
قان�ن حمایت از اطفال و ن�ج�انان
مص�ب 99

(www.vakil0098.ir)تدوین:پویا خرامان مدیر سایت وکیل ایران

فصل اول- كليات
ماده۱- اصطالحات به كار رفته در اين قان�ن، به شرح زیر ت�ریف م� ش�د:

الف) طفل: هر فرد که به سن بل�غ شرع� نرسیده است.

ب) ن�ج�ان: هر فرد زیر هجده  سال کامل شمس� که به سن بل�غ شرع� رسیده است.

پ) بیت�جه� و سهالنگاري: ک�تاه� در انجام تکالیف� از قبيل تأمین نیازهای اساس� و ضروری طفل و ن�ج�ان یا وظايف مربوط به
حضانت، والیت، قیم�مت، وصایت، سرپرست�، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان ت�سط والدین، اولیاء یا سرپرست قان�ن� یا هر

شخص� که مکلف به آن است.

ت) س�ءرفتار: هرگ�نه فعل يا ترك فعل عمدي که سالمت جسم�، روان�، اخالق� يا اجتماع� طفل و ن�ج�ان را در معرض خطر و
آسيب قراردهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، س�ءاستفاده جنس�، ت�هين یا تهديد نسبت به طفل يا ن�ج�ان در ص�رت� كه

جنبه تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمت�ارف و یا خ�دداری از کمک به وی.

ث) بهرهکش� اقتصادی: بهكارگيري غيرقان�ن� طفل و ن�ج�ان و یا وادارکردن یا گماردن او به كار يا خدمت� که از لحاظ جسم�،
روان�، اخالق� یا اجتماع� با نظر به وضعیت طفل و ن�ج�ان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

ج) معامله: خريد و فروش يا هرگ�نه اقدام غیرقان�ن� كه به م�جب آن طفل يا ن�ج�ان در ازاي پرداخت وجه يا امتياز و ساير م�ارد
در اختيار ديگري قرار مي گيرد.

چ) فحشاء: هرگ�نه به كارگيري و يا واداركردن طفل و ن�ج�ان در فعاليت هاي جنس� براي خ�د يا ديگري.

ح) مبتذل: هرگ�نه محت�ا یا تص�یری که دارای صحنه یا ص�ر قبیحه باشد.

خ )مستهجن: هرگ�نه محت�ا اعم از ص�ت� یا تص�یری که به ص�رت واقع� یا غیرواقع� بیانگر برهنگ� کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل
جنس� یا اندام جنس� انسان است.

د) هرزهنگاری: تهيه و ت�ليد هر اثری که محت�ای آن بیانگر جذابیت جنس� طفل یا ن�ج�ان مانند برهنگ�، آمیزش، عمل جنس� يا
اندام جنس� باشد.

ذ) خطر شديد و قريب ال�ق�ع: وضعيت� كه حيات يا سالمت جسم� يا روان� طفل و ن�ج�ان به شدت تهديد و در معرض آسيب قرار
گيرد، به نح�ي كه مداخله ف�ري و چاره ج�يي را ايجاب نمايد.
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ماده۲- تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمس� نرسيده اند، مشم�ل اين قان�ن مي باشند.

ماده۳- م�ارد زیر در ص�رتیکه طفل یا ن�ج�ان را در معرض بزهدیدگ� یا ورود آسیب به سالمت جسم�، روان�، اجتماع�، اخالق�،
امنیت و يا وضعیت آم�زش� وی قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز محس�ب شده و م�جب مداخله و حمایت قان�ن� از طفل و ن�ج�ان

میش�د:

الف) بي سرپرست� طفل و ن�ج�ان و يا  بی ت�جه� و سهل انگاری در انجام وظايف قان�ن� و شرع� نسبت به آنان از س�ي هر شخص�
كه مکلف به آن است؛

ب) ابتالي هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قان�ن� به بيماري يا اختاللهای رفتاري، روان� یا شخصيت� و يا بيماري هاي جسم�
واگير صعب العالج به تشخيص پزشك� قان�ن�؛

پ) زندان� شدن هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قان�ن�؛

ت) ابتالء هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قان�ن� به اعتيادهاي زيان آور نظير م�اد مخدر و روانگردان یا قمار؛

ث) ق�ادي و يا دائر يا اداره كردن مراكز فساد و فحشا ت�سط هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قان�ن� و يا اشتهار آنها به فساد
اخالق و فحشا؛

ج) خش�نت مستمر والدين، اولياء، سرپرستان قان�ن� و يا ساير اعضاي خان�اده نسبت به يكديگر؛

چ) عدم اقدام براي ثبت واقعه والدت یا عدم أخذ اسناد سجل� یا ه�یت� براي طفل یا ن�ج�ان بدون عذر م�جه؛

ح) بازماندن طفل و ن�ج�ان از تحصيل؛

خ) طردشدن طفل و ن�ج�ان از س�ي خان�اده؛ 

د) کمت�ان� جسم� يا ذهن� طفل و ن�ج�ان، ابتالي وي به بيماريهاي خاص يا اختالل ه�يت جنس�؛

ذ) نقض ق�انین جزائ� ت�سط طفل یا ارتکاب جرم ت�سط ن�ج�ان و یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه، واردشدن يا واردكردن
طفل و ن�ج�ان در فعاليت هايی نظير تكدي گري و قاچاق و همچنين اعتياد آنان به م�اد مخدر، روانگردان يا مشروبات الكل�؛

ر) هرگ�نه وضعیت زیانبار ناش� از فقر شدید، آوارگ�، پناهندگ�، مهاجرت یا بیتاب�یت�؛

ز) فرار مكرر از خانه يا مدرسه و ترك تحصيل از س�ي طفل یا ن�ج�ان؛

ژ) س�ءرفتار نسبت به طفل و ن�ج�ان و يا بهره كش� از او.

