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 كليات -فصل اول

 :شود كار رفته در اين قانون، به شرح زير تعريف می اصطالحات به -۱ماده

 .الف( طفل: هر فرد كه به سن بلوغ شرعی نرسیده است

 .سن بلوغ شرعی رسیده استسال كامل شمسی كه به  ب( نوجوان: هر فرد زير هجده 

پ( بیتوجهی و سهالنگاري: كوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهاي اساسی و ضروري طفل و نوجوان يا 

وظايف مربوط به حضانت، واليت، قیمومت، وصايت، سرپرستی، تربیت، نظارت يا مراقبت از آنان توسط والدين، اولیاء 

 .كه مکلف به آن استيا سرپرست قانونی يا هر شخصی 

ت( سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي كه سالمت جسمی، روانی، اخالقی يا اجتماعی طفل و نوجوان را در 

معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسی، توهین يا تهديد نسبت به 

ته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غیرمتعارف و يا خودداري از طفل يا نوجوان در صورتی كه جنبه تأديبی نداش

 .كمک به وي

كشی اقتصادي: بهکارگیري غیرقانونی طفل و نوجوان و يا واداركردن يا گماردن او به كار يا خدمتی كه از  ث( بهره

 .يا خطرناك باشدلحاظ جسمی، روانی، اخالقی يا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان براي وي مضر 

ج( معامله: خريد و فروش يا هرگونه اقدام غیرقانونی كه به موجب آن طفل يا نوجوان در ازاي پرداخت وجه يا امتیاز و 

 .گیرد ساير موارد در اختیار ديگري قرار می

 .يهاي جنسی براي خود يا ديگر كارگیري و يا واداركردن طفل و نوجوان در فعالیت چ( فحشاء: هرگونه به

 .ح( مبتذل: هرگونه محتوا يا تصويري كه داراي صحنه يا صور قبیحه باشد



 -صورت واقعی يا غیرواقعی بیانگر برهنگی كامل زن يا مرد خ (مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی يا تصويري كه به

 .عمل جنسی يا اندام جنسی انسان است -آمیزش

محتواي آن بیانگر جذابیت جنسی طفل يا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل د( هرزهنگاري: تهیه و تولید هر اثري كه 

 .جنسی يا اندام جنسی باشد

الوقوع: وضعیتی كه حیات يا سالمت جسمی يا روانی طفل و نوجوان به شدت تهديد و در  ذ( خطر شديد و قريب

 .ايدجويی را ايجاب نم نحوي كه مداخله فوري و چاره معرض آسیب قرار گیرد، به

 .باشند اند، مشمول اين قانون می تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده -۲ماده

موارد زير در صورتیکه طفل يا نوجوان را در معرض بزهديدگی يا ورود آسیب به سالمت جسمی، روانی،  -۳ماده

ز محسوب شده و موجب مداخله و اجتماعی، اخالقی، امنیت و يا وضعیت آموزشی وي قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمی

 :حمايت قانونی از طفل و نوجوان میشود

 از آنان به نسبت شرعی و قانونی وظايف انجام در انگاري سهل و توجهی بی  سرپرستی طفل و نوجوان و يا الف( بی

 است؛ آن به مکلف كه شخصی هر سوي

اري يا اختاللهاي رفتاري، روانی يا شخصیتی و يا ب( ابتالي هر يک از والدين، اولیاء يا سرپرستان قانونی به بیم

 العالج به تشخیص پزشکی قانونی؛ هاي جسمی واگیر صعب بیماري

 شدن هر يک از والدين، اولیاء يا سرپرستان قانونی؛ پ( زندانی

 گردان يا قمار؛آور نظیر مواد مخدر و روان ت( ابتالء هر يک از والدين، اولیاء يا سرپرستان قانونی به اعتیادهاي زيان

كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر يک از والدين، اولیاء يا سرپرستان قانونی و يا اشتهار  ث( قوادي و يا دائر يا اداره

 آنها به فساد اخالق و فحشا؛

 ج( خشونت مستمر والدين، اولیاء، سرپرستان قانونی و يا ساير اعضاي خانواده نسبت به يکديگر؛

 براي ثبت واقعه والدت يا عدم أخذ اسناد سجلی يا هويتی براي طفل يا نوجوان بدون عذر موجه؛چ( عدم اقدام 

