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چکیده
«بازداشت غير قانوني» و «آدم ربايي» از حيث اينكه آزادي رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار مي دهند از
جمله جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص است ،گرچه در مواردي صدمات بدني نيز بزه ديده اين دو جرم را تهديد مي
كند ،كه در صورت اخير موضوع از مصاديق تعدد جرم خواهد بود.
بين جرايم بازداشت غيرقانوني وآدم ربايي كه به صورت خاص به ترتيب در مواد 385و  126قانون مجازات اسالمي
مورد تصريح قرارگرفتهاند ونيز جرايم مشابه و مرتبط نظير مواد  375و  156قانون مزبور هم از جهت حكمي و مفهومي
و هم از جهت موضوعي تداخل وجود دارد .تداخل وهم پوشاني مواد قانوني بعضا موجب اختالف برداشت قضات و
تشتت آرا و در نتيجه تضييع حقوق متهمان ميشود .اين مقاله ضمن تالش درجهت تعيين دقيق قلمرو حكمي و
موضوعي مواد مربوطه در مواردي كه تداخل مزبور وجود دارد ،پيشنهاد اصالح و ابهام زدايي را به قانونگذار ارايه مي-
دهد .با وجود اين تفاوت اساسي اين جرايم صرف نظر از عناصر قانوني مجزا از لحاظ عنصر مادي در رفتار مادي اين
جرايم است ،به گونهاي كه يكي مستلزم نقل مكان است (آدم ربايي) و ديگري بدون اين ويژگي محقق ميشود.
(بازداشت غيرقانوني) و از لحاظ عنصر معنوي نيزوجود انگيزهي سوء مجرمانه در ساختار جرم آدم ربايي و مخفي كردن
موضوع مادهي  126آن را از جرم بازداشت غيرقانوني موضوع مادهي 385متمايز ميسازد .اين درحالي است كه صرف
نظر از وسعت و دايره شمول جرايم مرتبط ومشابه؛يعني ،جرايم موضوع مواد 375و ،156بدون موثر بودن انگيزهي
مجرمانه به ترتيب خصوصيت مرتكب و بزه ديده شرط اساسي تحقق اين جرايم است.
واژههای کلیدی :بازداشت غيرقانوني ،توقيف ،حبس ،مخفي كردن ،آدمربايي ،ربودن طفل تازه متولد شده.

*استاد يار دانشكده حقوق دانشگاه تهران.
**كارشناس ارشد حقوق جزا.

مقدمه
آزادي يكي از مهمترين و بارزترين حقوق طبيعي و اوليه انسانهاست كه در طول قرون و اعصار ،از جمله بحثانگيزترين
نهادها به شمار ميرفته است .اين مفهوم هم چون برخي مفاهيم ديگر از قبيل خير ،سعادت و عدالت ،مفهومي بغرنج و پيچيده
است .افراد عادي معموالً آزادي را در نبودن قيد و بند ميدانند و براين باورند كه انسان وقتي آزاد است كه در انجام كار
دلخواه خود مانع و رادعي نداشته باشد .ولي متفكرين و فالسفه اين برداشت را سطحي تلقي ميكنند ،به نظر آنها آزادي مطلق
يک نوعي لجام گسيختگي و هرج و مرج است و آزادي حقيقي در تبعيت از يک نظم عقالني و منطقي است.
يكي از انواع اين آزادي ها ،آزادي رفت و آمد آدمي است ،كه براساس آن فرد انساني ميتواند هر كجا بخواهد برود،
بنشيند ،برخيزد ،سكونت يا اقامت گزيند ،سفر كند ....و كسي مانع وي نشود و راه را بر او نبندد و او را از رفت و آمد
بازندارد ،جز در مواردي كه قانون مقرر كرده است.
امروزه اعالميهي جهاني حقوق بشر و كنوانسيونهاي بين المللي و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف و از
جمله قوانين كشورمان به طرق گوناگون از اين حقوق بنيادين بشري حمايت ميكنند و تضميناتي نيز براي حفظ و
رعايت آن قايل شدهاند.
جرايم بازداشت غير قانوني و آدم ربايي از جمله موارد تعرض به حق آزادي رفت و آمد اشخاص ميباشند كه
قانونگذار ايراني نيز از همان اوان شكلگيري عدالت كيفري دولتي (در قالب اولين قانون ماهوي جزايي :قانون مجازات
عمومي  )6551ت الش عيني خويش را در جهت حمايت از اين آزادي بنيادين نشان داد .تعدد مواد قانوني مربوط چه
درگذشته و چه در قوانين موضوعه فعلي كشورمان خود حاكي از اين مطلب است .اين تالشها را بايد مديون انديشهي
نيروهاي نخبه و روشنفكر در جهت آشنا نمودن جامعه با مفهومي به نام آزادي و از جمله آزادي رفت و آمد دانست.
ليكن علي رغم جرم انگاري تعرض به آزادي رفت و آمد و حمايتها و تضمينات قانوني ،هميشه اين حق بنيادين مورد
تعرض بوده است .تعرض به اين نوع از آزادي به طرق و انحاي گوناگون هم از سوي مقامات و مأمورين دولتي صورت
ميگيرد و هم از سوي ساير افراد جامعه.
در اين مقاله نگارندگان ضمن احساس خالء و ماالً ضرورت پرداختن بيشتر به جرايم مورد بحث ،تالش دارند تا
ضمن بررسي فني نكات اصلي مواد قانوني مربوط در قالب عناصر تشكيل دهنده اين جرايم و روشن نمودن ابهامات
موجود ،محل اعمال دقيق اين مواد را بر مبناي تحليل منطقي و نه صرفاً قانوني مشخص نمايند .اين امر از آن جهت
است كه مقنن ما در مواد متعددي به اين جرايم پرداخته كه اين تعدد خود موجب تداخل و همپوشاني مفاهيم و نيز
بعضا ترديد در خصوص دايره شمول و محل اعمال هر يک از آنها ايجاد ميكند.
سئوالي كه دراين مقاله به دنبال آن هستيم اين است كه :وجه تمايز جرايم بازداشت غيرقانوني وآدمربايي درقانون
مجازات اسالمي چيست؟ با آگاهي نسبي از وجوه تمايزاين جرايم به نظرمي رسد ،وجه تمايز اين جرايم حسب رفتار
مادي وانگيزه ارتكاب جرم است.
اين مقاله هم چنان كه اقتضاي موضوع آن است به روش تحليلي  -توصيفي صورت گرفته و درانجام آن ازمنابع
علمي كتابخانهها و ديگر مراكز علمي استفاده شده است و نظر به ماهيت موضوع در سه قسمت تنظيم شده است.

درقسمت اول به عنصر قانوني ،قسمت دوم به عنصر مادي و در قسمت سوم به عنصرمعنوي اين جرايم ضمن مباحث
متعدد پرداخته ميشود و در پايان نيز به ارايه مهم ترين نتايج حاصل از پژوهش اقدام مي شود.

الف -عنصر قانونی
جرايم موضوع اين مقاله در چهار مادهي قانوني متفاوت از قانون مجازات اسالمي (بخش تعزيرات ،مصوب )6573
يعني مواد 126 ،385 ،375و  156قانون مجازات اسالمي مورد بحث قرار خواهند گرفت.
مواد مذكور را مي توان به دو دسته كلي تقسيم بندي كرد:
نخست ،جرايمي كه اصطالحاً سلب آزادي رفت و آمد و بازداشت غيرقانوني ناميده ميشوند و دسته دوم جرايمي
كه به آدم ربايي و كودكربايي معروفند .در هر دو دسته ارتكاب جرايم به نحوي است كه عمال منجر به سلب آزادي
رفت و آمد و اعمال محدوديت به حق مذكور نسبت به بزه ديده منجر مي گردد كه به تفكيک مورد مطالعه قرار مي
دهيم.
الف :1-جرم سلب آزادی رفت و آمد؛ موضوع ماده ی  075قانون مجازات اسالمی
مادهي فوق مقرر ميدارد« :هر يک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه بر خالف
قانون ،آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد عالوه بر انفصال از
خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».
اين ماده ،اصالحي  6586/65/66ميباشد .اصالحاتي كه در اين ماده نسبت به سال  6573به عمل آمد ،به شرح ذيل
است:
نخست ،تغيير عبارت «مقامات و مأمورين دولتي» به «مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي»:
اين تغيير عبارت در جهت شفاف سازي عبارت مذكور بوده است؛ زيرا عبارت «مأمورين دولتي» كه در قانون  6573به
كار رفته بود ،بر اساس تفسير مضيق قوانين جزايي ،ممكن بود منحصر به مأمورين قوه مجريه تعبير شود ،اما عبارت
«مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي» چنين نقصي را از بين برد و ترديدي باقي نگذاشت كه همه اعمال
كنندگان قدرت عمومي ،در قالب هر يک از قواي سهگانه كه باشند مشمول اين ماده مي باشند.
دوم ،افزوده شدن عبارت «جمهوري اسالمي ايران» به دنبال «قانون اساسي» :در مادهي  375مصوب  6573صحبت از
حقوق مقرر در قانون اساسي بود كه گرچه در آن تصريح نشده بود كه قانون اساسي كدام كشور منظور است اما براي
خواننده هيچ ترديدي باقي نميگذاشت كه «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» منظور است .اما به هر حال قانونگذار
قيد «جمهوري اسالمي ايران» را افزود تا هم رفع ابهام احتمالي شود و هم با عبارت به كار رفته در مادهي  376كه در آن
از همان سال  6573صحبت از «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» بود ،هماهنگي به وجود آيد.
سوم ،تغيير مدت محروميت از اشتغال به مشاغل دولتي از «سه تا پنج سال» به «يک تا پنج سال» و نيز تغيير مجازات
حبس از «شش ماه تا سه سال» به «دو ماه تا سه سال» :به اين ترتيب قانونگذار در جهت كاستن از شدت مجازات
مرتكب اين جرم حركت كرده است ،كه اين حركت هم چندان قابل تأييد نيست .اين تغيير شايد از ديدگاه جرم شناختي

نظير آنچه كه جنبش دفاع اجتماعي به آن معتقد است و محروميت بزهكار از حقوق اجتماعي را مانعي در راه
سازگارسازي مجدد وي با جامعه ميداند قابل دفاع باشد( ،اردبيلي،6582،ص )666اما از زاويه ديد ارزشي نسبت به
جرايم و مجازاتها قابل انتقاد است .يكي از كاركردهاي حقوق جزا جنبهي آموزشي آن است؛ يعني ،مقنن با جرمانگاري
اعمال منافي ارزش هاي اجتماعي و تعيين مجازات براي آنها ميزان حمايت خود را از ارزشهاي مذكور نشان ميدهد.
پس وقتي مجازات جرمي را كاهش مي دهد ،ممكن است اين تصور در ذهن شهروندان به وجود آيد كه براي ارزش
زيربناي اين جرم اهميت قايل نيست .اگر بناي قانونگذار بر كيفرزدايي است ،به نظر نميرسد جرايم ارتكابي توسط
مأمورين دولت عليه شهروندان كه مادهي  375مصداق اجالي آن است ،مورد مناسبي براي اين منظور باشد .همچنين در
خصوص مجازات حبس اصالحي مندرج در اين ماده ،چگونه است كه مثالً اگر كسي «آسياب ديگري را از استفاده
بياندازد» حداقل شش ماه حبس به عالوه تا  71ضربه شالق در انتظار وي باشد (مادهي  181قانون مجازات اسالمي) ،اما
حداقل مجازات « محروم كردن افراد ملت از آزادي شخصي يا حقوق مقرر در قانون اساسي» فقط دو ماه حبس باشد؟
مگر نه اين است كه يک سياست سنجيده و برنامهريزي شده ايجاب ميكند كه بين مجازاتهاي مختلف هماهنگي
وجود داشته باشد .البته مقنن با پيشبيني مجازات «حبس» در خصوص جرم مورد بحث براي اولين بار در سال 6573
در كنار ساير مجازاتها حساسيت بيشتري از قانونگذاران قانون مجازات عمومي مصوب  6551و قانون تعزيرات
مصوب  6512به خرج داده است.
الف :2-جرم بازداشت غیر قانونی؛ موضوع مادهی  085قانون مجازات اسالمی
مادهي مزبور مقرر ميدارد « :هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از
مقامات صالحيت دار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ،شخصي را توقيف يا حبس
يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يک تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد
شد».
در راستاي جرم مزبور ،مادهي  381به عنوان يكي از مصاديق معاونت در جرم موضوع مادهي  ،385همچنين مادهي
 383به بيان عذر قانوني و مواد  381و  387به مواردي از تعدد جرم و كيفيت مشدده جرم ،موضوع مادهي 385
پرداختهاند .كه البته در اين بين صرفاً مادهي  385محل بحث ما خواهد بود.
جرم موضوع مادهي  385قانون مجازات اسالمي دايرهاي محدودتر از جرم موضوع مادهي  375اين قانون دارد ،زيرا مادهي
 385فقط تعرضات به حق آزادي رفت و آمد در مفهوم محدود آن را جرم انگاري كرده است در حالي كه دايره حقوق مقرر
در قانون اساسي و آزاديهاي شخصي مذكور در مادهي 375قانون مجازات اسالمي اعم از آزادي رفت و آمد افراد ميباشد و
حقوق ديگري از قبيل آزادي عقيده ،آزادي تبادل اخبار و اطالعات ،آزادي اجتماعات ،آزادي اقتصادي ،آزادي شغل و
مصونيت مسكن ،تعرضناپذيري مكاتبات و ...را در بر ميگيرد.
الف :5-جرم آدم ربایی موضوع مادهی  121قانون مجازات اسالمی
مادهي مزبور مقرر ميدارد«:هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر ،به عنف يا تهديد

يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم
خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به
مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت
ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد .تبصره -مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس
است».
مادهي مزبور با توجه به مادهي  785قانون مجازات اسالمي (اصالحي  )6588/5/3ناسخ قوانين قبلي و از جمله طرح
قانوني تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب  6553و قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب  6535است.
اداره حقوقي قوه قضاييه نيز اعالم كرده است« :با توجه به ق.م.ا كه نتايج و آثار ناشي از ربودن اشخاص مثل صدمات پيش
بيني شده در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص و يا جرايم ديگر مثل لواط و هتک ناموس و غيره مشمول ق.م.ا.
است و توجهاً به مادهي  126قانون اخيرالتصويب با كليتي كه دارد ،باالخص قسمت اخير آن كه مواد مذكور در قانون
تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را در بر ميگيرد ،قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 6535/62/68
منسوخ است .مادهي  126ق.م.ا در خصوص مجازات حبس اشد است( ».معاونت پژوهش ،تدوين و تنقيح قوانين و
مقررات ،6581 ،ص )127
الف :4-ربودن طفل تازه متولد شده؛ موضوع ماده ی  151قانون مجازات اسالمی
ماده ي مزبور مقرر مي دارد« :هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل
ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنان
چه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد».

ب -عنصر مادی
علي االصول كسي قابل تعقيب نخواهد بود مگر اينكه فعل يا ترك فعلي مجرمانه از وي سرزده باشد ،در حقوق
كيفري مدرن كسي را به خاطر صرف افكاري كه دارد مجازات نميكنند .تفاوتي هم نميكند كه افكار يک فرد چقدر از
نظر اخالقي شرورانه و قابل سرزنش باشد .حقوق كيفري پيشرفته امروزي براي تحميل مسئوليت كيفري بر فرد الزم
ميداند كه آن افكار در قالب يک رفتار مجرمانه تجلي پيدا كند.
همان طور كه قبالً گفته شد ،مقنن ،سلب آزادي و رفت و آمد ،بازداشت غير قانوني و آدمربايي را در مواد ،375
126 ،385و  156قانون مجازات اسالمي ،مورد جرمانگاري قرار داده است .در مباحث ذيل مصاديق رفتارمادي مرتكب
به ترتيب مذكور در مواد قانوني مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
ب :1-سلب آزادی رفت و آمد
سلب آزادي رفت و آمد را مي توان از مفاهيم «سلب آزادي شخصي» و «محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون
اساسي» مذكور درمادهي  375قانون مجازات اسالمي استخراج نمود .با توجه به اينكه آزادي رفت و آمد از جمله
آزادي هاي شخصي و از جمله حقوقي است كه به موجب قانون اساسي به افراد ملت داده شده است در شمول عنوان

مجرمانه سلب آزادي هاي شخصي يا محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسي نسبت به سلب آزادي رفت و آمد
ترديد وجود ندارد.
نكته اي كه بايد به آن اشاره داشت ،اين است كه مصاديق سلب آزادي رفت و آمد در مادهي  375هم دايره شمول
بيشتري نسبت به مواد  385و  126و  156دارد ،چرا كه مواد اخيرالذكر صرفاً به موضوع توقيف ،حبس ،اخفا و ربودن
افراد اشاره دارند؛ در حالي كه مادهي  375اعم از اين موضوعات است و مواردي مثل تبعيد و منع از اقامت در محل
معين را نيز شامل مي شود و بنابراين رفتار مرتكب در اين مادهي شامل سلب آزادي رفت و آمد است و عناويني چون
توقيف ،حبس ،ربايش و امثال آن داخل در مفهوم كلي مذكور ميباشد.
سلب آزادي رفت و آمد از ديگري معموالً با فعل ايجابي محقق ميشود گرچه بعضي از نويسندگان كتب حقوقي
معتقدند ارتكاب اين جرم با ترك فعل نيز امكانپذير است .مانند آن كه مأمورين انتظامي يا مامور زندان از آزادي كسي
كه بنا به قرار ،دستور يا حكم مقامات قضايي ميبايستي در تاريخ مشخصي آزاد ميگرديد ،از آزادي او خودداري نمايند
و يا چنان چه قاضي حداكثر تا  21ساعت از تحقيق از متهمي كه در بازداشت است خودداري نمايد(.آقايي نيا6583 ،
ص )631
به نظر مي رسد در اين گونه موارد هم عنصر مادي جرم صرف ترك فعل نباشد ،زيرا اين نوع ترك فعل هم مسبوق
به فعل مثبت (ايجابي) بوده  ،بنابراين بدون وجود فعل مذكور امكان تحقق ترك فعل به عنوان ركن مادي اين جرم
نيست.
ب :2-توقیف
توقيف لفظي است عربي ،مصدر تفعيل از ماده ي «وقف» مي باشد كه در لغت به معني متوقف كردن و بازداشتن از
حركت آمده است( .طبيبيان ،6577 ،ص )2617
در اصطالح حقوقي گفتهاند « :توقيف به معناي سلب آزادي و اختيار نفس به صورتي است كه حالت انتظار ترخيص
وجود داشته باشد( ».جعفري لنگرودي ،6586 ،ص « )686توقيف كردن به معناي سلب آزادي تن ،اقدامي است كه به
طور معمولي با صدور دستور از سوي مقامات قضايي يا ذيصالح صورت ميگيرد (تبصره  2مادهي  ،688بند ب ،258
 ،211بند  1ماده ي  661و مادهي  213قانون آيين دادرسي كيفري و مواد  373 ،332 ،336 ،311ق.م.ا در اين معنا،
توقيف مترادف بازداشت است كه در بازداشتگاه انجام ميشود( ».آقايي نيا ،همان ،ص  )656ممكن است ،گفته شود
تعاريف مزبور «توقيف» را در معناي « بازداشت موقت» القا مينمايند ،كه در آن متهم به مدت نسبتاً طوالني در حالت
انتظار به سر ميبرد .البته اگر به دقت عقلي به مسأله توجه كنيم ،صرف اينكه لحظه يا لحظاتي كوتاه فردي از حركت
بازداشته شود ،توقيف به معناي بازداشتن از حركت (در معناي لغوي) تحقق پيدا مي كند .بنابراين ممكن است گفته شود
اين جرم از جرايم آني است نه مستمر .همان طور كه حمايت شايسته از آزادي حركت افراد كه هدف قانونگذار از تقنين
مادهي  385قانون مجازات اسالمي بوده است ،ايجاب ميكند كه اين چنين اقداماتي هم در شمول مادهي مزبور قرار
گيرد .اين نظر هر چند قابل تأمل است ،اما به نظر مي رسد استمرار مدت زمان ،عرفا الزمهي تحقق توقيف است؛ ليكن
آن مدت نسبتاً طوالني ،بدان گونه كه در بازداشت موقت مورد نظر است در اينجا ضرورتي ندارد ،زيرا در تحقق توقيف

الزم است كه بزه ديده عمالً براي مدتي هر چند كوتاه از حركت بازداشته شود ،پس ممانعت چند لحظهاي را نميتوان
«توقيف» دانست ،مثالً فردي در لحظه يا لحظاتي بسيار كوتاه مانع عبور فردي از پياده رو خيابان شود و نظاير اينها .زيرا
اين قبيل اعمال قابليت عرفي ايجاد رفتار مادي «توقيف» را ندارند در هر صورت احراز مدت الزم جهت صدق توقيف بر
عهدهي دادگاه است.
ب :5-حبس
«حبس»از ديگر مصاديق بازداشت غير قانوني مذكور در مادهي  385است« .حبس» نيز مانند توقيف لفظي عربي مي-
باشد كه در معناي «زنداني كردن ،بازداشتن و منع كردن» و نيز «زندان و ندامتگاه» آمده است( .طبيبيان ،6577 ،ص )855
معناي ا خير اين كلمه و زندان و ندامتگاه همان مفهومي است كه در مادهي  5آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات
تأميني و تربيتي مصوب  6581/65/1اين گونه تبيين شده است:
« زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقامات صالحيتدار قضايي و
قانوني براي مدت معين و يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر ،با هدف حرفه آموزي ،بازپروي و بازسازگاري نگهداري
ميشوند ».روشن است كه اين مفهوم كلمه «حبس» در مادهي  385مدنظر نبوده است .حبس در مفهومي نزديک به
معناي نخستين معناي لغوي مذكور براي آن (زندان كردن ،بازداشتن و منع كردن) به كاربرده شده است كه عبارت است
از نگهداري بزه ديده در يک محل خاص عمومي يا خصوصي ،در مدت زمان كم و بيش طوالني( ،گلدوزيان،6581 ،
ص  )251اين مكان ممكن است « زير زمين خانه شخصي و يا كلبه روستايي و يا فالن بازداشتگاه موقت دادگستري يا
محبس و زندان قصر شهرباني يا تيمارستان شهرداري و يا تبعيدگاه و يا كانون اصالح و تربيت اطفال باشد» (پاد،6583 ،
ص )611در مقام مقايسه با توقيف ،حبس اوالً به مدت طوالني تر ادامه مييابد ،ثانياً حبس نياز به مكان خاص دارد؛
يعني ،الزم است كه آزادي رفت و آمد فرد با قرار گرفتن در يک محل خاص از وي سلب شده باشد.
ب :4-اخفا
سومين مصداقي كه درمادهي  385براي عمل مرتكب جرم بازداشت غير قانوني بر شمرده شده است« ،اخفا به عنف»
ميباشد .اخفا مصدر باب افعال از ماده «خفي» است و در لغت به معني «پنهان كردن و پوشيده داشتن» آمده است.
(طبيبيان ،6577 ،ص )88
در اصطالح حقوقي اخفا به عنف «محفوظ داشتن كسي بر خالف ميل او در محلي دور از انظار ديگران مي باشد به
نحوي كه نتواند از آن محل خارج گردد( ».پاد ،بيتا ،ص )3منظور از عنف در تركيب «اخفا به عنف» اعم از عنف مادي
و معنوي است .عنف مادي همان توسل به نيروي فيزيكي براي اخفاي فرد ديگر است و عنف معنوي هم شامل
وضعيتهايي ميشود كه مرتكب با تاثيرگذاري بر روح و روان بزه ديده مثل تهديد به قتل او يا اهل خانوادهاش،
مقاومت وي را در هم شكسته و او را در محل مورد نظر مخفي كرده است.
نكته ديگر اينكه ،با وجود حبس نيازي به ذكر «اخفا به عنف» نبود ،هر چند ممكن است گفته شود« ،اخفا به عنف»
نظر به موردي دارد كه كسي را در محلي پنهان و از ديد ديگران دور كرده باشند در حالي كه حبس چنين خصوصيتي
ندارد .اما اين قول هم ذكر اخفا به عنف در مادهي  385را توجيه نميكند زيرا در اين فرض هم رابطه اي كه بين حبس

