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  نوجوانان و كودكان از تيحما حهيال
  

  فيتعار و اتيكل: اول فصل
  .شونديم مندبهره قانون نيا در مذكور يهاتيحما از اند،دهينرس يشمس تمام سال هجده سن به كه يافراد تمام .1 ماده

  
  :شود يم فيتعر ريز شرح به قانون نيا در رفته كار به اصطالحات .2 ماده
 مربوط فيوظا اي نوجوان و كودك يضرور و ياساس يازهاين نيتأم ليقب از يفيتكال انجام در ريتقص: يانگار سهل و يتوجهيب) الف
 و نظارت اي و يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد از كي هر توسط آنان تيترب و يسرپرست ت،يوصا مومت،يق ت،يوال حضانت، به

  .است او ةعهد بر نوجوان و كودك از مراقبت كه يشخص هر توسط مراقبت
 معرض در را نوجوان و كودك ياجتماع اي ياخالق ،يروان ،يجسم سالمت كه است يعمد فعل ترك اي فعل هرگونه: رفتار سوء) ب

 اي نوجوان، اي كودك به نسبت ديتهد و نيتوه ،يجنس استفاده سوء كردن، محبوس جرح، و ضرب ليقب از دهد، قرار بيآس و خطر
  .متعارف ريغ و سخت طيشرا در او دادن قرار
 اي كار به او گماردن اي كردن وادار اي و نوجوان و كودك استخدام يقانون طيشرا تيرعا عدم اي يرقانونيغ يريبكارگ: يكشبهره) ج

  .شود ليتحص از او تيمحروم موجب اي و باشد خطرناك او ياجتماع اي ياخالق ،يروان ،يجسم سالمت يبرا كه يخدمت
 به ازاتيامت و موارد ريسا اي و وجه پرداخت يازا در نوجوان اي كودك آن موجب به كه يا معامله اي اقدام گونههر: فروش و ديخر) د
  .شود يم منتقل يگريد
  .يگريد اي خود يبرا يجنس يها تيفعال در نوجوان و كودك كردن وادار اي و يريبكارگ هرگونه: فحشاء) هـ
 اي و عمل زش،يآم اي كامل يبرهنگ انگريب يمجاز اي يواقع صورت به كه ريتصو اي محتوا هرگونه: مستهجن نيمضام و موضوعات) و

  .باشد يجنس اندام
   .مستهجن نيمضام و موضوعات ديتول و هيته در نوجوان و كودك از استفاده: ينگار  هرزه) ز
 معرض در شدت به او يروان اي يجسم سالمت اي اتيح كه يتيوضع در نوجوان و كودك قرارگرفتن: الوقوع بيقر و ديشد خطر) ح

  .نباشد ييجو چاره امكان مداخله، عدم و وقت اتالف صورت در كه ينحو به رد؛يگ قرار بيآس و خطر
 مراقبت تيمسؤول كه يشخص هر ،يقانون سرپرستان اء،ياول ن،يوالد مجرمانه يرفتارها جهينت در كه ينوجوان اي كودك: دهيد بزه) ط
  .شود انيز و ضرر متحمل نيريسا اي و دارد عهده بر را او
  .رديگ قرار قانون نيا سه ماده موضوع زيآم مخاطره تيوضع مشمول كه ينوجوان اي كودك: خطر معرض در) ي
 بزه موجب نوجوان، و كودك از تيحما منظور به يقانون ةمداخل عدم صورت در كه است ياحوال و اوضاع: زيآم مخاطره تيوضع) ك
  .شد خواهد او آموزش اي و  تيامن ،ياخالق ،ياجتماع ،يروان ،يجسم سالمت به بيآس ورود اي و يدگيد
  

  :شود يم محسوب نوجوان و كودك يبرا زيآم مخاطره يها تيوضع قيمصاد جمله از 2 ماده »ك« بند تيرعا با ريز موارد .3 ماده
 نيتأم و يو به نسبت يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد يانگار سهل و يتوجه يب اي و نوجوان و كودك يسرپرست يب) الف

  او؛ يضرور و ياتيح يازهاين
 يجسم يهايماريب اي و يتيشخص و يروان ،يرفتار اختالالت اي يماريب به يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد از كي هر يابتال) ب
  ؛يقانون يپزشك صيتشخ به العالج صعب ريواگ
 مخدر، مواد ،يالكل مشروبات به آنها از كي هر آور انيز ادياعت اي و يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد از كي هر شدن يزندان) ج

  قمار؛ اي روانگردان
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 فساد به آنها اشتهار اي و يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد از كي هر توسط فحشا و فساد مراكز كردن اداره و ريدا اي و يقواد) د
  فحشا؛ و اخالق

  گر؛يكدي به نسبت خانواده ياعضا ريسا اي و يقانون سرپرستان اء،ياول ن،يوالد مستمر خشونت) هـ
  ل؛يتحص از يو كردن محروم اي نوجوان و كودك يبرا شناسنامه اخذ اي والدت ةواقع ثبت عدم) و
  آنها؛ يسو از نوجوان و كودك شدن طرد اي و نيوالد متاركه) ز
 مواد به يو ادياعت اي و يجنس تيهو اختالل اي خاص يها يماريب به يو يابتال نوجوان، و كودك يذهن اي يجسم يناتوان) ح

  ؛يالكل مشروبات اي روانگردان مخدر،
 ترك و مدرسه اي خانه از فرار مانند ييرفتارها مكرر انجام اي و قاچاق و يگر يتكد رينظ ييها تيفعال در شدن وارد ،يبزهكار) ط

  نوجوان؛ و كودك يسو از ليتحص
  .او از يكش بهره و استفاده سوء اي و نوجوان و كودك به نسبت رفتار سوء) ي
  

  التيتشك: دوم فصل
 يمش خط نيتدو ها، برنامه ميتنظ راهبردها، و ها تياولو نييتع منظور به هييقضا قوه نوجوانان و كودكان از تيحما دفتر .4 ماده
 بيتصو جهت قانون نيا اهداف تحقق منظور به ياساس يها طرح ميتنظ و هيته نهادها، ريسا با يهمكار يها نهيزم جاديا ها،
 تيفعال يابيارزش و شيپا ،ياطالعات و يآمار قاتيتحق و مطالعات انجام ،يادوار اي يمورد يها گزارش هيته ه،ييقضا قوه سيير
 هر ييقضا حوزه در دفتر نيا از يواحد .شود يم ليتشك هييقضا قوه در قانون نيا ياجرا درخصوص يشهرستان و ياستان دفاتر يها

