قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29
هادُ ّ : 1ش صى ٍ ضَّش همین ایشاى هی تَاًٌذ تا تَافك یىذیگش  ،عفلی سا تا تصَیة دادگاُ ٍ
عثك همشسات ایي لاًَى سشپشستی ًوایٌذ.
هادُ  : 2ایي سشپشستی تِ هٌظَس تأهیي هٌافغ هادی ٍ هؼٌَی عفل تشلشاس هی گشدد ٍلی دس
ّش حال اص هَجثات اسث ًخَاّذ تَد.
هادُ  : 3تماضاًاهِ سشپشستی تایذ هطتشواً اص عشف صى ٍ ضَّش تٌظین ٍ تسلین دادگاُ ضَد ٍ
دادگاُ دس صَست احشاص ضشایظ ریل لشاس سشپشستی عفل سا تشای دٍسُ آصهایطی صادس هی
وٌذ :
الف  .پٌج سال توام اص تاسیخ اصدٍاج آًْا گزضتِ ٍ اص ایي اصدٍاج صاحة فشصًذ ًطذُ تاضٌذ.
ب  .سي یىی اص صٍجیي حذالل  30سال توام تاضذ.
ج ّ .یچ یه اص صٍجیي داسای هحىَهیت جضائی هؤثش تِ ػلت استىاب جشائن ػوذی ًثاضٌذ.
د ّ .یچ یه اص صٍجیي هحجَس ًثاضٌذ.
ّـ  .صٍجیي داسای صالجیت اخاللی تاضٌذ.
ٍ  .صٍجیي یا یىی اص آًْا داسای اهىاى هالی تاضٌذ .
ص ّ .یچ یه اص صٍجیي هثتال تِ تیواسی ّای ٍاگیش صؼة الؼالج ًثاضٌذ.
ح ّ .یچ یه اص صٍجیي هؼتاد تِ الىل یا هَاد هخذس ٍ سایش اػتیادات هضش ًثاضٌذ.
تثصشُ  : 1تاسداس ضذى صٍجِ تا تَلذ وَدن دس خاًَادُ سشپشست دس دٍساى آصهایطی یا پس
اص صذٍس حىن هَجة فسخ سشپشستی ًخَاّذ تَد.
تثصشُ ّ : 2شگاُ صٍجیي تِ دالیل پضضىی ًتَاًٌذ صاحة فشصًذ ضًَذ دادگاُ هی تَاًذ آًاى
سا اص ضشایظ تٌذ الف ٍ ب ایي هادُ هؼاف ًوایذ.
هادُ  : 4لثل اص صذٍس حىن سشپشستی دادگاُ تا وسة ًظش هؤسسِ یا ضخصی وِ وَدن
تحت سشپشستی هَلت اٍست عفل سا تا صذٍس لشاس دٍسُ آصهایطی تِ هذت ضص هاُ تِ
صٍجیي سشپشست خَاّذ سپشد .ػذم هَافمت افشاد یا هؤسسات هزوَس دس صَستی وِ تِ
تطخیص دادگاُ تِ هصلحت وَدن ًثاضذ لاتل تشتیة اثش ًخَاّذ تَد .دس هذت دٍسُ
آصهایطی دادگاُ هجاص است تٌا تِ تماضای دادستاى یا اًجوي هلی حوایت وَدواى یا هؤسسِ
ای وِ عفل لثال دس آًجا تحت سشپشستی تَدُ است ٍ یا سأساً دس اثش تحمیك تِ ٍسائل
همتضی دیگش لشاس صادسُ سا فسخ ًوایذ .صٍجیي سشپشست دس هذت آصهایطی حك داسًذ
اًصشاف خَد سا اػالم وٌٌذ ٍ دس ایي صَست دادگاُ لشاس صادسُ سا فسخ خَاّذ ًوَد.
تثصشُ  :لشاس دادگاُ دس هَسد تشلشاسی دٍسُ آصهایطی ٍ فسخ آى فمظ لاتل سسیذگی پژٍّطی
است.

هادُ  : 5دادگاُ دس صَستی حىن سشپشستی صادس خَاّذ ًوَد وِ دسخَاست وٌٌذگاى
سشپشستی تِ ویفیت اعویٌاى تخطی دس صَست فَت خَد ّضیٌِ تشتیة ٍ ًگاّذاسی ٍ
تحصیل عفل سا تا سسیذى تِ سي تلَؽ تأهیي ًوایٌذ.
تثصشُ ّ :شگاُ ٍجَُ یا اهَالی اص عشف صٍجیي سشپشست تِ عفل تحت سشپشستی  ،صلح
ضذُ تاضذ دس صَست فَت عفل ٍجَُ ٍ اهَال هزوَس اص عشف دٍلت تِ صٍجیي سشپشست
تولیه خَاّذ ضذ.
هادُ  : 6عفلی وِ تشای سشپشستی سپشدُ هی ضَد تایذ داسای ضشایظ صیش تاضذ :
الف .سي عفل اص  12سال توام ووتش تاضذ.
بّ .یچ یه اص پذس یا جذ پذسی یا هادس عفل ضٌاختِ ًطذُ یا دس لیذ حیات ًثاضٌذ ٍ یا
وَدواًی تاضٌذ وِ تِ هؤسسِ ػام الوٌفؼِ سپشدُ ضذُ ٍ سِ سال توام پذس یا هادس یا جذ
پذسی اٍ هشاجؼِ ًىشدُ تاضٌذ.
