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Abstract 
The crime of kidnapping, regardless of the 
causes and factors of its occurrence in 
society, is one of the crimes that have 
always been investigated in the words of 
jurists and jurists By accepting it as one of 
the most important crimes of the Iranian 
penal system, the punishment for this act 
has been determined. In the investigation 
of crimes, what is of particular importance 
is that while describing the three pillars of 
the crime, its dimensions, details and 
ambiguous points are examined. Although 
jurists have elaborated on the principles of 
this lamb in their own books, what seems 
to be important and practical for the 
authors is to say what is the difference 
between the crime of kidnapping and other 
similar crimes? What criminal and 
legislative policy has the Iranian penal 
system adopted in dealing with such 
similar crimes, and according to what 
criteria can it be distinguished? Naturally, 
the separation of the crime of kidnapping 
from other crimes has important effects 
and consequences, and apart from 
theoretical issues, it is also of special 
importance in practice. Therefore, in this 
study, the authors, while stating the basics 
of this crime, have answered the questions 
by following and studying the library. 
Keywords: Kidnapping, Similar Crimes, 
Distinction, Iranian Criminal law.  

  چکیده
فارغ از بررسی علل و عوامل وقوع آن در ، ربایی جرم آدم
است که همواره در کالم فقهاء و  هایی یکی از بزه، جوامع
انون در ق گذار قانونان مورد بررسی قرار گرفته و دان حقوق

، با تبعیت از سیاست جنایی اسالم 1392مصوب  مجازات اسالمی
یکی از جرایم مهم  عنوان بهبا پذیرش آن ، نین قبلهمچون قوا

در . است را تعیین کردهن عمل یفر ایک، نظام کیفري ایران
 برخوردار است آن است که ا از اهمیت ویژهآنچه  ،بررسی جرایم

جزئیات و ، به بررسی ابعاد، گانه جرم ضمن تشریح ارکان سه
حقوق کتب ان در دان حقوقگرچه . پرداخته شودنقاط مبهم آن 

مفصل به تشریح ارکان این بره  طور بهجزاي اختصاصی 
مهم و کاربردي به نظر ، به نظر نگارندگانآنچه  اند اما پرداخته

چه تفاوت و تمایزي میان جرم گفته شود آن است که ، رسد می
نظام کیفري ایران در ؟ ربایی و سایر جرایم مشابه وجود دارد آدم

چه سیاست جنایی و تقنینی را ، شابهبرخورد با این نوع جرایم م
توان قائل به  اتخاذ نموده است و اساسا بر طبق چه معیاري می

آثار و ، ربایی از سایر جرایم طبعا تفکیک جرم آدم؟ تفکیک شد
در مقام عمل ، و فارغ از مباحث نظري داشتهتبعات مهمی در پی 
در این نگارندگان  ؛ بنابرایني برخورد استا نیز از اهمیت ویژه

ي به ا با تتبع و مداقه کتابخانه، پژوهش ضمن بیان مبانی این بزه
  .اندپرداخته، مطرح شده سؤاالتپاسخ 

وجه تمایز و ، جرایم مشابه، ربایی آدم: واژگان کلیدي
  . حقوق کیفري ایران، تفکیک
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  :ارجاع
 یفريمشابه در نظام ک یماز جرا ییربا جرم آدم یکتفک یارمع)، 1401؛ (علی، یدارفردپا؛ جواد، يعوج بغز ينادر؛ احمدرضا، امتحانی

 . 10شماره ، تمدن حقوقی، یرانا
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  مقدمه
علیهم ( هاي دینی ریشه داشته و در روایات زیادي از ائمه معصومین یکی از جرایمی که در فقه و آموزه

ال و  هاي جزایی همچون نظام کامن یی است که در اکثر نظامربا جرم آدم؛ نیز بدان اشاره شده است) السالم
ها و حقوق بشر است و اصل  جمله نعمت آزادي از، زیرا است. ژرمنی نیز مطرحـ  کشورهاي تابع رومی

جایی که با مداقه در اسناد  اصل مسلم فقهی همواره در فقه و حقوق مطرح بوده تا آن عنوان بهحریت افراد 
یابیم  می قوانین اساسی و عادي در، المللی هاي بین کنوانسیون، اعالمیه جهانی حقوق بشر المللی همچون بین

، سوره مبارکه اسراء 1»70« شریفه میان آیه این در. هاست ین حقوق طبیعی آنتر مهمکه آزادي افراد از 
نیز  یالملل بیناد حتی در اسن اي برخوردار بوده و هاي دینی از اهمیت ویژه اي از آموزه گزاره عنوان به

، سرقت اموال، ازدواج اجباري، بردگی، کشی جنسی بهره. است شده صراحتا بر این موضوع پرداخته
با همه این . باشند این بزه می اهدافجمله  و جوارح و فرزندخواندگی از ءسوءاستفاده از اعضا، انتقام
مال و آزادي ، ظفند همواره امنیت جانمو، هاي حقوقی حاکم بر آن ها و نظام یابیم دولت می در، موارد

                                                      
م منَ الطَّیبات و فَضَّلْو  -1 قْناهز ر رِ و حالْب رِّ و ی الْب ف م لْناهمح و می آد ننا بم قَد کرَّ ْفضـیلًا و همانـا       لَ قْنـا تَ م علـی کثیـرٍ ممّـنْ خَلَ ناه

شـان دادیـم    ها) حمل کردیم و از چیزهاي پاکیزه روزي فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب
  هاي خود برتري کامل دادیم.  و آنان را بر بسیاري از آفریده
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، 2بیست و دوماز همین قرار است که قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصول . نمایند تأمینافراد را 
متناسب با عرف و ، که قوانین کشورها جایی از آن. پرداخته است، بر این امر مهم 4سی و سوم و 3سی و دوم

عرف حاکم بر جوامع را مالك و ، ان نیز در امر تقنینگذار قانونو ود ش می تهیه و تنظیم، جوامع بشري
 مندي یعنی اصل قانون، دهند و با احترام بر اصل برائت در ترازوي اصل مترقی حقوق جزا معیار قرار می

انگاي و تعیین کیفر و تبیین ارکان و شرایط هر بزه  اقدام به جرم)، جرم و مجازاتبودن  اصل قانونی(
  .تواند خود را از ابهامات و تفسیرها مبرا بداند هیچ نظام حقوقی نمی، ایند اما در این میاننم می

همواره شاهد آن هستیم که این ، ربایی در نظام جزایی ایران عنایت به اهمیت بزه آدم با همه این موارد و با
که احکام تابع موضوعات  جایی آن از؛ گردد خلط شده و تفکیک آن دشوار می، بزه با سایر جرایم مشابه

 بنابراین؛ و آثار و تبعات یکسانی نخواهند داشتشود  می حکم نیز متفاوت، عببه ت، باشند و با تغییر موضوع می
ربایی  به جرایم مشابه و معیار و مالك تفکیک آن با بزه آدم، ضمن ارائه مبانی این بزه، در این پژوهش

  .نمود ی تقنینی و واکنش کیفري علیه این بزه را تشریح خواهیمسیاست جنای، خواهیم پرداخت و در پایان

  مفهوم - 1
، انسان«به معناي ، »آدم«، در لغت. تشکیل شده است، »ربایش«و » آدم«از دو اصطالح مستقل ، ربایی آدم
 است» دزدیدن، چیزي را با تردستی برداشتن و بردن«به معناي ، »ربایش«و ) 22، 1389، عمید( »مردم

صورت عنف و  ربایش هر انسان با هر قصدي چه به، »ربایی آدم«، در اصطالح). 733، 1ج، 1386، معین(
  ).96، م 2002، البعلبکی( گویندرا  چه غیر از آن

