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سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسالمی با 

 1نگاهی به قانون اساسی

  منص ر ر م  

 چكی ه

رانون مجازات ااالمي در كنار  581و  5٢1، 6٠8  گذار در ا  مادهرانون

اات. اتفاء كردهمخفي كردن هم ااتفاده عبارت توريف و حبس و ربودن از عبارت 

شکلي از الب مزاد  از اطراد اات و در وارع مقنح در مقام حمايت از اطراد در برابر 

ها ب  هر شکلي اات. هرچند ممکح اات ااتعمال مفظ واحد در الب مزاد  از من

د امواد مختلف تصور زايد يا بايل بودن ااتعمال مفظ ممبور را در برتي موارد ايج

انگار  مواد ممبور در موضع تاصي ب  جرم در هر كدام از رادمي نمايد، ومي ب  نظر

   عمل مشاب  درانگارگذار در مقام تکرار جرماات و يبيعتاٌ رانونعمل پرداتت  شده

اات و تفسير  ك  وجود هينکدام از مواد ممبور را زايد تلقي نکند مواد مختلف نبوده

كند ك  گذار  ايجاب ميرانونت. هرچند رعايت اصول تر ااب  صواب نمديک

گذار رانون را ب  نحو جامع و مانع تصويب كند، ومي متفاوت بودن يبيعت عمل رانون

موضوع جرم در موارد مختلف يا مقارن بودن عمل با كيفيات تاص در برتي موارد و 

عدم تقارن عمل با كيفيات ممبور در موارد  ديگر ب  توجي  اردام رانون گذار كمک 

ند. ايح مقام  در مقام برراي جنب  ها  مختلف عمل الب مزاد  در ا  ماده مي ك

   ممبور اات.

 اتفاء، توريف غيررانوني، الب مزاد ، بازداشت  ويژگان يلی و 
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 مق م 

انگار  عمل ممکح اات د در مواد مختلف رانوني برا  جرمااتعمال امفاظ واح

ها( ها  ديگر )در طرض تساو  مجازاتد بودن جرم انگار در كنار ايجاد تصور زاي

نمايد. طرض عارل ها( نيم ايجاد تصور تعدد معنو  را )در طرض متفاوت بودن مجازات

از جانب و  تصور اول را بايل  گذار و بعيد بودن انجام عمل مروبودن بودن رانون

 مشکيل دهنده جراينمايد، ومي صورت دوم رضي  در طرض مشابهت تمامي عناصر تمي

ر گذار دااتبعاد نيم ندارد، چ  تود رانونتواند مصداق عملي بخود بگيرد و جا  مي

  ها توجرانون مجازات ااالمي ب  ايح مطلب توج  داشت  اات. در كنار ايح 181 ماده

ب  نکت  ديگر  نيم الزم اات و من تاص بودن حکم در مورد  نسبت ب  موارد ديگر 

راد اعمال راعده تعدد معنو  جايم نخواهد بود. ب  ح حامت ب  نظر مياات و در اي

عبارت ديگر، ب  عنوان يک راعده كلي بايد بر ايح اعتقاد بود ك  هرگاه اعمال راعده 

گذار در مورد تاص شود راعده ممبور اعمال د معنو  مانع از اعمال حکم رانونتعد

مي را وضع كرده گذار عامماٌ چنيح حکشد، چون طرض بر من اات ك  رانون نخواهد

 ٢اات.

اردام ب   581و  5٢1، 6٠8  هگذار در ا  ماداشخاص رانوندر مورد اتفاء  

اات و با ايح كيفيت، ايح بحث نموده« مخفي كردن»عمل تحت عنوان انگار  جرم

ممبور با هم مشابهند يا متفاوت و در  شود ك  ميا جرايم موضوع ا  مادهمطرح مي 

                                                                                                     
تيانت در امانت تلقي شده اات ك  با اعمال راعده  5٧5برا  مثال، تلف كردن مال اماني در ماده   ٢

بودن مجازات مذكور در هر دو  نيم باشد. با توج  ب  يکسان 5٧٧تعدد معنو  مي تواند مشدمول ماده  

ادددال حبس( اعمال راعده تعدد معنو  طارد ثمره عملي اادددت. اگر تلف كردن با  8ماه تا  5مداده ) 

 6تا  8( مجازات تخريب 5٧٧ناظر ب  ماده  5٧٠ااددتفاده از مواد منفجره صددورت گرطت  باشددد )ماده  

رابل يرح ااددت. ومي  5٠٠و  5٧٧و مواد  5٧5اددال حبس تواهد بود و بحث تعدد معنو  بيح ماده 

ميا مي توان راعده تعدد معنو  را اعمال كرد؟ اعمال راعده تعدد معنو  در اينجا مسددتلمم من تواهد 

باشددد ومي ب  نظر  5٠٠و  5٧٧بود ك  تلف كردن مال اماني با ااددتفاده از ماده منفجره مشددمول مواد 

و با هر وايل  ا  تلف شود مشمول عنوان  مي راد نظر مقنح بر من اات ك  مال اماني ب  هر شکلي

تيانت در امانت باشددد و چون در ايح مورد اعمال راعده تعدد معنو  مانع از اعمال حکم تاص رانون 

 توان راعده تعدد معنو  را اعمال كرد.گذار در مورد تيانت در امانت مي شود نمي
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گذار يي يک ماده   ها چيست؟ چرا رانونك و اطتراق منهر دو صورت وجوه اشترا

انگار  عمل ممبور در ا  ماده گار  عمل نپرداتت  اات و ميا جرمرانوني ب  جرم ان

ب  وج  موجود موج  اات؟ برا  پااخ دادن ب  اواالت ممبور بايد ابتدا مفهوم اتفا 

پس د  مشخص نماييم و ارا بطور كلي تبييح و تفاوت من را با ديگر اشکال الب مزا

ب  عناصر تشکيل دهنده الب مزاد  در مواد ا  گان  ممبور بپردازيم. برا  ايح منظور 

مطامب ايح مقام  را ب  ا  مبحث تقسيم مي كنيم و در مبحث اول از مفهوم اتفا و 

تفاوت من با توريف و حبس و در مبحث دوم از عناصر تشکيل دهنده جرم الب 

م از معاونت در الب مزاد  و عذر مخفف  و كيفيت مشدده مزاد  در مبحث او

 پردازيم:نيم و در پايان ب  نتيج  گير  ميمربوط ب  من صحبت مي ك

 مفه م يخفا و تفاوت آن را ت قیف و  بس.1 

منظر ررار دادن اات و ب  نظر  اتفا در مرت ب  معني دور از ديد و مرئي و

 گذار مفظا  نداشت  باشد. رانونطاصل  ي اصطالحي من از معني مرو راد معنمي

مفظ  5٢1و در ماده   « حبس»و « توريف»در كنار امفاظ  6٠8اتفا را در ماده   

ر كنار مفظ نيم مفظ ممبور را د 581و در ماده   « ربودن»ممبور را در كنار مفظ 

اشت  د اات. راعدتاٌ بايد بيح امفاظ ممبور تفاوت مفهومي وجودب  كار برده« دزديدن»

باشد تا ااتعمال مفظ اتفا يا امفاظ ديگر را توجي  نمايد، در غير اينصورت ااتعمال 

امفاظ مترداف، عملي مرو و بيهوده تلقي تواهد شد. اگر مفظ توريف را در ماده   

ب  الب مزاد  از اشخاص بطور مطلق تعبير كنيم اعم از اينک  توريف در مرئي  6٠8

يا « معد پذيرش عموم»و اعم از اينک  در يک مکان عمومي و منظر مردم باشد يا ن  

مکان غير عمومي باشد و اعم از اينک  در مکان محصور و مسقف يا غير محصور و غير 

مسقف باشد، جم منک  الب مزاد  از نظر زماني كوتاه مدت باشد و در مورد عبارت 

 نظر زماني بلند مدتحبس نيم هميح تعابير را صادق بدانيم جم منک  الب مزاد  از 

باشد ممکح اات بيح مفهوم اتفا و مفاهيم ممبور نوعي تداتل مفهومي ايجاد شود 

و در ايح معنا بايد بيح منها رايل ب  رابط  عموم و تصوص مطلق بود و ن  مح وج . 

ب  ايح دميل ك  هرگون  اتفايي متضمح توريف و حبس طرد هم اات ومي هر توريف 
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ا ب  شکل هها و حبسكردن طرد نيست. برتي از توريففي و حبسي متضمح مخ

اطتند و برتي بدون اتفا. با ايح كيفيت ايح اوال مطرح تواهد مخفي كردن اتفاق مي

شد ك  با وجود ايالق امفاظ توريف و حبس اوالٌ چ  نياز  ب  ااتعمال مفظ مخفي 

 هر دو از رابليت كردن در كنار دو مفظ ديگر بود و ثانياٌ اگر مفهوم توريف و حبس

ااتعمال در طروض مذكور برتوردارند چ  ضرورتي ب  ااتعمال يکي از منها در كنار 

 ديگر  بوده اات؟

راد در ارتباط با امفاظ توريف و حبس بايد ضمح اذعان ب  تداتل ب  نظر مي

ها ب  تفاوت مفهومي نيم معتقد بود. ب  عبارت ديگر بايد طرضي را در نظر مفهومي من

طت ك  عمل توريف تلقي شود و حبس و اتفا تلقي نشود و عمل حبس تلقي شود گر

و توريف و اتفا تلقي نشود ومي در ارتباط با اتفا نسبت ب  دو مفظ ديگر نمي توان 

چنيح تفاوت مفهومي را در نظر گرطت، ب  نحو  ك  عمل اتفا تلقي شود ومي توريف 

وضوع عمل اتفا در ذات تود يا حبس تلقي نشود، چون توريف يا حبس شخص م

توان اتفايي را در نظر گرطت ك  متضمح الب مزاد  را دارد و نمي توريف و حبس

ب مزاد  را در مفهوم توريف يا حبس نباشد. برتي در توريف حدارل مدت زمان ال

ومي ب  نظر مي راد مدت زمان كمتر از يک ااعت هم  8اند.يک ااعت در نظر گرطت 

 مشمول حکم توريف باشد.

