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Iran's penal policy towards providing security for children in
cyberspace
Seyed Abbas Khalilpour Chalkiasari 1
Abstract
The astonishing advancement of information technology in the
early years of the twenty-first century has brought about countless
changes in the various fields and opened another door to the new
world so that all human economic, social, political, cultural and
scientific activities are fundamentally changed. Law is also a branch
of the humanities that regulates human relations in the context of
collective life. It has developed laws to prevent children from
unsecured entering the virtual world and legal measures to protect
them. Adopting a distinct approach to the substantive criminal law of
cybercrime can minimize harm to children and adolescents by
prevention. In the meantime, questions and doubts have been raised
about the limits of freedom of use of the Internet for children, the
limits of free flow of information against child users, protection of
child privacy in cyberspace and finally the role of legal regulations to
protect this vulnerable group that easily can be exploited in this
boundless world. In this research, through data collection tools and
using library and internet resources with rational analysis of the
content to study the legislative policy of criminal law on criminal
security for children in cyberspace, in comparison with the iranian
legal system and international documents, in order to better confront
and prevent these crimes, the issues and problems and the strengths
and weaknesses of the enacted laws are presented and suggestions and
solutions for solving these problems are discussed.
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1

چکیذٌ
پيكطفت ذيطُوٌٌسُ فٌبٍضي اَالػبت زض ؾبلّبي آغبظيي ؾسُ ثيؿت ٍيىن ،زگطگًَيّبي
ثيكوبضي ضا زض ظهيٌِّبي هرتلف ثَخَز آٍضزُ ٍ زضٍاظُ زيگطي ضا ثِ خْبى ًَيي گكَزُ اؾت؛
ثِ گًَِاي وِ توبم فؼبليتّبي التهبزي ،اختوبػي ،ؾيبؾي ،فطٌّگي ٍ ػلوي ثكط ضا ثِ ََض
ثٌيبزيي زؾترَـ تغييط ٍ تحَل لطاض زازُ اؾت .ػلن حمَق ًيع ثِ ػٌَاى قبذِ اي اظ ػلَم
اًؿبًي وِ تٌظين ضٍاثٍ اًؿبىّب ضا زض چبضچَة حيبت خوؼي ثِ ػْسُ زاقتِ ،ثب اهؼبى ًظط ثِ
زًيبي هدبظي ٍ زؾتطؾي آؾبى ٍ ؾبزُ وَزوبى ثِ ايٌتطًت ٍ ٍخَز ذُطات اختٌبةًبپصيط زض
ايي پٌِْ گؿتطزُ ،پطؾفّبيي ضا زض ذهَل الساهبت حمَلي زض ايي ػطنِ پيف ضٍ ًْبزُ ٍ
ثطاي خلَگيطي اظ ٍضٍز غيطايوي وَزوبى زض زًيبي هدبظي ٍ الساهبت لبًًَي الظم ثطاي حفبظت
اظ آىّب ،اثعاضّبيي ضا هُطح زاقتِ اؾت .اتربش ضٍيىطز هتوبيع زض حمَق ويفطي هبَّي خطاين
ضايبًِاي هيتَاًس ثب اِػوبل پيكگيطي ،آؾيتّب ًؿجت ثِ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ضا ثِ حسالل هوىي
وبّف زّس .زض ايي هيبى ،پطؾف ّب ٍ تطزيسّبيي زض ظهيٌِ حسٍز آظازي اؾتفبزُ اظ ايٌتطًت
ثطاي وَزوبى ،حسٍز گطزـ آظاز اَالػبت زض همبثل وبضثطاى وَزن ،حفبظت اظ حطين ذهَني
وَزن زض فًبي هدبظي ٍ ًْبيتبً ًمف همطضات حمَلي ثطاي حفبظت ٍ حوبيت اظ ايي گطٍُ
آؾيت پصيط وِ ثِ ؾَْلت هي تَاًٌس زض ايي زًيبي ثي حس ٍ هطظ زض هؼطو ؾَء اؾتفبزُ
لطاضگيطًس ،هُطح هيقَز .زض ايي پػٍّف ،ثب اؾتفبزُ اظ هٌبثغ وتبثربًِ اي ٍ ايٌتطًتي ٍ تحليل
ػملي هُبلت ،ثِ ثطضؾي ؾيبؾت تمٌيٌي ًظبم حمَق ويفطي زض حيُِ تبهيي اهٌيت وَزوبى زض
 .1زٍضُ زوتطي حمَق خعا ٍخطم قٌبؾي ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي الّيدبى ،گطٍُ حمَق خعا ٍ خطمقٌبؾي،
الّيدبى ،ايطاى.
وًع مقالٍ :هطٍضي
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فًبي هدبظي يوي هُبلؼِ همبيؿِاي ًظبم حمَلي ايطاى ٍ اؾٌبز ثيي الوللي ،ثب ّسف اضظيبثي
چگًَگي همبثلِ ٍ پيكگيطي ًؿجت ثِ خطاين اضتىبثي زض ايي ظهيٌِ ٍ ثيبى هؿبئل ٍ هكىالت ٍ
ًمبٌ لَت ٍ يؼف لَاًيي ههَة ٍ ّوچٌيي اضائِ پيكٌْبزات ٍ ضاّىبضّبيي خْت حل هكىالت
وًٌَي پطزاذتِ قس.

ياصگان کلیذی
فًبي هدبظي ،وَزوبى ،اهٌيت ،حمَق ويفطي ،ؾيبؾت تمٌيٌي
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مقذمٍ
تَؾؼِ پسيسُ خْبًي فٌبٍضي اَالػبت ٍ اضتجبَبت ،زگطگًَي قگطفي زض اثؼبز
هرتلف حيبت التهبزي ،اختوبػي ،فطٌّگي ،اهٌيتي ٍ ؾيبؾي ايدبز ًوَزُ اؾت؛ اًمالة
الىتطًٍيه ،تجسيل ثِ هْوتطيي پسيسُ تؼيييوٌٌسُ هؼبنط قسُ اؾت .فٌبٍضي اَالػبت ٍ
اضتجبَبت ًِ تٌْب نٌؼت ،التهبز ،تدبضت ٍ زيگط ػطنِ ّب ضا تحت تأثيط لطاض زازُ ،ثلىِ
حمَق ّن اظ ايي تحَالت ثيثْطُ ًجَزُ اؾت .ثِ فطاذَض ايي تغييطات ثٌيبزييَ ،جؼبً
حمَلساًبى ًيع ّوبًٌس هترههيي زيگط ضقتِّب ثبيس ثطاي ّوبٌّگي ثب ايي فٌبٍضي ٍ
ػمت ًوبًسى اظ آى ،ثِ اضائِ يَاثٍ ،انَل ٍ لَاػس حمَلي خْت پيكگيطي يب حل ٍ
فهل اذتالفبت ًبقي اظ ايي تغييطات ،السام ًوبيٌس .فًبي ايٌتطًت ،چبلفّبيي زض
ًَخَاًبى ٌّگبهي وِ ثِ ػطنِ خْبى ايٌتطًتٍ ،اضز هيقَز ٍ ثِ گكت ٍگصاض زض فًبي
هدبظي هيپطزاظًس؛ ٍ ثِ اًجَّي اظ زازُّبي هتٌي ٍ تهَيطي اظ َطيك ايٌتطًت زؾتطؾي
پيسا هيوٌٌس ٍ ثِ تؼبهالت ثطذٍ ضٍي هيآٍضًس؛ پيًَس ّبي اختوبػي هؼمَل ٍ ًبهؼمَلي
ثطلطاض هي وٌٌس ٍ ،اظ هٌظطي ،زض هؼطو ذُط ػٌبنطي اظ اختوبع لطاض هي گيطًس وِ زض
خْبى ٍالؼي اظ آًبى پطّيع هيقَز.
ثِ زليل ٍخَز هحطنّبي پط خبشثِ ٍ هؿحَضوٌٌسُ زض ايٌتطًت ،وَزوبى ٍ ًَخَاًبى
ثِ ػٌَاى ؾطيغتطيي وبضثطاى زض حبل ضقس ،ثيكتط زض هؼطو آؾيت خٌجِّبي هٌفي آى
لطاض هيگيطًس .آًبى اغلت اٍلبت اظ َطيك آي پبز ،ؾبيتّبي ٍيسيَيي ،ؾبيتّبي قجىِ-
ّبي اختوبػي ،اتبقّبي چت ،ؾبيتّبيي ثب چٌس ثبظيىي زض ثبظيّبي تؼبهلي ٍ ثؼالٍُ
زٍضثيي ّبي ٍة ون ٍ گَقيّبي َّقوٌس ،ػوالً زض زؾتطؼ ضؾبًِّب لطاض هيگيطًس.
وَزوبى ثب ٍضٍز ثِ ايٌتطًت ثب زًيبي خسيس هَاخِ هيقًَس وِ زض آًدب هيتَاًٌس ّن
هدَْالت ظيبزي وكف وٌٌس ٍ ّن هُبلت ظيبزي ثيبهَظًسٍ .خَز اَالػبت هتؼسز زض
ايٌتطًت هعايبي پطقوبضي ثطاي ًَخَاًبى فطاّن هيوٌس ،اهب تْسيسات خسي ضا ًيع ثب ذَز
ثب اضهغبى هيآٍضز؛ هبًٌس :لطاض گطفتي زض هؼطو آظاض ٍ اشيت خٌؿي ،زؾتطؾي ثِ هَاز
هًط ٍ غيطلبًًَي هرسض ،الىل ،ؾيگبض ،لوبض ٍ ثؿيبضي اظ هَاز پطذُط زيگط.

