
 
 
   تنقيحيمجموعه

  ت خانوادهيحماقانون 
  )چهارم ويرايش -ششمچاپ (

  :مشتمل بر
  كلي خانواده؛هاي  سياست

  ؛نامه اجرايي آن  و آيينقانون حمايت خانواده
  ؛ت و خانوادهيم جمعين تنظيقانون اصالح قوان

  ؛هاي آن نامه  و آيين و بدسرپرستسرپرست ی از کودکان و نوجوانان بيتقانون حما
  مرتبط؛ هاي نامه  آيينها و نظامنامهقوانين، ي برخ

  وان عالی کشور؛يه ديآرای وحدت رو
  ه؛يينظرات مشورتی قوه قضابخشنامه و  ، دستورالعمل

  های تنقيحی؛ های راهنما و يادداشت نويس زير
  لی؛ينامه تفص واژه
   ....و

  رياست جمهوريمعاونت حقوقي 
  قررات معاونت تدوين، تنقيح و انتشارقوانين و م

  ١٣٩٧ ماه ارديبهشت



  
  
  
  
  

   قوانین و مقررات و انتشار تنقیح،ین نت تدو اداره چاپ و انتشار معاو
  ١١٥٨  شماره ـ  قبل از چهارراه جمهوري اسالميـ) عج( عصر لي  خيابان وـ   تهران :نشانی

ـ 66492708 :تلفن  1316767451 :کدپستی ـ 66492707 :رنگار دو +  9821   9821+   
 www.dotic.ir :پایگاه اینترنتی                  law @ iripo.ir :ت الکترونیکپس

  
 قانون حمایت خانوادهمجموعه    :نام کتاب

  تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات امور :تنظیم  تهیه و
  قوانین و مقرراتو انتشار  تنقیح ،ین نت تدو معاو :ناشر
  اداره چاپ و انتشار :وگرافی و چاپلیت

  1392اردیبهشت ماه  :چاپ اول
  1397ماه اردیبهشت  ):چهارمویرایش  (ششمچاپ 
  نسخه ٢٠٠٠ :گان شمار
  ریال ٠٠٠/٨٠ :قیمت
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٠٤-٣٠- ٧ :شابک

  

  

نت تدوين، تنقيح و انتشار  براي معاو مادي و معنوي اين اثر  حقوقتمامي
 .ظ استمعاونت حقوقي رياست جمهوري محفو قوانين و مقررات

  ایران، قوانین و احکام 
تهیه و .../ قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن  : مجموعه قانون حمایت خانواده مشتمل بر     

 تـدوین و  .تنظیم معاونت حقوقی ریاست جمهوري، امور تدوین، تنقیح و انتشار قـوانین و مقـررات    
  ] 4 ویراست [.زاده مهدي مهدي : زیر نظرانی گیاشی؛ رضا خفاطمه منتصراسدي،: تنقیح
، اداره  تنقیح و انتشار قـوانین و مقـررات        ،نت حقوقی، معاونت تدوین   ریاست جمهوري، معاو  : تهران

  . 1397 چاپ و انتشار
  فهرست نویسی براساس اطالعات فیپا

   ایران- نی  حقوق مد- 3 ایران – قوانین و مقررات –زناشویی  - 2 ایران- حقوق خانواده - 1
   اداره چاپ و انتشار .تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرراتمعاونت . ریاست جمهوري. ایران
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  همکاران
      :  تدوین و تنقیح   

     :        نامه       واژه
     :  آماده سازي      

  :   و چاپ لیتوگرافی 
     : زیر نظر             

  
    رضا خانی گیاشی- فاطمه منتصر اسدي

  مهناز کردنائیج
  لیال صمدي 
ـ  علی ابراهیمی    داود محمودي- سعید بناییدهشیري 
 زاده مهدي مهدي

عباسـعلی   آقـاي راتـب تقـدیر و سـپاس خـود را از            م ، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات        
هـاي پیـشین     چاپسازي  و آماده تنقیح،تدوین که در  و آزیتا خورشیدي  مریم عامري     ها  خانمو   رحیمی اصفهانی 