خفي كردن در كنار هم نيم ك  در من امفاظ ربودن و م 5٢1 در ارتباط با ماده

توان گفت ك  بطور كلي مفظ ربودن نوعاٌ متضمح توال ب  حيل  اند ميااتعمال شده

رضا و مگاهي باشد، ومي  و طريب اات، هر چند ممکح اات ظاهر عمل متضمح

د ررضايت اعالم شده رضايتي نامگاهان  و توأم با طريب اات و اگر وارع امر برا  ط

كرد و مگاهي و  نيم امر  ظاهر  و شد چنيح رضايتي را اعالم نمينمايانده مي

د را در داشت تورع نيست و اگر از ماورع ايالع ميچيم  جم جهل نسبت ب  ماو

توان مفهوم ربودن را ب  طرض ممبور محصور داد، هر چند نميررار نمياتتيار رباينده 

اعم از حامتي اات ك  ربوده شده  5٢1نمود. چون ربودن ب  معنا  مراد در ماده   
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با جهل نسبت ب  ماورع تود را در اتتيار رباينده ررار داده و بعداٌ متوج  شده ك  در 

ار نف ربوده شده را در اتتيده با توال ب  عدام و  گرطتار شده و نيم حامتي ك  رباين

اات. در ارتباط با مخفي كردن نيم مي توان هر دو معني را مستفاد نمود، ومي گرطت 

با توج  ب  ااتعمال دو مفظ ممبور در كنار هم بايد مفظ مخفي كردن را ناظر ب  حامت 

و ربودن را « ه بودهطرضي ك  طرد ربوده شده تود را در اتتيار رباينده ررار داد»اول 

طرضي ك  رباينده با توال ب  عنف طرد مورد نظر را در اتتيار »ناظر ب  حامت دوم 

 5٢1گذار شکل عمل را در ماده   دانيم. مضاف بر من، هر چند رانونب« گيردد ميتو

توان مخفي كردن را ناظر ب  دن و مخفي كردن تلقي كرده ومي ميب  دو صورت ربو

بودن نيم دانست. يعني رباينده بعد از ربودن، ربوده شده را مخفي مرحل  بعد از ر

نمايد، هر چند عمل ربودن نتيجتاٌ ب  مخفي كردن مي انجامد، چ  رباينده طرد ربوده 

شده را دور از داترس و مرئي و منظر ررار مي دهد، هر چند ممکح اات عمل تود 

يح امر ايح نيست ك  در مخفي را برا  برموردن انگيمه تود اعالم نمايد و معني ا

كردن عمل مکتوم مي ماند، چون مخفي كردن ناظر ب  شکل عمل اات و ن  ايالع 

 نياطتح ديگران از عمل انجام شده.

اند نيم بکار رطت  581كردن ك  در ماده   در مورد امفاظ دزديدن و مخفي 

بودن اات با توان هميح توضيحات را اراي  كرد، چ  مفظ دزديدن مرادف مفظ رمي

ايح تفاوت ك  مفظ دزديدن مفظي عاميان  و محاوره ا  و مفظ ربودن مفظي ادبي اات. 

در ايح مورد الزم ب  توضي  اات ك  اگر عمل الب مزاد  از يفل داتل در هيچ يک 

از دو مفهوم دزديدن يا اتفا نباشد معني من جرم نبودن عمل طرد اامب مزاد  نمي 

 5٢1يا  6٠8 ورد داتل در حکم يکي از دو ماده د بر حسب مباشد بلک  عمل مي توان

 شود.

از امفاظ توريف و حبس ااتفاده كرده  6٠8گذار در ماده   دميل اينک  رانون

ممبور مقنح در درج  اول ب  الب مزاد  با اوء ااتفاده از ردرت  من اات ك  در ماده

انگار  اوء ااتفاده از ردرت  نظر دارد و ماده   ممبور را مي توان يکي از موارد جرم

تواط مقامات مذكور در ماده   ممبور تلقي كرد و نظر ب  اينک  در موارد مجاز الب 



 
 1825 پاييم و زمستان/ دوازدهمدوطصلنام  حقوق ااااي/ اال 

 

 

1٨5 

 

مزاد  در رانون مييح دادراي كيفر  يا روانيح جمايي ماهو  مقنح از امفاظ توريف 

ريح و حبس ااتفاده كرده و در مانحح طي  نيم عمدتاٌ نظر ب  موارد  دارد ك  مأمو

دهند از امفاظ ممبور ااتفاده كرده اات و شايد بهتر متي داتور الب مزاد  را ميدو

بود از امفاظ كلي مانند الب مزاد  ااتفاده مي كرد ك  شامل تمامي مصاديق و 

 اشکال داتل در مفاهيم مذكور در مواد ثالث  مورد بحث مي شد. 

  بيني كرده و من رانون گذار شروع ب  جرم را نيم پي 5٢1در تبصره ماده   

اال حبس دانست  اات. با توج  ب  مقيد بودن جرم موضوع ماده  6تا  8را مستوجب 

، شروع ب  جرم ناظر ب  مرحل  ا  تواهد بود ك  هنوز شخص مورد نظر از 5٢1  

هيأت  1٠/1٢/1855مور   5٠8٠داترس تارج نشده باشد. مطابق رأ  شماره 

حتويات پرونده ارارير متهم داير بر اينک  پس از مجموع م»عمومي ديوانعامي كشور 

از اوار شدن بانو مهيح در تاكسي مشاراميها را از تط اير مقصدش منحرف و ب  

محل ديگر  برده و نيم با پرداتت چهار همار ريال با و  اازش نموده و از او مطامب  

در داتل  فر زننکرده و گواهي منصور راننده مبني بر اينک  تاكسي را در حامي ك  يکن

رطت و در عقب من باز و يک پا  زن از طرياد ميکرد و ماشيح ب  ارعت مي من داد و

ماشيح بيرون بوده و گواه با مالحظ  ايح وضعيت تاكسي تود را در عقب ماشيح 

متهم ترمم و من را متورف ااتت  ك  در ايح هنگام شاكي  تود را از تاكسي بيرون 

ا راننده او ر طرار اتتيار و منصور و شاكي  و رحيم شاگرد انداتت  و متهم با تاكسي

نمايند و رحيم شاگرد راننده كلي  اظهارات منصور راننده را تأييد تعقيب و داتگير مي

در بازپراي مبني بر اينک  با اوت  ٢٨٠و تصديق نموده و اظهارات پاابان شماره 

ه و ااير اوضاع و احوال موجود تاكسي طرار  را متورف و او را ب  كالنتر  جلب نمود

شود ك  متهم شروع ب  عمل ربودن بانو مهيح .... ب  منظور عمل چون مستفاد مي

مناطي عفت نموده اات بنابرايح با توج  ب  داليل و مدارك درتواات طرجام ماهو  

اشد و چون داليل و جناب مرا  داداتان كل موج  و مقرون ب  ادم  مثبت  بمه مي ب

ها  موجود در پرونده مخامف اصول و كيفياتي اات ك  دادگاه مستند نشاني ررايح و

مکرر  58٨ااتنباط تود بر تبرئ  متهم ررار داده اات با اجازه حاصل از ماده   
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رانون  ٠ تواات  نقض و رايدگي يبق مادهرانون مييح دادراي كيفر  حکم طرجام

 .5«ي شودم جنايي ااتان هفتم ارجاع مراجع ب  تشکيل محاك

حال با روشح شدن مفهوم اتفا و تفاوت من با توريف و حبس ب  برراي عناصر 

 پردازيم.تشکيل دهنده جرم الب مزاد  مي

 عناصس تشكیل يهن ه جسم سلم آزييو.2

در مقام بيان تفاوتها  اتفا در ا  ماده   مورد اشاره بايد ب  كيفيات ارتکاب 

م. برا  ايح منظور ب  برراي اجماء عنصر عمل در ا  ماده   مورد بحث توج  كني

 پردازيم.ي ميماد  و رواني در ا  ماده مورد بحث ب  صورت ممج

 عنصس مايو .1.2

توان از من ب  تظاهر تارجي طکر مجرمان  تعبير كرد در عنصر ماد  ك  مي

 مورد جرم الب مزاد  ب  شرح زير رابل برراي اات:

 تصوصيت مرتکب .٢.1.1

. بيني كرده ااتبرا  ارتکاب عمل كيفياتي را پي  6٠8در ماده   گذار رانون 

كند و دومتي يا نيروها  مسل  اشاره مي هر چند در صدر ماده ب  مقامات يا مأموريح

مذكور در هم محمول بر مقامات يا مأموريح غير « هايا غير من»ممکح اات عبارت 

ناظر بر غير مقامات يا مأموريح « و غير منها»راد عبارت ماده شود ومي ب  نظر مي

ك  در من ب  جعل  6٠5دومتي و در وارع ناظر ب  اشخاص عاد  اات و حکم ماده 

ت بر من دارد اشاره شده دالم 6٠8عنوان دومتي تواط مرتکب جرم موضوع ماده   

 اعم از مقام يا مأمور دومتي و اشخاص عاد  اات.  6٠8 ك  مرتکب جرم ماده

« هر كس»رتکب تصوصيتي ندارد و ايالق و عموم عبارت نيم م 5٢1 در ماده

نيم هميح وضعيت  581 و غير مأمور اات. در ماده شامل هر شخصي اعم از مأمور

گذار ب  ذكر ايح نکت  الزم اات ك  رانون 5٢1حاكم اات. ومي در مورد ماده   

« ط ديگر يا توا»ااتفاده كرده و هم از عبارت « شخصاٌ»عنوان مرتکب هم از عبارت 

و ايح امر دالمت بر من دارد ك  ممکح اات شخص مباشرت در رباي  يا اتفا داشت  
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باشد يا داتور ايح كار را صادر كرده و از اجير تود بخواهد ك  طرد مورد نظر را برا  

و  بربايد يا مخفي كند ك  در هر دو صورت برا  و  مجازات مباشرت را در نظر 

گذار برا  عملي ك  در وارع معاونت ديگر، در ايح ماده رانون  عبارت گرطت  اات. ب

ل در ايح ربي»در جرم اات مجازات مباشرت را پي  بيني كرده اات. ب  نظر برتي، 

راد ك  ب  نظر مي 6«موارد، مرتکب اصلي همان طاعل معنو  جرم تلقي مي شود.

ر مورد اجير نيم ااتعمال اصطالح طاعل معنو  در ايح مورد درات نباشد. چون، د

 مي توان دو صورت را تصور كرد:

اول منک ، اجير نسبت ب  موضوع يا جاهل اات ك  در ايح صورت باعتبارجهل 

رانون مجازات  161ب  موضوع عمل و  اااااٌ جرم نيست و يا مکره، ب  مفهوم ماده   

ااالمي، ك  مسئوميت كيفر  ندارد. در ايح صورت داتور دهنده مرتکب جرم 

 باشر( تلقي مي شود.)م

دوم منک ، عامم ب  موضوع اات ك  و  شخصاٌ ب  عنوان مباشرت در رباي  يا 

اتفا مسئوميت كيفر  تواهد داشت و امبت  داتور دهنده نيم معاون و  تلقي مي 

 شود، ك  رانون گذار برا  و  مجازات مباشر را تعييح كرده اات.

 موضوع جرم  .٢.1.٢

 581موضوع جرم عبارت اات از شخص، ومي در ماده    5٢1و  6٠8در مواد 

ب  يفل تازه متومد اشاره مي كند. عبارت يفل با عبارت يفل تازه متومد تفاوت دارد 

. چون اگر ب  مستفاد از حکم ماده روشح اات« تازه متومد»و ايح تفاوت از وصف 

و پسر  را ك  رانون مجازات ااالمي دتتر  را ك  هنوز ب  ن  اال تمام رمر   15٧

هنوز ب  پانمده اال تمام رمر  نرايده بتوانيم يفل رلمداد كنيم در مورد يفل تازه 

ود ك  شيفل تازه متومد ب  كسي ايالق مي متومد نمي توان ايح مفهوم را پذيرطت و

اف بر اينک  در چند روز )و حتي ن  چند ماه( از زمان والدت او اپر  شده باشد، مض

رانون مجازات ااالمي  15٧توان ب  مفهوم مستفاد از ماده   يمورد يفل نيم نم

                                                                                                     
، 18٠5، چاپ ادديمدهم انتشددارات دانشددگاه تهران،   ق ق جزيو يختصاااصاايگلدوزيان، ايرج،   6

 ٢18ص



 
 الب مزاد  از اشخاص در رانون مجازات ااالمي با نگاهي ب  رانون ااااي 

 

 

1٨٧ 

 

گذار ب  مفهوم عرطي ايح عبارت توج  راد در اينجا رانونيااتناد نمود و ب  نظر م

داشت  اات و در عرف از ايح جهت طرري بيح دتتر و پسر نيست و حداكثر تا زمان 

و بعد از من را بايد داتل شروع ب  تحصيل را مي توان يفل در ايح معنا تلقي كرد 

 5٢1يا  6٠8تواند مشمول ماده   شخص ررار داد ك  بر حسب مورد مي در مفهوم

 ررار بگيرد.

 طعل مرتکب .٢.8.1

ب  شکل توريف،  6٠8توضي  داده شد طعل مرتکب در ماده    هم چنان ك 

ب  شکل ربودن و مخفي كردن و در ماده    5٢1حبس و مخفي كردن و در ماده   

ب  شکل دزديدن و مخفي كردن پي  بيني شده اات ك  همگي دالمت بر طعل  581

ماد  مثبت دارند و ترك طعل عنصر ماد  ايح جرايم را تشکيل نمي دهد. همننيح 

اگر همممان از چند نفر الب مزاد  كرده باشد عمل او مشمول تعدد جرم نخواهد 

اگر در يک »كشور  ديوان ٢شعب   ٢6/1٢/18٢5مور   12٨5بود. يبق حکم شماره 

رضي  اشخاص متعدد تحت تعقيب درممده و يبق يک داتور توريف شده باشند عرطاٌ 

توان داتور دهنده را مرتکب چنيح عمل و )ك  در ايح ربيل موارد مناط اات( نمي

 5«امحاري دانست. ٢مشمول ماه 

 كيفيت ارتکاب عمل .٢.5.1

ه اات ك  اوالٌ توريف يا حبس يا رانون گذار شرط كرد 6٠8در مورد ماده   

اتفا بدون حکمي از مقامات صالحيتدار باشد. ثانياٌ در غير موارد  باشد ك  در رانون 

جلب يا توريف اشخاص تجويم شده اات. ب  نظر مي راد هر دو شرط موضوع ايح 

ماده زايد اات، چ  اگر توريف تواط مقامات يا مأموريح دومتي يا تواط نيروها  

با اراي  حکم از يرف مقامات صالحيتدار باشد و مقامات صالحيتدار در موارد مسل  

عمل اااااٌ جرم مقرر در رانون داتور توريف يا حبس كسي را صادر كرده باشند 

انگار  عمل نظر ب  ممنوعيت ها دارد مذا، نياز  گذار در مقام جرمنيست و چون رانون
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ذار گممبور مي تواند من باشد ك  رانونشرايط  ب  ذكر شرايط ممبور نيست. ومي اثر ذكر

ت ااا  شده  گون انشا  حکم ب ا كرده و نحوهدر صدر ماده مرتکبيح را يک جا احص

  تواط اشخاص عاد  صورت بگيرد ك  علي امظاهر توريف يا حبس يا اتفايي هم ك

رانون صادر در موارد مقرر در دار باشد ك  تواند مستند ب  حکم مقامات صالحيتمي

توان ب  حکم جلبي اشاره كرد ك  بازپرس در اتتيارشاكي اات. برا  مثال، ميشده

تهم ار مررار داده و شاكي ربل از داتراي ب  مأموريح انتظامي برا  جلوگير  از طر

باشد و  6٠8تواند مشمول صدر ماده   اات ك  مورد مياردام ب  توريف و  نموده

ذار ما علت اينک  رانون »گفت  شده اات  دارد. همننيحعمل شخص عاد  را مجاز ب

طعلي( در صدر ماده  6٠8)و غير منها در ماده   « هر كس»با وجود ااتعمال عبارت 

الزم دانست  اامي از كارمندان دومت و حکام و نواب حکام )ااتانداران و طرمانداران( 

ي ما در اابق داشتند: ببرد وضع تاصي بود ك  حکام و نواب حکام و مأموران دومت

ربل از مشروييت و مخصوصاٌ پي  از وضع رانون جما، مأموران ديواني و حکام و نواب 

حکام، در حوزه حکومت و مأموريت تود تقريباٌ مطلق امعنان و حاكم بر مال و جان 

كردن مردم در اصطبل ها  ديواني و يا ب  زنجير كشيدن « دواتاق»اطراد بودند. 