سیدعباس خلیل پورچالکیاسری

ؾبحت ضٍاثٍ اختوبػي ثِ ػٌَاى ذبؾتگبُ لَاػس حمَلي ،ايدبز ًوَزُ اؾت .وَزوبى ٍ
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آؾيتّب ٍ ذُطات ثبلمَُ هَخَز ثطاي وَزوبى زض ؾطاؾط خْبى ضا هيتَاى زض ؾِ
زؾتِ ولي ّسفگيطي تدبضي ٍ تجليغبتي ،ثْطُثطزاضي ٍ اؾتثوبض خٌؿي وَزوبى ٍ ًمى
حطين ذهَني آىّب تمؿين وطز .وَزوبى زض ايٌتطًت ثرف لبثل تَخْي اظ اَالػبت
قرهي ذَز ضا زض هحيٍّبيي چَى اتبقّبي گفت ٍ گَي قجىِّبي اختوبػي ،ؾبيت-
ّبي ثبظي آًاليي ٍ ًظبيط آى افكب هيوٌٌس وِ خوغ آٍضي زازُّبي غيطلبًًَي آىّب
تْسيسي خسي ثطاي حطين ذهَني آًبى ثِ قوبض هيآيس چطا وِ ّطگع هكرم ًيؿت
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

وِ ايي اَالػبت ثسؾت چِ وؿبًي هيافتس ٍ چگًَِ هَضز اؾتفبزُ لطاض هيگيطًس .چٌيي
ٍيؼيتي هيتَاًس وَزوبى ضا زض هؼطو اؾتفبزُّبي تدبضي اظ اَالػبت آىّب ثب ّسف-
گيطي تجليغبتي لطاض زّس .زض زِّ اذيط پسيسُ ؾَء اؾتفبزُ خٌؿي ٍ ّطظًُگبضي
وَزوبى وِ ػوستبً اظ َطيك فطيت ٍ خوغآٍضي اَالػبت وَزن زض فًبي ٍة نَضت
هيگيطزً ،گطاًي خسي زض خبهؼِ ايدبز وطزُ اؾت .حبل ثبيس زيس وِ حمَق ويفطي
ثطاي خلَگيطي اظ َؼوِ لطاضگطفتي وَزوبى چِ ضاّىبضّبي ضا پيفثيٌي وطزُ اؾت.
ثِ زاليل ضٍقٌي ًويتَاى اظ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ذَاؾت تب ٍاضز هحيٍ ايٌتطًت
ًكًَس .هٌغ وبهل اؾتفبزُ اظ ايٌتطًت ٍ ضايبًِ ،ثطاي آًبى ًِ هفيس اؾت ٍ ًِ اهىبى پصيط!
اگط اظ وَزوبى پبؾساضي ًىٌين ظًسگيقبى زض خْبى پط اظ تجبّيِ ثعّىبضاىِ فًبي
ايٌتطًت ثِ قست ثِ ذُط هيافتس .فًبي ايٌتطًت فًبيي پط اظ چبلف اؾت .ثِ ًظط
پػٍّكگط ،يىي اظ ٍخَُ توبيع ٍاوٌف ثِ خطاين ضايبًِاي ،زض لبلت ويفيت تؼطيف خطاين،
تؼطيف ٍ تَؾؼِ هؿئَليت ويفطي ٍ تؼييي هدبظات زض لَاًيي ويفطي ظبّط هيقَز؛ ثِ
گًَِ اي وِ ثتَاًس لبثليت اخطايي ،اضػبثي ٍ ثبظزاضًسگي ثيكتطي ثِ ٍاوٌفّبي ويفطي
ثجركس.
فضای مجاسی
فًبي هدبظي اقبضُ زاضز ثِ هدوَػة اضتجبَبت زضًٍي هيبى اًؿبىّب اظ َطيك ضايبًِ
ٍ ٍؾبيل هربثطاتي ثسٍى هالحظِ خغطافيبي فيعيىي .ثِ ثيبى زيگط ،فًبي هدبظي،
فًبيي اؾت وِ زض آى فؼبليتّبي هرتلف زض اثؼبز زازُ ٍضظي ٍ اَالع ضؾبًي ،اضتجبَبت
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ٍ اضائِ ذسهبت ،هسيطيت ٍ وٌتطل اظ َطيك ؾبظ ٍ وبضّبي الىتطًٍيىي ٍ هدبظي نَضت
هي پصيطز .هْوتطيي هرتهبت ٍ ٍيػگيّبي فًبي هدبظي ػجبضتاًس اظّ -1 :عيٌِ پبييي
ٍضٍز-2 ،گوٌبهي ()1؛ ً -3بهتمبضى ثَزى زض آؾيت پصيطي ()2؛  -4خْبًي ٍ فطاهطظي
ثَزى؛  -5زؾتطؾي زائن ٍ آؾبى ثِ آذطيي اَالػبت؛  -6خصاثيت ٍ تٌَع؛  -7ػسم
ٍاثؿتگي ثِ ظهبى ٍ هىبى ذبل؛  -8چٌس ضؾبًِاي ثَزى ()3؛  -9ؾَْلت تؼبهل ٍ
تجبزل اَالػبت ثب زيگطاى؛ ٍ  -10ؾطػت ثبالي تجبزل اَالػبت ٍ اهىبًبت لبثل تَخِ
ايٌتطًت ثطاي افطاز خبهؼِ (.)1

سابقٍ جزایم رایاوٍای
هُبثك گعاضـّبً ،رؿتيي خطم ضايبًِاي زض ايطاى ثِ تبضيد  26ذطزاز  1378ثِ
قسًس .ثط اؾبؼ آهبضّبي هَخَز زض ؾبل  53 ،1384هَضز پطًٍسُ هطثٌَ ثِ خطم
ايٌتطًتي ٍ ضايبًِ اي زض وكَض تكىيل قسُ اؾت .اظ هْوتطيي هَاضز خطاين ضايبًِ اي زض
َي يه ؾبل ،ثطاي هثبل 32 ،هَضز ؾَء اؾتفبزُ اظ وبضت ّبي اػتجبضي 11 ،هَضز
والّجطزاضي ايٌتطًتي  7 ،هَضز ايدبز هعاحوت اظ َطيك ايٌتطًت 3 ،هَضز وپي ضايت ٍ 2
هَضز ًكط اوبشيت ٍ  5هَضز ًيع هَيَػبت هتفطلِ ،ثيبى قسُ اؾت .ضفتِ ضفتِ ثب افعايف
ًفَش ضايبًِ ٍ گؿتطـ هميبؼ فًبي هدبظي ٍ تىبثط وبضثطاى ،آهبض خطاين ضايبًِاي ًيع ضٍ
ثِ تعايس ًْبزُ اؾت.
تؼزیف جزایم رایاوٍای
خطاين ضايبًِاي ضا هيتَاى ايٌگًَِ تؼطيف ًوَزّ« :ط خطهي وِ لبًًَگصاض ثِ نطاحت
ضايبًِ ضا ثِ هٌعلِ هَيَع يب ٍؾيلِ خطم ،خعء ضوي هبزي آى اػالم وطزُ ثبقس ،يب ػوالً
ضايبًِ ثِ هٌعلِ هَيَع يب ٍؾيلِ اضتىبة يب ٍؾيلِ شذيطُ يب پطزاظـ يب اًتمبل زاليل خطم،
زض آى ًمف زاقتِ ثبقس» (.)4

سیدعباس خلیل پورچالکیاسری

ٍلَع پيَؾت ٍ پؽ اظ ايي تبضيد ثَز وِ گطٍُ ّبي ّىط ،خطم ّبي زيگطي ضا ًيع هطتىت
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يیضگی جزایم رایاوٍای
 -1سزػت
زض ظهبى حبيط ،هفَْم هتؼبضف ظهبى ٍ هىبى زض زًيبي هدبظي زچبض تحَل قسُ
اؾت .يىي اظ فبوتَضّبي وٌسي ٍلَع پسيسُ ثعّىبضاًِ زض خْبى ٍالؼي ثؼس هىبًي هيبى
ؾِ يلغ ثعّىبضي ،يؼٌي ثعّىبض ،آهبج ثعُ ٍ هىبى اضتىبة ثعُ اؾت .ؾبذتبض فًبي
هدبظي ثِ گًَِ اي اؾت وِ زض آى لطاثت هىبى هيبى ؾِ ػٌهط فَق يطٍضتي ًساضز .ايي
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