فصل دوم- تشكيالت

ماده۴- دفتر حمايت از اطفال و ن�ج�انان ق�ه قضائيه به منظور ايجاد زمينه هاي همكاري با ساير نهادها، تهيه گزارشهاي م�ردي يا
ادواري، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطالعات�، پايش و ارزشيابي فعاليتهاي دفاتر استان� و شهرستان� در خص�ص اجراي
اين قان�ن در ق�ه قضائيه تشكيل مي ش�د. واحدي از اين دفتر در ح�زه قضائ� هر استان و تحت نظر رئيس كل آن ح�زه تشكيل و

مستقر مي ش�د.

ماده۵- با تشخيص رئيس ق�ه قضائيه، در ح�زه هاي قضائ� شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكيالت مناسب جهت ايجاد
زمينه هاي همكاري با ساير نهادها و اجراي وظايف زير تشكيل مي ش�د:



الف) مداخله ف�ري قضائ� به منظور پيشگيري از بزه ديدگ� اطفال و ن�ج�انان در معرض خطر شديد و قريب ال�ق�ع و يا جل�گيري از
ورود آسيب بيشتر به آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت هاي حق�ق� و تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و ن�ج�انان در معرض خطر يا بزه ديده؛

پ) ايجاد شرايط مناسب در خان�اده براي اطفال و ن�ج�انان در معرض خطر يا بزه ديده و يا معرف� آنان به بهزيست� و يا ساير
نهادهاي مربوط؛

ت) تهيه و ارائه گزارش از وضعيت طفل و ن�ج�ان م�ض�ع اين قان�ن و درخ�است اتخاذ اقدامات حمايت�- قضائ� از مراجع قضائ�
صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجراي آراء و تصميمات مرتبط با طفل و ن�ج�ان و همچنین اجراي آراء و تصميمات ارجاع� ت�سط مقام قضائ� و
پيگيري و پايش وضعيت وي پس از اجراي رأي يا تصميم و ارزشيابي اقدامات به عمل آمده؛

ج) تهیه گزارشهای م�ردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطالعات� مرتبط با طفل و ن�ج�ان.

تبصره- در هر ح�زه قضائ� شهرستان مادام كه تشكيالت م�ض�ع اين ماده ايجاد نشده است، وظايف مقرر، تحت نظارت دادستان و
ت�سط داديار آم�زش ديده در ح�زه اطفال و ن�ج�انان و در ح�زه قضائ� بخشها با نظارت رئيس ح�زه قضائ� انجام مي ش�د.

ماده۶- دستگاهها و نهادهاي زیر، در راستای تحق� اهداف این قان�ن عهده دار وظايف زير مي باشند:

الف) سازمان بهزيست� كش�ر مکلف است:

۱ –با استفاده از مددكاران اجتماع� در قالب ف�ریتهای خدمات اجتماع� با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظام� نسبت به
شناسايي، پذيرش، حمایت، نگهداری و ت�انمندسازي اطفال و ن�ج�انان م�ض�ع این قان�ن و اعالم م�ض�عات به مراجع صالح اقدام

کند.

۲ –در راستاي وظايف قان�ن� و وظايف مقرر در اين قان�ن از همكاري و مشاركت تمام� دستگاههاي اجرائ� م�ض�ع ماده (۵) قان�ن
مديريت خدمات كش�ري مص�ب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده كند. دستگاههاي اجرائ� مكلفند در چهارچ�ب وظایف قان�ن� خ�د با سازمان

مذك�ر همكاري كنند.

۳ –نسبت به أخذ و جمعآوري اطالعات مربوط به وضعيتهاي مخاطره آميز براي اطفال و ن�ج�انان و انجام اقدامات الزم براي افزايش

آگاه� هاي مردم در اين زمينه اقدام کند.

ب) نيروي انتظام� جمه�ري اسالم� ايران از طریق پلیس ویژه اطفال و ن�ج�انان مكلف است:

۱ –نسبت به شناسايي اطفال و ن�ج�انان در وضعيت مخاطره آميز در م�ارد مراجعه يا معرف� آنان به نيروي انتظام� يا م�اجه شدن
با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب م�رد براي معرف� به سازمان بهزيست� كش�ر يا مراجع قضائ� و انجام

حمايت هاي م�رد نياز بر اساس اين قان�ن یا سایر ق�انین مرتبط اقدام كند.

۲ –در مأم�ريت هاي مددكاران اجتماع� و انجام وظایف مح�له در اجراي اين قان�ن، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز
اطفال و ن�ج�انان م�ض�ع مأم�ريت، اقدام قان�ن� الزم را به عمل آورد.