  .دارد اند، اعالم می این مجموعه همکاري نموده
 

ی فُـضُولَکُم   فُوا عنّ ارِبوا بینَ سطُورِکُم و احذِ    قالمکُم و ق  ا اَ وقُّاد ):ع(قال امیرالمومنین علی  
دوا قصواقصِد اِی عانی والموالَاالِکْثار فَاِنَّ اکُم وسلِمین ال   اَمتَمِلُالماالضْرار  تَح  
دیــک بــه هــم بنویــسید، هــاي خــود را تیــز بتراشــید و خطــوط را نز نــوك قلــم

هاي اضافی را حذف و اصل سخن را مورد توجه قرار دهیـد، بپرهیزیـد از                  عبارت
  .روي و مصرف بیش از حد که اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان ندارد زیاده

سازي اقتـصاد   کتاب حاضر در راستاي اجرا و پیاده     ... سازي و   انتخاب قلم، چینش، آماده   
فاده و صرفه جویی حـداکثري از کاغـذ و سـایر اقـالم مـصرفی                مقاومتی و با هدف است    

... وپـنج درصـدي کاغـذ و        جـویی بیـست     کاررفته انجام شده، این اقدام موجـب صـرفه          به
گردیده است؛ امید داریم چنانچه احتماالً از سـهولت اسـتفاده از مجموعـه کاسـته شـده،                  

  .خوانندگان عزیز با اغماض بدان بنگرند
 یح و انتشار قوانین و مقرراتمعاونت تدوین، تنق
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   پیشگفتار

 و مـسیر    ردیـ گ  یمـ  در آن قـرار      انـسان که  است   کانونی   ، نخستین و مهمترین   خانواده
اخـالق و   زنـدگی،  سـبک  بخـش مهمـی از   ، خـانواده .کنـد  یو دنبال مزندگی خود را آغاز   

ابـط    با توجه به اهمیـت نهـاد خـانواده و نقـش آن در رو               .ذاردگ  یمبنیان  ي را   عملکرد فرد 
،  فرزنـدان الـدین و  اج، طالق، تکالیف و      مانند ازدو  ،اجتماعی، قوانین و مقررات مربوط به آن      

جمله موضوعاتی است که از ابتداي قانونگذاري مورد توجه  از... الیت، قیمومت، حضانت و و
هرچنـد قـانون    .  فصولی از قانون مدنی به تصویب رسیده است        در قالب  قرار گرفته و     مقنن

مـورد اجـرا و   بـا اصـالحاتی    ،ز هاي متمادي و تا به امـرو     سال مدنی، به عنوان قانون مادر،    
با توجه به تغییرات و تحوالت اجتماعی و  تصویب این قانون و پس از اما، بوده عمل مالك

 تا ،اي در این زمینه تصویب و به مرحله اجرا درآمده قوانین و مقررات عدیده ،نیازهاي جامعه
   .کرده است یژه و جنبه تخصصی پیدا ضعیت و ي خانوادگی نیز و آنجا که رسیدگی به دعاو

به » قانون حمایت خانواده « مشابهدر دوران قانونگذاري کشور ایران، سه قانون با عنوان   
، قــانون بعــدي در مــورخ 25/3/1346  قــانون نخــست در تــاریخ. تــصویب رســیده اســت

 بـه تـصویب رسـیده       1/12/1391 این عنوان در تاریخ      تحت و آخرین قانون     15/11/1353
 صریحاّ نسخ گردیده 1353 قانون مصوب 28ماده موجب   به 1346اگرچه قانون سال    . است

 قـانون   58در مـاده     در زمره موارد منسوخ صـریح        1353اما قانون حمایت خانواده مصوب      
 عیناً یا مفاداً  اخیرالذکرهایی از قانون    درج نشده و این در حالی است که قسمت         1391سال  