ٍيؼيت هَخت نطفِ خَيي قگطفي اظ ثؼس ظهبى ٍ ّعيٌِ ثطاي ثعّىبضاى گطزيسُ ٍ آًْب
ضا لبزض ؾبذتِ اؾت تب ثسٍى ٍخَز هبًؼي ثِ ًبم هىبى ،خطاين هتؼسزي ضا زض ؾطيغتطيي
ظهبى هطتىت قًَس.
 -2واضىاختگی
ػٌهط ًبقٌبذتگي اظ انَل حبون ثط خطاين هدبظي اؾت ( .)5اظ يه ؾَ اؾبؾبً
قٌبؾبيي وبضثطاى هبقيي هتهل ثِ قجىِ اهطي پيچيسُ ٍ پطّعيٌِ اؾت ٍ اظ ؾَيي زيگط
اؾتفبزُ اظ قيَُ ّبي ؾطلت هكرهبت زيگط هبقيي ّب ،اؾتتبض آًاليي ٍ ؾبيط هرفي-
وبضيّبي هَخَز ،اهط قٌبؾبيي هطتىجيي ضا ثِ نَضت هؼوَل ؾرت ٍ ثؼًبً ًبهوىي
هيًوبيس .ايي خطاين ػوستبً لجل اظ اَالع ًْبزّبي لبًًَي ٍ حتي ذَز لطثبًي ،ضخ زازُ ٍ
آثبض خطاين ٍ ًطم افعاضّبي هَضز اؾتفبزُ ،پؽ اظ اضتىبة خطم تَؾٍ ثعّىبض ،ؾطيؼبً ًبثَز
هيقًَس ٍ يب ثِ نَضت اتَهبتيه اظ ثيي هيضًٍس.
 -3مقیاط يسیغ ي ارسانبًدن جزایم
هميبؼ ثعُّبي اضتىبثي زض فًبي ؾبيجط ثؿيبض ٍؾيغ اؾت ٍ ثِ ػلت اهىبًبت هَخَز
ٍ ًجَز هحسٍزيت ّب ،ثعّىبض اظ الگَي ؾطيبلي ٍ قجىِ اي اؾتفبزُ هيوٌس .لصا لطثبًي-
وطزى ّعاضاى ًفط َي الساهي ٍاحس ،فطيي ٍالؼي زض فًبي ضايبًِ اي اؾت .ايي اهط ثبػث
هي قَز وِ حدن ٍ آهبض ثعُ زض زًيبي هدبظي ثب زًيبي ٍالؼي لبثل ليبؼ ًجبقس .آهبض
خٌبيي ثب تَخِ ثِ ظهيٌِ ّبي هصوَض لبثليت ضقس تهبػسي زاضًس .هْنتطيي ٍؾيلِ
اضتىبة ثعُ زض فًبي ؾبيجط ٍخَز يه زؾتگبُ ضايبًِ ٍ ذٍ تلفي ثطاي اتهبل ثِ ايٌتطًت
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اؾت .اضظاى ثَزى خطم ،هحسٍزيت هٌبثغ هبلي ٍ اًؿبًي ضا ثطاي ؾيؿتن ػسالت ويفطي
تكسيس هي وٌس (.)6
 -4ريش قاوًن گذاری بیه المللی
ضٍـ لبًًَگصاضي ثيي الوللي ثب تَخِ ثِ يىپبضچگي ايٌتطًت ٍ هكىالت ًبقي اظ
لبًًَگصاضي هلي هُطح قس ( .)7ايي قيَُ زض ثْتطيي قىل ثب اًؼمبز هؼبّسات ثييالوللي
هحمك هيگطزز .ثِ ََض هثبل ،هبزُ  3پطٍتىل الحبلي ثِ وٌَاًؿيَى حمَق وَزن،
هَضخ  2000زض ذهَل فطٍـ ،فحكب ٍ ّطظُ ًگبضي وَزوبى ثِ نطاحت ثط ًمف
ايٌتطًت زض تَظيغ ّطظُ ًگبضي وَزوبى اقبضُ زاضز ٍ اظ وكَضّب هيذَاّس وِ ايٌگًَِ
افؼبل ضا خطم اًگبضي وٌٌسّ .وچٌيي يىي اظ هْوتطيي وٌَاًؿيَى ّبي هطثٌَ ثِ فًبي
وٌَاًؿيَى ًويتَاًس ثِ ػٌَاى هؼبّسُاي خبهغ تلمي قَز ،چِ آًىِ اٍالً ،توبم خطاين
ؾبيجطي ضا زضثطًويگيطز ٍ ثبًيبً ،ايي وٌَاًؿيَى نطفبً ثطاي وكَضّبي اضٍپبيي الظم
االخطاؾت .زض ّط نَضت ،هؼبّسات هٌُمِ اي ٍ زٍخبًجِ ،پبؾرگَي حل هكىالت ًجَزُ
ٍ هؼبّسُ ايٌتطًتي زض ؾُح ثيي الوللي هَضز ًيبظ اؾت (.)7
ثطذي اظ لَاػس آهطًُ ،ظيط هوٌَػيت زظزي زضيبيي ،ثطزُزاضي ٍ ًؿلظزايي زض فًبي
ؾبيجط ًيع لبثل اػوبل اؾت ( .)8ؾبظهبى ّبي ثيي الوللي ًيع زض فطايٌس ثييالولليؾبظي
لبًًَگصاضي زض فًبي ؾبيجطً ،مف لبثل تَخْي زاقتِ اًس .پيف اظ ّوِ ،آًؿيتطال ثب
تهَيت لبًَى ًوًَِ آًؿيتطال زض ذهَل تدبضت الىتطًٍيىي زض ؾبل ً )9( 1996مف
چكوگيطي زض ّوبٌّگؾبظي لَاًيي هلي وكَضّب زضثبضُ هؿبئل هطثٌَ ثِ تدبضت
الىتطًٍيه زاقتِ اؾت .گطٍُ ّكت ًيع زض اٍليي السام ذَز زض ؾبل  1997وويتِ فطػي
خطاين ضايبًِ اي ضا ثطاي همبثلِ ثب خطاين ؾبيجطي تأؾيؽ ٍ ،هتؼبلجبً يه ثطًبهِ السام زُ
انلي ضا زض ايي ضاثُِ تهَيت وطز ( .)10هدوغ ػوَهي ؾبظهبى هلل هتحس زض ؾبلْبي
 2003 ٍ 2000تالـ ّبيي ثطاي تٌظين اهٌيت اَالػبتي ٍ ؾبيجطي اًدبم زاز .پؽ اظ
تالـ اتحبزيِ اضٍپب ثطاي تهَيت وٌَاًؿيَى خطاين ؾبيجطي ،اتحبزيِ ػطة ثِ پيكٌْبز
ايبالت هتحسُ ػطثي يه هسل لبًًَي زض ذهَل ّوؿبىؾبظي لَاًيي هلي وكَضّبي

سیدعباس خلیل پورچالکیاسری

ؾبيجط ،وٌَاًؿيَى ثَزاپؿت زض ذهَل خطاين ؾبيجطي اؾت .ثب ايي حبل ،ايي
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ػطثي ضا زض ؾبل  2003پصيطفت .قَضاي ّوىبضي ذليح فبضؼ ًيع زض وٌفطاًؽ 2007
ثِ زٍلت ّب تَنيِ وطز وِ ضٍيىطزي هتحساًِ ضا زض ذهَل هَاخِْ ثب هَيَػبت
ؾبيجطي اتربش وٌٌس .ؾبظهبى وكَضّبي اهطيىبيي ،ؾبظهبى ّوىبضي ٍ تَؾؼِ التهبزي،
ؾبظهبى ّوىبضي ٍ التهبزي آؾيب اليبًَؾيِ ٍ ؾبظهبى وكَضّبي هكتطن الوٌبفغ ًيع زض
يىؿبىؾبظي لَاػس ثيي الوللي تالـ ّبيي زاقتِ اًس .اهب قبيس هْوتطيي تالـ ،اخالؼ
خْبًي خبهؼِ اَالػبت زض ؾبل  2003ثبقس وِ زض آى تكىيل ؾبظهبى ثيي الوللي
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

ايٌتطًت ٍ اًؼمبز هؼبّسُاي ايٌتطًتي پيكٌْبز قس .اتحبزيِ ثيي الوللي هربثطات زض هي
 2007آغاًؽ خْبًي خطائن ؾبيجطي ٍ هتؼبلجبً گطٍُ وبضقٌبؾبى اضقس ضا ثب ّسف اضائِ
پيكٌْبزّبيي ثطاي خطم اًگبضي ؾبيجطي ثٌيبًگصاضي وطز ( .)11ثبالذطُ ؾٌس انالحي
همطضات اتحبزيِ ثيي الوللي هربثطات ثب اػُبي ٍخِْ حمَلي ثيي الوللي ثِ لبًًَگصاضي
زض فًبي ايٌتطًت ثب ضأي اوثطيت وكَضّب ثِ تهَيت ضؾيس.
ثبيس تَخِ زاقت وِ فٌبٍضي هحَضي فًبي ؾبيجط هَخت هيقَز وِ ؾْن
وكَضّبي هرتلف زض تٌظين ًظبم حمَلي حبون ثط فًبي ؾبيجط هتفبٍت ثبقس .ثِ ّويي
زليل ،يىي اظ هسل ّبي پيكٌْبزي زض لبًًَگصاضي ثيي الوللي زض فًبي ؾبيجط ،تمؿين
ٍظبيف ٍ اهتيبظات ثط هجٌبي هؤلفِ ّبيي هبًٌس لسضت ،ثطٍت ٍ ترهم اؾت .ايي ضٍـ
وِ اظ آى تحت ػٌَاى (ٌّسؾِ هتغيط) يبز هيقَز ،زض ؾبذتبض قَضاي اهٌيت ،نٌسٍق
ثيي الوللي پَل ٍ ؾبظهبى تدبضت خْبًي اػوبل قسُ اؾت .ايي ضاّىبض زض هبزُ 49
اػالهيِ اخالؼ خْبًي خبهؼِ اَالػبتي ًيع هٌسضج اؾت وِ هؿيط هكبضوت ّوِ شي
ًفغ ّب (اػن اظ ػوَهي ٍ ذهَني) ضا زض هسيطيت فًبي ؾبيجط ّوَاض هي ؾبظز .زض ايي
ضٍـ ثِ ػٌَاى هثبل هيتَاى ثطاي زٍلت ّب ٍ ؾبظهبى ّبي فٌي ،حك ضأي ثيكتط ٍ ثطاي
ًوبيٌسگبى خبهؼِ هسًي ،حك ضأي ووتطي اذتهبل زاز .هكىل هحتول زض اؾتفبزُ اظ
ضٍـ ٌّسؾة هتغيط ايي اؾت وِ ايدبز چٌيي ًظبهي ًيبظهٌس هصاوطاتي ََالًي ٍ خعيي
ثطاي خلت هٌبفغ ّوِ گطٍُ ّب اؾت.
 -5ريش خًداوتظامی