 مبانی - 2

برخوردار است زیرا نوع نگرش و اي  از اهمیت ویژه، در هر پژوهشی واکاوي و بررسی مبانی آن موضوع

                                                      
  .  کند تجویز قانون که مواردي در مگر است مصون تعرض از اشخاص غلش و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن -2
 بایـد  اتهام بازداشت، موضوع صورت در. کند می معین قانون که ترتیبی و حکم به مگر کرد دستگیر توان نمی را کس هیچ -3
 مراجـع  به مقدماتی پرونده تساع چهار و بیست مدت ظرف حداکثر و شود تفهیم و ابالغ متهم به کتباً بالفاصله دالیل ذکر با

  .  شود می مجازات قانون طبق اصل این از مختلف. گردد فراهم وقت اسرع محاکمه، در مقدمات و ارسال قضایی صالحه
اش ممنـوع یـا بـه اقامـت در محلـی       توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مـورد عالقـه   کس را نمی هیچ -4

  دارد.  واردي که قانون مقرر میمجبور ساخت، مگر در م
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تعیین مبناي صحیح و مشخص از آن موضوع است و بر  مبتنیاي  لهئهر مس گیري نسبت به برخورد و موضع
بررسی و تبیین مبانی شرعی و عرفی الزمه ، ربایی و تفکیک آن از جرایم مشابه خصوص بزه آدم لذا در

  .اتخاذ نتیجه مطلوب است

 مبانی شرعی - 2- 1

ذیل بحث سرقت ، اند که در واقع هنظراتی را ارائه کرد، فقها در مورد بحث ربایش انسان، شرعی از نظر
بیان کرده ، شهید اول. سرقت نیست، دارند که ربودن یک انسان آزاد با هر سنی بیان میها  آن .شود بررسی می

، 1394، امینی و آیتی( 5»حد قطع ندارد، صغیر باشد، کسی که انسان آزادي را بدزدد اگرچه آن انسان«: است
مال محسوب ، انسان آزاد، زیرا«: را بیان کرده و فرموده است دلیل آن شهید ثانی، در ادامه). 622، 2ج

انسانی  که جهت این در مورد فوق اتفاق نظر دارند اما از، فقها). 622، 2ج، 1394، امینی و آیتی( 6»شود نمی
سی اگر ک«)؛ 92، 1388، جعفرپور( استشان متفاوت  نظرات، شود مجنون یا عبد نابالغی بوده که ربوده می

شوند و امکان  زیرا عبد نابالغ و مجنون مال محسوب می؛ شود دستش قطع می، عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد
امکان ندارد ها  آن سرقت، شود زیرا اما اگر کبیر و عاقل باشد دست رباینده قطع نمی؛ وجود داردها  آن سرقت

علیه خواب  مجنیاینکه  مگر، که غصب استبل، شود سرقت محسوب نمی، برباید را انو اگر کسی با زور ایش
نظریه ذکر شده  ».زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد؛ شود صورت دست سارق قطع می این باشد که در

هاي  میان حالت، پس؛ تنها مال باید ربوده شود، کننده این مهم است که در اجراي سرقت مستوجب حدتأیید
بر ) چه خواب باشد و چه نباشدمثالً ( در هر سن و در هر شرایطیچون عنوان انسان ؛ فوق نباید فرق گذاشت

  ).92، 1388، جعفرپور( نقد استقابل  این تفکیک، کند و از این جهت وي صدق می

 مبانی عرفی - 2- 2

تر  کمک شایانی به شناخت دقیق، مطالعه مبانی عرفی در هر جرمی. عرف یکی از منابع حقوق جزا است
، تواند سبب تغییر و رشد در سیاست کیفري و جنایی مربوط به آن بزه کند و می ف میآن بزه از ابعاد مختل

کاربرد بسیاري در فقه و حقوق دارد سبب آن شده تا محققین این دو دانش به ، عرفآنکه  جهت به. گردد
اموري ، عرف و عادت؛ عرف را تعریف کرد، توان به دو صورت کلی می. تعریف و تفسیر آن بپردازند

                                                      
  ال یقطع سارقُ الحرِّ و ان کان صغیراً -5
  النه ال یعد ماالً -6
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 پذیرد میآن را  ،و طبع عاري از شهوات کنند میکه از طرف عقل در وجود هر انسانی تداوم پیدا  ستنده
  ).101، م1986، الحنفی(

  ربایی واکنش علیه جرم آدم - 3
 ها اي است که سبب سلب آزادي تن در انسان است و بزه» جرایم علیه اشخاص« ءجز، »ربایی آدم«جرم 
تا نهادهاي حاکمیتی در یک جامعه به مبارزه با این بزه بپردازند که در قدم  الزم است ؛ بنابراینشود می

شود  می صورت عنف محقق این بزه خصوصا زمانی که به. انگاري کنند جرمآن را  الزم است، نخست
اهمیت مورد اخیر تا حدي است که مقنن در ذیل . شود کرامت و حیثیت اشخاص میشدن  دار سبب خدشه

. به رعایت آن توسط مقامات مربوطه پرداخته است، 1392دادرسی کیفري مصوب  آییننون قا 7»4«ماده 
حیثیت و کرامت خویش را امري زشت دانسته ، اقدام سایرین علیه آزادي جسمانی، عرفبدیهی است که 

ان بی گونه اینتوان  اهمیت و ربط ماده مذکور با اصالحات بعدي را می؛ کند سرزنش میآن را  ناو مرتکب
به ها  آن حیثیت و آزادي اشخاص که حقوق ذاتی و طبیعی، در مقام تقنین به کرامت گذار قانونکه  کرد

توان مستمسکی جهت تفکیک  قانون مذکور را می 4بنابراین ماده ، اي داشته است روند توجه ویزه شمار می
  .ربایی از سایر اقدامات قانونی قرار داد جرم آدم

توسط ، هاي کیفري که در زمره جرایم کیفري قرار دارد ل اهمیت آن در نظامربایی به دلی بزه آدم
نظام کیفري ایران نیز از این امر . قرار گرفته است انگاري جرمان کشورهاي مختلف مورد گذار قانونغالب 

عنصر ، 1375مصوب ) تعزیرات ( اسالمی وفق کتاب پنجم قانون مجازاتکه مستثنا نبوده و شاهد آنیم 
رکن ، »کاهش مجازات حبس تعزیري«با تصویب قانون ، 1399در سال ؛ بود 8»621«ماده ، ونی این بزهقان

                                                      
کننده، سالب آزادي و ورود به حریم خصوصـی اشـخاص جـز بـه حکـم       اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود: 4ماده  -7

اي اعمال شـود   صورت این اقدامات نباید به گونه قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر
  که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.  