گـر    این امر تـداعی    ؛باشد  ی م 15/11/1353بازنویسی از مواد قانون حمایت خانواده مصوب        
 ،1353نون سـال   با آگاهی و اشراف کامل نسبت به قا      1391ل که قانونگذار در سا    است آن

 1391 قـانون سـال   58عالوه بر این، آنچه در ماده . از نسخ صریح آن صرفنظر کرده است   
توانـست بـه نـسخ آن         تمامی مواردي نیست که قانونگذار می     مورد نسخ صریح قرار گرفته      



 ٦ قانون حمایت خانواده  تنقیحیمجموعه

  .بر این اساس، انجام تنقیح کامل این قوانین، امري الزم و ناگزیر است. قدام نمایدا
را پـیش  » خـانواده «اگرچه این معاونت، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به موضوع    

با توجه به نیـاز عمـوم مـردم در مراجعـه            از این انجام و نتایج حاصل را منتشر کرده است اما            
به و استفاده از متون آن بدون ورود در     برخی از قوانین و مقررات مهم و مبتال        سریع و آسان به   

توانـد باعـث    مباحث پیچیده و تخصصی حقوقی و نظر به اینکه آگاهی از قوانین و مقررات می         
تر قواعد حقوقی و پیشگیري از تضییع حقـوق افـراد گـردد، انتـشار کتـاب       اجراي بهتر و سریع  

را نیـز در    ) رسانی عمومی قوانین    سري اطالع (» سارع« عنوان   باهاي   مجموعهدسته  حاضر از   
 مجموعه حاضر یکصد و سی و پنجمین کتـاب از ایـن نـوع و                .دستور کار خود قرار داده است     

نامه اجرایی آن و برخی از قوانین و مقررات مربوط که             مشتمل بر قانون حمایت خانواده و آیین      
الزم به ذکـر اسـت کـه مخاطبـان          . باشد   وضع شده می   پس از تصویب قانون حمایت خانواده     

توانند به سـامانه    می» خانواده«محترم براي مالحظه سایر قوانین و مقررات مربوط به موضوع           
چاپ ( و یا مجموعه قوانین و مقررات خانواده      ) 1(ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران      

با توجـه  حاضر، مجموعه در . ونت رجوع نماینداز انتشارات این معا) 1390 -  ویرایش اول - دوم
یـا تاثیرپـذیري از بعـضی    گذاري آن بر برخـی قـوانین   و تاثیر حمایت خانواده به اهمیت قانون    

نظـرات  نیـز    و   )(نشان معاونت  با درج    ،هاي تنقیحی  ها و یادداشت    به افزودن پاورقی   ،دیگر
. شده است مبادرت   ، مشورتی جدید  و نظرات  )که با قانون حاضر همخوانی دارد     (مشورتی قبلی   

  .است تا استفاده از آن تسهیل شود  نامه تفصیلی نیز بدان افزوده شده واژهضمن آنکه 
انتقـادات و پیـشنهادهاي   ، )2(ه و اعالم نظراتیامید است یکایک عزیزان و خوانندگان با ارا     

  .خویش ما را در ادامه راه یاري فرمایند
 لعیا جنیدي
 جمهور یسمعاون حقوقی ری

 
هـاي اجرایـی، از    گاهقوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران عالوه بر سایت اینترانتی دولـت بـراي دسـت           ملی  سامانه   ـ   1

  .www.dotic.ir: مندان می باشده  براي عموم مردم و عالق رایگان ذیل قابل دسترسی طریق نشانی
ین و تنقیح و انتشار   معاونت تدو  ـ    نهاد ریاست جمهوري     ـ    خیابان پاستور    ـ   تهران  : اد و پیشنهاد خود را به نشانی      نظر، انتق  ـ  2

رنگـار   در ضـمن دو .  ارسـال فرماییـد  law @ iripo.ir یـا نـشانی اینترنتـی    1316843311 کدپـستی   ــ  قوانین و مقررات 
  .باشد میمندان و صاحبنظران ه  دریافت و استماع نظر عالقه نیز آماد021-  66475006 تلفنو 66492707-021

http://www.dotic.ir
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 8  قانون حمایت خانواده  تنقیحیمجموعه