و اخفا به عنف وجود دارد ،رابطه عموم و خصوص مطلق است به طوري كه تمام مصاديق اخفا به عنف ذيل عنوان
حبس هم قرار ميگيرند.
با فارغ شدن از مباحث فوق ،سئوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه ،آيا ميتوان به عنوان مصاديق ديگري
از عمل مرتكب به «احضار»« ،جلب» و «دستگيري» اشاره داشت؟ و آيا اصوالاين مصاديق قابليت تحقق وجود رفتار
مادي جرم بازداشت غير قانوني را دارند؟
در خصوص «احضار» در مادهي  621قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 6578
آمده است كه« :قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه داليل كافي براي احضار يا جلب او موجود باشد».
ممكن است در مورد اين ماده گفته شود ،اگر قاضي با سوء نيت و بدون دليل كافي كسي را احضار كرد مرتكب
بازداشت غيرقانوني نشده است ،با اين استدالل كه احضار بيش از اين نيست كه احضار نامهاي براي وي فرستاده مي-
شود و از او خواسته مي شود در موعد مقرر نزد مقام قضايي حاضر شود و فرد احضار شده هم با اختيار خود در مرجع
قضايي حاضر مي شود و اين حد از عمل تحت هيچ يک از عناوين سه گانه «توقيف»« ،حبس» و «اخفا به عنف» درماده-
ي  385و  375قانون مجازات اسالمي نميگنجد ،اما اين امر ظاهر قضيه است ،زيرا در احضار نامه نتيجه «عدم حضور»
كه همانا «جلب» طرف است بايد قيد شود «مواد  665و  667قانون اخيرالذكر» و لذا فرد احضار شده نه با رضايت خود
بلكه در نتيجه اجبار ناشي از ضمانت اجراي عدم حضور ميبايست در مرجع قضايي حاضر شود و در صورت حضور
اين امر مي تواند از مصاديق سلب آزادي رفت و آمد افراد باشد كه تحت عنوان كلي سلب آزادي شخصي در مادهي 375
قانون مجازات اسالمي مورد تصريح قرار گرفته است و همان طور كه قبالً هم گفته شد ،سلب آزادي رفت و آمد افراد در
واژه هايي مثل توقيف ،حبس و اخفا محدود نگشته است.
اما ،چنان چه مورد مطرح شده محدود كننده آزادي رفت و آمد افراد تلقي نشود و نيز در فرضي كه فرد احضار شده
در مرجع قضايي حاضر نشود و بنابه هر دليلي حكم جلب او هم صادر نگردد ،تا قهراًدر مرجع قضايي آورده شود در
اين صورت هم ممكن است مرتكب را به علت «سلب مصونيت يا امنيت فردي» به عنوان يكي از مصاديق سلب آزادي-
هاي شخصي مقرر در مادهي  375قانون مجازات اسالمي تحت پيگرد قرار داد( .جهت مطالعه مفهوم مصونيت يا امنيت
فردي رجوع كنيد به طباطبايي مؤتمني ،6588 ،ص )37
در خصوص «جلب» هم بايد اذعان داشت كه« :جلب اقدامي است كه به وسيله آن مأمورين متهم را نزد مقام قضايي
حاضر ميكنند .به اين ترتيب اگر او طوعاً همراه مأمورين به نزد مقام قضايي نرود ،مأمورين جلب ،آزادي حركت وي را
سلب كرده و او را كرهاً نزد مقام قضايي ميبرند» (آخوندي ،6581 ،ص  )11حسب اين تعريف دو فرض را مي توان
مطرح كرد:
فرض اول كه متهم طوعاً با مأمورين همراهي ميكند آنچه كه در قسمت قبل در خصوص «احضار» گفته شد ،در اين
خصوص هم قابل بيان است.
و در فرض دوم نيز كه مأمورين متهم را گرفته و به زور نزد مقام قضايي ميبرند عمل مرتكب هر چند ميتواند مصداق
توقيف و يا حبس مندرج در مادهي  385گردد ،ليكن در اين مورد هم مرتكب براساس مادهي  375قانون مجازات اسالمي
تحت پيگرد قرار ميگيرد .در خصوص «دستگيري» هم كه بيشتر مفهومي است پليسي تا حقوقي ،عبارت است از سلب

آزادي حركت فرد در همان محلي كه هست .چنان كه گفته ميشود« :مأمورين پليس فردي را درحين سرقت دستگير
كردند ».به اين ترتيب مشخص ميشود كه اين عمل به لحاظ ماهوي تفاوتي با «توقيف» ندارد كه حسب مورد عمل
مرتكب ميتواند مشمول ماده ي  375يا  385گردد.
سئوال ديگري كه در اين قسمت قابل طرح است ،اين است كه «اخفا به عنف» مندرج درمادهي  385چه تفاوتي با
«مخفي كردن» مندرج در مادهي  126قانون مجازات اسالمي دارد؟ درمقام پاسخ ممكن است گفته شود ،مخفي كردن به
حصر عقلي از دو فرض خارج نيست يا او را در همان محلي كه با رضاي خود در آنجا حضور داشته است ،مخفي
كردهاند (مثل آن كه كارگر كارخانه به نزد انباردار رفته و پس از مشاجره با وي درب انبار را به روي او قفل كرده و او را
در آنجا مخفي كرده است) يا اينكه او را بدون رضايت از محلي به محل ديگر منتقل كرده و در جايي مخفي كند در اين
صورت فرض اول ،مصداق جرم بازداشت غير قانوني موضوع مادهي  385و فرض دوم مصداق جرم آدم ربايي موضوع
مادهي  126است .اين نوع تفكيک بين اين مواد منطقي به نظر نميرسد .زيرا نميتوان بين ربودن و مخفي كردن مالزمه
قطعي و هميشگي برقرار نمود چرا كه ممكن است درپارهاي از موارد شخص مرتكب بدون آن كه ديگري را بربايد او را
مخفي كند و در اين صورت باز همان سئوالي كه در سطور قبلي مطرح شد ،خود را نشان خواهد داد.
ممكن است چنين به نظر آيد آنچه موجب تفاوت «اخفا به عنف» مندرج در مادهي  385با «مخفي كردن» مندرج در
مادهي  126ميباشد ،در لزوم انگيزهي سوء در مادهي اخيرالذكر است و بدين ترتيب مراد قانونگذار از «.....به هر
منظور ....بربايد يا مخفي كند »...در مادهي  126مثل مصاديق قبل از اين عبارت اشاره به انگيزههاي سوء است( 2.آقايي
نيا ،همان ،ص  )611اين نظرهرچند از اتقان كافي برخورداراست و توجيهپذير ميباشد .ليكن ضرورت دارد مقنن باتوجه
به سابقه قانونگذاري جرم موضوع مادهي  126در قوانين منسوخه سابق صراحتا واژه «سوء» را به عبارت «به هر منظور
ديگر» در مادهي  126اضافه نمايد تا مانع برداشتهاي مختلف نظيرعدم نيازبه سوء بودن انگيزهي مجرمانه درمادهي
مزبور شود.
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ب :0-ربودن
«ربودن» كه در مادهي  126و  156قانون مجازات اسالمي مورد تصريح قرار گرفته است ،مفهوم روشني دارد ،ربودن
شخص عبارت از منتقل كردن او از جايي به جاي ديگر بدون رضاي او است .بنابراين جابجايي و تغيير مكان مفهوم اصلي
«ربودن» است .به اين ترتيب فارق اين جرم با جرم بازداشت غير قانوني در عنصر جابجايي و نقل و مكان است .اما ميزان
جابجايي الزم براي صدق عنوان ربودن به تشخيص عرف بستگي دارد و به طور دقيق نميتوان آن را مشخص كرد .به
تعبير ديگر الزم است بزه ديده آنقدر تغيير مكان داده شده باشد كه عرف بگويد «او از يک محل به محل ديگر» منتقل
شده است اما اينكه گفته شده است « :اگرشخص بازداشت شده ،را از طبقه اول منزل به طبقه دوم آن منتقل كند ،نمي
توان عمل او را آدم ربايي دانست» (آقايي نيا ،همان ،ص  )616صحيح به نظر نميرسد و ممكن است عرفاً همين ميزان
.6نظير اين تفسير را مي توان در ماده ي  167قانون مجازات اسالمي هم اعمال كرد .توضيح اينكه ،اگر بپذيريم سالح آن وسيله اي است كه
براي جنگ و عداوت ساخته مي شود ،منظور از چاقويي است كه به منظور همين كاربرد ساخته مي شود ،مثل چاقوي ضامن دار و نه وسايلي
مانند كارد آشپزخانه.
.2جهت بحث تفصيلي راجع به اين موضوع رجوع شود به مبحث مربوط به انگيزه ،ذيل عنصر معنوي در همين مقاله.

جابجايي براي صدق آدم ربايي كفايت كند .آنچه از منطوق مواد  126و  156برميآيد ،اين است كه با ربوده شدن
شخص يا طفل؛ يعني ،انتقال وي از يک محل به محل ديگر ،رفتار فيزيكي الزم براي تحقق جرم آدم ربايي كفايت مي
كند .بنابراين الزم نيست كه مرتكب پس از «ربودن» بزه ديده را مدتي هم در محلي نگه داشته تا جرم آدم ربايي يا طفل
ربايي تحقق يابد .آدم ربايي جرمي آني است زيرا به محض جابجايي از محلي به محل ديگر ،بدون رضايت او ،اين جرم
محقق است .در حالي كه برخي عقيده دارند« :جابجايي اقدامي است كه مستلزم گذشت زمان متعارف است .بنابراين آدم
ربايي را بايد جرم مستمر بدانيم( ».آقايي نيا ،همان ،ص  )615حال آنكه اساسا آنچه در آدم ربايي الزم است صدق جابه
جايي عرفي است ،اين جابه جايي مي تواند حسب مورد در مدت زمان كوتاه يا طوالني حادث شود.
ب :1-شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم
براي تحقق هر جرمي عالوه بر صدور يک رفتار خاص از ناحيهي هر فرد يا وجود يک حالت خاص در نزد وي
الزم است ،شرايط و اوضاع و احوال خاصي نيز با آن رفتار يا حالت اقتران يابند تا وصف مجرمانه به چنان رفتار يا
حالتي تعلق گيرد .جرايم بازداشت غير قانوني و آدم ربايي از اين حيث مستثني نيستند .در مباحث ذيل اين شرايط را
بررسي مي كنيم.
ب :1-بند یك :شخصیت مرتکب