۳ –وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم عليه اطفال و ن�ج�انان بزه دیده را  حسب م�رد به مراجع ذی صالح قضائ� و سازمان بهزیست�
کش�ر گزارش نماید.

پ) سازمان زندانها و اقدامات تأمين� و تربيت� كش�ر مكلف است:



۱ –نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از ن�ج�انان و سایر زندانیان اقدام کند.

۲ –اطالعات اطفال و ن�ج�انان� را که در کان�ن اصالح و تربیت نگهداری میش�ند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند
حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمايت� به سازمان بهزیست� كش�ر اعالم كند.

۳ –اطفال و ن�ج�انان� را كه پدر يا مادر يا سرپرست قان�ن� آنان در زندان به سر مي برند، به سازمان بهزيست� كش�ر معرف� كرده تا
برابر مقررات، طفل يا ن�ج�ان نيازمند را حمايت كند.

ت) وزارت کش�ر مکلف است:

۱ –با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و ن�ج�انان فاقد اسناد سجل� یا ه�یت� اعم از اتباع ایران� و غیرایران�
و معرف� آنان حسب م�رد به نهادهای حمایت�، آم�زش�، درمان� یا قضائ� جهت اقدامات حمایت� اقدام كند.

۲ –از طریق سازمان ثبت اح�ال کش�ر با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و ت�ییرات آن هر سال
حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیل� جدید اسام� و نشان� اطفال و ن�ج�انان ایران� و غیرایران� را که به سن قان�ن� تحصیل

رسیدهاند، به تفکیک مناط� به آم�زش و پرورش اعالم كند .

ث) وزارت ت�اون، کار و رفاه اجتماع� مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ –نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کش� اقتصادی از اطفال یا ن�ج�انان؛

۲ –معرف� اطفال و ن�ج�انان بزه دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایت� و قضائ�؛

۳ –پوشش بیمهای م�ض�ع ماده (۱۴۸) قان�ن كار مص�ب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای ن�ج�انان بین پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آم�زش پزشک� مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ –تدوین دست�رالعملهای بهداشت کار و مراقبت پزشک� برای انطباق شرایط کار ن�ج�انان با استانداردهای الزم؛

۲ –پذیرش و درمان ف�ری اطفال و ن�ج�انان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشت� درمان� همراه با ارسال گزارش م�ارد مشک�ک به آزار
به مراجع قضائ� و بهزیست�؛

۳ –پوشش کامل بیمه سالمت برای تمام اطفال و ن�ج�انان ساکن ایران.

چ) وزارت آم�زش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ –اعالم م�ارد عدم ثبتنام و م�ارد مشك�ك به ترک تحصیل اطفال و ن�ج�انان تا پایان دوره مت�سطه به سازمان بهزیست� كش�ر و یا
دفتر حمایت از اطفال و ن�ج�انان ق�ه قضائیه حسب م�رد جهت انجام اقدامات الزم؛

۲ –شناسایی، راهنمایی و معرف� اطفال و ن�ج�انان م�ض�ع این قان�ن به نهادهای حمایت� و قضائ� جهت انجام اقدامات حمایت�
الزم؛

۳ –انجام اقدامات الزم جهت ثبت نام و پوشش تحصیل� کامل اطفال و ن�ج�انان م�ض�ع این قان�ن تا پایان دوره مت�سطه؛

۴ –آم�زش مدیران و کارکنان آم�زش� و اداری در زمینه حق�ق اطفال و ن�ج�انان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمه�ری اسالم� ایران در راستای رسالت خ�د مبن� بر اطالع رسان� درم�رد حق�ق اطفال و ن�ج�انان
م�ظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

ن�ج�انان؛ و اطفال حق�ق ح�زه د دم م عم�م اطالعات سطح دن باالب ای ب منظم نامههای ب پخش و د –ت�ل ۱



۱ –ت�لید و پخش برنامههای منظم برای باالبردن سطح اطالعات عم�م مردم در ح�زه حق�ق اطفال و ن�ج�انان؛

۲ –طراح� و ایجاد نظام ردههای سن� و محت�ایی آثار و محص�الت

صدا و سیما در برنامههای مرتبط با اطفال و ن�ج�انان؛

۳ –همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قان�ن برای ت�لید آثار و برنامههای علم�، آم�زش� و فرهنگ� جهت تحق�
اهداف این قان�ن؛

۴ –جل�گیری از ت�لید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محص�ل مضر به سالمت، تربیت، اخالق، یا سایر حق�ق اطفال یا ن�ج�انان؛

۵ –تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباط� برای تهیه کنندگان، مجریان و دست اندرکاران ت�لید و پخش برنامه های صدا و
سیما در راستای اجرای این قان�ن.

تبصره- آيين نامه اجرائ� اين ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزم االجراءشدن اين قان�ن ت�سط وزارت ت�اون، كار و رفاه اجتماع� و با
همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه شده و به تص�يب هيأت وزيران خ�اهد رسيد.

فصل س�م- جرائم و مجازاتها

ماده۷- هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قان�ن� طفل و ن�ج�ان و تمام اشخاص� كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل
را برعهده دارند، چنانچه برخالف مقررات قان�ن تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و ج�انان ايران� مص�ب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از

ثبت نام و فراهم كردن م�جبات تحصيل طفل و ن�ج�ان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره مت�سطه امتناع كنند يا به هر نح�ي از
تحصيل او جل�گيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قان�ن مجازات اسالم� محك�م م� ش�ند.

