
 
 

38 

Study of Kidnapping in Iranian and USA Criminal Law Volume 4, Issue 2, Winter and Spring 2021– pages 38 to 52 

 

Research Paper 

Study of Kidnapping in Iranian and USA Criminal Law 
Mohammad Hassan Hassani1 Hamid Alizadeh *2 Omid Parsipour3 

 
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Damghan University, Damghan, Iran. 
2 PhD students in Criminal Law and Criminology, Urmia University, Urmia, Iran. 
3 Master of Criminal Law and Criminology, Damghan University, Damghan, Iran. 
 

 10.22080/lps.2020.19320.1185 

Received: 
July 16, 2020 
Accepted: 
January 18, 2021 
Available online: 
February 20, 2021 

Abstract 
Respect for the freedom of individuals means freedom of movement for all 
fundamental human rights, and kidnapping is considered one of its violations and 
crimes against the spiritual identity of individuals. Kidnapping also falls under the 
category of hindrance because it may facilitate some crimes. The kidnapping in 
Iranian and USA law indicates the efforts of the two countries' legislators to 
protect personal freedom. However, USA criminal policy is more effective in both 
criminalization and punishment than Iran. The fragmented, inadequate, 
unnecessary and vague criminalization of criminality and the consequent 
mismanagement and consequent mismanagement of it have posed serious 
challenges to Iran's effective criminal protection. In contrast, criminalization of 
violations of personal liberty as a unit or basic crime and related offenses and the 
application of a system of punitive penalties for the purpose of accurately 
establishing the proportionality between crime and punishment in the USA have 
greatly contributed to its effectiveness. 
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 چکیده
اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و 

شود. جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده میربایی یکی از مصادیق نقض آن و از  آدم
ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم آدم

ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران انگاری آدم گیرد. جرممانع نیز قرار می
کیفری آمریکا در مقایسه با  . با این وجود سیاستدو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد

انگاری چندپاره، نارسا،  باشد. جرمانگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر میایران هم در مقوله جرم
زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد 

با چالش را  در مقابل جرمهای جدی مواجه ساخته  ایران  آزادی شخصی  است.  انگاری نقض 
های مدرج با تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات

 هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است. 

 کلیدواژه ها: 
ربائی، آزادی شخصی، آدم 

 گروگانگیری، توقیف غیرقانونی. 

 مقدمه ١
از   انسانهاست.  طبيعي  حقوق  کلیدیترین  از  يكي  آزادي 
بدون   است،  هرکاری  انجام  معنایی  به  آزادی  عوام  منظر 
قرار   بازخواست  مورد  کارها  آن  انجام  خصوص  در  آنکه 
گیرند. ازمنظر فالسفه آزادی درمعنایی حقیقی تبعیت از  
یک نظم اخالقی، اجتماعی و منطقی است. چراکه آزادی  

ایی حقیقی نوعي لجامگسيختگي و هرج و  در غیر از معن 
).  ازاینرو، آزادی دارای  ٢،  ١٣٩٠مرج است (رهامی، آبانگاه،  

معانی و انواعی است. آزادی که در این نوشتار مورد نظر  
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 -  تلفن:
 

است، آزادی رفت و آمد آدمي است که قانون چارچوب آن  
را مشخص میکند. بنابراین افراد براین اساس ميتوانند هر  

د بروند، بنشيند، برخيزند، سكونت يا اقامت  كجا بخواهن
گزينند، سفركنند یا کسی برخالف میلش او را به مکان یا 
جایی دیگر منتقل نکند، كسي مانع وي نشود و راه را بر او 

  .نبندد و او را از رفت و آمد منع نکند مگر به موجب قانون

در سطح قوانین بینالمللی و اعالمیههای حقوق بشر و  
اساسیکشور ایران بر این حق طبیعی و اولیه انسان   قانون

تاکید و حمایت شده است .  تعرض به اين آزادي ميتواند  
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آدمربایی   آنها  از  یکی  باشد که  داشته  جلوههاي مختلفي 
است که محور این نوشتار است. آدمربایی ازجرایم ناقض  
آدمربایی  آزادی اشخاص است.  و سالب  حریم خصوصی 

جرای  از  شمرده  اصوالً  اشخاص  معنوی  شخصیت  علیه  م 
میشود  با این حال ممکن است وقوع برخی جرایم  را نیز 

توان آدمربایی را در طبقه  تسهیل نماید و از این حیث می
 .جرائم مانع نیز قرار داد

عناوین   تحت  شخصی  آزادی  حق  نقض  جرمانگاری 
و   نوزادربایی  آدمربایی،  توقیفغیرقانونی،  متعدد  مجرمانه 

اء نشان از اهتمام قانونگذار کیفری ایران درحمایت از اختف
سالب   رفتارهای  قانونگذار  دارد.  افراد  آمد  و  رفت  آزادی 

غیر توقیف  بر  مشتمل  مستقل  عنوان  چند  با  را  -آزادی 
قانونی، آدمربایی، نوزادربایی و اختفاء دیگری درضمن مواد 

(بخش   ۶۳۱و    ۶۲۱،  ۵۸۳،  ۵۷۰ اسالمی  مجازات  قانون 
 .جرمانگاری نموده است ۱۳۷۵ت) مصوب تعزیرا

در مجموعه قوانین فدرال نقض آزادی شخصی درفصل  
یک   تحت  و  دادرسیکیفری  و  قانون جرایم  پنجم  و  پنجاه 

گذار جرمانگاری شده است. قانون   kidnapping عنوانکلی
فدرال توقیف غیرقانونی، آدمربائی، گروگانگیری و مداخله  

ربایی را در در عواید مالی ناشی از توقیف غیرقانونی و آدم 
قابل مجازات شناخته شده است.    ۱۲۰۴تا    ۱۲۰۱ضمن مواد  

آدم  و  غیرقانونی  ماده  توقیف  موضوع  ممکن    ۱۲۰۱ربایی 
از  هرمنظوری  به  و    است  نقدی  مال  دریافت  جمله 

بزه از  اما  -غیرنقدی  باشد؛  او  آزادی  قبال  در  دیده 
توقیف غیرقانونی دیگری با    ۱۲۰۳گروگانگیری موضوع ماده  

هدف وادار ساختن شخص ثالث به انجام یا خودداری از  
آزادی   برای  ضمنی  یا  صریح  شرط  عنوان  به  کاری  انجام 

ایرابزه یا  قتل  به  تهدید  طریق  از  ادامه  دیده  یا  صدمه  د 
 .(Lippman,2010,340) باشدبازداشت بزهدیده می

تحلیلی درصدد است   -در این نوشتار با روش تطبیقی  
و  ایران  حقوق  در  آدمربایی  جرم  نظاممند  تبیین  ضمن 
آمریکا، به این پرسش پاسخ دهد که نقاط اشتراک و افتراق  

از    این دو نظام حقوقی کداماند و کارآمدی هر یک در دفاع
  .حق آزادی شخصی تا چه میزان است

ربایی از مفهوم و تمییز آدم ٢
 مفاهیم مشابه

انگلیسی  واژههای  معادل   Kidnappingآدمربایی، 
(Abduction)    ،میرزندهدل) ). در تعریف  ١٢،.١٣٩٣است 

آدمربایی برخی چنین بیان داشتهاند: استیال  برانسان و جا 
غیرقانونی و برخالف میل، اراده به جا نمودن دیگری به نحو  

 .)٣٢٤،.١٣٩٨او (گلدوزیان، 

آدمربایی در کامنال به ربودن یک شخص از مکانی به  
میشود  اطالق  است،  انتقال  متضمن  که  دیگر   مکانی 

(Perkins, Boyce, 1991, 28).   مجازات جرم  این  هدف 
بزه انتقال  به  اقدام  که  است  مکان  کسانی  به  دیده 

که در آنجا از حمایت قانونی برخوردار  محصوری مینمایند  
تحت   که  اتاقی  یک  در  شخصی  چنانچه  نمیباشند. 

توان رعب و  کنترلکامل آدمرباست محبوس شده باشد می 
 .دیده ایجاد میشود را تصور نمودوحشتی که برای بزه

چالش جمله  آزادی از  ازحق  حمایتکیفری  قانونی  های 
مستق مجرمانه  رفتارهای  همپوشانی  سالب  شخصی،  ل 

آزادی رفت وآمد و دشواری تفکیک رکن مادی آنها دربرخی  
رابطه  وجود  با  قانونی  تعریف  فقدان  میباشد.  موارد 
وتردید  تداخل  موجب  مذکور  جرائم  بین  تنگاتنگ 
این  است.  شده  آنها  از  هریک  شمول  دایره  درخصوص 
برای   قانونی  مواد  ازتفسیر  ناگزیر  را  حقوقدانان  وضعیت 

محدوده    نمونه  تعیین  برای  است.  نموده  آنها  از  هریک 
روشن نیست که چه تفاوت معناداری بین اختفاء دیگری  

وجود دارد یا تفاوت سلب     ٦٣١و  ۶۲۱و    ۵۸۳موضوع مواد  
ماده   به  -را نمی  ۵۸۳و    ۵۷۰آزادی شخصی موضوع  توان 

وضوح درککرد. تفکیک آدمربائی و توقیف غیرقانونی ساده  
بارت است از سلب آزادی تن رسد. آدمربایی عبه نظر می 

دیگری و انتقال بدون رضایت وی ازمکانی به مکان دیگر 
جابجایی   یا  انتقال  عنصر  بنابراین  قانونی.  مجوز  بدون 

دیده فارق آدمربائی ازتوقیف غیرقانونی و اختفاء دیگری  بزه
میباشد. اما درهمین جا مواجه با این چالش خواهیم بودکه 

دیده را نیز به همراه دارد.  یف بزهآدمربایی درذات خود توق
دراین صورت آیا از مصادیق تعدد جرم به شمار خواهد آمد 
توقیف  و  اختفاء  به  نسبت  وضعیت  همین  خیر.  یا 
توقیف  عالوه  به  است.  صادق  نیز  دیگری  غیرقانونی 
غیرقانونی یا جابجایی به عنف دیگری ممکن است از لوازم 

باشد. دراین وضعیت    و نتایج طبیعی ارتکاب سایر جرایم
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این چالش وجود دارد که جرائم متعددی رخ داده است یا  
علنی   صورت  به  ابتدائا  را  فردی  شخصی  چنانچه  خیر. 
توقیف و سپس او را به مکان دیگر منتقل و در آنجا مخفی  

آیا می  توان وی را مرتکب سه عنوان مجرمانه مجزا نماید 
بان  تشدید خواهد  ها با تعدد مرتکقلمداد نمود؟ این چالش

به  اقدام  مجزا  نقش  ایفای  با  نفر  سه  نمونه  برای  شد. 
می  کامیون  یک  محموله  راننده  سرقت  اول  نفر  نمایند. 