 / 111فصلنامه حقوق کودک

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 9911

اظ ًظط ثطذي حمَلساًبى ،ثِ خْت هبّيت يىپبضچِ ٍ فطاهطظي فًبي ؾبيجط ،لَاػس
ؾٌتي نالحيت ،هٌبؾت ثبفت ايٌتطًت ًيؿت ٍ ثبيس ثطاي ايٌتطًت ،حبوويتي خساگبًِ
ثِ ضؾويت قٌبذت (ً .)12تيدِ ايي ًگطـ ،قيَُ ذَزاًتظبهي زض لبًًَگصاضي زض فًبي
ؾبيجط ذَاّس ثَز .زض ضٍـ ذَزاًتظبهي ثِ خبي زٍلت ّب ،قطوتّبي ؾبيجطي يب هبلىبى
تبضًوب هلعم ثِ ايدبز هحسٍزيت زض فًبي ؾبيجط ّؿتٌس .هْوتطيي زليل ذَزاًتظبهي
فًبي ؾبيجط ايي اؾت وِ فًبي ؾبيجط ثطذالف زٍلتّب غيطهتوطوع ٍ خْبًي اؾت(.)13
ّوچٌيي ايي ضٍـ ،ػالٍُ ثط ايٌىِ وبضايي لبًًَگصاضي هلي ضا زاضاؾت ،ثِ هطاتت ،ؾبزُتط
ٍ اضظاىتط ثَزُ ( ٍ )14ثِ زليل ًمف پيكگيطاًِ ايي ضٍـ اظ آهبض خطاين زض فًبي ؾبيجط
ًيع وبؾتِ ذَاّس قس .ضٍـ ذَزاًتظبهي زض ػول ثب هكىالتي ضٍثِ ضٍؾت .اٍالً ،ثِ زليل
قس( .)15ثبًيبً ،اظ ًظط حبهيبى (هكتطوبت اثتىبضي) ،العام تأهييوٌٌسگبى ذسهبت
ايٌتطًتي ثِ ذَزؾبًؿَضي ،ذالليت زض هحيٍ زيديتبل ضا تحت الكؼبع لطاض هيزّس.
ّوچٌيي الظهِ السام ًْبزّبي فٌي ٍ نبحجبى تبضًوبّب ،زاقتي پكتَاًِ لبًًَي تَؾٍ
زٍلت ّبؾت ،زضحبليىِ زٍلت ّب زض حبل حبيط اظ ايي ًظط حوبيت ًويوٌٌس(.)8
 -6ريش مختلظ
ايي اػتمبز ٍخَز زاضز وِ ًجبيس هسيطيت ايٌتطًت ضا ثِ لبًًَگصاضي هلي يب لبًًَگصاضي
ثييالوللي يب قيَُ ذَزاًتظبهي ٍاگصاض وطزّ .ط يه اظ ؾِ قيَُ لبًًَگصاضي زض ذهَل
هكطٍػيت يب اخطا ،اقىبالتي زاضز .ثطذالف لبًًَگصاضي ثيي الوللي وِ اظ ثبالتطيي ؾُح
اخطا ٍ پبيييتطيي ؾُح هكطٍػيت ثطذَضزاض اؾت ،ذَزاًتظبهي زاضاي ثبالتطيي ؾُح
هكطٍػيت ٍ پبيييتطيي ؾُح اخطاؾتّ .وچٌيي لبًًَگصاضي هلي ،حبلتي ثيٌبثيي ثَزُ ٍ
ّوَاضُ ثب يؼف ًؿجي زض اخطا ٍ هكطٍػيت هَاخِ اؾت .لصا اًتربة ضٍقي هرتلٍ،
ظهيٌِ ضا ثطاي حل هؼًالت ًبقي اظ هكطٍػيت ٍ اخطا ٍ ّوچٌيي ًيل ثِ تفبّن هيبى
ّوِ ثبظيگطاى فؼبل زض فًبي ؾبيجط ثبظ ذَاّس وطز .ذهيهِ ثطذي خٌجِ ّبي ايٌتطًت
هبًٌس خطاين ٍ تدبضت ايٌتطًتي ثِ گًَِ اي اؾت وِ ًيبظهٌس لبًًَگصاضي اؾت ،زضحبليىِ
هٌبؾت اؾت خٌجِ ّبي ظيطثٌبيي فًبي ؾبيجط ثب تَخِ ثِ ترههيثَزى زض اذتيبض

سیدعباس خلیل پورچالکیاسری

حصف ًْبز زٍلت ثِ ػٌَاى ضوٌي فطازؾتي ،هَخت ّطج ٍ هطج زض فًبي ؾبيجط ذَاّس
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ًْبزّبي غيطزٍلتي حفظ قَزّ .وچٌيي ّوىبضي ثيي الوللي ثطاي يىؿبىؾبظي حمَلي
الظم اؾت .زض ايي ضاؾتب ،وٌَاًؿيَى ثَزاپؿت ثِ قيَُ هرتلٍ تَخِ زاقتِ ٍ زض هبزُ
 32ثِ ّوىبضي ثيي الوللي ٍ زض هبزُ  11ثِ لبًَىگصاضي هتمبثل تَخِ وطزُ اؾت.
صالحیت تقىیىی در فضای سایبز
 -1صالحیت سزسمیىی
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

الظهِ تَؾل ثِ نالحيت ؾطظهيٌي زض فًبي ؾبيجطٍ ،خَز هطظّبي زليك اؾت تب
همطضات زٍلتي زض حيُِ آى ػيٌيت يبثس ( .)16ػسم اهىبى اخطاي لَاػس ؾٌتي ثط فًبي
ثياًتْبي ؾبيجط اظ ٍيػگيّب ٍ پيچيسگيّبي ايي فًبؾت .يىي زيگط اظ هؼًالت
نالحيت ؾطظهيٌي زض فًبي ؾبيجطً ،بپيساثَزى هحل اضتىبة خطم زض ايي فًبؾت.
اغلت ًويتَاى هحل ٍلَع خطم ضا قٌبؾبيي وطز .حتي اگط تبضًوبّب ثب وس وكَضي ثِ
ػٌَاى هحل ٍلَع خطم هالن گطفتِ قَز ،ايي اقىبل زضهَضز تبضًوبّبي ثب وس ػوَهي
ثبلي هي هبًس .ثِ ضغن ايٌىِ ثطذي وكَضّب هؼيبضّبيي هبًٌس هحل ٍلَع ؾبهبًِ ّبي
ضايبًِاي ،زازُّبي ضايبًِاي ٍ شذيطُ اَالػبت ضا ثِ ػٌَاى هالن تؼييي ؾطظهيي زض ًظط
گطفتِاًس ،ليىي ،لبًًَگصاضي ّبي هتؼبضو هَخت هي قَز يه ػول زض آى ٍاحس زض
نالحيت ؾطظهيٌي چٌس وكَض لطاض گيطز.
 -2صالحیت ضخصی
اػوبل نالحيت قرهي زض فًبي ؾبيجط ،هؿتلعم احطاظ تبثؼيت هدطم يب ثعُ زيسُ
اؾت .قٌبؾبيي هدطم زض ايي فًب هٌٌَ ثِ تؼييي قٌبؾة اٍؾت؛ زضحبليىِ فطز ثِ
ضاحتي ثب اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ضايبًِ اي ،لبزض ثِ خؼل قٌبؾة ذَز هيثبقس .ثبًيبً ،الظهِ
اػوبل نالحيت قرهي هٌفؼل زض ايي فًب ،اًدبم تحميمبت زض ضايبًِّبي ٍالغ زض ذبضج
اظ وكَض (ٍلَ اظ ضاُ زٍض) اؾت وِ هَخت ًمى حبوويت ؾطظهيٌي وكَض هحل اَالػبت
ذَاّس قس ( .)10ػالٍُ ثط ايي ،اػوبل هَؾغ نالحيت قرهي زض فًبي ؾبيجط ثِ ضًٍس
تدبضت الىتطًٍيه زض فًبي ؾبيجط ،لُوِ ذَاّس ظز (.)13
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 -3صالحیت ياقؼی
ثىبضگيطي نالحيت ٍالؼي ًيع ثب ايي اقىبل ضٍثِ ضٍؾت وِ يبثُِ زليمي ثطاي
تَؾل ثِ آى ٍخَز ًساضز .الجتِ زؾت زٍلت ّب ثطاي اػوبل نالحيت ٍالؼي وبهالً ثبظ
ًيؿت ٍ ثبيس اظ اػوبل هَؾغ نالحيت ٍالؼي اهتٌبع وطز .لصا زض ايي ظهيٌِ الظم اؾت
هيبى اػوبل نالحيت ٍالؼي ٍ انل آظازي ايٌتطًت ،هَاظًِ اي ػبزالًِ ثطلطاض قَز وِ زض
ًتيدة آى ،اػوبل نالحيت ٍالؼي زض فًبي ؾبيجط زض چبضچَة هَاظيي حمَق ثكطي
نَضت پصيطز ( .)17زازگبُ آلوبى زض لًيِ تَثي زض ضاثُِ ثب اًىبض َّلَوبؾت تَؾٍ يه
اؾتطاليبيي زض تبضًوبيي زض اؾتطاليب ،نالحيت ٍالؼي ضا اػوبل وطز ( .)18زازگبُ فطاًؿِ
ًيع زض ضاثُِ ثب اضائِ يبزثَزّبي ًبظي ّب زض يه ؾطٍض هؿتمط زض ايبالت هتحسُ هؼتمس ثَز
ازاضُ تحميمبت فسضال هدبظ اؾت ثب لطاض لًبيي ثِ پيبهْبي پؿتْبي نَتي افطاز،
زؾتطؾي زاقتِ ثبقس يب همبهبت هدبظ ثسٍى ضػبيت العاهبت لبًَى قٌَز ،اَالػبت ضايبًِ-
اي افطاز ضا ضّگيطي وٌٌس.
 -4صالحیت جُاوی
نالحيت خْبًي ،يىي زيگط اظ هجبًي لبًًَگصاضي زض فًبي ؾبيجط اؾت .ثبيس تَخِ
زاقت وِ ثطذي الساهبت زض ثطذي هٌبَك ،هَضز ازػبي نالحيت ّيچ زٍلتي ًيؿت ٍ
لصا اػوبل نالحيت زض ذهَل آًْب ًِ تٌْب هساذلِ زض حبوويت زيگط زٍلت ّب ًيؿت،
ثلىِ ثطاي خلَگيطي اظ تجسيل قسى (ؾطظهيي ثي لبًَى) ( )19آى هٌُمِ ثِ پٌبّگبُ اهي
هترلفيي ٍ پطّيع اظ قىلگيطي ،الظم اؾت .زظزي زضيبيي زض آثْبي آظاز زض گصقتِ ٍ
الساهبت هدطهبًِ زض ايٌتطًت زض ظهبى حبيط اظ ًوًَِ ّبي ايي ٍيؼيت اؾت .هبزُ 22
وٌَاًؿيَى خطاين ؾبيجطي قَضاي اضٍپب (وٌَاًؿيَى ثَزاپؿت) خبيگبُ نالحيت خْبًي
زض فًبي ؾبيجط ضا تأييس هيوٌس .هجبًي نالحيت خْبًي ثطاي ثطذي خطاين ؾبيجطي
هبًٌس تحطيه ثِ ًؿل وكي زض هؼبّسات ثيي الوللي هَخَز اؾت ٍ لَاًيي زاذلي
زٍلتّب ،ثطذي خطاين ؾبيجطي ضا هبًٌس ّطظُ ًگبضي وَزوبى ،هكوَل نالحيت خْبًي