تبصره- هرگاه محك�مٌ عليه پس از ابالغ حكم قطع� از انجام تكليف مقرر در مهلت ت�يين شده از طرف دادگاه خ�دداري كند يا پس
از اجراي حكم، دوباره طفل و ن�ج�ان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قان�ن مجازات اسالم� محك�م م� ش�د.

ماده۸- هر کس با تهدید، ترغیب یا تش�يق م�جب فرار طفل يا ن�ج�ان از خانه يا مدرسه و يا ترک تحصیل وی ش�د یا اطفال يا
ن�ج�انان را بدین منظور فريب دهد و يا م�جبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در ص�رت فرار یا ترک تحصیل، حسب م�رد به یک یا
چند م�رد از مجازات هاي درجه شش قان�ن مجازات اسالم� محک�م میش�د و در  ص�رت عدم تحق� فرار يا ترك تحصيل، برای بار

اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و ن�ج�انان م�اجه و در ص�رت تکرار به مجازات ف�ق محک�م میش�د.

ماده۹- هرگاه در اثر بی ت�جه� و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و ن�ج�انان نتایج زیر واقع ش�د، مقصر عالوه
بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات میش�د:

الف) ف�ت طفل یا ن�ج�ان حسب م�رد به مجازات حبس درجه پنج قان�ن مجازات اسالم�؛

ب) فقدان یک� از ح�اس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگ� عض�، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العالج یا دائم� جسم� یا روان�
و یا ایراد جراحت از ن�ع جائفه یا باالتر حسب م�رد به مجازات حبس درجه شش قان�ن مجازات اسالم�؛

پ) نقصان یک� از ح�اس یا منافع، شکستگ� استخ�ان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روان� به مجازات حبس درجه هفت قان�ن
مجازات اسالم�؛

ت) جراحت سر و ص�رت و یا گردن در ص�رت عدم شم�ل هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قان�ن
مجازات اسالم�؛

ث) آزار جنس� ناش� از بیت�جه� و سهالنگاری شدید و مستمر حسب م�رد به یک� از مجازات های درجه هشت قان�ن مجازات
اسالم�.



اسالم�.

تبصره- هرگاه بي ت�جه� و سهل  انگاري والدين منجر به نتايج م�ض�ع اين ماده ش�د؛ حسب م�رد به مجازات تا حداقل مندرج در
بندهاي ف�ق محك�م م� ش�ند، در خص�ص بند «ت» اين ماده در ص�رت� والدين مشم�ل حكم اين تبصره م� ش�ند كه اقدامات الزم

براي جل�گيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

ماده۱۰- هرکس نسبت به طفل یا ن�ج�ان مرتکب آزار یا س�ءاستفاده جنس� ش�د، در ص�رت� که مشم�ل مجازات حد نباشد با
درنظرگرفتن شرایط� مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات م� ش�د:

۱ –آزار جنس� تماس� ت�سط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قان�ن مجازات اسالم�؛

۲ –سایر آزارهای جنس� تماس� به مجازات حبس درجه شش قان�ن مجازات اسالم�؛

۳ –آزار جنس� غیرتماس� ت�سط محارم یا با عنف به یک� از مجازات های درجه هفت قان�ن مجازات اسالم�؛

۴ –سایر آزارهای جنس� غیرتماس� به یک� از مجازاتهای درجه هشت قان�ن مجازات اسالم�؛

۵ –بهرهکش� جنس� از طفل و ن�ج�ان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه نگاری یا س�ءاستفاده جنس�
به مجازات حبس درجه پنج قان�ن مجازات اسالم�؛

۶ –در دسترس قراردادن یا ارائه محت�ا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا ن�ج�ان به یک یا چند مجازات درجه هشت قان�ن
مجازات اسالم�؛

۷ –استفاده از طفل و ن�ج�ان براي تهيه، ت�ليد، ت�زيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمع� و بصري مستهجن یا مبتذل،
حسب م�رد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قان�ن مربوط؛

۸ –واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محت�ا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و ن�ج�انان
بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یک� از مجازاتهای درجه شش قان�ن مجازات اسالم�؛

۹ –برقراری ارتباط با طفل و ن�ج�ان در فضای مجازی به منظور هرگ�نه آزار جنس� یا ارتباط جنس� نامشروع به یک� از مجازاتهای
درجه شش قان�ن مجازات اسالم�.

ماده۱۱- هرگ�نه معامله راجع به طفل يا ن�ج�ان ممن�ع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قان�ن مجازات اسالم� محک�م
میش�د؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه نگاری، بهره کش� اقتصادی، برداشت اعضاء یا ج�ارح و یا استفاده از طفل و ن�ج�ان

در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قان�ن مجازات اسالم� محک�م میش�د .

تبصره۱- اشخاص� که واسطهگری در ارتکاب جرم م�ض�ع این ماده را حرفه خ�د قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا
حداکثر مجازات مباشر جرم محک�م و در غیر این ص�رت به مجازات معاون محک�م م� ش�ند.

