده
نیمقرر در اطیدارد. دادگاه با احراز شرامیآن را به دادگاه صالح تقدیاز دو ماه نسبت به اعالم نظر کارشناس

ه . قرار صادردینمایشش ماهه اقدام میشیآزمایسازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستهیقانون و با لحاظ نظر
.گرددیو سازمان ابالغ میبه دادستان، متقاض

مقرر طیاز شراکیعدم تحقق هر ایدر صورت زوال و ،یشیآزمایتواند در دوره سرپرستیدادگاه م-12ماده
سازمان و ینوجوان و با اطالع قبلایسرپرستان کودك ایسرپرست منحصر ایدادستان و يقانون به تقاضانیدر ا

.دیسازمان قرار صادره را فسخ نمايبا تقاضانیهمچن

) 15و () 14مفاد مواد (تیدادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعا،یشیآزمایدوره سرپرستانیپس از پا-13ماده
.دینمایم) 11و ابالغ آن به اشخاص مذکور در ماده (یقانون، اقدام به صدور حکم سرپرستنیا



ایاز اموال یبخشیکه درخواست کننده سرپرستدینمایصادر میحکم سرپرستیدادگاه در صورت-14ماده
حقوق مزبور با ایمال زانینوع و مصیکند. تشخکیتملینوجوان تحت سرپرستایحقوق خود را به کودك 

به مصلحت ایممکن نندهاز درخواست کینیعنیدهد اخذ تضمصیکه دادگاه تشخيدادگاه است. در موارد
ایاز اموال یبخشکیبه تملینوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبایکودك یو سرپرستستین

.کندیصادر میرا صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستندهیحقوق در آ

ایماده به مصلحت کودك نیمفاد ايبدون اجرایسرپرستيدهد اعطاصیکه دادگاه تشخیدر صورت-تبصره
.دینمایاقدام میباشد، به صدور حکم سرپرستینوجوان م

يهانهیهزیمتعهد گردند که تمامدیبایدرخواست کنندگان سرپرستایدرخواست کننده منحصر -15ماده
پس از فوت یحکم حتنی. اندینمانیرا تأمیافراد تحت سرپرستلیو تحصتیو تربيمربوط به نگهدار

نیباشد. بدیمينوجوان جارایکودك يبراد،یسرپرست جدنییتا تعزیسرپرستان نایسرپرست منحصر 
به نفع مهیبياز شرکت هایکیسرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد ایمنظور سرپرست منحصر 

.عمر کنندمهیبینوجوان تحت سرپرستایکودك 

ایماده به مصلحت کودك نیمفاد ايبدون اجرایسرپرستيدهد اعطاصیکه دادگاه تشخیدر صورت-تبصره
.کندیاقدام میباشد به صدور حکم سرپرستینوجوان م

نیاداره آن به سرپرست موضوع ایصورتقرار دارد دریتحت سرپرستریصغتیکه در مالکیاموال-16ماده
نییرا تعیاداره اموال او شخصيبرايويقهریولایباشد و يقهریشود که طفل فاقد ولیقانون سپرده م

.باشدطفل را بر عهده سرپرست قرار داده مومتیقیینکرده باشد و مرجع صالح قضا

تبصره ماده تیو نفقه، با رعاتیترب،ينوجوان از لحاظ نگهدارایسرپرست نسبت به کودك فیتکال-17ماده
مکلف است زینینوجوان تحت سرپرستاینسبت به اوالد است. کودك نیوالدفیتکالریو احترام، نظ) 15(

.کندتیرا رعاينسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن و

ایکه به موجب قانون به کودك يوجه موجب قطع پرداخت مستمرچیبه ه،یصدور حکم سرپرست-18ماده
.شودینمرد،یگیماینوجوان تعلق گرفته 

بوده اند، یبازنشستگياز صندوق هایکیسرپرستان که مشمول ایدر صورت فوت سرپرست منحصر -19ماده
يایاز مزادیسرپرست جدنییو تا تعدهیمحسوب گردیدر حکم افراد تحت تکفل متوفیافراد تحت سرپرست