ها از جمل  امور عاد  و جار  بود، از اينرو با منک  چال ها  دارامحکوم منان در اياه 

طقط  851مانند نظر مقنح طرانسو  در ماده    128نظر رانون گذار ما در ماده   

ب  بازداشت غيررانوني عاد  يعني بازداشت ب  غير مناابت شرل دومتي و امت 

 6٠8غير منها در ماده    )و« هر كس»رامي بازداشت كننده بود و ذكر عبارت 

طعلي( كفايت ب  مقصود مي كرد. مع اموصف رانون گذار تواات  اات با اضاط  كردن 

ايح ابهام را بکلي رطع نموده « حکام و نواب حکام و ااير مأموريح دومتي»عبارت 

مأموران دومتي را متوج  ايح امر كرده باشد ك  مانند گذشت  اتتيار توريف و حبس 

 ٧«ب  هيچ عنوان جم در موارد رانوني و با رعايت تشريفات مقرر ندارند.اشخاص را 

 ب  دو شرط زير اشاره مي كند: 6٠8گفتيم ك  رانون گذار در ماده   
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 داربدون وجود حکم از مقامات صالحيت 

 در غير موارد  ك  در رانون جلب يا توريف اشخاص تجويم شده اات 

 توضي  دارند:هر كدام از دو شرط ممبور نياز ب  

اوالٌ منظور از مقامات صالحيتدار ك  اتتيار صدور حکم برا  جلب يا توريف و 

 همينطور حبس يا مخفي كردن اطراد را دارند چيست؟

 ثانياٌ موارد رانوني صدور حکم جلب يا توريف يا حبس يا اتفا اطراد چيست؟

 8٢. يبق اصل برا  پااخ دادن ب  اوال اول بايد ب  رانون ااااي مراجع  كرد

هيچ كس را نمي توان داتگير كرد مگر ب  حکم و ترتيبي ك  رانون »رانون ااااي 

معيح مي كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالطاصل  كتباٌ ب  

متهم ابال  و تفهيم شود و حداكثر ظرف بيست و چهار ااعت پرونده مقدماتي ب  

و مقدمات محاكم  در اارع ورت طراهم گردد. متخلف  مراجع صامح  رضايي اراال

مراجع صامح  »ممکح اات از عبارت  .«داز ايح اصل يبق رانون مجازات مي شو

مذكور در ايح اصل چنيح مستفاد گردد ك  اتتيار صدور داتور داتگير  « رضايي

 در بعضي مواد رانوني،»طقط در صالحيت  مراجع رضايي اات، ومي ب  نظر مي راد 

بناب  مقتضيات و تحت شرايطي، ب  پاره ا  از مقامات ادار  و اعضاء روه مجري ، 

برا  مثال، يبق رانون  .٠«)در مفهوم عام من( داده شده اات اتتيار توريف اطراد

تدمت وظيف  عمومي مقامات نظامي مي توانند بدون نياز ب  داتور مراجع رضايي 

نجام تدمت ارباز  تحويل مراكم نظامي مشموميح نظام وظيف  را داتگير و جهت ا

نمايند. ومي بطور كلي و صرطنظر از موارد ااتثنايي بايد اتتيار تصميم گير  در مورد 

بازداشت اطراد را ناظر ب  مقامات رضايي بدانيم و ب  ايح اعتبار بازپرس، داديار و 

دام ب  داداتان و رضات دادگاه ها هر كدام در حيط  صالحيت تود مي توانند ار

صدور داتور بازداشت اطراد نمايند و ب  عبارت ديگر جمء مقامات صالحيتدار موضوع 

 تلقي مي شوند. 6٠8ماده   
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رانون  1٧2نکت  بعد  در ايح مورد روشح كردن مفهوم جلب اات. ماده   

مييح دادراي كيفر  بدون منک  جلب را تعريف كند ب  جلب متهم اشاره مي كند: 

عذر موج  حضور نيابد يا عذر موج  تود را اعالم نکند، ب  داتور  متهمي ك  بدون»

در ايح معنا ب  نظر مي راد بايد جلب را ب  اممام شخص ب  « شودبازپرس جلب مي

ممدن نمد مقام صادر كننده حکم جلب تعبير نمود. امماماٌ برا  موردن او نمد مقام 

وب با ااتحضار از داتور مربوي  از عنف ااتفاده نمي شود، چ  ممکح اات مجل

جلب بدون نياز ب  اعمال زور با ميل تود نمد مقام مربوي  حضور پيدا كند تا از علت 

جلب تود ااتحضار پيدا كند، مگر اينک  متهم امتناع نمايد ك  در اينصورت يبق 

د كنمأمور جلب پس از ابال  برگ  جلب، متهم را دعوت مي»رانون ممبور  1٠٢ماده   

 و نمد بازپرس حاضر شود. چنانن  متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحتك  با ا

تواند از ااير مأموران كمک نمايد و در صورت نياز ميامحفظ نمد بازپرس حاضر مي

ضابطان دادگستر  مکلفند متهم جلب »رانون ممبور  1٠6و يبق ماده   « بخواهد

ورت عدم داتراي ب  بازپرس يا مقام شده را بالطاصل  نمد بازپرس بياورند و در ص

رضايي جانشيح، در اوميح ورت ادار ، متهم را نمد او حاضر كنند. در صورت تأتير از 

تحويل طور  متهم، بايد علت من و مدت زمان نگهدار  در پرونده درج شود. ب  هر 

حال مدت نگهدار  متهم تا تحويل و  ب  بازپرس يا راضي كشيک نبايد بي  از 

بنابرايح اگر از حدود اتتيارات تود تارج شده و بي  .« و چهار ااعت باشد بيست

تواهد بود،  6٠8ااعت شخص مجلوب را نگهدارند عمل منها مشمول ماده    ٢5از 

چون چنيح توريفي در رديف توريفات غيررانوني مي باشد ك  مشمول ماده   ممبور 

ويل مجلوب ب  و  شروع ب  مي باشد، همينطور اات اگر مقام رضايي بعد از تح

 رانون مييح دادراي كيفر ( 1٠2تحقيقات ننمايد. )ماده   

متهم از هنگام ابال  برگ جلب »رانون مييح دادراي كيفر   1٢8يبق ماده   

مور   ٢٨51يبق حکم شماره « تا حضور نمد راضي تحت نظر و محاطظت تواهد بود

شتح كسي مالزم  با توريف او تحت نظر نگهدا»كشور  ديوان ٢شعب   18٢1/1٠/٧
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ومي اگر » 2«در محل مخصوص بنحو  ك  بازداشت غيررانوني بر من صدق كند ندارد.

ايح تحت نظر ررار دادن عرطاٌ موجب الب مزاد  من شخص شود در ايح رول ترديد 

اات و منن  مي توان گفت ايح اات ك  توريف علي االيالق الب مزاد  تح و 

نگهدار  مورت شخص اات در محل معيح برتالف رضا  او اعم از اينک  من محل 

   يا بازداشتگاه مورت يا هر محل ديگرتان  مسکوني يا رايق موتور  يا پست كالنتر

باشد. پس توريف در معنا  اعم شامل داتگير كردن كسي بدون مجوز نيم مي شود 

 .1٨«عني بازداشت او در محل معيح نشودهرچند منجر ب  توريف در معنا  اتص ي

 كند وميب  حکم مقام صالحيتدار اشاره مي گذار در مورد توريف و حبسرانون

ي كردن ب  حکم مقام ممبور اشاره نمي كند. ايح امرنيم دالمت بر من در مورد مخف

دارد ك  توريف را بايد در معنا  بازداشت يا جلب ك  كوتاه مدت اات و حبس را 

بايد در معنا  الب مزاد  ب  مدت زياد تعبير كنيم. بنابرايح، اگر در مورد مقامات 

اق پيدا كند در مورد عبارت صالحيتدار ااتعمال عبارت جلب، توريف و حبس مصد

اتفا نمي توان چنيح طرضي را جار  ااتت. چون، هيچ مقام رضايي نمي تواند 

داتور اتفا متهم را صادر نمايد، ومو منک  نتيج  توريف يا حبس نمودن طرد مخفي 

ماندن و  ازديد ديگران باشد، ومي ب  نظر نمي راد منظور رانون گذار از اتفا موضوع 

ن  مورد بحث معنا  ممبور باشد. همانگون  ك  گفت  شد در اتفا عالوه بر مواد ا  گا

شکل عمل ك  مرتکب شخص مورد نظر را در جايي دور از داترس ررار مي دهد از 

نظر شکل عنصر رواني نيم با طرد  ك  اردام ب  توريف يا حبس كردن شخص مي كند 

في كردن از نظر ظاهر عمل تفاوت دارد. ايح تفاوت از من جا ناشي مي شود ك  مخ

نسبت ب  توريف يا حبس كردن حامت تشح تر  دارد و شخصي ك  در صدد اتفا 

ك  بحث راجع ب  من نيم طايده عملي »ديگر  اات دارا  انگيمه شريران  تر  اات 

ندارد، زيرا در هر دو صورت عنصر رواني جرم داشتح عمد در الب مزاد  اات، تواه 

  11«انيم و تواه محبوس نمودن بدانيم.من را مخفي كردن بخو

                                                                                                     
 1٨٢ ص، پيشيح، ، احمددطتر  متيح  2
 ٢56ص  پيشيح، ،ابراهيمپاد،   1٨
 ٢5٧ص  همان، 11
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در مورد ايح اوال ك  موارد رانوني صدور حکم جلب يا توريف يا حبس يا اتفا 

اطراد چيست؟ بايد ب  مقررات روانيح جمايي و نيم مييح دادراي كيفر  مراجع  كنيم. 

 برا  مثال، همانگون  ك  گفت  شد موارد رانوني جلب اشخاص در رانون مييح دادراي

كيفر  پي  بيني شده و هرگون  جلبي ك  تارج از چارچوب ممبور صورت گرطت  

باشد جلب در غيرموارد مقرر در رانون تواهد بود و همينطور موارد مجاز توريف اطراد 

در رانون مييح دادراي كيفر  يا روانيح مجازات مانند موارد  ك  ب  صدور ررار 

شاره شده، يا ااير ررارها  تأميني ك  منجر بازداشت مورت در مورد برتي از جرايم ا

ب  بازداشت طرد شوند مشخص شده اات. در مورد حبس نيم بايد ب  كلي  روانيح 

جمايي مراجع  كرد ك  برا  جرايم مجازات حبس تعييح كرده اند و يا اگر مجازات 

حبس برا  جرمي تعييح نشده اات دادگاه در رامب تبديل مجازات، مجازات رانوني 

را با رعايت شرايط مقرر در رانون ب  حبس تبديل كرده اات. بازداشت بدل از جما  

 نقد  را بايد داتل در مفهوم توريف ررار داد و ن  حبس.