نفر دوم و  را متوقف میسازد  به همراه -کامیون  را  کامیون 
نماید و نفر سوم تا زمان  -راننده به مکان دیگری منتقل می

فی مینماید. حال  تخلیه محموله کامیون، راننده آن را مخ
مسئله این خواهد بودکه آیا هر یک از آنان عالوه بر سرقت  
غیرقانونی،  توقیف  از  دیگری  مجرمانه  عنوان  مرتکب 

شده دیگری  اختفاء  و  میآدمربائی  آیا  و  را  اند  آنها  توان 
شرکای تمامی این جرائم بشمار آورد و مطابق قواعد تعدد  

 .مودجرم (بیش ازسه جرم) با آنان رفتار ن

- علیرغم شباهتهای فراوان آدمربائی با گروگانگیری نمی
دانست(نبیاله، حبیب برهم  منطبق  را کامالً  دو  آن  -توان 

تصویب ٤١،.١٣٩٦زاده،   رغم  به  ایران  دیگر  سوی  از   .(
به موجب  (  ۱۹۷۹کنوانسیون مقابله با گروگانگیری مصوب  

با حق تحفظ)   ١٣٥٨قانون الحاق به اینکنوانسیون مصوب
ز آن را جرمانگاری ننموده است. بند اول ماده نخست  هنو

کنوانسیون مزبورگروگانگیری را اینگونه معرفی مینماید: هر  
شخصی مبادرت به توقیف و بازداشت و تهدید به کشتن،  
مصدوم کردن یا ادامه توقیف دیگری به منظور وادار کردن 
شخص   بینالمللی،  سازمان  کشور،  یک  یا  ثالث  شخص 

ح  یا  یا  حقیقی  انجام  جهت  افراد  از  یاگروهی  قوقی 
خودداری از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی  
کنوانسیون   این  چارچوب  در  نماید  گروگان  آزادی  برای 
به   بنابراینگروگانگیری  است.  شده  گروگانگیری  مرتکب 
توام  بازداشت  یا  توقیف  از  است  عبارت  خالصه  طور 

وادارکر  منظور  به  شخصی  به  باتهدید  ثالث  شخص  دن 
توقیف  جرائم  بنابراین  رفتاری.  انجام  ترک  یا  انجام 
دارای   مادی  دررکن  گروگانگیری  با  آدمربایی  و  غیرقانونی 
سالب   جرایم  سایر  از  گروگانگیری  فرق  و  همپوشانیاند 
آزادی شخصی رکن معنوی آن است. بنابراین اگر آدمربایی  

دم انجام  بدون قصد وادار کردن شخص ثالث به انجام یا ع
نمی  محسوب  باشدگروگانگیری   عالوه  کاری  به  شود. 

است  ثالث  شخص  از  اخاذی  اهداف  با  گروگانگیری 

 
1 Idaho 

می  آدمربایی  خود  درحالیکه  از  اخاذی  هدف  با  تواند 
بزهدیده (شخص ربوده شده) ارتکاب یابد. به عبارت دیگر  
درآدمربایی شخص ربوده شده هدف اصلی جرم است اما  

بز  گروگانگیری  تحقق  ه در  برای  وسیلهائی  تنها  دیده 
های مرتکب توسط شخص ثالث میباشد. برهمین خواسته

که   شخصی  آزادی  سالب  جرائم  سایر  برخالف  اساس 
در   دارند،  پنهانی  صورت  به  آن  درارتکاب  سعی  مرتکبان 
حاضر   درحال  مینماید.  آشکار  را  آن  مرتکب  گروگانگیری 

ماده به  مستند  را  گروگانگیری   قضایی  قانون    ٦٢١  رویه 
مجازات اسالمی به عنوان مصداق آدمربایی  قابل مجازات  
هرمنظور   به  آدمربایی  ماده  دراین  آنکه  چه  میداند. 
صریح   جرمانگاری  حال  این  با  است.  شده  جرمانگاری  
منظور   به  بینالمللی  تعهدات  درچارچوب  گروگانگیری 
ترتبآثار حقوقی خاص آن طبق کنوانسیون یاد شده ضروری  

نظ می به  در  ر  گروگانگیری  اگر  است  ذکر  به  الزم  رسد. 
داخل هواپیما رخ دهد مطابق ماده واحده قانون مجازات  
و   وسایل  در  وخرابکاری  پرواز  امنیت  در  گران  اخالل 

  .قابل مجازات میباشد١٣٤٩تاسیسات هواپیمایی مصوب 

براي  که  آن است  وارد است  برمقنن  که  دیگري  ایراد 
الفاظ متعدد به  موضوع واحد (سلب   آزادي به نحو کلی) 

کار برده است، درحالی که با توجه به هدف ويکه حمایت 
که   متعدد  الفاظ  استعمال  به  نیازي  است  افراد  آزادي  از 
نداشته است،  آزادي)  یکی است (سلب  آنها  نتیجه همه 
ازاینکه   صرفنظر  مزبور،  متعدد  الفاظ  بر  براینکه  مضاف 

م برداشتهاي  موجب  اثرعملی میتوانند  بشوند،  تفاوت 
 .)٩٨، ١٣٩٣خاصی نیز مترتب نیست (رحمدل،

به   غیرقانونی  بازداشت  از  ایالتی  قوانین  و  کامنال  در 
درقانون   است.  شده  تعریف  دیگری  غیرقانونی  توقیف 

آیداهو بازداشت   ١ایالت  که  است  شده  تصریح  صرفاً 
غیرقانونی نقض آزادی شخصی دیگری بدون مجوز قانونی  

با جنحهائی است.   یکجرم  عموماً  غیرقانونی  زداشت 
شناخته میشود و مجازات آن درایالت آیداهو جزای نقدی 
تا حداکثر پنج هزار دالر یا حبس تا حداکثر یک سال یا هر  
غیرقانونی   بازداشت  جرم  در  است.   مذکور  مجازات  دو 

بزه  توقیف  قصد  ایاالت  وجود  است.  ضروری  دیده 
ایالت ٢آرکانزاس دیگو  نمونه های  جزای  ازقانون  آمریکا  ر 

تبعیت و مقرر نمودندکه اینجرم هنگامی ارتکاب مییابدکه  
و   قانونی  مجوز  بدون  یا  بزهدیده  رضایت  بدون  فردی 

2 Arkansas 
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هایی برای دیگران ایجاد نمایدکه ناقض  آگاهانه محدودیت
آزادی رفت و آمد او باشد.  بازداشت باید غیرقانونی و بدون  

با باشد.  بزهدیده  درچارچوب رضایت  افراد  زداشت 
اختیارات قانونی پلیس یا انجام اینکار توسط والدینکودک 
غیرقانونی  بازداشت  انضباطیکودک  تنبیه  بهمنظور 

شود. این جرم میتوان به رضایت بزهدیده به محسوب نمی 
نمونه   برای  نمود.  استناد  اتهام  دربرابر  دفاع  یک  عنوان 

هنگا درپرونده بود.  یککشاورز  متهم  متهم  ائی  که  می 
میخواست به شهر برود خانمش را با زنجیر بست. با این 
وجود چون اثبات شده بودکه متهم به درخواست همسرش 
فاقد   بود  کرده  را  اینکار  تختخواب  به  او  بستن  برای 

مسئولیتکیفری درقبال بازداشت غیرقانونی شناخته شد.    
خالف  دیده به ماندن درجایی یا رفتن به جایی بر اجبار بزه

میلش غالباً به عنوان رکن مادی این جرم توصیف میشود.  
تهدید  یا  فیزیکی  باایجاد محدودیت  است  ممکن  توقیف 
توسل به زور و با آگاهی بزهدیده ازآن انجام شود. توقیف  
ممکن است بدون توسل به زور یا تهدید توسل به زور نیز  

ن انجام شود. برای نمونه توقیف ممکن است از طریق بست 
پرکین پروفسور  شود.  بوی ٣سدربانجام  پروفسور   ٤سو 

خاطرنشان ساختند با ممانعت دیگری از رفت وآمد در یک 
استفاده   دیگری  ازمسیر  میتواند  تازمانیکه  مسیر  چند  یا 
دریک   دیگری  توقیف  نمیگردد.  محقق  توقیف  نماید 

