کودک آزاری ،انواع و مجازات آن در قانون
دوران کودکی مهمترین دوره زندگی انسان است ،دورهای که در آن بخش عمده رشد و تکامل جسممی و روانمی
انسان شکل میگیرد و هرگونه غفلت در این دوره ،پیامدهای جبرانناپذیری برای فرد بههمراه خواهد داشمت در
سالهای اخیر جنبههای روحی و روانی کودکان نیز در کنار جنبههای جسمی آنان مورد توجه قرار گرفته است،
بهطوریکه جرمانگاری آسیب به کودکان با عنوان کودک آزاری شناخته ممیشمود و در قمانون ممدنی بمرای آن
مجازات تعیین شده است در این مطلب توضیح می دهیم کودک آزاری چیست و چه مجازاتی بمرای آن تعیمین
شده است

کودک آزاری چیست؟
مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی ،کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسم ،روان ،سعادت ،رفاه
و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند در اصمطح متخصصمین ،هرگونمه
آسیب جسمی ،روانی ،سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای انسمانی افمراد زیمر  ۸۱سمال
توسط افراد دیگر ،کودکآزاری تلقی میشود بهطور کلی ،هر رفتاری که سحمت روانی ،جسمی و رشد کودک را
چه بهصورت بالقوه و چه بالفعل به خطر بیندازد ،کودک آزاری نامیده میشود

انواع کودک آزاری
غالبا کودکآزاری در قالب آزار جنسی به ذهن متبادر میشود ،در حالیکه کودکآزاری انواع مختلفی دارد و امور
گستردهای وجود دارند که می توانند به سحمت جسمی و روانی کودک آسیب وارد کنند کودک آزاری به چهمار
دسته تقسیم میشود:
 -۸کودک آزاری جسمی
کودک آزاری جسمی میتواند طیف گستردهای از اعمال را ،از تنبیه ساده گرفته تا آسمیبهمای جسممی شمدید
منجر به مرگ ،در بر گیرد.
 -2کودک آزاری روانی (عاطفی)
کودک آزاری روانی ،عحئم مشهودی روی بدن باقی نمیگذارد اما ممکن است که تماثیراتی حتمی آسمیبزاتمر از
کودک آزاری جسمی بر سحمت کودک باقی بگذارد؛ مواردی ازقبیل سرزنش ،تحقیر ،طرد کردن ،ایجاد تمر و
نگهداری دور از خانواده ،همگی جزو کودک آزاری عاطفی به حساب میآیند

 -3غفلت (مسامحه)
بیتوجهی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی کودک؛ مثل بیتوجهی به ظاهر ،بیتوجهی به نیازهای روانی یما عمدم
توجه به کودکانی که نیازهای خاص دارند ،موجب میشود تا این آزارها در آینده بر شخصیت کمودک تاثیرگمذار
باشند
 -4کودک آزاری جنسی
در نهایت کودک آزاری جنسی که مهمترین نوع کودک آزاری محسوب میشود ،تقریبا میتوانمد بخمشهمایی از
همه آسیبها را در بر گیرد دقت داشته باشید که در کودک آزاری جنسی ،لزوما نیازی به لمم بمدن کمودک
توسط بزرگسال نیست؛ بلکه کودکان از مسائلی آسیب میبینند که شاید برای بزرگساالن آسیب محسوب نشوند،
بهطور مثال ،دیدن صحنهای مستهجن میتواند برای کودک آزاردهنده باشد و نوعی آزار جنسی به حساب بیاید،
در حالی که برای بزرگسال چنین تاثیری ندارد.
با توجه به این دستهبندی ،به طور کلی از هر چهار بزرگسال ،یک نفر مورد یکی از انواع کودک آزاری قرار گرفته
است.

مجازات کودک آزاری در قوانین کشورها
در بسیاری از کشورها ،قانونگذاری گسترده ای در زمینه حمایت از کودکان صورت گرفته است برای مثال طبق
قانونی که از سال  ۸۱۹۱میحدی در آلمان به اجرا گذاشته شده است ،کودک آزارانی که بیش از  2۲سمال سمن
داشته باشند ،در صورت موافقت کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم میشوند ،یا اسپانیا قانونی را تصمویب
کرده است که طی آن نهتنها مجازات افراد متهم به کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکمان و نوجوانمان،
بهطور قابلمححظه ای افزایش یافته است ،بلکه این افراد پ از طی دوران محکومیت خمود ،بمهممدت  2۲سمال
تحتنظر قرار خواهند گرفت تا در آینده به استخدام هیچیک از نهادهای مربوط به کودکان و نوجوانان درنیایند.

مجازات کودک آزاری در قوانین ایران
نخستین قانونی که در حمایت از کودکان مورد تصویب قرار گرفت ،قانون حمایت از کودکان در سال  ۸33۱بمود
که در زمان خود تحول بزرگی محسوب میشد اما پ از آن تا سال  ۸3۱۸هیچگونه قمانونی درخصموص اممور
مربوط به کودکان مورد تصویب قرار نگرفت روبهرو شدن جامعه با تعدد این جرایم علیه کودکان سبب شد تا در
سال  ۱۸قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شود.

