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Abstract 

 

In this research, the crime of hiding a child is explained and researched based on 

Iran's criminal policy towards hiding crimes and secrecy. Concealment is defined 

in criminal law terms as the concealment of a person, property, or the actual nature 

of property for a criminal purpose. Hiding is not a crime in itself; but sometimes it 

is a matter of concealing an act that endangers public order and the legislature, to 

prevent it, criminalizes this act and determines the punishment for it. A special law 

has been passed regarding the abduction of a (newborn) baby only in some legal 

systems, including Iran. Therefore, in this passage, the constituent elements of the 

crime of hiding a child from a jurisprudential and legal perspective are examined. 
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 تاکید بر اختفای طفلجرایم مبتنی بر اخفاء با 
  1طاهره کیاکجوری

  2اصغر عباسی
  3مهدی اسماعیلی

 چکیده

در این پژوهش به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفای طفل بر مبنای سیاست کیفری ایران در قبال جرایم 

در اصووح ح وقوج ج،اب به پنهان کردن شووماب مال یا ماهیت  اخفا را اخفاءو پنهان کاری پرداخته می شووود 

شوووودم اما واقعی مالب با هدف مجرمانه تعریف می نمایند  ممفی نمودن به خودی خود جرم محسووووم نمی

گذار برای جلوگیری از آنب این گاهی موضوع اخفاء عملی است که نظم عمومی را به مماطره انداخته و قانون 

در مورد ربایش نوزاد )تازه متولد شووودهن تنها ی نموده و برای آن مجازات تعیین می نماید  عمل را جرم انگار

لذا در این رهگذر عناصوور  در برخی از نظامهای وقوقی و از جمله ایران قانون خاص تصووویش شووده اسووت 

 متشکله جرم اختفای طفل از منظر فقهی و وقوقی مورد مداقمه قرار می گیرد 
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 مقدمه

ستی سیشطفل و کودک با توجه به ویژگی زی شانب از آ ستند وی شار جامعه ه طبق قانون هرگونه  پذیرترین اق

ها ت ش نمود  اما در برخی موارد به بایسوووت در جهت رشووود آنمیها جرم بوده و همه تعرض به وریم آن

شووود که در این مورد قانون بسوویار میآیند تعرض میهای جامعه به وسووام وقوج نوزادانی که از سوورمایه

ساس بوده و برای افرادی که مرت ست  یکی از مواردی که و شوند مجازات تعیین کرده ا کش این گونه اعمال 

 باشد میتوان آن را تعرض به وقوج نوزادان تلقی کرد ممفی کردن نوزاد می

هایی است که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است  شرط وقوع کاریپنهان کردن کودک یکی از آن پنهان

این جرم این اسووت که کودک تازه متولد شووده باشوود  مراد از طفل تازه متولد شوودهب کودکی اسووت که قابل 

شد یا چهره او قابل تمای، با کودکان دیگر نباجابه شمول  ۶۳1شد  این جرم طبق ماده جایی با کودک دیگر با م

مجازات شش ماه تا سه سال وبس خواهد شد  یکی از شرایط جرم بودن این عمل این است که والدین کودک 

قانون  ۶۳1تواند جرم ممفی کردن موضوووع ماده مشووما باشووندم بنابراین ممفی کردن کودک سوور راهی نمی

شد س می با شد به گونه ای کهب قابل مراد از طفل در این مادهب  .مجازات ا شده با ست که تازه متولد  کودکی ا

 ن 2۳8: 1۳88گلدوزیانبجابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمای، با کودکان دیگر نباشد )

نظام کیفری باید بتواند با اف،ایش خحر کشووف و تعقیش جرم و محکومیت و نی، با واکنش ج،ایی متناسووش و 

جرایم مبتنی براخفای طفل را که غالباً وسووابگر هسووتندب متقاعد سووازد که بهتر اسووت از بازدارندهب مرتکبان 

سیاست کیفری منسجم و هدفمند  ستل،م به کارگیری یک  ارتکام اعمال مجرمانه دست بردارند  این کارکرد م