سیدعباس خلیل پورچالکیاسری

وِ حمَق ويفطي فطاًؿِ ًمى گطزيسُ اؾتّ .وچٌيي َجك لبًَى هيْي زٍؾتي اهطيىب،
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لطاض زازُ اًس .زض هدوَع ،لبًًَگصاضي هلي ،هكىالتي ثطاي زٍلتّب ٍ وبضثطاى ايدبز
ذَاّس وطز .ايي قيَُ هَخت اػوبل فطاؾطظهيٌي لَاًيي ذَاّس قس وِ تؼبضو لَاًيي
هيبى زٍلتّب ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاقت ٍ ّوچٌيي هَخت اػوبل ّوعهبى چٌس ًظبم
حمَلي ثط وبضثطاى فًبي ؾبيجط ٍ هتؼبلجبً ؾطزضگوي وبضثطاى ذَاّس قس .لصا وبضثطاى،
ذَز ثِ ذَز هلعم ثِ ضػبيت لَاًيي هتؼسز ٍ حتي هتٌبلى ذَاٌّس ثَز ،زضحبليىِ
هوىي اؾت اظ هحتَاي آى لَاًيي ثي ذجط ثبقٌس ( .)20زض ايي قيَُ ّوچٌيي ذُط
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

چٌس ويفطي ٍخَز زاضز؛ ذهَنبً آًىِ افطاز ًويزاًٌس وسام لبًَى ضا ثبيس پبؼ ثساضًس ٍ
زض ًْبيت هدجَض ذَاٌّس ثَز هًيكتطيي لبًَى ضا ضػبيت وٌٌس ( .)21زض ٍالغ ،هبّيت
خْبى قوَلي هَخت هي قَز افطاز ثط اؾبؼ هؼيبضّبي هرتلف نالحيتي ،تحت قوَل
لَاًيي چٌس وكَض لطاض گيطًس ( .)22ثب ايي حبل ،هَافمت ًبهِ ّبي هؼبيست لًبيي ٍ
تؼْسات حمَق ثكط هيتَاًٌس ايي هؼًل ضا وبّف زٌّس.
صالحیت قاوًوگذاری در فضای سایبز در حقًق ایزان
نالحيت لبًًَگصاضي ثب اتىب ثط الؿبم نالحيت ،قبهل نالحيت ؾطظهيٌي ،قرهي،
ٍالؼي ٍ خْبًي ،اهىبًپصيط اؾت .هبزُ  3لبًَى هدبظات اؾالهي ،ههَة  ٍ 1392لَاًيي
هطتجٍ ثب فًبي ؾبيجط ،اظ خولِ لبًَى تدبضت الىتطًٍيىي ،ههَة  ، 1382لبًَى حوبيت
اظ حمَق پسيسآٍضًسگبى ًطم افعاضّبي ضايبًِ اي ،ههَة  ،1379لبًَى خطاين ضايبًِ اي،
ههَة  ٍ 1388همطضات انالحي آى ،هٌسضج زض آييي زازضؾي ويفطي  1392انل ضا ثط
نالحيت ؾطظهيٌي لطاض زازُاًس .تمطيجبً زض توبم هَاز لبًَى خطاين ضايبًِ اي ٍ هَاز
هطتجٍ زض لبًَى آييي زاضؾي ويفطي ،ػجبضت (ّط وؽ) ثسٍى تَخِ ثِ تبثؼيت هطتىت
ثِ وبض ضفتِ اؾتّ .طچٌس هؼيبض نالحيت ؾطظهيٌي زض خطاين گًَبگَى ؾبيجطي هتفبٍت
اؾت ،هؼيبض نالحيت ؾطظهيٌي زض هبزُ ( 1زؾتطؾي غيطهدبظ) ،هبزُ ( 2قٌَز
غيطهدبظ) ٍ هبزُ ( 3خبؾَؾي ضايبًِاي) لبًَى خطاين ضايبًِ ايٍ ،لَع (ؾبهبًِ ّبي
ضايبًِاي) زض للوطٍ ايطاى اؾت .هؼيبض نالحيت ؾطظهيٌي زض هَاز  7 ٍ 6لبًَى خطاين
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ضايبًِ اي ًيع ٍلَع (زازُ ّبي ضايبًِ اي) زض للوطٍ ايطاى اؾت .ثٌس (الف) هبزُ  664لبًَى
آييي زازضؾي ويفطي ،هؼيبض زيگطي ايبفِ هيوٌس ٍ (شذيطُ اَالػبت) زض للوطٍ ايطاى ضا
ًيع هكوَل نالحيت ؾطظهيٌي ايطاى لطاض هيزّس .ثِ ػالٍُ ثٌس (ة) ايي هبزُ،
تبضًوبّبي زاضاي زاهٌِ هطتجِ ثبالي وس وكَضي ايطاى ( )irضا زض حىن ذبن ايطاى للوساز
وطزُ ٍ خطاين اضتىبثي زض ايي تبضًوبّب ضا ثِ هبًٌس خطاين اضتىبثي زض للوطٍ ايطاى هيزاًس.
نالحيت قرهي فؼبل زض هبزُ  7لبًَى هدبظات اؾالهي ثِ ََض هَؾغ آهسُ اؾت ٍ
توبهي خطاين اظ خولِ خطاين ضايبًِ اي ضا زض ثط هيگيطز .هبزُ  8لبًَى هدبظات اؾالهي
ًيع ثِ نالحيت قرهي هٌفؼل ،اذتهبل يبفتِ اؾتّ ،طچٌس اػوبل آى ،هكطٌٍ ثِ
خطم اًگبضي هتمبثل قسُ اؾت .اغلت خطاين اضتىبثي زض فًبي ؾبيجط اظ ؾَي ثبضگصاضاى
ٍ ًكط اوبشيت زض هَاز  17 ٍ 16ثبضگصاض ضا هدطم تلمي وطزُ اؾت ٍ لصا اٍ هكوَل
نالحيت لبًًَي ايطاى هيقَز .ثب ايٌحبل ،هبزُ  14زض ثبة اًتكبض ،تَظيغ ،هؼبهلِ ،تَليس،
شذيطُ يب ًگْساضي هحتَيبت هؿتْدي ،ػالٍُ ثط ثبضگصاض ،پيبزُ ؾبظ ضا ًيع هكوَل
هدبظات زاًؿتِ اؾت .نالحيت ٍالؼي زض هبزُ  5لبًَى هدبظات اؾالهي آهسُ اؾت ٍ
نطاحتبً السام ػليِ اهٌيت زاذلي يب ذبضخي ضا زض حيُِ نالحيت ايطاى هيزاًس.
ّوچٌيي هُبثك ثٌس (ح) هبزُ  664لبًَى آييي زازضؾي ويفطي ،اضتىبة خطم زض ذبضج
اظ ايطاى ػليِ ؾبهبًِّب يب تبضًوبّبي هَضز اؾتفبزُ لَاي ؾِ گبًًِْ ،بز ضّجطي،
ًوبيٌسگيّبي ضؾوي زٍلتًْ ،بزّبي اضائِ وٌٌسُ ذسهبت ػوَهي ٍ ػالٍُ ثط ايي ،حولِ
گؿتطزُ ثِ تبضًوبّبي هطتجِ ثبالي وس وكَضي ضا زض قوَل نالحيت هحبون ايطاى لطاض
زازُ اؾت .ثٌبثطايي ،ضٍيىطز ايطاى زض نالحيت لبًًَگصاضي زض فًبي ؾبيجط ،زضثطزاضًسُ
َيف هتٌَػي اظ نالحيت ّبي لبًًَگصاضي ؾطظهيٌي ،قرهيٍ ،الؼي ٍ خْبًي اؾت.
ريیکزد ایزان در قاوًوگذاری فضای سایبز
ضٍيىطز ايطاى زض حيُِ هسيطيت زاذلي ايٌتطًت ،هجتٌي ثط لبًًَگصاضي هلي اؾت.
پيطٍ اثالؽ «ؾيبؾتّبي ولي قجىِّبي اَالع ضؾبًي ضايبًِ اي» اظ ؾَي همبم ضّجطي،
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اضتىبة هي يبثس .لصا لبًَى خطاين ضايبًِ اي زض اغلت هَاضزّ ،وبًٌس اضتىبة ّته حيثيت
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قَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي« ،همطضات ٍ يَاثٍ قجىِّبي اَالعضؾبًي ضايبًِ اي» ضا زض
ؾبل  1380تهَيت وطزَ .جك ايي لبًَى ثِ هَاظات حك زؾتطؾي آظاز ثِ اَالػبت ،ثط
ضػبيت حمَق زاذلي زض هَيَػبت اختوبػي ،فطٌّگي ٍ فٌي وكَض تأويس گطزيس.
ًرؿتيي لبًَى خبهغ ٍ هتوطوع زض ايطاى ثب ضٍيىطز حمَق زاذلي ايطاى ،ثط ضٍـ
لبًًَگصاضي هلي تىيِ زاقتِ ٍ ثط ايي هجٌب ،لبًَى خطاين ضايبًِ اي ،ههَة ٍ 1388
لَاًيي انالحي آى ،هٌسضج زض لبًَى آييي زازضؾي ويفطي  ،1392تسٍيي قسُ اؾت.
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

