اظهارنظر كارشناسي در خصوص:
«اليحه اصالح ماده ( )19قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»

مقدمه
مشخصات اليحه

تصادفات جادهای در حال حاضر به عنوان يكي از عوامل مرگومیر ،سهم قابل توجهي از كل مرگومیر جهان را به

دوره دهم ـ سال سوم

خود اختصاص داده است .در اين میان ،كودكان به دلیل آسیبپذيری جسماني نیازمند حمايت بیشتری هستند و

شماره ثبت:

حمايت از اين گروه ،همواره مورد نظر قرار گرفته است و ضرورت آن ،بر كسي پوشیده نیست .به اين دلیل نیز جايگاه
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كودك در وسیله نقلیه مورد توجه قرار ميگیرد و اهتمام به آن ميتواند از صدماتي كه بر وی وارد ميشود ،بكاهد.

شماره چاپ:

همانگونه كه در حال حاضر نیز در جدول مربوط به تعیین جرائم تخلفات رانندگي موضوع ماده ( )21قانون رسیدگي
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به تخلفات رانندگي مصوب  ،1389به مواردی از جمله تعیین جريمه برای قرار دادن كودك زير  12سال در صندلي

تاريخ چاپ:

جلوی خودرو يا در آغوش گرفتن اطفال در حین رانندگي توجه شده است .مقررات اليحه «اصالح ماده ( )19قانون
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رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي» نیز در همین راستا با پیشبیني الزامي شدن نصب صندلي كودك و
تعیین جريمه برای تخلف از آن ،تنظیم و پیشنهاد شده است.

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي

بررسي طرح پيشنهادي

دفتر :مطالعات حقوقي

طرح پیشنهادی از جهت اينكه در پي حمايت از كودكان است ،قابل توجه است ،به ويژه آنكه اين گروهها به دلیل

مطالعات انرژي ،صنعت و معدن

آسیب پذيريشان بیش از سايرين در معرض انواع صدمات جسمي قرار دارند و در سوانح مشابه معموالً با آسیبهای

ساير دفاتر:

بیشتری مواجه ميشوند .با اين حال ،مالحظات اجرايي ای در اين خصوص وجود دارد كه نیازمند تدبیر از سوی
تصمیمگیران است .ازجمله اينكه چگونگي تأمین صندلي از سوی خانوادهها بايد سنجیده و تدبیری اتخاذ شود كه
صندلي كودك با مبالغ مناسب در دسترس باشد تا عالوه بر اينكه امكان تأمین امنیت كودك را فراهم آورد ،امكان
مشخصات گزارش

تهیه آن نیز از سوی همه مهیا شود .همچنین مسئله ديگری كه در اين خصوص وجود دارد اينكه در مورد خانوادههای

شماره مسلسل:

پُرجمعیت اين مقرره ميتواند مالحظاتي به همراه داشته باشد؛ زيرا ،فضای زيادی از صندلي پشت ماشین با قرار
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دادن اين صندلي گرفته ميشود .ازاينرو ،اين الزام بايد به ترتیبي عملي شود كه اين مالحظه نیز مورد توجه قرار

تاريخ انتشار:

گیرد.
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افزون بر اين ،تبصره الحاقي به ماده ( )19در خصوص تعیین ضوابط الزم از حیث تعیین قد يا وزن يا سن كودك ،كلي است
و حدود و ثغور آن مشخص نشده است و تعیین ضوابط مزبور را به آيیننامه ارجاع داده كه اين ارجاع خود محل تأمل است و
ميتواند با ايراد اصل هشتادوپنجم قانون اساسي مبني بر ضرورت تعیین ضوابط الزم از سوی مقنن نیز مواجه شود .ازاينرو ،الزم
است كه ضوابط و مقررات مربوط به آن در خود قانون مشخص شود ،همان گونه كه در برخي از كشورها نیز مقررات مربوط در
قوانین پیشبیني شده و میان سنین مختلف از منظر اتخاذ تدابیر حمايتي تفاوت قائل شدهاند .در اين كشورها بر اساس دو شاخص
اصلي سن يا تركیبي از قد و وزن ،الزامات اجرايي مشخص شده است كه مطابق آنها ،محل مناسب و مجاز نشستن يا قرار دادن
كودك تعیین ميشود.
جمعبندي و پيشنهاد
لزوم حمايت از گروههای آسیبپذير و تدبیر ويژه نسبت به آنها ،توجیهگر مقررات مدنظر اين اليحه است .با اين حال ،نكات اجرايي
كه فراروی آن قرار دارد ،ميتواند اجرای اين قانون را با مالحظاتي مواجه كند .ازاينرو ،به نظر ميرسد چگونگي تأمین صندلي
كودك مورد تدبیر قرار گیرد ،به نحوی كه پذيرش مفاد اين مقرره از سوی مردم با مقبولیت بیشتری مواجه شود .همچنین ،به
منظور رفع شائبه ايراد اصل هشتادوپنجم قانون اساسي ،ضوابط حاكم بر اين امر به صراحت در قانون ذكر گردد و از ارجاع امر به
آيیننامه خودداری شود.
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