 ح( بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛



  خ( طردشدن طفل و نوجوان از سوي خانواده؛

 د( كمتوانی جسمی يا ذهنی طفل و نوجوان، ابتالي وي به بیماريهاي خاص يا اختالل هويت جنسی؛

قوانین جزائی توسط طفل يا ارتکاب جرم توسط نوجوان و يا استفاده از آنها در فعالیتهاي مجرمانه، واردشدن ذ( نقض 

گري و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان يا  هايی نظیر تکدي يا واردكردن طفل و نوجوان در فعالیت

 مشروبات الکلی؛

 فقر شديد، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت يا بیتابعیتی؛ر( هرگونه وضعیت زيانبار ناشی از 

 ز( فرار مکرر از خانه يا مدرسه و ترك تحصیل از سوي طفل يا نوجوان؛

 .كشی از او ژ( سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و يا بهره

  

 تشكيالت -فصل دوم

هاي همکاري با ساير نهادها، تهیه گزارشهاي  دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ايجاد زمینه -۴ماده

موردي يا ادواري، انجام مطالعات و تحقیقات آماري و اطالعاتی، پايش و ارزشیابی فعالیتهاي دفاتر استانی و شهرستانی 

شود. واحدي از اين دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر  قضائیه تشکیل می در خصوص اجراي اين قانون در قوه

 .شود كل آن حوزه تشکیل و مستقر می سرئی

هاي قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیالت مناسب  با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه -۵ماده

 :شود هاي همکاري با ساير نهادها و اجراي وظايف زير تشکیل می جهت ايجاد زمینه

الوقوع و  ديدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريب الف( مداخله فوري قضائی به منظور پیشگیري از بزه

 يا جلوگیري از ورود آسیب بیشتر به آنان؛

هاي حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا  ب( ارائه مشاوره و معاضدت

 ديده؛ بزه



ديده و يا معرفی آنان به بهزيستی و يا  عرض خطر يا بزهپ( ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در م

 ساير نهادهاي مربوط؛

قضائی از  -ت( تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع اين قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمايتی

 مراجع قضائی صالح؛

ین اجراي آراء و تصمیمات ارجاعی ث( نظارت بر حسن اجراي آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچن

 آمده؛ عمل توسط مقام قضائی و پیگیري و پايش وضعیت وي پس از اجراي رأي يا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به

 .ج( تهیه گزارشهاي موردي يا ادواري و انجام مطالعات و تحقیقات آماري و اطالعاتی مرتبط با طفل و نوجوان

تان مادام كه تشکیالت موضوع اين ماده ايجاد نشده است، وظايف مقرر، تحت در هر حوزه قضائی شهرس -تبصره

ديده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس  نظارت دادستان و توسط داديار آموزش

 .شود حوزه قضائی انجام می

 باشند: دار وظايف زير می هدهدستگاهها و نهادهاي زير، در راستاي تحقق اهداف اين قانون ع -۶ماده

 :الف( سازمان بهزيستی كشور مکلف است

با استفاده از مددكاران اجتماعی در قالب فوريتهاي خدمات اجتماعی با همکاري شهرداري يا دهیاري و نیروي  -۱

ن و اعالم انتظامی نسبت به شناسايی، پذيرش، حمايت، نگهداري و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع اين قانو

 .موضوعات به مراجع صالح اقدام كند

در راستاي وظايف قانونی و وظايف مقرر در اين قانون از همکاري و مشاركت تمامی دستگاههاي اجرائی موضوع  -۲

استفاده كند. دستگاههاي اجرائی مکلفند در چهارچوب  ۸/۷/۱۳۸۶قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ( ۵ماده )

 .با سازمان مذكور همکاري كنندوظايف قانونی خود 

آمیز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات الزم  نسبت به أخذ و جمعآوري اطالعات مربوط به وضعیتهاي مخاطره -۳

 براي افزايش

 .هاي مردم در اين زمینه اقدام كند آگاهی



 ن مکلف است:ب( نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران از طريق پلیس ويژه اطفال و نوجوانا

آمیز در موارد مراجعه يا معرفی آنان به نیروي انتظامی يا  نسبت به شناسايی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره -۱

شدن با آنان در حین اجراي وظیفه و يا شکايت از آنان، حسب مورد براي معرفی به سازمان بهزيستی كشور يا  مواجه

 .نیاز بر اساس اين قانون يا ساير قوانین مرتبط اقدام كند هاي مورد مراجع قضائی و انجام حمايت

