
 

 

  طریق مزاحمت تلفنی نقد و بررسی تعدد معنوي جرم تهدید از

 

* محمدعلی اردبیلی   
 

  مشخصات رأي

  92099702241004501 :دادنامه شماره

  دادگاه عمومی جزایی تهران 1162شعبه  :بدوي کننده رسیدگی مرجع

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 41شعبه  :تجدیدنظر کننده رسیدگی مرجع

  رأيخالصه شکایت و  .1

 دایـر  تهـران  یـــ جزای عمومی دادگاه 1162 شعبه نزد شدهرحــمط تـشکای در

 کـاري بـزه  پرونـده،  در موجود ادله به توجه با مذکور شعبه تلفنی، مزاحمت و تهدید بر

 رعایـت  با و اسالمی مجازات قانون 641 و 669 مواد استناد به و دانسته محرز را متهمه

 را نـامبرده  متهمـه،  کیفـري   سابقه فقدان لحاظ به ون،ــانــق همان 22 ماده 5 و 4 بند

  .است نموده محکوم دولت حق در ریال میلیون ده نقدي جزاي فقره دو پرداخت به

 دادگاه 41 شعبه صادره، رأي از علیه محکوم) وکیل( تجدیدنظرخواهی پی در

 یـتلفن مزاحمت جرم احراز حیث از بدوي حکم به نسبت تهران استان تجدیدنظر

 641 ماده به استناد با ریال میلیون ده میزان به مجازات نـــتعیی و تهدید با وأمــت

 درآمدهاي از برخی وصول قانون 3 ماده از 2 بند رعایت با و اسالمی مجازات قانون

 بـا  و بیند نمی سازد وارد اي لطمه حکم اساس به که ایرادي ،)1373 مصوب( دولت

 مصـوب  انقـالب  و عمومی دادگاه تشکیل قانون 22 ماده 4 تبصره از حاصل اختیار

 
  .یبهشت دیشه دانشگاه حقوق دانشکده استاد *
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 ه،ییقضـا  قـوه  پژوهشگاه ،يفریک منتخب يآرا مجموعه ،)ییقضا يآرا مطالعات( يرأ فصلنامه دفتر.  1

  ).ییقضا يآرا مطالعات( يرأ فصلنامه دفتر: در یدسترس قابل  ،67 ص ،1394 بهار
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 دادرسـی  آیـین  257 مـاده  )الـف ( بنـد  طبـق  بـر  و موصـوف  دادنامه اصالح با 81

 لیکن نماید، می تأیید را آن 78 مصوب يکیفر امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه

 است تلفنی مزاحمت مالزمات از تهدید جرم« که استدالل این با تهدید جرم درباره

 دادرسـی  آیـین  257 ماده ب قسمت از یک بند طبق بر »باشد نمی مستقل جرم و

 )الـف ( بنـد  طبق بر و نقض را بدوي حکم 78 مصوب انقالب و عمومی هاي دادگاه

  .نماید می صادر تجدیدنظرخواه برائت به رأي ،مذکور قانون 177 ماده

توان چنین اسـتنباط   دادگاه تجدیدنظر استان آمده است می رأياز آنچه در 

متهم را فقط به یک اعتبار قابل تعقیب و مجازات  متعددرفتارهاي  ،کرد که دادگاه

جرم مزاحمـت تلفنـی اسـت بـري     » مالزم«دانسته و او را از اتهام جرم تهدید که 

م جرایم متعدد که داشته است. به عبارت دیگر، به نظر دادگاه، هرگاه کسی به اتها

  شود. مالزم هم باشند تحت تعقیب قرار گرفته باشد فقط به یک مجازات محکوم می

  تحلیل و بررسی .2

 الف) تحلیل اختالف مبانی آراء بدوي و تجدیدنظر

 هـاي  دستگاه یا تلفن مشابه، هاي پرونده از دیگر بسیاري مانند که شکایت این در

 در اسـت  اي وسـیله  اینترنت خطوط به متصل  رایانه گیر، پیام نمابر، نظیر ردیگ مخابراتی

 حرمـت  هتـک  کلـی  طـور بـه  و تـوهین  تهدید، مزاحمت، ایجاد براي سودجویان دست

 مجرمانـه  رفتارهـاي  تکـرار  و تلفنـی  هاي تماس تعدد به توجه با بدوي دادگاه اشخاص،

 تهدیــد و) ا. م. ق 641 ي مــاده( تلفنــی زاحمتــــم هامــــات بــه را مرتکــب ف،ـمختلــ