تبصره۲- هرگاه کارکنان نهادهای حک�مت� مأم�ر به خدمات عم�م� اعم از دولت� و غیردولت� در ارتکاب جرم م�ض�ع این ماده
دخالت داشته باشند، عالوه بر مجازات اصل� به محرومیت اجتماع� درجه پنج قان�ن مجازات اسالم� محک�م م� ش�ند.

ماده۱۲- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و ن�ج�انان ش�د به مجازات حبس درجه سه قان�ن مجازات اسالم� محک�م میش�د.

ماده۱۳- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و ج�ارح طفل يا ن�ج�ان ش�د، به مجازات حبس درجه سه قان�ن
مجازات اسالم� محک�م میش�د.

تبصره۱- انتقال اعضاء و ج�ارح به بیماران نیازمند مشروط به اينكه عن�ان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن
آن عض�، مؤثر در مرگ او نباشد، از شم�ل این ماده مستثن� است.
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تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با ام�ر پزشک� در ارتکاب جرم م�ض�ع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، عالوه
بر مجازات مقرر در این قان�ن به محرومیتها و ممن�عیتهای درجه پنج قان�ن مجازات اسالم� محک�م میش�ند.

ماده۱۴- هرکس به هر نح� م�جبات ارتكاب به خ�دكش� طفل یا ن�ج�ان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشم�ل مقررات حد یا
قصاص نش�د، عالوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب م�رد به ترتیب زیر مجازات م� ش�د:

الف) هرگاه رفتار مرتكب، م�جب خ�دكش� منجر به ف�ت طفل و ن�ج�ان ش�د، به مجازات حبس درجه پنج قان�ن مجازات اسالم�؛

ب) هرگاه اقدامات مرتكب م�جب ف�ت طفل و ن�ج�ان نش�د، ول� منجر به ورود آسيب جسم� یا روان� به طفل و ن�ج�ان ش�د به
مجازات حبس درجه شش قان�ن مجازات اسالم�؛

پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نش�د، به مجازات  حبس درجه هشت قان�ن مجازات اسالم�.

ماده۱۵- هر شخص� برخالف مقررات قان�ن کار مرتکب بهره کش� اقتصادی از اطفال و ن�ج�انان م�ض�ع ماده(۲) این قان�ن ش�د،
عالوه بر مجازات های مذک�ر در قان�ن کار به مجازات حبس درجه شش قان�ن مجازات اسالم� نیز محک�م م� ش�د.

ماده۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش م�اد دخان� به اطفال و ن�ج�انان یا به واسطه آنان، م�جب ضبط م�اد دخان� کشف شده و
محک�میت مرتکب

به جزای نقدی درجه هشت قان�ن مجازات اسالم� میش�د.

ماده۱۷- هر کس از وق�ع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و

قریب ال�ق�ع علیه طفل يا ن�ج�ان� مطلع بوده یا شاهد وق�ع آن باشد و با وج�د ت�انايي اعالم و گزارش به مقامات یا مراجع
صالحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خ�دداري كند يا در ص�رت عدم دسترس� به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت
آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات ف�ری و متناسب براي جل�گيري از وق�ع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه

با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل ت�جه� مت�جه خ�د او یا دیگران نش�د، به یک� از مجازاتهای درجه شش
قان�ن مجازات اسالم� محک�م میش�د .

تبصره- اگر مرتکب جرم مذک�ر در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق ق�انين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغل� مکلف به اعالم،
گزارش يا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خ�د میت�انند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قان�ن مجازات

اسالم� و حسب م�رد به انفصال م�قت از خدمات دولت� یا عم�م� یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دوسال
محک�م م� ش�د.

ماده۱۸- افشای ه�یت کس� که وق�ع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبال�ق�ع علیه طفل یا ن�ج�ان را گزارش
م� دهد، جز با رضایت خ�د او یا به م�جب قان�ن و با رعايت حق�ق طفل و م�ازين شرع� ممن�ع است و مرتکب به مجازات درجه

هشت قان�ن مجازات اسالم� محک�م م� ش�د و در م�اردی که افشای ه�یت م�جب وق�ع جرم علیه گزارش دهنده ش�د، افشاکننده
حسب م�رد به یک یا چند مجازات درجه هفت قان�ن مجازات اسالم� محک�م میش�د.

ماده۱۹- هر کس ه�یت یا اطالعات و اسرار طفل يا ن�ج�ان بزهديده یا در وضعیت مخاطره آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی
ت�سط طفل و ن�ج�ان یا علیه وی را از طریق رسانه های گروه� و یا با ت�زیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن

تشریح كند به گ�نه ای که م�جب تجری دیگران، اشاعه جرم، آم�زش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگ�نه ضرر یا آسیب به طفل يا ن�ج�ان
یا خان�اده وی ش�د به مجازات حبس درجه شش قان�ن مجازات اسالم� محک�م م� ش�د.

تبصره- هرگاه ت�زیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به ص�رت محدود و به منظور استفاده علم� يا در جهت مصالح طفل
يا كمك به او باشد و همچنین سایر م�ارد با تشخیص قاض� از شم�ل اين ماده مستثن� است.