 هـر  بـه  یـا  حیلـه  یـا  تهدیـد  یا عنف به دیگري منظور هر به یا انتقام قصد به یا مال یا وجه مطالبه قصد به کس هر :621ماده  -8
بـه حـبس از پـنج تـا پـانزده سـال محکـوم خواهـد شـد           مخفـی کنـد   یـا  برباید را شخصی توسط دیگري یا شخصا دیگر نحو

علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا بـه مجنـی علیـه آسـیب      که سن مجنی درصورتی
 جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکـاب جـرایم دیگـر   

  شود.   به مجازات آن جرم نیز محکوم می
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و اصالحیه آن در قانون  ذکورقانون م 621عنایت به ماده  با. رو شد ربایی با تغییراتی روبه قانونی بزه آدم
س به قصد مطالبه هر ک«: عنصر قانونی این جرم به این صورت است، »کاهش مجازات حبس تعزیري«

وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگري به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا 
به ، ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد که درصورتی، دیگري شخصی را برباید یا مخفی کند توسط

سن  که درصورتی. خواهد شدمحکوم ، صورت به حبس درجه پنج حبس درجه چهار و در غیر این
علیه آسیب  ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا مجنی

و در صورت  مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد، جسمی یا حیثیتی وارد شود
  .»دگرد ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می

بیش از ( حبس تعزیري درجه چهار، صورت عنف باشد اگر به، »ربایی آدم«مجازات فعلی بزه  بنابراین
است اما )، بیش از دو تا پنج سال( حبس تعزیري درجه پنج، و اگر به شکل عنف نباشد) پنج تا ده سال

نج تا پانزده پ، مجازات مرتکب، در هر صورت، »کاهش مجازات حبس تعزیري«پیش از تصویب قانون 
یک درجه ، کیفر بزه مذکور را در حالت عنف، این قانون، در واقع. شد سال بود که درجه سه محسوب می

ربودن اگر توسط وسایل نقلیه  که جهت این کاهش داده است اما از، دو درجه، و در حالت غیر از عنف
از پانزده سال تمام  کمتریه افراد علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود یا عل انجام پذیرد یا به مجنی

تغییري با هم ، شود براي مرتکب حداکثر مجازات در نظر گرفته می، چون در هر دو قانون، ارتکاب یابد
شدیدتر از ، هاي اخیر مجازات اصلی بزهکاران این بزه با تحقق حالت، وفق قانون سابقهرچند ندارند 

  .مجازات این قانون است
دانست اما سیاست  این بزه را مؤثر در مجازات نمیبودن  عنف یا غیرعنف، 1375مقنن در سال 

این دو حالت را از ، با دالیل مختلف و در راستاي کاهش مجازات 1399در سال  گذار قانونکیفري 
از ، اما دو درجه کاهش داده استآن را  یک درجه و غیر از، جدا کرده و در صورت عنف، حیث کیفر

سیاست جنایی ، از پانزده سال کمتردیدگان  خصوص بزه در، مقنن در هر دو قانون، حیث سیاست جنایی
 کار گرفته و حداکثر مجازات را براي مرتکب آن در نظر گرفته جهت حمایت از اطفال به افتراقی را به

علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد  ربودن اگر توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی همچنین. است
مرتکب به حداکثر مجازات ، دیده جهت وجود حالت خاص و در راستاي حمایت از بزه شود نیز به
  .شود محکوم می
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 ربایی و سایر جرایم مشابه تفکیک میان جرم آدم - 4

گیري و نوزادربایی مشابه است و  گروگان، ربایی با جرایمی همچون توقیف غیرقانونی جرم آدم ازآنجاکه
عناصر ، نحو اختصار ابتدا به، هاي مزبور ی دارد جهت تمیز میان این جرایم با بزهپوشان گاها با هم هم
  .تشریح شده است، تبیین و سپس تمایز این جرم با جرایم مشابه مذکور، ربایی متشکله جرم آدم

) تعزیرات( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 621ربایی در ماده  جرم آدم، که اشاره شد طور همان
به موجب این ماده رفتار  است. بینی شده است که دربردارنده عنصر قانونی این جرم پیش 1375مصوب 

اند و  داد کرده ان تنها فعل مثبت ربودن قلمدان حقوقربایی را برخی از  فیزیکی الزم براي تحقق جرم آدم
یافتن بر انسان و ربودن مستلزم استیال . یابد اند که ربودن از طریق ترك فعل ارتکاب نمی بیان داشته

 تهدید یا حیله بدون رضایت قربانی، یی وي از محلی به محل دیگر از طرق مختلفی از قبیل زورجا جابه
در مقابل ). 97، 1399، میرمحمدصادقی( علنی طور بهپنهانی باشد خواه  طور بهخواه که این ربودن است 

دانند که عبارت  را داراي دو مصداق می مذکور 621ان رفتار مرتکب در ماده دان حقوقبرخی دیگر از 
  ).179، 1ج، 9139، نیا آقایی( قربانیاست از ربودن و مخفی نمودن 

منطوق ماده مزبور و  صراحت بهربایی با توجه  نیز رفتار فیزیکی براي تحقق جرم آدم گانبه نظر نگارند
با ها  آن ازهریک  کب با انجامکه مرتکردن است  هم ربودن و هم مخفی »یا«از حرف  گذار قانوناستفاده 

  .ربایی مبادرت کرده است به ارتکاب جرم آدم 621تحقق سایر شرایط در ماده 

 ربایی از توقیف غیرقانونی تفکیک آدم - 4- 1

آمد اشخاص یا به عبارت بهتر باعث  و باعث سلب آزادي رفت که جهت این جرم توقیف غیرقانونی از
کتاب پنجم قانون  621ربایی موضوع ماده  باهت زیادي به جرم آدمگیرد ش دیده می سلب آزادي تن بزه

پوشانی این جرم با جرم  دارد که گاه ممکن است موجب هم 1375مصوب ) تعزیرات ( مجازات اسالمی
به همین دلیل در این بخش قصد داریم ضمن بررسی جرم توقیف غیرقانونی . توقیف غیرقانونی شود

وجه این تفکیک از . ربایی به بپردازیم بور به وجه تمایز این جرم با جرم آدمقانون مز 9»583«موضوع ماده 
کتاب پنجم قانون  621و  583توجیه است که به دلیل هم پوشانی جرایم موضوع مواد قابل  این جهت

                                                      
ها بدون حکمی از مقامات صالحیتدار در غیـر   هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهاي مسلح یا غیر آن: 583ماده  -9

مواردي که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نمایـد  
  ه یک تا سه سال حبس یا جزاي نقدي از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.  ب
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تشتت آراي بسیاري در این موارد از محاکم قضایی صادر شده  1375مصوب ) تعزیرات ( مجازات اسالمی
طلبد دیوان عالی کشور جهت شفافیت و مرزبندي مشخص در این مورد با تشکیل هیأت  یاست که م

 خصوص بهاي در این خصوص صادر نماید تا به اختالفات موجود در این زمینه  رأي وحدت رویه، عمومی
  .است پایان دهد 583و  621که مشترك بین جرایم موضوع ماده کردن  عنصر مخفی

کردن  رفتار فیزیکی جهت تحقق این جرم را توقیف یا حبس یا عنفاً مخفی گذار نقانو 583برابر با ماده 
هاي موارد مذکور باید گفت که توقیف  خصوص تفاوت نظر حقوقی در از. در محلی اعالم داشته است

گیرد و  کند انجام می ساعت تجاوز نمی بیست و چهاراز معموالً کوتاهی که نسبتاً غیرقانونی در مدت زمان 
شود بنابراین اگر کسی با عنوان مجعول سرنشینان  در مکان محصوري انجام نمیلزوماً نظر مکانی توقیف  زا

ندهد مرتکب ها  آن خودرویی را چند لحظه به بهانه بازرسی در کنار خیابان نگه دارد و اجازه عبور را به
نه حبس و مخفی است  ونیرفتار مرتکب در این مثال توقیف غیرقان( جرم توقیف غیرقانونی شده است

یابد  تري ارتکاب می طوالنینسبتاً حبس غیرقانونی نسبت به توقیف غیرقانونی در مدت  که درحالی) کردن
شود و این محل به قدري وسیع است که عرفا  نظر مکانی حبس در مکانی محصور و معین انجام می و از

ور کنند که از شهر خارج نشود عنوان توقیف و مثال اگر دیگري را مجب عنوان به. بتوان به آن گفت حبس
به عنف نیز سلب آزادي تن شخص دیگري و نگهداري او در کردن  مخفی. کند حبس بر آن صدق نمی
خصوص  در، اما گیرد صورت غیرقانونی و توأم با تهدید و اعمال زور صورت می مکان معینی است که به