ــاده( ــه ،)ا. م. ق 669 ي م ــتناد ب ــاده اس ــانون 47 ي م ــازات ق ــالمی مج ــوب( اس  مص

 و دولـت  درآمدهاي از برخی وصول قانون 3 ي ماده از 2 بند رعایت با و) 08/05/1370

 جـزاي  فقـره  دو پرداخت به) 28/12/1373 وبــمص( نــمعی واردــم در آن رفــمص

 عناصـر  یکایـک  به قضایی مرجع مجرمیت، احراز در گمان بی. است کرده محکوم نقدي

 شـده  ثابـت  احـوال  و اوضاع حسب دادگاه براي و پرداخته مذکور جرایم دهنده تشکیل

 قتـل  به« را شاکی تلفن، طریق از و داشته را شاکی مزاحمت ایجاد قصد متهم که است

 »او بسـتگان  یـا  خـود  بـه  نسبت سري افشاء به یا و مالی یا شرفی یا سینف ضررهاي یا

 کـه  ،رفتـار  ایـن  تکـرار  و مادي رفتار حیث از موضوع این تشخیص. است نموده تهدید
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 و بـدوي  دادگـاه  دو آراء مبـانی  اخـتالف  لحاظ به مرتکب، سوءنیت بر است اي اماره گاه

 از پرونـده  در موجـود  شواهد و قرائن حسب بدوي دادگاه. است اهمیت حائز تجدیدنظر

 و »زاحمتـــ م ایجـاد « جرایم از یک هر وقوع مخابرات، شرکت از استعالم پاسخ جمله

 رأي در دادرسـی  قواعـد  و اصـول  برخالف جرم وقوع دفعات( دفعات به ولو را »تهدید«

 بـه  مجـازات  میـزان  از نظـر  قطع را متهم و دیده محرز مستقالً) است نشده ذکر دادگاه

  .است کرده محکوم مجازات دو هر به متعدد جرایم ارتکاب اتهام

دادگاه تجدیدنظر  41صادره، شعبه  رأيدر پی تجدیدنظرخواهی شاکی از 

جرم  ،استان تهران ضمن تأیید دادنامه بدوي، با این استدالل که جرم تهدید

علیه را از  ، محکومرأيمستقلی نیست، پس از نقض حکم و اصالح این قسمت از 

  مقتضی صادر نموده است. رأياتهام مذکور تبرئه کرده، سپس 

 رفتار ،دادگاه شود می استنباط استان تجدیدنظر دادگاه رأي از که چنان آن

131 ماده( 46 ي ماده طبق بر که پنداشته) مزاحمت ایجاد( واحد فعلی را علیه محکوم 

 مجرمانه عناوین داراي کند، اشاره آن قانونی مستند به آنکه بدون ،)92 مصوب ا،. م. ق

  .شود محکوم است اشد که جرمی مجازات به باید متهم نتیجه در. است متعدد

 نظیـر  هـایی  اتهـام  بـا  ولـی  مزاحمـت  ایجـاد  قالب در دیگري مشابه و موافق آراء

 در دادگـاه  کـه  اسـت  شـده  صادر تهران استان تجدیدنظر هاي دادگاه از تهدید توهین،

 آراء ایـن  از یکـی  در جملـه  از. اسـت  کـرده  بسـنده  مجازات یک تعیین به ودــخ رأي

  :است آمده) تهران استان تجدیدنظر دادگاه 41 شعبه(

باشد و  هاي مکرر همراه با توهین محرز می جرم مزاحمت تلفنی با تماس«... 

  ». گردد... اما جرم توهین توأم با مزاحمت تلفنی بوده و جرم مستقلی تلقی نمی

 دادگـاه ) 10/08/1391 مـورخ  9109970222301026 دادنامه( دیگري رأي در

 ارتکـابی  فعـل  هاینکـ  به نظر: «عبارت این با بدوي دادگاه دالیل قبول ضمن تجدیدنظر

 بـراي  تهدیـد  فعـل  بـه  نسـبت  اینکـه  بـه  نظر و بوده معنوي تعدد وصف واجد متهمان

 بـوده  معنـوي  تعـدد  واجـد  که اي مجرمانه افعال در و شده گرفته نظر در کیفر متهمان

 تعـدد  لحـاظ  بـه  تلفنی مزاحمت اتهام از را متهم برائت...» شود می اعمال بزه اشد کیفر

 9109970222301291 دادنامـه ( رأي دیگـر  نمونـه . اسـت  نموده تأیید ،جرم معنوي
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: کـه  اسـتدالل  ایـن  با است بدوي حکم نقض و تجدیدنظر دادگاه) 29/09/1391 مورخ

 ارســال طریــق از اســت تلفنــی مزاحمــت ایجــاد ،تجدیــدنظرخواه ارتکــابی جــرم«... 