  .شود يم مستقر و ليتشك حوزه آن كل سيير نظر تحت و استان
  

 ياجرا جهت مناسب التيتشك و ساختار دادستان نظر تحت شهرستان ييقضا يها حوزه در هييقضا قوه سيير صيتشخ با .5 ماده
  :است ريز فيوظا دار عهده و شود يم جاديا قانون نيا

 اي و الوقوع بيقر و ديشد خطر معرض در نوجوانان و كودكان يدگيد بزه از يريشگيپ منظور به ييقضا يفور مداخله) الف
  آنها؛ به شتريب بيآس ورود از يريجلوگ

  ده؛يد بره اي خطر معرض در نوجوان و كودك ياجتماع و يفرد تيوضع پرونده ليتشك و يحقوق يها معاضدت و مشاوره ارائه) ب
 ريسا اي و يستيبهز به آنان يمعرف اي و دهيد بزه اي خطر معرض در نوجوانان و كودكان يبرا خانواده در مناسب طيشرا جاديا) ج

  مربوط؛ ينهادها
  صالح؛ ييقضا مراجع از ييقضا -يتيحما اقدامات اتخاذ درخواست و گزارش ارائه و هيته) د
 و ييقضا مقام ارجاع صورت در ماتيتصم و آراء ياجرا اي و نوجوان و كودك با مرتبط ماتيتصم و آراء ياجرا حسن بر نظارت) هـ
  .آمده عمل به اقدامات يابيارزش و ميتصم اي يرأ ياجرا از پس يو تيوضع شيپا و يريگيپ

 نوجوانان و كودكان از تيحما به مربوط اقدامات است، نشده جاديا ماده نيا موضوع التيتشك كه شهرستان ييقضا حوزه در: تبصره
 انجام ييقضا حوزه سيير نظارت با ها بخش ييقضا حوزه در و كودكان حوزه در دهيد آموزش اريداد توسط و دادستان نظارت تحت

  .شود يم
  

 سازمان) الف: باشند يم ريز فيوظا دار عهده قانون نيا موضوع نوجوانان و كودكان با مرتبط ينهادها و ها سازمان .6 ماده
 از استفاده با و مرتبط يردولتيغ ينهادها و يياجرا يدستگاهها ريسا مشاركت و يهمكار با است موظف كشور كل يستيبهز

 يشهردار ندهينما حضور با روستاها اي و شهرها محالت و مناطق در مستقر اي اريس يتخصص يها ميت قالب در ياجتماع مددكاران
 و آمار ثبت و يآور جمع رش،يپذ جذب، ،ييشناسا به نسبت روستا، اي شهر يشورا انتخاب به محل نيمعتمد از يكي و ياريده اي
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 و كودكان به راجع اقدامات يابيارزش و شيپا ،يريگيپ ت،يوضع بر نظارت ،يتوانمندساز ،ينگهدار ب،يآس صيتشخ اطالعات،
 نحوه .دينما اقدام يدادگستر به ازين مورد مراتب اعالم و يادوار و يمورد گزارش ارائه و دهيد بزه و خطر معرض در نوجوانان

 سه ظرف كه بود خواهد يا نامه نييآ موجب به قانون نيا ياجرا جهت دار تيصالح مراجع ريسا با سازمان نيا تعامل و تيفعال
 و شده هيته ربط يذ ينهادها ريسا يهمكار با كشور كل يستيبهز سازمان و يدادگستر وزارت توسط قانون نيا بيتصو از پس ماه
   .رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به
 نوجوانان و كودكان ييشناسا به نسبت كشور يستيبهز سازمان يهمكار با است مكلف رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين) ب
   .كند اقدام قانون نيا مقررات اساس بر محوله فيوظا ريسا ياجرا و ازين مورد يها تيحما انجام خطر، معرض در
 سرپرستان اي اءياول كه ينوجوانان و كودكان ييشناسا به نسبت است مكلف كشور يتيترب و ينيتأم اقدامات و ها زندان سازمان) ج

 يهمكار با زين و اقدام مسؤول يسازمانها و نهادها ريسا اي يستيبهز به آنها يمعرف ازين صورت در و باشند-يم زندان در آنها يقانون
 در خروج از پس  مراقبت و هياول يتيحما اقدامات ب،يآس صيتشخ به نسبت مرتبط يها سازمان و نهادها ريسا و يستيبهز سازمان
   .كند اقدام يآزاد از محروم نوجوانان و كودكان خصوص

 خود فيوظا حوزه در مكلفند ياجتماع امور و كار وزارت و يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت پرورش، و آموزش وزارت) د
 مقرر فيتكال ريسا انجام و كشور يستيبهز سازمان به قانون نيا موضوع نوجوانان و كودكان يمعرف و ييراهنما ،ييشناسا به نسبت

  .كنند اقدام قانون نيا در
 با و مربوط يدولت ريغ و يدولت ينهادها ريسا و يستيبهز سازمان يهمكار با مكلفند كشور سراسر يها ياريده و ها يشهردار) هـ

 خطر معرض در نوجوانان و كودكان يساز توانمند به كمك و تيحما و ييشناسا ص،يتشخ به نسبت ارياخت در امكانات از استفاده
  .كنند اقدام

 پرورش، و آموزش وزارت ارتباطات، و اطالعات يفناور وزارت يهمكار با مكلفند كشور احوال ثبت سازمان و كشور وزارت) و
 نيا ياجرا خيتار از سال دو مدت ظرف آن، راتييتغ و اشخاص اقامتگاه گرفتن نظر در با و مربوط ينهادها ريسا و ها يشهردار
 و ياسام د،يجد يليتحص سال آغاز از شيپ ماه سه حداقل سال هر كه ندينما اتخاذ يا گونه به را الزم اقدامات و ريتداب قانون،
 ماده نيا يياجرا نامه نييآ .كند اعالم محل اي منطقه پرورش و آموزش به اند، دهيرس ليتحص يقانون سن به كه را يكودكان ينشان