شده نیزممکن اتوبوس درحال حرکت یا درهواپیمای ربوده
 .(Perkins, Boyce, 1991, 244)است

در حقوقکیفری آمریکا افرادی که به صورت غیرقانونی  
توقیف میشوند میتوانند از دادگاه مدنی مطالبه خسارت 

بزه انتقال  ضرورت  عدم  جرم  نمایند.  تحقق  برای  دیده 
آدمربایی   از  جرم  این  تفاوت  مهمترین  غیرقانونی  توقیف 

ربائی عالوه است. عالوه برآن درمواردی همکه قوانین آدم
بزه بزهبرانتقال  توقیف  مجازات  دیده،  قابل  رانیز  دیده 

دیده مشروط بهآن است یا  میشناسند مجازات توقیف بزه
دیده درمکانی نگهداری شودکه امکان  مخفیانه باشد ویا بزه

باهدف  و  نداشتهباشد  را  بادیگران  تماس  و  دسترسی 
رقانون  خاص(برای نمونه دریافت باج) انجام شده باشد. د

از  آدمربایی  تحقق  برای  استکه  نمونه تصریح شده  جزای 
قابل   میبایست  آن  زمان  مدت  دیگری  توقیف  طریق 

 
3 Professor Perkins 
4 Professor Boyce 
5 Alabama 
6 Georgia 

مالحظه باشد.  درمقابل درجرم  بازداشت غیرقانونی ممکن  
بزه (مانند یک  است  و خصوصی  مکانعمومی  دریک  دیده 

دیده خانه) توقیف شود ونیز ممکن است مدت توقیف بزه 
طو یا  آالباما کوتاه  ایالت  مانند  درایالتهایی  باشد.   ٥النی 

شرایطی  تحت  دیگری  توقیف  به  اقدام  فردی  چنانچه 
نمایدکه او را درمعرض خطر صدمه بدنی شدید قرار دهد  
در   میشود.   تشدید  غیرقانونی  توقیف  جرم  مجازات 

به   ٧ن متهم به نام جیمز شو ٦ائی  در ایاالت جورجیا پرونده
بزه  ن فرد  به  الیزابتگوتری دیده  راتهدید   ٨ام  او  و  حملهکرد 

که اگر سوار ماشینش نشود او را میکشد. براساس    نمود
دیده وقتی متهم او را به داخل اتومبیل هل داد  اظهارات بزه 

ناسزا   متهم  زد.  بوق  و  محکم چسبید  را  اتومبیل  اوفرمان 
گفت وآنجا را ترککرد. بنا بهگزارش پلیسگوتری پس ازآنکه  

سوار متهم   خودش  واختیار  اراده  با  دورشد،  آنجا  از 
اتومبیلش شد. متهم از آدمربایی تبرئه شد اما محکوم به  

 .(Lippman,2010, 363)بازداشت غیرقانونی گردید

بازداشت غیرقانونی نگهداری یا توقیف عامدانه دیگری  
از طریق  توقیف  ممکن است  قانونی است.  بدون مجوز 

توس تهدید  زور،   به  تحقق توسل  یاسایر طرق  زور  به  ل 
در بازداشت غیرقانونی   .(McCord et al., 2006, 120)یابد

بزه ندارد. انتقال  ضرورت  بزهدیده  یانگهداری  دیده 
بازداشت   مصادیق  از  که  درصورتی  غیرقانونی  بازداشت 
غیرقانونی مشدد، نباشد یک جرم از درجه جنحه محسوب  

 .(Samaha,2011, 367) میشوند

کنو گروگانگیری مطابق  علیه  بینالمللی  ، ٩انسیون 
این   مطابق  است.  شده  شناخته  جرم  گروگانگیری 
کنوانسیون کشورهای عضو متعهد به تعقیبکیفری مجرمان  
یا استرداد آنها به کشورهایی هستند که خود را مستحق  

 .( Lippman,2010, 357) دانندتعقیبکیفری مجرم می 

دیدگان قاچاق  بزه  درکنگره آمریکا نیز قانون حمایت از
و قانون اقدام تعقیبی و سایرتدابیر   ٢٠٠٠و خشونت درسال  

بهره به  بخشیدن  پایان  عصرکنونی   برای  ازکودکان  کشی 
به تصویب رسیده است. در سالهای اخیر    ٢٠٠٣مصوب   

در ایاالت متحده امریکا قوانین جامعی برای کنترل جرم از  
دیگ و  با ضابطین قضایی  ارتباط  در  برای  جمله  نهادها   ر 
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Comparative Law Biquarterly 
 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

است شده  تصویب  انسان  قاچاق  با  مقابله   بخصوص 
(Dill,2006, 15). 

برای   یا  فصل  این  مقررات  نقض  با  که  شخصی  هر 
استفاده از کار یا خدمات دیگری او را اجیر، مخفی یا منتقل  
تحویل   دیگری  از  یا  تحویل دهد  دیگری  به  را  او  یا  نماید 

کثر به بیست سال  بگیرد به پرداخت جریمه نقدی یا حدا
یا هر دو مجازات محکوم میگردد. چنانچه نقض این ماده 
منتهی به مرگ شخص شود یا نقض  آن مشتمل آدمربائی  
سو  ارتکاب  به  شروع  یا  مشدده  جنسی  استفاده  سو  یا 
استفاده جنسی مشدده یا شروع به قتل باشد مرتکب به  
یا هر دومجازات   یا حبسابد  یا حبسمدتدار  جریمه نقدی 

 .(Wallace, Roberson,2015, 189)محکوم میشود 

ارکان متشکله آدمربایی در  ٣
 حقوق ایران و آمریکا

دراین مبحث ارکان متشکله بزه آدمربایی (عنصرقانونی،  
بررسی   آمریکا مورد  و  ایران  مادی و معنوی) در دو کشور 

 .قرارگرفته است 

 رکن قانونی ٣٫١
ماده   ایران  درحقوقکیفری  آدمربایی  بزه    ٦٢١رکنقانونی 

چنين اشعار ميدارد:    ١٣٧٥قانون مجازات اسالمي مصوب  
هرکس به قصد مطالبه وجه مال يا به قصد انتقام يا به  
هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو  
ديگري شخصا يا توسط ديگري، شخصي را بربايد يا مخفي  

به خواهد شد.   كند  محكوم  پانزده سال  تا  پنج  از  حبس 
درصورتي كه سنمجنيعليه كمتر از پانزده سال تمام باشد 

عليه  -يا ربودن توسط وسيله نقليه انجام پذيرد يا به مجني
حداكثر  به  مرتكب  شود  وارد  حيثيتي  يا  جسمي  آسيب 
مجازات  تعيين شده محكوم خواهد شد و درصورت ارتكاب  

جازات آن جرم نيز محكوم ميگردد. لیکن جرايم ديگر به م
تعزیری   حبس  مجازات  کاهش  قانون  مطابق  ماده  این 

در خصوص مجازات با تغییراتی همراه است.    ١٣٩٩مصوب  
این قانون چنانچه ارتکاب   ١از این رو مطابق  بند (ب) ماده  

ماده   موضوع  آدمربایی  بزه  مادی  مجازات    ۶۲۱رکن  قانون 
یا تهدید باشد،   ۱۳۷۵اسالمی (تعزیرات) مصوب   با عنف 

مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا  
به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد 

 
10 Wisconsin 

بود و در مواردی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال  
تمام باشد با ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا 

حیثیتی وارد شود، مجازات  به مجنی علیه آسیب جسمی یا  
ماده   دوم  مطابق قسمت  اسالمی   ۶۲۱آن  قانون مجازات 

قانون    ۱۳۷۵(تعزیرات) مصوب   در  مقرر  حداکثر مجازات 
خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون  
مشمول   مرتکب  مجازات  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش 

، حسب مورد  ۲/۱۳۹۹/ ۲۳اصالحی    ۶۲۱قسمت دوم ماده  
حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود. بعالوه 

ماده   به    ١٣٧٥ق.م.ا    ٦٢١تبصره  شروع  مجازات  و  نسخ 
 .اعمال میشود ١٣٩٢ق.م.ا   ١٢٢آدمربایی  مطابق ماده 

عنصر قانونی آدمربایی در ایاالتهای مختلف ایاالت متحده  
آمریکا و قانون جزای نمونه متفاوت است که در ادامه به  

  .ها میپردازیمآن

ماده   ویسکانسین   ٩٤٠-٣١مطابق  ایالت   ١٠قانون 
به   مکان  یک  از  دیگری  انتقال  از  است  عبارت  آدمربایی 
یا   توقیف  قصد  با  و  بزهدیده  رضایت  بدون  دیگر  مکان 
حبس بصورت مخفیانه یا  بکارگماشتن یا انتقال اجباری  

 .بزهدیده  به خارج از این ایالت

مقرر ٢٠٢ماده   کالیفرنیا  ایاالت  قوانینکیفری  مجموعه 
یا ارعاب اقدام به  با توسل به زور  میدارد: هر شخصیکه 
ربایش یا توقیف دیگری دراین ایالت نماید و اورا به کشور، 
ایالت یا شهرستان یا بخش دیگری از همان شهرستان ببرد  

ماده   مطابق  میشود.  آدمربایی  به  قانون    ٩٤٠-٣١محکوم 
ویسکانسین آدمربایی عبارت است از انتقال دیگری  ایالت  

از یک مکان به مکان دیگر بدون رضایت بزهدیده و با قصد  
توقیف یا حبس بصورت مخفیانه یا  بکارگماشتن یا انتقال 