 تلفنـی  مزاحمـت  ایجـاد  یعنـی  خاص جرم یک و است تهدیدآمیز و توهین هاي پیامک

 جـرایم  و باشـند  مـی  مزاحمـت  متضمن نیز تهدید و توهین جرایم و است گردیده واقع

 مسـتقلی  مجـازات  مسـتلزم  کـه  تجدیدنظرخواه ارتکابی عمل و موضوع در اي جداگانه

ــد، ــوب باشـ ــی محسـ ــد نمـ ــین...» گردنـ ــعبه همـ ــري رأي در شـ ــه( دیگـ  دادنامـ

: بـود  کـرده  اعـالم  صـریحاً  آن، از پیش) 22/09/1391 مورخ 9109970222301221

 عملبه تلفن طریق از که تهدید و توهین و است خاصی جرم تلفنی مزاحمت ایجاد«... 

 اي متعدده عناوین داراي که است واحدي فعل واقع در و است مزاحمت متضمن آید می

 استدالل چنین بدوي حکم نقض با دیگري شعبه.» باشد می مزاحمت محتواي حیث از

 اینکـه  بـه  نظر): «... 19/09/1391 مورخ 9109970270101097 دادنامه( است نموده

 عمـدي  جـرایم  از اسـالمی  مجازات قانون 641 ماده موضوع تلفنی مزاحمت ایجاد جرم

 و ممنـوع  عمـل  ارتکـاب  بـه  ناظر عام عمد احراز مرتکب محکومیت براي و است مطلق

 مرتکب کیفري مسئولیت اثبات لذا کند، می کفایت رساند می انجام به که قانونی خالف

 تصـریح  بـه  هـوجـ ـت بـا  جـرم  ارتکاب هــوسیل و دـباش یـنم خاص عمد احراز به منوط

 کـه  مخـابراتی  هاي دستگاه کلیه شامل تلفن دستگاه بر عالوه مزبور ماده در گذار قانون

 از را دیگـري  کسـی  اگر و شد خواهد گیرد می قرار استفاده مورد پیام و خبر اعالم براي

 عنـاوین  داراي واحد فعل اینکه لحاظ به نموده توهین وي به یا و کرد تهدید طریق این

 شـدیدتر  مجـازات  میـزان  نظر از که را عنوانی و بوده معنوي تعدد باشد می جرم متعدد

 شعب از بعضی از آرایی مقابل، در...» شود می گرفته نظر در اصلی مجازات عنوان به است

 ایـن  در پیشین آراء مخالف ظاهر به نظري که است شده صادر استان تجدیدنظر دادگاه

 اتهـام  به ها مجازات تعدد بر مبنی بدوي رأي تأیید در شعب این از یکی. اند داشته قضایا

 مورخ 9109970223200976 دادنامه( دارد می اظهار توهین و تهدید تلفنی، مزاحمت

.» باشد معنوي تعدد مشمول تا نشده واقع نوبت یک در فوق جرایم): «... 29/07/1391

 هـــاي دادنامـــه( تجدیــدنظر  دادگـــاه شـــعب از دیگــر  بعضـــی آراء در قـــول ایــن 

ــورخ 9109970223401180  مــــورخ 9109970223101146 ،08/07/1391 مــ

  .است شده تأیید) 30/08/1391
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هـاي   ی کیفـري در یکایـک پرونـده   در مجموع، اگر اصل را بر صحت دادرسـ 

و مسـتند بـه مـواد     مستدلشده قرار دهیم و بپذیریم که احکام مذکور همگی یاد

قـانون   166قانون و اصولی است که براساس آن حکـم صـادر شـده اسـت (اصـل      

توان براساس قانون مجازات اسـالمی (مصـوب    ها را می دادگاه نظر اختالفاساسی)، 

  ) در فرض تعدد جرایم در سه حالت بررسی کرد:1370

 ق. م. ا) 46ي  فعل واحد داراي عناوین متعدد (ماده  ـ1

 ق. م. ا) 47ي  تعدد جرایم ارتکابی مختلف (ماده  ـ2

  ق. م. ا) 47ي  تعدد جرایم ارتکابی مشابه (ماده  ـ3

نیـز بـه اسـتناد مـواد مـذکور در سـه       گانه  تعیین مجازات در این حاالت سه

  صورت متغیر است:

 مجازات جرم اشد (تعدد معنوي جرایم)  ـ1

 (تعدد واقعی جرایم مختلف) ها مجازاتجمع مادي   ـ2

تعیین یک مجازات (تعدد واقعی جرایم مشـابه کـه ممکـن اسـت از علـل        ـ3

  مشدد کیفر باشد.)