 بيتصو به و شده هيته مربوط ينهادها يهمكار با و كشور احوال ثبت سازمان توسط قانون نيا بيتصو خيتار از ماه شش ظرف
   .رسد يم رانيوز أتيه
 و نام ثبت جهت را الزم اقدامات و ها يبررس قات،يتحق صالح،  مراجع با يهمكار قيطر از است مكلف پرورش و آموزش وزارت) ز

 انيپا تا نوجوانان و كودكان ليتحص ترك و نام ثبت عدم موارد و دهد انجام ليتحص از محروم نوجوانان و كودكان ليتحص ادامه
   .كند اعالم مربوط ينهادها و ها سازمان به الزم اقدام و يهماهنگ جهت را متوسطه دوره

 يآور جمع و اخذ منظور به رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين و هييقضا قوه يهمكار با است مكلف كشور يستيبهز سازمان) ح
 را يا انهيرا و يمخابرات يها سامانه ليقب از الزم امكانات نوجوانان، و كودكان يبرا زيآم مخاطره يها تيوضع به مربوط اطالعات

 آورده فراهم را آنان هيعل ميجرا يده گزارش و نوجوانان و كودكان از تيحما نهيزم در مردم يحقوق يتوانمندساز موجبات و هيته
 و كودكان با مرتبط ينهادها و ها رسانه ريسا و رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان يهمكار با مناسب قيطر به و

   .كند اقدام سامانه نيا يمعرف به نسبت نوجوانان،
 باشند يم قانون نيا موضوع دهيد بيآس نوجوانان و كودكان درمان و رشيپذ به موظف يخصوص و يدولت از اعم يدرمان مراكز) ط
 كنند، اعالم محل يستيبهز به را مراتب يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد به درمان دوره انيپا از شيپ آنان ليتحو هنگام مكلفند و

 اي بهتر يدرمان مركز به انتقال يبرا دهيد بيآس نوجوان و كودك خروج كه كنند حاصل نانياطم يمقتض قيطر به آنكه مگر
 را درمان يها نهيهز يستيبهز سازمان باشد، نداشته وجود مسؤول شخص از مربوط مخارج اخذ امكان چنانچه .باشد يم مساعدتر
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 مسؤول شخص به ن،يقوان مطابق شده، وارد يها نهيهز و يپرداخت مبلغ اصل افتيدر يبرا تواند يم سازمان نيا .كند يم پرداخت
   .كند مراجعه

 نوجوانان و كودكان با مرتبط ينهادها و مربوط متخصصان ريسا اي ياجتماع مددكاران مشاوران، وكال، ت،يحما يواحدها) ي
  .نشود نوجوان و كودك اسرار يافشا موجب آنها يتيحما اقدامات تا كنند اتخاذ يداتيتمه ديبا قانون نيا موضوع
 قانون نيا در شده ينيب شيپ فيوظا ياجرا جهت ازين صورت در توانند يم ماده نيا موضوع ينهادها و ها سازمان: 1 تبصره

   .كنند جاديا خود يها رمجموعهيز در را الزم يساختارها
 است، شده مقرر آنها يبرا قانون نيا در كه يفيوظا ياجرا يراستا در مكلفند ياجتماع مددكاران و تيحما يواحدها: 2تبصره

  .باشند مطلع تيحما تحت كودك حال از ميمستق طور به تا كنند اتخاذ يبيترت
  

  هامجازات و ميجرا: سوم فصل
 به اقدام چنانچه باشند، يم نهيزم نيا در الزم يها يگواه صدور و والدت واقعه اعالم به مكلف قانون موجب به كه ياشخاص .7 ماده
 حبس سال كي تا روز كي و نود به شود، كودك يواقع تيهو رييتغ به منجر امر نيا و ندينما واقع خالف يگواه صدور اي و اعالم

  .شوند يم محكوم
  

 تيترب و مراقبت ،ينگهدار تيمسؤول كه ياشخاص تمام و نوجوان و كودك يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد از كيهر .8 ماده
 از 1353/ 4/ 30 مصوب يرانيا نوجوانان و اطفال ليتحص امكانات و ليوسا نيتأم قانون مقررات خالف بر دارند، عهده بر را كودك
 از ينحو هر به اي كنند امتناع متوسطه دوره انيپا تا ليتحص طيشرا واجد نوجوان و كودك ليتحص موجبات كردن فراهم و نام ثبت
  .شود يم محكوم ينقد يجزا الير ونيليم پنجاه تا ده و فوق فيتكل انجام به كنند، يريجلوگ او ليتحص

 پس اي كند يخوددار دادگاه طرف از شده نييتع مهلت در مقرر فيتكل انجام از يقطع حكم ابالغ از پس هيعل محكوم هرگاه: تبصره
  .شود يم محكوم حبس سال كي تا روز كي و نود به بازدارد، ليتحص از را نوجوان و كودك دوباره حكم ياجرا از
  

 كردن فراهم اي ليتسه اي و ليتحص ترك اي و مدرسه اي خانه از فرار به نوجوان و كودك بيفر اي قيتشو ب،يترغ ك،يتحر .9 ماده
 ونيليم پنجاه تا ده از ينقد يجزا پرداخت اي سال كي تا روز كي و نود از حبس به مرتكب و محسوب جرم اعمال نيا موجبات

  .شود يم محكوم الير
  

 و كودك يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد يسو از نظامات تيرعا عدم اي مهارت عدم ،يمباالت يب ،ياطياحت يب هرگاه .10 ماده
 ند،ينما يم تيفعال نوجوانان و كودكان به مربوط امور در اي و دارند عهده بر را نوجوان و كودك از مراقبت كه ياشخاص اي نوجوان