هاي مددكاران اجتماعی و انجام وظايف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت  در مأموريت -۲

 .عمل آورد آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانونی الزم را به

 و قضائی صالح ذي مراجع به مورد حسب  ديده را و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه وضعیتهاي مخاطرهآمیز -۳

 .نمايد گزارش كشور بهزيستی سازمان

 پ( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مکلف است:

 .نسبت به نگهداري جداگانه اطفال از نوجوانان و ساير زندانیان اقدام كند -۱

ال و نوجوانانی را كه در كانون اصالح و تربیت نگهداري میشوند يا مدت مراقبت آنان تمام شده است و اطالعات اطف -۲

 .نیازمند حمايت هستند، جهت انجام اقدامات حمايتی به سازمان بهزيستی كشور اعالم كند

، به سازمان بهزيستی كشور برند اطفال و نوجوانانی را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می -۳

 .معرفی كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نیازمند را حمايت كند

 :ت( وزارت كشور مکلف است

ربط نسبت به شناسايی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی يا هويتی اعم از اتباع ايرانی و  با همکاري دستگاههاي ذي -۱

 .ه نهادهاي حمايتی، آموزشی، درمانی يا قضائی جهت اقدامات حمايتی اقدام كندغیرايرانی و معرفی آنان حسب مورد ب

از طريق سازمان ثبت احوال كشور با همکاري ساير نهادهاي مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات  -۲

ان ايرانی و غیرايرانی را كه به ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جديد اسامی و نشانی اطفال و نوجوان آن هر سال حداقل سه

  .سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعالم كند

 :ث( وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زير را انجام دهد



 يا نوجوانان؛كشی اقتصادي از اطفال  نظارت مؤثر بر اماكن كار جهت پیشگیري و مقابله با آزار يا بهره -۱

 ديده يا در معرض خطر به نهادهاي حمايتی و قضائی؛ معرفی اطفال و نوجوانان بزه -۲

 .براي نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل ۲۹/۸/۱۳۶۹قانون كار مصوب ( ۱۴۸پوشش بیمهاي موضوع ماده ) -۳

 :دهد ج( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زير را انجام

 تدوين دستورالعملهاي بهداشت كار و مراقبت پزشکی براي انطباق شرايط كار نوجوانان با استانداردهاي الزم؛ -۱

ديده در تمام مراكز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد  پذيرش و درمان فوري اطفال و نوجوانان آسیب -۲

 مشکوك به آزار به مراجع قضائی و بهزيستی؛

 .پوشش كامل بیمه سالمت براي تمام اطفال و نوجوانان ساكن ايران -۳

 :چ( وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زير را انجام دهد

اعالم موارد عدم ثبتنام و موارد مشکوك به ترك تحصیل اطفال و نوجوانان تا پايان دوره متوسطه به سازمان بهزيستی  -۱

 و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات الزم؛ كشور و يا دفتر حمايت از اطفال

شناسايی، راهنمايی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون به نهادهاي حمايتی و قضائی جهت انجام اقدامات  -۲

 حمايتی الزم؛

انون تا پايان دوره نام و پوشش تحصیلی كامل اطفال و نوجوانان موضوع اين ق انجام اقدامات الزم جهت ثبت -۳

 متوسطه؛

 .آموزش مديران و كاركنان آموزشی و اداري در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان -۴

رسانی درمورد حقوق اطفال و  ح( سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ايران در راستاي رسالت خود مبنی بر اطالع

 :نوجوانان موظف است اقدامات زير را انجام دهد

 پخش برنامههاي منظم براي باالبردن سطح اطالعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛ تولید و -۱

 طراحی و ايجاد نظام ردههاي سنی و محتوايی آثار و محصوالت -۲



 صدا و سیما در برنامههاي مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

تولید آثار و برنامههاي علمی، آموزشی و فرهنگی  همکاري با ساير نهادها و دستگاههاي مندرج در اين قانون براي -۳

 جهت تحقق اهداف اين قانون؛

جلوگیري از تولید، پخش يا تبلیغ هر برنامه يا محصول مضر به سالمت، تربیت، اخالق، يا ساير حقوق اطفال يا  -۴

 نوجوانان؛

اندركاران تولید و پخش  مجريان و دستكنندگان،  تدوين و اجراي ضمانت اجراهاي اداري و انضباطی براي تهیه -۵