این قانون کلیه افراد زیر  ۸۱سال تمام را تحت پوشش قرار میدهد و مطابق با ماده  2این قانون ،هر نوع اذیت و
آزار کودکان و نوجوانان که موجب وارد آمدن صدمات جسمانی یا روانی و اخحقی به آنها شود و سحمت جسم یا
روان آنان را بهخطر بیندازد ،ممنوع است این قانون در جهت حمایت کامل از کودک ،برای نخستین بار در مورد
صدمات روانی سخن به میان آورده است.
تا پیش از سال  ،۱۸کودک آزاری از جرایم خصوصی شناخته میشد و فقط اولیای قانونی حق داشتند در صورت
رخ دادن کودک آزاری شکایت کنند اما پ از تصویب قانون جدید در سال  ،۱۸کودک آزاری از جرایم عممومی
به حساب می آید و دیگر نیاز به شاکی خصوصی ندارد یعنی هرکسی میتوانمد بمهمحم مشماهده و آگماهی از
کودک آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم بهعنوان مدعیالعموم باید موضوع را راسا پیگیری کند
مطابق با ماده  2این قانون ،هرگونه خرید و فروش و بهرهکشی و بهکارگیری کودکان بمهمنظمور ارتکماب اعممال
خحف از قبیل قاچاق جرم است و این ماده مجازات شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از ده میلیون ریال
تا بیست میلیون ریال را برای آن تعیین کرده است ماده  ،4هرگونه صدمه و اذیت و شمکنجه جسممی و روحمی
کودکان و نادیده گرفتن عمدی سحمت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصمیل آنمان را ممنموع اعمحم
کرده است و برای مرتکب آن سه ماه و یک روز تا شش ماه حب یا ده میلیون ریال جزای نقدی تعیمین کمرده
است.
در نهایت مطابق با ماده  ۹این قانون ،کلیمه افمراد و موسسمات و مراکمزی کمه بمهنحموی مسمئولیت نگهمداری و
سرپرستی کودکان را برعهده دارند ،مکلفند تا بهمح مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی
مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعحم کنند و در صورت عدم انجام این تکلیمف ،مجمازات
آنها حب تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی تا  ۲میلیون ریال خواهد بود.
ماده  4اصلی ترین ماده این قانون است که در عبارتی بسیار کلی ،مجموعهای از رفتارها را که موجب آزار کودک
می شوند (اعم از جسمی و روانی) جرم تلقی کرده و برای آن مجازات حب حداکثر تا شش ماه یا جزای نقمدی
ده میلیون ریالی تعیین کرده است
مسلما اگر مجرم مرتکب رفتارهایی همچون قتل ،آسیب جسمی ،تجاوز و شود به مجازات اصلی این جرایم اعم
از اعدام ،قصاص و که در مواد عمومی قانون مجازات اسحمی مورد اشاره قرار گرفتهاند محکوم خواهد شد
مجل ایران در مصوبهای برای والدینی که بهدلیل بیتوجهی و سهلانگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان
شوند مجازات تعیین کرده است
در ماده  ۱الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر شده:

هرگاه بیتوجهی و سهلانگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده (فوت طفمل یما نوجموان ،فقمدان یکمی از
حوا و یا منافع ،قتل ،نقص یا از کار افتادگی عضو ،زوال عقل یا بروز بیماری صعبالعحج یا دائمی جسممی یما
روانی و یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا باالتر ،نقصان یکی از حوا یا منافع ،شکستگی استخوان یا دیگر اعضما،
و یا بروز بیماری روانی ،آزار جنسی یا عاطفی) شود ،حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بنمدهای قبمل،
(حب درجه  )۲،۹،6،۱محکوم میشوند به استثنای بند ت (جراحت سر و صورت و یا گردن) که در ایمن ممورد
دیه پرداخت میشود
در قانون مجازات اسحمی مجازات درجه  ۲عبارت است از حب
هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال

بیش از دو تا پنج سال ،جمزای نقمدی بمیش از

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.
ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.
ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی همچنین بر اسا این قانون حمب
درجه  ۹نیز عبارت است از ،حب بیش از شش ماه تا دو سال ،جزای نقمدی بمیش از بیسمت میلیمون ریمال تما
هشتاد میلیون ریال.
شحق از  3۸تا  64ضربه و تا  ۱۱ضربه در جرائم منافی عفت ،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تما
پنج سال ،انتشار حکم قطعی در رسانه ها ،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شمغلی یما اجتمماعی بمرای اشمخاص
حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پمنج سمال همچنمین مجمازات
درجه  6عبارت است از :حب از  ۱۸روز تا شش ماه ،جزای نقدی بیش از ده میلیون ریمال تما بیسمت میلیمون
ریال ،شحق از  ۸۸تا  3۲ضربه ،محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه بر اسا قانون مجازات اسحمی مجازات
درجه  ۱عبارت است از حب تا سه ماه ،جزای نقدی تا ده میلیون ریال ،شحق تا  ۸۲ضربه.