 .اجباری بزهدیده  به خارج از این ایالت

آدمربایی     ٢١٢-١ماده   درخصوص  نمونه  جزای  قانون 
انتقال غیرقا یا  مقرر داشته:  ازمحل سکونت  نونی دیگری 

قابل  -محل مسافت  مقدار  با  دیگری  انتقال  یا  کارش 
مالحظه از محلیکه درآن یافت میشود یا توقیف غیرقانونی  
مکان محصور   دریک  توجه  قابل  زمان  برای مدت  دیگری 
 :چنانچه توام با اهداف زیر باشد آدمربایی محسوب میشود

پا .١ یا  باج  دریافت  برای  بزهدیده  یا  توقیف  داش 
 توقیف او به عنوان سپر بال یا گروگان یا؛ 
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برای تسهیل ارتکاب به هر نوع جنایت یا فرار پس  .٢
 از ارتکاب هر نوع جنایت؛

برای ایجاد صدمه بدنی به بزهدیده  یا ارعاب بزه   .٣
 دیده یا دیگری یا؛

 .برای مداخله در وظایف دولتی یا سیاسی .٤

بینالم  ١٢٫٤ماده   (a) بند آدمربائی  توسط  قانون  للی 
والدین نیز مقرر داشته: هرکسکودکی را از ایاالت متحده  
راکه   کودکی  یا  نماید  انجامآن  به  شروع  یا  نماید  خارج 
از اجرأی  درایاالت متحده بوده است را به قصد ممانعت 
حقوق والدینی در بیرون از ایاالتمتحده نگه دارد طبق این  

یا حداکثر   به جریمه  مجازات  ٣بند  دو  هر  محکوم    سال 
شخصی   معنای  به  مقرره  دراین  کودک  اصطالح  میگردد. 
«حقوق  اصطالح  دارد.  سال  شانزده  از  کمتر  که  است 
و   مراقبت  حق  معنای  به  کودک  با  رابطه  در  والدینی» 
حضانت فیزیکی کودک است اعم از آنکه والدین کودک با  
هم یا جدای از هم زندگی نمایند (و شامل حق مالقات نیز  

خ و  یا  میشود)  دادگاه  حکم  یا  قانون  اجرأی  از  ناشی  واه 
باشد والدین  بین  فیما  آور  الزام  قانوناٌ   توافق 

(Samaha,2015, 424). 

 رکن مادی  ٣٫٢
قانون مجازات اسالمي    ٦٣١و     ٦٢١ربودن كه در مادهي   

مورد تصريح قرار گرفته است، مفهوم روشني دارد، ربودن  
ديگر بدون    شخص عبارت از منتقل كردن او ازجايي به جاي

مفهوم  تغييرمكان  و  جابجايي  بنابراين  اواست.  رضايت 
اصلي ربودن است. به اين ترتيب تفاوت اين جرم با جرم 
بازداشت غيرقانوني در عنصر جابجايي ونقل و مكان است.  
به   ربودن  عنوان  صدق  براي  الزم  جابجايي  ميزان  اما 
تشخيص عرف بستگي دارد وبه طور دقيق نميتوان آن را  

آنقدر م بزهديده  است  ديگرالزم  تعبير  به  كرد.  شخص 
تغيير مكان داده شده باشد كه عرف بگويد او از یک محل  
به محل دیگر منتقل شده است اما اينكهگفته شده است  
اگرشخص بازداشت شده، را از طبقه اول منزل به طبقه  
دوم آن منتقل كند، نميتوان عمل او را آدمربايي دانست  

). صحيح به نظر نميرسد وممكن است ١٣٩٧،١٦٣(آقایینیا،  
كفايت   آدمربايي  صدق  براي  جابجايي  ميزان  همين  عرفاً 

برميآيد، اين است   ٦٣١و    ٦٢١كند. آنچه از منطوق مواد   
كه با ربوده شدن شخص يا طفل؛ يعني، انتقال وي از يک  
تحقق جرم   براي  الزم  فيزيكي  رفتار  ديگر،  به محل  محل 

ند. بنابراين الزم نيستكه مرتكب پس  آدمربايي كفايت ميك

تا جرم   ازربودن بزهديده رامدتي هم درمحلي نگه داشته 
يابد. مسالهائی که مطرح   يا طفل ربايي تحقق  آدمربايي 
یا مستمر؟   آني  آدمربايي جرمي  آیا  که  این است  میشود 
دارد.   وجود  نظر  اختالف  حقوقدانان  بین  خصوص  دراین 

می آنی  جرمی  (می-برخی  ،    ١٣٩٨رمحمدصادقی،  دانند 
ديگر،  ٥٦٨ محل  به  محلي  از  جابجايي  محض  به  زيرا   .(

بدون رضايت او، اينجرم محقق است. در حالي كه برخي  
گذشت   مستلزم  كه  است  اقدامي  جابجايي  دارند  عقيده 
زمان متعارف است. بنابراين آدمربايي را بايد جرم مستمر  

(آقایینیا،   اساس١٦٤،  ١٣٩٧بدانيم  آنكه  حال  آنچه  ).  ا 
درآدمربايي الزم است صدق جابه جايي عرفي است، اين  
يا   كوتاه  زمان  مدت  در  مورد  حسب  ميتواند  جايي  جابه 

 .طوالني حادث شود

عمومی   هیأت  اینکه  به  توجه  با  میرسد  نظر  به 
مجنیعلیه  -دیوانعالی پروندهائیکه  خصوص  در  کشورکه 

 پس از وقوف قصد متهم مبنی بر آدمربایی آگاه شده خود
است.  نموده  پرتاب  بیرون  به  نقلیه  وسیله  از  را 
هیاتعمومیدیوان عمل مرتکب را درحد شروع به آدمربایی  
بود.   آنی  جرم  آدمربایی  اگر  رو  این  از  است.  دانسته 
میبایست هیات دیوانعالی کشور عمل مرتکب را آدمربایی  
(گلدوزیان،  آدمربایی  به  شروع  نه  مینمودند  محسوب 

دیوانعالی کشور بیان داشته: صرف    ٣٧). شعبه٢١٠،  ١٣٩٨
مقدمه  وقتی  خصوصاً  شخص  جرم  جابجایی  ارتکاب  ی 

  .گرددربایی تلقی نمیدیگری است، آدم

درحقوق کامنال به آدمربایی عبارت میباشد ازربودن یا  
دزدیدن انسان ونقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر  

 پیدا کردن  بر خالف میل و ارادهاش. به عبارت دیگر استیال
بر یک شخص نقل مکان دادن او از یک کشور به کشور 
را  او،  و خواست  بر خالف میل  غیرقانونی  دیگربه صورت 

ربایی میگویند. هنگامی یک شخص به عنوان آدمربا  -آدم
شناخته میشود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل  

  .اقامت یا کسب و کارش به محل دیگر منتقل کند

)  انتقال یا حبس ١٫٢١٢قانون جزای نمونه (مادهمطابق  
یا   تهدید  زور،  به  توسل  با  استکه  غیرقانونی  صورتی  در 

از   کمتر  شخص  درمورد  یا  شود  انجام  یا   ١٤اغفال  سال 
اشخاص   سایر  یا  قیم  والدین،  رضایت  بدون  محجور  

شود  انجام  او  رفاه  از  مراقبت   ,Wallace) مسئول 
Roberson:2008, 186 ). 
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انسان  موضو غيرقانوني،  بازداشت  و  آدمربايي  جرم  ع 
زنده است. بنابراين عمل ربايش بايد نسبت به انساني كه  
زنده است و حيات دارد انجام شود. مبدأ حيات از لحاظ  

تحقق -زيست شرط  اما  است.  نطفه  انعقاد  شناسي، 
است.   حيات  بودن  مستقل  انسان،  بازداشت  و  ربايش 

وضوع اين جرم قرار گيرد، اين بنابراين اگر زن حاملهائي م
جرم نسبت به جنين وي منتفي است. زيرا اين جرايم عليه  
آزادي رفت وآمد افراد هستند و جنين هر چند يک موجود  
زنده است، ولي مفهوم آزادي براي اومعنايي ندارد تا تعرض  
نحوه  اوصاف،  بااين  گيرد.  خود  به  مجرمانه  عنوان  آن  به 

مربو قانوني  مواد  كه  نگارش  است  گونهاي  به  طه، 
ترديدها   اين  ميكند،  ايجاد  خصوص  دراين  را  ترديدهايي 

مادهي   اخير  قسمت  از  مجازات    ٦٣١بخصوص  قانون 
اسالمي ناشي ميشودكه مقرر ميدارد: چنان چه احراز شود 
كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد 

ن مقنن  هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. هم چني
همين قانون، به ترتيب به مخفي     ٦٣٦و    ٦٣٥در مواد   

كردن جنازه و مخفي كردن مقتول اشاره دارد و براي آنها  
 .مجازات تعيين كرده است

جرم آدمربايي يا اخفاء، با رضايت بزهديده قابل تحقق 
نيست و صرف سوءنيت مرتكب و داشتن انگيزههاي سوء 

و   آدمربايي  مادي  عنصر  انجام  جرم  و  تحقق  براي  اخفاء، 
كافي نخواهد بود. الزمه جرم آدمربايي و اخفاء عدم رضايت 
(به   بدون رضايت خودش  بايد شخص،  مجنيعليه است. 
طور پنهاني يا علني) جابه جا شود. بنابراين بستن در اتاق  
بر روي ديگري ويا همراه كردن ديگري باخود با ميل ورضاي  

 .وي آدمربايي محسوب نميشود

تقلب   عدم و  حيله  به  باتوسل  است  ممكن  رضايت 
حاصل شود. مانند آن كه مرتكب با استفاده از تاكسي يا  
عنوان   به  برعكس  يا  و  دهد  فريب  را  طرف  مسافركش، 
به   را  راننده  آدرس،  دادن  وبا  شود  تاكسي  سوار  مسافر، 
در صورت   كه  نمايد  داللت  دارد،  آدمربايي  قصد  جهتيكه 

، ١٣٩٧ي محقق است(آقایینیا،  تحقق ساير شرايط آدمرباي
١٦٧(. 