 .هاي صدا و سیما در راستاي اجراي اين قانون برنامه

االجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و  ماه از تاريخ الزم نامه اجرائی اين ماده ظرف مدت سه آيین -تبصره

 .هیأت وزيران خواهد رسید رفاه اجتماعی و با همکاري ساير دستگاههاي مرتبط تهیه شده و به تصويب

  

 جرائم و مجازاتها -فصل سوم

هر يک از والدين، اولیاء يا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی كه مسؤولیت نگهداري، مراقبت و  -۷ماده

تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخالف مقررات قانون تأمین وسايل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ايرانی 

فل و نوجوان واجد شرايط تحصیل تا پايان دوره كردن موجبات تحصیل ط نام و فراهم از ثبت ۳۰/۴/۱۳۵۳مصوب 

متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصیل او جلوگیري كنند، به انجام تکلیف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت 

 .شوند قانون مجازات اسالمی محکوم می

شده از طرف دادگاه خودداري  یینعلیه پس از ابالغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تع هرگاه محکومٌ -تبصره

كند يا پس از اجراي حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات 

 .شود اسالمی محکوم می

هر كس با تهديد، ترغیب يا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترك تحصیل وي شود يا  -۸ماده

طفال يا نوجوانان را بدين منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهیل يا فراهم كند، در صورت فرار يا ترك تحصیل، ا

صورت عدم  هاي درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم میشود و در  حسب مورد به يک يا چند مورد از مجازات



اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات  تحقق فرار يا ترك تحصیل، براي بار اول با اخطار پلیس ويژه

 .فوق محکوم میشود

انگاري اشخاص غیر از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان نتايج زير واقع شود،  توجهی و سهل هرگاه در اثر بی -۹ماده

 :شرح زير مجازات میشود مقصر عالوه بر پرداخت ديه به

 به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی؛الف( فوت طفل يا نوجوان حسب مورد 

العالج يا دائمی  ب( فقدان يکی از حواس يا منافع، قطع، نقص يا ازكارافتادگی عضو، زوال عقل يا بروز بیماري صعب

جسمی يا روانی و يا ايراد جراحت از نوع جائفه يا باالتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات 

 اسالمی؛

( نقصان يکی از حواس يا منافع، شکستگی استخوان يا ديگر اعضاء و يا بروز بیماري روانی به مجازات حبس درجه پ

 هفت قانون مجازات اسالمی؛

ت( جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم شمول هر يک از بندهاي )ب( و )پ( به مجازات حبس درجه 

 هشت قانون مجازات اسالمی؛

هاي درجه هشت قانون  اشی از بیتوجهی و سهالنگاري شديد و مستمر حسب مورد به يکی از مجازاتث( آزار جنسی ن

 .مجازات اسالمی

انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل   توجهی و سهل هرگاه بی -تبصره

اين ماده در صورتی والدين مشمول حکم اين تبصره « ت»شوند، در خصوص بند  مندرج در بندهاي فوق محکوم می

 .شوند كه اقدامات الزم براي جلوگیري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد می

هركس نسبت به طفل يا نوجوان مرتکب آزار يا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی كه مشمول مجازات حد  -۱۰ماده

 :شود شرايطی مانند وضعیت بزهديده، شرايط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زير مجازات مینباشد با درنظرگرفتن 

 آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی؛ -۱

 ساير آزارهاي جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی؛ -۲



 هاي درجه هفت قانون مجازات اسالمی؛ توسط محارم يا با عنف به يکی از مجازاتآزار جنسی غیرتماسی  -۳

 ساير آزارهاي جنسی غیرتماسی به يکی از مجازاتهاي درجه هشت قانون مجازات اسالمی؛ -۴

نگاري يا  بهرهکشی جنسی از طفل و نوجوان از طريق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار يا اجیر كردن براي هرزه -۵

 ستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی؛سوءا

در دسترس قراردادن يا ارائه محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان به يک يا چند مجازات درجه هشت  -۶

 قانون مجازات اسالمی؛

گهداري آثار سمعی و بصري مستهجن استفاده از طفل و نوجوان براي تهیه، تولید، توزيع، تکثیر، نمايش، فروش و ن -۷

 يا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله يا بارگذاري محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل كه در آنها از اطفال و  -۸