مًلفٍَای مًثز بز قاوًوگذاری در جزایم رایاوٍ ای ي ایىتزوتی در جُان
زض وكَضّبي گًَبگَى ثطاي هسيطيت خطاين ضايبًِاي ،ضاّىبضّبي هتفبٍتي ثِ وبض
گطفتِ هي قَز .ثيكتط وكَضّب ؾؼي زاضًس تب ثب تهَيت لَاًيي ٍ همطضات ،آؾيت ّبي
ًبقي اظ خطاين ضايبًِ اي ضا ثِ ووتطيي هيعاى ثطؾبًٌس .اهب ػالٍُ ثط ايي لَاًيي ثبظزاضًسُ،
ثبيس هطاخؼي ًيع ٍخَز زاقتِ ثبقٌس تب ثب قٌبؾبيي ضيؿهّبي فًبي هدبظي ثِ ذهَل
زض هَضز وَزوبىً ،طخ ٍلَع ثعُ ضا زض ايي ظهيٌِ وبّف ثسٌّس .زض ازاهِ ثِ چٌس ًوًَِ اظ
ايي ضيؿه ّب پطزاذتِ هي قَز.
 -1ریسكَای فىايری ایىتزوت
ضيؿهّبي فٌبٍضي ايٌتطًت هكتول ثط زٍ گطٍُ انلي اؾت:
 )1ضيؿه ّبي هحتَا (وَزن ،زض هؼطو ًوبيف هحتَاي زض زؾتطؼ ّوِ وبضثطاى
ايٌتطًت زض ضٍاثٍ يه ثِ چٌس اؾت).
 )2ضيؿه ّبي توبؼ ( وَزن ،ثِ ََض فؼبل ،زضگيط يه ضاثُِ قرهي يب تؼبهل،
زٍ خبًجِ يب چٌس خبًجِ ،هي ثبقس).
 -1-1ریسك محتًا
ضيؿه هحتَا ،قبهل ؾِ ظيط هدوَػِ انلي اؾت:
 هحتَاي غيطلبًًَي؛ -هحتَاي ًبهٌبؾت ؾي يب هحتَاي ظيبى آٍض؛
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 آگبّي ٍ هكبٍضُ ظيبى آٍض؛ػَالت احتوبلي ،هتأثط اظ ًَع ضيؿه ٍ ػَاهل زيگط ًظيط ؾي وَزن ٍ اًؼُبف-
پصيطي ،هتفبٍت ذَاٌّس ثَز.
 -1-1-1محتًای غیزقاوًوی
هحتَاي غيطلبًًَي آًَُض وِ اظ ًبم آى ثط هيآيس ،هحتَايي اؾت وِ اًتكبض آى،
ذالف لبًَى اؾت .هثال تطٍيح خٌجف ًػازيً ،ػازپطؾتي ،ؾري گفتي اظ ًفطت ٍ زيگط
اقىبل تجؼيى وِ زض ثؼًي اظ وكَضّب هوىي اؾت غيطلبًًَي ثبقٌس .ذبنِ ،زض خبيي
وِ هوىي اؾت تحت زؾتِ ثٌسي هحتَاي ًبهٌبؾت ؾي ًيع لطاض ثگيطز .هحتَاي هطتجٍ
ثب اؾتثوبض خٌؿي وَزوبى زض ثؿيبضي اظ وكَضّب غيط لبًًَي اؾت ٍ احتوبل ثطذَضز
فمٍ زٍ وَزن  10تب  17ؾبلِ اظ  1500وَزن ،ثب ايي ًَع هحتَا ثطذَضز زاقتٌس وِ
هكرم قس يىي اظ آًْب ،اظ َطيك يه ليٌه گوطاُوٌٌسُ ثَزُ اؾت.
 -1-1-2محتًیات وامىاسب سه
هحتَايي هبًٌس ًفطت ،ذكًَت ٍ يب پَضًَگطافي ثعضگؿبالى ،گطچِ ػوَهبً غيطلبًًَي
ًيؿتٍ ،لي هوىي اؾت ثِ وَزوبى ٍ ضقس آًْب آؾيت ثطؾبًس .وَزوبى ثِ ََض تهبزفي
هي تَاًٌس ثب چٌيي هحتَايي ثطذَضز وٌٌس ٍ يب ايي هحتَا تَؾٍ ّوؿبالى ثِ آًْب اضخبع
زازُ قَز ٍ يب ػوساً ثِ زًجبل آى هحتَا ثبقٌس .آًْب ّوچٌيي هيتَاًٌس هكغَل ضؾبًِ-
ّبي تؼبهلي هبًٌس ثبظي ّبي ٍيسيَيي آًاليي قًَس وِ ذكًَت ٍالغ گطايبًِ اي زاضًس.
چٌيي هحتَايي هوىي اؾت ثِ نَضت تدبضي اضائِ قَز ٍ اغلت ثِ نَضت آظازاًِ زض
زؾتطؼ ثبقس ٍ يب هيتَاًس تَؾٍ وبضثطاى ايٌتطًت ايدبز قَز .هُبلت ايٌتطًت زض
زؾتطؼ ػوَم هطزم ،اغلت ثِ ٍيؼيت ذبل هربَجبى وَزن ،حؿبؼ ًيؿتٌس .زض
حميمت ،هحتَيبتي وِ ثطاي افطاز ظيط ؾي لبًًَي هًط اؾت ،گبّي وَزوبى ضا ّسف لطاض
هيزّس؛ ثِ ػٌَاى هثبل ،اظ َطيك ًبم زاهٌِ گوطاُ وٌٌسُ .نفحبت ٍة وِ اظ ًفطت ٍ
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وَزوبى ثب ايي ًَع هحتَا ،ذيلي ون اؾت .زض يه ًظطؾٌدي آهطيىبيي زض ؾبل ،2006

 / 111فصلنامه حقوق کودک

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 9911

زقوٌي حوبيت هيوٌٌس ًيع ،حبٍي ثرفّبيي ثطاي وَزوبىّ ،وطاُ ثب ثبظي ّب ٍ
اَالػبت غلُي ثطاي آًبى هيثبقٌس.
 -1-1-3آگاَی ي مطايرٌ سیان آير
هكبٍضُ ّبي ظيبى آٍض ،هٌدط ثِ ذَزوكي ،ههطف هَاز هرسض يب الىل ٍ ،يب ايدبز
اذتالالت ذَضزى (هثال ثي اقتْبيي) ذَاٌّس قسّ .وبًَُض وِ ّط قرهي هيتَاًس
چٌيي هحتَايي ضا زض ٍة لطاض زّس ،وٌتطل آى ًيع ثؿيبض زقَاض اؾتّ .طچٌس اَالػبت
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

زض هَضز ايي هَيَػبت هي تَاًس هفيس ثبقس ،ليىي توبيع هيبى تَنيِ ّبي ظيبى آٍض ٍ
هفيس ،گبّي زقَاض اؾت.
اَالػبت ثؿيبض هحسٍزي زض هَضز ذُطات هطثٌَ ثِ هكبٍضُ ّبي آًاليي ظيبى آٍض
هبًٌس ذَزوكي يب هَاز هرسض هَخَز اؾت .ثطذي تحميمبت ًكبى هيزّس وِ زض ايي
حيُِ ،ظًبى ،ثيكتط زض هؼطو ذُط ثي اقتْبيي ٍ آؾيت ثِ ذَز (ذَزآظاضي) ّؿتٌس.
 -1-2ریسكَای تماط
ذُطات توبؼ ٌّگبهي ضخ هيزّس وِ وَزوبى ثِ نَضت آًاليي زض اضتجبٌ ثبقٌس؛
هثال قطوت زض يه چت آًاليي.
تَخِ ثِ ايي ضيؿهّب ثيكتط پيطاهَى ايي اؾت وِ آيب:
-1تؼبهل ،ثِ لهس آؾيت ضؾبًسى ثِ وَزن اؾت (ثِ ػٌَاى هثبل
)cybergrooming؛
-2وَزوبى ،زض هؼطو تؼبهالت آًاليي ًفطت ظا ّؿتٌس؛
-3وَزن ،ثِ ٍاؾُِ ضفتبض َطف همبثل ،ثِ ذَز آؾيت ثطؾبًس (ثِ زليل اقتطان
فبيلّبي غيطلبًًَي).
زض ازاهِ ههبزيمي اظ ضيؿهّبي توبؼ شوط هيقًَس:
 :Online harassmentآظاض ٍ اشيت آًاليي ،هؿلوبً قبيؼتطيي ضيؿه توبؼ اؾت
وِ وَزوبى ثب آى هَاخِ هي قًَس ٍ هحسٍزُ ّبيي اظ :اضػبة ،ذدبلت ٍ حمبضت ،تب
تْسيسات قسيس اظ َطيك ٍؾبيل الىتطًٍيىي ضا زض ثط هي گيطز .ايي وبض هي تَاًس ثِ
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قىل گطزىولفتي ٍ للسضي ؾبيجطي ،ثِ اٍج ذَز ثطؾس وِ ثِ هَخت آى ،افطاز يب گطٍُّب
ثب اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي اَالػبت ٍ اضتجبَبت ،ثِ ََض ػوسي ٍ هىطض ثِ زيگطاى آؾيت هي-
ضؾبًٌس .اگطچِ لطثبًيبى آًْب اغلت افطاز ون ؾي ٍ ؾبل ّؿتٌس ،هَاضز آظاض ٍ اشيت
وَزوبى ثعضگؿبل ًيع ٍخَز زاضًس .اؾتطاتػيّبيي قبهل تْسيسّبي هىطض اظ َطيك
ايويل ،پيبم ّبي هتٌي يب چت ،اًتكبض زض ٍة ٍ يب گطزـ تهَيطّبي قطم آٍض ،اغلت
ًبقي اظ ًب آقٌبيي ًؿجي ثب ضؾبًِ ّبي آًاليي هي ثبقس ،گط چِ ثيكتط لطثبًيبىَّ ،يت
فطز آظاضزٌّسُ ضا هيقٌبؾٌس.
ًَ ،Flamingػي اظ للسضي ايٌتطًتي اؾت وِ زض آى ،وَزوبى ،يه هكبخطُ
غيطهؼوَل قسيس ٍ تْبخوي ضا اظ َطيك ايويل يب پيبم فَضي زاضًس .زض چٌيي تؼبهالتي،
ّوطاُ ٍ ايويل ّب ،هطوع انلي ايي ًَع آظاض ٍ اشيت هيثبقٌس.