علي االصول خصوصيت مرتكب ،شرط تحقق جرايم نيست ،مگر در مواردي كه قانونگذار صراحتاً آن را شرط
تحقق جرم دانسته باشد .در همين راستا و در خصوص جرم بازداشت غير قانوني موضوع مادهي  385قانون مجازات
اسالمي بايد اذعان داشت كه هر چند تصريح مقنن به عبارتهاي «مقامات و مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح»« ،بدون
حكمي از مقامات صالحيتدار» از يک سو و استفاده از عبارت «و غير آنها» ترديدهايي را در خصوص شخصيت مرتكب
ايجاد مي كند ،ولي به داليل ذيل مرتكب اين جرم ،اشخاص عادي يا مقامات و مأمورين دولتي يا حكومتي در غير سوء
استفاده از شغل و سمت خويش ،ميباشند.
اوال -علت اين نحوهي انشاي قانون را بايد درتاريخ كشور يافت .قبل از تصويب قانون مجازات عمومي  6551به
واسطه عدم سيستم مدون قانوني و دستگاه دادگستري ،مقامات و مأمورين دولتي اين حق را براي خود قايل بودند كه
هر وقت بخواهند آزادي رفت و آمد مردم را به بهانههاي واهي و به طور خودسرانه از آنان سلب نمايند ،به همين دليل
قانونگذار در مادهي  615قانون مجازات عمومي سابق (كه مادهي  385قانون مجازات اسالمي با تغييراتي اندك
بازنويسي ماده ي مذكور است ).با آن كه نظر خاصي به خصوصيت مرتكب جرم بازداشت غير قانوني نداشته و آن را
توسط فردفرد اعضاي جامعه قابل وقوع مي دانسته است ،جهت تأكيد و خاطرنشان ساختن اين امر كه مأمورين برخالف
سابق ،جز در موارد مقرر قانوني نمي توانند آزادي رفت و آمد را از آنان سلب نمايند ،اضافه كردن قيد حكام و نواب و
ساير مامورين دولتي را ضروري دانسته بود .مؤيد اين نظر آن است كه در مادهي 516قانون جزاي فرانسه كه هنگام
تنظيم مادهي  615قانون مجازات عمومي مورد توجه قانونگذار بوده است؛ ذكري از مقامات و مأموريني دولتي نشده
است و به ذكر كلمه «كساني كه» اكتفا شده است( .پاد ،همان ،ص )613
ثانیا« -قانونگذار در تمامي مصاديق بازداشت غير قانوني كه مرتكب از كاركنان دولت بوده و از شغل يا سمت خود سوء

استفاده كرده باشد ،مرتكب را به مجازات انفصال از خدمت نيز محكوم مي كند (مواد  373 ،375ق.م.ا و ماده ي 627
ق.آ.د.ك) و تنها در مادهي  385ق.م.ا است كه جرم بازداشت غير قانوني فقط مستوجب حبس يا جزاي نقدي است و اين،
قرينهاي بر آن است كه مرتكب در اين ماده حتي اگر كارمند دولت باشد نبايد جرم را به مناسبت شغل و سمت خود مرتكب
شده باشد .بنابراين اگر مقامات قضايي يا غير قضايي بدون سوء استفاده از شغل يا سمت مبادرت به بازداشت ديگري نمايند
در شمول اين ماده قرار خواهند گرفت .اين گروه از اشخاص ،در اين صورت ،در رديف اشخاص عادي قرار ميگيرند و
قانونگذار ،گروه اخير (اشخاص عادي) را با عبارت (يا غير آنها) در رديف آنها قرار داده است» (آقايي نيا ،همان ،ص)655
ثالثا -ديوان عالي كشور در مورد شخصيت مرتكب معتقد است« :اگر از ضابطين دادگستري كسي را بيش از  21ساعت
توقيف كند عملش با اين ماده انطباقي ندارد بلكه از مصاديق مادهي  621ق.آ.د.ك است چون مادهي  615ناظر است به
موردي كه مرتكب توقيف غير از ضابطين دادگستري باشد يا آن كه اگر سمت ضابطي هم داشته باشد نسبت به خصوص
موضوع اصوالً به هيچ وجه براي دخالت صالح نباشد( ».محمد تقي امين پور ،قانون كيفر همگاني و آراي ديوان كشور ،نقل
از آقايي نيا ،همان ،ص )656
اداره حقوقي قوه قضاييه نيز به شكل ديگري همين ديدگاه را تأييد نموده است« :تفاوتي نيست بين آن كه جرايم
ارتكابي مذكور در مادهي  385و  381ق.م .ا از سوي مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح و يا افراد عادي و غير دولتي
ارتكاب شود» (معاونت پژوهش ،تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ،6581 ،ص )581
با توجه به آنچه كه بيان شد ،اين مطلب نيز استنباط ميگردد كه مرتكب مادهي  375قانون مجازات اسالمي ضرورتاً
مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي هستند كه با سوء استفاده از شغل و سمت خود آزادي رفت
و آمد اشخاص را سلب مينمايند .در خصوص جرم آدم ربايي و ربودن طفل تازه متولد شده و همچنين مخفيكردن
آنها ،موضوع مواد  126و  156قانون مجازات اسالمي ،عليالظاهر خصوصيتي در مرتكب جرم شرط نيست و ارتكاب
اين جرايم از سوي هر كس حتي والدين هم امكان پذير است .ليكن چنان چه اين جرايم از سوي مقامات و مأمورين
دولتي صورت پذيرد ،بايد به ضابطه ي فوق الذكر توجه نمود.
ب :1-بند  -2انسان زنده

موضوع جرم آدمربايي و بازداشت غيرقانوني ،انسان زنده است .بنابراين عمل ربايش و بازداشت بايد نسبت به
انساني كه زنده است و حيات دارد انجام شود .مبدأ حيات از لحاظ زيست شناسي ،انعقاد نطفه است .اما شرط تحقق
ربايش و بازداشت انسان ،مستقل بودن حيات است .بنابراين اگر زن حامله اي موضوع اين جرم قرار گيرد ،اين جرم
نسبت به جنين وي منتفي است .زيرا اين جرايم عليه آزادي رفت و آمد افراد هستند و جنين هر چند يک موجود زنده
است ،ولي مفهوم آزادي براي او معنايي ندارد تا تعرض به آن عنوان مجرمانه به خود گيرد .با اين اوصاف ،نحوه نگارش
مواد قانوني مربوطه ،به گونهاي است كه ترديدهايي را در اين خصوص ايجاد ميكند ،اين ترديدها بخصوص از قسمت
اخير مادهي  156قانون مجازات اسالمي ناشي ميشود كه مقرر ميدارد....« :چنان چه احراز شود كه طفل مزبور مرده
بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد» .هم چنين مقنن در مواد  153و 151
همين قانون ،به ترتيب به مخفي كردن جنازه و مخفي كردن مقتول اشاره دارد و براي آنها مجازات تعيين كرده است.

حال سئوال اين است كه آيا مي توان از وحدت مالك قسمت اخير مادهي  156استنباط نمود و گفت در حالي كه
ربودن طفل تازه متولد شده مرده جرم ميباشد ،به طريق اولي ربودن افراد و نيز اطفال مردهي غير تازه متولد شده
(ربودن جنازه ي افراد) ،مشمول جرم آدم ربايي موضوع مادهي  126مي شود؟ (همان طوري كه در مواد  153و 151
اشاره اي به ربودن انسان مرده يا مقتول نشده است).
پاسخ اين سوال به داليل ذيل منفي است:
نخست -در مسايل جزايي استفاده از قياس آن هم به ضرر متهم جايز نيست.
دوم -آدم ربايي از جمله جرايم عليه حيثيت معنوي و آزادي رفت و آمد اشخاص است و در مورد فرد مرده كه فاقد
شعور و احساس ميباشد ،اين نوع از آزادي سالبه به انتفاي موضوع است و اينكه قانونگذار ربودن طفل تازه متولد شده
مرده را جرم و قابل مجازات دانسته است ،به دليل اين امر نيست كه با اين فعل آزادي رفت و آمد چنين اطفالي سلب
ميشود ،بلكه در واقع موضوع اين جرم «جسد طفل» و حمايت از اين «جسد» از سوي قانونگذار است.
سوم -در ماده ي  156آمده است....« :چنان چه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده »....ظهور اين عبارت اين مطلب
را روشن مي سازد كه شخص رباينده از ابتدا به تصور اينكه طفل تازه متولد شده ،زنده مي باشد ،مبادرت به ربودن طفل
مي نمايد ،ولي ب عداً متوجه مي شود يا احراز مي گردد كه طفل مزبور مرده بوده است ،در هر صورت ربودن جنازه ي
طفل با مجازات كمتري نسبت به ربودن طفل زنده مواجه مي گردد.
چهارم -مجازات مخفي كردن جسد انساني كه به علت عادي فوت نموده است و نيز جنازهي مقتول (موضوع مواد
 153و  151قانون مجازات اسالمي) بسيار كمتر از مجازاتي است كه در مواد  385و  126همين قانون براي مخفي كردن
انسان زنده مقرر شده است ،بنابراين منطقي نيست كه در مورد مشابه  ،يعني؛ آدم ربايي انسان مرده ،مجازات وي را بر
مبناي مادهي  126و هم عرض آدمربايي انسان زنده قرار دهيم.
با فارغ شدن از بحث فوق در مورد ماده ي  156قانون مجازات اسالمي چند سئوال مطرح مي شود كه جا دارد در
اين قسمت به آنها پرداخته شود ،يكي اينكه منظور از «طفل تازه متولد شده» كيست؟
ظاهراً منظور « طفلي است كه تازه متولد شده است؛ يعني ،زماني كه چهره نوزاد به سادگي قابل تمايز با نوزادان ديگر
نبوده و قابل جابجايي با طفل ديگر باشد( ».گلدوزيان ،6585 ،ص  )513البته اين مالك نميتواند معيار دقيقي باشد
چون اين معيار وقتي صدق مي كند كه اطفال ديگر هم در كنار طفل مورد نظر قرار گرفته باشند ،مانند زايشگاهها ،در
حالي كه ممكن است طفل از خانه خود ربوده شود .به هر حال در وضعيت موجود احراز اين مفهوم به عهده دادگاه
بوده كه با توجه به عرف بايستي محدوده طفل تازه متولد شده را تشخيص دهد.
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سئوال ديگري كه مطرح مي شود ،اين است كه آيا تعارضي بين مواد  126و  156قانون مجازات اسالمي وجود دارد؟
پاسخ به اين سئوال ممكن است اين گونه داده شود كه مادهي  156در خصوص ربودن و مخفي كردن طفل تازه
.6با توجه به اينكه مفهوم «طفل تازه متولد شده» در ماده ي  156مبهم است و اين امر خود باعث برخورد سليقه اي و در نتيجه سبب تشتت
آرا مي شود ،مناسب تر به نظر مي رسد مقنن در اصالحات آتي معيار مشخصي را در اين مورد ارائه كند ،مثال طفل تازه متولد شده را ،طفلي
بداند كه «بيش از دو ماه از تولد وي نگذشته است» زيرا در اين مدت چهره نوزاد به گونه اي است كه ممكن است حتي والدين هم متوجه
جابجايي وي نشوند.