رابل يرح اات من اات ك   6٠8بحثي ك  در مورد دو شرط موضوع ماده   

لب يا ميا اجتماع هر دو شرط )صدور حکم از مقامات صالحيتدار و رانوني بودن ج

رانون  162توريف يا حبس( الزم اات؟ ب  نظر مي راد پااخ ايح اوال را ماده   

هرگاه ب  امر غيررانوني مقامات رامي »مجازات ااالمي مي دهد. يبق ماده   ممبور 

در ايح « جرمي وارع شود ممر و مأمور ب  مجازات مقرر در رانون محکوم مي شوند

ب  مقامات رانوني اات ك  صالحيت صدور ناظر »ماده   عبارت مقامات رامي 

داتور را دارند. بنابرايح برا  جرم نبودن عمل هم بايد مقام رانوني باشد و هم 

بنابرايح اجتماع هر دو شرط الزم ب  نظر مي راد. ومي در صورتي ك   1٢«داتور

توريف يا حبس يا اتفا از موارد مقرر در رانون باشد بدون منک  داتور  در مورد 

دار صادر شده باشد چ  بايد كرد؟ برا  مثال، اگرمردم بور از يرف مقامات صالحيتمم

عاد  طرد  را ك  در جلو  چشم منان طرد  را مصدوم مي كند توريف كنند تا 

                                                                                                     
، دانشکده حقوق و يرس  ق ق يیفسو يختصااصي يوره يارشناسي  تقسیسيتمزماي ، علي،  1٢

 18٧٧-18٧٠علوم ايااي، دانشگاه تهران، نيمسال دوم اامتحصيلي 
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تحويل مقامات صالحيتدار نمايند يا اگر وامديح طرد  و  را بازداشت كنند مي توان 

 ايح نوع بازداشتها را رانوني تلقي كرد؟

ب  نظر مي راد اجتماع هر دو شرط رانوني بودن مقام صالحيتدار و رانوني 

بودن داتور جلب يا توريف يا حبس برا  جرم نبودن عمل در هر حال الزم اات. 

اگر بخواهيم رابط  بيح ممر و مأمور را ترايم كنيم مي توان چهار رابط  ب  »چ ، 

 شرح زير ترايم نمود:

 نيممر رانوني و داتور رانو

 ممر رانوني و داتور غيررانوني

 ممر غيررانوني و داتور رانوني

 ممر غيررانوني و داتور غيررانوني

ك  از بيح چهار حامت مذكور طقط حامت اول طارد جنب  مجرمان  اات و بقي  

از  18«حاالت و حتي طرض اوم ك  در من داتور رانوني اات جنب  مجرمان  دارند.

  غيرمجرمان  تلقي كردن حاالت موضوع دو مثال ممبور ب  اينرو، ب  نظر مي راد برا

مواد رانوني ديگر ااتناد كرد. مرحوم دكتر پاد در مورد جرايم مشهود باعتبار مجهول 

در ايح شق طاعل طعل داتگير كردن مجهول »بودن طاعل داتگير  با ايح بيان ك  

 ير كننده دارا  امتاات و از ايالق من مي توان ااتفاده كرد ك  الزم نيست داتگ

رايل ب  جرم نبودن عمل داتگير  تواط مردم بدون نياز « و صالحيت يا حکم باشد

ب  وجود حکم مقام صالحيتدار شده اند و در مورد بازداشت ايفال تواط وامديح ب  

رانون مجازات  16٠رانون مجازات عمومي )بند ت ماده    128جمء متر ماده   

ااتناد كرده اند و عالوه بر ايح دو مورد  16رانون مدني 11٧2و ماده    15ااالمي(

                                                                                                     
 دكتر علي مزماي ، پيشيح 18
رانوني و ارپراتان صرار و مجانيح اردامات وامديح و اوميا  »اعمال زير جرم محسدوب نمي شود:   15

شدود، مشروط بر اينک  اردامات مذكور در حد متعارف و  ك  ب  منظور تأديب يا حفاظت منها انجام مي

 «حدود شرعي تأديب و محاطظت باشد
ابويح حق تنبيد  يفدل تود را دارندد ومي بد  اادددتناد ايح حق نمي توانند يفل تود را تارج از     »16

 «نمايندحدود تأديب تنبي  
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جلب و داتگير  كسانيک  داتگاه رضايي يا انتظامي برا  داتگير  منان از مردم 

ب  نظر مي راد  15ااتمداد كرده اند را نيم از موارد داتگير  مجاز اعالم كرده اند.

ي توان ايح حامت در حامت اتير حکمي از يرف مقامات صالحيتدار وجود دارد و م

اعم از حامتي اات ك   6٠8ررار داد، چون حکم ماده    6٠8را مشمول ماده   

يا اينک  از يرف مراجع رامي 1٧حکم ممبور در اتتيار اطراد ررار داده شده باشد

ااتمداد برا  توريف متهم مشخصي  صورت گرطت  باشد. در مورد اردام وامديح نيم 

وان زايل كننده عنصر رانوني ااتناد نمود. و در وارع مي توان ب  حکم رانون ب  عن

رانون گذار ك  اعمامي را ب  يور كلي جرم شناتت ، تود با تصويب متح رانوني ديگر، »

من را در اوضاع و احوال تاص معاف از مجازات دانست  و دروارع با زايل كردن اثر 

در 1٠«شناتت  اات.عنصر رانوني در مورد اعمال بخصوص، عمل مجرمان  را موج  

ارتباط با داتگير  متهم ب  ارتکاب جرم مشهود نيم شايد بتوان ب  بند ب ماده   

بحث رانون »رانون مجازات ااالمي ااتناد نمود. هرچند از نظر حقوق كيفر   16٠

اهم و مهم طارد مبنا اات، چ  ورتي ك  رانون گذار رانوني را وضع مي كند نظر ب  

و از ايح جهت  12«ندارد و روانيح را نيم با هم مقايس  نمي كندمهم يا اهم بودن من 

دارا  ابهام اات، ومي از حيث اينک  شايد بتوان اهميت  16٠حکم بند ب ماده   

تحويل مرتکب رتل ب  مراجع رضايي را ك  در جلو  چشمان مردم با ضربات چارو 

مي تواند مشمول بند طرد  را از پا  در مي مورد مهمتر از الب مزاد  دانست مورد 

اگر شهود رضي  ب  انتظار رايدن مأموريح دات رو  »باشد، چ   16٠ب ماده   

دات بگذارند و تماشا كنند، باعث طرار مرتکب و امحاء مثار جرم تواهند شد و هيچ 

 56ماده  1رانون گذار در تبصره   ٢٨«عقل اليمي چنيح حکمي را تجويم نمي كند.

                                                                                                     
 ٢6٨پاد، ابراهيم، پيشيح، ص   15

در صورت ضرورت راضي مي تواند برگ جلب »رانون مييح دادراي كيفر   1٢٢يبق تبصره ماده  1٧

 «را در اتتيار شاكي ررار دهد تا ب  معرطي او، ضابطيح متهم را جلب و تحويل مرجع رضايي نمايند
 ٢88 ( ص18٠٢نتشارات يرح نو، دكتر پرويم صانعي، حقوق جما  عمومي، )تهران: ا  1٠
دكدتدر عدلدي مزمدداي ، تقريرات درس حقوق كيفر  عمومي، دوره دكتر  حقوق كيفر  و       12

 18٧٧-18٧٠جرمشنااي دانشکده حقوق و علوم ايااي دانشگاه تهران، نيمسال دوم اامتحصيلي 
 ٢6٨دكتر ابراهيم پاد، پيشيح ص  ٢٨
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چنانن  »ب  ايح مطلب تصري  و مقرر داشت   2٢  اال رانون مييح دادراي كيفر

ايح رانون ب  صورت مشهود  8٨٢جرائم موضوع بندها  )امف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده 

وارع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستر ، تمام شهروندان ميتوانند 

ل اردامات الزم را برا  جلوگير  از طرار مرتکب جرم و حفظ صحن  جرم ب  عم

 ٢1«.مورند

با توج  ب  اينک  ممکح اات برا  توريف يا حبس نيم عنف بکار رطت  باشد 

نمي توان گفت ك  چون رانون گذاردر مورد اتفا ب  عنف اشاره مي كند ومي در مورد 

توريف يا حبس ب  عنف اشاره نکرده اات مموماٌ توريف يا حبس بدون اعمال عنف 

حکم مقنح ارتضا مي كند ك  توريف يا حبس  صورت مي گيرد مذا، بايد گفت ايالق

اعم از اينک  با عنف صورت بگيرد يا بدون عنف داتل در حکم ماده باشد ومي در 

مورد اتفا اگر عنفي صورت نگرطت  باشد ميا مشمول حکم ايح ماده تواهد بود؟ اثر 

اگر اتفا بدون وجود يکي  5٢1عملي ايح بحث جايي متجلي مي شود ك  در ماده   

از انگيمه ها  موضوع ماده   ممبور باشد داتل در حکم ماده   ممبور نخواهد بود و 

تارج بدانيم طرضي ايجاد تواهد  6٠8اگر اتفا بدون عنف را هم از شمول ماده   

شد ك  در من از طرد  در رامب اتفا  بدون عنف الب مزاد  شده باشد و مشمول 

 581را هم نمي توان مشمول ماده    هينکدام از دو ماده   ممبور نباشد و عمل

 ررار داد ب  ايح اعتبار ك  ماده   ممبور ناظر ب  يفل اات و ن  بمرگسال.