ا ودودی با اسووتم چرا که عنصوور مادی این جرم ل،وماً با ممفی کاری ارتکام می یابند و الگو و روش آنها ت

ی کشفب رسیدگی و دستگیری و تمای،ات و عدم ی اثباتب نحوهسایر جرایم متمای، هستند  نحوه ارتکامب ادله

کارایی نظام کیفری سوونتی در مقابله با این جرایم اسووت که تبیین رویکرد افتراقی در قلمروی جرایم مبتنی بر 

 پنهان کاری و اخفاء را ضروری می نمایاند 

 کودکطفل یا مفهوم  -1

باشندم کودک  در قرآن کریمب روایات و متون فقهیب کلماتی همچون طفلب صبی و صغیر معادل کلمه کودک می

صغیرب طفل و بچهم  در لغت ست: کوچکب  : 1۳8۶ معینب  : ذیل واژه کودکم1۳88دهمداب )به چند معنا آمده ا

 تولد تا زمانی که محتلم شوووود طفل میگویند معنای طفل آمده اسوووت: به فرد ما بین در موردم نذیل واژه طفل

  ن411: 4ججب141۶ طریحیب)

 تعریف آدم ربایی -2

در  «enlevement» در زبان انگلیسی و واژه «abduction» ب«kidnapping»آدم رباییب معادل واژه های 

ربایی و در برخی در زبان عربی می باشوود که در برخی مواردب برای محلق آدم « اختحاف»زبان فرانسووه و واژه 

مواردب برای ربودن دختر به منظور عمل نامشووروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شووده 

ست ست از راه خدعه یا » :ا شما از مکانی به مکان دیگر برخ ف اراده آنانب که ممکن ا انتقال یک یا چند 

انتقال یک شوووما بدون رضوووایت او از محلی به محل  ن 4۶1: 1۳95آذرنوشب)« فریفتن یا با زور انجام گیرد

  دیگر به وسیله زورب تهدید یا فریفتن
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 مفهوم اخفاء -۳ 

کردن اسووتب و در اصووح ح تجویدب کم یکی از اوکام وروفب در لغت به معنای پوشوواندن و پنهان« اخفاء»

ن  402: 1۳95است )آذرنوشباعتمادی بر ممرج ورف یا پنهان کردن ورف هنگام تلفظ آن در شرایحی خاص 

ی پارسووی واژی اخفاء به معنای پوشوویده داشووتنب پنهان داشووتنب نهان کردن بپوشووانیدن و در فرهنگ های واژه

 : ذیل واژه اخفاءن 1۳8۶آشکار نکردن آمده است )معینب 

تعریف می اخفا را در اصح ح وقوج ج،اب به پنهان کردن شماب مال یا ماهیت واقعی مالب با هدف مجرمانه 

  ممفی نمودن به خودی خود جرم محسوووم نمیشووودم اما گاهی موضوووع نی اخفاءواژه: 1۳92)ایمانیبنمایند 

اخفاء عملی اسووت که نظم عمومی را به مماطره انداخته و قانون گذار برای جلوگیری از آنب این عمل را جرم 

 انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین می نماید   

 :مورد اشاره می کنیم ۳اء و مشتقات آن سی و چهار بار در قرآن کریم آمده است  ما برای نمونه به کلمه ی اخف

سعی»سوره ی طه که در آن می فرماید:  15آیه ی -1 ساعه ءاتیه اکاد اخفیها لتج،ی کل نفس بما ت بدین «  ان ال

ساعت قیامت خواهد رسید و ما آن ساعت را پنهان داریم »معنا که  تا هر نفسی را به پاداش اعمالش در محققاً 

 « آن روز برسانیم

ف تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین ج،اء بما کانوا »سووووره ی سوووجده که در آن می فرماید:  17آیه ی -2

هیچ کس نمیداند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذتهای بی نهایت که روشنی بمش دل و »یعنی »  یعملون

