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 «الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان» پیشنهادات اصالحی در خصوص

 

 توضیحات پیشنهاد شورا متن الیحه ردیف
به شرح زیر تعریف  ،كار رفته در این قانوناصطالحات به. 1ماده 1

 شود:می

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

كامل كه به سن بلوغ شرعی  ب (نوجوان : هر فرد زیر هجده سال

 رسیده است 

كوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل  انگاري:توجهی و سهلپ (بی

تأمین نیازهاي اساسی و ضروري طفل و نوجوان یا وظایف مربوط 

به حضانت، والیت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت 

یا هر  ییا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانون

 شخصی كه مکلف به آن است.

ه سالمت كسوء رفتار: هرگونه فعل یا ترك فعل عمدي  ت(

و نوجوان را در معرض  طفلجسمی، روانی،  اخالقی یا اجتماعی 

خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس كردن، 

تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا یا سوءاستفاده جنسی، توهین 

و یا خودداري از كمک  او در شرایط سخت و غیرمتعارفقراردادن 

 به وي.

كارگیري غیرقانونی طفل و نوجوان و یا كشی اقتصادي: بهث( بهره

 جسمی، لحاظ از وادار كردن یا گماردن او به كار یا خدمتی كه

به شرح زیر تعریف  ،كار رفته در این قانونحات بهاصطال. 1ماده

 شود:می

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

كامل كه به سن بلوغ شرعی  ب (نوجوان : هر فرد زیر هجده سال

 رسیده است 

 حذف شد. (پ

ه سالمت كهرگونه فعل یا ترك فعل عمدي سوء رفتار:  ت(

را در معرض خطر و آسیب  و نوجوان طفلاخالقی جسمی، روانی، 

قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده 

تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قراردادن او در یا جنسی، توهین 

 و یا خودداري از كمک به وي. شرایط سخت و غیرمتعارف

كارگیري غیرقانونی طفل و نوجوان و یا كشی اقتصادي: بهث( بهره

 جسمی، لحاظ از دار كردن یا گماردن او به كار یا خدمتی كهوا

 رايب طفل و نوجوان وضعیت به نظر با اجتماعی یا اخالقی روانی،

 خطرناك  باشد. مضر یا وي

 كه به موجب غیر قانونی معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام ج(

اختیار امتیاز در دادن در ازاء پرداخت وجه یا  یا نوجوان طفلآن 

 گیرد.می دیگري قرار

از قبیل تأمین نیازهاي ": عبارت بند )پ(

این  ( و 1این بند از ماده ) ابهام دارد. "اساسی

در كل  "انگاريتوجهی و سهلبی" عبارت

متن پیشنهادي حذف شده و به جاي آن واژه 

كه عبارتی حقوقی است و در قانون  «تقصیر»

ین جایگز مجازات نیز به كرات استفاده شده،

 .شد

مبهم  "سالمت اجتماعی"بند )ت(: عبارت 

 است.

با « مواردو یا سایر »(: درج عبارت جبند )

ضمن  نگاري سازگاري نداردموازین قانون

به « دادن امتیاز»اینکه دامنه شمول عبارت 

قدري وسیع است كه تمام مصادیق را شامل 

 «و یا سایر موارد» شود؛ لذا حذف عبارتمی

 شود.پیشنهاد می

( قانون جرائم 14ماده ) 1در تبصره (: حبند )

 .اي آمده استرایانه
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 رايب طفل و نوجوان وضعیت به نظر با اجتماعی یا اخالقی روانی،

 خطرناك  باشد. مضر یا وي

 كه به موجب غیر قانونی معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام ج(

پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در  ءیا نوجوان در ازا طفلآن 

 گیرد. اختیار دیگري قرار می

 و نوجوان در طفلكارگیري و یا وادار كردن فحشاء: هرگونه به چ(

 .هاي جنسی براي خود یا دیگريفعالیت

هر گونه محتوا یا تصویري كه داراي صحنه یا صور  ح( مبتذل :

 قبیحه باشد .

خ (مستهجن : هر گونه محتوا یا تصویري كه به صورت واقعی یا 

سی عمل جن –آمیزش  –غیر واقعی بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد 

 یا اندام جنسی انسان است

ذابیت جنگاري: تهیه و تولید هر اثري كه محتواي آن بیانگر هرزه د(

 نداما یا عمل جنسی آمیزش، جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی،

 .جنسی باشد

الوقوع: وضعیتی كه حیات یا سالمت خطر شدید و قریب ذ(

و نوجوان به شدت تهدید و در معرض  طفلجسمی یا روانی 

جویی را آسیب قرار گیرد، به نحوي كه مداخله فوري و چاره

 ایجاب نماید.

و نوجوان  طفلو یا وادار كردن فحشاء: هرگونه به كارگیري  (چ

 هاي جنسی براي خود یا دیگري.در فعالیت

 (: حذف شد.ح

 حذف شد. خ(: 

نگاري: تهیه و تولید هر اثري كه محتواي آن بیانگر جذابیت هرزه د(

 نداما یا جنسیعمل  آمیزش، جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی،

 .جنسی باشد

الوقوع: وضعیتی كه حیات یا سالمت جسمی خطر شدید و قریب ذ(

یا روانی كودك و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار 

 د.را ایجاب نمای قانونی و انتظامیمداخله فوري گیرد، به نحوي كه 

 

( قانون جرائم 14ماده ) 4بند )خ(: در تبصره  

 اي آمده است.رایانه

مبهم است.  "خطر شدید"عبارت (: ذبند )

-مداخله فوري و چاره»عبارت همچنین 

مبهم است. نوع مداخله و مرجع آن « جویی

 شود عبارتمشخص نیست؛ لذا پیشنهاد می

جایگزین « انونی و انتظامیمداخله فوري ق»

 شود.

 

د، انتمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده. 2هماد 2

 باشند.مشمول این قانون می

ند، اال تمام شمسی نرسیدهتمام افرادي كه به سن هیجده س -2ماده 

 باشند.مشمول این قانون می

 بدون تغییر
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-بزه طفل یا نوجوان را در معرض كهزیر در صورتی موارد .3ماده 3

روانی، اجتماعی،  جسمی، آسیب به سالمت ورود یا دیدگی

 دهد، وضعیتوي قرار  آموزشی اخالقی، امنیت و یا وضعیت

شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از  محسوب آمیزمخاطره

 شود:طفل و نوجوان می

 بی توجهی و سهل انگاري و نوجوان و یا  طفلسرپرستی بی (الف

 ز سوي هر شخصی كها نسبت به آنان در انجام وظایف قانونی

 مکلف به آن است؛

هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماري  ءابتال (ب

می هاي جسشخصیتی و یا بیماري یارفتاري، روانی  هايیا اختالل

 ؛ به تشخیص پزشکی قانونی العالجواگیر صعب

  ؛زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی (پ

والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهاي  هریک از ءابتال( ت

 قمار؛ یامواد مخدر، روانگردان  بهآور زیان

قوادي و یا دایر یا اداره كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر  ث(

یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد ء اولیا یک از والدین،

 اخالق و فحشا؛

، سرپرستان قانونی و یا سایر ءخشونت مستمر والدین، اولیا ج(

 خانواده نسبت به یکدیگر؛  ءاعضا

یا عدم اخذ اسناد سجلی یا عدم اقدام براي ثبت واقعه والدت  چ(

 نوجوان بدون عذر موجه؛یا راي طفل هویتی ب

 و نوجوان از تحصیل؛  طفلن بازماند ح(

-بزه طفل یا نوجوان را در معرض كهزیر در صورتی موارد .3ماده

روانی، اجتماعی،  جسمی، آسیب به سالمت ورود یا دیدگی

 دهد، وضعیتوي قرار  آموزشی اخالقی، امنیت و یا وضعیت

حمایت خاص و ویژه اعم از شده و موجب  محسوب آمیزمخاطره

 شود:از طفل و نوجوان می انونیخانوادگی و ق

جام در ان تقصیر یا قصورو و نوجوان  طفلسرپرستی بی (الف

آن  مکلف به از سوي هر شخصی كه نسبت به آنان وظایف قانونی

 است؛

هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماري  ءابتال (ب

می هاي جسشخصیتی و یا بیماري یارفتاري، روانی  هايیا اختالل

 ؛ به تشخیص پزشکی قانونی العالجواگیر صعب

ا ب زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی (پ

 ؛هاحکم قطعی دادگاه

اعتیاد هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به الکل،  ت(

 قمار، مواد مخدر و روانگردان؛

قوادي و یا دایر یا اداره كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر  ث(

ساد تهار آنها به فیا سرپرستان قانونی و یا اشء اولیا یک از والدین،

 اخالق و فحشا؛

خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر  ج(

 ؛و نوجوان طفلبه اعضاء خانواده نسبت 

 : حذف شد.چ(

بند )الف(: عبارت انجام وظایف قانونی مبهم 

قانونی؟ كدام وظیفه  است. چند وظیفه

 قانونی؟

اعتیاد به سیگار نیز به نوعی اعتیاد  )ت(:بند 

آور است. آیا به صرف اعتیاد پدر به زیان

توان مقررات این ماده را اجرا كرد؟ سیگار می

 «آوراعتیادهاي زیان»بر همین اساس عبارت 

اضافه « الکل»حذف و در عوض اعتیاد به 

 شد. 

طفل و (: آیا خشونت خواهر و برادر جبند )

نسبت به یکدیگر از مصادیق  نوجوان

آمیز براي كودك محسوب وضعیت مخاطره

 شود؟می

بند )چ(: عدم اقدام براي ثبت واقعه والدت 

 نیازمند مداخله فوري است.