راد با توج  ب  تفسير  ك  در مورد رابط  منطقي بيح عبارت اتفا ب  نظر مي 

                                                                                                     

 :ک رايدگي ميشودب  جرائم زير در دادگاه كيفر  ي -8٨٢ماده  ٢1

 جرائم موجب مجازات الب حيات -امف

 جرائم موجب حبس ابد -ب

 دي  ثلث ميمان با  جرائم موجب مجازات رطع عضددو و جنايات عمد  علي  تماميت جسددماني  -پ 

 من از بي  يا كامل

 جرائم موجب مجازات تعمير  درج  چهار و باالتر -ت 
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و توريف و حبس در مبحث اول برررار كرديم و اتفا را در هر حال شکلي از توريف 

يا حبس تلقي كرديم در طرض عدم اعمال عنف مي توان باز هم عمل را داتل در 

)توريف يا حبس( ررار داد. ومي ايراد  ك  بر ايح تفسير وارد اات  6٠8حکم ماده   

 6٠8در كنار اتفا در ماده   « عنف»ت من اات ك  با ايح كيفيت چ  اثر  بر عبار

مترتب اات؟ ب  ايح ترتيب ب  نظر مي راد ضرورتي ب  ااتعمال عبارت عنف در 

نبوده اات و رانون گذار بايد ماده   ممبور را ب  نحو   6٠8كنار اتفا در ماده   

انشا مي كرد ك  دو شکل از اتفا متصور مي بود. شکل اول، اتفايي ك  در من يکي 

موجود باشد و شکل دوم اتفايي ك  در من يکي  5٢1انگيمه ها  موضوع ماده   از 

 5٢1موجود نباشد ك  حامت اول مشمول ماده    5٢1از انگيمه ها  موضوع ماده   

 شود.  6٠8و حامت دوم مشمول ماده   

« تهديد»يا « عنف»ب   5٢1گذار ب  عنوان كيفيت ارتکاب عمل در ماده   رانون

حو يا ب  ن»كند. هر چند ممکح اات عبارت اشاره مي« ب  هر نحو ديگر»يا «  حيل»يا 

تکاب عمل مهم نيست ومي ب  نظر ايح تصور را ايجاد نمايد ك  كيفيت ار« ديگر

ر من دالمت ب« يا ب  هر نحو ديگر»راد بايد رايل ب  ايح تفسير بود ك  عبارت مي

ت بر من دارد ك  كيفياتي ك  ندارد ك  كيفيت ارتکاب عمل مهم نيست بلک  دالم

ررار مي گيرند از نظر درج  و شدت بايد در رديف « يا ب  نحو ديگر»داتل در مفهوم 

عنف و حيل  و تهديد باشند. ب  عبارت ديگر، منظور رانون گذار من نيست ك  عمل 

اعم از اينک  با حيل  و عنف و تهديد همراه باشد يا نباشد در هر صورت مشمول حکم 

يا بايد با اعمال عنف  5٢1اات بلک  منظور مقنح من اات عمل موضوع ماده    ماده

صورت بگيرد يا با اعمال حيل  يا با اعمال تهديد يا مثالٌ با كتک زدن و  را مخفي 

تعييح  5٢1كند يا بربايد. مويد ايح ااتدالل مجازات شديد  اات ك  در ماده   

ح مي شود ك  با توج  ب  اينک  در ماده شده اات. با ايح كيفيت نيم ايح بحث مطر

اوالٌ رانون گذار در مورد اتف ب  عنف تصري  كرده و در مورد توريف و حبس  6٠8  

با توج  ب  ايالرشان رايل ب  ايح نظر شديم ك  ممکح اات با عنف همراه باشند يا 

امثال منها عمل حتماٌ بايد با عنف و تهديد و حيل  و  5٢1نباشند و ثانياٌ در ماده   
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همراه باشد چ  تفاوتي بيح دو ماده   ممبور وجود دارد؟ ب  نظر مي راد تفاوت دو 

ماده را نهايتاٌ بايد در عنصر رواني جستجو كرد ك  در ادام  در ايح مورد توضيحات 

 الزم داده تواهد شد.

 كيفيات تشديد مجازات. ٢.6.1

رانون گذار ب  كيفياتي  5٢1در كنار كيفيات مربوط ب  ارتکاب عمل، در ماده   

ك  باعث تشديد مجازات مي شوند نيم اشاره كرده اات. ايح كيفيات را مي توان ب  

 شرح زير مورد برراي ررار داد:

 اال تمام باشد، 16در صورتي ك  اح مجني علي  كمتر از 

 در صورتي ك  ربودن با واايل نقلي  انجام پذيرد،

جسمي يا حيثيتي وارد شود، ك  در ايح در صورتي ك  ب  مجني علي  مايب 

 ا  صورت مرتکب ب  حداكثر مجازات محکوم تواهد شد.

دميل تشديد مجازات در حامت اول مايب پذير  بيشتر مجني علي  اات و ب  

اعتبار كم اح و اال بودن  نوعاٌ از توان مقاومت كمتر  در برابر مرتکب برتوردار 

اي  و ارعت در از داترس تارج ااتتح اات. در حامت دوم، ارعت عمل در رب

مجني علي  اات و در حامت اوم ك  در مقايس  با دو عامل اول و دوم از رابليت 

ارزن  بيشتر  برتوردار اات در اثر عمل ارتکابي از ناحي  مرتکب، مجني علي  از 

نظر جسمي يا حيثيتي مطم  مي بيند. بديهي اات در حامت اتير راعده تعدد ماد  

 ل تواهد شد. اعما

 عنصس رويني. 2.2

از حيث عنصر رواني در مواد ا  گان  مورد بحث با توج  ب  مطلق بودن جرم 

بايد گفت ك  با اوءنيت عام جرم تحقق مي يابد. ب  عبارت ديگر، علم ب  حکم ك  

مفروض اات و علم ب  موضوع نيم با توج  ب  كيفيت ارتکاب عمل بايد مفروض تلقي 

اوء نيت عام تواات توريف يا حبس يا ربودن يا اتفا يا دزديدن شود. در مورد 

عالوه بر اوء نيت عام انگيمه مرتکب  5٢1كفايت مي كند و طقط در ارتباط با ماده   

از ربودن يا اتفا بايد يکي از مصاديق مذكور در ماده يا مصاديقي مشاب  موارد مذكور 
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ده وجود انگيمه شرط اات و بدون باشد. در هر حال برا  تحقق جرم موضوع ايح ما

با دو  5٢1انگيمه جرم تحقق نمي يابد و از اينجا يکي از تفاوت ها  ااااي ماده   

مي توان گفت طارق اصلي »روشح مي شود و  6٠8ماده   ديگر و بخصوص ماده   

 5٢1در وجود انگيمه شريران  در مرتکب جرم موضوع ماده    5٢1و  6٠8ماده   

ك  بدنبال احصاء  5٢1در صدر ماده   « يا ب  هر منظور ديگر»ارت از عب ٢٢«اات.

بکار رطت  نبايد ااتنباط كرد ك  اوالٌ  5٢1مصاديقي از انگيمه ها  مذكور در ماده   

برا  تحقق ايح جرم وجود انگيمه شرط نيست و ثانياٌ اگر هم وجود انگيمه شرط باشد 

يا »معتقد بود ك  منظور مقنح از عبارت هر نوع انگيمه ا  كفايت مي كند. بلک  بايد 

من اات ك  انگيمه ها  ديگر بايد در رديف انگيمه ها  مذكور « ب  هر منظور ديگر

در ماده باشند و مجازات انگيح تعييح شده برا  ايح جرم مويد صحت ايح ااتنباط 

 اات.

مطرح شود  6٠8يکي از نکاتي ك  ممکح اات در بحث عنصر رواني در ماده   

حث ادعا  اشتباه از يرف مأمور در طرضي اات ك  حکمي از يرف مقام صالحيتدار ب

در اتتيار او موجود باشد ومي مورد از موجبات توريف يا حبس نباشد، ميا در ايح 

صورت مأمور نيم رابل توبيخ و مجازات تواهد بود؟ ب  نظر مي راد بايد رايل ب  

رانون  162شمول حکم ماده   ايالق حکم مقنح بود و در طرض   ك  عمل م

رانون مجازات ااالمي از  162مجازات ااالمي نباشد بايد مأمور را بااتناد ماده   

 مسيوميت كيفر  مبرا دانست.   

 معاونت ير سلم آزييو و عذر مخفف  و يیفیت مش يه .3

 معاونت .1.3

كسي ك  با علم و ايالع برا  ارتکاب »رانون مجازات ااالمي  6٠5ماده   

جرم مذكور در ماده   طوق مکاني تهي  كرده و بديح يريق معاونت با مرتکب نموده 

باشد ب  مجازات حبس از ا  ماه تا يک اال يا جما  نقد  از يک ميليون و پانصد 

                                                                                                     
ها  مزاد، دانشکده ، دوره كالسيختصااصي یک تقسیسيت يرس  ق ق يیفسو مزماي ، علي،   ٢٢

 18٠1-18٠٢حقوق و علوم ايااي دانشگاه تهران، نيمسال دوم اامتحصيلي 
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 «همار ريال تا ش  ميليون ريال محکوم تواهد شد.