 نگهداري آنها به يکی از مجازاتهاي درجه شش قانون مجازات اسالمی؛ نوجوانان بهرهگیري شده و يا حمل و

منظور هرگونه آزار جنسی يا ارتباط جنسی نامشروع به يکی از  برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به -۹

 .مجازاتهاي درجه شش قانون مجازات اسالمی

ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان  -۱۱ماده

كشی اقتصادي، برداشت اعضاء يا جوارح و  نگاري، بهره اسالمی محکوم میشود؛ چنانچه اين رفتار با هدف فحشاء و هرزه

ت اسالمی يا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهاي مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازا

  .محکوم میشود

اشخاصی كه واسطهگري در ارتکاب جرم موضوع اين ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و  -۱تبصره

 .شوند صورت به مجازات معاون محکوم می حداكثر تا حداكثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر اين

ور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع هرگاه كاركنان نهادهاي حکومتی مأم -۲تبصره

اين ماده دخالت داشته باشند، عالوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم 

 .شوند می



سالمی محکوم هركس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات ا -۱۲ماده

 .میشود

هركس مرتکب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه  -۱۳ماده

 .سه قانون مجازات اسالمی محکوم میشود

همچنین انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اينکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و  -۱تبصره

 .برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول اين ماده مستثنی است

چنانچه پزشکان يا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع اين ماده شركت يا معاونت داشته  -۲تبصره

مجازات اسالمی محکوم  باشند، عالوه بر مجازات مقرر در اين قانون به محرومیتها و ممنوعیتهاي درجه پنج قانون

 .میشوند

هركس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودكشی طفل يا نوجوان را فراهم آورد يا تسهیل كند و مشمول  -۱۴ماده

 :شود مقررات حد يا قصاص نشود، عالوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زير مجازات می

جر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون الف( هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودكشی من

 مجازات اسالمی؛

ب( هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی يا روانی به طفل و 

 نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی؛

 .حبس درجه هشت قانون مجازات اسالمی شود، به مجازات پ( هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع ن

اين ( ۲كشی اقتصادي از اطفال و نوجوانان موضوع ماده) هر شخصی برخالف مقررات قانون كار مرتکب بهره -۱۵ماده

هاي مذكور در قانون كار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی نیز محکوم  قانون شود، عالوه بر مجازات

 .شود می

در اختیار قراردادن يا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان يا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی  -۱۶ماده

 شده و محکومیت مرتکب كشف

 .به جزاي نقدي درجه هشت قانون مجازات اسالمی میشود



 هر كس از وقوع جرم يا شروع به آن يا خطر شديد و -۱۷ماده

يا نوجوانی مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايی اعالم و گزارش به مقامات يا  الوقوع علیه طفل قريب

مراجع صالحیتدار و كمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع 

متناسب براي جلوگیري از وقوع خطر و يا تشديد و يا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوري و 

نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اينکه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهی متوجه خود او 

  .يا ديگران نشود، به يکی از مجازاتهاي درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم میشود

در اين ماده از افرادي باشد كه مطابق قوانین و مقررات و يا بر حسب وظیفه شغلی  اگر مرتکب جرم مذكور -تبصره

مکلف به اعالم، گزارش يا كمک میباشند و يا به اقتضاي حرفه خود میتوانند كمک مؤثري كنند، به دو يا هر سه مجازات 

مومی يا محرومیت از فعالیت درجه شش قانون مجازات اسالمی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی يا ع

 .شود ماه تا دوسال محکوم می در آن حرفه به مدت شش

افشاي هويت كسی كه وقوع جرم يا شروع به ارتکاب آن يا خطر شديد و قريبالوقوع علیه طفل يا نوجوان را  -۱۸ماده

شرعی ممنوع است و دهد، جز با رضايت خود او يا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين  گزارش می

شود و در مواردي كه افشاي هويت موجب وقوع  مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسالمی محکوم می

دهنده شود، افشاكننده حسب مورد به يک يا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسالمی محکوم  جرم علیه گزارش

 .میشود

آمیز را افشا و يا جزئیات  طفل يا نوجوان بزهديده يا در وضعیت مخاطرههر كس هويت يا اطالعات و اسرار  -۱۹ماده

هاي گروهی و يا با توزيع، تکثیر، انتشار و نمايش فیلم  جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان يا علیه وي را از طريق رسانه