ممکن است بازماندن از تحصیل  :بند )ح(

خواست والدین یا اولیاء نباشد و طفل یا 

نوجوان خودش عامل بازماندن از تحصیل 

باشد در این صورت روا نیست والدین یا 

 اولیاء را محکوم كرد. 
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   اده؛خانوو نوجوان از سوي  طفلطرد شدن  خ(

-يوي به بیمار ءو نوجوان، ابتال طفلتوانی جسمی یا ذهنی كم د(

 هاي خاص یا اختالل هویت جنسی؛

نقض قوانین جزایی توسط طفل  یا ارتکاب جرم توسط  نوجوان  ذ(

وارد شدن یا وارد  هاي مجرمانه،و یا استفاده از آنها در فعالیت

 گري و قاچاق ونظیر تکديی هایو نوجوان در فعالیت طفلكردن 

 همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛

دگی، پناهن آوارگی، بار ناشی از فقر شدید،ر( هرگونه وضعیت زیان

 تابعیتی.بی مهاجرت یا

 ای طفلفرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترك تحصیل از سوي  ز(

 نوجوان؛

 كشی از او.و نوجوان و یا بهره طفلسوءرفتار نسبت به  ژ(

یا ترك تحصیل  و نوجوان از تحصیل طفلمحروم كردن  ح(

 ؛اجباري

   خانواده؛و نوجوان از سوي  طفلطرد شدن  خ(

و نوجوان، ابتالء وي  طفلجسمی یا ذهنی  توانیكم یا ناتوانی د(

در مواردي كه هاي خاص یا اختالل هویت جنسی به بیماري

امکان نگهداري یا درمان وي را  والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی

 ؛نداشته باشند

کاب جرم توسطططط        ذ( یا ارت نقض قوانین جزایی توسطططط طفل  

ستفاده از آنها در فعالیت  شدن یا    هاي مجرمانه،نوجوان و یا ا وارد 

فل وارد كردن  یت    ط عال کدي  یهای و نوجوان در ف گري و نظیر ت

الکلی، مواد مخدر قمار، مشروبات قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به 

 یا روانگردان؛

دگی، پناهن آوارگی، بار ناشی از فقر شدید،ر( هرگونه وضعیت زیان

 تابعیتی.بی مهاجرت یا

 فرار مکرر از خانه یا مدرسه؛ ز(

 كشی از او.و نوجوان و یا بهره طفلسوء رفتار نسبت به  ژ(

 یا جسمی توانییا كم بند )د(: صرف ناتوانی

-اريبیم به وي نوجوان یا ابتالء و طفل ذهنی

جنسی جزء  هویت اختالل یا خاص هاي

آمیز براي كودك محسوب وضعیت مخاطره

شود بلکه در شرایطی كه والدین امکان نمی

و  اطفالدسته از  نگهداري یا درمان این

 ینوجوانان را نداشته باشند مداخله قانون

 ضروري است.

یا نوجوان به صورت  طفل(: چنانچه زبند )

اي هرغم میل والدین و مخالفتمستقل و علی

ا اینکه یایشان تصمیم به ترك تحصیل نماید، 

به دلیل شرایط سخت اقتصادي خانواده، 

نوجوان داوطلب اشتغال به كار و ترك 

تحصیل شود، باز هم والدین یا اولیاء و 

 اند؟سرپرستان مستحق مجازات

 

 

 

یه به منظور ئو نوجوانان قوه قضا اطفالدفتر حمایت از . 4 ماده 4

هاي موردي هاي همکاري با سایر نهادها، تهیه گزارشزمینهایجاد 

یا ادواري، انجام مطالعات و تحقیقات آماري و اطالعاتی، پایش و 

هاي دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص ارزشیابی فعالیت

یه به منظور ئو نوجوانان قوه قضا اطفالدفتر حمایت از . 4 ماده

هاي موردي هاي همکاري با سایر نهادها، تهیه گزارشایجاد زمینه

یا ادواري، انجام مطالعات و تحقیقات آماري و اطالعاتی، پایش و 

اي شهرستانی در خصوص اجر هاي دفاتر استانی وارزشیابی فعالیت
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شود. واحدي از این یه تشکیل میئقضااجراي این قانون در قوه

ه ل آن حوزیس كینظر ر ی هر استان و تحتیدفتر در حوزه قضا

 شود.تشکیل و مستقر می

شود. واحدي از این دفتر در یه تشکیل میئقضااین قانون در قوه

ل آن حوزه تشکیل و یس كیی هر استان و تحت نظر ریحوزه قضا

 شود.مستقر می

ی یهاي قضادر حوزه ،یهییس قوه قضایبا تشخیص ر .5ماده  5

تحت نظر دادستان ساختار و تشکیالت مناسب جهت  و شهرستان

هاي همکاري با سایر نهادها و اجراي وظایف زیر ایجاد زمینه

 شود:تشکیل می

 اطفال دیدگیی به منظور پیشگیري از بزهیمداخله فوري قضا (الف

الوقوع و یا جلوگیري و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب

 از ورود آسیب بیشتر به آنان؛

هاي حقوقی و تشکیل پرونده ه مشاوره و معاضدتئارا (ب

 دیده؛و نوجوانان در معرض خطر یا بزه اطفالشخصیت براي 

و نوجوانان در  اطفالایجاد شرایط مناسب در خانواده براي  (پ

دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر معرض خطر یا بزه

 نهادهاي مربوط؛

و نوجوان موضوع این  طفلز وضعیت ه گزارش ائتهیه و ارا (ت

ی از مراجع یقضا -قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی

 ؛ی صالحیقضا

 و طفلو تصمیمات مرتبط با آراء نظارت بر حسن اجراي  (ث

مقام  ی توسطو تصمیمات ارجاعآراء اجراي همچنین نوجوان و 

و پیگیري و پایش وضعیت وي پس از اجراي رأي یا قضایی 

 تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده.

هاي قضائی با تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه .5ماده 

شهرستان تحت نظر دادستان ساختار و تشکیالت مناسب جهت 

وظایف زیر هاي همکاري با سایر نهادها و اجراي ایجاد زمینه

 شود:تشکیل می

 اطفال دیدگیمداخله فوري قضائی به منظور پیشگیري از بزه (الف

الوقوع و یا جلوگیري و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب

 از آسیب بیشتر به آنان؛

هاي حقوقی و تشکیل پرونده ارائه مشاوره و معاضدت (ب

 ه دیده؛و نوجوانان در معرض خطر یا بز اطفالشخصیت براي 

و نوجوانان در  اطفالایجاد شرایط مناسب در خانواده براي  (پ

 رايب قانونی موقتو یا تعیین سرپرست معرض خطر یا بزه دیده 

 در و نزدیکی درجه نسبت به بستگان و بین اقربا از آنها نگهداري

 یبهزیست سازمان به آنها معرفی ،شرایط این نشدن محقق صورت

 نوجوانان؛ واطفال  با مرتبط نهادهاي و

و نوجوان موضوع این  طفلتهیه و ارائه گزارش از وضعیت  (ت

قضائی از مراجع -قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی

 قضائی صالح؛

و  طفلنظارت بر حسن اجراي آراء و تصمیمات مرتبط با  (ث

مقام  ی توسطارجاع اجراي آراء و تصمیماتهمچنین و نوجوان 

 دیده واین الیحه براي حمایت از كودكان بزه

ها یا سرپرستان بزهکار حفظ آنها از خانواده

یعنی سپردن آنها به -آخرین راه حل ممکن 

را به عنوان   -نهادهاي جایگزین خانواده

اولین راه حل پیشنهاد كرده است، در حالی 

ها را به شناسایی اقرباي توانست دادگاهكه می

امین و معتمد به ترتیب درجه نزدیکی ملزم 

-نموده و سرپرستی كودكان و نوجوانان بزه

دیده را به آنها بسپارد و سازوكارهاي 

تري را جهت تأمین امنیت كودك اسبمن

 بینی كند. بر این اساسپیش

: سپردن كودك و نوجوان به 5بند )پ( ماده 

در مرحله آخر  رابهزیستی یا سایر نهادها 

 .بینی كرده استپیش

ان قاعده كودكالزم به ذكر است كه سپردن بی

و نوجوانان به سازمان بهزیستی سبب تحمیل 

شود، در دولت میهاي هنگفت به هزینه

حالی كه چنانچه كودك یا نوجوان به اقربا و 

بستگان خود سپرده شود، هم كودك و 
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هاي موردي یا ادواري و انجام مطالعات و ج( تهیه گزارش

 .و نوجوان طفلمرتبط با تحقیقات آماري و اطالعاتی 

شهرستان مادام كه تشکیالت موضوع قضائی در هر حوزه  :تبصره

این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و 

و نوجوانان و در حوزه  اطفالدیده در حوزه ادیار آموزشتوسط د

 شود.انجام میقضائی حوزه رئیس ها با نظارت بخشقضائی 

و پیگیري و پایش وضعیت وي پس از اجراي رأي یا  قضایی

 تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده.

هاي موردي یا ادواري و انجام مطالعات و ج( تهیه گزارش

 .و نوجوان طفلمرتبط با تحقیقات آماري و اطالعاتی 

در هر حوزه قضائی شهرستان مادام كه تشکیالت موضوع  -تبصره

نشده است، وظایف مقرر تحت نظارت  دادستان و این ماده ایجاد 

و در حوزه  و نوجواناناطفال  توسط دادیار آموزش دیده در حوزه

 شود.ها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام میقضائی بخش

هاي جسمی و روحی در نوجوان از آسیب

هاي ماند و هم دولت متحمل هزینهامان می

 شود. گزاف نمی

 

 نیا اهداف تحققي راستا در زیر،ها و نهادهاي دستگاه .6ماده  6

 باشند: دار وظایف زیر میعهده قانون

 مکلف است: سازمان بهزیستی كشور (الف

هاي خدمات فوریتبا استفاده از مددكاران اجتماعی در قالب  -1

مناطق و محالت  درتخصصی هاي اجتماعی و با استقرار پایگاه

 با همکاري شهرداري یا دهیاري و نیروي انتظامی شهرها و روستاها

 و توانمندسازي ، حمایت، نگهداريپذیرشنسبت به شناسایی، 

موضوع این قانون و اعالم مراتب به مراجع و نوجوانان  اطفال

 صالح اقدام كند. 

در راستاي وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از  -2

( 5اي اجرایی موضوع ماده )ههمکاري و مشاركت تمامی دستگاه

استفاده كند. 8/7/1386مصوب  قانون مدیریت خدمات كشوري

 خود با انونیقوظایف ارچوب همکلفند در چ اجراییهاي دستگاه

 سازمان مذكور همکاري كنند.

 نیا اهداف تحققي راستا در زیر،ها و نهادهاي دستگاه .6ماده 

 باشند: دار وظایف زیر میعهده قانون

 مکلف است: سازمان بهزیستی كشور (الف

هاي فوریتبا استفاده از مددكاران اجتماعی در قالب  -1

 ردتخصصی هاي خدمات اجتماعی و با استقرار پایگاه

با همکاري شهرداري  مناطق و محالت شهرها و روستاها

 ،نسبت به شناسایی، پذیرش یا دهیاري و نیروي انتظامی

و نوجوانان  اطفالو توانمندسازي  حمایت، نگهداري

و اعالم مراتب به مراجع صالح اقدام موضوع این قانون 

 كند. 

