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  ایران کیفری نظام در قانونی اشخاص به طفل سپردن از امتناع جرم
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 چکیده

ی می باشد که با توجه بهه رهرورت ههای    جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانون خانواده یکی از مهمترین جرایم در حوزه

شهر   با توجه به سواالت مطرح شهده  ، اجتماعی و تاکیدات دینی و شخصیت کودکان مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار گرفته

باشد،  یسپرده شدن طفل به ممتنع م 9941ه سال و بازدارند یریتعز یقانون مجازاتها 692تحقق جرم موروع ماده  یالزم برا

و بازدارنهده را   یریه تعز یقانون مجهازات هها   692از خانواده در واقع حکم عام ماده  تیقانون حما 14و  44احکام مقرر در مواد 

عهام اسهت،    تیسهوءن  یو عنصر معنو نفعیجرم، امتناع از دادن طفل به اشخاص ذ نیا یعنصر ماد .قرار داده اند صیمورد تخص

قهانون   44شهودححس  مقهرر در مهاده     یمهاده نمه   نیه مشمول ا یگریبا داشتن عذر موجه د ماریامتناع از دادن طفل ب نیبنابرا

 تیقانون حما 44مدت زمان حس  مقرر در ماده  .است یمقررات مدن یمجازات و حکماً رمانت اجرا تاًیاز خانواده ماه تیحما

قهانون   692نظور از اشخاص که حق مطالسه دارند به شرح مهاده  . است یمدن یل آن دادگاه هااز خانواده نامحدود و مرجع اعما

 .باشهند  یصاحب حق مه  یاست که به موجب مقررات مدن یدر واقع همان اشخاص 9941و بازدارنده سال  یریتعز یمجازات ها

مهاده   ریه تکرار موروع قسهمت اخ  حکم شودح یم گریاشخاص د ایطفل  میق ای اءی، اولنیاطالق دارد و شامل والد «یکس»کلمه 

در تعارض است، قررات  یاسالم یمجازاتها یاز خانواده با اسلوب و احکام مقرر باب تکرار در مقررات عام قانون تیقانون حما 14

 .استقابل اعمال  یدر موارد عدم تعارض نسست به جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانون یمجازات اسالم یعام قانون

 

 رانیا یفری، نظام کیجرم، امتناع، سپردن طفل، اشخاص قانونهای کلیدی:  واژه

 



 علوم سیاسی، حقوق و فقه مطالعات

 922-944، صفحات 9911 زمستان، 4، شماره 6دوره 

 

 

 