  :شود يم مجازات ريز شرح به مورد حسب مقررات، طبق هيد پرداخت بر عالوه مرتكب شود، ريز جينتا به يمنته
  حبس؛ سال پنج تا دو فوت،) الف
 اي يجسم يميدا اي العالج صعب يماريب بروز اي عقل زوال عضو، يكارافتادگ از اي نقص قطع، منافع، اي حواس از يكي فقدان) ب
  حبس؛ سال سه تا كي باالتر، اي جائفه نوع از جراحت راديا اي و يروان
  حبس؛ سال كي تا ماه شش ،يروان يماريب بروز اي و اعضاء گريد اي استخوان يشكستگ منافع، اي حواس از يكي نقصان) ج
  حبس؛ ماه شش تا روز كي و ماه سه ج، و ب يبندها از كي هر شمول عدم صورت در گردن اي و صورت و سر جراحت) د
  .ينقد يجزا الير ونيليم پنجاه تا پنج صدمات، ريسا) هـ
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 هيد پرداخت بر عالوه نشود، قصاص يعلت هر به و شود نوجوان اي كودك يعمد جرح و ضرب اي عمد قتل مرتكب كس هر .11 ماده
  .شد خواهد محكوم يقانون مقرر مجازات حداكثر سوم دو از شيب به مورد حسب مقررات، طبق

 مشروط يآزاد و مجازات ييقضا اي يقانون فيتخف مجازات، ياجرا قيتعل قواعد مشمول ماده نيا موضوع ميجرا مرتكب: 1تبصره
  .شد نخواهد
 حداكثر به مورد حسب مرتكب رد،يگ صورت سم اي و دياس سرد، اي گرم سالح از استفاده با ماده نيا موضوع ميجرا هرگاه: 2تبصره

  .شود يم محكوم يقانون مقرر مجازات
  

 شش به مرتكب و محسوب جرم نشود يقانون مجرمانه نيعناو مشمول كه نوجوان، و كودك به نسبت سوءرفتار گونه هر .12 ماده
  .شود يم محكوم حبس سال كي تا ماه

 شود، اعمال نيريسا اي يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد از كي هر توسط مستمر اي مكرر صورت به سوءرفتار، چنانچه: تبصره
  .شد خواهد محكوم مجازات حداكثر به مرتكب

  
 موجبات نمودن فراهم اي و قيتشو ب،يترغ اي و فحشا يبرا نوجوان و كودك نمودن رياج اي وادار گرفتن، ارياخت در عرضه، .13 ماده

   .شد خواهد محكوم حبس سال ده تا دو به مرتكب و محسوب جرم فحشاء،
  .شد خواهد محكوم زين يقواد حد به مذكور مجازات بر عالوه مرتكب كند، صدق يقواد عنوان فوق عمل بر هرگاه: تبصره

  
 سال سه تا كي به نباشد، حد مجازات مشمول كه يصورت در شود، عفت يمناف عمل مرتكب نوجوان و كودك با هركس .14 ماده

 دو به هيد پرداخت بر عالوه شود، نوجوان و كودك به يروان اي يجسم صدمه به يمنته مرتكب رفتار هرگاه .شود يم محكوم حبس
  .شود يم محكوم حبس سال پنج تا
  

 اي مستهجن يبصر و يسمع آثار ينگهدار و فروش ش،ينما ر،يتكث ع،يتوز د،يتول ه،يته يبرا نوجوان و كودك از هركس .15 ماده
 16/10/1386 مصوب ندينما يم رمجازيغ يتهايفعال يبصر و يسمع امور در كه ياشخاص مجازات نحوه قانون« موضوع مبتذل
  .شد خواهد محكوم قانون آن در مقرر مجازات حداكثر به مورد حسب كند، استفاده »ياسالم يشورا مجلس

  
 تا كي به مرتكب و محسوب جرم نوجوان و كودك موضوع با مبتذل اي مستهجن نيمضام و موضوعات صادرات و واردات .16 ماده
   .شد خواهد محكوم حبس سال سه
  

  از حبس به دهد، قرار آنها دسترس در اي ارائه نوجوان و كودكان به را مبتذل اي مستهجن نيمضام و موضوعات كس هر .17 ماده
  .شد خواهد محكوم الير ونيليم ده تا كي از ينقد يجزا اي سال كي تا روز كي و نود
  

 سال پنج تا دو به مرتكب و محسوب جرم يمنظور هر با او از يكش بهره اي و نوجوان و كودك فروش و ديخر گونه هر .18 ماده
  .شود يم محكوم مجازات حداكثر به مرتكب باشد، ينگار هرزه و فحشا هدف با فروش و ديخر هرگاه .شد خواهد محكوم حبس

  
 قصاص، مقررات شمول  عدم صورت در و محسوب جرم نوجوان و كودك جوارح و اعضا انتقال اي و قاچاق فروش، و ديخر .19 ماده

  .شود يم محكوم حبس سال ده تا دو به مرتكب
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 آنان يمغز مرگ كه يمارانيب اي شده فوت مارانيب ياعضا ونديپ قانون« طبق ازمندين مارانيب به جوارح و اعضاء انتقال: 1تبصره
  .است يمستثن ماده نيا شمول از» 17/1/1379مصوب است مسلم
 داشته دخالت ماده نيا موضوع جرم ارتكاب در است يپزشك امور با مرتبط آنها حرفه كه يافراد ريسا اي پزشكان هرگاه: 2 تبصره
  .شوند يم محكوم سال ده تا سه از پروانه افتيدر از تيمحروم اي و تيفعال پروانه لغو به مذكور، مجازات بر عالوه باشند،

  
 فراهم را نوجوان و كودك يخودكش به ارتكاب موجبات وه،يش آموزش اي بيفر ق،يتشو ب،يترغ ك،يتحر با يفرد هرگاه .20 ماده
 يم مجازات ريز بيترت به مورد حسب مقررات، طبق هيد پرداخت بر عالوه نشود، قصاص مقررات مشمول و كند ليتسه اي آورد
  :شود
  حبس؛ سال پنج تا دو شود، نوجوان و كودك فوت به منجر يخودكش موجب مرتكب اقدامات هرگاه) الف
  حبس؛ سال سه تا كي شود، نوجوان و كودك به يروان اي يجسم بيآس ورود به منجر يخودكش موجب مرتكب اقدامات هرگاه) ب
  .الير ونيليم ده تا كي از ينقد يجزا نشود، واقع مؤثر مرتكب اقدامات هرگاه) ج
  