در صورت تشخیص دادگاه و صدور رأي مبنی بر  -2

یا نوجوان در یکی از مراكز سازمان  طفلنگهداري 

یده دو نوجوانان بزه اطفالبهزیستی، نسبت به پذیرش 

 اقدام متناسب انجام دهد.

 شناسایی و پذیرش مطرح شده در این ماده

 ،شودكه توسط سازمان بهزیستی انجام می

ضابطه است. طبق این ماده حدوحصر و بیبی

یا نوجوان خود را  طفلچنانچه والدین، 

 وان یا نوج طفل كوچکترین تنبیهی كنند، 

و یا سایر نهادهاي تواند از بهزیستی می

-مربوط درخواست كمک كند و آنها نیز می

توانند وي را بپذیرند. براي مثال اگر پدري به 

خاطر خودداري نوجوان از رفتن به مدرسه، 

 تواند ازسیلی به وي بزند، نوجوان می یک

اجتماعی درخواست  هاي خدماتفوریت

كمک كند و آنها نیز موظف به پذیرش وي 

 هستند؟
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هاي آوري اطالعات مربوط به وضعیتنسبت به اخذ و جمع -3

آمیز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات الزم براي مخاطره

 هاي مردم در این زمینه اقدام كند.افزایش آگاهی

از طریق پلیس ویزه  ي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ونیر (ب

 مکلف است: اطفال و نوجوانان 

آمیز و نوجوانان در وضعیت مخاطره اطفالنسبت به شناسایی  -1

در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروي انتظامی یا مواجه شدن با 

 برايآنان در حین اجراي وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد 

و انجام قضایی معرفی به سازمان بهزیستی كشور یا مراجع 

 یا سایر قوانین مرتبط هاي مورد نیاز بر اساس  این قانونحمایت

 اقدام كند. 

در  و وظایف محوله هاي مددكاران اجتماعیدر مأموریت -2

 طفالااجراي این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز 

 ع مأموریت، اقدام قانونی الزم را به عمل آورد. و نوجوانان موضو

اطفال و نوجوانان بزه م علیه یجراآمیز و هاي مخاطرهوضعیت -3

دیده را  حسب مورد به مراجع ذیصالح قضایی و سازمان بهزیستی 

 كشور گزارش نماید.

مینی و تربیتی كشور مکلف أها و اقدامات تسازمان زندانپ (

 است: 

نگهداري جداگانه اطفال از نوجوانا ن وسایر زندانیان نسبت به  -1

 اقدام كند.

در راستاي وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون  -3

اي اجرایی هو مشاركت تمامی دستگاه از همکاري

 ( قانون مدیریت خدمات كشوري5موضوع ماده )

 اجراییهاي كند. دستگاه استفاده8/7/1386مصوب 

خود با سازمان  انونیقوظایف ارچوب همکلفند در چ

 مذكور همکاري كنند.

  هاز طریق پلیس ویژي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ونیر (ب

 مکلف است: اطفال و نوجوانان 

و نوجوانان در وضعیت  اطفالنسبت به شناسایی  -1

آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروي مخاطره

انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجراي وظیفه و یا 

مراجع  آنان به براي معرفیشکایت از آنان، حسب مورد 

و انجام  برقراري امنیت آنان در مراحل اجرایی قضایی،

قوانین  یا سایر این قانون هاي مورد نیاز بر اساسحمایت

 مربوط اقدام كند.

در  و وظایف محوله هاي مددكاران اجتماعیدر مأموریت -2

ز آنان و نیامنیت اجراي قانون، حسب تقاضا جهت تأمین 

قانونی الزم  نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام و اطفال

 به عمل آورد.

اطفال و م علیه یجراآمیز و مخاطرههاي وضعیت -3

صالح مراجع ذينوجوانان بزه دیده را  حسب مورد به 

 گزارش نماید. قضایی

نکته مهم دیگر اینکه مددكاران اجتماعی ذكر 

شده در این الیحه باید شرایط معلوم و 

مشخصی داشته باشند و این شرایط در ابتداي 

متأهل باشند، الیحه بیان شود؛ براي مثال 

 داراي حداقل سن مشخصی باشند و ...

اضافه شده و  6( به بند )الف( ماده 2مورد )

( 3( شده و مورد )3( تبدیل به مورد )2مورد )

 حذف شده است.

 

مطرح نشده، این  6نکته خاصی در مورد ماده 

به چه معناست؟ یعنی عین ماده الیحه آورده 

 شود؟
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اطالعات اطفال و نوجوانانی كه در كانون اصالح و تربیت  -2

شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند نگهداري می

حمایت هستند، را جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان 

 بهزیستی اعالم نماید.

نوجوانانی را كه پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان  و اطفال -3

رابر معرفی نماید تا ببهزیستی به سازمان  ،برنددر زندان به سر می

 مقررات طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت كند. 

 ت( وزارت كشور مکلف است:

هاي ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و با همکاري دستگاه -1

سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیر  نوجوانان فاقد اسناد

ایرانی و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهاي حمایتی، 

 آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام نماید.

از طریق سازمان ثبت احوال كشور با همکاري سایر نهادهاي  -2

سال  ات آن هرمربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییر

حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی 

اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را كه به سن قانونی تحصیل 

 اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعالم نماید.  رسیده

 ریز اقداماتمکلف است  یوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعث( 

 :دهد انجام را

نظارت موثر بر اماكن كار جهت پیشگیري و مقابله با آزار یا  -1

 بهره كشی اقتصادي از اطفال یا نوجوانان؛ 

آوري اطالعات مربوط به در موضوع اخذ و جمع -4

ن و و نوجوانا اطفالآمیز براي هاي مخاطرهوضعیت

-نیز براي افزایش آگاهیدهی جرائم علیه آنان و گزارش

و  اطفالدفتر حمایت از  این زمینه با هاي مردم در

 همکاري نماید. نوجوانان قوه قضائیه

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مکلف سازمان زندان -پ

 است:

نسبت به نگهداري جداگانه اطفال از نوجوانان وسایر  -1

 زندانیان اقدام كند.

هاي اصالح و و نوجوانانی كه در كانوناطفال   در مورد -2

شوند، نسبت به تشخیص آسیب، نگهداري میتربیت 

اقدامات حمایتی اولیه و مراقبت پس از خروج ایشان 

توسط تیم تخصصی اقدام كند و در صورت نیاز آنان را 

براي دریافت خدمات توانمندسازي تکمیلی به سازمان 

 .بهزیستی كشور معرفی نماید

 یو نوجوانانی را كه پدر یا مادر یا سرپرست قانون اطفال -3

برند در صورت درخواست آنان در زندان به سر می

عرفی م بهزیستیوالدین یا سرپرست قانونی به سازمان 

د یا نوجوان نیازمن اطفالنماید تا برابر مقررات این قانون 

 را حمایت كند.

 ت( وزارت كشور مکلف است:
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معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر به نهاد  -2

 هاي حمایتی و قضایی؛ 

سال  18تا  15اي كامل مشاغل براي نوجوانان بین پوشش بیمه -3

 شاغل.

و آموزش پزشکی مکلف است  درمان، بهداشت وزارتج( 

 :دهد انجام را ریز اقدامات

هاي بهداشت كار و مراقبت پزشکی براي تدوین دستورالعمل -1

 انطباق شرایط كار نوجوانان با استانداردهاي الزم.

پذیرش و درمان فوري اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام  -2

ال گزارش موارد مشکوك به مراكز بهداشتی درمانی همراه با ارس

 آزار به مراجع قضایی و بهزیستی. 

پوشش كامل بیمه سالمت براي تمام اطفال و نوجوانان ساكن  -3

 ایران. 

 انجام را ریز اقداماتچ (وزارت آموزش و پرورش مکلف است 

 :دهد

نام و موارد مشکوك به ترك تحصیل اعالم موارد عدم ثبت -1

ن دوره متوسطه به سازمان بهزیستی و یا اطفال و نوجوانان تا پایا

دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت 

 انجام اقدامات الزم. 

شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این  -2

قانون، به نهادهاي حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی 

 . الزم

ربط اطفال و نوجوانان فاقد اسناد هاي ذيبا همکاري دستگاه -1

هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی را شناسایی كند و سجلی یا 

حسب مورد آنان را به نهادهاي حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی 

 معرفی نماید.

از طریق سازمان ثبت احوال كشور با همکاري سایر نهادهاي  -2

مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال 

پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی حداقل سه ماه 

اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را كه به سن قانونی تحصیل 

 اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعالم نماید.  رسیده

 ریز اقداماتمکلف است  یوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعث( 

 :دهد انجام را

ار جهت پیشگیري و مقابله با آزار یا نظارت موثر بر اماكن ك -1

 بهره كشی اقتصادي از اطفال یا نوجوانان؛ 

بزه دیده یا در معرض خطر به معرفی اطفال و نوجوانان  -2

 ؛ هاي قضایینهاد

سال  18تا  15اي كامل مشاغل براي نوجوانان بین پوشش بیمه -3

 شاغل.

و آموزش پزشکی مکلف است  درمان، بهداشت وزارتج( 

 :دهد انجام را ریز اقدامات

هاي بهداشت كار و مراقبت پزشکی براي تدوین دستورالعمل -1

 انطباق شرایط كار نوجوانان با استانداردهاي الزم.
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انجام اقدامات الزم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی كامل  -3

 اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه. 

آموزش مدیران و كاركنان آموزشی و اداري در زمینه حقوق  -4

 اطفال و نوجوانان. 

در راستاي  ح( سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

ع رسانی درمورد حقوق اطفال و رسالت خود مبنی بر اطال

 :دهد انجام را ریز اقداماتنوجوانان موظف است 

هاي منظم براي باال بردن سطح اطالعات تولید و پخش برنامه -1

 عموم مردم درحوزه حقوق اطفال و نوجوانان.

هاي سنی و محتوایی آثار و طراحی و ایجاد نظام رده -2

  رتبط با اطفال و نوجوانان. هاي ممحصوالت صدا و سیما در برنامه

هاي مندرج در این قانون همکاري با سایر نهادها و دستگاه -2

هاي علمی، آموزشی و فرهنگی جهت براي تولید آثار و برنامه

 تحقق اهداف این قانون .