.بازماندگان برخوردار خواهند شدفهیوظيمستمر



یآنان، دادگاه منیوقوع طالق بایاز سرپرستان کیهر ییمستقل و جدایزندگایدر صورت فوت -20ماده
شخص اینیاز زوجیکینوجوان را به ایکودك یقانون، سرپرستنیمفاد اتیتواند با درخواست سازمان و با رعا

.استيخصوص ضرورنینظر کودکان بالغ در اتی. رعادیثالث واگذار نما

حق اوالد یتیحمايایاز مزاردیگیقانون را بر عهده منیاتیافراد تحت حمایکه سرپرستیشخص-21ماده
ایباشد. کودك ی) بهره مند ممانیدوره زایسه سال (معادل مرخصریکودکان زيدوره مراقبت برایو مرخص

برخوردار خواهد یوفق مقررات قانونیلیتکميهامهیو بمهیبيایاز مجموعه مزازینینوجوان تحت سرپرست
.شد

یستیدادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيمفاد حکم از سو،یسرپرستیپس از صدور حکم قطع-22ماده
و ینوجوان تحت سرپرستایکودك یشود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگیمربوط ابالغ م

نیوارد کند. همچنسرپرستنیزوجایو شناسنامه سرپرست یرا در اسناد سجلیمفاد حکم سرپرستنیهمچن
با درج نام و نام ینوجوان تحت سرپرستایکودك يبرايدیاداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جد

یو نام و نام خانوادگیمفاد حکم سرپرستحاتیسرپرست صادر و در قسمت توضنیزوجایسرپرست یخانوادگ
.دینمادیرا در صورت مشخص بودن، قيویواقعنیوالد

.دیحفظ نمايطفل را در پرونده ویو نسبت واقعتیاداره ثبت احوال مکلف است سوابق هو-1تبصره

صدور شناسنامه ،یبه سن هجده سالگدنیتواند پس از رسیمینوجوان تحت سرپرستایکودك -2تبصره
در صورت ،يمورد نظر وینام خانوادگایدر صورت معلوم بودن، یواقعنیخود با درج نام والديرا برايدیجد

.دیاز اداره ثبت احوال درخواست نما،یواقعنیمعلوم نبودن نام والد

يسازمان ثبت احوال کشور و با همکارلهیاست که به وسينامه انییماده به موجب آنیاياجرا-3تبصره
.رسدیمرانیوزأتیهبیقانون به تصونیشود و ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن ایمهیسازمان ته

از کشور منوط به موافقت سرپرست ینوجوان تحت سرپرستایصدور گذرنامه و خروج کودك -23ماده
مصلحت، اتخاذ تیسازمان با رعایسرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسایمنحصر 

.دینمایممیتصم

مناسب ینیتضمدیسرپرستان باایباشد، سرپرست منحصر یشیچنانچه خروج از کشور در دوره آزما-1تبصره
قیبه دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طر،یشیدوره آزماانینوجوان تا پاایجهت بازگشت کودك 

.الزم را به عمل آورددامنوجوان در خارج از کشور اقایحقوق کودك تیدر مورد رعایبخشنانیاطم



نیواجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد اينوجوان به خارج بر وایکه مسافرت کودك یدر صورت-2تبصره
.موضوع را به سازمان و دادستان اطالع دهنددیسرپرستان در هر حال باایماده اجراء نخواهد شد. سرپرست 

مراتب را به دادگاه ند،یرا احراز نمایکه ضرورت فسخ حکم سرپرستیدادستان و سازمان درصورت-24ماده
.کنندیصالح اعالم م

:شودیفسخ مریسازمان، در موارد زیپس از اخذ نظر کارشناس،یحکم سرپرست-25ماده

.گرددیقانون منتفنیا) 6مقرر در ماده (طیاز شراکیهر -الف

ریاز آنان غکیهر ينوجوان براایکه سوء رفتار کودك یسرپرستان در صورتایسرپرست منحصر يتقاضا-ب
.قابل تحمل باشد

.سرپرستان توافق کندایطفل پس از رشد با سرپرست منحصر -ج

یدر صورتيقهریوليمنصوب از سویوصاینوجوان و ایکودك يجد پدرایمادر ایمشخص شدن پدر -د
.دادگاه، دارا باشنديناظر از سواینیرا ولو با ضم امیسرپرستيالزم براتیکه صالح

. دیمشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعالم نمادیباد،یهرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآ-26ماده
قانون، نسبت نیاطیاعالم تا با حصول شرادرصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه 

.دینمامیفسخ آن اتخاذ تصمایبه صورت مشترك و یبه ادامه سرپرست

نکهیخوانده ممنوع است مگر اسرپرست و فرزندنیازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ب-تبصره
.دهدصیخوانده تشخامر را به مصلحت فرزندنیسازمان، ایدادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورت

در مشخصات يرییتغدیسرپرستان جدایسرپرست نییتا زمان تعیدر صورت فسخ حکم سرپرست-27ماده
.صورت نخواهد گرفتیفرد تحت سرپرستیسجل

یقانون منیقرار گرفته اند، مشمول مقررات ایقانون تحت سرپرستنیابیکه قبل از تصويافراد-28ماده
.باشند

قرار یتحت سرپرستیرقانونیقانون به صورت غنیابیرا قبل از تصوطیکه افراد واجد شرایکسان-29ماده
قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه نیابیتصوخیداده اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تار

خواهد ییقضاگردیبوده و پیرقانونیمهلت اعطاء شده غ. عدم مراجعه پس از ندینمافیتکلنییتعیسرپرست
.داشت



کسالیرا حداقل ینوجوانایکودك یخاص، سرپرستطیتحت شراایموجه و لیابه دالکه بنيافراد-30ماده
آنان یقانون، نسبت به سرپرستنیمقرر در اطیاز سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شراشیپ

.حق تقدم دارند

سرپرستان ایجز به سرپرست ،ینوجوان تحت سرپرستایارائه مدارك و اطالعات مربوط به کودك -31ماده
.استریپذنوجوان و اجازه دادگاه امکانایمصلحت کودك تیصرفاً درصورت ضرورت، با رعا

سرپرست، دادگاه محل یکودکان و نوجوانان بيبه امور مربوط به نگهداریدگیرسيدادگاه صالح برا-32ماده
.اقامت درخواست کننده است

کودکان و نوجوانان سرپرست يقانون توسط دادگاه صالح برانیکه به موجب ايمواردهیدر کل-33ماده
. سازمان موظف است دیرا جهت اطالع به سازمان ارسال نمايگردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأیمنییتع

.دسته از افراد نظارت کندنینسبت به ا،یطول دوره سرپرستدر 

.حسب مورد خواهد بودیدادرسنییو آيو مقررات جارنیاعتراض به آراء صادره تابع قوان-34ماده

کودکان و یکه سرپرستيو مشاوره افرادییموظف است به منظور راهنمایستیسازمان بهز-35ماده
مرکز يبا همکاریمربوط به امور فرزند خواندگینیدفتر مشاوره دجادیشوند، اقدام به اینوجوانان را عهده دار م

.دفتر مذکور خواهد بوددییتأهکودکان و نوجوانان منوط بیسرپرستي. واگذاردینماهیحوزه علمتیریمد

یکودکان بیو مراقبت، حضانت و سرپرستينگهداررش،یپذتیولئمسحیبه منظور انجام صح-36ماده
واجد يآنان به خانواده هایسرپرستيواگذاراریکشور و اختیستیسرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهز

،یکار و رفاه اجتماعن،تعاويوزارتخانه هاشنهادیقانون با پنیاییاجراينامه هانییو مؤسسات، آطیشرا
.رسدیمرانیوزأتیهبیشود و به تصویمهیقانون تهنیابیتصوخیو کشور ظرف سه ماه از تاريدادگستر

از تیو قانون حما24/8/1371سرپرست مصوب یزنان و کودکان بنیقانون تأم) 4ماده () 3بند (-37ماده
.گرددیلغو م29/12/1353کودکان بدون سرپرست مصوب 

ماه وریشهرکمیو یمورخ سکشنبهیروز یو هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنیفوق مشتمل بر سقانون
نگهبان يشورادییبه تأ10/7/1392خیشد و در تاربیتصویاسالميو نود و دو مجلس شوراصدیو سکهزاری

.دیرس

یجانیالریعل-یاسالميمجلس شوراسیرئ