 ماه شش به د،ينما ازدواج يمدن قانون 1043 اي و 1041 مواد در مذكور طيشرا تيرعا بدون ينوجوان اي كودك با كس هر .21 ماده
 بر عالوه مرتكب شود، وارد نوجوان و كودك به يجسم اي يروان ةصدم ازدواج نيا اثر بر هرگاه .شود يم محكوم حبس سال دو تا

  .شد خواهد محكوم شده ينيب شيپ مجازات حداكثر به هيد پرداخت
 و كودك تيترب اي مراقبت ،ينگهدار تيمسؤول كه يافراد اي يقانون سرپرستان اءء،ياول ن،يوالد عاقد، خواستگار، هرگاه: تبصره
 مباشر يبرا مقرر مجازات به باشند، داشته ميمستق ريتأث اي و عمده نقش ماده نيا موضوع جرم ارتكاب در دارند عهده بر را نوجوان

  .شوند يم محكوم جرم نيا
  

 آنكه وجود با و شود مطلع نوجوان و كودك هيعل جرم وقوع اي و زيآم مخاطره احوال و اوضاع وجود از نحو هر به كس هر .22 ماده
 يجزا پرداخت اي و حبس سال كي تا روز كي و نود به نكند، اعالم صالح مراجع به را مراتب نشود، گرانيد اي او خود متوجه يخطر
    .شود يم محكوم الير ونيليم پانزده تا پنج از ينقد

  يم كمك اي گزارش به مكلف مقررات و نيقوان مطابق فهيوظ حسب كه باشد يفرد ماده نيا موضوع جرم مرتكب هرگاه: تبصره
 از موقت انفصال به مورد حسب و ماده نيا در مقرر مجازات حداكثر به كنند يمؤثر كمك تواند يم خود ةحرف ياقتضا به اي و باشد

  .شود يم محكوم سال دو تا ماه شش از يعموم خدمات از تيمحروم اي يدولت خدمات
  

 ر،يتكث ع،يتوز اي و يگروه يها رسانه قيطر از خطر معرض در اي دهيد بزه نوجوان و كودك تيهو و مشخصات يافشا .23 ماده
 از ينقد يجزا پرداخت اي و حبس ماه شش تا روز كي و نود به مرتكب و محسوب جرم آن مانند و عكس اي لميف شينما و انتشار

  .شود يم محكوم الير ونيليم صد تا ده
 كمك اي كودك مصالح جهت در اي يعلم استفاده منظور به آن مانند و عكس اي لميف شينما و انتشار ر،يتكث ع،يتوز گاه هر: تبصره

  .است مستثنا ماده نيا شمول از باشد، او به
  

 وهيش دادن آموزش ارتكاب، موجبات كردن فراهم ل،يتسه اي و جرم ارتكاب در نوجوان و كودك از استفاده اي يريبكارگ .24 ماده
 به مرتكب و محسوب جرم شود، جرم وقوع به منجر كه مجرمانه رفتار ارتكاب به آنان بيفر اي قيتشو ب،يترغ ك،يتحر جرم، ارتكاب
  :شود يم مجازات ريز شرح
  .است ياصل مرتكب يبرا مقرر مجازات همان مرتكب، مجازات باشد، بازدارنده اي يريتعز فريك مستوجب مجرمانه رفتار هرگاه) الف
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 حبس سال سه تا كي مرتكب مجازات باشد، جرح و عضو قصاص اي اتيح سالب ريغ حد فريك مستوجب مجرمانه رفتار هرگاه) ب
  .است

  .است حبس سال پنج تا دو مرتكب مجازات باشد، اتيح سلب اي ابد حبس نفس، قصاص مستوجب مجرمانه رفتار هرگاه) ج
 چنانچه و محكوم جرم همان مجازات حداقل به مرتكب نشود، جرم وقوع به منجر ماده نيا موضوع اعمال كه يصورت در: 1 تبصره
  .شود يم محكوم جرم همان مجازات سوم كي به باشد؛ مجازات حداقل فاقد نظر مورد جرم

 محكوم مجازات همان به مرتكب باشد، شده نييتع يخاص مجازات نيقوان ريسا در ماده نيا موضوع اعمال يبرا چنانچه: 2 تبصره
  .شود يم
  

 اي و مراقبت ،ينگهدار تيمسؤول كه يدولت ريغ يعموم ينهادها و ها سازمان اي و يياجرا يدستگاهها كاركنان هرگاه .25 ماده
 نيا موضوع يعمد جرائم ارتكاب در نحو هر به كنند يم تيفعال آنان به مربوط امور در اي دارند عهده بر را نوجوان و كودك تيترب

 از تيمحروم اي يدولت خدمات از موقت انفصال به ،ياصل مجازات بر عالوه مرتكب نقش به توجه با باشند، داشته دخالت قانون
  .شد خواهند محكوم زين سال پنج تا دو به يعموم خدمات

  
 از مستقل صورت به كه يصنف اي يمذهب ،ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس مجامع اي و ها انجمن ها، شركت مؤسسات، هرگاه .26 ماده
 مجوز اي تيفعال پروانه مورد حسب باشند، داشته دخالت اي تيفعال قانون نيا موضوع يعمد ميجرا ةنيزم در شوند، يم اداره دولت

 اشخاص مسؤوالن اي رانيمد از كي هر جرم، مباشر بر عالوه نيهمچن .شود يم ابطال دائم طور به اي و سال پنج تا كي از ها آن
  .شود يم محكوم قانون نيا در مقرر يمجازاتها به باشد دهنده دستور كه مزبور يحقوق
 نسبت ماده، نيا موضوع مجوز لغو اي پروانه ابطال مجازات باشد، مذكور ينهادها از يا شعبه به منتسب جرم ارتكاب چنانچه: تبصره