ضر یا محصول م جلوگیري از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه -4

 ق اطفال یا نوجوانان.به سالمت، تربیت، اخالق، یا سایر حقو

تدوین و اجراي ضمانت اجراهاي اداري و انضباطی براي تهیه  -5

كنندگان، مجریان و دست اندركارن تولید و پخش برنامه هاي صدا 

 وسیما در راستاي اجراي این قانون. 

 جرااالظرف سه ماه از تاریخ الزم مادهاین اجرایی نامه آیین :تبصره

رفاه اجتماعی و با  كار و شدن این قانون توسط وزارت تعاون، 

پذیرش و درمان فوري اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام  -2

مراكز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوك به 

  .و نیروي انتظامی قضایی مراجعآزار به 

پوشش كامل بیمه سالمت براي تمام اطفال و نوجوانان ساكن  -3

 ایران. 

 انجام را ریز اقداماتوزارت آموزش و پرورش مکلف است  (چ

 :دهد

در زمینه  و مربیان آموزشی و كاركنان اداريآموزش مدیران  -1

 حقوق اطفال و نوجوانان.

نام و موارد مشکوك به ترك تحصیل اعالم موارد عدم ثبت -2

به دفتر حمایت از اطفال اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه 

 جهت انجام اقدامات الزم.  و نوجوانان قوه قضاییه

انجام اقدامات الزم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی كامل  -3

 اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه. 

ه ب و معرفی آنها شناسایی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون -4

 . نهادهاي حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی الزم

چگونگی  در زمینهآموزشی  مربیانمدیران و  ویژه آموزش -5

 .آمیزدیده یا در وضعیت مخاطرهاطفال و نوجوانان بزه با برخورد

در راستاي  اسالمی ایرانح( سازمان صدا و سیماي جمهوري 

مورد حقوق اطفال و نوجوانان  رسانی درسالت خود مبنی بر اطالعر

 :دهد انجام را ریز اقداماتموظف است 
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یران ت وزأبه تصویب هیوهاي مرتبط تهیه همکاري سایر دستگاه

 د.خواهد رسی

هاي منظم براي باال بردن سطح اطالعات تولید و پخش برنامه -1

 حوزه حقوق اطفال و نوجوانان. عموم مردم در

محتوایی آثار و محصوالت هاي سنی و طراحی و ایجاد نظام رده -2

  هاي مرتبط با اطفال و نوجوانان. صدا و سیما در برنامه

هاي مندرج در این قانون براي همکاري با سایر نهادها و دستگاه -2

فرهنگی جهت تحقق هاي علمی، آموزشی و تولید آثار و برنامه

 .اهداف این قانون

ضر یا محصول م جلوگیري از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه -4

 به سالمت، تربیت، اخالق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان.

تدوین و اجراي ضمانت اجراهاي اداري و انضباطی براي تهیه  -5

دا هاي صدست اندركارن تولید و پخش برنامهكنندگان، مجریان و 

 سیما در راستاي اجراي این قانون.  و

 رااالجسه ماه از تاریخ الزمظرف  مادهاین اجرایی نامه آیین :تبصره

رفاه اجتماعی و با  شدن این قانون توسط وزارت تعاون، كار و

زیران ت وأبه تصویب هی وهاي مرتبط تهیه همکاري سایر دستگاه

 د.خواهد رسی

اطفال و  یسرپرستان قانون یا اولیاء، نیاز والد کی. هر 7ماده  7

 و در ندیآنان را فراهم نما لینوجوانان، مکلفند موجبات تحص

م بار اول ملز يبرا طیوجود فراهم بودن شرا صورت استنکاف با

درجه  ينقد يبار دوم به جزا يو  برا شوندیم فیتکل نیبه انجام ا

 یمدرجه شش محکوم  ينقد يبه جزا يمراتب بعد يهفت و برا

 شوند.

اطفال و  یسرپرستان قانون یا ، اولیاءنیاز والد کی. هر 7ماده 

 و در ندیآنان را فراهم نما لینوجوانان، مکلفند موجبات تحص

به  بار اول ملزم يبرا طیوجود فراهم بودن شرا صورت استنکاف با

ه درج ينقد يبار دوم به جزا يو  برا شوندیم فیتکل نیانجام ا

 یدرجه شش محکوم م ينقد يبه جزا يمراتب بعد يهفت و برا

 شوند.

 بدون تغییر
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ه ب ی،و سرپرستان قانون نیدر صورت عدم تمکن والد: تبصره

 یستیدادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهز صیتشخ

اطفال و نوجوانان فراهم  یلتحص يمکلفند امکانات الزم را برا

 .ندینما

ه ب ی،و سرپرستان قانون نیعدم تمکن والددر صورت : تبصره

 یستیدادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهز صیتشخ

اطفال و نوجوانان فراهم  یلتحص يمکلفند امکانات الزم را برا

 .ندینما

تشویق موجب فرار طفل و  ای بیترغ د،ی. هر كس با تهد8 ماده 8

 و اطفال ایشود  يو لیتحص از خانه یا مدرسه و یا ترك نوجوان

منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا  نیرا بد نوجوانان

 کیحسب مورد به  ل،یترك تحص ایفراهم كند، در صورت فرار 

صورت،  نیا ریو در غ گرددیچند مجازات درجه شش محکوم م ای

-یمواجه م اطفال و نوجوانان ویزه , سیبار اول با اخطار پل يبرا

 شود.یو در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم مشود 

تشویق موجب فرار طفل و  ای بیترغ د،ی. هر كس با تهد8 ماده

 منظور نیرا بد و نوجوانان اطفال ای از خانه یا مدرسه شود نوجوان

فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم كند، در صورت 

چند مجازات درجه  ای کیحسب مورد به  ل،یترك تحص ایفرار 

بار اول با اخطار  يصورت، برا نیا ریو در غ گرددیشش محکوم م

شود و در صورت تکرار یمواجه م اطفال و نوجوانان ویزه , سیپل

 شود.یبه مجازات فوق محکوم م

 

از  ریاشخاص غ انگاريتوجهی و سهلبیهرگاه در اثر  .9 ماده 9

 واقع شود، مقصر ریز جینوجوانان نتا نسبت به اطفال و نیوالد

 :شودیمجازات م ریبه شرح ز هیعالوه بر پرداخت د

درجه  به مجازات حبسنوجوان حسب مورد  ایفوت طفل  (الف

 .پنج

 یاز كار افتادگ ایمنافع، قطع، نقص  ایاز حواس  یکیفقدان  (ب

 ای یجسم یدائم ایصعب العالج  يماریبروز ب ایعضو، زوال عقل 

باالتر حسب مورد به  ایجراحت از نوع جائفه  رادیا ایو  یروان

 .ششدرجه  مجازات حبس

 گرید ایاستخوان  یمنافع، شکستگ ایاز حواس  یکینقصان ( پ

 .هفتدرجه  حبس به مجازات یروان يماریبروز ب ایاعضا و 

هر گاه اشخاصی غیر از والدین سبب ورود نتایجی نسبت  .9 ماده

ح به شر هی، مقصر عالوه بر پرداخت دبه اطفال و نوجوانان شوند

 :شودیمجازات م ریز

 تعزیري به مجازات حبسنوجوان حسب مورد  ایفوت طفل  (الف

 .پنجدرجه 

فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازكارافتادگی  -ب

عضو، زوال عقل یا بروز بیماري صعب العالج یا دائمی جسمی یا 

حسب مورد به روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا باالتر، 

 .ششدرجه  تعزیري مجازات حبس

نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر  -پ

 ؛تعزیري درجه هفت حبساء و یا بروز بیماري روانی، اعض

در این بند ابهام دارد.  "آزار جنسی"بند )ث(: 

ن ؟ همچنی"مضاجعه"است یا  "تقبیل"منظور 

( 9از ماده ) "آزار عاطفی"شود پیشنهاد می

 حذف و به صورت یک ماده جداگانه بیاید.
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گردن در صورت عدم مشمول هر  ایجراحت سر و صورت و  (ت

   رجه هشت.د  مجازات حبس)ب(و )پ( به  ياز بندها کی

 دیشد انگاريو سهل یتوجهیاز ب یناش یعاطف ای یآزار جنس (ث

 درجه هشت. هاياز مجازات یکیو مستمر حسب مورد به 

 جیمنجر به نتا نیوالد : هرگاه بی توجهی یا سهل انگاري تبصره

حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج  ،ماده شود نیموضوع ا

 د.شون یفوق محکوم م يدر بندها

جراحت سروصورت و یا گردن در صورت عدم شمول هریک  -ت

 ؛تعزیري درجه هشت حبس از بندهاي )ب( و )پ(،

 : حذف شد.(ث

 ،اده شودم نیموضوع ا جیمنجر به نتا نیوالدتقصیر : هرگاه تبصره

فوق محکوم  يحسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندها

 د.شون یم

یا سوء نوجوان مرتکب آزار  ای. هركس نسبت به طفل 10ماده  10

كه مشمول مجازات حد نباشد با  یشود، در صورت یجنساستفاده 

کب و مرت طیشرا ،دهدیبزه تیمانند وضع یطیدر نظر گرفتن شرا

 :شودیمجازات م ریز بیآثار جرم، به ترت

حبس درجه  مجازات با محارم به ایبا عنف  یتماس یآزار جنس -1

 ؛ پنج

 ؛درجه شش مجازات حبسبه  یتماس یجنس يآزارها ریسا -2

-اتاز مجاز یکیبا محارم به  ایبا عنف  یتماس ریغ یآزار جنس -3

 ؛درجه هفت يها

درجه  يهااز مجازات یکیبه  یتماس ریغ یجنس يآزارها ریسا -4

 ؛هشت

 اریعرضه، در اخت قیاز طفل و نوجوان از طر یجنس یكشبهره -5

 یسو استفاده جنس ای يهرزه نگار ينمودن برا ریاج ایگرفتن، وادار 

 پنج؛درجه  حبسبه مجازات

یا سوء نوجوان مرتکب آزار  ای. هركس نسبت به طفل 10ماده 

كه مشمول مجازات حد نباشد با  یشود، در صورت یجنساستفاده 

ب و مرتک طیشرا ،دهدیبزه تیمانند وضع یطیدر نظر گرفتن شرا

 :شودیمجازات م ریز بیآثار جرم، به ترت

 حبس مجازات با محارم به ایبا عنف  یتماس یآزار جنس -1

 ؛ درجه پنج تعزیري

درجه  تعزیري مجازات حبسبه  یتماس یجنس يآزارها ریسا -2

 ؛شش

-از مجازات یکیبا محارم به  ایبا عنف  یتماس ریغ یآزار جنس -3

 ؛درجه هفت تعزیري يها

 يهااز مجازات یکیبه  یتماس ریغ یجنس يآزارها ریسا -4

 ؛درجه هشت تعزیري

 اریعرضه، در اخت قیاز طفل و نوجوان از طر یجنس یكشبهره -5

 یسو استفاده جنس ای يهرزه نگار ينمودن برا ریاج ایگرفتن، وادار 

 پنج؛درجه  تعزیري حبسبه مجازات

سایر آزارهاي جنسی "(: عبارت 2مورد )

مبهم است. منظور از آزار جنسی تا  "تماسی

چه میزان است؟ به میزان تقبیل؟ به میزان 

مجازات مستوجب  تفخیذ؟ تفخیذ كه جزء

 حد است.