 در مورد ايح ماده دو نکت  رابل توج  اات:

اول منک ، با توج  ب  اينک  مصاديق معاونت طقط ب  تهي  مکان منحصر نمي 

رانون مجازات ااالمي  1٢5شوند و اشکال مختلفي برا  معاونت در جرم در ماده   

منظور از اشکال مختلف ممبور ايجاد »پي  بيني شده اات، و مي توان گفت ك  

ب  تمامي  6٠5ميا حکم ماده    ٢8«گي ذهني در مباشر تواط معاون ااتمماد

 مصاديق معاونت رابل تسر  اات؟

رانون مجازات ااالمي نيم  581و  5٢1دوم منک ، با توج  ب  اينک  احکام مواد 

ناظر ب  مواد ممبور نيم مي  6٠5معناٌ متضمح الب مزاد  هستند ميا حکم ماده   

 باشد؟

طقط ب  يک شکل از  6٠5ول بايد گفت ب  نظر مي راد ماده   در مورد نکت  ا

معاونت نظر دارد، ب  ايح اعتبار ك  الب مزاد  از طرد نوعاٌ در يک مکان صورت مي 

گيرد رانون گذار از بيح مصاديق متعدد معاونت طقط ب  شکل شايع من ك  نوعاٌ برا  

اات توج  داشت  اات، ارتکاب جرم الب مزاد  نيم از اهميت بيشتر  برتوردار 

ومي ايح امر ب  معني جرم نبودن معاونت در ااير مصاديق نيست. در ااير مصاديق 

 رانون مجازات ااالمي ااتناد كرد.  1٢٧از حيث مجازات بايد ب  ماده   

در مورد نکت  دوم نيم پااخ منفي ب  نظر مي راد، چ  رانون گذار صراحتاٌ ب  

اشاره كرده و با  6٠8ر ارتباط با جرم موضوع ماده   انحصار حکم ب  طرض معاونت د

ب  معاونت  6٠5توج  ب  توضيحات مندرج در مورد نکت  اول عدم شمول حکم ماده   

 مقرون ب  صواب اات. 581و  5٢1جرايم موضوع مواد 

 عذر مخفف  .8.٢

اگر مرتکب يا معاون »را ك  بموجب من  6٠6برتي از حقوردانان حکم ماده   

ز منک  تعقيب شود شخص توريف شده را رها كند يا اردام الزم جهت رها شدن ربل ا

                                                                                                     
، دوره كالس ها  مزاد، دانشکده حقوق و تقسیسيت يرس  ق ق يیفسو عم ميمزماي ، علي،   ٢8

 18٠8-18٠5علوم ايااي دانشگاه تهران، نيمسال دوم اال تحصيلي 
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و  ب  عمل مورد در صورتي ك  شخص ممبور را زياده از پنج روز توريف نکرده باشد 

ومي ٢5كيفيت مخفف  تلقي كرده اند.« مجازات او حبس از دو تا ش  ماه تواهد بود

تخفيف موضوع ماده   ممبور بايد من  ب  نظر مي راد با توج  ب  اجبار  بودن اعمال

 را عذر مخفف  تلقي كرد.

بنظر مي راد برا  بهره مند  از تخفيف موضوع ماده   ممبور بايد دو شرط 

 موضوع ايح ماده مجتمعاٌ طراهم باشند:

 رها كردن يا اردام الزم جهت رها شدن توريف شده بايد ربل از تعقيب باشد،

 روز در توريف مانده باشد.توريف شده نبايد بي  از پنج 

بنابرايح اگر مرتکب بعد از شروع ب  تعقيب نسبت ب  مزاد  توريف شده اردام 

كند يا معاون اردامي جهت رهايي و  انجام دهد ومو منک  ربل از روز پنجم توريف 

باشد يا اگر مزاد كردن توريف شده يا اردامي جهت مزاد  و  ب  عمل موردن بعد از 

ربل از شروع ب  تعقيب باشد متهم از ارطاق موضوع ايح ماده برتوردار  روز پنجم ومو

نخواهد شد. اردام الزم جهت رها شدن توريف شده از ناحي  معاون مي تواند در رامب 

گمارش دادن مراتب ب  مأموريح اجرا  رانون يا مگاه ااتتح تانواده و  يا حتي رها 

ف در اتتيار معاون باشد يا هرگون  كردن توريف شده در طرضي ك  كليد محل توري

عملي ك  منجر ب  مزاد  توريف شده بشود يا نشان دهنده حسح نيت معاون در 

رو تفاوتي ك  بيح مباشر و معاون وجود تالش برا  مزاد  توريف شده باشد. از ايح

دارد من اات ك  عمل مباشر امماماٌ بايد منتج ب  نتيج  )مزاد كردن توريف شده( بشود 

مي در مورد معاون چنيح نيست. هرگون  تالشي ك  معاون جهت رها كردن و  و

 صورت ميگيرد امماماٌ ممکح اات منتهي ب  مزاد  توريف شده نشود و شايد هم بشود.

» ناراا تنظيم شده اات. چون عبارت  6٠6ب  نظر مي راد جمل  پاياني ماده 

طقط ناظر ب  « نکرده باشد در صورتي ك  شخص ممبور را زياده از پنج روز توريف

مباشر جرم اات، چون معاون و  را توريف نکرده اات، در حامي ك  عبارت صدر 

ماده هم ناظر ب  مباشر و هم ناظر ب  معاون اات، مذا، بهتر بود ب  ايح صورت نوشت  

                                                                                                     
 ٢6٢ابراهيم، پيشيح، ص پاد،  ٢5
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 «در صورتي ك  شخص ممبور زياده از پنج روز توريف نمانده باشد.» مي شد: 

 كيفيت مشدده .8.8

دو كيفيت مشدده برا  مرتکب در نظر گرطت   6٠٧و  6٠5گذار در مواد رانون

 125يک جا و يي ماده    18٨5اات. حکم ايح دو ماده در رانون مجازات عمومي 

 پي  بيني شده بود:

 6٠5كيفيت مشدده موضوع ماده    .1.8.8

هرگاه مرتکب برا  ارتکاب جرايم مذكور در »مقرر شده اات:  6٠5 در ماده

اام يا عنوان مجعول يا اام و عالمت مأموريح دومت يا مباس منتسب  6٠8ماده   

ب  منان را ب  تموير اتتيار كرده يا حکم جعلي ابراز نموده باشد عالوه بر مجازات ماده 

 «شد.  ممبور ب  مجازات جعل يا تموير محکوم تواهد 

معلوم نيست طلسف  تعييح مجازات جعل برا  چنيح مرتکبي چيست؟  رانون 

گذار مي توانست برا  و  در مقايس  با مرتکبي ك  هينکدام از اعمال موضوع ماده 

را انجام نداده اات مجازات شديدتر  در نظر بگيرد ومي محکوم كردن و   6٠5  

 ندارد.  6٠5و  6٠8 ب  مجازات جرم جعل هيچ انخيتي با حکم ماده  

 ب  چهار رسمت رابل تقسيم اات: 6٠5  حکم ماده

 مرتکب اام يا عنوان مجعول اتتيار كرده اات، -1

ايح حامت طي نفس  عنوان مجرمان  ندارد ومي مي تواند ب  عنوان يک كيفيت 

 مشدده مورد توج  ررار بگيرد. 

اتتيار كرده اات يا مرتکب برتالف وارع اام و عالمت مأموريح دومت را  -٢

 مباس منتسب ب  مأموريح دومت را ب  تموير اتتيار كرده اات،

رانون مجازات  666ايح حامت طي نفس  عنوان مجرمان  دارد و مشمول ماده   

ااالمي اات. در ايح حامت مي توان گفت طرد مرتکب دو جرم شده اات: الب 

مقرر بدارد هم ب  مجازات ماده مزاد  و جعل عنوان. حداكثر من اات ك  رانون گذار 

و معموالٌ در اينگون  موارد مانند تعدد معنو   666و هم ب  مجازات ماده    6٠8  

چنيح شده اات. اتتيار مباس  ٧1٠  برتورد مي كنند، هم چنان ك  در ماده
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منتسب ب  مأموريح دومتي هم در وارع جعل عنوان مأموريح دومتي اات و مرتکب 

ايب بفهماند ك  و  از يرف دومت برا  انجام ايح كار مأموريت مي تواهد ب  مخ

 دارد.

 مرتکب حکم جعلي ابراز كرده اات. -8

 در صورتيک  مرتکب از حکم جعلي ااتفاده كند دو حامت مي توان تصور نمود:

حامت اول من اات ك  تود و  حکم ممبور را جعل كرده اات ك  در ايح حامت 

 ل، ااتفاده از اند مجعول و الب مزاد .مرتکب ا  جرم شده اات: جع

حامت دوم من اات ك  طرد ديگر  حکم ممبور را جعل كرده و و  طقط از من 

ااتفاده كرده اات ك  در ايح حامت مرتکب دو جرم شده اات: ااتفاده از اند 

مجعول و الب مزاد  و معلوم نيست ك  چرا بايد ب  مجازات جعل محکوم شود. مذا، 

وجود  6٠5ود ك  هيچ توجيهي برا  ايح نحوه   انشا  حکم ماده   مالحظ  مي ش

ندارد و معلوم نيست ك  در دو حامت اول ب  مجازات جعل چ  اند  محکوم تواهد 

شد و ماده   ااتناد  دادگاه چ  تواهد بود، مگر اينک  بگوييم در دو حامت اول و 

مربوط ب  حکمي ك  از  دوم ب  مجازات جعل عنوان و در حامت اوم ب  مجازات جعل

 من ااتفاده شده اات محکوم تواهد شد.