ضکل (6-1میاوگیه قلذری سایبزی داوص آمًسان دبیزستاوی در کاوادا )2002

ضکل ( 6-2میاوگیه قلذری سایبزی در سًئذ بز ريی داوص آمًسان  12تا  15سال )2002
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لطثبًيبى ػوَهبً وَزوبى ّؿتٌسّ .وبًَُض وِ قىل ً 6-2 ٍ 6-1كبى هي زّس ،تلفي
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تَخًِ :وَزاض فَق ،هيبًگيي زاًفآهَظاى  12تب  15ؾبلِ زض ؾَئس ضا وِ اظ َطيك
ايويل ،تهَيط ٍ /يسئَ ،تلفي ٍ پيبم هتٌي ،هَضز آظاض ٍ اشيت لطاض گطفتِ اًسً ،كبى هي-
زّس.
ًَ ، Cyberstalkingع آظاض ٍ اشيت آًاليي اؾت وِ زض آى ،توبؼ ّبي يه فطز ،ثِ
قىل تؼميت افطاَي آًاليي ،قبهل توبؼ ّبي هىطض ٍ تْسيسات هرطة اؾت؛ وِ هوىي
اؾت اَالػبت قرهي لطثبًي ضا ثِ هٌظَض ايدبز ايُطاة ضٍاًي ٍ خؿوي ،ثِ ذُط
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

ثيبًساظز .آظاض ٍ اشيت ايٌتطًتي ٍ ؾبيجطي ،ضٍ ثِ ضقس ٍ ثبػث ًگطاًي اؾت ٍ وَزوبى
ثعضگتط ،ثيكتط زض هؼطو ذُط لطاض زاضًس .ايي آظاض ،ثب زؾتطؾي ثِ ايٌتطًت ٍ زض زؾتطؼ
ثَزى تلفي ّبي ّوطاُ زض هيبى خَاًبىّ ،وجؿتگي ٍ اضتجبٌ زاضز.
Illegal interactions؛ تؼبهالت غيطلبًًَي هي تَاًٌس افطاز ظيط ؾي لبًًَي يب
ٍالسيي ضا ،زض هؼطو ذُط هدبظات ٍ خطيوِ ويفطي يب هسًي لطاض زٌّس .ثِ ػٌَاى هثبل،
زظزي آًاليي يب ثِ اقتطانگصاضي هُبلت زاضاي حك تىثيط ،زض ثؼًي حَظُ ّبي لًبيي
هبًٌس فطاًؿِ ،هٌدط ثِ َي هطاحل لبًًَي يب ذُط تؼليك زؾتطؾي ثِ ايٌتطًت زض ذبًِ
قسُ اؾت .قطٌ ثٌسي (لوبض) تَؾٍ وَزوبى ظيط ؾي لبًًَي زض اوثط وكَضّب غيط
لبًًَي هيثبقس .زضنَضتي وِ وَزوبى ،ثِ يه وبضت اػتجبضي يب ؾبيط ضٍـّبي پطزاذت
هبًٌس تلفي ّوطاُ زؾتطؾي زاقتِ ثبقٌس زض ايي نَضت احتوبل قطٌثٌسي تَؾٍ آًبى
ظيبز ذَاّس ثَز ٍ ايي حبلت يه تْسيس هبلي ثطاي ٍالسيي ثِ حؿبة هيآيس .اقتطان-
گصاضي فبيلْبي غيطلبًًَي ،اغلت زض هَضز ًَخَاًبى هُطح هيقَز.
 -2ریسك َای مزبًط بٍ مطتزی
زض ايي ظهيٌِ ،وَزوبى ثِ ػٌَاى ههطفوٌٌسُ ايٌتطًت ،زض هَاضز شيل هَضز ّسف
لطاض هيگيطًس:
 پيبم ّبي ثبظاضيبثي آًاليٌي زضيبفت وٌٌس وِ ثطاي وَزوبىً ،بهٌبؾت اؾت (ثِػٌَاى هثبل :هحهَالت هحسٍز ثِ ؾي ،هبًٌس الىل)؛
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 زض هؼطو پيبم ّبي تدبضي ثبقٌس وِ ثِ ضاحتي قٌبذتِ ًوي قًَس (هثال تؼيييؾُح هحهَالت) يب هَاضزي وِ فمٍ ثطاي ثعضگؿبالى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت (ثِ
ػٌَاى هثبل ذسهبت زٍؾتيبثي)؛
 اظ ؾبزُ لَحي ٍ ثي تدطثگي آًْب ؾَء اؾتفبزُ قَز وِ احتوبال يه ذُط التهبزي(ثِ ػٌَاى هثبل والّجطزاضي آًاليي) ضا ايدبز هي وٌس.
 -3ریسك َای حزیم خصًصی ي امىیت اعالػات
ذُطات حفظ حطين ذهَني ٍ اهٌيت اَالػبت ،ثطاي ّوِ وبضثطاى ثِ ذهَل
وَزوبى ٍخَز زاضز .وَزوبى ،گطٍُ آؾيت پصيطي اظ وبضثطاى آًاليي ّؿتٌس ،ظيطا اغلت
آگبّي ٍ ظطفيت پيفثيٌي ػَالت احتوبلي (هثال افكبي اَالػبت قرهي آًاليي زض
ثطاي حفبظت حطين ذهَني ٍ اهٌيت هَثطً ،بوبفي ثبقس.
 -3-1حزیم خصًصی اعالػات کًدکان
وَزوبى ،ذُط حطين ذهَني اَالػبت ضا ٌّگبهي هتحول هي قًَس وِ اَالػبت
قرهي آًْب اظ َطيك ايٌتطًت ،ثِ نَضت ذَزوبض خوغ آٍضي هي قَز .ثِ ػٌَاى هثبل،
هيتَاى ثِ وَوي ّب اقبضُ ًوَز وِ افطاز ثط اؾبؼ زضذَاؾت يه اضائِزٌّسُ ؾطٍيؽ
اَالػبتي (ثِ ػٌَاى هثبل ٌّگبم ثجت ًبم يب ذسهبت) يب ثِ ََض زاٍَلجبًِ ،اَالػبت
قرهي ذَز ضا زض فطم ّبي آًاليي ،پط هي وٌٌس.
 -3-2خغزات مزتبظ با امىیت اعالػات
اهٌيت اَالػبت ،ثِ ََض ولي ،چبلكي ثطاي وبضثطاى ايٌتطًت اؾت .ثب ايٌحبل وَزوبى
ثِ ََض ذبل زض هؼطو ذُطات اهٌيت اَالػبت ًبقي اظ وس هرطة هثال ثسافعاض ٍ
خبؾَؼافعاضّب ّؿتٌس .آًْب اظ ذُطات آگبّي ًساضًس ٍ اظ ذسهبت ثب ضيؿه ثبالتط ،قبهل
ًطمافعاضّبي هرطة اؾتفبزُ هيوٌٌس .ثِ ػٌَاى هثبل ،خطاين آًاليي هبًٌس آلَزُوطزى
وبهپيَتط ذبًَازُ وِ ٍالسيي اظ آى ثطاي ثبًىساضي آًاليي اؾتفبزُ هيوٌٌس زض وويي
وَزوبى لطاض زاضز .خبؾَؼافعاض تدبضي ،زض ٍةؾبيتّبي وَزوبى لطاض زازُ هيقَز ٍ
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ايٌتطًت) ضا ًساضًس ٍ ايي زض حبلي اؾت وِ ؾبظٍوبضّبي حفبظتي هَخَز هوىي اؾت
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زض زؾتگبُ وبضثط شذيطُ هيقَز تب ضفتبض آًاليي اٍ ضا ًظبضت وٌس .ايي اَالػبت اهىبى
زاضز ثطاي اّساف زيگط ثِ ػٌَاى هثبل ثبظاضيبثي آًاليي اؾتفبزُ قَز .ايي هَيَع زض
زپبضتوبى حفظ حطين ذهَني اَالػبت وَزوبى (ثطاي وَزوبى ،هساضؼ ٍ ذبًَازُّب،
ٍظاضت فطٌّگ ،ضؾبًِ ٍ ٍضظـ) هَضز ثطضؾي لطاضگطفتِ اؾت.
 -4تحمیل َشیىٍ بیص اس حذ
اؾتفبزُ ثيف اظ حس اظ ايٌتطًت يب ذسهبت تلفي ّوطاُ تَؾٍ افطاز ظيط ؾي لبًًَي
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

