اظهارنظر كارشناسي درباره:

«اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان»

مقدمه
سياستگذاري حقوقي در جهت حمايت از اطفال و نوجوانان و توانمندسازي آنها در عهدهدار شدن نقشهاي
مختلف زندگي اجتماعي و تعيين سازوکارهاي حقوقي مناسب براي رسيدن به اين هدف ،يکي از حساسترين و
مشخصات اليحه
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ضروريترين اقدامات در هر جامعه است.
درحال حاضر نظام حقوقي ما در جهت حماي ت از کودک و نوجوان از دو سازوکار غير کيفري يا پيشگيرانه و
همچنين سازوکار کيفري بهره ميبرد .در پرتو سازوکار غيرکيفري يا پيشگيرانه ميتوان به پيشواز جرم رفت و با
شناسايي وضعيتهايي که کودک را در معرض خطر و آسيب قرار ميدهد ،با اتخاذ تدابير الزم از اين امر پيشگيري
کرد .قانونگذار کيفري با همين رويکرد در  1381/9/25قانون حمايت از کودکان و نوجوانان را تصويب کرد و با
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تصويب اين قانون ،براي اولين بار اصطالح «کودکآزاري» وارد ادبيات کيفري ايران شد .اين قانون که در  9ماده
تصويب شده هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسماني يا رواني و اخالقي کودکان شود
و سالمت جسم يا روان آنها را به مخاطره اندازد ،ممنوع و کودکآزاري را از جرائم عمومي ميداند که احتياج به
شکايت شاکي خصوصي ندارد .شايان ذکر است قانونگذار کيفري تا قبل از تصويب قانون حمايت از کودکان و
نوجوان نيز بهصورت پراکنده به حمايت از کودکان در برابر اعمال بزه نيز پرداخته است ،براي مثال قانون مجازات

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي

اسالمي براي ربودن ،قاچاق ،بهکارگيري کودکان بهمنظور تکديگري محکوميت در نظر گرفته است.
با اين حال وجود خألها و نارساييها در اين حوزه و ضرورت تکامل نظام حقوقي حمايتي اطفال و نوجوانان
اقتضا دارد قانونگذار گستره اين حمايت را وسيعتر و جامعتر کند .اليحه مورد بحث نيز با همين هدف تهيه و
تدوين شده است .اين اليحه پس از اعالم وصول بهطور مبسوط و مفصل در قالب کارگروههاي تخصصي مورد
بررسي قرار گرفت و سرانجام در تاريخ  1396/11/15به تصويب کميسيون قضايي حقوقي رسيده است .در ادامه به
بررسي ابعاد مختلف اين مصوبه ميپردازيم.
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بررسي و ارزيابي ابعاد كلي مواد مصوبه كميسيون
مصوبه کميسيون قضايي حقوقي درخصوص اليحه حمايت از اطفال و نوجوانان که مشتمل بر  51ماده است با
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رويکردي کامالً حمايتمدارانه طيف وسيعي از موضوعات مرتبط با حوزه کودک را مورد توجه قرار داده است.
حمايتهاي مندرج در اليحه را ميتوان به دو بخش کلي حمايت غيرکيفري و کيفري بهترتيب زير تقسيم کرد:
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الف) حمايت غيركيفري مشتمل بر سازوكارهاي ذيل:
 .1پيشبيني ساختار مشخص و تشکيالتي براي ايجاد زمينههاي همکاري همه نهادها و انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطالعاتي در جهت
حمايت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر به نهاد ذيربط و مداخله فوري جهت پيشگيري از بزهديدگي يا افزايش آسيب وارده.
 .2تعيين و تبيين گستره وظايف و تکاليف نهادهاي مرتبط با حوزه کودکان ازجمله :وزارت کشور ،نيروي انتظامي ،سازمان بهزيستي،
سازمان صداوسيما.
 .3پيشبيني وضعيت مخاطرهآميز ناشي از اعمال والدين ،سرپرستان طفل ،ساير افراد مرتبط با وي.
ب) حمايت كيفري مشتمل بر قواعد ماهوي و شکلي ذيل؛
 .1جرمانگاري رفتارها عليه حقوق مادي و معنوي طفل ،مانند حق بر آموزش ،ارتکاب اعمال منافي عفت عليه طفل ،معامله طفل و
بهرهکشي از وي ،جرائم عليه تماميت جسماني ،ازدواج با صغار و امتناع از اعالم جرم به مقامات.
 .2پيشبيني و تخصيص شعبي براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان ،تعيين طرق شروع به رسيدگي و امکان اعالم جرم عليه طفل،
غير قابل گذشت بودن جرائم مزبور و ...
جمعبندي
در حال حاضر در غالب نظامهاي حقوقي ازجمله کشور ما حساسيت نسبت به حمايت از کودکان بيشتر شده و قوانين حمايتي مختلفي
درباره آنان تصويب شده است .با وجود اين ،کودکان بهعنوان گروهي آسيبپذير در معرض انواع تهديدها قرار دارند و بهنظر ميرسد
قوانين و مقررات فعلي براي حمايت از آنها در برابر اين تهديدها کافي نيست و بازنگري مستمر در کمّوکيف حقوق و مسئوليتهاي
کودکان و والدين و جامعه ضروري است ،ازاينرو تصويب گزارش کميسيون قضايي حقوقي در راستاي تکميل و ارتقاي چرخه حمايت
حقوقي نسبت به يکي از مهمترين بخشهاي جامعه يعني اطفال و نوجوانان مورد پيشنهاد است .اين مصوبه با تبيين حدود و ثغور
مسئوليتهاي نهاد خانواده از يک سو و تعيين دقيق مسئوليت نهادهاي حاکميتي ازسوي ديگر سعي دارد موجبات ارتقاي حقوق اطفال
و نوجوانان را با مشارکت تمامي نهادها و خانودهها فراهم سازد.
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