 تلفنـی  تمـاس  برقراري با دفعات به متهم که شود ثابت دادگاه براي اگر بنابراین،

 و افتـرا  تهدید،  توهین، جرایم از یکی ارتکاب قصد پیامک فرستادن یا و پیام گذاشتن یا

 یافتـه  تحقـق  مـذکور  جـرایم  از یکی بار هر اینکه بر مشروط است، داشته را فحاشی یا

 بـار  هـر  اگـر  ولی. است مواجه مختلف جرایم واقعی تعدد با حالت این در دادگاه باشد،

 و کنـد  تهدید دفعات به را دیده بزه مثال، براي شود، مذکور جرایم از یکی مرتکب فقط

 توانـد  نمـی  حالـت  ایـن  در دادگـاه  نباشد، متهم دیگري جرم ارتکاب به جرم این جز به

 متعـدد  جـرایم  میـان  احکـام  سـانی ناهم و تفاوت این. کند تعیین مجازات یک از بیش

 134 ي مـاده  تصـویب  بـا  نداشت منطقی مبناي هیچ که مشابه متعدد جرایم و مختلف

 معیـار  اسـالمی،  مجـازات  قـانون  اصالح با. برخاست میان از 92 اسالمی مجازات قانون

 جـرایم  اخـتالف  و تشـابه  و یافـت  تغییـر  جـرم  ارتکاب دفعات دلیل به مجازات تشدید

 از خـالی  پس،  زین بارهاین در بحث بنابراین،. شد نهاده کنار مجازات تشدید در تعزیري

 گانـه  سه حاالت بین از جرم تعدد قواعد بررسی از ما مراد درواقع و است عملی ي فایده

. اسـت  جـرم  معنوي تعدد عبارتی به یا نخست حالت تحلیل شد اشاره آن به پیشتر که
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 دـــ واح رفتـار  بر هــمجرمان وصف چند شمول جرم، اعتباري یا معنوي تعدد از مقصود

 آمـده  شـمار به کیفري قوانین از ماده چند نقض واحد، رفتار گاه که معنی این به است،

 موضـوع  ایـن  بررسـی  اهمیـت . انـد  یافتـه  ارتکاب متعددي جرایم که نماید می چنین و

 تـا  کشـورمان  در کیفـري  گـذاري  قانون آغاز از بدانیم که شود می آشکار بیشتر هنگامی