  فهرست تاریخی قوانین و مقررات 

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
   نظامکلیهاي  سیاستقانون اساسی و الف ـ 

  25  12/9/1358  )زیرنویس(از قانون اساسی    1
  15  13/6/1395  هاي کلی خانواده سیاست   2

 ب ـ قوانین

  77  31/5/1291  )زیرنویس( دادرسی کیفري قانون آییناز   1

-66-44  18/2/1307  )زیرنویس( از قانون مدنی  2
67-79 

3  
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان   احده و ماده

 )زیرنویس(غیرشیعه در محاکم 
31/4/1312 25  

4  
ــا اصــالحات بعــدي   از قــانون اســتخدام کــشوري ب

 )یرنویسز(
31/3/1345 56-57 

 123-34 1/8/1356 )زیرنویس(از قانون اجراي احکام مدنی   5
  82 21/12/1370 )زیرنویس(از قانون اصالح مقررات مربوط به طالق   6

7  
به  حه راجع ي مطرو  قانون رسیدگی به دعاو     احده  و ماده

دینـی ایرانیـان زرتـشتی،       احوال شخصیه و تعلیمات   
 )نویسزیر( کلیمی و مسیحی

3/4/1372 26  

8  
قانون اصـالح مقـررات      «6 و   3هاي    قانون تفسیر تبصره  

 )زیرنویس( 28/8/1371مربوط به طالق مصوب 
3/6/1373 83  

  58 2/3/1375 )زیرنویس() تعزیرات(از قانون مجازات اسالمی   9

10  
ــت   ــراي محکومی ــوه اج ــانون نح ــالی   از ق ــاي م ه

 )زیرنویس(
10/8/1377 38  



 9   تاریخی قوانین و مقرراتفهرست

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

11  
هاي عمـومی و انقـالب        درسی دادگاه دا  از قانون آیین  
 )زیرنویس(در امور مدنی 

21/1/1379 122-133 

12  
ــارور    ــه زوجــین ناب ــین ب ــانون نحــوه اهــداء جن از ق

 )زیرنویس(
29/4/1382 24  

13  
از قــــانون مــــدیریت خــــدمات کــــشوري 

 )زیرنویس(
8/7/1386 54  

  18  1/12/1391  قانون حمایت خانواده  14
  88 1/2/1392 )ویسزیرن(از قانون مجازات اسالمی   15
  84 20/3/1392 قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده  16

17  
ـ      تیقانون حما   و سرپرسـت  ی از کودکان و نوجوانان ب

 بدسرپرست
31/6/1392 86  

 113 4/12/1392 )زیرنویس( دادرسی کیفري آیین از قانون  18

19  
ــت   ــراي محکومی ــوه اج ــانون نح ــالی   از ق ــاي م ه

 )زیرنویس(
23/3/1394 

34-39-
112 

  21 16/9/1394 )زیرنویس( از قانون شوراهاي حل اختالف  20

21  
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط        

 خاص
2/6/1395  100  

22  
سـاله شـشم توسـعه اقتـصادي،          از قانون برنامه پـنج    

ــران     ــالمی ای ــوري اس ــی جمه ــاعی و فرهنگ اجتم
 )زیرنویس( )1400-1396(

14/12/1395 
27-40  

85 

23  
ــانون ــاده ق ــسیر م ــین) 505( تف ــانون آی ــی  ق دادرس
ــاه ــومی و انقــالب   دادگ ــاي عم ــدنی(ه ــور م  )در ام

  )زیرنویس(
3/8/1396  27 



 10  قانون حمایت خانواده  تنقیحیمجموعه

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  مقرراتج ـ 

1 
زارت   مـصوب و   اج و طـالق     نظامنامه دفتر ثبـت ازدو    
 عدلیه با اصالحات بعدي