جمه�ري فرهنگ� و اجتماع� اقتصادي، ت�سعه ششم پنجساله برنامه قان�ن ماده(۲۹) م�ض�ع دستگاههاي کارکنان هرگاه ماده۲۰-



ماده۲۰ هرگاه کارکنان دستگاههاي م�ض�ع ماده(۲۹) قان�ن برنامه پنجساله ششم ت�سعه اقتصادي، اجتماع� و فرهنگ� جمه�ري
اسالم� ايران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آم�زش یا تربیت طفل و ن�ج�ان را برعهده دارند يا در ام�ر مربوط به آنان فعاليت
م� كنند به هر نح� در ارتکاب جرائم عمدی م�ض�ع این قان�ن شرکت یا معاونت داشته باشند، عالوه بر مجازات مقرر با ت�جه به

نقش مرتکب به یک یا چند م�رد از محرومیتها و ممن�عیتهای درجه شش قان�ن مجازات اسالم� محک�م م� ش�ند.

ماده۲۱- چنانچه شخص حق�ق� در ارتکاب جرائم م�ض�ع این قان�ن شركت يا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰)
قان�ن مجازات اسالم� محک�م میش�د. درص�رت� که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یک� از شعب شخص حق�ق� باشد، مجازات

انحالل شخص حق�ق� صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال م� ش�د.

ماده۲۲- در م�ارد زير مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قان�ن� محك�م خ�اهد شد:

الف) مرتکب جرائم م�ض�ع م�اد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قان�ن از افرادی باشد که سمت والیت، وصایت، قیم�مت یا سرپرست�
دارد یا به هر نح� مراقبت و نگهداری از طفل و ن�ج�ان بر عهده او میباشد.

ب) مرتکب از کمت�ان� ذهن� یا جسم� طفل و ن�ج�ان در جرائم م�ض�ع م�اد (۸) تا (۱۶) این قان�ن س�ءاستفاده کرده باشد.

پ) در ص�رت� که مرتکب به ص�رت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و ن�ج�ان شده باشد.

ماده۲۳- درص�رت� که مرتکب جرائم م�ض�ع این قان�ن ن�ج�ان باشد، م�ارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیش�د.

ماده۲۴- ام�ال و اشیائ� که به منظور ارتکاب جرائم م�ض�ع اين قان�ن اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نيز ع�ايد حاصل از
ارتكاب آنها، درص�رت م�ج�د بودن حسب م�رد ضبط یا مصادره و در غير اين ص�رت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خ�د

عالوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناس� ام�ال در هنگام وق�ع جرم محک�م میش�ند.

تبصره- هرگاه ام�ال و اشياء استفاده شده م�ض�ع اين ماده مت�ل� به غير بوده و اثبات ش�د كه مالك آنها را برای ارتکاب جرم در
اختیار مرتکب

قرار داده است، معاون جرم محس�ب و عالوه بر مجازات مقرر قان�ن�، ام�ال مزبور مصادره م� ش�د.

ماده۲۵- اعمال مجازاتهاي م�ض�ع اين قان�ن، مانع از اجراي مجازات هاي حدود، قصاص و ديات نخ�اهد بود و در ص�رت� که در سایر
ق�انین برای مرتکب جرم م�ض�ع این قان�ن مجازات شدیدتری مقرر

شده باشد، مرتکب به همان مجازات محک�م میش�د.

ماده۲۶- در اجرای حکم محک�میت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا ن�ج�انان به جزای نقدی یا مصادره ام�ال یا سایر محک�میتهای
مال�، پرداخت دیه و خسارات طفل و ن�ج�ان بزه دیده مقدم بر وص�ل مطالبات دولت است.

ماده ۲۷- هریک از مسؤوالن یا کارکنان نهادهای حک�مت� یا دستگاههای اجرائ� که از انجام وظایف مقرر در این قان�ن امتناع كند
به انفصال از خدمات دولت� و عم�م� درجه پنج قان�ن مجازات اسالم� محک�م میش�د.

فصل چهارم- تحقيق، رسیدگ� و تدابير حمايت�
ماده۲۸- رئیس ق�ه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در

هر ح�زه قضائ� شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خان�اده را جهت رسیدگ� به جرائم و دعاوی م�ض�ع این قان�ن اختصاص
خ�اهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگ� به سایر پرونده ها نیست.

ماده۲۹- رسیدگ� به وضعیت مخاطرهآمیز م�ض�ع این قان�ن جز در م�اردی که در صالحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خان�اده و
با ارائه گزارش مددكار اجتماع� بهزيست� يا واحد حمایت دادگستري و حض�ر مددکار اجتماع� انجام ميش�د؛ این امر مانع از انجام



م ج ز ع ر ین � ي م ج � ج ر �ر و ري ی و ي � بهزي � ج ر رش ز ر ب
تحقیقات دادگاه نخ�اهد بود.

ماده۳۰- عالوه بر جهات قان�ن� برای شروع به ت�قیب م�ض�ع قان�ن آيين دادرس� كيفري، م�ارد زير نيز از جهات قان�ن� برای شروع
به ت�قيب يا اتخاذ تدابير حمايت� مقرر در اين قان�ن ميباشد:

الف) تقاضای طفل و ن�ج�ان؛

ب) گزارشها و درخ�استهاي مكت�ب يا شفاه� که ه�یت گزارش دهندگان و ن�یسندگان آنها مشخص نیست در ص�رت� که دارای
قرائن معق�ل و مت�ارف باشد.