متولد شده ،مادهي  126را تخصيص ميزند .در اين صورت بالفاصله اين سئوال مطرح ميشود كه مقنن ما چه مبنايي را
در جهت اين تخصيص مد نظر داشته است؟
به عبارتي بهتر به چه علتي مقنن باوجود اينكه يكي از موارد مشدد جرم موضوع مادهي  126آن است كه سن بزه
ديده كمتر از  63سال تمام باشد ،مادهي  156را در خصوص ربودن و مخفي كردن طفل تازه متولد شده وضع كرده
است؟
همان گونه كه مالحظه ميشود پاسخ به اين سئوال را ميبايست در مبناي جرم انگاري اين مادهي يافت ،بنابراين به
نظر ميرسد قانونگذار از استعمال اصطالحات «دزديدن»« ،مخفي كردن»« ،به جاي طفل ديگر قلمداد كردن» و «متعلق به
زن ديگر غير از مادر طفل قلمداد كردن» طفل تازه متولد شده يک هدف را دنبال ميكرده است و آن حمايت از يكي از
ارزشهاي بني ادين؛ يعني حق حيات و هويت طفل تازه متولد شده است ،زيرا هميشه در جامعه خانوادههايي وجود
دارند كه از نعمت وجود فرزند و يا جنس خاصي از فرزند محرومند و يا افراد سودجويي يافت ميشوند كه با انگيزه-
هاي مختلف دست به ربايش و خريد و فروش اطفال مي زنند .يكي از مقاطع حساس كه آسانتر از ساير موارد ،دزديدن
يا تعويض طفل ،قابل ارتكاب است ،بالفاصله پس از تولد ميباشد .در اين حالت مادر ،در وضعي كه بتواند مراقبت و
مواظبت كافي نمايد نيست .به هر حال وضعيت طفل به گونهاي است كه ارتكاب بزه را تسهيل ميكند 3.كما اينكه در
قانون مجازات عمومي سابق با توجه به وضعيت حياتي طفل تازه متولد شده سه حالت تعيين گشته بود:
 -6طفل تازه متولد شده ،زنده ميماند و قادر به ادامه ي حيات بود.
 -2طفل تازه متولد شده ،ولي زنده بودنش مسلم نبود.
 -5طفل اساساً مرده متولد ميشد( .مفاد مواد  613و  611قانون مجازات عمومي )6551
فايده اين تقسيم بندي آن بود كه براي هر يک از اين سه حالت ،مجازات جداگانهاي تعيين گشته بود .قانونگذار در
واقع در جهت جلوگيري از تقلبات و سوءنيت اشخاص در وضعيت حياتي افراد يک جامعه بود .بنابراين در هر يک از
فروض سه گانه باال و در خصوص مورد  ،رباينده يا مخفي كننده طفل تازه متولد شده مجرم محسوب ميشد .البته در
مورد طفلي كه مسلم نشده بود ،زنده به دنيا آمده يا واقعاً مرده به دنيا آمده است ،در واقع صحبت از مخاطره انداختن
حيات و هويت طفل در ميان نبود ،بلكه در چنين موردي اساساً موضوع جرم جسد طفل بود و شايد بتوان گفت در اين
فرض اتهام وارده ربودن يا مخفي كردن طفل تازه متولد شده نبوده است ،بلكه در واقع شک و ترديدي كه نسبت به
حيات و ممات طفل در موقع تولد او ميشد ،مبناي جرم بود .هم چنين است در خصوص طفلي كه مرده به دنيا ميآمد،
زيرا در اين مورد هم مبناي جرم جسد طفل بود .به همين خاطر مقنن سابق در دو مورد اخير مجازات كمتري در مقايسه
با مورد اول قايل شده بود.
با اين اوصاف به نظر مي رسد كه مقنن  6573اساساً حمايت از آزادي رفت و آمد اطفال تازه متولد شده را تحت
 .6البته همان طور كه قبال هم گفته شد ،اين امر بدان معنا نيست كه ارتكاب اين بزه از سوي والدين امكان پذير نباشد ،مثال زوج به خاطر
اختالفاتي كه با زوجه خويش دارد به قصد محروم كردن مادر از ديدن طفل تازه متولد شده خويش ،بالفاصله پس از تولد وي را مي ربايد.
جهت نظر مخالف رجوع كنيد به آقايي نيا ،همان ،ص  671مشعر بر اينكه« :جرايم دزديدن و يا اخفاي طفل تازه متولد شده از ناحيه هركس
حتي پرستاري كه اطفال در اختيار آنها هستند ،امكان پذير است مگر والدين».

الشعاع حمايت از حيات و هويت او قرار داده است .به عبارتي بهتر مقنن درصدد حمايت بيشتر از اين اطفال با جدا
كردن آنها از مادهي  126قانون مجازات اسالمي بوده است .زيرا اگر مادهي  156به صورت خاص بيان نمي شد ،در
خصوص ربودن و مخفي كردن مشمول مادهي  126ميگرديد .ليكن مجازات مندرج در مادهي  156در مقام مقايسه با
مادهي 126قانون مجازات اسالمي در خصوص ربايش و مخفي كردن اشخاص زير پانزده سال كه قاعدتاً با توجه به
مبناي جرم انگاري آن ،ميبايست از شدت بيشتري برخوردار ميبود ،تناسبي ندارد.
بدين ترتيب اگر فلسفه ي وضع مادهي  156حمايت بيشتر از طفل تازه متولد شده باشد ،مادهي مذكور نه تنها در
جهت حمايت بيشتري برنيامده ،بلكه در حد مادهي  126در خصوص ربودن و مخفي كردن اشخاص زير پانزده سال هم
نتوانسته كارآيي خود را نشان دهد.
ب :1-بند  -5عدم حکمی از مقامات صالحیتدار

قانون گذار در موارد مختلف و با در نظر گرفتن مصالح عديده كه عمدتاً مربوط به اعمال عدالت كيفري هستند به
برخي از مقامات اجازه داده است كه با رعايت شرايطي دستور سلب آزادي برخي از افراد را بدهند ،مانند آن كه قاضي
را مجاز دانسته در صورتي كه متهمي احضار شده بدون عذر موجه حاضر نشود ،دستور جلب او را صادر كند (مادهي
 667قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقالب در امور كيفري) .روشن است كه اجراي اين گونه دستورات قانوني
نميتواند براي مأمور مجري آنها مسئوليت كيفري داشته باشد .زيرا امر قانوني آمر قانوني از عوامل زايلكننده عنصر
قانوني به شمار ميرود .مادهي  31قانون مجازات اسالمي در اينباره ميگويد« :اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده
است در موارد ذيل جرم محسوب نميشود:
 -6درصورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خالف شرع نباشد.».....
در مادهي  385از آمر قانوني با عنوان «مقامات صالحيتدار» نام برده شده است؛ يعني ،كساني كه به موجب قانون
صالحيت صدور سلب آزادي اشخاص را با رعايت شرايطي دارند اين افراد عمدتاً مقامات قضايي هستند ،مثل ،داديار يا
بازپرس يا دادستاني كه دستور جلب متهم يا حتي شاهد را براي انجام تحقيقات مقدماتي ميدهد يا قاضي اجراي احكام
كه پس از قطعيت حكم متهم ،دستور به اجراي مجازات حبس در حق وي را ميدهد .البته براي اباحه ي عمل مرتكب
الزم است كه شرايط شكلي و ماهوي خود «امر» هم رعايت شده باشد .مثالً ،به موجب مادهي  661قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري «جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل ميآيد »...حال اگر مقام قضايي
بدون صدور برگه جلب و صرفاً با يک تماس تلفني به ضابطين دادگستري دستور دهد كه متهمي را جلب كنند ،اين
دستور وي غير قانوني است و اجراي آن هم براي مأمور مسئوليت كيفري به دنبال دارد ،يا حتي برگه جلب هم صادر
شده باشد ،اما در آن مشخصات دقي ق كسي كه بايد جلب گردد ،نوشته نشده باشد .مثالً قاضي در برگه جلب ،دستور
جلب « كليه كساني كه ظن به مداخله آنها در جرم وجود دارد» را به ضابطين دادگستري بدهد ،بازهمچنين حكمي كه از
يک «مقام صالحيتدار» صادر شده است ،باعث اباحهي عمل مرتكب جرم «در اين مثال :ضابطين دادگستري» نميگردد.
سئوالي كه به نظر مي رسد طرح آن در اين قسمت ضرورت دارد اين است كه در فرضي كه شخصي توسط ديگري
فردي را ميربايد يا مخفي ميكند ،مسئوليت متوجه چه كسي ميباشد؟

اين سئوال ناشي از نحوهي انشاي مقنن در مادهي  126قانون مجازات اسالمي است كه مقرر ميدارد:
«هركس.....شخصا يا توسط ديگري ....شخصي را بربايد يا مخفي كند ....به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد
شد».
در پاسخ به اين سئوال ميتوان گفت ،ظاهراً قانون گذار مسئوليت را متوجه آمر ،يعني ،كسي كه از ديگري ميخواهد
عمل ربايش يا مخفي كردن را انجام دهد ،ميداند .اما اشكالي كه در اينجا پيش ميآيد اين است كه تكليف مجازات
مباشر ،كه عالماً عامداً عمل ربايش و يا مخفي كردن را انجام داده است چه ميشود؟ و از طرفي قابل توجيه نيست كه
آمر را به جاي مباشر مجازات نماييم مگر اينكه گفته شود« :جمله مذكور ناظر به موردي است كه در وقوع آدم ربايي
يک سبب و يک مباشر مداخله دارند و سبب اقوي از مباشر است .مانند آن كه مباشر به داليلي از قبيل جهل به موضوع
يا فقدان ساير شرايط الزم براي انتساب جرم به وي مبادرت به ربودن نمايد و يا به دليل صغر ،جنون و يا اكراه بتوان
سبب را مسئول شناخت .در هر حال نميتوان از جمله ( ....هر كس شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي
كند ).قايل به موردي بود كه مباشر شرايط الزم براي ارتكاب جرم و مسئوليت كيفري را دارا باشد .زيرا در چنين موردي
مباشر اقوي از سبب محسوب ميشود .بنابراين اگر الف در قبال پرداخت وجه ،تهديد ،تشويق و يا هر يک از مصاديق
معاونت از شخص ب خواهد كه شخص ج را بربايد و ب مبادرت به آن كند ،نبايد ترديدي در مسئوليت ب كه عاقل و
بالغ و مختاراست داشت و اقدام الف چيزي بيشتر از معاونت در ارتكاب آدم ربايي نخواهد بود( ».آقايي نيا ،همان ،ص
613؛ جهت مطالعه نظر موافق با اين ديدگاه رجوع شود به ميرمحمد صادقي ،جرايم عليه اشخاص ،6581 ،ص )111-7
ليكن به نظر نميرسد اين تفسير مقصود قانونگذار را در خصوص مورد تأمين نمايد .در حقوق جزاي عمومي در مقابل
فاعل مادي از فاعل معنوي بحث ميشود« .فاعل معنوي در برابر فاعل مادي كسي است كه جرم را توسط ديگري
مرتكب ميشود .به سخن ديگر ،فاعل معنوي كسي است كه با داشتن اقتدار خواه در عمل و خواه به موجب قانون جرم
را بي آن كه مادتاً در ارتكاب آن مداخله كند واقع ميسازد .فاعل معنوي را بايد نسبت به فاعل مادي كه بازوان اجرايي
جرم محسوب مي شود ،مغز انديشنده به شمار آورد و به همان اندازه از افعال او بيمناك بود .به همين دليل در ارتكاب
برخي از جرايم قانون گذار تفاوتي ميان فاعل مادي و معنوي قايل نشده و هر دو را به يک ميزان مسئول شناخته است.
فرضاً وقتي قانونگذارمقرر ميدارد« :هر كس  ...شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج
تا پانزده سال محكوم خواهد شد ».تاثير عمل فاعل معنوي را كه نوعي سببيت در وقوع جرم محسوب ميشود كمتر از
فعل مباشر ندانسته و به يک نسبت درباره آنان حكم داده است( ».اردبيلي،6585 ،ص )57چنان كه از متن اخير هم برداشت
ميشود فاعل معنوي در فرضي كه مباشر شرايط الزم براي مسئوليت كيفري داشته باشد مصداق پيدا ميكند ،در غير اين
صورت مسئوليت متوجه سبب اقوي خواهد بود( .مادهي  515قانون مجازات اسالمي) .در تأييد اين ديدگاه ميتوان به مادهي
 37قانون مجازات اسالمي نيز استناد كرد .مقنن در اين مادهي مقرر ميدارد« :هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي
جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل
قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد ،فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد».