  .شد خواهد اعمال مزبور شعبه به
  

   :شد خواهد محكوم يقانون مقرر مجازات حداكثر به جرم مرتكب ريز موارد در .27 ماده
 اي دارد يسرپرست اي مومتيق ت،يوصا ت،يوال سمت كه باشد ياشخاص از 10،9،8،7 مواد جز قانون نيا موضوع ميجرا مرتكب) الف
  .باشد يم او ةعهد بر نوجوان و كودك از ينگهدار و مراقبت نحو هر به
  .باشد يجسم اي يذهن يناتوان اي و سن سال دوازده از كمتر يدارا 10،8،7 مواد جز قانون نيا موضوع ميجرا دهيد بزه) ب
 جرم ارتكاب هدف با كه شتريب اي نفر سه از متشكل يا شبكه اي باند توسط افتهي سازمان صورت به قانون نيا موضوع ميجرا) ج

  .ابدي ارتكاب د،ينما يم تيفعال و شده ليتشك
  

 در آنها، ارتكاب از حاصل ديعوا زين و قانون نيا موضوع ميجرا ارتكاب يبرا شده استفاده افتهي اختصاص اياش و اموال .28 ماده
 يكارشناس يبها معادل ينقد يجزا پرداخت به مقرر، يمجازاتها بر عالوه مرتكب صورت نيا ريغ در و مصادره بودن موجود صورت
  .شود يم محكوم جرم وقوع هنگام در فوق اموال
 وصول يتضامن نحو به و آنها تمام از ماده نيا موضوع ينقد يجزا باشد، افتهي ارتكاب نفر چند اي دو توسط جرم گاه هر: 1تبصره

   .شود يم
 باشد، داده قرار مرتكب ارياخت در جرم ارتكاب يبرا آنها مالك و بوده ريغ به متعلق ماده نيا موضوع اءياش و اموال هرگاه: 2 تبصره
 عالوه مرتكب صورت نيا ريغ در .شود يم مصادره ريتعز عنوان به مزبور اموال ،يقانون مقرر مجازات بر عالوه و محسوب جرم معاون

  .شد خواهد محكوم جرم وقوع هنگام در مال آن يكارشناس يبها معادل ينقد يجزا پرداخت به مقرر مجازات بر
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 در كه يصورت در و بود نخواهد اتيد و قصاص حدود، يها مجازات ياجرا از مانع قانون، نيا موضوع يها مجازات اعمال .29 ماده
  .شود يم محكوم مجازات همان به مرتكب باشد، شده مقرر يدتريشد مجازات قانون نيا موضوع جرم مرتكب يبرا نيقوان ريسا
  

 ميتقد بدون دادگاه از را شده وارد خسارت جبران ياصل يدعوا ضمن توانند يم او يقانون سرپرستان اي اءياول ده،يد انيز .30 ماده
  .كند يم صادر يمقتض يرا خصوص نيا در دادگاه كنند، تقاضا دادخواست

  
  يتيحما ريتداب و يدگيرس ق،يتحق: چهارم فصل
 در قضات سابقه و تبحر تجربه، و ضرورت امكانات، تناسب به و استان يدادگستر كل سيير شنهاديپ به هييقضا ةقو سيير .31 ماده
 اختصاص قانون نيا موضوع يدعاو و ميجرا به يدگيرس جهت را خانواده دادگاه و يفريك دادگاه دادسرا، از يشعب ييقضا حوزه هر

  .ستين ها پرونده ريسا به يدگيرس مانع شعب نيا اختصاص .داد خواهد
  

 خانواده دادگاه در است يفريك دادگاه تيصالح در كه يموارد در جز قانون نيا موضوع زيآم مخاطره تيوضع به يدگيرس .32 ماده
 از مانع امر نيا .شود يم انجام ياجتماع مددكار حضور و يدادگستر تيحما واحد اي يستيبهز ياجتماع مددكار گزارش ارائه با و

  .بود نخواهد دادگاه قاتيتحق انجام
  

 شروع يبرا يقانون جهات از زين ريز موارد يفريك يدادرس نييآ قانون موضوع بيتعق به شروع يبرا يقانون جهات بر عالوه .33 ماده
  :باشد يم قانون نيا در مقرر يتيحما ريتداب اتخاذ اي بيتعق به

  نوجوان؛ و كودك يتقاضا) الف
 كه يصورت در ستين مشخص آنها سندگانينو و دهندگان گزارش تيهو كه يشفاه اي مكتوب يها درخواست و ها گزارش) ب
  .باشد متعارف و معقول نيقرا يدارا

  
 صورت در و باشد يم بيتعق قابل يخصوص يشاك تيشكا بدون و داشته يعموم جنبه قانون نيا موضوع ميجرا تمام .34 ماده

  .شد نخواهد موقوف بيتعق يخصوص يشاك گذشت
  

 قاتيتحق مورد حسب قانون، نيا 3 ماده موضوع زيآم مخاطره تيوضع از اطالع كسب از پس يستيبهز ياجتماع مددكاران .35 ماده
  :دهند يم انجام ريز طرق از را يمقتض اقدامات و

 و كودك از دعوت لزوم صورت در و ونوجوان كودك با مرتبط اشخاص ريسا اي و يقانون سرپرستان اء،ياول ن،يوالد دعوت) الف
  آنها؛ همراه به نوجوان

 در ،يدادگستر ضابطان همراه به مرتبط، يها محل ريسا اي و نوجوان و كودك ليتحص و اشتغال سكونت، محل به مراجعه) ب
  .ازين صورت
 افشاء و انتشار از يريجلوگ يبرا يكاف اقدامات و ريتداب و شده محدود يبررس مورد موضوع به ديبا قاتيتحق و سؤاالت: تبصره

  .شود يم اتخاذ اطالعات
  

 نيا 3 ماده موضوع زيآم مخاطره تيوضع سبب به اي كند ديتهد را نوجوان و كودك يالوقوع بيقر و ديشد خطر هرگاه .36 ماده
 در و يفور مكلفند يدادگستر ضابطان و يدادگستر تيحما واحد اي يستيبهز ياجتماع مددكاران باشد، محتمل جرم وقوع قانون
 سرپرستان اي و اءياول ن،يوالد يهمكار و مشاركت با امكان صورت در را الزم اقدامات و ريتداب ،يقانون اراتياخت و فيوظا حدود
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 طيمح از را يو يضرور موارد در و داده انجام جرم وقوع از يريشگيپ و بيآس كاهش خطر، رفع جهت نوجوان و كودك يقانون
 و موضوع گزارش و كنند منتقل مربوط مراكز ريسا اي يستيبهز مراكز به ياجتماع مددكار نظر ريز و صيتشخ با و كرده دور خطر