ماده۳۱- تمام جرائم م�ض�ع این قان�ن جنبه عم�م� داشته و بدون شکایت شاک� خص�ص� قابل ت�قيب م� باشد و در ص�رت
گذشت شاك� خص�ص� ت�قيب م�ق�ف نخ�اهد شد.

ماده۳۲- مددكاران اجتماع� بهزيست� پس از کسب اطالع از وضعیت مخاطره آميز م�ض�ع ماده (۳) این قان�ن، حسب م�رد
تحقیقات و اقدامات مقتض� را از طرق زير انجام م� دهند:

الف) دع�ت والدین، اولیاء، سرپرستان قان�ن� و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و ن�ج�ان و در ص�رت لزوم دع�ت از طفل و ن�ج�ان
به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سك�نت، اشت�ال و تحصيل طفل و ن�ج�ان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستري در ص�رت
نياز.

تبصره- سؤاالت و تحقیقات باید به م�ض�ع م�رد بررس� محدود شده و تدابیر و اقدامات کاف� برای جل�گیری از انتشار و افشاي
اطالعات اتخاذ  ش�د.

ماده۳۳- هرگاه خطر شدید و قریب ال�ق�ع� طفل يا ن�ج�ان را تهديد کند يا به سبب وضعیت مخاطرهآميز م�ض�ع ماده (۳) این
قان�ن وق�ع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماع� بهزيست� يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند ف�ری و در

حدود وظایف و اختیارات قان�ن�، تدابیر و اقدامات الزم را در ص�رت امکان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان
قان�ن� طفل و ن�ج�ان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وق�ع جرم انجام داده و در م�ارد ضروری وي را از محیط خطر

دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماع� به مراکز بهزیست� يا ساير مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش م�ض�ع و اقدامات
خ�د را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطالع دادستان برسانند.

ماده۳۴- مددكاران اجتماع� بهزيست� يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقيقات و اقدامات
م�ض�ع این قان�ن، ح� ورود به محل زندگ� و کار افراد را جز با اجازه متصرف قان�ن� و یا دست�ر مقام قضائ� ندارند، مگر در

خص�ص اقدامات حمايت� م�ض�ع ماده (۳۳) اين قان�ن كه در اين ص�رت بايد در گزارش تنظیم� م�ض�ع این ماده ادله ضرورت
مداخله را نیز به روشن� ذكر کنند.

ماده۳۵- هرگاه دادستان پس از مالحظه گزارش م�ض�ع ماده (۳۳) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايت� م�ض�ع اين قان�ن را
ضروری تشخیص دهد با ت�جه به ن�ع و شدت خطر، کیفیت جرم و س�ابق و وضعيت جسم�، روان�، اجتماع� و اخالق� طفل يا
ن�ج�ان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قان�ن� او، در ص�رت امکان با همكاري و ت�سط این اشخاص اقدام الزم را جهت رفع خطر

انجام داده و در م�ارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماع� بهزیست� و یا واحد حمایت دادگستری دست�ر م�قت خروج طفل و
ن�ج�ان را از محیط خطر و انتقال او به مکان� مطمئن و امن مانند مراکز بهزيست� يا ساير مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص م�رد

اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتض� به دادگاه اعالم میکند.

ماده۳۶- هرگاه حمایت و رعايت مصلحت طفل يا ن�ج�ان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصميم در خص�ص حضانت،
واليت، قيم�مت، سرپرست�، مالقات، عزل ول� قهري، سپردن به خان�اده جایگزین یا مراكز بهزیست� و يا ساير نهادها و مؤسسات
اجتماع�، تربیت�، درمان� یا بازپروري، نگهداری در مکان� مطمئن و امن و یا سپردن م�قت به شخص م�رد اطمینان دادگاه باشد،

دادستان گزارش� در م�رد وضعیت طفل و ن�ج�ان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خان�اده ارسال م� کند.



تبصره۱- مخت�مه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه م�ض�ع اين ماده ت�سط دادستان نم� باشد.

تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخ�است دادستان انجام هر یک از اقدامات م�ض�ع این ماده را ف�ری تشخیص دهد، پیش از
ورود به ماهیت دع�ی و بدون أخذ تأمین، دست�ر م�قت صادر میکند. این دست�ر ف�ری اجراء میش�د.

ماده۳۷- دادگاه کیفری رسیدگ� کننده به جرائم م�ض�ع این قان�ن مکلف است هنگام صدور رأی، با درخ�است طفل یا ن�ج�ان یا
والدین، اولياء يا سرپرست قان�ن� نسبت به ت�یین و جبران خسارتهای واردشده به طفل يا ن�ج�ان اقدام كند.

ماده۳۸- والدين، اولياء، سرپرست قان�ن� و وکیل طفل و ن�ج�ان و همچنین یک مددكار اجتماع�، ح� حض�ر در جلسات دادرس� و
ارائه نظر مش�رت� و پیشنهادهای حمایت� از طفل و ن�ج�ان را دارند  .

تبصره- دادگاه مي ت�اند عالوه بر م�ارد ماده (۶۶) قان�ن آیین دادرس� کیفری مص�ب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصالحات ب�دي از نماينده مطلع
سازمان هاي مردمنهادي كه داراي مج�ز فعاليت در زمينه حق�ق اطفال و ن�ج�انان هستند، براي حض�ر در جلسه دع�ت كند.