17/7/1310 102  

  107 20/5/1311 اج و طالق نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدو آیین 2
  110 19/4/1312 اج ل قانون ازدو نامه ماده او یینآ 3

4 
 اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین  نامه از آیین
 )زیرنویس(نابارور 

19/12/1383 24  

5 
هـاي    بخـش  مدت مرخصی زایمان زنـان شـاغل در       

 )زیرنویس( دولتی و غیردولتی
16/4/1392 85  

  117 27/11/1393 نامه اجرایی قانون حمایت خانواده آیین 6

7 
 قانون حمایت از کودکان و      22نامه اجرایی ماده      آیین

 سرپرست و بدسرپرست نوجوانان بی
14/4/1394 139  

8 
نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان          آیین
 سرپرست و بدسرپرست بی

14/4/1394 141  

9 
 در خصوص صالحیت    100/83167/9000بخشنامه  

 به دعاوي موضوع قانون هاي عمومی رسیدگی دادگاه
 )زیرنویس(حمایت خانواده 

16/12/1394 19  

10 
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیـت       از  

 ها کیفري زندان
17/6/1395 110 

11 
هاي کلی   بخشنامه در خصوص نحوه اجراي سیاست     

 خانواده
3/9/1395 146 

 151 29/9/1395 منشور حقوق شهروندياز  12
 21 4/10/1395 رایی قانون شوراهاي حل اختالفنامه اج آییناز  13



 11   تاریخی قوانین و مقرراتفهرست

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

14 
 مـــورخ 100/2789/9000از بخـــشنامه شـــماره  

ســازي در اخــذ   در خــصوص یکنواخــت28/1/1396
  )زیرنویس( هزینه دادرسی

28/1/1396  28 

  

  عالی کشور عمومی دیوان  رویه هیأت فهرست تاریخی آراي وحدت

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
1  525 29/1/1368 77  
2  617 3/4/1376 72  
3  722 13/10/1390 45  
4  741 26/3/1394 19  

  

  ي هیأت عمومی دیوان عدالت اداريارآفهرست تاریخی 

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف
1  64 31/1/1394 85  
2  755 14/10/1395  24 

  



 12  قانون حمایت خانواده  تنقیحیمجموعه

  فهرست تاریخی نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه 
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

1  3462/7   23/7/1362   70  
2  5262/7   28/9/1364  73  
3  3049/7   21/5/1365  70  
4  4275/7   12/9/1365  77  
5  2056/7   29/3/1370  70  
6  6462/7    18/9/1371  69  
7  1078/7   13/10/1371  78  
8  10176/7   23/10/1371  71  
9  5201/7   1/9/1372  69  

10  8417/7   2/12/1372  106  
11  621/7   13/2/1373  69  
12  3847/7   7/6/1373  73  
13  6383/7   19/10/1373  71  
14  6785/7   20/12/1375  64  
15  1184/7  7/4/1376  73  
16  1374/7   9/5/1376  58  
17  292/7   29/1/1377  78  
18  3752/7   26/4/1378   64  
19  2258/7   2/6/1378  69  
20  3212/7   8/6/1378  64  
21  3617/7   18/6/1378  65  
22  9100/7   3/10/1381  69  
23  9848/7   13/10/1380  60  

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

24  838/7   19/3/1381  73  
25  6664/7   18/7/1381  73  
26  729/7   28/8/1381  65  
27  9208/7   1/11/1381  69  
28  376/7   27/2/1382  68  
29  4013/7   19/5/1382  105  
30  4284/7   22/5/1382  106  
31  4976/7   24/6/1382  65  
32  6484/7   15/11/1382  68  
33  9554/7   19/11/1382  73  
34  983/7   14/2/1383  71  
35  1568/7   7/3/1383  65  
36  1632/7   10/3/1383  74  
37  1967/7   24/3/1383  78  
38  3015/7   14/4/1383  69  
39  2246/7   28/8/1383 61 
40  6056/7   10/8/1383  61  
41  6755/7   10/9/1383  71  
42  7147/7   28/9/1383  74  
43  7547/7   9/10/1383  71  
44  8318/7   5/11/1383  74  
45  8771/7   21/11/1383  74  
46  8858/7   8/12/1384  75  