جنسی آزارهاي "عبارت (: 3مورد )

  مبهم است. "تماسیغیر

سایر آزارهاي جنسی "(: عبارت 4مورد )

 مبهم است. "غیرتماسی

 (: مبهم است.9مورد )
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ذل به مبت ایمستهجن  اثر ا یاارائه محتو ایدر دسترس قرار دادن  -6

 ؛چند مجازات درجه هشت ای کینوجوان به  ایطفل 

استفاده از طفل و نوجوان براي تهیه، تولید، توزیع، تکثیر،  -7

تذل، مب اینمایش، فروش و نگهداري آثار سمعی و بصري مستهجن 

حداكثر مجازات مقرر  میانگین حداقل و حداكثر تا بهحسب مورد 

 ؛در قانون مربوط

 ایانتشار، عرضه، معامله  ر،یواردات، صادرات، حمل، تکث -8

مبتذل كه در آنها از اطفال و  یااثر مستهجن  ای امحتو يبارگذار

از  یکیآنها به  يحمل و نگهدار ایشده و  يریگنوجوانان بهره

 شش؛درجه  يهامجازات

ر به منظو يمجاز يارتباط با طفل و نوجوان در فضا يبرقرار -9

-از مجازات یکیبه  نامشروع یارتباط جنس ای یهرگونه آزار جنس

 شش؛ درجه يها

ذل به مبت ایمستهجن  اثر ا یاارائه محتو ایدر دسترس قرار دادن  -6

 ؛درجه هشت تعزیريچند مجازات  ای کینوجوان به  ایطفل 

استفاده از طفل و نوجوان براي تهیه، تولید، توزیع، تکثیر،  -7

تذل، مب اینمایش، فروش و نگهداري آثار سمعی و بصري مستهجن 

حداكثر مجازات مقرر  داكثر تامیانگین حداقل و ح حسب مورد به

 ؛در قانون مربوط

 ایانتشار، عرضه، معامله  ر،یواردات، صادرات، حمل، تکث -8

مبتذل كه در آنها از اطفال و  یااثر مستهجن  ای امحتو يبارگذار

از  یکیآنها به  يحمل و نگهدار ایشده و  يریگنوجوانان بهره

 شش؛درجه  تعزیري يهامجازات

ر به منظو يمجاز يارتباط با طفل و نوجوان در فضا يبرقرار -9

-از مجازات یکیبه  نامشروع یارتباط جنس ای یهرگونه آزار جنس

 شش؛ درجه تعزیري يها

و  دیخرراجع به طفل و نوجوان از جمله معامله . هرگونه 11ماده  11

حبس درجه پنج محکوم  آنان ممنوع و مرتکب به مجازاتفروش 

شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاري، بهره می

كشی اقتصادي، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و 

هاي مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس نوجوان در فعالیت

  شود. درجه چهار محکوم می

موضوع این گري در ارتکاب جرم اشخاصی كه واسطه -1تبصره

ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگین حداقل و حداكثر 

و  دیخرراجع به طفل و نوجوان از جمله معامله . هرگونه 11ماده 

 درجه پنج تعزیريحبس  آنان ممنوع و مرتکب به مجازاتفروش 

هرزه نگاري، شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و محکوم می

بهره كشی اقتصادي، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل 

 هاي مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبسو نوجوان در فعالیت

  شود. درجه چهار محکوم می تعزیري

گري در ارتکاب جرم موضوع این اشخاصی كه واسطه -1تبصره

 ن حداقل و حداكثر تاماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگی

نامه پروتکل الحاقی به پیمان 3و  2مواد 

 حقوق كودك
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شوند در غیر این صورت تاحداكثر مجازات مباشر جرم محکوم می

 شوند. به مجازات معاون محکوم می

هرگاه كاركنان نهادهاي حکومتی مأمور به خدمات  -2تبصره

ضوع این عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی در ارتکاب جرم مو

ماده دخالت داشته باشند، عالوه بر مجازات اصلی به محرومیت 

 شوند. اجتماعی درجه پنج محکوم می

شوند در غیر این صورت حداكثر مجازات مباشر جرم محکوم می

 شوند. به مجازات معاون محکوم می

هرگاه كاركنان نهادهاي حکومتی مأمور به خدمات  -2تبصره

عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی در ارتکاب جرم موضوع این 

ی به محرومیت ماده دخالت داشته باشند، عالوه بر مجازات اصل

 شوند.اجتماعی درجه پنج محکوم می

. هركس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات 12ماده  12

 شود.محکوم می حبس  درجه چهار

. هركس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات 12ماده 

 شود.درجه چهار محکوم می تعزیريحبس 

قانون قاچاق انسان دو تا ده سال حبس  3ماده 

را تعیین كرده و براي زیر هیجده سال حداكثر 

 مجازات یعنی ده سال را تعیین كرده

حبس تعزیري درجه چهار نیز حبس بیش از 

 پنج تا ده سال است.

 . هركس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و13ماده  13

جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم 

 شود. می

 قانون»طبق  ازمندین مارانیو جوارح به ب ءانتقال اعضا -1تبصره

نان آ يكه مرگ مغز یمارانیب ایفوت شده  مارانیب ياعضا وندیپ

ی ماده مستثن نیاز شمول ا« 1379/ 17/1مصوب ، مسلم است

 ست.ا

ر د یمرتبط با امور پزشک اشخاص ایپزشکان  چنانچه -2تبصره

معاونت داشته باشند،  ایماده شركت  نیارتکاب جرم موضوع ا

-ها و ممنوعیتمقرر در این ماده به محرومیت عالوه بر مجازات

 شوند. هاي درجه پنج محکوم می

 فروش اعضاء و جوارح یا خرید و انتقال. هركس مرتکب 13ماده 

درجه سه محکوم  تعزیريطفل و نوجوان شود، به مجازات حبس 

 شود. می

انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق قانون  -1تبصره 

پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی كه مرگ مغزي آنان 

 از شمول این ماده مستثنی است. -1379مصوب –مسلم است 

ر د یمرتبط با امور پزشک اشخاص ایپزشکان  چنانچه -2تبصره

معاونت داشته باشند،  ایماده شركت  نیارتکاب جرم موضوع ا

هاي ها و ممنوعیتمقرر در این ماده به محرومیت عالوه بر مجازات

 شوند.درجه پنج محکوم می

از متن ماده حذف شد، زیرا  "قاچاق"كلمه 

قانون "و جوارح خود تابع ء قاچاق اعضا

 است. "ق انسانمبارزه با قاچا
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 ای طفلموجبات ارتکاب به خودكشی . هركس به هر نحو 14ماده  14

 حد یا كند و مشمول مقررات لیتسه اینوجوان را فراهم آورد 

قصاص نشود، عالوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد 

 شود: یمجازات م ریز بیبه ترت

و  طفلمرتکب موجب خودكشی منجر به فوت  رفتار( هرگاه الف

 ؛، به مجازات حبس درجه ششنوجوان شود

فوت طفل و نوجوان نشود، ( هرگاه اقدامات مرتکب موجب ب

 و نوجوان شود طفلبه  روانی ایمنجر به ورود آسیب جسمی ولی 

 به مجازات حبس درجه شش. 

به مجازات حبس ( هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، پ

 درجه هشت . 

 ای طفلموجبات ارتکاب به خودكشی به هر نحو  . هركس14ماده 

 حد یا كند و مشمول مقررات لیتسه اینوجوان را فراهم آورد 

قصاص نشود، عالوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به 

 شود:یمجازات م ریز بیترت

 لطفهرگاه اقدامات مرتکب موجب خودكشی منجر به فوت  -الف

 ؛ششجه در تعزیريحبس و نوجوان شود، 

فوت طفل و نوجوان نشود، ( هرگاه اقدامات مرتکب موجب ب

 و نوجوان شود طفلبه  روانی ایمنجر به ورود آسیب جسمی ولی 

 درجه شش.  تعزیريبه مجازات حبس 

جزاي نقدي درجه هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود،  -پ

 .هشت

 بدون تغییر

 مرتکب بهره كاری برخالف مقررات قانون هر شخص. 15ماده  15

 موضوع ماده دو این قانون از اطفال و نوجوانان ياقتصاد كشی

هاي مذكور در قانون كار به مجازات حبس مجازاتشود، عالوه بر 

 شود.یمحکوم م درجه شش نیز

 یكشمرتکب بهره ی برخالف مقررات قانون كارهر شخص. 15ماده 

شود،  قانون موضوع ماده دو این از اطفال و نوجوانان ياقتصاد

 هاي مذكور در قانون كار به مجازات حبسمجازاتعالوه بر 

 شود.یمحکوم م درجه شش نیز تعزیري

 هاي خانوادگی ودر كارگاه اطفال و نوجوانانتبصره. به كارگیري 

 با نظارت والدین از شمول این ماده مستثنی است.

 

به اطفال و : فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی 16ماده  16

ضبط مواد دخانی كشف شده  نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب

 شود.و محکومیت مرتکب به جزاي نقدي درجه هشت  می

ت همچون سیگار یا قلیان و یا ادوا مواد دخانی هر كس: 16ماده 

قرار دهد یا به آنها اطفال و نوجوانان  در اختیار مربوط به قلیان را

 شود.میمحکوم  درجه هشت به جزاي نقدي، بفروشد

مواد دخانی كشف شده در این ماده، توسط ضابطین قضایی  -تبصره

 ضبط خواهد شد.
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-هر كس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب .17ماده  17

الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و 

ار دیا مراجع صالحیتبا وجود توانایی اعالم و گزارش به مقامات 

و كمک طلبیدن از آنها از این امر خودداري كند یا در صورت عدم 

دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در 

رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوري و متناسب براي جلوگیري از 

وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با 

ن اقدام، خطري مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، ای

 شود.  هاي درجه شش محکوم میبه یکی از مجازات

تبصره: اگر مرتکب جرم مذكور در این ماده از افرادي باشد كه 

مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به 

-اي حرفۀ خود میباشند و یا به اقتضاعالم، گزارش یا كمک می

درجه شش و  توانند كمک مؤثري نمایند، به دو یا هر سه مجازات

حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا 

محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال 

 محکوم نماید.