ماده۳۹- تمام اقدامات و تحقيقات از اطفال و ن�ج�انان م�ض�ع این قان�ن باید ت�سط اشخاص آم�زش دیده در این زمینه و در
كمترين دفعات و ك�تاهترين زمان ممكن برحسب نیازهای آنها به عمل آید.

ماده۴۰- مرجع قضائ� ميت�اند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا ن�ج�ان، انجام اقدامات� از قبیل ارزیابی و تحقيقات
مقدمات� درباره وضعیت جسم�، روح� و روان� وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قان�ن� او، وضع خان�ادگ� و محیط سک�نت،

اشت�ال و تحصیل را به مددكاران اجتماع� بهزيست� مح�ل كند.

ماده۴۱- مرجع قضائ� ميت�اند در جرائم م�ض�ع م�اد (۷)، (۸) و (۹) اين قان�ن چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاي طفل يا ن�ج�ان
باشد، پس از أخذ نظر تخصص� مددکار اجتماع� نسبت به صدور قرار ت�لیق ت�قیب، ت��یق صدور حکم یا ت�لیق اجرای مجازات

اقدام كند.

ماده۴۲- دادگاه رسیدگ� کننده به جرائم م�ض�ع این قان�ن در ص�رت ضرورت و مصلحت طفل يا ن�ج�ان میت�اند ضمن صدور حکم
محک�میت، حسب م�رد یک یا چند م�رد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخ�اه� تابع حکم

اصل� است:

الف) معرف� طفل و ن�ج�ان یا خان�اده آنها به سازمانها و نهادهای دولت� و غیردولت� فعال در زمینه اقدامات حمایت�؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حق�ق مربوط به  مالقات، حضانت، والیت، قیم�مت، وصایت و سرپرست� طفل و ن�ج�ان؛

پ) سپردن طفل و ن�ج�ان به ص�رت  م�قت به سازمان  بهزيست� يا مراکز مربوط.

ماده۴۳- در تمام م�ارد م�ض�ع این قان�ن، قاض� رسیدگ� کننده م� ت�اند در کلیه مراحل رسیدگ� والدین، اولیاء یا سرپرست قان�ن�
اطفال و ن�ج�ان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گ�اه� دوره های آم�زش� حق�ق اطفال و ن�ج�انان كند.

ماده۴۴- مددكاران اجتماع� بهزيست� با دست�ر و نظارت مرجع قضائ� و درص�رت لزوم با بهرهگیری از خدمات سایر اشخاص و
نهادهاي مربوط بر نتایج اقدامات و دست�رات صادرشده نظارت نم�ده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری ميکنند.

ماده۴۵- دادگاه صادرکننده حکم قطع� میت�اند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماع� مبن� بر ایجاد ت�ییر در وضعیت طفل یا
ن�ج�ان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قان�ن� در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده۴۶- در تمام تدابیر و اقدامات حمایت� م�ض�ع این قان�ن، اول�یت با اقدامات� است که منجر به خروج طفل یا ن�ج�ان از محیط
خان�اده یا قطع ارتباط با آنها نش�د.

ند ش ه ا قان ا (۳) اده ع ض ا ن طفل ا قضائ دگ ا د كه ت د كلفند قضائ ع ا اده۴۷



ماده۴۷- مراجع قضائ� مكلفند در ص�رت� كه در جريان رسيدگ� قضائ� با طفل و ن�ج�ان م�ض�ع ماده (۳) اين قان�ن م�اجه ش�ند،
وي را حسب م�رد به بهزيست� يا دادستان محل سك�نت معرف� كنند.

ماده۴۸- در م�اردي كه طفل ناقض ق�انین جزائ� یا ن�ج�ان بزهكار، بزهديده نيز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگ� به جرائم اطفال و
ن�ج�انان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگ� میکند؛ در ص�رت� كه واحد مددكاري مرجع قضائ� مزبور، طفل یا ن�ج�ان را در

معرض خطر تشخيص دهد، مکلف به اعالم م�ض�ع به قاض� مربوط است.

ماده۴۹- ساير ترتيبات رسيدگ� به جرائم م�ض�ع این قان�ن مطابق ق�انین و مقررات عم�م� خ�اهد بود.

ماده۵۰- در م�اردی که مقررات این قان�ن مربوط به اح�ال شخصیه اشخاص م�ض�ع اص�ل دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قان�ن
اساس� م� ش�د، رعایت ق�انین و مقررات مربوط الزام� است.

ماده۵۱- از تاریخ الزم االجراء شدن این قان�ن، ق�انین زیر ملغ� میش�د:

۱ –قان�ن حمایت از ك�دكان و ن�ج�انان مص�ب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس ش�رای اسالم�؛

۲  –تبصره (۱) ماده (۳) قان�ن مبارزه با قاچاق انسان،

مص�ب ۲۸/۴/۱۳۸۳؛

۳ –ماده (۱۲) قان�ن جامع کنترل و مبارزه مل� با دخانیات،

مص�ب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصالحات ب�دي آن.

قان�ن تایم
هرآنچه یک حق�ق� نیاز دارد… 

برای پیوستن به کانال ما کلیک کنید
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