نظر  دیده دور از نگهداري بزهکردن  گفت که در مخفیدید هم باید  بزهکردن  و حبسکردن  فرق مخفی
تواند پنهانی یا  میکردن  حبس که درحالیمکان زیاد مهم نیست بودن  دیگران مدنظر مرتکب است و بسته

  .مکان نیز مدنظر استبودن  علنی باشد و محصور و معین
 583انونی موضوع ماده و جرم توقیف غیرق 621ربایی موضوع ماده  هاي جرم آدم اما درباره تفاوت

  :باید گفت
توقیف غیرقانونی  که درحالیآنی و مقید به نتیجه است  ربایی از لحاظ عنصر مادي جرم آدم )اول

  .جرمی مستمر و مطلق است 583موضوع ماده 
به . جایی و انتقال نهفته است ربایی با جرم توقیف غیرقانونی در عنصر جابه تفاوت دیگر جرم آدم )دوم
دیده از محلی به محل دیگر شرط الزم جهت تحقق جرم  رت که ربودن و نقل و انتقال بزهاین صو

دیده از مکانی به  ی بزهیجا جابهبراي تحقق جرم توقیف غیرقانونی ربودن و  که درحالیربایی است  آدم
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 یابد تحقق می 583مکان دیگر ضرورت ندارد و صرف توقیف یا حبس غیرقانونی جرم موضوع ماده 
  ).31، 1392، و همکاران االرزاییس(

 ذکر است آن است که جرایم حبس و توقیف غیرقانونیقابل  تفاوت دیگري که در این زمینه )سوم
ربایی غیرقابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجراي مجازات  جرم آدم که درحالیتعویق و تعلیق هستند قابل 
ربایی  خورد آن است که مرتکبین جرم آدم چشم می تفاوت دیگري که در این زمینه به، براین عالوه. است

ین مأمورجرایم توقیف و حبس غیرقانونی غالبا از طرف مقامات و  که درحالیغالباً افراد عادي هستند 
  ).13، 1383، و رحیمی نژاد زاده حبیب( شود انجام میدولتی 

مخصوص ، 583ماده ذکر است بدین صورت که قابل  تفکیک دیگري که میان این دو جرم )چهارم
، گیرد ولی در واقع غیرقانونی است اجراي قانون صورت می عنوان بهمواردي است که سلب آزادي تن 

بلکه هدف ، گیرد صورت مخفیانه و بدون هدف اجراي قانون صورت می ربایی که به برخالف آدم
ادعاي ، مرتکب در پس آن نهفته است وها  این نامشروعی همچون اخاذي یا تجاوز جنسی و نظایر

عمل خود را دارد بودن  که مرتکب ادعاي قانونی 583برخالف ماده ، عمل خود را نداردبودن  قانونی
  ).128، 1398، و همکاران کروشاوي( عمل غیرقانونی است که درحالی

ی است که در آثار این جرایم یها تفاوت هاي جرایم مزبور بیان شد خصوص تفاوت در، در فوقآنچه 
خلط شود عنصر  583ربایی با جرم موضوع ماده  سبب گشته که جرم آدمآنچه  است اما به گمان مانهفته 
عنصر  ونظر گرفته و هم جز ربایی در عنصر مادي جرم آدم ورا هم جز آنگذار قانوناست که کردن  مخفی

 در 583ربایی با جرم موضوع ماده  اما حقیقت آن است که جرم آدم، 583مادي جرم موضوع ماده 
براي جلوگیري از این شائبه الزم است که به وجه تمایز . پوشانی ندارد همبودن  خصوص عنصر مخفی

  .بپردازیم 583با ماده  621در ماده کردن  مخفی
برخی از ؛ خواهیم پرداختها  آن ازهریک  اتی وجود دارد که به بیاننظر اختالفدر این خصوص 

توان  متعاقب ربودن است و تنها در حالتی میکردن  مخفی 621 اند که در ماده ان بیان داشتهدان حقوق
مسبوق به ربودن باشد خواه کردن  به حساب آورد که مخفی 621عنصر قانونی ماده  ورا جزکردن  مخفی

دیده را ربوده  ربا بزه آدماینکه  دیده را مخفی کند خواه ربایی بزه مرتکب بعد از ربودن جهت تکمیل پژوه آدم
، ربایی مواجهیم شرکاي آدمبا را مخفی کند که در حالت اخیر ما  را به دیگر بسپارد تا دیگري آن باشد و آن

، 1385، گلدوزیان( است 583ربایی نباشد عمل ارتکابی مشمول ماده  مسبوق به آدمکردن  اگر مخفیاما 
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توسط کردن  فیمخ »ها یا غیر آن«توجه به عبارت  دیدگاه از این جهت تقویت گشت که بااین  ).215
 621پوشانی با ماده  ارتکاب است به همین جهت براي جلوگیري از همقابل  نیز 583اشخاص عادي در ماده 

 که درصورتیحاکم است و  621مسبوق به ربودن باشد ماده کردن  مخفی که درصورتیاند که  بیان داشته
  ).49، 1389، چاله چاله( تگرفمدنظر قرار خواهد  583مسبوق به ربودن نباشد ماده کردن  مخفی
ذیل عنوان  583اند که ماده  و بیان داشتهاند  شه وارد کردهدمقابل برخی دیگر به این دیدگاه خ در

، از عبارات متعدد مقاماتاینکه  ان دولتی تنظیم و تنسیق گردیده و با توجه بهمأمورتقصیرات مقامات و 
بدون حکمی از «در عبارت  تأمله است و از طرفی با ان دولتی و نیروهاي مسلح در آن استفاده شدمأمور

باید بر آن شد که مرتکب ، شود نه افراد عادي صالح دولتی داده می که به اشخاص ذي »مقامات صالحیتدار
دهد نه افراد عادي و در نهایت باید نتیجه گرفت که مقصود  یا مرتکبین این ماده را اشخاص دولتی تشکیل می

است  ها ات دولتی و وزارتخانهمؤسسان و کارمندان مأمورسایر  583در نص ماده  »ها یر آنیا در غ«از عبارت 
با این توجیه باید واژه مرتکب مندرج در ماده . اند یت پیدا کردهمأمورخصوص اقدام به بازداشت افراد  که در

خاص صالحیت را مربوط به آن دسته از کارمندان دولت و نیروهاي مسلحی دانست که در موارد  586
از طریق جعل عنوان یا اسم و یا استفاده از لباس ، این امر رغم بهدخالت و بازداشت یا توقیف افراد را نداشته و 

مثال  عنوان به؛ نمایند مبادرت به بازداشت یا توقیف غیرقانونی افراد می، معمولی که حق دخالت دارند
با استفاده از لباس ، موجب قوانین خاص مقرره هین نیروهاي مقاومت بسیج در غیر مواردي که بمأمور

ایرادي که به این دیدگاه وارد ، اما نمایند نیروهاي انتظامی مبادرت به توقیف یا بازداشت غیرقانونی افراد می
ناظر به اشخاص دولتی بدانیم در مورد بازداشت و توقیف  را 10»586«و  583 مواداست آن است که اگر 

در هر . باشد سازگار نمی گذار قانونقانونی ایجاد شده که این با حکمت خأل د عادي غیرقانونی توسط افرا
  .را تمامی افراد اعم از مقامات دولتی و اشخاص عادي بدانیم 583روي باید مرتکبین ماده 

رسد تنها تفاوت میان  ان در نظري عجیب که چندان به نظر موجه به نظر نمیدان حقوقبرخی دیگر از 
ا بخش تعزیرات را ضرورت انگیزه . م. ق 681با ماده  583عنوان بازداشت غیرقانونی موضوع ماده  اخفا به