هيتَاًس ّعيٌِ ّبي ثباليي ضا ثطاي ٍالسيي ايدبز ًوبيس .ثِ ػٌَاى هثبل ،وَزوبى هيتَاًٌس
هكتطن ذسهبت آًاليي هجتٌي ثط ّعيٌِ قًَس يب زض قطٌ ثٌسي آًاليي ،پَل ّعيٌِ
ًوبيٌسّ .وچٌيي ،ثطذي اظ ثبظيْبي هحجَة آًالييً ،يبظ ثِ اقتطان زاضًس ٍ ثبظيىٌبى
هيثبيؿت ّعيٌِ ّبيي ضا ثطاي ذطيس وبالّبي هدبظي يب وبضاوتطّبي هدبظي پيكطفتِ،
نطف وٌٌس.
 -5مؼامالت جؼلی
ٌّگبهي وِ وَزوبى ٍاضز لطاضزاز فطٍـ اظ ضاُ زٍض هي قًَس ،اهىبى تحمك هؼبهالت
خؼلي فطاّن هي قَز؛ اهب زض ايي هؼبهالت ،پَل پطزاذت هي قَز .هبًٌس :زاًلَز آٌّگ-
ّبي ظًگ ثطاي تلفي ّوطاُ؛ زض ايي قطايٍ ،وَزوبى هوىي اؾت هتَخِ ًكًَس وِ
ّعيٌِ ّبي ايبفي ضا پطزاذت هيوٌٌس ٍ يب حتي هكتطن ؾطٍيؿي ّؿتٌس وِ ّعيٌِ-
ّبي آى ،ثِ ََض هٌظن ثب وبضتّبي پيفپطزاذت ،پطزاذت هي گطزز.
ثِ ّط تمسيط ثبيس پصيطفت وِ ذُطات التهبزي ًبقي اظ ثيتدطثگي وَزوبى ثبػث
هيقَز وِ آًْب ّسف هٌبؾجي ثطاي تملت ٍ والّجطزاضي آًاليي ثبقٌس .الجتِ خَاًبًي وِ
ٌَّظ حؿبة ثبًىي يب وبضت اػتجبضي ًساضًس ،ووتط آؾيت هبلي هتحول هي قًَس اهب ثب
ايي حبل ،هوىي اؾت لطثبًي ؾطلت َّيت قًَس ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ اَالػبت قرهي آًْب
هوىي اؾت هٌدط ثِ ؾَاثك اػتجبضي غلٍ گطزز.
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وتیجٍگیزی
فًبي هدبظي ًجبيس تجسيل ثِ ؾطظهيٌي ثيلبًَى زض ثؿتط ايي خْبى پٌْبٍض گطزز.
هؿتفبز اظ نالحيت خْبًي -يىي اظ هجبًي لبًًَگصاضي زض فًبي ؾبيجط -ثبيس تَخِ
زاقت ًؿجت ثِ ثطذي الساهبت زض هٌبَمي وِ هَضز ازػبي نالحيت ّيچ زٍلتي ًيؿت،
آى هٌبَك ،ثِ پٌبّگبُ اهي هترلفيي ٍ ثعّىبضاى هجسل ًكَز ٍ تسٍيي لبًَى ثب ًگبُ
نالحيت خْبًي پطّيع اظ قىلگيطي هٌُمِ اهي ثطاي ثعّىبضاى زض هٌبَك ثيَطف
زٍلتْب نَضت پصيطز .ثط ايي هجٌب زض وٌَاًؿيَى ثَزاپؿت ،خبيگبُ نالحيت خْبًي زض
فًبي ؾبيجط ،تأييس هي قَز.
اهطٍظُ ثب پيكطفت تىٌَلَغي ٍ گؿتطـ ايٌتطًت ٍ تكىيل ٍ تَؾؼِ قجىِّبي
اهٌيت ثطاي فؼبليت زض ايي فًبّب ،هرهَنبً ثطاي وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثيف اظ پيف
احؿبؼ هي قَز .ثب پيكطفت فٌبٍضي اَالػبت ٍ اضتجبَبت اظ يه ؾَ ٍ تٌَع خطاين
ضايبًِاي ٍ وثطت ثعُ زيسگبى ثبلمَُ زض ايطاى ،ايدبز لَاًيي خسيس هطتجٍ ٍ ثِ ضٍظ زض ايي
ظهيٌِ ،يطٍضت زاضز تب ثتَاًس پيبهسّبي هٌفي ًبقي اظ فٌبٍضي اَالػبت ضا وٌتطل وطزُ ٍ
يب تمليل زّس .تهَيت لبًَى خطاين ضايبًِ اي زض ايطاى ،گبم هثجتي زض خْت همبثلِ ثب
هدطهبى ّوگبم ثب ووه ثِ تَؾؼِ فٌبٍضي اَالػبت ثَزً .جبيس فطاهَـ وٌين وِ اوٌَى
ثب لَاًيٌي زض ضاثُِ ثب خطاين ضايبًِ اي ضٍثِ ضٍ ّؿتين وِ توبهي وبضثطاى ضايبًِ ٍ
ايٌتطًت وكَض ضا زض ثط گطفتِ ٍ تىليفّبيي ضا ثط ػْسُ هب گصاضزُ اؾت .اظ آًدبيي وِ
خطاين ضايبًِ اي ّط ضٍظ ثيكتط قسُ ٍ ثب قيَُ ّبي هتفبٍتي ضخ هي زٌّس ،ثبيس اثتسا ثِ
فىط پبيِگصاضي ضٍـّبي پيكگيطاًِ ثَز .ثب تهَيت لَاًيي ثبظزاضًسُ هي تَاى اظ ضذساز
ايي خطاين خلَگيطي وطز ٍ اظ آًدب وِ زٍلت الىتطًٍيه زض زؾتَض وبض لطاض گطفتِ اؾت،
ثبيس لَاًيي الظم ضا ثطاي وبّف ّط چِ ثيكتط ايي زؾتِ هكىالت ٍ ٍلَع خطم ّبي
ضايبًِ اي ،تهَيت ًوَز تب ثتَاى زض ثرف ّبي گًَبگَى ّوچَى تدبضت الىتطًٍيه ّن
گبم ّبي ذَثي ثطزاقت.

سیدعباس خلیل پورچالکیاسری

هدبظي ثب ٍؾبَت وبهپيَتطّبي قرهي ،گَقيّبي َّقوٌس ،تجلت ّب ٍ غيطُ ،اّويت
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ّوچٌيي ثبيس اظ اخطاي وبهل ٍ نحيح ايي لَاًيي ،اَويٌبى حبنل وطز .ثسٍى قه،
اً دبم وبضّبي هُبلؼبتي ٍ تحميمبتي زض ظهيٌِ هَيَػبت هْن ،حؿبؼ ٍ هجتالثِ خبهؼِ
ثطاي ضنس ًيبظّبي تمٌيٌي ٍ ّوچٌيي يؼفّب ٍ لَتّب زض اخطاي لَاًيي هطثََِ ،يىي
اظ يطٍضيبت حَظُ ّبي زاًكگبّي ٍ پػٍّكي اؾت.
ثب هُبلؼِ ي لبًَى خطاين ضايبًِ اي ،هتَخِ هي قَين تٌْب زٍ قىل اظ اًَاع يوبًت
اخطا يب ّوبى هدبظات ٍخَز زاضز :خطيوِ ًمسي ٍ ظًساى .گوبى هي ضٍز تهَيت لَاًيي
سیاست تقنینی کیفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی

ؾرت ،اػوبل زليك ٍ ثسٍى ضػبيت ههبلح قرهي تَأم ثب تٌَع ٍ تٌبؾت زض يوبًت
اخطاّبي ثِ وبض گطفتِ قسُ ،قطايٍ هٌبؾت تطي ضا ثطاي ضقس ٍ تَؾؼِ فٌبٍضي اَالػبت
ٍ اضتجبَبت ّوگبم ثب نيبًت اظ افطاز خبهؼِ ثِ ٍيػُ َيف وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ،فطاّن
آٍضز .زٍلت ثبيس آؾيت ّبي ثرف خطاين ضايبًِ اي ٍ ايٌتطًتي ضا زض وكَض وبّف زازُ ٍ
ثب آهَظـ خَاًبى زض ذهَل چگًَگي اؾتفبزُ اظ ايٌتطًت ٍ تَييح اذالق هدبظي وِ
اقبضُ ثِ يه ؾطي اظ ضفتبضّبي ؾبلن ٍ هؿئَالًِ زض خبهؼِ افطاز حبيط زض ايٌتطًت زاضز،
ًمف ّسايت هحَض ٍ پيكگيطاًِ ذَز ضا ايفب ًوبيس.
زض ضاثُِ ثب يبفتِّبي ايي تحميك ،ضاّىبضّبيي ثِ قطح شيل لبثل اضائِ اؾت:
 -1ثب تَخِ ثِ ايي وِ خطاين ضايبًِ اي اظ خولِ خطاين فطاهلي هحؿَة هيقَز ٍ
يه ؾٌس ذبل ثييالوللي العامآٍض زض ايي ظهيٌِ ثطاي وكَضّب ٍخَز ًساضز ،لصا زض
ضاؾتبي ّوىبضي ٍ حوبيت ثيكتط اظ ثعُ زيسگبى خطاين ؾبيجطي هجتٌي ثط ؾيبؾت
حوبيت اظ ثعُ زيسگبى ،همطضات ٍيػُ اي تَؾٍ لَُ همٌٌِ تهَيت گطزز.
-2زض حمَق زاذلي چَى همطضات ويفطي خبهغ ٍ هؤثطي زض حوبيت اظ ثعُ زيسگبى
وَزن ٍ ًَخَاى زض فًبي ؾبيجط زض لبلت لبًَى خطاين ضايبًِ اي ٍ آييي زازضؾي خطاين
ضايبًِاي وكَضهبى پيف ثيٌي ًكسُ اؾت ٍ همطضات ػبم آييي زازضؾي ويفطي ًيع ثِ
ذَثي تأهييوٌٌسُ حوبيت الظم اظ ايي ثعُ زيسگبى ذبل ًويثبقس ،الظم اؾت تب ًؿجت
ثِ تَؾؼِ لَاًيي فؼلي زض ضاؾتبي حوبيت اظ ثعُ زيسگبى خطاين ؾبيجطي ،السام گطزز.
-3هؼبًٍت پيكگيطي اظ خطم لَُ لًبييِ زض خْت اضتمبء ؾُح آهَظـ وَزوبى ثب
ّوىبضي نسا ٍؾيوب ،ايدبز لطاضگبُ تَليس اًيويكي هُبثك ثب تدطثِ ذَة وبضاوتطّبي
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آهَظـ ضاٌّوبيي ٍضاًٌسگي ًبخب ،ضا زض زؾتَض وبض لطاض زّس ٍ السام ثِ آهَظـ ثهطي ثِ
ؾطهبيِّبي انلي وكَض يؼٌي وَزوبى ،اظ َطيك فًبي هدبظي يب تلَيعيَى ثب ّسف
پيكگيطي اظ اضتىبة خطاين زض فًبي هدبظيً ،وبيس.
-4هطاوع زازُاي زض وكَض ثب هحَضيت هَاضز آؾيت ّبي فًبي هدبظي ًؿجت ثِ
وَزوبى ٍ ًَخَاًبى تكىيل قَز تب پػٍّكگطاى ثب ؾَْلت تحميمبت پػٍّكي ذَز ضا
اًدبم زازُ ٍ آؾيت قٌبؾي ّسفوٌس ٍ زليمتطي ثطاي تجييي اٍلَيتّبي ثطًبهِضيعي ٍ
الساهبت ػولي زض ذهَل حوبيت اظ وَزوبى ،ثِ ػول آٍضًس.

سیدعباس خلیل پورچالکیاسری
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