13   تاریخی نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییهفهرست
  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

47  2860/7   19/4/1385  75  
48  5742/7   29/7/1385  72  
49  664/7   12/2/1386  69  
50  2754/7   30/4/1386  75  
51  2953/7   8/5/1386  78  
52  4562/7   9/7/1386  58  
53  5584/7   22/8/1386  59  
54  750/7   15/2/1387  76  
55  1477/7   13/3/1387  79  
56  2746/7   12/5/1387  62  
57  4353/7   15/7/1387  65  
58  5809/7   17/9/1387  76  
59  2899/7   12/5/1388  61  
60  5948/7   24/9/1388  66  
61  1058/7  22/2/1389  61  
62  1995/7   1/4/1389  61  
63  3851/7   29/6/1389  68  
64  5562/7   15/9/1389  61  
65  5832/7   27/9/1389  62  
66  2976/7   12/5/1390  76  
67  4797/7   1/12/1390  60  
68  4849/7   6/12/1390  70  
69  4992/7   21/12/1390  70  
70  201/7   9/2/1391   60  
71  1057/7   25/5/1391  23  

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

72  2281/7   11/11/1391  70  
73  2306/7  1392  52  
74  1683/92/7   2/9/1392   26  
75  1723/92/7   4/9/1392  82  
76  1784/92/7   13/9/1392  39  
77  1967/7  9/10/1392  52  
78  2017/92/7  16/10/1392  36  
79  2050/7  28/10/1392  21  
80  2069/92/7   30/10/1392  53  
81  2211/7  19/11/1392  79  
82  2293/92/7  3/12/1392  37  
83  2295/7  3/12/1392  93  
84  2335/7  7/12/1392  52  
85  2420/7  19/12/1392  48  
86  2541/7  28/12/1392  22  
87  125/7  31/1/1393  46  
88  149/7  1/2/1393  42  
89  288/7  14/2/1393  30  
90  296/7  14/2/1393  51  
91  399/7  24/2/1393  46  
92  431/7  28/2/1393  45  
93  467/7  31/2/1393  58  
94  664/7  25/3/1393  20  
95  718/93/7  28/3/1393  49  
96  806/7  8/4/1393    



 14  قانون حمایت خانواده  تنقیحیمجموعه

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

97  1689/7  22/7/1393  31  
98  2007/7  24/8/1393  30  
99  2305/7  24/9/1393  80  

100  2664/7  29/10/1393  31  
101  94/94/7  19/1/1394  45  
102  155/7  25/1/1394  53  
103  165/7  25/1/1394  32  
104  285/7  5/2/1394  35  
105  422/7  19/2/1394  32  

  صفحه  تاریخ  شماره  ردیف

106  513/7  29/2/1394  19  
107  988/7  21/4/1394  43  
108  786/7  7/4/1394  47  
109  865/7  7/4/1394  27 
110   7/94/988  21/4/1394  30  
111  1004/7  22/4/1394  32  
112  12/95/7   8/1/1395  67  
113  84/95/7   24/1/1395  23  

  

   حمایت خانواده فصول قانونفهرست 

 صفحه مواد عنوان  دیفر

  18  1- 15 دادگاه خانواده فصل اول ـ   1
  36 16  ـ19 مراکز مشاوره خانوادگیم ـ   فصل دو  2
  37 20  ـ  23 ازدواج ـ  سوم فصل  3
  41 24  ـ  39 طالق ـ چهارم فصل   4
  50 40 - 47 حضانت و نگهداري اطفال و نفقه ـ پنجم فصل   5
  55 48 قوق وظیفه و مستمري ح–فصل ششم    6
  58 49 - 58  مقررات کیفري–فصل هفتم    7

  