: و در توجیح این نظر بیان داشته انداند  عبارت دیگر انگیز سوء دانسته یه بهاند  خاص در ماده اخیر دانسته

                                                      
) اسم یا عنوان مجعول یـا اسـم و عالمـت مـأمورین     583هر گاه مرتکب براي ارتکاب جرایم مذکور در ماده (: 586ماده  -10

باشـد، عـالوه بـر مجـازات مـاده مزبـور بـه        دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابـراز نمـوده   
  مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد. 
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واقع شود مرتکب ، است سوء برگرفته هاي که از انگیزهها  آن انتقام و امثال، اگر اخفا به انگیزه مطالبه وجه
و در غیر این صورت عمل ارتکابی بازداشت غیرقانونی و مشمول ماده شود  می محکوم 621به استناد ماده 

توان نتیجه گرفت که  تر نیز بیان شد می که پیش طور همانبا پذیرش این استدالل . خواهد بود 583
شود  می ا. م. ق 583خارج و مشمول ماده  621نی از شمول ماده هاي غیر سوء یعنی انسا ربایی با انگیزه آدم
حاضر شود ها  آن در جمع تر بزرگاگر برادر اینکه  اگر اعضاي یک خانواده با اطالع از، عنوان مثال به

خواهد نمود از او بخواهند که منزل را ترك کند ولی امتنان نماید و به  تر کوچکمبادرت به قتل برادر 
را بسته و در اتاقی مخفی نمایند  تر کوچکیري از وقوع احتمال این حادثه دست و پاي برادر انگیزه جلوگ

خارج و  621هرچند اخفاء در مفهوم مادي محقق است ولی به دلیل فقدان انگیزه سو از شمول ماده 
  ).188- 182، 1ج، 1399، نیا آقایی(شود  می ا. م. ق 583مشمول ماده 

هاي  در مرزبندي گذار قانونرات در این زمینه نتیجه عدم دقت و حکمت تشتت آرا و نظ باوجوداین
قابل  در هر روي نظر. گذارد شفاف میان عناوین مجرمانه مشابه هست که جاي تفسیرهاي متعدد را باز می

ر اند اگ ان است که بیان داشتهدان حقوقدیدگاه آن دسته از ، گاندفاع از میان نظرات بیان شده به نظر نگارند
مسبوق به کردن  مخفی که درصورتیاست و  621مسبوق به ربودن باشد مورد مشمول ماده کردن  مخفی

  .است 583ربودن نباشد مورد مشمول ماده 
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خصوص  سؤالی که در. ازنظر مفهومی دارد» گیري گروگان«شباهت بسیاري با عبارت » ربایی آدم«عبارت 
گیري متفاوت  این جرم با گروگان، آید این است که آیا در قوانین کیفري ایران ربایی پیش می دمبزه آ

  ؟انگاري شده است یا خیر مستقال جرم، گیري توسط مقنن آیا گروگان، عبارت دیگر به؟ است یا خیر
. مرهون؛ ندشیء یا شخصی که به ازاي وام و براي اطمینان به گرو گذار«به معناي » گروگان«، در لغت

» زندانی، محبوس. عبد، بنده. تخصیص دهند تا هرکس سبقت گیرد او را باشد مالی یا وجهی که به مسابقه
همراه اصوالً گیري به معناي ربودن اشخاص  گروگان، نظر اصطالحی از). 1454، 1ج، 1386، معین( است

غالبا » گیري گروگان«واژه . با درخواست امتیازات مشخصی توسط مرتکب یا مرتکبین آن رفتار است
داراي رکن قانونی ، زیرا؛ انگاري نکرده است صورت مجزا جرم را به حیثیت عامیانه دارد و مقنن آن

، دارد که بزهکاران در برابر آزادي افراد) ربایی آدم( ها مشخصی نیست و این عبارت غلبه بر ربودن انسان
مرتکب یا مرتکبین ( ها همان انگیزه بزهکاران این درخواست. که قانونی نیستند کنند میامتیازاتی را مطالبه 
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کتاب پنجم قانون مجازات  621مشمول ماده ها  آن رفتار، دند که در حالتی که سوء باشنباش می) این جرم
  ).182، 1ج، 1399، نیا آقایی( گیرد قرار می 1375مصوب ) تعزیرات ( اسالمی

تعریفی از این ، گیري را جرم دانسته که گروگاناست  ديکه اولین سن 12دادگاه نورنبرگ 11اساسنامه
جنایت ، هایی که غیرنظامی هستند بزه بیان نکرده است و فقط در این اساسنامه آمده است که قتل گروگان

گیري را دستگیري و توقیف اشخاص  گروگان، البته دادگاه نظامی نورنبرگ. آید جنگی به حساب می
غالمی و ( استجویانه بعدي قرار داده  تحت عنوان قربانیان اقدامات تالفیها  نآ غیرنظامی جهت استفاده از

 جهت محاکمه جنایتکاران در جنگ جهانی دوم به، این اساسنامهاینکه  عنایت به با). 47، 1396، زاده حبیب
فقط در همان محدوده صالحیت رسیدگی به جرایم آن ، تدوین شده بود) ها از سمت جبهه اروپایی(
  ).47، 1396، زاده غالمی و حبیب( هکاران داشتبز

گیري را تعریف  بزه گروگانآنکه  بدون، 13المللی کیفري یوگسالوي سابق اساسنامه دادگاه بین 2ماده 
ژنو  1949هاي  را جزو موارد نقض آشکار کنوانسیون» گیري اشخاص غیرنظامی گروگان«، کرده باشد
ها پیرامون  در یک تفسیري که از این کنوانسیون). 47 ،1396، زاده غالمی و حبیب( دانسته است

باشند که یا با اراده آزاد  ها از افراد طرف متخاصم می گروگان«: آمده است، شده است» گیري گروگان«
به اجراي دستورات دشمن ها  آن خود و یا با اجبار در اختیار نیروهاي دشمن قرار دارند و مرگ و زندگی

در ). 47، 6139، زاده غالمی و حبیب( »باشند میمین امنیت نیروي نظامی دشمن موکول است و عامل تض
 شد و یا به یا استفاده نمی» با اراده خود«نمونه بهتر بود از عبارت  عنوان به؛ تعریف فوق ایراداتی وجود دارد

ار نیروهاي دشمن با اراده خود در اختی«: شد گونه بیان می اینمثالً ؛ کرد را بیان می تري آن صورت کامل
                                                      

گیري ذیل مباحـث   گیري صراحتا پرداخته نشده و همواره گروگان گروگان از آن جایی که در نظام جزاي ایران به مقوله -11
گیـري پـژوهش    و لزوم جرم انگاري گروگانگذار ایرانی است  عنوان نقد جدي بر قانون شود (البته این به ربایی مطرح می آدم

المللـی از جملـه    طلبد) بنابراین در این پـژوهش جهـت تفکیـک و فـراهم نمـودن بسـتر پژوهشـی بـه اسـناد بـین           مستقلی را می
  ایم.   ها وغیره متوسل شده اساسنامه

دوم بـه وسـیله متفقـین و     شود کـه پـس از جنـگ جهـانی     هاي نظامی گفته می اي از دادرسی دادگاه نورنبرگ به مجموعه - 12
هـا در دادرسـی آن دسـته از اعضـاي برجسـته       المللی و قوانین جنگ برگزار شد. بیشترین اهمیت این دادگـاه  تحت قوانین بین

 اجـرا  و ریـزي  برنامـه  را جنگی هاي جنایت دیگر و هولوکاست که بود نازي آلمان اقتصادي و سیاسی، نظامی، قضایی رهبري
هـایی کـه در آن    ها در شهر نـورنبرگ آلمـان برگـزار شـد و حکـم      ها دست داشتند. دادرسی آن در یگريد به نحو کردند، یا