آدمربایی را به نحو مداخله مستقیم    ٦٢١مقنن در ماده  
که  است  مواردی  منظور  بربایدکه  شخصا  عبارت  با 
بدون  و  مستقیما  مرتکبین  یا  مرتکب  توسط  آدمربایی 

 
11 North Carolina 
12 Florida 

غیرمستقیم   مداخله  مقنن  یا  گیرد.  انجام  دیگری  واسطه 
 .ی نموده استکه باعبارت توسط دیگری برباید پیشبین

انتقال بهعنف دیگری از یک مکان به مکان دیگر، به  
، اساس ١١همان نحو مقرر در قانون ایالت کارولینای شمالی 

شود.  اینکه بزهدیده به چه مقدار  آدمربایی محسوب می 
های مهم این جرم محسوب  میبایست انتقال یابد ازچالش

تسهیل ارتکاب  دیده برای  شود. اگر انتقال و توقیف بزهمی 
یک جرم بوده باشد در صورتی آدمربایی محسوب خواهد 
نتایج   واز  بیاهمیت   ، ناچیز  بزهدیده  انتقال  اوال،  شدکه 
طبیعی سایر جرائم نباشد .ثانیا، از عناصر ذاتی سایر جرائم  
نباشد. ثالثا، وابستگی زیادی به سایر جرائم نداشته باشد  

ه نحو قابل مالحظهائی  به نحوی که  ارتکاب سایر جرایم را ب
قابل   به نحو  را  یا خطر کشف سایر جرائم  نموده  آسانتر 

دراعمال این  ١٢مالحظهائی کاهش دهد. دادگاههای فلوریدا
بزه تهدید  صرف  که  دادهاند  رأی  کرات  به  دیده  ضابطه 

باسالح و انتقال او ازیک اتاق به اتاق دیگر و لو آنکه درب  
دستوری برای خارج نشدن    دیدهاتاق بسته شود ولی به بزه 

آدمربائی   به  برای محکومیت  باشد،  داده نشده  اتاق  ازآن 
 .(Lippman,2010, 364) کافی نیست

متهم،   کالیفرنیا  ایالت  در  معروف  پرونده  یک  در 
دیده زنای به عنف را مجبور به طی مسافتی بیست و بزه

دو قدم برای ورود به اتومبیل متهم نمود و برهمین اساس  
م آدم نیز  به  اعالم حکوم  کالیفرنیا  دادگاهعالی  ربایی شد. 

بزه که  مسافتی  مقدار  است  نمودکه  یافته  انتقال  دیده 
آدم انتقال  -درجرم  واقعیت  بلکه  ندارد؛  اهمیتی  ربائی 

آدمبزه اساس  میشود.   دیده  محسوب  ایالت  دراین  ربایی 
ها پس ازدرک این مسئله که تقریبا هرجرمی اغلب دادگاه

نای بهعنف، سرقت به عنف و ایراد ضرب وجرح همانند ز 
بزه انتقال  برمقداری  می مشتمل  نیز  این دیده  از  باشد 
بزه  انتقال  صرف  که  آدمربائی  رویکرد  تحقق  برای  دیده 

سابق  دررویکرد  کشیدند.  دست  میشناخت،  راکافی 
متهم   نیز  آدمربایی  جرم  به  اصلی  جرم  بر  عالوه  متهمان 

ا به حبس ابد بخاطر جرائم شده و منجر به محکومیت آنه
بودمی  شدیدی  مجازات  چنین  استحقاق  فاقد   شدکه 

(Wallace, Roberson,2015, 190).   عالی دادگاه 
در سال   ١٣کالیفرنیا  دانیلز  پرونده  این   ۱۹۶۹در  متهم  که 

پرونده وارد آپارتمان بزه دیده شده بود و باتهدید چاقو او 

13 California 
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را وادار به چند قدم حرکت و ورود به داخل اتاقی نمود که  
درآنجا مرتکب سرقت و تجاوز به عنف شد. دادگاه عالی  
کالیفرنیا حکم محکومیت او به آدمربایی را بااین استدالل  

بزه  انتقال  که  نمود  از نقض  به  دیده  تجاوز  اصلی  عناصر 
نمی و  است  بوده  وسرقت  آدمربایی  عنف  را  آن  توان 

  .محسوب نمود

در حال حاضر دادگاهها معموالً قوانین آدمربایی را صرفاً  
شامل مواردی میدانند که آدمربایی واقعی رخ داده باشد و 
شامل جرائمی نمیدانندکه اساساً  زنا به عنف یا ایراد ضرب  

بو تهدید  و  آن  و جرح  فرعی  نتایج  ربایش  یا  توقیف  و  ده 
ربایی درحال  شود.   به عبارت دیگر قوانین آدممحسوب می 

سایر   فرعی  نتایج  از  که  انتقالی  یا  توقیف  شامل  حاضر 
برای تحقق  .(Lippman,2010, 359) جنایاتاند نخواهد شد

دیده میبایست از  آدمربایی مطابق این ضابطه انتقال بزه
بیش   و  اصلی  باشد.  عناصر  آن  در  فرعی  عنصر  یک  از 

آدمربایی   هنگامی  بزهدیده  انتقال  قضایی  آراء  براساس 
محسوب خواهد شد که سهم مهمی در ارتکاب جرم اصلی 

بزه انتقال  دیگر  عبارت  به  باشد.  آن  داشته  از  مانع  دیده 
بزه خطر شودکه  نماید،  کمک   درخواست  بتواند  دیده 

، فرار متهم را  کشف جرم و دستگیری متهم را کاهش دهد
دیده را در معرض خطر بیشتری قرار  تسهیل نماید یا بزه

 . دهد

دیده  در آدمربایی وجود قصد مجرمانه خاص انتقال بزه 
 .(McCord et al, 2006, 119)بدون رضایت وی الزم است

آدم  مادی  رکن  بزهبنابراین،  توقیف  یا  انتقال  دیده ربایی 
بزه انتقال  مقدار  خصوص  در  تحقق میباشد.  برای  دیده 

برخی   دارد.  وجود  نظر  اختالف  دادگاهها  بین  آدمربایی 
دانند  ها انتقال بزهدیده را برای مقدار کمی الزم می دادگاه 

و قانون جزای نمونه انتقال به مقدار قابل مالحظه یا در  
 .(Samaha,2011, 365) خور توجه را الزم میداند

 رکن معنوی   ٣٫٣
ربایی دیدگاه غالب معنوی آدم   با وجود اختالف نظر در رکن

توقیف   یا  انتقال  قصد  از  آن  معنوی  رکن  که  است  آن 
 .شوددیده بدون رضایت وی تشکیل می بزه

 قصد مجرمانه ٣٫٣٫١
جرم آدمربایی نیز همچون بقیه جرأیم عمدی، نیاز به قصد  
آگاهانه   اراده  مجرمانه و سوء نیت دارد و قصد مجرمانه، 

بداند عملی را که انجام  نقض قانون جزاست، یعنی مرتکب  

میدهد، از نظر قانون، جرم است و با این حال عمدا آن را 
سوءنیت   را  کردن  مخفی  و  ربودن  قصد  اگر  دهد.  انجام 
خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوءنیت خاص نیز خواهد 

). اما اگر قصد ربودن ٥٦٠،  ١٣٩٨داشت (میرمحمدصادقی،  
شد، این جرم نیازی  و مخفی کردن، جزئی از سوءنیت عام با

میرسد  نظر  به  که  داشت  نخواهد  خاص  سوءنیت  به 
احتمال دوم موجهتر باشد و در نتیجه مواردی که در ماده  

بیان شده است (قصد مطالبه وجه، قصد انتقام و هر    ٦٢١
در   که  میباشد  جرم  ارتکاب  انگیزه  دیگر)،  منظور 

  .مسئولیتکیفری تأثیری ندارد

صد تحقق نتیجه مجرمانه و  برخی بر این عقیدهاند ق
هدف نهایی مرتکب از ارتکاب جرم، شرط الزم برای تحقق 
بر   آگاه  اراده  بر  یعنی مرتکب عالوه  میباشد  برخی جرأیم 
ارتکاب جرم باید نتیجه آن را هم فراهم کرده باشد. انتقال  
از مکانی به مکان دیگر و سلب آزادی از متهم و به عبارت 

ی نمودن متهم سوءنیت خاص دقیقتر قصد ربودن و مخف
 .)٥٣، ١٣٩٥است (مرادپور، 

بنابراین، در جرم آدمربایی اگر قصد ربودن و مخفیکردن 
را سوءنیت خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوءنیت خاص  
کردن،   مخفی  و  ربودن  قصد  اگر  اما  داشت.  خواهد  نیز 
جزئی از سوءنیت عام باشد، این جرم نیازي به سوءنیت  

د نخواهد  دوم  خاص  احتمال  میرسد  نظر  به  که  اشت 
 .موجهتر است

مطابق برخی قوانین در آمریکا الزم است نگهداری فرد  
به یک منظور خاص و برای مثال توقیف شخص برای باج 
قانون   باشد.  گروگان،  عنوان  به  توقیف شخص  یا  گرفتن 
الزم   را  خاص  مجرمانه  قصد  یک  وجود  فلوریدا  ایالت 

ممکن است توقیف فرد برای  میداند. قصدمجرمانه خاص  
باج گرفتن یا دریافت پاداش، استفاده از بزهدیده به عنوان  

دیده یک سپر بال یا گروگان، ایراد صدمه بدنی، ارعاب بزه 
باشد.    سیاسی  امور  یا  دولت  وظایف  در  اخالل  ایجاد  یا 
قصد   با  دیگری  آگاهانه  یا  عامدانه  ربایش  تگزاس  ایالت 

  .ا آدمربایی مشدد قلمداد مینمایدارتکاب اعمال فوقالذکر ر 

 انگیزه مرتکب ٣٫٣٫٢
در اكثر كتب حقوقكيفري، انگيزه  به طور دقيق از مفاهيم 
ديگر تفكيک نشده است و  معموالً به جاي مفهوم ديگري 
استعمال شده است. حقوق جزاي ايران، انگيزه را در تحقق  
جرم موثر نميداند مگر در موارد کامال استثنايي که مقنن  
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ریح نموده باشد. موارد استثناء در انگيزه، اصوالٌ درقلمرو  تص
  ٥١٢و  ٥٠٥جرايم عليه امنيت مشاهده ميشود. مانند مواد  

، ١٣٩٧که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است (پوربافرانی،  
٢٠(. 