 « یش بر او ذخیره شده استدیده است در عالم غ

 یعنی« ادعوا ربکم تضووورعا و خفیه انه بیحش المعتدین»سووووره ی اعراف که در آن می فرماید:  55آیه ی -۳

خدای خود را به تضرع و زاری و به صدای آهسته بموانید و به خلق ستم می کنید که خدا هر گ، ستمکاران »

 «   را دوست ندارد

 اخفای طفلرابحه آدم ربایی و  -۳-1

آدم ربایی به معنای سووولش آزادی تن اسوووتم بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانسوووت  آزادی تن چنین 

ست:  شده ا سافرت نموده »تعریف  شور به نقحه دیگر آنب م آزادی بدنی هر فرد بحوری که بتواند از هر نقحه ک

نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و  یا نقل مکان دهد یا از کشوووور خود خارج شوووده و به آن مراجعت

مصوووون باشووود  نتیجه این آزادیب لغو بردگی و شوووبه بردگیب لغو بیگاریب من  توقیف و وبس بدون مجوز 

ست شماص ا شروعب از   «ا صد نام سلش آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با ق بنابراین آدم ربایی به معنای 

ش سلش آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به راه جابجائی از محلی به محل دیگر می با د  ممفی کردن همب 

 قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد 

 اخفای طفل در اندیشه فقهی -4

سان به صورتهای ممتلف مورد تحلیل قرار گرفته است که دو صورت  در مباوث فقهیب مسائل ربوده شدن ان

 است:از مهمترین آن صور بدین قرار 

ست که  شان بر آن ا شتر فقهاء نظر شدب بی سارج او را نفرو شود و  صغیری دزدیده  صورت اوّل: اگر کودک 

سب،واریب  شود ) شیخ 551: ۳جب ج1420م  ع مه ولیب 28: 1۳90مرتکش تع،یر می  نم البته برخی هم همانند 

 ن  ۳۶2: 5جب ج1414طوسی قائل به قح  دست سارج شده اند )شیخ طوسیب 
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دوّم: سارج کودک یا فرد بالغی را برباید و او را بفروشد یا غیر از فروشب در اختیار دیگری قرار دهد  صورت 

م 28: 1۳90در این فرض بیشتر فقهاء به دلیل اخبار مستفیضه قائل به قح  دست مرتکش شده اند ) سب،واریب 

ام نموده اند )محقق ولیب ن  هرچند که برخی هم قول به تع،یر را انتم718: 5جب ج1414شووویخ طوسووویب 

 ن 89:  ۳بج1418

 ربودن طفل تازه متولد شدهمجازات  -5

شاره  ۶۳1ماده  شدهب ا س می به جرم دزدیدن و ممفی کردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد  قانون مجازات ا

د یا او را به هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد یا ممفی کن»دارد که شبیه جرم آدم ربائی می باشد: 

سال وبس محکوم  سه  جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا 

صد ه،ار ریال ج،ای  صد ه،ار تا پان شود که طفل م،بور مرده بوده مرتکش به یک شد و چنانچه اوراز  خواهد 

 «.نقدی محکوم خواهد شد

شدهب  صدج می کند  بنابراین در اینجا هم منظور از طفل تازه متولد  ست که نام آدم بر او  سان ا همان نوزاد ان

بود  علت این  ۶21به صورت خاص بیان نمی شدب مشمول ماده  ۶۳1جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده 

دزدیدن  که قانونگذار واژه )دزدیدنن را به جای واژه )ربودنن برای ربودن طفل به کار برده اسووت در والی که

ست که نوزاد به دلیل ناتوانی از ورکت و دفاعب در وکم مال می  معموبً برای ربودن اموال به کار می رود آن ا

شدم زیرا  شته و همان آدم ربایی را اراده کرده با ست قانونگذار به این تفاوت توجهی ندا شدب هر چند ممکن ا با

چنین « ممکن اسوووت ۶۳1و  ۶21ر مقام تفاوت میان ماده این دو واژه به جای یکدیگر نی، به کار می روند  د