  است.   المللی بین معاصر قوانین به کالسیک قوانین از گذارصادر شد، نقطه 
13- ICTY 
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به ها  آن خارج شوند و مرگ و زندگیها  آن توانند از جبهه قرار دارند و پس از آن با اختیار خود نمی
  ».باشند اجراي دستورات دشمن موکول است و عامل تضمین امنیت نیروي نظامی دشمن می

عناصر ذیل را ، ابقالمللی کیفري یوگسالوي س دادستان دادگاه بین، »سرکز«و » کردیچ«در پرونده 
بازداشت فرد و یا افرادي شده یا ، فیفعل و یا ترك فعل موجب توق: گیري تعیین نمود براي جرم گروگان

ایراد ، ها را به مرگ مرتکب گروگان و یا گروگان؛ منجر شودها  آن گیري غیرقانونی به هر نحو به گروگان
عمال را به این قصد انجام دهد که فرد ثالثی مانند صدمه و یا ادامه بازداشت تهدید نماید و مرتکب این ا

شخص حقیقی یا حقوقی و یا گروهی از اشخاص را به انجام ، المللی یک سازمان بین، نیروي نظامی، دولت
فعل و یا ترك فعل مزبور ؛ ها اجبار نماید شرط صریح یا ضمنی براي آزادي گروگان عنوان بهعملی 

  ).47، 1396، زاده المی و حبیبغ( عامدانه صورت پذیرفته باشد
)، جنایت جنگی( یک جرم عنوان به) گیري گروگان( این رفتار 14المللی در دیوان کیفري بین، پس از آن

 2جزء هشتم بند الف پاراگراف ( المللی سند عناصر اختصاصی جرایم دیوان کیفري بین. مدنظر قرار گرفت
: الزم دانسته است) یک جنایت جنگی عنوان به( گیري انعناصر ذیل را براي ارتکاب جرم گروگ)، 8ماده 

مرتکب ؛ نحو دیگري به گروگان گرفته باشد بازداشت کرده یا به، مرتکب شخص یا اشخاصی را ربوده
مرتکب قصد اجبار یک ؛ جرح یا ادامه بازداشت نموده باشد، شخص یا اشخاص قربانی را تهدید به قتل

قیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص را براي انجام یا خودداري از انجام شخص ح، یالملل بینسازمان ، دولت
شخص ؛ ا آزادي شخص یا اشخاص قربانی را داشته باشدیشرط صریح یا ضمنی براي سالمتی  عنوان بهعملی 

مرتکب از اوضاع و ؛ ژنو بوده باشند 1949هاي  یا اشخاص قربانی تحت حمایت یک یا بعضی از کنوانسیون
عمل مرتکب در ضمن یک نبرد مسلحانه ؛ آگاه بوده باشد، کرده اقعی که اساسنامه را مسلم میاحوال و

مرتکب از اوضاع و احوال عینی که وجود یک نبرد ؛ انجام شده باشد، المللی و با مشارکت در آن بین
را از منظر دیوان این جرم ). 49- 48، 1396، زاده غالمی و حبیب( »بوده باشدآگاه ، کرده مسلحانه را مسلم می

رفتار منجر به سلب آزادي اشخاص نظیر ربودن و  هرگونه«: چنین بیان کرد توان این المللی می کیفري بین
شرطی که مرتکب  باشد بهها  آن جرح یا ادامه نگهداري، دیدگان به قتل که توأم با تهدید بزهکردن  بازداشت

ي آن ارتکاب یافته آگاه بوده و این عمل را با قصد اجبار گیري در اثنا از وقوع یک نبرد مسلحانه که گروگان
  ).49، 1396، زاده غالمی و حبیب( »داده باشدیک شخص حقیقی یا حقوقی انجام 

                                                      
14- International Criminal Court (ICC)  
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المللی  کنوانسیون بین«المللی دیگري تحت عنوان  کنوانسیون بین، المللی نظر دیوان کیفري بین پس از
در . انگاري کرده است این رفتار را جرم، اي صورت ویژه به) میالدي 1979مصوب ( »گیري علیه گروگان

: آمده است، در این بند. تعریف شده است، »گیري گروگان«جرم ، بند نخست از ماده اول این کنوانسیون
که ( گریف شخص دیا ادامه توقیکردن  مصدوم، د به کشتنیا بازداشت و تهدیف یکه به توق یهر شخص«

، ک کشورییعنی ، شخص ثالثیکردن  به منظور وادار) شود یده مینام» انگروگ« عنوان بهن پس یاز ا
ا پرهیز از انجام یاز افراد جهت انجام  یا گروهی، یا حقوقی یقیشخص حق، یالملل نیب یالدول نیسازمان ب

ن یارچوب مفهوم اهدر چ، گروگان مبادرت نماید يآزاد يبرا یا ضمنیح یشرط صر عنوان به یاقدام
در بند دوم از ماده ). 51، 1396، زاده غالمی و حبیب( »شده است يریگ مرتکب جرم گروگانون یکنوانس
مبادرت به ارتکاب عمل  - الف: که یهر شخص«: خصوص مرتکبین این بزه آمده است در، اخیر

ا مبادرت به ارتکاب عمل یکه مرتکب  یهمدست شخص عنوان به - ا بی، کند يریگ گروگان
غالمی ( »شده استون مرتکب جرم ین کنوانسینظر ا از، مشارکت داشته باشد، دکرده باش يریگ گروگان
  ).52، 1396، زاده و حبیب

ت از یجهت حما ژنو به 1949 يها ونیکه کنوانس ییجا تا آن«: این کنوانسیون آمده است 12در ماده 
اجراست قابل  يریگ انها در مورد عمل ویژه گروگ ونیبه آن کنوانس یالحاق يها ا پروتکلیان جنگ یقربان

رها یگ ل گروگانیا تحویب یها به تعق ونیون وفق آن کنوانسیعضو کنوانس يجایی که کشورها و تا آن
ان مناقشات مسلحانه به یدر جر يریگ ون در مورد ارتکاب رفتار گروگانیاین کنوانس، باشند مکلف می

ده اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات هاي آن اشاره ش ژنو و پروتکل 1949 يها ونیشکلی که در کنوانس
که در آن آحاد  يالدیم 1977سال ) 1( شماره یپروتکل الحاق) 1( ماده) 4( ح شده در بندیمسلحانه تصر

ن یینژادپرست در راستاي اعمال حق تع يها میگانگان و رژیاستعمارگران و اشغال ب يالیه استیملت عل
خصوص روابط  الملل در نیه اصول حقوق بین ملل و اعالمنحو مندرج در منشور سازما سرنوشت خود به
ماده اخیر  صراحت بهباعنایت » .کنند میبین کشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه  يدوستانه و همکار

المللی  در مواردي که دیوان کیفري بین، خصوص این جرم است که در مورد صالحیت این کنوانسیون در
  .صالحیت رسیدگی ندارد، شده کنوانسیون یاد، باشد زه میشایسته رسیدگی به این ب

توقیف یا بازداشت توأم با تهدید شخصی «: چنین تعریف کرد توان این را می» گیري گروگان«، نتیجه در
  ).50، 1396، زاده غالمی و حبیب( »رفتاريشخص ثالثی به انجام یا عدم انجام کردن  به منظور وادار
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جرم  1375مصوب ) تعزیرات( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 621در ماده رغم آنکه  به گذار قانون
بزه مستقل  عنوان بهربایی را  برخی از مصادیق جرم آدم باوجوداینکرده است اما  انگاري جرمربایی را  آدم
به این موارد صور خاص جرم که  ستهاي خاصی مقرر داشته ا مجازاتها  آن ی کرده و برايبین پیش
 »ربودن نوزاد یا طفل تازه متولد شده«ربایی  ین صور خاص بزه آدمتر مهمیکی از ، شود ربایی گفته می آدم

