قانون حمايت از کودکان و نوجوانان)(١٣٨١
ماده  - ١کليه اشخاصی که به سن ھجده سال تمام ھجری شمسی نرسيده اند از حمايتھای قانونی مذکور در
اين قانون بھره مند میشوند .
ماده  - ٢ھر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی يا روانی و اخالقی
وارد شود و سالمت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده  - ٣ھر گونه خريد  ،فروش  ،بھره کشی و به کارگيری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خالف از
قبيل قاچاق  ،ممنوع و مرتکب  ،حسب مورد عالوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يک سال زندان
و يا به جزای نقدی از ده ميليون )  ( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ تا بيست ميليون )  ( ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ محکوم
خواھد شد .
ماده  - ۴ھر گونه صدمه و اذيت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و ناديده گرفتن عمدی سالمت و
بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس
و تا ده ميليون )  ( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ جزای نقدی محکوم میگردد .
ماده  – ۵کودک آزاری از جرايم عمومی بوده و احتياج به شکايت شاکی خصوصی ندارد .
ماده  - ۶کليه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسووليت نگاھداری و سرپرستی کودکان را بر عھده
دارند مکلفند به محض مشاھده موارد کودک آزاری مراتب را جھت پيگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصميم
مقتضی به مقامات صالح قضايی اعالم نمايند تخلف از اين تکليف موجب حبس تا شش ماه يا جزای نقدی تا
پنج ميليون )  ( ۵٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ خواھد بود .
ماده  - ٧اقدامات تربيتی در چارچوب ماده )  ( ۵٩قانون مجازات اسالمی مصوب  ١٣٧٠/٩/٧و ماده )
 ( ١١٧٩قانون مدنی مصوب  ١٣١۴/١/١٩از شمول اين قانون مستثنی است .
ماده  - ٨اگر جرايم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانونی شود يا در قوانين ديگر ح د ي ا مج ازات
سنگينتری برای آنھا مقرر شده باشد  ،حسب مورد حد شرعی يا مجازات اشد اعمال خواھد شد .
ماده  - ٩از تاريخ تصويب اين قانون کليه مقررات مغاير با آن ملغی االثر می گردد .
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بيست و پ نجم آذر م اه ي ک ھ زار و سيص د و
ھشتاد و يک مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ  ١٣٨١/١٠/١١به تاييد شورای نگھبان رسيده است.
.