-هر كس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب .17ماده 

 و یه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشدالوقوع عل

ار دبا وجود توانایی اعالم و گزارش به مقامات یا مراجع صالحیت

و كمک طلبیدن از آنها از این امر خودداري كند یا در صورت عدم 

دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در 

ي و متناسب براي جلوگیري از رفع تجاوز و خطر، از اقدام فور

وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با 

این اقدام، خطري مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، 

 شود.  هاي درجه شش محکوم میبه یکی از مجازات

تبصره: اگر مرتکب جرم مذكور در این ماده از افرادي باشد كه 

قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به  مطابق

-باشند و یا به اقتضاي حرفۀ خود میاعالم، گزارش یا كمک می

درجه شش و  توانند كمک مؤثري نمایند، به دو یا هر سه مجازات

حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا 

تا دو سال  محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه

 محکوم نماید.

 بدون تغییر

قانون آیین دادرسی كیفري و تبصره  214ماده 

آن در موردي است كه بیم خطر جانی براي 

شاهد وجود داشته باشد، درصورتی كه مطابق 

این ماده شاهد یا مطلع بدون هیچ خطري از 

 كند.شهادت امتناع می

  یحیثیت یا جانی خطر بیم هرگاه - 214ماده  

  یا و مطلع یا شطططاهد براي مالی ضطططرر یا  و

شته  وجود آنان خانواده شد،  دا ستماع  اما با   ا

نان  اظهارات   بازپرس  باشطططد،   ضطططروري آ

  ذكر با و مطلع یا شططاهد از حمایت منظوربه

: ند كمی اتخاذ  را زیر تدابیر  پرونده،  در علت 

  یا شطاهد  بین حضطوري  مواجهه عدم - الف

  افشطططاي عدم - ب متهم یا شطططاكی با مطلع

 مشطططخصطططات  هویت،  به  مربوط اطالعات 

 شاهد  فعالیت یا سکونت  محل و خانوادگی

 یا  شطططاهد  اظهارات  اسطططتماع  - پ مطلع یا 

 زا ارتباط وسایل  با دادسرا  از خارج در مطلع

 دور راه

صره  سایی   صورت  در: تب  عمطل یا شاهد  شنا

  شاكی  یا متهمان یا متهم توسط  مورد حسب 

  احتمال بر مبنی شطواهد،  یا قرائن وجود یا و
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ناسطططایی   نان،  براي خطر بیم وجود و شططط  آ

 یرتداب مطلع، یا شاهد  درخواست  به بازپرس

یل  از را الزم ظت    براي آموزش قب فا  از ح

 آنان مکان تغییر یا روحی و جسمی  سالمت 

خاذ  ند می ات بات . ك جب  به  امر این ترتی   مو

ست  اينامهآیین   تاریخ از ماهشش  ظرف كه ا

 وزارت توسططط قانون این شططدن االجراءالزم

 ییسر تصویب  به و شود می تهیه دادگستري 

 .رسدمی قضاییهقوه

  كه ذیردپ صورت نحويبه باید فوق ترتیبات

 .نباشد متهم دفاعی حقوق منافی

 آن( 1) تبصطططره و ماده این در مقرر ترتیبات

له  در یدگی   مرح گاه  در رسططط   اجراء نیز داد

 .شودمی

ن آشروع به ارتکاب  وقوع جرم یا كه یكس تیهو يافشا. 18ماده  18

 ینوجوان را گزارش م ایطفل  هیعل الوقوعخطر شدید و قریب ای

به موجب قانون ممنوع است و  ایخود او  تیجز با رضا دهد،

كه  يدر موارد مجازات درجه هشت محکوم می شود ومرتکب به 

دهنده شود، افشا  گزارش هیموجب وقوع جرم عل تیهو ياافش

محکوم ده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت كنن

 .شودیم

ن آشروع به ارتکاب  وقوع جرم یا كه یكس تیهو يافشا. 18ماده 

 ینوجوان را گزارش م ایطفل  هیعل الوقوعخطر شدید و قریب ای

به موجب قانون ممنوع است و  ایخود او  تیجز با رضا دهد،

كه  يدر موارد شود ومجازات درجه هشت محکوم می مرتکب به 

دهنده شود، افشا  گزارش هیموجب وقوع جرم عل تیهو ياافش

محکوم كننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت 

 .شودیم

 بدون تغییر
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-اسرار طفل و نوجوان بزههر كس هویت یا اطالعات و  .19ماده  19

را افشا  و یا  جزییات جرم    زیمخاطره آم تیدر وضع ایدیده 

توسط طفل و نوجوان یا علیه وي را از طریق رسانه هاي   یارتکاب

 انتشار و نمایش فیلم یا عکس و –تکثیر  –گروهی ویا با توزیع 

شاعه ا -مانند آن تشریح نماید به گونه اي كه موجب تجري دیگران

سیب آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آ –جرم 

به طفل و نوجوان یا خانواده وي شود به مجازات حبس درجه 

 شش محکوم  می شود. 

ن به عکس و مانند آ ایانتشار و نمایش فیلم  ع،ی: هرگاه توزتبصره

صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح 

 یقاض صیبا تشخو همچنین سایر موارد  كودك یا كمک به او باشد

 است.ی ماده مستثن از شمول این

-اسرار طفل و نوجوان بزههر كس هویت یا اطالعات و  .19ماده 

را افشا  و یا  جزییات جرم    زیمخاطره آم تیدر وضع ایدیده 

توسط طفل و نوجوان یا علیه وي را از طریق رسانه هاي   یارتکاب

انتشار و نمایش فیلم یا عکس و  –تکثیر  –گروهی ویا با توزیع 

شاعه ا -مانند آن تشریح نماید به گونه اي كه موجب تجري دیگران

آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب  –جرم 

به طفل و نوجوان یا خانواده وي شود به مجازات حبس درجه 

 شش محکوم  می شود. 

به  عکس و مانند آن ایانتشار و نمایش فیلم  ع،ی: هرگاه توزتبصره

صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح كودك 

از  یقاض صیبا تشخو همچنین سایر موارد  یا كمک به او باشد

 است.ی شمول این ماده مستثن

 بدون تغییر

و  ییاجرا هايدستگاه ،یحکومت يهرگاه كاركنان نهادها. 20ماده  20

 ایآموزش  ،مراقبت ،ينگهدار تیكه مسؤول یردولتیغي نهادها ای

طفل و نوجوان را بر عهده دارند یا در امور مربوط به آنان  تیترب

 نیموضوع ا كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمديفعالیت می

عالوه بر مجازات مقرر با  ند،معاونت داشته باش ایقانون شركت 

و  هاتیچند مورد از محروم ای کیتوجه به نقش مرتکب به 

 . شوندیدرجه شش محکوم م يهاتیممنوع

و  ییاجرا هايدستگاه ،یحکومت يهرگاه كاركنان نهادها. 20ماده 

 ایآموزش  ،مراقبت ،ينگهدار تیكه مسؤول یردولتیغي نهادها ای

طفل و نوجوان را بر عهده دارند یا در امور مربوط به آنان  تیترب

 نیموضوع ا هر نحو در ارتکاب جرائم عمدي كنند بهفعالیت می

عالوه بر مجازات مقرر با  ند،معاونت داشته باش ایقانون شركت 

و  هاتیچند مورد از محروم ای کیتوجه به نقش مرتکب به 

 . شوندیدرجه شش محکوم م يهاتیممنوع

 بدون تغییر

. چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون 21ماده  21

قانون مجازات  20هاي مقرر در ماده دخالت داشته باشد به مجازات

شود. در صورتی كه ارتکاب جرم صرفاً منتسب اسالمی محکوم می

انون . چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این ق21ماده 

قانون مجازات  20هاي مقرر در ماده دخالت داشته باشد به مجازات

شود. در صورتی كه ارتکاب جرم صرفاً منتسب اسالمی محکوم می
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به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحالل شخص 

 حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود. 

به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحالل شخص 

 حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود. 

ش از میانگین حداقل و . در موارد زیر مرتکب جرم به بی22ماده  22

 حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد: 

این قانون از  13و  12، 11، 10الف( مرتکب جرایم موضوع مواد 

افرادي باشد كه سمت والیت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد 

یا به هر نحو مراقبت و نگهداري از طفل و نوجوان بر عهدۀ او 

 باشد.می

توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم مرتکب از كمب( 

 این قانون سوء استفاده كرده باشد.  16تا  8موضوع مواد 

پ( در صورتی كه مرتکب به صورت  مکرر مرتکب جرم علیه 

 طفل و نوجوان شده باشد.

. در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و 22ماده 

 حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد: 

این قانون از  13و  12، 11، 10الف( مرتکب جرایم موضوع مواد 

افرادي باشد كه سمت والیت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد 

طفل و نوجوان بر عهدۀ او  یا به هر نحو مراقبت و نگهداري از

 باشد.می

توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم ب( مرتکب از كم

 این قانون سوء استفاده كرده باشد.  16تا  8موضوع مواد 

پ( در صورتی كه مرتکب به صورت  مکرر مرتکب جرم علیه 

 طفل و نوجوان شده باشد.