ديگري»   منظور  هر  به  «يا  عبارت  از  قانونگذار  غرض 
 خارج ساختن انگيزه سوء از مصاديق حصري صدر جمله

«قصد مطالبه وجه يا مال يا انتقام» و تمثيلي نمودن انگيزه 
چنين  اگر  است.  سوء  انگيزههاي  محدوده  در  مرتكب 
استداللي را نپذيريم و انگيزه را موثر در وقوع آدمربايي و  

ماده   موضوع  اخفا   ٦٢١اخفا  ميان  بايد  چگونه  ندانيم 
قايل به تفصيل گرديد؟ به    ٥٨٣موضوع اين ماده و ماده  

انگيزه ع اوال  كه  است  آن  تفسير  اين  نتيجه  ديگر،  بارت 
ميباشد و ثانيا    ٦٢١شرط الزم براي آدمربايي و اخفا در ماده  

چنانچه سوء باشد مصداق آن موثر در وقوع جرم نخواهد  
 .)١٦٩، ١٣٩٧بود (آقایینیا،

در تفسير مفهوم سوء درانگيزه بايد معيار عرف را مالك 
نان معتقدند، اگر زن مطلقهاي قرار داد. بعضي از حقوقدا

راه   در  را  است  پدر  عهده  بر  حضانتش  كه  خود  فرزند 
كودكستان و به انگيزه ارضاء عواطف مادري بربايد و پس 

ربايي  -از چند ساعت او را اعاده نمايد، به نظر ميرسد آدم
محقق نشده باشد. نبايد خروج اقدام از    ٦٢١موضوع ماده  

مباح    ٦٢١ماده   معناي  به  تلقي را  اخفا  و  آدمربايي  بودن 
نمود، بلكه چنين اقدامي ممكن است از مصاديق بازداشت  

ماده   موضوع  غيرقانوني  اخفا  يا  باشد    ٥٨٣و  ق.م.ا 
 .)٢٢٢، ١٣٩٨(گلدوزیان، 

اما نکتهاي که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، آن  
انگیزه  داراي  مرتکب  است  ممکن  گاهی  که  است 

مثالً دختري را که در معرض تجاوز و    خیرخواهانهاي باشد؛
هتک حیثیت است، برباید تا گزندي به او نرسد یا شخصی  
خطر   در  جانش  و  است  مجرمان  تعقیب  تحت  که  را 
یا   ربوده شده  این که شخص  بدون  کند،  میباشد مخفی 
آن   به  و  باشد  داشته  خبر  موضوع  این  از  شده،  مخفی 

که بدون اجازه  رضایت داده باشد. یا مردي همسر خود را،  
وي به مکانهاي ناشایستی میرود. یا مردي، همسر خود را 
از خانه پدرش برباید و به منزل  را ترک نموده،  که منزل 

 .)٥٦٦، ١٣٩٨خود بیاورد (میرمحمدصادقی،  

ماده   استناد  به  میتوان  را  اعمالی  چنین  ق.م.ا  ٦٢١آیا 
، تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است از ظاهر ماده  ١٣٧٥

چنین استنباط شود که پاسخ به این پرسشها مثبت    ٦٢١
است؛ اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضا میکند که 
که   همچنان  ندانیم،  مذکور  ماده  مشمول  را  عملی  چنین 
سابقه وضع این ماده به خوبی بیانگر این مطلب عبارت  
تشدید   قانون  یک  ماده  زیرا  است؛  دیگر»  منظور  «هر 

خاص، به جاي عبارت هر منظور سوء مجازات ربایندگان اش
در   و  بود  برده  کار  به  را  خیرخواهانه  انگیزه  عبارت  دیگر 
نتیجه، باید گفت که انگیزه خیرخواهانه، در این جا نسبت  
و   دارد  تأثیر  مسئولیتکیفري  در  دیگر»   سوء  منظور  «هر 

). ١٧٠-١٧١، ١٣٩٧سوء نیت را به کلی زایل میکند (آقایینیا،  
وص نیز نظر مخالف وجود دارد. برخی بیان  اما در این خص

نمودهاند که انگیزه اعم از شرافتمندانه یا غیر آن باشد در  
می  تنها  و  است  بیتاثیر  آدمربایی  موجب  -تحقق  تواند 
).  ٣٨٥،  ١٣٩٧تشدید یا تخفیف مجازات باشد (گلدوزیان،  

خالف   بر  انگیزه  سوء  که  نمودهاند  بیان  نیز  دیگر  برخی 
تاث سابق  (حبیبزاده، مقررات  ندارد  جرم  ماهیت  بر  یری 

ماده  ٣٢،  ١٣٩١شریفی،   بیان  ٦٢١).  را  سوء  قصد  گرچه   ،
نکرده، اما مواردی که در این ماده به عنوان مصداق بیان  
انتقام)، ظهور در  شده است (قصد مطالبه وجه و قصد 
این مطلب دارد. در برخی موارد دیده میشود که صاحب  

ا در حال دزدی، دستگیر کرده  خانه یا اهالی محل، دزدی ر 
تحویل  تا سپس  میکنند  بازداشت  یا  در محلی، مخفی  و 
مخفی   اشخاص  یا  شخص  اما  بدهند؛  مسئول  مقامات 
تحت   دیگری  کردن  مخفی  یا  آدمربایی  عنوان  به  کننده، 

 .گیرند که این امر، بدون اشکال نیست-تعقیب قرار می

آدمربائی  در حقوقکیفری آمریکا انگیزه مرتکب در جرم   
بیتاثیر است. برای مثال اگر مامور پلیس فردی را در ایالتی  

دستگیر نماید و به صورت غیرقانونی او را به ایالت دیگری   
ببرد   است  تعقیب  فابل  عمد  قتل  اتهام  به  آنجا  در  که 
مرتکب جرم آدمربائی شده است  ولو آنکه انگیزه او برای 

جرم تحقق  باشد  تحسین  قابل  عدالت  آدمربایی    اجرأی 
منوط به آن نیست که مرتکب برای تحصیل منفعت مالی  
آن را مرتکب شده باشد .  عبارت «یا به نحو دیگر» مقرر 
از   مرتکب  که هدف  میشود  مواردی  قانون شامل  این  در 
تمتع   وی  یا هدف  باشد.    شاهد  یک  آدمربایی سکوت  

  .جنسی از بزهدیده باشد
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 کیفیات مشدد آدمربایی ٤
حقوق کیفری ایران و آمریکا مواردی به عنوان کیفیات  در  

مشدده بزه آدمربایی بیان شده که موجب تشدید مجازات  
 .مرتکب میشود در ذیل این موارد مورد بیان شده است

 کیفیات مشدده در حقوق ایران ٤٫١
مقنن   آدمربایی  بزه  خصوص  در  ایران  کیفری  حقوق  در 

ل مشدده بزه برخی اعمال در خصوص بزهدیده را از عوام
مجازات  -آدم به حداکثر  را  مرتکب  و  است  دانسته  ربایی 

قانونی بزه آدمربایی ( مجازات درجه چهار؛ حبس بیش از 
 .سال) محکوم کرده است  ١٠تا  ٥

 سن بزهدیده  ٤٫١٫١
بیان داشته در صورتی که سن مرتکب    ٦٢١مقنن در ماده  

از   که    ١٥کمتر  آدمربایی  مجازات  حداکثر  به  باشد  سال 
مصوب  مطابق   تعزیری  مجازات  کاهش    ١٣٩٩قانون 

می شده،  -محکوم  ربوده  شخص  سن  مورد  در  شود. 
همچنان به همان مالک پانزده سال که در قانون تشدید 

بینی شده بود، باید اکتفا نمود و  -مجازات آدمربایی، پیش
گویی سن بلوغ در این جا تأثیری ندارد، بلکه مهم آن است 

آسیبپذیری او زیاد باشد.    که مجنیعلیه در سنی باشد که
از علل تشدید  را یکی  قانونگذار، صغر سن  این که  علت 
مجازات قرار داده است؛ آن است که شخص صغیر و کم 
آسیب   او  ربودن  و  دارد  بیشتری  حمایت  به  نیاز  سن، 