 بـه  نـاظر  مقـررات  ي شـالوده  ،1392 اسالمی مجازات نونقا 131 ي ماده تصویب زمان

  1.است شده حفظ همچنان جرم) معنوي( اعتباري تعدد

) 46ها بر سر معنی و مفهوم این ماده (مـاده   نظر دادگاه ور کلی، اختالفطبه

و احتماالً رفع ابهام از آن نیست، بلکه ایـن اخـتالف ریشـه در چگـونگی توصـیف      

ود شمول مـاده قـانون   ــگفته ش (اوصاف متعدد جزایی) رفتار واحد و یا بهتر است

بر مصادیق آن دارد. این موضوع تنها به جرم مزاحمت تلفنی و وقوع جـرایم دیگـر   

شـود، بلکـه در آراء    مورد بحث ما خالصه نمی رأيضمن برقراري ارتباط تلفنی در 

  خورد. ها در رسیدگی به جرایم دیگر نیز به چشم می مختلف دادگاه

 دادگاه تجدیدنظر استان رأيب) نقد و بررسی 

فعلــی) قــانون مجــازات اســالمی کــه در   131( 46ي  در آغــاز، نقــل مــاده

به نظر ضـروري   ،ویراسته و از بعضی حشو و زوائد پیراسته شده 92اصالحات سال 

  در قالب [ ] نمایش داده شده است: 92رسد. تغییرات سال  می

] هرگـاه فعـل [رفتـار]    موجب تعزیـر ـ در جرایم قابل تعزیر [به  46 ي ماده«

شـود کـه    واحد داراي عناوین متعدده جرم [متعدد] باشد مجازات جرمی داده می

  »شود.] مجازات آن اشد است [مرتکب به مجازات اشد محکوم می

 جـرایم  وقـوع  واقعی، تعدد برخالف اعتباري، تعدد در شود، می دیده که همچنان

 رفتـار  این و باشد شده واحدي رفتار مرتکب ،متهم که است کافی. نیست شرط متعدد

 در رفتـار . گردد قلمداد متعدد جرایم مادي عنصر زمان هم) فعل ترك خواه فعل، خواه(

 اعتبـاري،  تعـدد  تحقق براي بنابراین،. است کردار و گفتار از اعم اسالمی مجازات قانون

 
 46 ماده ،)1361( ا. م. ر. ق 24 ماده ،)1352( ع. م. ق 31 ادهــم ،)1304( ع. م. ق 31 ادهــم: نک.  1

 ).1370( ا. م. ق
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) عنـوان ( وصـف  چنـد  مشـمول  که است مادي کنش تنها جرم، گانه سه عناصر میان از

  .است قانونی عنصر تعدد حالت این در تعدد دیگر، عبارت به. گیرد می قرار جزایی

نکته دیگري که باید در اینجا یادآوري کنیم این است که در روزگـار مـا، بـا    

هـا   توسعه فناوري ارتباطات، تجهیزات و ابزارهاي جدید بسیاري براي انتقـال داده 

ها) در اختیار بشر قرار گرفتـه اسـت. در    نشانه (صوت، تصویر، پیام و سایر عالئم و

هاي همگانی نظیر رادیو، تلویزیون و مطبوعات، پیشـرفت فنـاوري    مقایسه با رسانه

ها فـراهم نمـوده اسـت. در     هاي به مراتب بیشتري براي ارتباط انسان امروز فرصت

نتیجه به مـوازات ایـن پیشـرفت و در فضـایی کـه تـا حـریم خصوصـی اشـخاص          

ی ـــ یافته است، جرایمی که پیش از آن رو در رو و اغلب در فضـاي واقع گسترش 

طـور کلـی سـلب آسـایش     و بـه  فحاشـی پیوست مانند تهدید، توهین،  به وقوع می

  اند. دیگران، محمل جدیدي براي ظهور و بروز یافته

 خـاص  طـور به وسیله که است جرایمی این از یکی تلفن طریق از مزاحمت ایجاد

 خـاطر  آرامـش  زدن بـرهم  غلـب ا و دیگـران  حقوق تضییع جهت در جرم آلت همچون

 موجـب بـه  دیگران به رسانیدن آزار و رنج معنی در مزاحمت. شود می گرفته کاربه آنان

 هـاي  دسـتگاه  یـا  تلفن وسیله به که است کسی رفتار اسالمی مجازات قانون 641 ماده

 را خـاطر  آسـودگی  و خیـال  راحتی عمداً) هاآن مانند و تلکس تلگراف،( دیگر مخابراتی

 وسـیله  را آن ،دیگـر  اسـلحه  نوع هر یا چاقو با که کسی مانند. نماید می سلب دیگري از

 اتموجبـ  اي انگیـزه  هـر  بـه  و) ا. م. ق 617 ي مـاده ( دهـد  مـی  قـرار  اشخاص مزاحمت

 ایـن  در دیگـر  مشـابه  هـاي  دسـتگاه  و تلفن. کند می فراهم را دیگران نگرانی و تشویش

 ماننـد  نـدارد؛  مزاحمت ایجاد جز دیگري کاربرد مرتکب، دست در يابزار همانند حالت

 گذاشـتن  روز، شـبانه  مختلـف  سـاعات  در متعـدد  هـاي  تمـاس  برقراري و گیري شماره

 بـراي  اسـت  اي وسیله تلفن گاه ولی. آن نظایر و نگرانی ایجاد قصد به دروغین هاي پیام

. باشـد  داشـته  مزاحمت ایجاد قصد بــرتکــم هــآنک بدون رمانهــمج هاي داده انتقال

 و حضـوري  صـورت  بـه  هـا آن یکایـک  ارتکـاب  که رایمــج از یــطیف دیگر، عبارت به