به  1375مصوب ) تعزیرات( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 15»631«در ماده  گذار قانوناست که 
براي تحقق بزه ، با توجه به این ماده). 11، 1383، ادنژ حبیب زاده و رحیمی( تدوین آن پرداخته است

در ادامه به وجه تمایز این جرم با ها  آن ربودن نوزاد تازه متولد شده چند شرط الزم است که پس از بیان
  .خواهیم پرداخت 621ربایی موضوع ماده  جرم آدم

ت فعل مثبت مادي و خارجی صوره ربایی رفتار مرتکب تنها ب در این جور موارد نیز همانند جرم آدم
دزدیدن یا : مصداق رفتار مجرمانه در این جرم عبارت است از. کند نه ترك فعل تحقق پیدا می

 در. و یا متعلق به زن دیگري غیر از مادر طفل قلمداد کردنکردن  به جاي طفل دیگري قلمدادکردن  مخفی
این جرم همان ربودن است یعنی  مقصود از دزدیدن در، فوق باید گفتهاي  از واژههریک  خصوص
برخالف ماده  631را در ماده  »دزدیدن«مقنن واژه اینکه  ی به جاي دیگر البته علتیدیده از جا انتقال بزه

کار  براي ربودن مال بهمعموالً دزدیدن  که درحالیکار برده است  براي طفل به »ربودن«به جاي  621
ممکن است مقنن هرچند است  از حرکت و دفاع در حکم مال رود آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی می

ربایی را ارائه کرده باشد زیرا این دو واژه به جاي یکدیگر نیز  توجه بوده و همان آدم به این تفاوت بی
است که هایی  کردن نیز واجد همان ویژگی مخفی). 126، 1398، و همکاران کروشاوي( روند میکار  به

ربایی مورد بررسی قرار گرفت و جهت جلوگیري از اطاله بحث از بیان مجدد  دمخصوص جرم آ پیشتر در
آن است که هیچ یک از موارد کردن  منظور از به جاي طفل دیگري قلمداد، اما نماییم آن خودداري می

مانند تغییر گهواره اي  گیرد ولی نوزادي را که متعلق به مادر نیست به گونه دزدیدن یا اشخاص صورت نمی
موده و در عمل متعلق نآورند که او را زایمان ن و یا نوزاد دیگري را نزد زنی می کنند میمتعلق به او قلمداد 

                                                      
د یا مخفی کند یـا او را بجـاي طفـل دیگـري یـا متعلـق بـه زن        هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد: 631ماده  -15

دیگري غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود کـه طفـل مزبـور    
  مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.  
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دزدیدن یا اخفایی در کار نیست ولی به ، که گفته شد گونه همان، در این فرض. نمایند به او قلمداد می
  ).198، 1ج، 1399، نیا ییآقا( نیستشود که متعلق به او  طریق ممکن نوزادي به زن معرفی می

، نژاد حبیب زاده و رحیمی( شده استبلکه اطفال تازه متولد ، مطلق اطفال نیست، موضوع این جرم
سوالی که در این خصوص ممکن است مطرح شود این است که منظور از طفل تازه متولد ، اما )11، 1383

طفل تازه متولد شده نوزادي است که  در پاسخ به این سوال باید بیان داشت که منظور از؟ شده کیست
تشخیص هرچند . اعتنایی از تولد او نگذشته و بر همین اساس هنوز براي مادر شناخته شده نیستقابل  زمان

چنین اقدامی علیه اطفالی که تازه  ؛ بنابراینشود می عرف مامایی مشخص براساسویژگی تازه متولد شده 
 621ربایی موضوع ماده  خارج است و حسب مورد ممکن است آدم از شمول این ماده، متولد شده نیستند

  ).198، 1ج، 9139، نیا آقایی( آیدبه حساب  583و یا بازداشت غیرقانونی موضوع ماده 
شود و  نظر عنصر روانی از جمله جرایم عمدي محسوب می یعنی نوزادربایی از 631جرم موضوع ماده 
، عالوه بر آن قصد مرتکب در دزدیدن. ضروري است دیده بزهبودن  و نوزادبودن  علم مرتکب به زنده

ربایی که به عقیده  همچنین در این جرم برخالف جرم آدم. نیز الزم استکردن  و یا قلمدادکردن  مخفی
 در این جرم، سوء جهت تحقق بزه مزبور الزم دانسته شده است هان وجود انگیزدان حقوقبرخی از 

ي در تأثیرکرده  مرتکب چه اهدافی را دنبال میاینکه  در مرتکب شرط نیست ووجود انگیزه ) نوزادربایی(
  ).198، 1ج، 1399، نیا آقایی( وقوع جرم ندارد

ربایی  ان که آدمدان حقوقبرخی از ؛ ربایی با جرم نوزادربایی باید گفت خصوص وجه تمایز بزه آدم در
 وجه تمایز این جرم با بزه نوزادربایی را تنهاند ا خاصی دانسته همقید و بدون نیاز به انگیز، جرم آنیرا 

ربایی است و مخصص ماده  دانند و معتقدند که جرم نوزادربایی شکل خاصی از جرم آدم موضوع جرم می
جرم موضوع ماده  که درحالیاست که تنها در مورد نوزادان و فرد تازه متولد شده امکان تحقق دارد  621
مقابل عده  در). 102، 1399، میرمحمدصادقی( است 631ر از مصادیق ماده شامل تمامی افراد به غی 621

مطلق و نیازمند انگیزه سوء ، را از جرایم مستمر 621ربایی موضوع ماده  ان که بزه آدمدان حقوقخاصی از 
یک  631 ماده«: اند که بیان داشته گونه این 631اند در وجه تمایز این جرم با نوزادربایی موضوع ماده دانسته

این بدان معناست . مصداق خاص و محدود در مورد نوزادربایی است و در همان محدوده باید تفسیر شود
این قانون در مورد نوزادان تازه متولد شده بالمانع است و لذا چنانچه دزدیدن یا اخفاء  621که اعمال ماده 

 »تداشاده بر مرتکب نباید تردید در شمول این م، هاي سوء مذکور در ماده اخیر محقق شود با انگیزه
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ربایی  ان که انگیزه را شرط تحقق بزه آدمدان حقوقبه نظر این دسته از  ).199، 1ج، 9139، نیا آقایی(
دانند حتی اگر موضوع جرم نوزاد تازه متولد شده باشد و مرتکب از ربودن وي انگیزه سوء داشته باشد  می

با منطق حقوقی تنها  نهکه این استدالل به نظر نگارندگان  631ده خواهد بود نه ما 621مرتکب مشمول ماده 
که قیاس در تفسیر قوانین ماهوي است  باشد و به نوعی دربردارنده قیاس بلکه با منطوق ماده سازگار نمی

، توجه به دالیلی که در رد دیدگاه اخیر بیان داشته جهت نگارندگان با به هر، باري. ممنوع است یجزای
  .هستنددانسته و قائل به آن  تر اول را ارجح دیدگاه

نوزاد تازه متولد شده را برباید و ، آن است که اگر کسی، شود پرسشی که در این خصوص مطرح می
در ابتدا عنوان دزدیدن طفل را  که جهت این تا چند سال او را نزد خود مخفی نگه دارد آیا عمل او از

و کردن  را دارد یا ادامه عملیات مخفی ناهمان عنو رسد بلوغ می داشته است تا زمانی هم که طفل به سن
کتاب پنجم قانون  621گیرد مشمول ماده  حقیقت نسبت به شخص غیرطفل صورت می ربودن که در