سازد. همچنین افراد کم سن، زودتر  -فراوانی بر وی وارد می
د؛ بنابراین باید از فریب دیگران را میخورند و اغفال میشون

 .)١٧٣، ١٣٩٧حمایت بیشتری برخوردار شوند (آقایینیا، 

مسئلهائی که میتوان مطرح کرد این است که آیا الزم  
است آدمربا از سن مجنیعلیه آگاه باشد. به دیگر سخن آیا  
در رکن معنوی خدشه ای وارد نمیشود؟ در پاسخ به این 

نحو به  مقنن  که  نمود  بیان  میتوان  سن    سوال  اطالق 
بزهدیده را تعیین نموده و از عناصر مادی جرم محسوب  
نمیشود و جهل مرتکب در سن بزهدیده موثر نیست زیرا 
اساسا جهل به قانون پذیرفته نیست. بعالوه رکن معنوی 
به عامد بودن مرتکب برای آدمربایی کفایت میکند زیرا سن 

بلک ندارد  آدمربایی  ماهیت  در  تغییری  اساسا  ه  مرتکب 
  .موجب تشدید مجازات است

نکتهای که الزم است ذکر شود این است که آیا سن  
بزهدیده بر اساس سن شرعی باید تعیین شود یا براساس  

تقویم رسمی کشور؟ در پاسخ به این سوال باید بیان کرد  
که در حدود قدر متقن سن شرعی است و الزم است که  

ا از آنجا  در جرایم حدی براساس سن شرعی عمل نمود ام
که آدمربایی جرم تعزیری است لذا از این قاعده مستثناء  

  .است. و باید بر اساس سن عرفی عمل شود

ماده   (ب)  بند  حبس   ١مطابق  مجازات  کاهش  قانون 
حبس تعزیری درجه چهار (بیش از     ١٣٩٩تعزیری مصوب  

سال) خواهد بود. بدین معنا که در غیر موارد عنف   ١٠تا  ٥
و ع  تهدید،  ماده  و  ق.م.ا    ٦٢١ناوین مشدده سهگانه ذیل 

سال)    ٥تا    ٢مجازات آدمربایی درجه پنج (بیش از    ١٣٧٥
 .خواهد بود

 آدمربایی با وسیله نقلیه  ٤٫١٫٢
- وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می

نقلیه   وسیله  شامل  جا  این  در  آن  اطالق  اما  باشد؛ 
به  و  میشود  نیز  دوچرخه  مانند  میرسد    غیرموتوری،  نظر 

منظور قانونگذار، وسایلی است که ارتکاب جرم آدمربایی  
را تسهیل میکنند، هر چند وسیلهای مانند تراکتور باشد. و  
علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات  
به حساب میآید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، 
فراوان  وحشت  و  رعب  موجب  هم  و  است  آسانتر   هم 
میباشد   کمتر  مجنیعلیه  فرار  امکان  و  میشود 

 .)٥٦٩، ١٣٩٨(میرمحمدصادقی،

مرتکب   تا  باشد  نقلیه  وسیله  با  آدمربایی  است  الزم 
که   صورتی  در  رو  این  از  شود.  مجازات  تشدید  مشمول 
آدمربایی بدون وسیله نقلیه باشد و بعدا مرتکب از وسیله  

. زیرا  نقلیه استفاده کند مشمول تشدید مجازات نمیشود
نقلیه   وسیله  به  ربودن  کرده  بیان  صریح  نحو  به  مقنن 

  .باشد

 ایراد صدمه به بزهدیده ٤٫١٫٣
آسیب جسمیگرچه ظهور درآسیب بدنی دارد، اما ظاهرا    

به   که  آسیبی  میگیرد.  دربر  هم  را  روانی  و  روحی  آسیب 
آدمربایی   عملیات  اثر  بر  گاهی  میشود،  وارد  مجنیعلیه 

اینکه مجنیعلیه در مقابل عملیات آدمربایی    است، مانند 
قصد   به  آدمربا  وگاهی  برسد  او  به  آسیبی  و  مقاومتکند 
که   میکند  وارد  او  به  آسیبی  مجنیعلیه،  وآزار  اذیت 
ظاهرماده، همه این صورتها را دربر میگیرد، اما باید توجه  
رابطه   آسیب،  ورود  و  ربودن  میان  است  الزم  که  داشت 

گر مجنیعلیه در محل  علیت وجود داشته باشد، بنابراین ا
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اختفای خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از 
جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود، اما  
اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح آسیبی  

 .به او برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود

استکه آبرو    آسیب حیثیتی به مجنیعلیه  به معنای آن 
این   و  گیرد  قرار  تضییع  معرض  در  مجنیعلیه  حیثیت  و 
آسیب معموالً در مواردی که مجنیعلیه پسربچهای زیبا یا  
از جنس مؤنث باشد، مفروض دانسته میشود اما در موارد  
دیگر باید چنین آسیبی ازسوی مجنی علیه به اثبات برسد  

با توجه  ١٧٥،  ١٣٩٧(آقایینیا،   به عبارت  ). به نظر میرسد 
و   عمدی  از  اعم  مقنن  غایت  حیثیتی  یا  جسمی  آسیب 

 .غیرعمدی و توسط دیگران باشد را شامل میشود

 به عنف یا تهدید  ٤٫١٫٤
  ١٣٩٩مطابق قانون مجازات کاهش حبس تعزیری مصوب  

شده   اضافه  آدمربایی  بزه  به  دیگری  مشدده  عنوان  یک 
است. این عنوان مشدده ربودن دیگری به عنف و تهدید 

دخیل  است.   مشدده  عنوان  در  را  انگیزه  مقنن  واقع  در 
دانسته است. از این رو، اگر شخصی دیگری را به عنف یا 
تهدید برباید مجازات او حبس تعزیری درجه چهار (حبس 

 .سال) است ١٠تا   ٥بیش از 

 

کیفری  کیفیات مشدده درحقوق ٤٫٢
 آمریکا 

در قوانین فدرال برخی آدمربائیها مشدده محسوب میشود.  
صورتی که شخص بزهدیده از صاحب منصبان بیگانه،  در  

رسمی   مهمانان  از  یا  بینالمللی  حمایت  از  برخوردار  افراد 
ماده    در  مقرر  شرایط  باشد.    ١٨بخش   (b) ١١١٦واجد 

بزهدیده از صاحب منصبان و کارمندانی باشدکه در ماده  
توصیف شدهاند و این اعمال علیه بزهدیده ١٨بخش   ١١١٤

ظایف رسمی یا به مناسبت انجام وظایف  درحال انجام و 
 .(Samaha,2011, 422)رسمی او ارتکاب یافته باشد

• (c) چنانچه دو یا چند نفر برای نقض این ماده (آدم-
بائی) تبانی نمایند و یک یا چند نفر از آنها برای اجرای ر 

آن اقدام آَشکاری نماید مجازات هر یک از آنها حبس 
 .خواهد بودمدت دار یا حبسابد 

• (e) چنانچه بزهدیده جرم موضوع بند (a)   از اشخاص
برخوردار از حمایت بینالمللی و خارج از ایالت متحده  

باشد، با رعایت شرایط زیر در صالحیت ایالت متحده  
صاحب -می پارلمان،  نمایندگان  از  بزهدیده  باشد: 

ایالت متحده باشد.   یا کار گزاران  منصبان، کارمندان 
از در    بزهکار  بعدا  بزهکار  باشد.  متحده  ایاالت  اتباع 

(ایاالت متحده) در  ایاالت متحده یافت شود. عبارت 
ایالت  صالحیت  تحت  مناطق  کلیه  شامل  بند  این 
متحده از جمله هر یک از اماکنی است که مشمول 

ماده    ١٨بخش    ٧و    ٥مواد    ٤٩بخش    ٤٦٥٠١و 
ایاالت   (تبعه  اصطالح  بند،  این  مطایق  میباشند. 

 (٢٢حده، دارای همان مفهومی است که در ماده (مت
(a)101  شده توصیف  تابعیت  و  مهاجرت  قانون 

 .٨بخش) (Samaha,2011, 423)است
• (g)   در صغار  با  مرتبط  جرایم  قبال  در  خاص  قاعده 

صورتی قابل اعمال به آنها خواهد بود: الف) بزهدیده  
  ١٨سال باشد. ب) بزهکار دارأی    ١٨این جرم کمتر از  

خاله،   خواهر،  برادر،  اجداد،  والدین،  از  و  باشد  سال 
عمه عمو و دایی بزهدیده یا از کسانی نباشد که قانونا  
حق مراقبت از بزهدیده را دارد. مجازات چنین جرمی  

سال حبس است. دراین   ٢٠طیق این قانون  حدقل  
مورد میزان مجازات تشدید مییابد تا قبح این رفتار و  

در   را منعکس وضعیتی که طفل  داده شده  قرار  آن 
 .(١٢٠١ماده   gنماید(وفق جزء 

مقرره  در   351 (b) مطابق  فدرال  قوانین  مجموعه 
شود  بزهدیده  مرگ  به  منتهی  آدمربایی  جرم  که  صورتی 

 .مجازات تشدید میشود که مجازات آن اعدام است

ربایش صاحب منصبان رسمی   1201 (a) (٤) وفق ماده 
ایت بینالمللی یا مهمانان رسمی  یا اشخاص برخوردار از حم

دیگر   ایالت  به  ایالتی  از  آن  انتقال   به  منوط  آنکه  بدون 
مجازات   حداکثر  میگردد.  تشدید  آدمربایی  مجازات  باشد 
این جرم حبس مدت دار یا حبس ابد میباشد و اعمال این 
مجازات منوط به ایراد صدمه به بزهدیده نمیباشد. چنانچه  