تثصشُ  :وساًی وِ وَدواى ٍاجذ ضشایظ سا لثل اص تصَیة ایي لاًَى تحت سشپشستی گشفتِ
اًذ دس صَستی وِ اص جْات اخاللی ٍ هادی ٍاجذ ضشایظ تاضٌذ تِ تطخیص دادگاُ ًسثت تِ
سایش هتماضیاى دس هَسد ایي وَدواى حك تمذم داسًذ ٍ دس ایي حالت ضشط سي ًیض تشای
عفل ٍ سشپشست اٍ سػایت ًخَاّذ ضذ.
هادُ  : 7دادگاُ صالحیتذاس تشای سسیذگی تِ ولیِ اهَس هشتَط تِ ایي لاًَى دادگاُ حوایت
خاًَادُ هحل الاهت دسخَاست وٌٌذُ است.
هادُ  : 8دادگاُ اص ًظش سسیذگی تِ اهش سشپشستی هَضَع ایي لاًَى تاتغ همشسات حوایت
خاًَادُ است.
هادُ  : 9احىام صادس دس ولیِ اهَس هشتَط تِ سشپشستی لاتل سسیذگی پژٍّطی ٍ فشجاهی
است.
هادُ  : 10هتماضیاى هی تَاًٌذ تا تصَیة دادگاُ ٍ تا سػایت همشسات ایي لاًَى وَدواى
هتؼذدی سا سشپشستی ًوایٌذ.
هادُ ٍ : 11ظایف ٍ تىالیف سشپشست ٍ عفل سشپشستی اٍ اص لحاػ ًگاّذاسی ٍ تشتیت ٍ ًفمِ
ٍ احتشام ًظیش حمَق ٍ تىالیف اٍالد ٍ پذس ٍ هادس است.
تثصشُ  :اداسُ اهَال ٍ ًوایٌذگی لاًًَی عفل صغیش تِ ػْذُ سشپشست خَاّذ تَد هگش آى وِ
دادگاُ تشتیة دیگشی اتخار ًوایذ.

هادُ  : 12دس هَاسدی وِ اختالف صًاضَئی صٍجیي سشپشست هٌجش تِ صذٍس گَاّی ػذم
اهىاى ساصش هی ضَد دادگاُ دس هَسد عفل تحت سشپشستی تِ تشتیة همشس دس لاًَى
حوایت خاًَادُ الذام خَاّذ وشد.
هادُ  : 13همشسات لاًَى احَال ضخصیِ ایشاًیاى غیش ضیؼِ دس هَسد فشصًذ خَاًذگی تِ اػتثاس
خَد تالی است.
هادُ  : 14هفاد حىن لغؼی سشپشستی تِ اداسُ ثثت احَال اتالؽ ٍ دس اسٌاد سجلی صٍجیي
سشپشست ٍ عفل دسج ٍ ضٌاسٌاهِ جذیذی تشای عفل فمظ تا هطخصات صٍجیي سشپشست ٍ
ًام خاًَادگی صٍج صادس خَاّذ ضذ.
هادُ  : 15خشٍج عفل صغیشی وِ تشای سشپشستی تِ وسی سپشدُ ضذُ دس دٍسُ آصهایطی اص
وطَس هٌَط تِ هَافمت دادستاى هحل خَاّذ تَد.
هادُ  : 16سشپشستی وِ تِ هَجة ایي لاًَى تشلشاس هی ضَد فمظ دس هَاسد ریل لاتل فسخ
است :
 -1تماضای دادستاى دس صَستی وِ سَء سفتاس یا ػذم اّلیت ٍ ضایستگی ّش یه اص صٍجیي
سشپشست تشای ًگاّذاسی ٍ تشتیت عفل تحت سشپشستی هحشص تاضذ.
 -2تماضای سشپشست دس صَستی وِ سَء سفتاس عفل تشای ّش یه اص آًاى غیش لاتل تحول
تاضذ ّوچٌیي دس هَسدی وِ سشپشست لذست ٍ استغاػت تشای تشتیت ٍ ًگاّذاسی عفل سا
اص دست دادُ تاضذ.
 -3تَافك عفل تؼذ اص سسیذى تِ سي وثش تا صٍجیي سشپشست یا هَافمت صٍجیي سشپشست تا
پذس ٍ هادس ٍالؼی عفل صغیش.
هادُ  : 17لثل اص صذٍس حىن فسخ سشپشستی دادگاُ دس ّش هَسد سؼی خَاّذ ًوَد وِ
الذاهات الصم دس جْت سشپشستی تِ ػول آٍسد .دس صَست صذٍس حىن فسخ سشپشستی ٍ
لغؼیت آى هشاتة تِ ٍسیلِ دادگاُ صادس وٌٌذُ حىن تشای تصحیح ضٌاسٌاهِ ٍ اسٌاد هشتَط
تِ اداسُ ثثت احَال اػالم هی ضَد.
لاًَى فَق هطتول تش ّفذُ هادُ ٍ ضص تثصشُ پس اص تصَیة هجلس سٌا دس جلسِ سٍص
ضٌثِ  1353/12/24دس جلسِ فَق الؼادُ سٍص پٌجطٌثِ تیست ٍ ًْن اسفٌذ هاُ سال 1353
ضوسی تِ تصَیة هجلس ضَسای هلی سسیذ .