شود که ماده  شده را می رباید تا خودش او را  ۶۳1گفته  صیب طفل تازه متولد  شم ست که  ناظر به موردی ا

ب،رگ کند یا برای ب،رگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود ب،رگ کند مانندب شمصی که فرزند 

ورد و در بیمارسووتان دسووتبند دختری را با دسووتبند طفل پسوور خود عوض می کند  بنابراین دختر به دنیا نمی آ

سوء  صد اخاذی یا هر منظور  شدب باید گفت اگر مرتکش ربودن طفلب او را به ق صحیح با چنانچه این تفاوتب 

ی آید اما به دسوووت نم ۶۳1خواهد بود و این اوتمالب گر چه از ظاهر ماده  ۶21دیگر بربایدب مشووومول ماده 

  ن125: 1۳89)زراعتب اوتمالی است که می توان آن را توجیه کرد

پرسشی که در این خصوص محرح می شودب آن است که اگر شمصیب طفل تازه متولد شده را برباید و تا چند 

س شته ا ت تا سال او را ن،د خود ممفی نگه داردب آیا عمل او از این جهت که در ابتداب عنوان دزدیدن طفل را دا

زمانی هم که طفل به سووون بلوی می رسووودب همین عنوان را دارد یا ادامه عملیات ممفی کردن و ربودن که در 

می شوود و یا این که هر دو عنوان  ۶21وقیقت نسوبت به شوما غیر طفل صوورت می گیردب مشومول ماده 

رد؟ توجیه اوتمال نمست آن مجرمانه بر این عمل صادج است و باید قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال ک

اسووت که جرم ربودن طفلب یک جرم مسووتمر اسووت  بنابراین تا زمانی که ادامه داردب عنوان ربودن طفل بر آن 

صووودج می کند  دلیلی که برای اوتمال دوم می توان اقامه کرد آن اسوووت که عنوان جرم ربودن طفل تا زمانی 

بنابراین وقتی که طفل ب،رگ شوود و از والت نوزاد بودن  صوودج می کند که مجنی علیهب طفل و نوزاد باشوود 

خارج گردید و مرتکش به عملیات ممفی کردن و ربودن ادامه دادب عنوان جرم دیگری هم بر آن عمل صووودج 

ست با  سد اوتمال نم ست و در اینجا تعدد جرم رخ می دهد  به نظر می ر می کند که ادامه همان عمل اولی ا

و مادهب سووازگارتر اسووتم زیرا ادامه نگه داری طفلب نتیجه جرم ربودن طفل اسووت و قواعد وقوقی و ظاهر د

ست تا ن،د خود نگه داری و او را ب،رگ نماید  همچنین اثر دیگری که بر این اوتمال  ربایندهب کودک را ربوده ا
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ب  مقررات عمومی قتل مترتش استب این که اگر رباینده طفلب آسیبی به کودک برساند یا او را به قتل برساندب تا 

 .و ایراد صدمه خواهد بود و اوکام خاص آدم ربایی بر عمل او صدج نمی کند

ب م ک و زمانی برای عنوان تازه متولد بودنب بیان نشده است و به نظر می رسد این عنوان تا وقتی ۶۳1در ماده 

شماصی که او را دیده اند قا ست که کودک به صورت کامل برای والدین و ا شدب ا بل تمای، با کودکان دیگر نبا

شدب هر چند م ک مراجعه به عرف نی، قابل  شمیا نبا شود قابل ت به گونه ای که اگر با کودک دیگری جابجا 

 دفاع است  

 ارکان و عناصر اخفای طفل -۶

اء دیدگان جرم ربودن و اختفدر وقوج موضوووعه دو گروه مورد بررسووی قرار گرفته اسووتم اوّلین گروه از ب،ه

دیدگان جرم ربودن و اختفاء کودکانب کودکان کودکانب کودکان تازه متولد شوووده می باشوووندم گروه دیگر از ب،ه