  .برسانند دادستان اطالع به ساعت دوازده ظرف حداكثر را خود اقدامات
  

 اقدامات و قاتيتحق انجام منظور به يدادگستر ضابطان و يدادگستر تيحما واحد اي يستيبهز ياجتماع مددكاران .37 ماده
 در مگر ندارند، ييقضا مقام دستور اي و يقانون متصرف اجازه با جز را افراد كار و يزندگ محل به ورود حق قانون، نيا موضوع
 ضرورت ادله ماده نيا موضوع يميتنظ گزارش در ديبا صورت نيا در كه قانون، نيا 36 ماده موضوع يتيحما اقدامات خصوص
   .كنند ذكر يروشن به زين را مداخله

  
 را قانون نيا موضوع يتيحما ريتداب اتخاذ گريد قيطر هر از اي 36 ماده موضوع گزارش مالحظه از پس دادستان هرگاه .38 ماده
 و كودك ياخالق و ياجتماع ،يروان ،يجسم تيوضع و سوابق و جرم تيفيك خطر، شدت و نوع به توجه با دهد صيتشخ يضرور

 خطر رفع جهت را الزم اقدام اشخاص نيا توسط و يهمكار با امكان صورت در او، يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد و نوجوان
 كودك خروج موقت دستور يدادگستر تيحما واحد اي و يستيبهز ياجتماع مددكار نظر اخذ از پس يضرور موارد در و داده انجام

 شخص نزد سپردن اي و مرتبط مراكز ريسا اي يستيبهز مراكز مانند امن و مطمئن يمكان به او انتقال و خطر طيمح از را نوجوان و
  .كند يم اعالم دادگاه به يمقتض ميتصم اتخاذ جهت روز پانزده ظرف حداكثر را مراتب و صادر نانياطم مورد

  
 خصوص در ميتصم اتخاذ مستلزم ده،يد بزه و خطر معرض در نوجوان و كودك مصلحت و غبطه تيرعا و تيحما هرگاه .39 ماده

 و نهادها ريسا اي و يستيبهز مراكز اي نيگزيجا خانواده به سپردن ،يقهر يول عزل مالقات، ،يسرپرست مومت،يق ت،يوال حضانت،
 نانياطم مورد شخص به موقت سپردن اي و امن و مطمئن يمكان در ينگهدار ،يبازپرور اي يدرمان ،يتيترب ،ياجتماع مؤسسات

 ارسال خانواده دادگاه به هيته مزبور اقدامات اتخاذ ضرورت ادله و نوجوان و كودك تيوضع مورد در يگزارش دادستان باشد، دادگاه
   .كند يم

  .باشد ينم دادستان توسط ماده نيا موضوع فهيوظ اعمال از مانع دادسرا، در پرونده شدن مختومه: 1تبصره
 از شيپ دهد، صيتشخ يفور را ماده نيا موضوع اقدامات از كي هر انجام دادستان درخواست به اي راساً دادگاه، هرگاه: 2 تبصره
   .شود يم اجرا يفور دستور نيا .كند يم صادر موقت دستور نيتأم اخذ بدون و يدعو تيماه به ورود

  
    .كرد نخواهند احضار را مطلع و شاهد اي خطر معرض در ده،يد بزه نوجوان و كودك ضرورت، موارد در جز ييقضا مرجع .40 ماده

  
 و كودك به يروان اي يجسم بيآس ورود اي و ييجو انتقام د،يتهد اعمال از يريجلوگ جهت است مكلف ييقضا مرجع .41 ماده

 حضور بدون آنان مشاركت امكان آوردن فراهم ليقب از يمقتض اقدامات و ريتداب مطلع، و شاهد اي دهيد بزه خطر، معرض در نوجوان
  .كند اتخاذ را متهم نيتأم قرار ديتشد اي و امن و مطمئن محل به طفل انتقال دستور صدور ،يدگيرس انيجر در يكيزيف

  
 يدادگستر تيحما واحد اي يستيبهز ياجتماع مددكاران مورد حسب و نوجوان و كودك يقانون سرپرستان اء،ياول ن،يوالد .42 ماده

 جلسات در حضور حق هستند، نوجوانان و كودكان حقوق نهيزم در تيفعال مجوز يدارا كه ينهاد مردم يها سازمان ندگانينما اي
     .دارند را نوجوان و كودك از يتيحما شنهاداتيپ و هيدفاع ارائه و يدادرس
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 با توأم و نهيزم نيا در دهيد آموزش افراد توسط قانون نيا موضوع نوجوانان و كودكان از قاتيتحق و ها مصاحبه تمام .43 ماده
   .ديآ يم عمل به آنها خاص يازهاين گرفتن نظر در با و ممكن زمان نيكوتاهتر و دفعات نيكمتر در زيآم احترام يرفتار

  
 يمقدمات قاتيتحق انجام نوجوان، و كودك مصلحت و غبطه گرفتن نظر در با تواند يم كننده يدگيرس ييقضا مرجع .44 ماده

 اشتغال، سكونت، طيمح و يخانوادگ وضع او، يقانون سرپرستان اي و اءياول ن،يوالد اي يو يروان و يروح ،يجسم تيوضع درباره
  .دينما محول يدادگستر تيحما واحد اي يستيبهز ياجتماع مددكاران به را نوجوان و كودك با مرتبط اماكن ريسا و ليتحص

  
 مرتكب شخص چنانچه قانون نيا 12 ماده و 10 ماده »هـ« و »د« بند و 8 و 7 مواد موضوع ميجرا در تواند يم دادستان .45 ماده

 غبطه تيرعا و مرتكب يكتب موافقت با باشد، نداشته نوجوان و كودك هيعل يعمد ميجرا سابقه و باشد نوجوان و كودك نيوالد از
 .كند معلق را بيتعق متناسب، نيتأم قرار صدور اي شده صادر نيتأم قرار نمودن متناسب با لزوم صورت در و نوجوان و كودك
 قيتعل .اندازد قيتعو به را حكم صدور ت،يمجرم احراز و مذكور طيشرا تيرعا با دادستان يتقاضا به اي راساً تواند يم زين دادگاه