 6٠٧  كيفيت مشدده موضوع ماده .8.8.٢

چنانن  مرتکب جرايم مواد ربل توريف شده يا محبوس شده » 6٠٧ يبق ماده

يا مخفي شده را تهديد ب  رتل نموده يا شکنج  و مزار بدني وارد مورده باشد عالوه بر 

جسب مورد ب  يک تا پنج اال حبس و محروميت از تدمات رصاص يا پرداتت دي  

 «دومتي محکوم تواهد شد.

  ربلي اات و در وارع رانون گذار با تر از حکم مادهحکم ايح ماده  معقول

در صورتي ك  مجموع »رانون مجازات ااالمي  185ماده    ٢محاظ حکم تبصره   

ت  باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال جرائم ارتکابي در رانون عنوان مجرمان  تاصي داش

 « گردد.و مرتکب ب  مجازات مقرر در رانون محکوم مي شودنمي

ضرب  يا حبس از دو  ٧5مستوجب شالق تا  552تهديد ب  رتل يبق ماده   
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ماه تا دو اال اات و شکنج  يا مزار بدني يبق مقررات مربوط ب  رصاص يا دي  

  ب  رانون گذار در ايح ماده همانند ماده   مستوجب رصاص يا دي  اات. ايراد  ك

وارد اات من اات ك  طقط ب  شکنج  و مزار بدني اشاره دارد، درحامي ك  ممکح  6٧٠

اات بر شخص توريف شده انواع و ارسام شکنج  ها  روحي ك  در برتي موارد اثر 

ر ب  نظزجر دهندگي منها مي تواند بيشتر از شکنج  و مزار بدني باشد اعمال شود. 

مي راد برا  صدق كيفيت مشدده موضوع ايح ماده وجود تقارن زماني بيح الب 

مزاد  و تهديد ب  رتل يا شکنج  شرط اات. ايح شرط از محح نگارش ماده ب  اادگي 

رابل ااتنباط اات و اشاره مقنح ب  تهديد ب  رتل يا شکنج  توريف شده و ... مبيح 

ريف و  را تهديد ب  رتل نمايد يا و  را شکنج  ايح امر اات، يعني اگر ربل از تو

نمايد و بعداٌ از و  الب مزاد  كند مشمول حکم ايح ماده نخواهد بود و مستقالٌ 

يا مواد ديگر باتهام تعدد ماد  از نوع مختلف رابل تعقيب تواهد  552بااتناد ماده   

عبارت رسمت از »ديوانکشور  6شعب   16/1/181٧مور   8٨٨بود. يبق حکم شماره 

رانون كيفر عمومي )و اگر توريف شده را تهديد ب  رتل نموده يا  1٢5اتير ماده   

شکنج  و مزار بدني وارد مورده باشد جما  او حبس با اعمال شار  تواهد بود( چنيح 

ااتفاده مي شود ك  مزار بدني بايد در اثنا  توريف باشد تا حکم شامل من شود و 

ورتي توريف غيررانوني كند و در ورت ديگر ربالٌ يا بعداٌ او را  اگر كسي يک نفر را در

زده باشد مشمول من حکم نخواهد بود بلک  هر يک از دو عمل مطابق اصول و مقررات 

  ٢6«مجازات عليحده تواهد داشت.

 عالوه بر ايح در ارتباط با ماده   ممبور توج  ب  نکات زير نيم الزم اات:

محاظ  6٠٧در مجازات ماده    552ضوع ماده   مجازات تهديد ب  رتل مو

 محکوم تواهد شد. 6٠٧شده و شخص طقط ب  مجازات موضوع ماده   

طقط ب  تهديد ب  رتل اشاره  552رانون گذار از بيح موارد مذكور در ماده   

مي كند و معلوم نيست چرا ب  تهديد ب  عرض و ناموس و مال و اطشا  ار اشاره 

كيفيت اگر در زمان الب مزاد  يکي از تهديدات ممبور را عملي نمي كند و با ايح 

                                                                                                     
 1٨8 ص ، پيشيح،، احمددطتر  متيح ٢6
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تارج تواهد بود و اگر بتوان عمل را از مصاديق تعدد  6٠٧  كند عمل از شمول ماده

رانون مجازات ااالمي در مورد و  تصميم  185  د  تلقي كرد بايد ب  ااتناد مادهما

 گير  شود.

 زير شود:ممکح اات شکنج  منتهي ب  يکي از مثار 

 6٠٧اگر شکنج  منتهي ب  عمل مستوجب رصاص شود بناب  تصري  ماده    

مرتکب عالوه بر رصاص ب  مجازات موضوع ايح ماده محکوم تواهد شد. معلوم نيست 

چرا شخص عالوه بر تحمل مجازات رصاص بايد ب  مجازات مشدده   موضوع ايح 

چون شخص هم بايد مجازات . 6٠8ماده محکوم شود و ن  مجازات موضوع ماده   

را. در حامي ك  در  6٠٧رصاص را تحمل كند و هم مجازات مشدد موضوع ماده   

 6٠٧در مجازات موضوع ماده    552طرض تهديد ب  رتل مجازات موضوع ماده   

 محاظ شده اات.

رانون مجازات  515اگر شکنج  منتهي ب  يکي از صدمات موضوع ماده   

اال حبس تواهد بود ك  شديدتر از  6تا  ٢ازات و  شود مج ٧6ااالمي اال 

 181مي باشد و راعدتاٌ بايد مجازات اشد وطق ماده    6٠٧مجازات موضوع ماده   

رانون مجازات ااالمي در مورد و  اعمال شود. حال اوامي ك  مطرح مي شود من 

وند در زمان الب مزاد  وارد ش 515اات ك  اعم از اينک  صدمات موضوع ماده   

در مورد مرتکب اعمال تواهد شد و در  515يا تارج از من مجازات موضوع ماده   

طرضي ك  در زمان الب مزاد  صدمات ممبور وارد شوند تکليف الب مزاد  صورت 

 گرطت  چ  تواهد بود؟ رانون گذار ب  ايح مطلب توج  نکرده اات.

  جازات مادهباشد طقط م 515  ماده در صورتي ك  صدمات مشمول تبصره  

 در مورد مرتکب اعمال تواهد شد. 6٠٧
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 نتیج  گیسو

و نيم مواد  6٠٧امي 6٠8منن  ك  طي حد ذات  موضوع حکم رانون گذار در مواد 

رانون مجازات ااالمي را تشکيل مي دهد حمايت از يکي از حقوق اومي   581و  5٢1

بدان اشاره شده اات و رانون ااااي  8٢انسانها ب  عنوان مزاد  اات ك  در اصل 

اعتبار شدت و ضعف تطر  ك  از ناحي  مرتکب در اشکال مختلف   رانون گذار نيم ب

الب مزاد  برا  طرد و امنهاي  نظم عمومي ايجاد مي شود اردام ب  تعييح مجازات 

( بايد ماده   581و  5٢1، 6٠8نموده اات. از بيح ا  ماده   اصلي مورد بحث )

متضمح يک  5٢1  ي در ايح مورد تلقي كرد، چ  مادهاده   اصلرا ب  عنوان م 6٠8

نيم باعتبار  581  يي با انگيمه ها  شريران  و مادهكيفيت مشدده تحت عنوان مدم ربا

متمايم مي شوند، هر چند تميرماي   6٠8تصوصيت بمه ديده )يفل بودن( از ماده   

مبور اات و ب  ايح اعتبار اات مواد ممبور نيم حمايت از مزاد  اطراد موضوع مواد م

كند و برا  ربودن يا اتفاء ب  يفل مرده اشاره مي 581ماده   ك  در رسمت اتير 

و  مجازات كمتر  تعييح مي كند و حتي ايح مجازات در مقايس  با مجازات ماده 

ناظر ب  مخفي كردن جسد متوطي )متوطايي ك  يفل نيست( نيم تفيف تر  586  

 اات.

وارد اات من اات ك  عليرغم منک  رانون  581بر مقنح در ماده    ايراد  ك 

گذار در مقام اتخاذ يک اياات جنايي اطتراري در مورد يفل و علي امظاهر برا  

برا  مرتکب جرم موضوع ماده  6٠8 حمايت بيشتر از اوات در مقام مقايس  با ماده

 مجازات كمتر  تعييح نموده اات. 581  

بر مقنح وارد اات من اات ك  برا  موضوع واحد )الب  ايراد ديگر  ك 

مزاد ( امفاظ متعدد بکار برده اات، در حاميک  با توج  ب  هدف و  ك  حمايت از 

مزاد  اطراد اات نياز  ب  ااتعمال امفاظ متعدد ك  نتيج  هم  منها يکي اات )الب 

توانند از اينک  مي طنظرمزاد ( نداشت  اات، مضاف بر اينک  بر امفاظ متعدد ممبور، صر

 ها  متفاوت بشوند، اثر عملي تاصي نيم مترتب نيست.موجب برداشت

 با ماده 6٠٧  ايراد ديگر عدم توج  ب  توامي ناشي از تداتل حکمي بيح ماده
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 اات. 515
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