 ن 55: 1۳99سال می باشند )قاسمی و همکارانب  15کمتر از 

 عنصر قانونی اخفای طفل -۶-1

شعار می دارد ۶۳1ماده  ست»: همان قانون نی، ا شده ا بدزدد یا ممفی کند یا او  هر کس طفلی را که تازه متولد 

را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شووش ماه تا سووه سووال وبس 

محکوم خواهد شد و چنانچه اوراز شود که طفل م،بور مرده بوده  مرتکش به یکصد ه،ار تا پانصد ه،ار ریال 

 « ج،ای نقدی محکوم خواهد شد

 اخفای طفل عنصر مادی -۶-2

عنصوور مادی: عنصوور مادی این ب،هب افعال مادی و مربت ربودنب ممفی کردنب قلمداد نمودن و متعلق دانسووتن 

 ن 21۳بص ن ۳02: 1۳94 بیگیب)باشد  اطفال تازه متولد شده می تقلبی

شوورح عنصوور مادی که می توان از آن به تظاهر خارجی فکر مجرمانه تعبیر کرد در مورد جرم سوولش آزادی به 

 :زیرقابل بررسی است

  خصوصیت مرتکش -۶-2-1

شامل هر شمصی اعم از مأمور « هر کس»مرتکش خصوصیتی ندارد و اط ج و عموم عبارت  ۶21در ماده ی  

ذکر این نکته بزم  ۶21نی، همین وضووعیت واکم اسووت  ولی در مورد ماده  ۶۳1و غیر مأمور اسووت  در ماده 

« یا توسط دیگری»استفاده کرده و هم از عبارت « شمصاٌ»تکش هم از عبارت است که قانون گذار به عنوان مر

شد یا  دستور این کار  شته با و  این امردبلت بر آن دارد که ممکن است شما مباشرت در ربایش یا اخفا دا

ص صادر کرده و از اجیر خود بمواهد که فرد مورد نظر را برای وی برباید یا ممفی کند که در هر دو  ورت را 

ست  به عبارت دیگرب در این ماده قانون گذار برای عملی که در  شرت را در نظر گرفته ا برای وی مجازات مبا

در این قبیل مواردب »واق  معاونت در جرم اسووت مجازات مباشوورت را پیش بینی کرده اسووت  به نظر برخیب 

که به نظر می رسوود اسووتعمال  ن21: 1۳8۶)گلدوزیانب «مرتکش اصوولی همان فاعل معنوی جرم تلقی می شووود

  :اصح ح فاعل معنوی در این مورد درست نباشد  چونب در مورد اجیر نی، می توان دو صورت را تصور کرد

اول آن کهب اجیر نسووبت به موضوووع یا جاهل اسووت که در این صووورت به اعتبارجهل به موضوووع عمل وی 

ساٌجرم نیست و یا مکرهب به مفهوم ماده ی  سا سئولیت کیفری ندارد  در این قانو 151ا س میب که م ن مجازات ا

 صورت دستور دهنده مرتکش جرم )مباشرن تلقی می شود 
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دوم آن کهب عالم به موضوع است که وی شمصاٌ به عنوان مباشرت در ربایش یا اخفا مسئولیت کیفری خواهد 

رای وی مجازات مباشوور را تعیین داشووت و البته دسووتور دهنده نی، معاون وی تلقی می شووودب که قانون گذار ب

  کرده است

   موضوع جرم -۶-2-2

عبارت طفل با عبارت طفل تازه متولد تفاوت دارد و این   به طفل تازه متولد اشووواره می کند ۶۳1در ماده ی 

قانون  147  چون اگر به مستفاد از وکم ماده ی ن298: 1۳89)بیگیب روشن است« تازه متولد»تفاوت از وصف

اسوو می دختری را که هنوز به نه سووال تمام قمری و پسووری را که هنوز به پان،ده سووال تمام قمری  مجازات

سیده بتوانیم طفل قلمداد کنیم در مورد طفل تازه متولد نمی توان این مفهوم را پذیرفت و طفل تازه متولد به  نر

سپ شود که چند روز )و وتی نه چند ماهن از زمان وبدت او  ضاف براین که کسی اط ج می  شدب م شده با ری 