 ييقضا مرجع .سازد فراهم را نوجوان و كودك به شتريب بيآس ورود اي يدگيد بزه موجبات دينبا حكم صدور قيتعو اي يدعو بيتعق
  :كند يم مقرر مرتكب يبرا را ريز دستورات از مورد چند اي كي ياجرا صادره، قرار ضمن
  خاص؛ يرفتار اي امر انجام از يخوددار اي انجام به فيتكل) الف
 يگواه ارائه و نوجوان و كودك مراقبت و تيترب به مربوط يها مهارت يريفراگ و يآموزش خاص يها دوره گذراندن به فيتكل) ب
  آن؛
  ؛يجسم اي و يروان و يرفتار اختالالت اي يماريب اد،ياعت درمان يبرا يتوانبخش اي يبازپرور ،يدرمان مراكز به مراجعه) ج
  ن؛يمع حرفه اي كار به اشتغال از يخوددار) د
  نوجوان؛ و كودك يجسم اي و يروان و يرفتار اختالالت اي يماريب اد،ياعت درمان جهت اقدام) هـ
  آنها؛ ياجتماع يها مساعدت و خدمات از يمند بهره منظور به يدولت ريغ اي و يدولت يتيحما ينهادها و ها سازمان به مراجعه) و
  ؛ييقضا مرجع يسو از شده يمعرف اشخاص اي شخص به مشخص مدت يبرا و نيمع  فواصل در خود يمعرف) ز
   .جرم از يناش يانهايز جبران بيترت آوردن فراهم اي جبران) ح

 و جلب را يدادگستر تيحما واحد اي يستيبهز ياجتماع مددكار يتخصص نظر ماده نيا مفاد ياجرا جهت ييقضا مرجع: 1 تبصره
 مدت صورت هر در .كند يم مشخص را مقرر دستورات ياجرا مهلت و حكم صدور قيتعو اي دعوا بيتعق قيتعل مدت مورد حسب

  .بود نخواهد سال كي از شتريب بيتعق قيتعل اي يرأ صدور قيتعو
 درخواست به اي راساً دادگاه كند، يخوددار شده صادر دستور ياجرا از مرتكب حكم، صدور قيتعو مدت در هرگاه: 2 تبصره

 عذر دستور انجام عدم در مرتكب هرگاه نيهمچن .كند يم صادر يمقتض يرا مقررات وفق و لغو را حكم صدور قيتعو قرار دادستان
  .كند ديتمد بار كي يبرا را قيتعو مدت تواند يم دادگاه كند، اقتضا نوجوان و كودك مصلحت اي و داشته موجه

  
 از مورد چند اي كي مورد حسب تيمحكوم حكم صدور ضمن تواند يم قانون نيا موضوع ميجرا به كننده يدگيرس دادگاه .46 ماده
  :كند اتخاذ را ريز ماتيتصم
 و افراد به مساعدت نهيزم در فعال اي مسؤول يردولتيغ و يدولت ينهادها و ها سازمان به او خانواده اي نوجوان و كودك يمعرف) الف

  بضاعت؛ يب يها خانواده
  نوجوان؛ و كودك يسرپرست و تيوصا مومت،يق ت،يوال حضانت، مالقات، حق سلب) ب
  مربوط؛ مراكز اي يستيبهز سازمان به نوجوان و كودك دائم اي موقت سپردن) ج
  .سرپرست فاقد كودكان يسرپرست به مربوط مقررات طبق نوجوان و كودك يسرپرست سپردن) د
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 خدمات از يريگ بهره لزوم صورت در و ييقضا مرجع نظارت با يدادگستر تيحما واحد اي يستيبهز ياجتماع مددكاران .47 ماده
 يم يريگيپ را آنها مناسب و حيصح انجام و نموده نظارت شده صادر دستورات و اقدامات جينتا بر مربوط، ينهادها و اشخاص ريسا

  .كنند
  

 يمبن يدادگستر تيحما واحد اي يستيبهز ياجتماع مددكاران گزارش گرفتن نظر در با تواند يم حكم صادركننده دادگاه .48 ماده
 ،يسرپرست مورد در شده صادر ماتيتصم در يقانون سرپرستان اي اءياول ن،يوالد نوجوان، و كودك تيوضع در رييتغ جاديا بر

   .كند مجدد ميتصم اتخاذ و يبازنگر كودك مالقات و ينگهدار
  

  .است يشمس تمام سال 18 سن به آنها دنيرس نوجوانان و كودكان هيعل ميجرا در يقانون زمان مرور مبدأ .49 ماده
  

 طيمح از نوجوان و كودك خروج به منجر كه است ياقدامات با تياولو قانون، نيا موضوع يتيحما اقدامات و ريتداب تمام در .50 ماده
  .نشود آنها با ارتباط قطع اي خانواده

  
 به را يو شوند، مواجه قانون نيا موضوع نوجوان و كودك با يدگيرس انيجر در كه يصورت در مكلفند ييقضا مراجع .51 ماده
  .كنند يمعرف محل دادستان اي يدادگستر تيحما واحد

  
 به نوجوانان، و اطفال ميجرا به يدگيرس دادگاه اي دادسرا باشد، زين دهيد بزه بزهكار، نوجوان و كودك كه يموارد در .52 ماده
 معرض در را نوجوان و كودك مزبور، ييقضا مرجع يمددكار واحد كه يصورت در كند، يم يدگيرس زين آنها هيعل يارتكاب ميجرا

  .باشد يم مربوط يقاض به موضوع اعالم به مكلف دهد، صيتشخ خطر
  

  .بود خواهد يعموم مقررات مطابق قانون نيا موضوع ميجرا به يدگيرس باتيترت ريسا  .53 ماده
  

 و ياسالم يشورا مجلس 1381/ 25/9 مصوب نوجوانان و كودكان از تيحما قانون قانون، نيا شدن االجرا الزم خيتار از .54 ماده
 شوند يم نسخ ريمغا موارد در مقررات و نيقوان ريسا