ه ارتکاب آن يا بروز اي كه موجب تجري ديگران، اشاعه جرم، آموزش شیو گونه يا عکس و مانند آن تشريح كند به

هرگونه ضرر يا آسیب به طفل يا نوجوان يا خانواده وي شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی 

 .شود محکوم می

منظور استفاده علمی يا در جهت  صورت محدود و به هرگاه توزيع، انتشار و نمايش فیلم يا عکس و مانند آن به -تبصره

 .او باشد و همچنین ساير موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی استمصالح طفل يا كمک به 



قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ( ۲۹هرگاه كاركنان دستگاههاي موضوع ماده) -۲۰ماده

عهده دارند يا در امور جمهوري اسالمی ايران كه مسؤولیت نگهداري، مراقبت، آموزش يا تربیت طفل و نوجوان را بر

كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدي موضوع اين قانون شركت يا معاونت داشته باشند،  مربوط به آنان فعالیت می

عالوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به يک يا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهاي درجه شش قانون 

 .شوند مجازات اسالمی محکوم می

چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون شركت يا معاونت داشته باشد به مجازاتهاي مقرر  -۲۱ماده

قانون مجازات اسالمی محکوم میشود. درصورتی كه ارتکاب جرم صرفاً منتسب به يکی از شعب شخص ( ۲۰در ماده )

 .شود بوط اعمال میحقوقی باشد، مجازات انحالل شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مر

در موارد زير مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد  -۲۲ماده

 شد:

اين قانون از افرادي باشد كه سمت واليت، وصايت، ( ۱۳و )( ۱۲، )(۱۱، )(۱۰الف( مرتکب جرائم موضوع مواد )

 .نحو مراقبت و نگهداري از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد قیمومت يا سرپرستی دارد يا به هر

اين قانون سوءاستفاده كرده ( ۱۶تا )( ۸ب( مرتکب از كمتوانی ذهنی يا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد )

 .باشد

 .مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد صورت پ( در صورتی كه مرتکب به

ه مرتکب جرائم موضوع اين قانون نوجوان باشد، موارد تشديد مجازات نسبت به وي اعمال درصورتی ك -۲۳ماده

 .نمیشود

منظور ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اختصاص يافته و استفاده شده باشد و نیز عوايد  اموال و اشیائی كه به -۲۴ماده

و در غیر اين صورت مرتکب يا مرتکبان به  حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط يا مصادره

تناسب میزان نقش خود عالوه بر مجازاتهاي مقرر، به پرداخت جزاي نقدي معادل بهاي كارشناسی اموال در هنگام وقوع 

 .جرم محکوم میشوند



ها را براي ارتکاب شده موضوع اين ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود كه مالک آن هرگاه اموال و اشیاء استفاده -تبصره

 جرم در اختیار مرتکب

 .شود قرار داده است، معاون جرم محسوب و عالوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می

هاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در  اعمال مجازاتهاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات -۲۵ماده

 مرتکب جرم موضوع اين قانون مجازات شديدتري مقررصورتی كه در ساير قوانین براي 

 .شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود

در اجراي حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال يا نوجوانان به جزاي نقدي يا مصادره اموال يا ساير  -۲۶ماده

 .بر وصول مطالبات دولت است ديده مقدم محکومیتهاي مالی، پرداخت ديه و خسارات طفل و نوجوان بزه

هريک از مسؤوالن يا كاركنان نهادهاي حکومتی يا دستگاههاي اجرائی كه از انجام وظايف مقرر در اين قانون  -۲۷ماده 

 .امتناع كند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم میشود

  

 حمايتیتحقیق، رسیدگی و تدابیر  -فصل چهارم

كل دادگستري استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه  رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس -۲۸ماده

قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه كیفري و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوي 

 .ها نیست شعب مانع رسیدگی به ساير پرونده موضوع اين قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص اين

رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع اين قانون جز در مواردي كه در صالحیت دادگاه كیفري است در  -۲۹ماده

دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعی بهزيستی يا واحد حمايت دادگستري و حضور مددكار اجتماعی انجام 

 .مر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بودمیشود؛ اين ا

عالوه بر جهات قانونی براي شروع به تعقیب موضوع قانون آيین دادرسی كیفري، موارد زير نیز از جهات  -۳۰ماده