 تهدیـد  ماننـد  جرایمـی . اسـت  ممکن نیز تلفن مانند لیــوسای از ادهــاستف بدون

 ،)ا. م. ق 697 ي مـاده ( افتـرا  ،)ا. م. ق 608 ي مـاده ( توهین ،)ا. م. ق 669 ي ماده(

 مجــازات تشــدید قــانون 1 ي مــاده( کالهبــرداري و) ا. م. ق 700 ي مــاده( هجــو

  فصلنامه رأي: مطالعات آراي قضایی/  24

 رونـد  مـی  شمار به مستقلی جرایم یک هر) برداريکاله و اختالس و ارتشاء مرتکبین

 در موجـود  تفـاوت . نیسـت  شـرط  وجـه  هـیچ  بـه  وسیله نوع اساساً هاآن تحقق در که

 ،اوالً :جـرایم  ایـن  کـه  اسـت  موضـوع  ایـن  مؤید ،مذکور جرایم از یک هر مادي ساختار

 تمـاس  بـار  یـک  برقـراري  بـا  جرایم نوع این از جرم چند یا دو ارتکاب ،ثانیاً ؛اند مختلف

 هـاي  تماس برقراري با فاعل که کند نمی تفاوتی بنابراین،. نیست ذهن از دور نیز تلفنی

 یـا  تمـاس  بـار  یـک  بـا  یـا  و باشـد  شـده  مـذکور  جـرایم  از یکی مرتکب بار هر متعدد

 ،مثـال  بـراي  اسـت  ممکـن  کـه  همچنـان  ،باشـد  شده متعدد جرایم مرتکب گذاري پیام

 موضـوع  این. باشد هکرد تهدید را او هم و توهین هم دیگري به جمع یک در یا حضوراً

 تعـدد  وقـوع  شـرط  نـه  تلفنـی  تمـاس  دفعات اصوالً که است اهمیت زحائ حیث این از

 ادامـه  در بـاره  ایـن  در. معنـوي  تعـدد  وقـوع  شرط تلفنی تماس بار یک نه و است مادي

  .داد خواهیم توضیح بیشتر

دادگاه تجدیدنظر استان سعی خواهیم کـرد   رأيحال، بار دیگر با نگاهی به 

دادگاه مغفول مانده و درنتیجـه   رأيشود در  که تصور می پردازیمب به نکات مهمی

محـدود   بعضی از این نکات. کیفري تأثیر بخشیده است محکومیتدر صدور حکم 

که در این  آرائینیست. در بسیاري از  مذکور خواهیم گفت رأيبه آنچه که درباره 

شـود   دیگر صادر شده، مواضع و نظریات مشابهی دیده مـی  هاي دادگاهخصوص از 

  که مشمول همین انتقادات است:

) با احراز مسئولیت متهم به ارتکاب دو فقره جرم، تهدید و مزاحمت 1

 تلفنی، در فرض مسئله دو حالت متصور است:

بار تماس تلفنی هم براي شاکی  نخست، حالتی که مرتکب با برقراري یک

  مزاحمت فراهم کرده و هم او را تهدید نموده است. 

 باردچن ای  یک تلفنی مکرر هاي تماس طی رتکبم که است زمانی دوم، حالت

 هاي تماس دفعات تعداد. است کرده تهدید را او بار چند یا  یک و شده شاکی مزاحمِ

 اهمیـت  واجد ،اند پیوسته وقوع به نوبت چند مذکور جرایم که ،حیث این از تلفنی

 کـه  دارد احتمـال ) 1370 اسـالمی  مجـازات  قانون( 47 ي ماده طبق بر زیرا است،

 یـک  فقـط  صـورت  ایـن  در که( باشند مشابه هم ،متعدد دفعات در ارتکابی جرایم

 مجـازات  ،جـرایم  از یـک  هر براي باید که( مختلف هم و) گردد می تعیین مجازات
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 و یابند ارتکاب دفعات به مختلف تعزیري جرایم که حالت این). شود تعیین جداگانه

 بـا  ،گیرند قرار مذکور ي ماده دوم قسمت هم و 47 ي ماده صدر حکم مشمول هم

 ،است داده دست از لحاظ این از را خود اهمیت 1392 اسالمی مجازات قانون وضع

 قانون در) مشابه چه ،مختلف چه( جرم ارتکاب دفعات اعتبار به مجازات تعیین ولی

  .است گیري سخت و شدت با توأم گذشته چونهم نیز،) 134 ي ماده( جدید

 نادیـده  را جرم ارتکاب دفعات تعدد اصوالً خود رأي در استان، تجدیدنظر دادگاه

 تمـاس  برقـراري  بـار  یـک  با علیه محکوم که است گذاشته این بر را فرض و است گرفته