هر دو عنوان مجرمانه بر این عمل صادق اینکه  شود و یا می 1375مصوب ) تعزیرات ( مجازات اسالمی
  ؟را در مورد آن اعمال کرداست و باید قاعده تعدد جرم 

برخی بر این باورند که در این خصوص عمل مرتکب شامل تعدد مادي جرم خواهد بود یعنی هم 
 خواهد بودتعقیب و مجازات قابل  نتحت عنوان ربودن طفل تازه متولد شده و هم مخفی کرد

قامه کرد آن است که عنوان توان ا دلیلی که براي این احتمال می). 12، 1383، نژاد زاده و رحیمی حبیب(
رو هنگامی که نوزاد  از این. دیده طفل و نوزاد باشد کند که بزه جرم ربودن نوزاد تا زمانی صدق می

عنوان بزه ، دهدادامه کردن  خارج گردید و مرتکب به عملیات مخفیبودن  بزرگ شد و از حالت طفل
تعدد جرم به نظر این اینجا  است و در کند که ادامه همان عمل اولی دیگري هم بر آن عمل صدق می

اند که جرم  ان بیان داشتهدان حقوقدیگر از اي  مقابل عده در. تر است دفاعقابل  اندان حقوقدسته از 
ربودن طفل یک جرم مستمر است بنابراین تا زمانی که ادامه دارد عنوان ربودن طفل بر آن صدق 

  ).194، 1ج، 1399، نیا آقایی( کند می
مرتکب عالوه بر ارتکاب ربودن طفل تازه متولد شده مرتکب  ازآنجاکهنگارندگان  به نظر

طفل مسبوق به ربودن طفل است باید کردن  شده است و چون مخفینیز دیده  بزهکردن  مخفی
دیده  تا زمان بلوغ بزهکردن  مخفیهرچند  621دانست نه ماده  631را نیز مشمول ماده کردن  مخفی

آنکه  نزد خود نگه دارد نهآن را  هدف رباینده از ربودن طفل آن بوده کهچراکه . تاستمرار داشته اس
دیده را مشمول عنصر  بزهکردن  با این توجیه باید مخفی، دیده بازگرداند به خانواد بزهآن را  پس از مدتی
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انجامد  بی تا بلوغ فرد به ادامهکردن  این مخفیهرچند  621دانست نه ماده  631مادي جرم موضوع ماده 
زیرا این نظر با ظاهر دو ماده سازگارتر است و طبق اصول تفسیر قوانین جزایی در حالت شک باید 

بدانیم مجازات  631را مشمول ماده کردن  قوانین را به نفع متهم تفسیر کرد و چون در این حالت مخفی
که  621دانست نه ماده  631را مشمول ماده کردن  پس باید عمل مخفی، شود ب بار میککمتري بر مرت

یعنی ( از طرفی در این حالت اگرچه مرتکب دو عمل متمایز از هم انجام داده. تري دارد مجازات سنگین
را تشکیل  631که هر دو عنصر مادي جرم ماده ) هم ربودن طفل تازه متولد شده و هم مخفی کردن

چراکه رم را ساري و جاري دانست تواند تعدد مادي ج در این حالت نمی حال بااینولی ، دنده می
عبارت دیگر در این حالت رباینده طفل را ربوده است تا  نتیجه قهري جرم ربودن است یا بهکردن  مخفی

صورت باید تنها مجازات ربودن طفل تازه متولد این نزد خود نگهدار دارد و بزرگ نماید بنابراین در 
و اعمال قواعد تعدد مادي ناشی از آن کردن  ت مخفیشده را بر مرتکب اعمال کرد و از اعمال مجازا

جرم دوم نتیجه قهري و منطقی جرم اول باشد  مورد اخیر در صورتی است که، واقع در. کرد نظر صرف
ربایی و اختفاء فرد ربوده شده یا حمل مشروبات الکلی به مقدار مصرف و نوشیدن آن یا  مانند آدم
  ).124، 1400، یامتحان( اختفاء مال مسروقهسرقت و 
بودن  کم سن 621کند این است که ماده  جلب توجه می 631با ماده  621اي که در مقایسه ماده  نکته

سال  پنجسال یا ده و در چنین حالتی مجازات مرتکب را حسب مورد ، قربانی را موجب تشدید مجازات
یا کردن  زات ربودن یا مخفیمجا، قربانی آن نوزاد استکه  631در ماده  که درحالیحبس دانسته است 

یعنی ، 621تر از مجازات مذکور در ماده  داد نمودن چنین نوزادي بسیار سبک متعلق به زن دیگر قلم
رسد چون باالخره  توجیه به نظر نمیقابل  که این تفاوتاست  عبارت از شش ماه تا سه سال حبس

تشدید مجازات مرتکب یا باعث تشدید کند که آیا از منظر مقنن سن کم قربانی باید سبب  مشخص نمی
مجازات نوزادربایی نسبت بودن  تر البته شاید بتوان سبک) 103-102، 1399، میرمحمدصادقی. (آن شود
لحاظ شرایط سنی که دارد سلب  طفل تازه متولد شده به 631این دانست که در ماده را ربایی  به آدم

لحاظ شرایط سنی و عدم  طفل تازه متولد شده بهچراکه آزادي تن و عدم رضایت در آن منتفی است 
سلب آزادي و ، قدرت درك سلب آزادي و رضایت را ندارد و در واقع، تحقق شعور اکتسابی در وي

 621نسبت به ماده  631مجازات ماده بودن  تر نتیجه در این حالت سبک در، معناست بی رضایت براي او
  .توجیه نیستقابل 
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  نتیجه
وجود دارد که برخی با  نظر اختالفربایی در میان فقها در بحث ربایش انسان  بزه آدم در بررسی مبانی

ربایش را  »مال«مورد خدشه قرار داده و به دلیل عدم صدق عنوان آن را  ربایی مقوله ربایش در بحث آدم
توجه ، شرعیدر مبانی  نظر اختالفپندارند اما فارغ از  غصب میآن را  مقابل برخی داند و در ممکن نمی

تواند به رد سیاست کیفري در مسیر  هاي قانونی در محیط عرف می به مبانی عرفی این بزه و تفسیر گزاره
  .اجراي عدالت کمک شایانی نمایند

طور مفصل به حق آزادي افراد از منظر  برخوردار است و بهاي  ربایی از اهمیت ویژه بزه آدمازآنجاکه 
این ، بنابراین نظام جزایی ایران با تبعیت از سیاست جنایی اسالم؛ پرداخته شد یالملل بینهاي دینی و  آموزه

 ي درگذار قانونو از زمره جرایم علیه اشخاص قرار داده است و گرچه  انگاري جرمنوع از رفتار را مورد 
انون کاهش فراز و نشیبی داشته و حتی تغییرات مواد قانونی این بزه در ق سیر تقنینی پر، خصوص این رفتار

بیست و به آزادي افراد و تبعیت از اصول  گذار قانونمجازات حبس تعزیري محسوس است لکن اهتمام 
  .شک ستودنی است بیجمهوري اسالمی ایران قانون اساسی سی و دوم و سی و سوم ، دوم

مفصل به تفکیک جرم  طور بهآن است که است  اساس و پاشنه آشیل این پژوهش عنوان بهآنچه 
نوزادربایی و گیري  گروگان، توقیف غیرقانونی، ربایی از جرایم مشابه پرداخته شد و جرایمی همچون مآد

تفکیکی که در ترازوي بررسی ابعاد مختلف و سنجش رکن مادي ، ربایی تفکیک و متمایز شد از جرم آدم
ا جهت بار نمودن پیرامون آن تشریح شد تا در مقام اجر هاي و روانی صورت گرفته و ابهامات و چالش

  .از تشابه و خلط دوري گردد، احکام بر موضوعات

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا

  منابع
  قرآن کریمـ 

  فارسی
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