 :قانونی براي شروع به تعقیب يا اتخاذ تدابیر حمايتی مقرر در اين قانون میباشد

 الف( تقاضاي طفل و نوجوان؛



دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نیست در صورتی  و درخواستهاي مکتوب يا شفاهی كه هويت گزارش ب( گزارشها

 .كه داراي قرائن معقول و متعارف باشد

باشد و در  تمام جرائم موضوع اين قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکايت شاكی خصوصی قابل تعقیب می -۳۱ماده

 .نخواهد شدصورت گذشت شاكی خصوصی تعقیب موقوف 

اين قانون، حسب ( ۳آمیز موضوع ماده ) مددكاران اجتماعی بهزيستی پس از كسب اطالع از وضعیت مخاطره -۳۲ماده

 :دهند مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زير انجام می

رت لزوم دعوت از الف( دعوت والدين، اولیاء، سرپرستان قانونی و يا ساير اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صو

 طفل و نوجوان به همراه آنها؛

ب( مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و يا ساير محلهاي مرتبط به همراه ضابطان دادگستري 

 .در صورت نیاز

 سؤاالت و تحقیقات بايد به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات كافی براي جلوگیري از -تبصره

 .شود انتشار و افشاي اطالعات اتخاذ 

الوقوعی طفل يا نوجوان را تهديد كند يا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده  هرگاه خطر شديد و قريب -۳۳ماده

اين قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعی بهزيستی يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري ( ۳)

ر حدود وظايف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات الزم را در صورت امکان با مشاركت و همکاري مکلفند فوري و د

والدين، اولیاء و يا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسیب و پیشگیري از وقوع جرم انجام داده 

نظر مددكار اجتماعی به مراكز بهزيستی يا ساير و در موارد ضروري وي را از محیط خطر دور كرده و با تشخیص و زير 

مراكز مربوط منتقل كنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطالع دادستان 

 .برسانند

مددكاران اجتماعی بهزيستی يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري به منظور انجام تحقیقات و  -۳۴ماده

ت موضوع اين قانون، حق ورود به محل زندگی و كار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و يا دستور مقام قضائی اقداما

اين قانون كه در اين صورت بايد در گزارش تنظیمی ( ۳۳ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتی موضوع ماده )

 .موضوع اين ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر كنند



يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابیر حمايتی موضوع اين ( ۳۳هرگاه دادستان پس از مالحظه گزارش موضوع ماده ) -۳۵ماده

قانون را ضروري تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، كیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، 

ن قانونی او، در صورت امکان با همکاري و توسط اين اجتماعی و اخالقی طفل يا نوجوان و والدين، اولیاء يا سرپرستا

اشخاص اقدام الزم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروري پس از أخذ نظر مددكار اجتماعی بهزيستی و يا 

واحد حمايت دادگستري دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند 

كز بهزيستی يا ساير مراكز مرتبط و يا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداكثر ظرف مدت پانزده مرا

 .روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعالم میکند

هرگاه حمايت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزهديده، مستلزم اتخاذ تصمیم در  -۳۶ماده

يت، قیمومت، سرپرستی، مالقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جايگزين يا مراكز بهزيستی خصوص حضانت، وال

و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی يا بازپروري، نگهداري در مکانی مطمئن و امن و يا سپردن موقت 

طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت 

 .كند مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می

 .باشد شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمی مختومه -۱تبصره

وع اين ماده را فوري تشخیص هرگاه دادگاه، رأساً يا به درخواست دادستان انجام هر يک از اقدامات موض -۲تبصره

 .دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوي و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. اين دستور فوري اجراء میشود

كننده به جرائم موضوع اين قانون مکلف است هنگام صدور رأي، با درخواست طفل يا  دادگاه كیفري رسیدگی -۳۷ماده

 .سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهاي واردشده به طفل يا نوجوان اقدام كندنوجوان يا والدين، اولیاء يا 

والدين، اولیاء، سرپرست قانونی و وكیل طفل و نوجوان و همچنین يک مددكار اجتماعی، حق حضور در  -۳۸ماده

   .جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهاي حمايتی از طفل و نوجوان را دارند

با اصالحات بعدي از  ۴/۱۲/۱۳۹۲قانون آيین دادرسی كیفري مصوب ( ۶۶تواند عالوه بر موارد ماده ) دادگاه می -تبصره

هاي مردمنهادي كه داراي مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در  نماينده مطلع سازمان