مالحظه ميشود ،مقنن در اين ماده ي به نوعي فاعل معنوي (آمر رسمي) و فاعل مادي (مأمور رسمي) اشاره دارد 1و
در قسمت اخير هم يكي از فروضي را مطرح ميكند كه فاعل مادي به علت جهل حكمي ،فاقد عنصر معنوي است و در
حالي كه مامور فقط به ضمان مالي محكوم مي شود ،مجازات در حق آمر اجرا مي شود( .قسمت اخير مادهي  515قانون
مجازات اسالمي :سبب اقوي از مباشر» از طرفي حتي ميتوانيم بگوييم كه فاعل معنوي؛ نوعي «معاونت خاص» است كه
مقنن مجازات آن را با مجازات فاعل مادي يكي دانسته است.بنابراين برخالف آنچه گفته شده ،چنين برداشتي مخالف
اصول است (مير محمد صادقي ،6581 ،ص  )271اين نحوه تفسير مادهي مذكور مخالف اصول نخواهد بود؛ اگر بگوييم
مقنن در مادهي  126قانوني مجازات اسالمي در فرض مورد مطرح ،نظر به مجازات رساندن هر دوي آنها به نحو يكسان
داشته است.
نكته آخر اينكه ،صرف نظر از مطالب فوق ،مادهي  7قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب  6535مقرر
ميداشت« :هر كس اعمال مذكور در مادهي يک را توسط ديگري انجام دهد به همان مجازات مباشر محكوم ميشود و
در اين صورت ترتيب مجازات همان است كه درباره مباشر مقرر گرديده است ».كه مقنن ما هم با عنايت به مادهي
اخيرالذكر و مادهي يک همين قانون عبارت «شخصاً يا توسط ديگري» را در قالب مادهي  126قانون مجازات اسالمي
وضع كرده است كه جاي ترديدي را در خصوص به مجازات رساندن يكسان آنها هم چون مقرره سابق باقي نميگذارد.
مطمئناً اين نوع انشاي مقنن را ميبايست در جهت مبارزه هر چه بيشتر با پديده ي آدمربايي يا مخفي كردن به انگيزهي
سوء دانست.
ب :1-بند  :4عدم جواز قانونی عمل مرتکب

يكي ديگر از شرايط الزم براي جرم بودن عمل كسي كه آزادي حركت ديگري را سلب كرده ،اين است كه قانون
اجازه اين اقدام را به وي نداده باشد.
گر چه در بخش كليات قانون مجازات اسالمي صريحاً از «اجازه ي قانون» به عنوان يک مصداق مستقل از اباحهي
عمل افراد نام برده نشده است ،اما مصاديق اباحهي عمل افراد در نتيجه اجازه قانون را ميتوان در موارد ديگر مالحظه
كرد .مادهي  31قانون مجازات اسالمي در اين زمينه مقرر ميدارد «:اعمال زير جرم محسوب نميشود:
-6اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود
مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد »...حال اگر مثالً پدر و مادر براي تأديب فرزند
خود يا مصون نگه داشتن وي از خطر احتمالي كه خروج از منزل ممكن است براي او داشته باشد ،از خروج وي از
خانه جلوگيري كنند ،مرتكب بازداشت غير قانوني نگرديدهاند .زيرا در حكم كلي بند  6مادهي  31مجوز اين گونه
اقدامات را نيز به آنها داده است.
سئوالي كه در اين قسمت قابليت طرح دارد اين است كه آيا در كشور ما افراد عادي ميتوانند ديگري را به خاطر
ارتكاب جرم يا پيشگيري از آن بازداشت و احياناً مورد ربايش قرار دهند و دراين صورت اقدام آنها از موارد جواز
.6تبصره ماده ي  16قانون مجازات عمومي  6532اين معنا را بهتر نشان مي دهد« :هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود
آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محكوم ميشوند».

قانوني محسوب ميشود؟
اوال -در پاسخ به اين سئوال برخي به بند  2مادهي  31قانوني مجازات اسالمي استناد ميكنند .طبق بند  2مادهي 31
«در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم الزم باشد» عمل مرتكب جرم محسوب نميشود و لذا «مثال اگر
قتلي به صورت مشهود ارتكاب يابد و قاتل در صدد فرار باشد ،دستگيري وي به استناد بند مزبور جرم نيست ،قانون
مهم در اين حالت عدم دستگيري و بازداشت افراد است و قانون اهم اجراي عدالت در مورد شخص( ».پورمحمدي،
 ،6571ص  )71برخي ديگر ضمن استناد به اين بند آن را مقيد به جرايم مشهود ندانستهاند .لذا اگر «شخصي به طور
ناگهاني با متهم به قتل عمدي كه مدتي است در فرار به سر مي برد برخورد و مبادرت به دستگيري و توقيف او كند و تا
تحويل به مقامات ذيصالح چند ساعت طول بكشد .اقدام به توقيف از مصاديق اعمالي است كه براي اجراي قانون اهم؛
يعني ،محاكمه و مجازات ضروري است» (آقايي نيا ،همان ،ص .)657اما به نظر نميرسد شرايط استناد به اين بند از
مادهي  31در مساله مورد نظر وجود داشته باشد .زيرا محدوده مادهي مذكور در بند  ،2همانند بند  6مأمورين دولتي يا
رسمي ميباشد ،طرز نگارش مادهي مزبور نيز حكايت از اين امر دارد .همان طوري كه مادهي  12قانون مجازات عمومي
 6551مقرر ميداشت:
«عملي كه از ناحيه «مأمورين دولتي» واقع مي شود در موارد ذيل جرم محسوب نميشود:
 -6در صورتي كه ارتكاب عمل به واسطه امر آمر قانوني واقع شده و مرتكب برحسب قانون ملزم به اجراي آن بوده
است.
 -2در صورتي كه آن عمل براي اجراي قانون الزم بوده است».
حذف اصطالح «مأمورين دولتي» در قانون مجازات اسالمي  6575و قبل از آن در قانون راجع به مجازات اسالمي
 6516و قانون مجازات عمومي اصالحي  6532را بايد ناشي از بديهي بودن اعمال اين دو بند از سوي مأمورين ،با توجه به
طرز نگارش مواد مزبور دانست .از طرفي وقتي كه ضابطين دادگستري در جرايم غير مشهود حق دستگيري و بازداشت
افراد را ندارند و مكلفند مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور الزم به مقام قضايي اطالع دهند ،چگونه مي توان اين
حق را به افراد عادي اعطا كرد؟
آيا در مثال ذكر شده اگر فرد به طور ناگهاني با متهم به يک سرقت ساده تعريزي كه مدتي است در فرار به سر مي-
برد ،برخورد و مبادرت به دستگيري و توقيف او مينمود؛ باز هم نويسنده ي مزبور به بند  2مادهي  31قانون مجازات
اسالمي استناد ميكرد؟
ثانیاً -در مادهي  16قانون مجازات اسالمي آمده است كه «هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس ويا مال
خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد
كه جرم باشد ،در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود »...با توجه به مفاد مادهي  16قانون
مجازات اسالمي ،شخص مي تواند در مقام دفاع از خود يا ديگري مبادرت به بازداشت متجاوز نمايد .هم چنين است،
چنان چه فرد مضطر در مقام اضطرار مبادرت به بازداشت افراد نمايد.
ثالثا -با توجه به اينكه بند  1ماده ي  26قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري در بيان
جواز دستگ يري مرتكب جرم مشهود ،به سياق عبارت مجهول تقرير شده است از نحوهي انشاي ماده ممكن است چنين

استفاده شود كه الزم نيست دستگير كنندهي مرتكب جرم مشهود داراي سمت رسمي باشد .زيرا در مادهي  26اين قانون
آمده است« :جرم در موارد زير مشهود محسوب ميشود -1 ......:در صورتي كه متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد
فرارداشته و يا در حال فرار يا فوري پس از فرار دستگير شود »...ولي از آنجا كه مادهي  26قانون مذكور در فصل اول
باب اول اين قانون قرار دارد و عنوان اين فصل نيز «ضابطين دادگستري و تكاليف آنان» است ،پس بايد توجه داشت كه
مقنن در اين فصل در مقام بيان وظايف ضابطين دادگستري بوده و اينكه جمله به صيغهي مجهول آورده شده فاعل
مفروض وي نيز علي القاعده همين افراد بايد باشند.
برخي از نويسندگان كتب حقوقي حسب همان عبارت مجهول بند  1مادهي  25قانون آيين دادرسي كيفري سابق (بند
 1مادهي  26قانون فعلي) بر اين عقيدهاند كه در امر دستگير شدن متهم ،حتما مداخلهي مامورين انتظامي و پليس قضايي
ضروري نيست ،خصوصا از اين نظر كه ممكن است در حين ارتكاب جرم مشهود دسترسي به ضابطين دادگستري نباشد
و اگر شهود قضيه به انتظار رسيدن آنها دست روي دست بگذارند و تماشا كنند ،باعث فرار مرتكب و امحاي آثار جرم
خواهد شد و هيچ عقل سليمي چنين حكمي را تجويز نميكند( .پاد ،همان ،صص )256-2
با وجود اين اگر منظور قانونگذار جواز بازداشت افراد در مورد خاصي (از جرايم مشهود) باشد بايد به طور صريح
در ضمن مقرراتي دقيق بيان كند تا امكان سوء استفاده شهروندان به بهانه ي كمک به دستگاه عدالت كيفري در كشف و
شناسايي متهمين ،به از دست رفتن يكي از مهم ترين حقوق و آزاديهاي شهروندان كه همانا آزادي حركت و رفت و
آمد است ،منجر نشود.
ب :1-بند  -0عدم رضایت بزه دیده

موضوع جرايم بازداشت غير قان وني و آدم ربايي سلب آزادي رفت و آمد ديگري است ،كه مرتكب آن را در قالب
ربودن ،توقيف ،حبس و ....انجام ميدهد .در واقع اين اقدامات بر خالف رضايت طرف انجام ميگيرد و لذا عدم
رضايت طرف را بايد جزيي از اين جرايم به شمار آورد كه در غير اين صورت و به رغم وقوع سلب آزادي رفت و آمد،
نمي توان عمل ارتكابي را جرم دانست .رضايت در صورتي نافذ و مانع وقوع جرم خواهد بود كه قبل از وقوع جرم يا
مقارن سلب آزادي رفت و آمد بوده و رضايت دهنده ،عاقل ،بالغ و قاصد و مختار باشد .استفاده ،قانونگذار از واژهي
«عنفاً» (مذكور در مادهي  )385در مصداقي از بازداشت كه به صورت اخفا انجام ميگيرد به معناي اختصاص عنف به
اين مورد نيست .در همه موارد بازداشت ،يعني ،توقيف ،حبس و اخفا يكي از شروط اصلي عدم رضايت بزه ديده است
كه اعمال عنف اعم از ماد ي يا معنوي از سوي مرتكب ،حكايت از عدم رضايت طرف دارد .مقنن در خصوص آدم
ربايي يا اخفاي مندرج در مادهي  126قانون مجازات اسالمي هم با تصريح به « .....به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر
نحو ديگر شخصي را بربايد يا مخفي نمايد »....بر ضرورت عدم رضايت و بيتاثيري شكل زوال آن مهر تأييد زده است.
عدم رضايت« ،ممكن است باتوسل به حيله و تقلب حاصل شود .مانند آن كه مرتكب با استفاده از تاكسي يا مسافركش،
طرف را فريب دهد و يا بر عكس به عنوان مسافر ،سوار تاكسي شود و با دادن آدرس ،راننده را به جهتي كه قصد آدم
ربايي دارد ،داللت نمايد كه در صورت تحقق ساير شرايط آدم ربايي محقق است» (آقايي نيا ،همان ،ص )613
ب :7-نتیجه ی ارتکاب جرم