 حـال  اسـت،  کـرده  تهدید را شاکی هم و شده تلفنی مزاحمت جرم مرتکب هم ،تلفنی

 کـرده  صـادر  را خـود  رأي آن برمبنـاي  بـدوي  دادگاه که جرم انتساب ادله  حسب کهآن

 کـرده  برقرار تماس شاکی تلفن شماره با بار دو حداقل علیه محکوم که است بوده محرز

 بـه ) تلفنی مزاحمت( 641 و) تهدید( 669 مواد استناد به محکومیت حکم صدور است؛

 بـه  دادگـاه  کـه  کند می جرم مادي تعدد وقوع بر داللت نقدي، جزاي فقره دو پرداخت

) شـود  ذکـر  دادگـاه  رأي در حکم مستند کهآن بدون( 47 ي ماده نخست قسمت استناد

 امـا  ،کنـد  تعیـین  جداگانـه  مجازات ،مذکور جرایم از یک هر براي که است بوده مکلف

 و اسـت  تلفنی مزاحمت مالزمات از ،تهدید جرم« که استدالل این با تجدیدنظر دادگاه

 فقـط  و کـرده  تبرئـه  تهدیـد  جـرم  اتهـام  از را تجدیدنظرخواه »باشد نمی مستقل جرم

 .است نموده تأیید را تلفنی مزاحمت جرم ارتکاب

دن میـزان  دادگاه تجدیدنظر بـراي نشـان دا   رأيکه در » مالزمات«) لفظ 2

اتهامـات   ،مؤید آن است کـه دادگـاه مـذکور   ، کار رفتههمبستگی جرایم متعدد به

علیه را فعل واحد داراي عناوین متعدد جـرم تشـخیص داده و آن را    متعدد محکوم

از مصادیق تعدد اعتباري (معنوي) جرم به شمار آورده است، بـدون آنکـه مسـتند    

صادر شـده   رأيکنونی) را که براساس آن  131ي  ق. م. ا، ماده 46ي  قانونی (ماده

 است در دادنامه ذکر کند.

هاي تعدد اعتباري جرم این است که جرمی از لوازم جرم دیگر  فرضیکی از 

اي اسـت کـه    گونـه که رابطه مفهومی جرایم متعدد به محسوب شود، به این معنی

تصور یکی بدون دیگري ناممکن است. براي مثال، جرم وارد کردن یا صادر کـردن  

ست که هر یـک  مستلزم حمل و نگهداري مواد مذکور ا ،انواع مواد مخدر به کشور
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بـا جـرم مصـرف    اند و یا جرم اعتیاد که همبستگی آن  جرم مستقلی شناخته شده

پـذیر نیسـت. در ایـن     چنان است که تحقق آن بدون مصرف امکان(مواد مخدر) آن

حالت از مالزمه دو یا چند جرم، اصوالً سخن از تعدد اعتباري جرم گزافـه اسـت و   

  گردد. جاري می ،عموماً در این حالت احکام جرم واحد

صورت دیگري از تعدد اعتباري جرم کـه بیشـتر شـایع اسـت، موقعیـت       اما

جرایمی است کـه نسـبت بـه یکـدیگر اسـتقالل مفهـومی دارنـد و از ایـن حیـث          

وضـعی میـان رفتـار مـادي جـرایم        ها وجود ندارد، لیکن رابطـه ین آناي ب مالزمه

احـدي متجلـی شـوند و در    و هپیکـر شود که این رفتارها در قالب  متعدد سبب می

هاي جزایی متعددي بر این رفتار صدق نمایـد. بـراي مثـال، تخریـب      نتیجه عنوان

و یا استفاده از سـند   آیدشمار عمدي مال امانی در همان حال خیانت در امانت به

  مجعول براي بردن مال غیر کالهبرداري قلمداد گردد.