ستفاد از ماده ی  ستناد نمود و به نظر می  147در مورد طفل نی، نمی توان به مفهوم م س می ا قانون مجازات ا

رسوود در اینجا قانون گذار به مفهوم عرفی این عبارت توجه داشووته اسووت و در عرف از  این جهت فرقی بین 

شروع ست و وداکرر تا زمان  سر نی به تحصیل را می توان طفل در این معنا تلقی کرد و بعد از آن را  دختر و پ

 قرار بگیرد ۶21یا  58۳باید داخل در مفهوم شووما قرار داد که بر وسووش مورد می تواند مشوومول ماده ی 

  ن12: 1۳9۳)رومدلب

  فعل مرتکش -۶-2-۳

شترهم چنان که در  شد فعل مرتکش در ماده ی  پی ضیح داده  شکل ربودن و ممفی کردن و در ماده  ۶21تو به 

به شووکل دزدیدن و ممفی کردن پیش بینی شووده اسووت که همگی دبلت بر عمل مادی مربت دارند و  ۶۳1ی 

  ن108: 1۳89)شکری و قادرب ترک فعل عنصر مادی این جرایم را تشکیل نمی دهد

 لاخفای طف عنصر روانی -۶-۳

سوءنیت عام جرم تحقق می یابد صر روانی با توجه به محلق بودن جرم باید گفت که با  )قاسمی و  از ویث عن

ست و علم به موضوع نی، با توجه به کیفیت ن58: 1۳99همکارانب    به عبارت دیگرب علم به وکم که مفروض ا

یا وبس یا ربودن یا اخفا یا ارتکام عمل باید مفروض تلقی شووود  در مورد سوووء نیت عام خواسووت توقیف 

ع وه بر سوء نیت عام انگی،ه مرتکش از ربودن یا اخفا  ۶21دزدیدن کفایت می کند و فقط در ارتباط با ماده ی 

باید یکی از مصادیق مذکوردر ماده یا مصادیقی مشابه موارد مذکور باشد  در هر وال برای تحقق جرم موضوع 

ست و  شرط ا یا به »ن  از عبارت 152: 1۳88آزمایشببدون انگی،ه جرم تحقق نمی یابد )این ماده وجود انگی،ه 

 ۶21که به دنبال اوصووای مصووادیقی از انگی،ه های مذکور در ماده ی  ۶21در صوودر ماده ی « هر منظور دیگر

انگی،ه بکار رفته نباید استنباط کرد که اوبٌ برای تحقق این جرم وجود انگی،ه شرط نیست و ثانیاٌ اگر هم وجود 

یا به هر منظور »شوورط باشوود هر نوع انگی،ه ای کفایت می کند  بلکه باید معتقد بود که منظورمقنن از عبارت 

سنگین تعیین « دیگر شندو مجازات  ست که انگی،ه های دیگر باید در ردیف انگی،ه های مذکور در ماده با آن ا

 شده برای این جرم موید صحت این استنباط است 
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 نتیجه گیری

با توجه به محالش معنونهب در مقام جم  بندی باشد بیان داشت کهب مشهور فقها در مورد ربودن کودک به شرط 

عدم فروش آن قائل به تع،یر هسووتند امّا اگر سووارج کودک را بفروشوود بر اسوواس نظر اکررب مجازات وی قح  

ازات وبس و همچنین ج،ای نقدی دسوت اسوتم در قانون نی، ربودن و اختفاء کودکان ممنوع بوده و برای مج

   در قانون نی، برای این مورد مجازاتب وبس در نظر گرفته شده است در نظر گرفته شده است

وارد است آن است که علیرغم آن که قانون گذار در مقام اتماذ یک سیاسوت  ۶۳1ی ایرادی که بر مقنن در ماده

برای مرتکش  58۳یشتر از اوست در مقام مقایسه با ماده ی جنایی افتراقی در مورد طفل و ظاهرا برای ومایت ب

 مجازات کمتری تعیین نموده است  ۶۳1جرم موضوع ماده ی 
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