جرايم از حيث لزوم يا عدم لزوم نتيجه ي خاص براي تحقق وصف مجرمانه به دو دسته جرايم مطلق و مقيد تقسيم
مي شوند .دسته ي اول جرايمي هستند كه عنصر مادي آنها بدون وجود نتيجه خاص كامل است .اما دستهي دوم جرايم،
تا وقتي كه از رفتار مرتكب ،نتيجهي خاص مورد نظر مقنن حاصل نشود ،عنصر مادي جرم كامل نميشود .از اين
توضيح مختصر معلوم ميشود كه جرايم بازداشت غيرقانوني و آدمربايي به گروه جرايم مطلق تعلق دارند و همين كه
كسي آزادي حركت ديگري را در قالب اين جرايم سلب كند ،تحقق مييابند ،بدون اينكه الزم باشد از اين رفتار مرتكب
نتيجهاي خاص حاصل شود.
ب :8 -شروع به جرم
در خصوص جرايم مورد بحث اين مقاله ،مقنن شروع به جرم را در باب آدمربايي موضوع مادهي  126قانون
مجازات اسالمي پذيرفته است .تبصرهي مادهي مذكور مقرر ميدارد« :مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس
است» در متن مادهي  126از دو جرم آدم ربايي و مخفي كردن نام برده شده است ،اما همان طور كه مالحظه ميشود
مقنن از شروع به مخفي كردن ذكري به ميان نياورده است .بنابراين باتوجه به عدم تصريح قانونگذار و اصل قانوني
بودن جرايم ،شروع به مخفي كردن جرم نيست.
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مهمترين مسالهاي كه در مورد شروع به جرم (ربودن) وجود دارد ،تشخيص عمليات شروع به جرم از عمليات
مقدماتي است .بنابراين براي تشخيص لحظهي شروع به جرم بايد ميان موارد مختلف ،تفاوت گذاشت .مثال هرگاه كسي
ديگري را به زور سوار اتومبيل نمايد و قصد ربودن وي راداشته باشد شروع به ربودن نموده است .اما اگر كسي را به
عنوان مسافر سوار اتومبيل نمايد و تا مدتي در مسير مورد نظر مسافر حركت نمايد و ناگهان از مسير مورد نظر ،منحرف
شود ،شروع به جرم از لحظهي سوار كردن مسافر نخواهد بود ،بلكه از لحظهي خارج شدن از مسير طبيعي ،شروع به
جرم محقق است .بديهي است اگر بزه ديده به طور كامل و بدون هيچ گونه مانعي تحت اراده و سلطهي كامل آدمربا
قرار گيرد ،جرم آدمربايي به نحو تام صورت گرفته است.
پس اگر شخصي به قصد ربودن فرد ديگر او را به عنف داخل ماشين كند و در حالي كه ميخواهد حركت كند ،براثر
داد و فرياد فرد رباينده دستگير شود ،چون رباينده هنوز موفق به تسلط كامل و چيرگي تام بزه ديده نگرديده است ،عمل
وي شروع به آدم ربايي است .در همين زمينه راي اصراري شماره  6575/66/1رديف  33/75هيات عمومي ديوان عالي
كشور قابل توجه است « .چون متهم بعد از شرب خمر بانوي شاكيه را به عنوان مسافر سوار نموده و با عبارات ركيک و
مستهجن مورد اذيت و آزار قرار داده و شاكيه بعد از وقوف به قصد متهم ،خود را از وسيله نقليه ،در حال حركت به
بيرون پرتاب كرده و نجات داده و متهم نيز به صحت موارد مذكور اقرار نموده ،لذا با توجه به مراتب باال و ساير اوضاع
و احوال منعكسه در اوراق پرونده و نظريه اكثريت اعضاي هيات عمومي ،عمل ارتكابي متهم در حد شروع به آدمربايي
قابل مجازات بوده و نتيجتاً راي تجديد نظر خواسته ابرام مي شود( ».معاونت پژوهش ،تدوين و تنقيح قوانين و مقررات،
 ،6585ص )127
.6جهت نظر مخالف رجوع كنيد به آقايي نيا ،همان ،ص  675مشعر بر اينكه« :تصريح قانونگذار به واژهي (ربودن) به معناي جرم محسوب
نشدن شروع به اخفاي ديگري نيست».

ج -عنصر معنوی جرم
ج :1-علم به حکم
علم به حكم در رابطه باجرايم مورد بحث ،عبارت است از علم مرتكب به اينكه سلب آزادي حركت ديگري در
قالب جرايم بازداشت غيرقانوني و آدمربايي جرم محسوب ميشود .همانند ساير جرايم در بازداشت و آدمربايي علم
مرتكب به حكم قانوني مفروض انگاشته ميشود.
ج :2-علم به موضوع
منظور از علم به موضوع  ،علم به اركان اصلي جرم است ،يعني ،همه آن اوضاع و احوال و شرايطي هستند كه اگر
موجود نباشند ،جرم به وقوع نميپيوندد و براين اساس علم به اركان اصلي جرم ،يعني ،آگاهي به همه اين اوضاع و
احوال ،مثالً در جرم بازداشت غيرقانوني و آدم ربايي يكي از شرايط تحقق اين جرايم اين است كه موجودي كه از آن
سلب آزادي شده ،يک انسان زنده و فرد به زنده بودن آن نيز عالم باشد .بنابراين در فرضي كه كسي انسان زندهاي را به
تصور آن كه مرده ميباشد ،مورد ربايش قرار دهد مرتكب جرم آدمربايي نشده است.
در مقابل اركان اصلي جرم ،منظور از اجزاي فرعي جرم آن اوصاف و شرايطي هستند كه بدون آنها نيز جرم تحقق
مييابد .جهل به اين اجزا مانع از تحقق جرم نيست .مثالً اگر كسي قصد داشته فرد «الف» را مدتي در خانه خود حبس
كند ،و پس از انجام اين كار آگاه شود كه آن فرد «ب» بوده است و او اشتباه ميكرده است .اين اشتباه مانع از تحقق جرم
بازداشت غيرقانوني نيست .يا آن كه كسي پسر بچهي  61ساله را به تصور آن كه  61ساله است مورد ربايش قرار دهد،
اين مورد هم تأثيري در اعمال مجازات مشدد جرم آدم ربايي بروي ندارد.

ج :5-انگیزه
«انگيزه يا به اصطالح روانشناسان عاملي كه باعث فعاليت موجود زنده ميشود عبارت است از آن تمايالت خودآگاه
يا ناخود آگاهي كه رغبت و شوق را براي هر شخصي در مورد فعاليتهايش و براي مجرم در ارتكاب جرم ايجاد مي-
كند مانند مهر ،محبت ،عشق ،سخاوت ،حسادت ،خشم و كينه و مانند اينها» (نوربها ،6582 ،ص  )251در اكثر كتب
حقوق كيفري انگيزه به طور دقيق از مفاهيم ديگر تفكيک نشده است و معموالً به جاي مفهوم ديگري استعمال شده
است .حقوق جزاي ايران ،انگيزه را درتحقق جرم موثر نميداند مگر در موارد استثنايي مانند مواد  355 ،118و 365
قانون مجازات اسالمي .در خصوص نقش و تاثير انگيزه در عنصر معنوي جرايم اين مقاله ،موضوع را با تاثير انگيزه در
عنصر معنوي جرايم آدمربايي و مخفي كردن مندرج در مادهي  126قانون مجازات اسالمي آغاز ميكنيم .مادهي مزبور
مقرر ميدارد « :هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا هر به منظور ديگر  ...شخصي را بربايد يا مخفي
كند»...
در خصوص تاثير انگيزه در مقرره فوق ميتوان دو گونه نظر داد:

نظر اول -مقنن با تصريح به عبارت« به هر منظور ديگر» يادآور همان جملهاي است كه در لسان حقوقدانان ما
(مبتني بر قوانين كيفري كشورمان) جاري است .اينكه« :انگيزه اصوالً در ساختار كيفري جرم تاثيري ندارد ».بنابراين آدم-
ربايي يا مخفي كردن مندرج در اين ماده هم ،به هر انگيزهاي كه صورت پذيرند جرم محسوب ميشوند .اما ايرادي كه
براين استدالل وارد مي شود اين است كه در اين صورت چه تفاوتي بين اخفاي مندرج در مادهي  126و اخفاي مندرج
در مادهي  385وجود دارد؟ چه دليلي وجود دارد كه مقنن دو عنوان مشابه را با ساختاري يكسان و با مجازات كامالً
متفاوت در دو مادهي متفاوت گرد آورد؟
نظر دوم -آنچه كه از تصريح مقنن به «قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام» به ذهن متبادر ميشود اين است كه
مقنن تحقق اين جرم را منوط به انگيزههايي خاص ميداند ،اما بالفاصله مخاطب با ترديد در تبادر ذهني خود مواجه
ميشودكه آيا عبارت «به منظور ديگر» نافي موثر دانستن انگيزههاي خاصي است كه مقنن ذكر كرده است؟ در راستاي
رفع چنين ترديدي ميتوان گفت :نخست ،مراد قانونگذار از عبارت (به هر منظور ديگر) «ارادهي قانونگذار به خروج
انگيزههاي سوء از محدودهي «مطالبه وجه يا مال يا انتقام» و تمثيلي كردن انگيزهي مرتكب در محدودهي انگيزههاي
سوء است .به عبارت ديگر نتيجه اين تفسير آن است كه اوالً انگيزه شرط الزم براي آدمربايي و اخفا در مادهي  126مي-
باشد عالوه بر آن چنان چه انگيزه سوء باشد مصداق آن موثر در وقوع جرم نخواهد بود .پس انگيزهي تجاوز به عنف،
برداشتن عضو و پيوند به ديگري ،بد نام كردن خانوادهي شخص ربوده شده ،ايجاد فضاي فاقد امنيت در منطقه و امثال
ميتوانند
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(آقايي نيا،همان ،ص )618
ثانياً ،جرايم آدمربايي و مخفي كردن اشخاص از همان بدو قانونگذاري اصوالً با انگيزههاي سوء جرم انگاري شده-
اند .نگاهي گذرا به اين مواد اين نكته را به خوبي نشان ميدهد :مادهي  252قانون مجازات عمومي مقرر ميداشت« :
هركس شخصاً يا توسط ديگري طفلي را كه به سن  63سال تمام نرسيده به قصد انتقام يا فروش يا مطالبه وجه يا به هر
منظور سوء ديگر بدزدد و يا به حيله و اكراه بربايد »...و يا در طرح قانوني مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف
مصوب  6553مقنن به يک دسته از قصدهاي سوء (قصد قتل ،سرقت اموال ،هتک ناموس) اشاره ميكرد كه مرتكب با
وسيله نقليه درصدد تحقق آنها بود و باالخره مادهي يک قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب  6535مقرر
ميداشت «:هركس به قصد مطالبه وجه يا مالي يا قصد انتقام يا به هر منظور سوء ديگر ....شخصي را بربايد يا مخفي
كند»...
از مالحظهي قوانين فوق مشخص مي شود كه آدم ربايي و مخفي كردن به انگيزههاي سوء براي قانونگذار هر دوره مفهومي
كامالً شناخته شده بوده است .از اين رو حذف واژهي «سوء» در مادهي  126قانون مجازات اسالمي را بايد ناشي از مسامحهي
قانونگذار دانست.
ثالثا ،مجازات نسبتاً سنگين مقرر در مادهي  126چه در مصداق آدمربايي و چه اخفا در مقام مقايسه با جرم مشابه
بازداشت غير قانوني( 8در قالب توقيف ،حبس ،اخفا) مقرر در مادهي  385قانون مجازات اسالمي ،هيچ توجيهي جز
.6از آن نظر كه هر دو ماهيتا سالب آزادي رفت و آمد هستند.