به مرگ فردی شود اعمال مجازات  ارتکاب این جرم منتهی  
 .(Dill,2006, 31) اعدام یا حبس قانوناً  مجاز میباشد

چنانچه بزهدیده آدمربایی رئیسجمهور ١٧٥١طبق ماده  
آمریکا، رئیسجمهور منتخب آمریکا  معاون رئیسجمهور یا  
اگر چنین سمتی وجود ندارد دومین مقام رسمی عهدهدار 

ه، معاون رئیسجمهور یا  وظایف  رئیس جمهور ایاالت متحد
هر شخصی باشد که طبق قانون اساسی و مقررات ایاالت  
مجازات   است  جمهور  رئیس  وظایف  دار  عهده  متحده 
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مرتکب آن حبس موقت یا حبس ابد خواهد بود. چنانچه  
این جرم منتهی به مرگ بزهدیده شود، مجازات مرتکب آن  

یا    اعدام، حبس موقت یا حبسابد خواهد بود. چنانچه دو
تبانی   هم  با  فوقاالشعار  اشخاص  ربایش  برای  نفر  چند 
آنها برای همین منظور کاری انجام دهد  از  نمایند و یکی 
تمامی آنها به حبس موقت یا حبسابد محکوم خواهند شد. 
در صورتی که چنین رفتاری منجر به مرگ بزهدیده شود 

 .مجازات آن اعدام، حبس موقت یا حبس دائم میباشد

ربایش صاحب منصبان خارجی،  1201 (a)(٤) طبق ماده
رسمی   مهمانان  یا  بینالمللی  حمایت  از  برخوردار  افراد 

ماده در  آن  مصادیق  که  نحو  همان  به   1116(b) خارجی 
تعیین شده است نیز آدمربایی مشدده محسوب میشود.  

ماده   عبارتنداز    ١١١٦مطابق  خارجی  منصبان  صاحب  نیز 
رئ آن،  معادل  مقام  یا  رئیس  پادشاه  جانشین  یسجمهور، 

اعضای هیئت  وزیر خارجه،  وزیر، سفرا،  نخست  جمهور، 
سازمانهای   مقام  باالترین  وزیران)،  (هیئت  خارجی  دولت 
بینالمللی یا هر شخصی که قبالً دارای چنین سمتی بوده  
ایاالتمتحده   در  که  آنها  خانواده  اعضاء  ار  هریک  و  است 

عیت خارجی است اقامت دارند. یا هر شخصی که دارای تاب
عنوان یک صاحب  به  متحده  ایاالت  به  بنحو شایسته  و 
منصب یا کارمند دولت خارجی یا سازمان بینالمللی معرفی  
شده است و کسی که برای تجارت رسمی در ایاالت متحده 
اقامت دارد و هریک از اعضای خانواده آنها که در رابطه با  

ایاال در  کارکنان  و  منصبان  این صاحبت  متحده  حضور  ت 
میشود تشدید  حالت  این  در  مجازات  دارند   اقامت 

(Wallace, Roberson,2015, 190). 

 کیفری ایران و آمریکا  واکنش ٤٫٣
مجازات ساده آدمربایی که مقرون به هیچ یک از کیفیات  
مشدده نباشد در حقوقکیفری ایران مطابق قانون کاهش  

حبس تعزیری درجه   ١٣٩٩مجازات حبس تعزیری مصوب 
از  پنج   بیش  که    ٥تا  ٢(حبس  صورتی  در  است.  سال) 

مقرون به کیفیات مشدده باشد حداکثر مجازات آدمربایی  
سال)    ١٠تا    ٥که حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از  

است اعمال میشود. مجازات شروع به آدمربایی نیز مطابق   
ماده   (پ)  تعزیری   ١بند  حبس  مجازات  کاهش  قانون 

ماده١٣٩٩مصوب   تبصره  شده    ١٣٧٥ق.م.ا    ٦٢١  ،  نسخ 
است.    ١٣٩٢ق.م.ا    ١٢٢است و اعمال مجازات مطابق ماده  

از این رو، اگر  مجازات مشدده باشد، مجازات شروع به آن 
ماده   (ب)  بند  تعزیری    ١٣٩٢ق.م.ا    ١٢٢مطابق   حبس 

ماده  (پ)  بند  مطابق  صورت  این  غیر  در  و  پنج  درجه 
ی درجه شش  حبس یا شالق یا جزای نقد  ١٣٩٢ق.م.ا  ١٢٢

آدمربائی مجموعه قوانین فدرال   ١٢٠١ماده   (a) است.  بند
مقرر داشته: هر کس بدون مجوز قانونی اقدام به توقیف،  
برای   خواه  را  او  و  نماید  دیگری  انتقال  و  ربایش  حبس، 
دریافت پول یا پاداش در آزای رهاییاش یا غیر آن در اختیار  

اعمال این  که  در صورتی  بجزء  بگیرد  والدین   خود  توسط 
با رعایت شرایط زیر به حبس مدتدار  کودک انجام شود 

سال حبس است تشدید میشود. در برخی مواقع   ٢٠که  
شود  -مجازات آدمربایی در حقوقکیفری آمریکا تشدید می

حبس بلند مدت، حبسابد، یا اعدام است. ربایش صاحب 
منصبان رسمی یا اشخاص برخوردار از حمایت بینالمللی یا 

یا اشخاص ماده  مه باشد  یا در    ١٧٥١مانان رسمی  باشند 
 .صورتیکه آدمربایی منتهی به مرگ بزدیده شود

 گیری نتیجه ٥
آزادی شخصی در دو نظام کیفری   جرمانگاری نقض حق 
صورت پذیرفته است. در زمینه اعمال سیاستهای کیفری  

های مورد مطالعه تفاوتهای قابل توجهی وجود -در کشور
جرم آزادی انگ -دارد.   حق  سالب  رفتارهای  چندپاره  اری  

شخصی و به عبارت دیگر عدم تجمیع آنها در یک عنوان 
بر   عالوه  ایران  کیفری  حقوق  در  پایه  یا  واحد  مجرمانه 

های تفکیک در رکن مادی را نیز  تقطیع رکن قانونی چالش
نماید. از سوئی دیگر کیفرگذاری نامتوازن و عدم  -ایجاد می

بین تناسب  به  درقانون    توجه  بازنگری  مجازات  و  جرم 
مجازات در این خصوص را ضروری میسازد. لیکن درحقوق  

جرم مجازات  -آمریکا  و  جرم  بین  تناسب  و  واحد  انگاری 
نشان از کارآمد بودن آن است. هر چند دو نظام حقوقی 

سازمانیافته و نظام حقوقی ایران توجهی  -توجهی به جرایم  
است. دیدگاه غالب قصد  کننده نداشته  -به معاذیر معاف

مجرمانه انتقال دیگری و توقیف بزهدیده برای رکن معنوی  
داند. جرائم سالب آزادی شخصی در دو سطح -را کافی می

ها به نحو مستقل  فدرال (دولت مرکزی) و هر یک از ایالت
بینی شده است. مجازات توقیف غیرقانونی، آدمربایی  پیش

گر  مجازات  و  ابد  یا حبس  موقت  وگانگیری حبس حبس 
توقیف  جرائم  میباشد.  اعدام  یا  ابد  حبس  یا  موقت 
قابل   فدرال  قانون  طبق  هنگامی  آدمربایی  و  غیرقانونی 

دیده از یک ایالت به ایالت  باشند که بزهتعقیب کیفری می 
یافته   انتقال  آمریکا  کشور  از  خارج  به  یا  درآمریکا  دیگر 

وردار از دیده از اشخاص برخباشد مگر در صورتی که بزه
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 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

حمایت بین المللی یا یکی از صاحب منصبان رسمی آمریکا 
رئیس  یا  همانند  باشند  جمهور  رئیس  معاون  یا  جمهور 

دیده یکی از مقامات و کارمندان رسمی بوده و در حال  بزه
 .انجام وظایف رسمی یا به مناسبت آن ربوده شده باشد

 :پیشنهاد میشود

رفتارهای سالب    شایسته است قانونگذار ایران تمامی .١
آزادی شخصی را به صورت یکپارچه و در ضمن یک 

های  مقرره قانونی واحد جرمانگاری و سیستم مجازات
 .مندرج را اعمال نماید

تعهد بین المللی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با   .٢
- گروگانگیری انطباق جرمانگاری صریح را ضروری می

 .نماید

کودکربایی توسط والدین و اتخاذ جرمانگاری مستقل   .٣
 .گردد اتخاذ مجازات خفیفتر آن پیشنهاد می 

همانند   .٤ آسیبپذیر  اشخاص  از  ویژه  کیفری  حمایت 
اشخاص دارای ناتوانی جسمی یا روانی، زنان، بیماران،  

از   کمتر  نوجوانان  و  بر    ۱۸سالخوردگان  عالوه  سال  
تا   آدمربایی    ۱۵اطفال  سال مقتضی تشدید مجازات 

 .آنها میباشد
سیاست  .٥ در  اتخاذ  تسهیل  منظور  به  تشویقی  های 

مرتکبان   یا  مرتکب  شناسایی  جرم،  تعقیب  و  کشف 
دیده اقتضا مینماید که مقنن کیفری معاذیر  وآزادی بزه

نیز   را  آدمربایی  جرم  برای  مجازات  دهنده  تخفیف 
 .بینی نمایندپیش

آدمربایی سازمانیافته یا مبتنی بر    جرمانگاری مشدده .٦
 .اقدامات مجرمانه مشترک
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