 .جلسه دعوت كند



ديده در اين زمینه  قات از اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون بايد توسط اشخاص آموزشتمام اقدامات و تحقی -۳۹ماده

 .عمل آيد و در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممکن برحسب نیازهاي آنها به

مرجع قضائی میتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزيابی و  -۴۰ماده

تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وي يا والدين، اولیاء و يا سرپرستان قانونی او، وضع 

 .خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعی بهزيستی محول كند

مرتکب از والدين يا اولیاي طفل اين قانون چنانچه ( ۹و )( ۸، )(۷مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد ) -۴۱ماده

يا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددكار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعويق صدور حکم يا 

 .تعلیق اجراي مجازات اقدام كند

 كننده به جرائم موضوع اين قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان میتواند دادگاه رسیدگی -۴۲ماده

ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد يک يا چند مورد از تصمیمات زير را اتخاذ كند. اين تصمیمات از حیث 

 :قابلیت تجديدنظرخواهی تابع حکم اصلی است

 الف( معرفی طفل و نوجوان يا خانواده آنها به سازمانها و نهادهاي دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمايتی؛

 و طفل سرپرستی و وصايت قیمومت، واليت، حضانت، مالقات،  محدوديت در اعمال حقوق مربوط بهب( ايجاد 

 نوجوان؛

 .بهزيستی يا مراكز مربوط موقت به سازمان  صورت  پ( سپردن طفل و نوجوان به

، اولیاء يا تواند در كلیه مراحل رسیدگی والدين كننده می در تمام موارد موضوع اين قانون، قاضی رسیدگی -۴۳ماده

هاي آموزشی  سرپرست قانونی اطفال و نوجوان يا ساير اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شركت و أخذ گواهی دوره

 .حقوق اطفال و نوجوانان كند

مددكاران اجتماعی بهزيستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم با بهرهگیري از خدمات ساير  -۴۴ماده

اي مربوط بر نتايج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را اشخاص و نهاده

 .پیگیري میکنند



دادگاه صادركننده حکم قطعی میتواند با در نظرگرفتن گزارش مددكاران اجتماعی مبنی بر ايجاد تغییر در  -۴۵ماده

ی در تصمیمات صادرشده بازنگري و اتخاذ تصمیم مجدد وضعیت طفل يا نوجوان، والدين، اولیاء يا سرپرستان قانون

 .كند

در تمام تدابیر و اقدامات حمايتی موضوع اين قانون، اولويت با اقداماتی است كه منجر به خروج طفل يا  -۴۶ماده

 .نوجوان از محیط خانواده يا قطع ارتباط با آنها نشود

اين قانون ( ۳سیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده )مراجع قضائی مکلفند در صورتی كه در جريان ر -۴۷ماده

 .مواجه شوند، وي را حسب مورد به بهزيستی يا دادستان محل سکونت معرفی كنند

در مواردي كه طفل ناقض قوانین جزائی يا نوجوان بزهکار، بزهديده نیز باشد، دادسرا يا دادگاه رسیدگی به  -۴۸ماده

جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند؛ در صورتی كه واحد مددكاري مرجع قضائی جرائم اطفال و نوجوانان به 

 .مزبور، طفل يا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعالم موضوع به قاضی مربوط است

 .ساير ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع اين قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود -۴۹ماده

و سیزدهم ( ۱۲در مواردي كه مقررات اين قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم ) -۵۰ماده

 .شود، رعايت قوانین و مقررات مربوط الزامی است قانون اساسی می( ۱۳)

 :االجراء شدن اين قانون، قوانین زير ملغی میشود از تاريخ الزم -۵۱ماده

 مجلس شوراي اسالمی؛ ۲۵/۹/۱۳۸۱و نوجوانان مصوب قانون حمايت از كودكان  -۱

 قانون مبارزه با قاچاق انسان،( ۳ماده )( ۱تبصره )  -۲

 ؛۲۸/۴/۱۳۸۳مصوب 

 قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات،( ۱۲ماده ) -۳

 .با اصالحات بعدي آن ۱۵/۶/۱۳۸۵مصوب 

ماه   شنبه مورخ بیست و سوم ارديبهشت جلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل بر پنجاه و يک ماده و پانزده تبصره در 

 به تأيید شوراي نگهبان رسید. ۳۱/۲/۱۳۹۹تصويب شد و در تاريخ  يکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمی 