داشتن همان انگيزههاي سوء مقرر در مادهي  126و يا ساير انگيزههاي مشابه در مرتكب ندارد .لذا در فرآيند قانون-
گذاري جرم آدمربايي و مخفي كردن اشخاص هميشه شاهد مجازاتهاي سنگيني با توجه به همين انگيزههاي سوء
بودهايم.گرچه استدالل مذكورمتين بوده و مبتني بر سوابق تاريخي قانونگذاري است ولي همان طور كه در بند ب – 1
گفته شد ضروري است ،مقنن جهت رفع هر گونه شبهه عبارت « به هر منظور ديگر» را به عبارت «هر منظور سوء
ديگر» مبدل سازد تا مانع برداشتهاي مختلف و در نتيجه صدور آرايي متهافت گردد .با پذيرش اين استدالل نتيجه اين
خواهد بود كه آدم ربايي به انگيزهي غير سوء مشمول مادهي  126نخواهد شد ،مثل آدم ربايي به انگيزهي ازدواج اما
مخفي كردن فرد به انگيزهي غير سوء مثل همين انگيزهي ازدواج مشمول مادهي  385خواهد شد .سئوالي كه در اينجا
مطرح ميشود اين است كه آيا تفسير اخير از ماده  126را ميتوانيم در مواد  156و  375قانون مجازات اسالمي هم اعمال
كنيم؟ به عبارتي بهتر درمورد مادهي  156بگوييم چنان چه ربودن يا مخفي كردن طفل تازه متولد شده با انگيزهي سوء
باشد مشمول مادهي 126و در غير اين صورت مشمول مادهي  156خواهد بود؟ و در مورد مادهي  375قانون مجازات
اسالمي هم بگوييم چنان چه هريک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي با انگيزهي سوء
فردي را بربايد يا مخفي كند مشمول مادهي  126و در غير اين صورت مشمول مادهي  375خواهد بود؟
پاسخ به اين سئواالت به سادگي امكان پذير نيست و ميتوان نظرات مختلفي را در باب آنها ارايه داد .ليكن به نظر
ميرسد در مادهي  156اساساً سوء يا غيرسوء بودن انگيزه مطرح نيست ،بلكه مهم حمايت از حيات و هويت طفل تازه
متولد شده است كه چنان چه فردي به هر انگيزهاي درصدد ربايش و مخفي كردن او برآيد مقنن براي مرتكب مجازات
جداگانهاي در نظر گرفته است ،هرچند همان طور كه قبالً گفته شد مجازات مندرج در اين مادهي با فلسفه جرم انگاري
آن تناسبي ندارد و تشديد مجازات قانوني مندرج در آن ضروري است .ضمن اينكه نميتوان در خصوص مصداق ديگر
ماده ي مزبور ،يعني ،قلمداد كردن طفل تازه متولد شده پذيرفت كه آن جرم نيست مگر اينكه ،به انگيزهي غير سوء انجام
گيرد .در خصوص مادهي  375قانون مجازات اسالمي هم ،بايد اذعان داشت كه هم چون مادهي  156سوء يا غير سوء
بودن انگيزه مهم نيست .بنابراين چنان چه مأمور دولتي با انگيزهي سوء نسبت به سلب آزادي رفت و آمد افراد در قالب
مخفي كردن و يا ربايش اقدام نمايد ،مشمول مادهي  375خواهد بود و نه مادهي  .126مگر اينكه در مقام يک فرد عادي
و بدون سوء استفاده از شغل و مقام رسمي خود اين عمل را انجام دهد كه در اين صورت حسب مورد مشمول مادهي
 385يا  126خواهد بود .در جهت مستدل نمودن اين ديدگاه بايد گفت :مبناي جرم انگاري اين ماده با توجه به عنوان
فصل دهم كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي كه به تقصيرات مقامات و مأمورين اشاره دارد ،ضديت اعمال مندرج در
مادهي  375با مصالح عمومي كشور و نيز از بين رفتن اعتماد عمومي شهروندان نسبت به مقامات و مأمورين دولتي
است و شايد به همين خاطر باشد كه مجازات «انفصال از خدمت» و «محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حكومتي»
بيشتر از مجازات«حبس» مندرج در آن ماده ي به چشم ميخورد .زيرا« محروم كردن افراد از حقوق مقرر در قانون
اساسي» يا «سلب آزاديهاي شخصي» و از جمله آزادي رفت و آمد شهروندان توسط يک مقام دولتي فرع بر ضديت آن
با مصالح عمومي كشور است.
در تأييد اين استدالل ميتوان به مادهي  85قانون مجازات عمومي  6551و مادهي  18قانون تعزيرات  6512كه الهام
بخش مادهي  375قانون مجازات اسالمي بودهاند ،اشاره داشت ،زيرا مجازات مقرر در اين مواد صرفاً انفصال از شغل و

محروميت از حقوق اجتماعي يا مشاغل دولتي بود .گويي مأمور دولتي قبل از هر چيز چوب خيانت به شغل دولتي و از
بين رفتن اعتماد عمومي شهروندان به مأمور دولتي را مي خورد تا اينكه به خاطر جرم ارتكابي عليه شهروندان مجازات
شود.

نتیجه
انسان براي آن كه بتواند آن گونه كه شايستهي شأن اوست زندگي كند ،نياز به آن دارد كه آزاد باشد .يكي از مهمترين
آزاديها ،آزادي رفت و آمد است كه در واقع پايهي اصلي خيلي از آزاديهاي انسان به شمار ميرود .تعرض به اين
آزادي ميتواند جلوههاي مختلفي داشته باشد كه از جملهي آنها بازداشت غيرقانوني و آدمربايي است كه مباحث
محوري اين مقاله را تشكيل ميدادند.
در حقوق ايران مواد قانوني اصلي مرتبط با جرم بازداشت غيرقانوني ،مواد  375و 385قانون مجازات اسالمي هستند.
آنچه كه از تحليل اين مواد در باب تفاوت و دايرهي شمول آنها گفته شد اين بود كه چنان چه سلب آزادي رفت و آمد
در مصاديق سه گانهي توقيف ،حبس يا مخفي كردن با سوء استفاده از مقام توسط مأمور دولتي صورت پذيرد ،مرتكب
مشمول مادهي  375قانون مجازات اسالمي است ،در غير اين صورت چنان چه فرد عادي يا مأمور دولتي بدون سوء
استفاده از مقام مبادرت به توقيف يا حبس يا اخفاي افراد نمايد ،مشمول مادهي  385قانون مجازات اسالمي خواهد بود.
نكته ديگر در رابطه با اين دو ماده آن است كه مادهي  375قانون مجازات اسالمي نه تنهادر خصوص مصاديق سلب
آزادي رفت و آمد دايرهي شمول بيشتري نسبت به مادهي 385دارد ( از قبيل تبعيد كردن اشخاص) بلكه اساساً موضوع
جرم مادهي 375؛ يعني« ،سلب آزادي شخصي» يا «محروم كردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسي» بسيار وسيعتر از
آن است كه در مادهي  385ذكر شده است.
عنصر قانوني جرم آدمربايي هم ،در حقوق ايران مواد  126و  156قانون مجازات اسالمي ميباشد .مادهي  126ناسخ
قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب  6535و طرح قانوني مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف
مصوب  6553است .تفاوت اصلي مادهي  126و  156قانون مجازات اسالمي در موضوع جرم است ،بدين صورت كه
ربودن يا مخفي كردن « طفل تازه متولد شده» به هر انگيزهاي مشمول مادهي اخيرالذكر است و از اين رو است كه شروع
به ربودن طفل تازه متولد شده جرم نيست ،در حالي كه بالعكس شروع به ربودن طفل غير تازه متولد شده و غير طفل
طبق مادهي  126جرم محسوب ميشود.
«مخفي كردن اشخاص» كه هم در مادهي  385و هم در مادهي  126قانون مجازات اسالمي ذكر شده است ،به نظر
ميرسد تفاوت عمده آنها در سوء بودن انگيزهي ارتكاب جرم در مادهي اخيرالذكر است .از اين بيان هم ،نتيجه گرفته مي-
شود كه آدمربايي در مصداق مادهي  126صرفاً با انگيزههاي سوء نظير مطالبه وجه يا مال يا انتقام يا به هر منظور سوء
ديگر محقق ميشود؛ بنابراين با قبول اين نظر آدمربايي به انگيزهي غير سوء چنان چه واجد عنوان مجرمانه ديگري نباشد
مشمول مادهي  126نخواهد بود؛ ليكن مخفي كردن اشخاص به انگيزهي غيرسوء مشمول مادهي  385خواهد بود .عالوه
بر اين كه حتي اگر مادهي  385منحصراً در بيان تعدي مقامات و مأمورين دولت اعم از قضايي و نظامي و اداري باشد،
كاهش مجازات آنها نسبت به جرم اخفا كردن در مادهي  126توجيهپذير نيست.

اين نوع برخورد قانونگذار با مرتكبين جرايم بازداشت غيرقانوني و آدمربايي حسب شخصيت مرتكب جرم،
شخصيت بزه ديده و انگيزهي ارتكاب جرم هرچند خود حاكي از سياستهاي خاص در جهت حمايت هر چه بيشتر از
آزادي رفت و آمد اشخاص ميباشد ،ليكن در برخي از مواد؛ يعني ،مواد  375و  156قانون مجازات اسالمي كه قاعدتاً
ميبايست شاهد مجازات شديدتري نسبت به مادهي  126براساس خصوصيت مرتكب جرم يا بزه ديده (بدون توجه به
سوء يا غير سوء انگيزه ي ارتكاب جرم) مي بوديم ،نه تنها حمايت مطلوب به عمل نيامده است ،بلكه مقنن در جهت
عكس آن عمل نموده است.
جرايم بازداشت غيرقانوني و آدم ربايي با وجود آن كه هر دو ماهيتاً سالب آزادي رفت و آمد هستند و در مواد
جداگانهاي به آنها پرداخته شده است ،شايد ابتدائاً اين گونه به ذهن برسد كه شخصيت مستقل اين جرايم حسب رفتار
مادي آنهاست ،به گونهاي كه يكي مستلزم نقل مكان است(آدمربايي) و ديگري بدون اين ويژگي محقق ميشود.
(بازداشت غيرقانوني) .اين تبادر ذهني هر چند د ر جاي خود درست است ،لكن بايد اذعان داشت كه مقنن ما در ماده-
ي 126مخفي كردن را كه يكي از مصاديق جرم بازداشت غيرقانوني مندرج در مادهي  385ميباشد ،را در كنار جرم آدم
ربايي ،در يک ماده ،گرد آورده است ،اين امر خود حاكي از آن است كه اصوالً از نظر مقنن ما مصداق سلب آزادي رفت
و آمد در مفهوم محدود آن ،مهم نيست ،بلكه اين تفسير كه تفاوت اساسي در سوء يا غيرسوء بودن انگيزهي مجرمانه
است ،مقنن را بر آن داشته است كه خواسته يا ناخواسته در مواد جداگانهاي به آنها بپردازد ،توجيهپذير ميباشد .نظربه
همين مطلب (صرف نظر از مواد 375و  156قانون مجازات اسالمي كه مقنن بدون توجه به انگيزهي مجرمانه به ترتيب
خصوصيت مرتكب جرم و بزه ديده را شرط اساسي تحقق اين جرايم ميداند ).مقنن با توجه به انگيزهي سوء مجرمانه
در جرم آدم ربايي و مخفي كردن مندرج در مادهي  126مجازات نسبتاً سنگيني را در قياس با مادهي  385قايل شده
است .در هر حال ضرورت دارد مقنن در مقام رفع ابهام در موارد هم پوشاني و تداخل مواد  156 ،126و  385اقدام
نموده و ارايه ي تفسير روشن و اصالح مواد ياد شده به نحوي كه شرح آن در مقاله داده شد ،مانع برداشتهاي مختلف
و در نتيجه صدور آراي متهافت قضايي گردد.
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 -7طباطبايي مؤتمني ،منوچهر ،آزاديهاي عمومي و حقوق بشر ،چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،
.6588
 -8طبيبيان ،سيد حميد ،فرهنگ عربي – فارسي الروس ،جلد دوم ،چاپ نهم ،انتشارات اميركبير ،تهران.6577 ،
 -1گلدوزيان ايرج ،حقوق جزاي اختصاصي ،چاپ دوازدهم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.6581 ،
 -65گلدوزيان ،ايرج ،محشاي قانون مجازات اسالمي ،چاپ چهارم ،مجمع علمي و فرهنگي مجد ،تهران.6585 ،
 -66معاونت پژوهش ،تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ،مجموعه قانون مجازات اسالمي ،چاپ ششم ،انتشارات
نهاد رياست جمهوري ،تهران.6585،
 -62ميرمحمدصادقي ،حسين ،جرايم عليه اشخاص ،چاپ اول ،نشر ميزان ،تهران.6581،
 -65ميرمحمدصادقي ،حسين ،جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي ،چاپ پنجم ،نشر ميزان ،تهران.6581 ،
 -61نوربها ،رضا ،زمينه ي حقوق جزاي عمومي ،چاپ هشتم ،انتشارات دادآفرين ،تهران.6582 ،
ب .مقاله
 -63پاد ،ابراهيم ،بازداشت غيرقانوني ،نامه شهرباني ،شماره ،22بي تا.
ج .پایان نامه
 -11پورمحمدی ،منصور ،جرم حبس و توقیف غیرقانونی ،پایان نامهه کارشناسهی ارشهد حقهوا جهزا و جهرم
شناسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.1574 ،