 بدون تغییر

جرائم موضوع این قانون نوجوان  كه مرتکب. درصورتی23ماده  23

 شود. باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وي اعمال نمی

كه مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان . درصورتی23ماده 

 شود. باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وي اعمال نمی

 بدون تغییر

كه به منظور ارتکاب جرایم موضوع این  یاییاموال و اش .24ماده  24

استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از  اختصاص یافته و قانون

ه مصادر حسب مورد ضبط یا ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن

قش ن زانیمرتکبان به تناسب م ایو در غیر این صورت مرتکب 

دل معا ينقد يمقرر، به پرداخت جزا هايخود عالوه بر مجازات

از اموال در هنگام وقوع جرم  یبخش ایتمام  یكارشناس يبها

 .شوندیمحکوم م

كه به منظور ارتکاب جرایم موضوع این  یاییاموال و اش .24ماده 

استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از  اختصاص یافته و قانون

 مصادره حسب مورد ضبط یا ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن

قش ن زانیمرتکبان به تناسب م ایو در غیر این صورت مرتکب 

معادل  ينقد يمقرر، به پرداخت جزا هايخود عالوه بر مجازات

از اموال در هنگام وقوع جرم  یبخش ایتمام  یكارشناس يبها

 .شوندیمحکوم م

 بدون تغییر
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: هرگاه اموال و اشیاء استفاده شده موضوع این ماده متعلق تبصره

 اریارتکاب جرم در اخت يبه غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برا

مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و عالوه بر مجازات 

 شود.  قانونی، اموال مزبور مصادره میمقرر 

: هرگاه اموال و اشیاء استفاده شده موضوع این ماده متعلق به تبصره

 اریارتکاب جرم در اخت يغیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برا

مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و عالوه بر مجازات 

 شود. مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می

هاي موضوع این قانون، مانع از اجراي . اعمال مجازات25ماده  25

هاي حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی كه مجازات

موضوع این قانون مجازات در سایر قوانین براي مرتکب جرم 

-شدیدتري مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می

 شود.

هاي موضوع این قانون، مانع از اجراي . اعمال مجازات25ماده 

هاي حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی كه مجازات

در سایر قوانین براي مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات 

-ر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشدیدتري مقر

 شود.

 بدون تغییر

. در اجراي حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا 26ماده  26

هاي نوجوانان به جزاي نقدي یا مصادره اموال یا سایر محکومیت

مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر 

  وصول مطالبات دولت است.

. در اجراي حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا 26ماده 

هاي نوجوانان به جزاي نقدي یا مصادره اموال یا سایر محکومیت

مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر 

 وصول مطالبات دولت است.

 بدون تغییر

حکومتی یا . هریک از مسؤولین یا كاركنان نهادهاي 27ماده  27

هاي اجرایی كه از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع دستگاه

نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم 

 شود.می

. هریک از مسؤولین یا كاركنان نهادهاي حکومتی یا 27ماده 

هاي اجرایی كه از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع دستگاه

انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم  نماید به

 شود.می

 بدون تغییر

.رییس قوه قضاییه به پیشنهاد رییس كل دادگستري استان 28ماده  28

 تبحر و سابقه قضات –ضرورت و تجربه –و به تناسب امکانات 

در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه كیفري و دادگاه 

خانواده را جهت رسیدگی به جرایم و دعاوي موضوع این قانون 

رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس كل دادگستري استان و .28ماده 

در  و سابقه قضات تبحر –ضرورت و تجربه –امکانات به تناسب 

دادگاه كیفري و دادگاه خانواده را  و حوزه قضائی شعبی از دادسرا

جهت رسیدگی به جرائم و دعاوي موضوع این قانون اختصاص 

 تبصره پیشنهادي، باقی بماند؟
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اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر 

 پرونده ها نیست.

ا هبه سایر پرونده خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی

 نیست.

هاي  موضوع این حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه -تبصره

 باشد.ماده، از بانوان دارنده پایه قضائی 

آمیز موضوع این قانون جز سیدگی به وضعیت مخاطرهر- 29ماده  29

دادگاه خانواده در مواردي كه در صالحیت دادگاه كیفري است در 

و با ارائه گزارش مددكار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت 

شود. این امر مانع دادگستري و حضور مددكار اجتماعی انجام می

 از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

آمیز موضوع این قانون جز سیدگی به وضعیت مخاطرهر- 29ماده 

ست در دادگاه خانواده در مواردي كه در صالحیت دادگاه كیفري ا

و با ارائه گزارش مددكار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت 

شود. این امر مانع دادگستري و حضور مددكار اجتماعی انجام می

 از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

 بدون تغییر

. عالوه بر جهات قانونی براي شروع به تعقیب موضوع 30ماده  30

كیفري موارد زیر نیز از جهات قانونی براي  قانون آیین دادرسی

 اشد:بشروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می

 الف( تقاضاي كودك و نوجوان؛

هاي مکتوب یا شفاهی كه هویت ها و درخواستب( گزارش

دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی كه گزارش

 عارف باشد.داراي قراین معقول و مت

. عالوه بر جهات قانونی براي شروع به تعقیب موضوع 30ماده 

قانون آیین دادرسی كیفري موارد زیر نیز از جهات قانونی براي 

 اشد:بشروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می

الف( تقاضاي طفل در صورتی كه داراي قرائن معقول و متعارف 

 ؛و تقاضاي نوجوان باشند

هاي مکتوب یا شفاهی كه هویت ها و درخواستب( گزارش

دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی كه گزارش

 داراي قراین معقول و متعارف باشد.

 

. تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون 31ماده  31

در صورت باشد و شکایت شاكی خصوصی قابل تعقیب می

 گذشت شاكی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

. تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون 31ماده 

ت باشد و در صورت گذششکایت شاكی خصوصی قابل تعقیب می

 شاكی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

 بدون تغییر
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از  . مددكاران اجتماعی بهزیستی پس از كسب اطالع32ماده  32

این قانون، حسب مورد  3وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده 

 تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دهند:

الف( دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص 

مرتبط با كودك ونوجوان و در صورت لزوم دعوت از كودك و 

 نوجوان به همراه آنها؛

سکونت، اشتغال و تحصیل كودك و نوجوان  ب( مراجعه به محل

هاي مرتبط، به همراه ضابطان دادگستري، در و یا سایر محل

 صورت نیاز.

تبصره: سؤاالت و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود 

شده و تدابیر و اقدامات كافی براي جلوگیري از انتشار و افشاء 

 اطالعات اتخاذ می شود.

 یا واحد حمایت دادگستري اجتماعی بهزیستی. مددكاران 32ماده 

این  3پس از كسب اطالع از وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده 

قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر 

 انجام می دهند:

الف( دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص 

و  طفل دعوت از و در صورت لزومو نوجوان  طفل مرتبط با

 آنها؛به همراه  نوجوان

 و طفل و نوجوانب( مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل 

هاي مرتبط، به همراه ضابطان دادگستري، در صورت یا سایر محل

 نیاز.

تبصره: سؤاالت و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود 

اء انتشار و افششده و تدابیر و اقدامات كافی براي جلوگیري از 

 اطالعات اتخاذ می شود.

 

. هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی كودك و نوجوان را 33ماده  33

این  3آمیز موضوع ماده تهدید كند یا به سبب وضعیت مخاطره

قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددكاران اجتماعی بهزیستی یا 

واحد حمایت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند فوري و در 

حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات الزم را در 

صورت امکان با مشاركت و همکاري والدین، اولیاء و یا سرپرستان 

كودك و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسیب و قانونی 

پیشگیري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از 

محیط خطر دور كرده و با تشخیص و زیر نظر مددكار اجتماعی 

را  طفل و نوجوانالوقوعی هرگاه خطر شدید و قریب. 33ماده 

این  (3ماده )آمیز موضوع تهدید كند و یا به سبب وضعیت مخاطره

مددكاران اجتماعی بهزیستی یا قانون، وقوع جرم محتمل باشد، 

 اند فوري ومکلفواحد حمایت دادگستري و ضابطان دادگستري 

در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات الزم را در 

صورت امکان با مشاركت و همکاري والدین، اولیاء و یا سرپرستان 

جهت رفع خطر كاهش آسیب و پیشگیري  طفل و نوجوانقانونی 

از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از محیط خطر 

 کی از اقربا یا بستگان به ترتیب درجه نزدیکیو به یدور كرده 
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به مراكز بهزیستی یا سایر مراكز مربوط منتقل كنند و گزارش 

طالع موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف دوازده ساعت به ا

 دادستان برسانند.

و در صورت محقق نشدن این شرایط به مراكز بهزیستی  بسپارند

اقدامات خود را ظرف دوازده  گزارش موضوع و و منتقل كنند

 ساعت به اطالع دادستان برسانند.

مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستري  .34ماده 34

به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود 

به محل زندگی و كار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا 

دستور مقام قضایی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی 

باید در گزارش  این قانون، كه در این صورت 33موضوع ماده 

تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی 

 ذكر كنند. 

مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستري . 34ماده

به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود 

به محل زندگی و كار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا 

تور مقام قضایی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی دس

این قانون، كه در این صورت باید در گزارش  33موضوع ماده 

تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی 

 ذكر كنند.

 بدون تغییر

. هرگاه دادستان پس از مالحظه گزارش موضوع 35ماده  35

دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این (یا از هر طریق 33ماده)

قانون را ضروري تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، 

كیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و 

اخالقی كودك و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، 

در صورت امکان با همکاري و توسط این اشخاص اقدام الزم را 

فع خطر انجام داده و در موارد ضروري پس از اخذ نظر جهت ر

مددكار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستري دستور 

موقت خروج كودك و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به 

مکانی مطمئن و امن مانند مراكز بهزیستی یا سایر مراكز مرتبط و 

تب را حداكثر ظرف یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مرا

 .كندپانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعالم می

. هرگاه دادستان پس از مالحظه گزارش موضوع 35ماده 

(یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این 33ماده)

قانون را ضروري تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، 

جسمی، روانی، اجتماعی و كیفیت جرم و سوابق و وضعیت 

و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در  و نوجوان طفلاخالقی 

صورت امکان با همکاري و توسط این اشخاص اقدام الزم را جهت 

رفع خطر انجام داده و در موارد ضروري پس از اخذ نظر مددكار 

اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستري دستور موقت 

كودك و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی خروج 

مطمئن و امن مانند مراكز بهزیستی یا سایر مراكز مرتبط و یا سپردن 

به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز 

 كند.جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعالم می
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كودك و نوجوان در  . هرگاه حمایت و رعایت مصلحت36ماده  36

دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص معرض خطر و بزه

حضانت، والیت، قیمومت، سرپرستی، مالقات، عزل ولی قهري، 

سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و یا سایر نهادها و 

مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداري در 

ا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان مکانی مطمئن و امن و ی

دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت كودك و نوجوان 

و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده 

 ارسال می كند. 

مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه  -1تبصره 

 باشد.موضوع این ماده توسط دادستان نمی 

هرگاه دادگاه، راساً یا به درخواست دادستان انجام هر  -2تبصره 

یک از اقدامات موضوع این ماده را فوري تشخیص دهد، پیش از 

ورود به ماهیت دعوي و بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر 

 شود. كند. این دستور فوري اجرا میمی

قانون  81ه حذف ماده به علت تناظر با ماد حذف ماده. 36ماده 

 آیین دادرسی كیفري.

در صورت حذف این ماده، از ماده بعد شماره 

 شود.مواد یک شماره كم می

. دادگاه كیفري رسیدگی كننده به جرائم موضوع این قانون 37ماده  37

مکلف است ضمن صدور راي، با درخواست طفل یا نوجوان یا 

ران و جبوالدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین 

 هاي وارد شده به طفل و نوجوان اقدام نماید.خسارت

. دادگاه كیفري رسیدگی كننده به جرائم موضوع این قانون 37ماده 

مکلف است ضمن صدور راي، با درخواست طفل یا نوجوان یا 

والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران 

 اقدام نماید.هاي وارد شده به طفل و نوجوان خسارت

 بدون تغییر

. والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وكیل طفل و نوجوان 38ماده 38

و همچنین یک مددكار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی 

و  و نوجوان طفلوالدین، اولیا، سرپرست قانونی یا وكیل  .38ماده

حسب مورد یک نفر نماینده مطلع از واحد حمایت دادگستري یا 

قانون  66حذف تبصره به دلیل وجود ماده 

 آیین دادرسی كیفري.
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و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهاي حمایتی از طفل و نوجوان را 

 دارند.   

قانون آیین دادرسی  66عالوه بر موارد ماده   توانددادگاه می :تبصره

نهادي كه داراي مجوز هاي مردماز نماینده مطلع سازمان كیفري

فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در 

 جلسه دعوت نماید.

حق حضور در جلسات دادرسی و  مددكاران اجتماعی بهزیستی

 و نوجوان را دارند. طفلو پیشنهادات حمایتی از  دفاعیهارائه 

 حذف تبصره.

و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع  . تمام اقدامات39ماده  39

این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در 

ترین زمان ممکن برحسب نیاز هاي آنها به كمترین دفعات و كوتاه

 آید.عمل 

. تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع 39ماده 

ا توأم ب، در این زمینه این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده

 ترین زمان ممکنو در كمترین دفعات و كوتاه آمیزرفتاري احترام

 آید.هاي آنها به عمل برحسب نیاز

بدون رعایت موارد مندرج در  و تحقیقات چنانچه اقدامات -تبصره

 انجام شود، كان لم یکن خواهد بود.ماده این 

 

تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت . مرجع قضایی می40ماده  40

طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی 

درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وي یا والدین، اولیاء و یا 

سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و 

 ماید. تحصیل  را به مددكاران اجتماعی بهزیستی محول ن

انجام هرگونه تحقیقات مقدماتی و ارزیابی درباره وضعیت  .40ماده 

و یا یا والدین، اولیاء  جسمی، روحی و روانی طفل و نوجوان

اشد. مرجع بسرپرستان قانونی او با مرجع قضایی رسیدگی كننده می

تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، قضایی می

انجام این امور را به واحد حمایت دادگستري یا ضابطین دادگستري 

 به مددكاران اجتماعی بهزیستی محول نماید. نیازو در صورت 

 

 9و  8، 7تواند در جرایم موضوع مواد .  مرجع قضایی می41ماده 41

 ، پس ازطفل و نوجوان باشد اءیاول یا نیمرتکب از والدچنانچه 

اخذ نظر تخصصی مددكار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق 

 تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجراي مجازات اقدام نماید.

 9و  8، 7تواند در جرایم موضوع مواد .  مرجع قضایی می41ماده

، پس از طفل و نوجوان باشد اءیاول یا نیمرتکب از والدچنانچه 

خذ نظر تخصصی مددكار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق ا

 



 

27 
 

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجراي  تعقیب مراقبتی،تعقیب، 

 مجازات اقدام نماید.

 قانون در نیموضوع ا میكننده به جرا یدگیدادگاه رس. 42ماده  42

تواند ضمن صدور یصورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان م

 ریز ماتیچند مورد از تصم ای کیحسب مورد  ،تیحکم محکوم

. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدید نظر خواهی را اتخاذ كند

 تابع حکم اصلی است:

 ها و نهادهايبه سازمان آنهاخانواده  ایطفل و نوجوان  ی( معرفالف

 اقدامات حمایتی. نهیفعال در زم یردولتیو غ یدولت

مالقات،  مربوط به وق در اعمال حق تیمحدود جادی( اب

 ؛طفل و نوجوان یو سرپرست تیوصا مومت،یق ت،یحضانت، وال

ی سازمان بهزیستصورت موقت به ( سپردن  طفل و نوجوان به پ

 یا مراكز مربوط؛

 قانون در نیموضوع ا میكننده به جرا یدگیدادگاه رس. 42ماده 

تواند ضمن صدور یصورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان م

 ریز ماتیچند مورد از تصم ای کیحسب مورد  ،تیحکم محکوم

. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدید نظر خواهی را اتخاذ كند

 تابع حکم اصلی است:

 ها و نهادهايبه سازمان آنهاخانواده  ایطفل و نوجوان  ی( معرفالف

 اقدامات حمایتی. نهیفعال در زم یردولتیو غ یدولت

مالقات، حضانت،  وق مربوط به در اعمال حق تیمحدود جادی( اب

 طفل و نوجوان؛ یو سرپرست تیوصا مومت،یق ت،یوال

 سازمان بهزیستیصورت موقت به ( سپردن  طفل و نوجوان به پ

 یا مراكز مربوط؛

 بدون تغییر

. در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی كننده 43ماده  43

نی اولیاء یا سرپرست قانوتواند در كلیه مراحل رسیدگی والدین، می

اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به 

هاي آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان شركت و اخذ گواهی دوره

 نماید.

. در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی كننده 43ماده 

انونی قتواند در كلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست می

اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شركت 

 هاي آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.و اخذ گواهی دوره

 بدون تغییر

. مددكاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع 44ماده  44

گیري از خدمات سایر اشخاص و قضایی و در صورت لزوم بهره

نهادهاي مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت 

 كنند.نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیري می

حمایت دادگستري یا واحد  مددكاران اجتماعی بهزیستی  . 44ماده 

ز گیري ابا دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم بهره

بر نتایج اقدامات و خدمات سایر اشخاص و نهادهاي مربوط، 
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دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها 

 كنند.را پیگیري می

تواند با در نظر گرفتن . دادگاه صادركننده حکم قطعی می45ماده  45

گزارش مددكاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل 

یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر 

 شده بازنگري و اتخاذ تصمیم مجدد كند.

تواند با در نظر گرفتن . دادگاه صادركننده حکم قطعی می45ماده 

مبنی بر واحد حمایت دادگستري یا  مددكاران اجتماعی گزارش

رستان اولیاء یا سرپایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، 

قانونی در تصمیمات صادر شده بازنگري و اتخاذ تصمیم مجدد 

 كند.

 

. در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، 46ماده 46

اولویت با اقداماتی است كه منجر به خروج طفل یا نوجوان از 

 محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

بیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، . در تمام تدا46ماده

اولویت با اقداماتی است كه منجر به خروج طفل یا نوجوان از 

تباط با ا قطع اری یا بستگان به ترتیب درجه نزدیکی محیط خانواده

 آنها نشود.

 

مکلفند در صورتی كه در جریان رسیدگی  ییمراجع قضا. 47ماده 47

این قانون مواجه شوند،  ده سهما و نوجوان موضوع طفلی با یقضا

 یا دادستان محل معرفی كنند. حسب مورد به بهزیستیوي را 

مکلفند در صورتی كه در جریان رسیدگی  ییمراجع قضا. 47ماده

این قانون مواجه شوند،  ماده سه و نوجوان موضوع طفلی با یقضا

 یا دادستان محل معرفی كنند. حسب مورد به بهزیستیوي را 

 تغییربدون 

. در مواردي كه طفل ناقض قوانین جزایی یا  نوجوان 48ماده  48

دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم بزهکار، بزه

ند، كاطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می

در صورتی كه واحد مددكاري مرجع قضایی مزبور، طفل یا 

خطر تشخیص دهد، مکلف به اعالم موضوع  نوجوان را در معرض

 به قاضی مربوط است. 

. در مواردي كه طفل ناقض قوانین جزایی یا  نوجوان 48ماده 

دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، بزه

، در كندو نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می

مددكاري مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان صورتی كه واحد 

را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعالم موضوع به قاضی 

 مربوط است.

 بدون تغییر

. سایر ترتیبات رسیدگی به جرایم موضوع این قانون مطابق 49ماده 49

 قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

طابق این قانون م. سایر ترتیبات رسیدگی به جرایم موضوع 49ماده

 قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

 بدون تغییر
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. در مواردي كه مقررات این قانون مربوط به احوال 50ماده  50

شخصیه اشخاص مو ضوع اصول دوازدهم وسیزدهم  قانون اساسی 

 می شود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است

مربوط به احوال شخصیه ن . در مواردي كه مقررات این قانو50ماده 

شود دوازدهم و سیزدهم  قانون اساسی میضوع اصول اشخاص مو

 .رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است

 بدون تغییر

. از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در 51ماده 51

سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین 

 گردد:ی میزیر ملغ

 1381/ 25/9قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  -1

 مجلس شوراي اسالمی؛

 انیایر جوانان و اطفال تحصیل امکانات و وسائل تأمین قانون -2

 بعدي؛ اصالحات با 1353 مصوب

قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب  3تبصره یک ماده   -3

 ؛28/4/1383

، مصوب اتیبا دخان یكنترل و مبارزه ملجامع قانون  12ماده  -4

 ؛15/6/1385

. از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در 51ماده

سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین 

 گردد:زیر ملغی می

مجلس  1381/ 25/9قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  -1

 شوراي اسالمی؛

 نیایرا جوانان و اطفال تحصیل امکانات و وسائل تأمین قانون -2

 بعدي؛ اصالحات با 1353 مصوب

قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب  3تبصره یک ماده   -3

 ؛28/4/1383

، مصوب اتیبا دخان یجامع كنترل و مبارزه ملقانون  12ماده  -4

 ؛15/6/1385

 بدون تغییر