 تلفنـی  مزاحمت جرم میان نسبتی چه که است این سؤال مسئله، فرض در حال

 هـیچ  م،مسـلّ  قـدر  اسـت؟  چگونـه  جـرم  دو ایـن  ارتبـاط  و دارد وجـود  تهدیـد  جرم و

 الزم وجـود  بدون ملزوم تحقق که معنی این به ندارد؛ وجود جرم دو این بین اي مهمالز

 کنـد  تهدیـد  را او بسـتگان  یا مخاطب ،تلفنی تماس برقراري با کسی اگر .نباشد ممکن

 جـرم  زیـرا  ،اسـت  کرده فراهم تلفنی مزاحمت دیگري براي که پذیرفت ضمناً توان نمی

 شـرط  مرتکـب  سوءنیت اتاثب رو، این از نیست، صرف مادي جرم ،اوالً :تلفنی مزاحمت

 جرایمـی  مـادي  رفتار با تلفنی مزاحمت مادي رفتار آن از تر مهم و ثانیاً است؛ آن وقوع

 بـدون  کسـی  که کرد تصور توان یم که همچنان. است متفاوت... و توهین تهدید، مانند

 دسـتگاه  از استفاده با باشد، داشته را آن ارتکاب قصد یا شده مرتکب دیگري جرم هآنک

 سـر . باشـد  شـده  دیگـران  یـا  دیگـري  مزاحم فقط دیگر مخابراتی هاي دستگاه یا تلفن

 تلفنـی  مزاحمـت  جـرم  برخالف و مطلق است جرمی ،تهدید جرم که است این مطالب

 سـببیت  اثبات ،مجرمیت احراز براي و نیست جرم تحقق شرط ،مجرمانه نتیجه حصول

 ،آن وقـوع  کـه  است مقید جرمی تلفنی مزاحمت جرم که حالیدر کند می کفایت مادي

 تمـاس  مطلـق  بنـابراین،  .گـردد  محقـق  مرتکـب  مقصود  نتیجه که است این به منوط

  .ندارد موضوعیت »مزاحمت ایجاد« براي مکرر چندهر تلفنی
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هاي تلفنی با محل  قصد ایجاد مزاحمت با گذاشتن پیام هفرض کنیم کسی ب

مخاطب به دلیل غیبت طـوالنی از وجـود    و .یا منزل دیگري تماس برقرار کند کار

حسـب اتفـاق بـا شـنیدن     خبر مانـده باشـد. اگـر روزي مخاطـب بر     ها بی این پیام

توانـد بـا    طالع حاصل کند آیا مـی گیر از موضوع ا وسیله پیامشده بههاي ضبط پیام

استناد به گزارش شرکت مخابرات از مرتکب بـه اتهـام مزاحمـت تلفنـی شـکایت      

کند؟ پاسـخ منفـی اسـت. چـون در تحقـق نتیجـه، اوضـاع و احـوال وقـوع جـرم           

توان گفت تالش مرتکـب در ایـن مثـال عقـیم مانـده       تأثیرگذار است. در واقع می

سخنان تهدیدآمیز باشـد بـدون تردیـد مخاطـب      ها حاوي است. حال اگر این پیام

  از او در مراجع قضایی شکایت کند. ،تواند ضمن شناسایی مرتکب می

نکته دیگر این است که اگر بپـذیریم کـه مـالك مزاحمـت را عـرف تعیـین       

حسب اوضاع و احوال وقوع جـرم، شخصـیت طـرفین،     دادگاه مکلف استکند،  می

 رأيلـیکن در   ت تلفنـی تحقـق یافتـه اسـت،    که مزاحمـ  احراز کند ،زمان و مکان

خـورد.   چشم نمیمثبت وقوع جرم به، ادلهدادگاه تجدیدنظر اثري از بررسی صحت 

نیاز از تحقیق درباره ادعاي شاکی دیده است  نماید که دادگاه خود را بی چنین می

و یا حسب اوراق پرونده یقین حاصل نموده که جـرم مزاحمـت تلفنـی بـه وقـوع      

، بلکـه  سـت ، بسـیار راهگشا در ایـن مـوارد  نـه تنهـا   ت. استدالل دادگاه پیوسته اس

در این است که صرف ادعاي  هم اهمیت موضوعاست.  ضروري ،رأيبازتاب آن در 

خـاطر  ماس تلفنی آشنا یـا بیگانـه رنجیـده   از ت اینکهشاکی در این قضایا مبنی بر 

موارد باید بـا مراجعـه   دادگاه در این  .شده و یا به زحمت افتاده است کافی نیست

 تعیین کند.منجر شده که به وقوع جرم  را دقیقاً اوضاع و احوالی ،به عرف

 مالزمـات  از ،تجدیـدنظر  دادگـاه  گفتـه  به بنا ،تهدید جرم اینکه فرض با) 3

 شـد  گفته پیشتر که همچنان نباشد، مستقل جرم و شود محسوب تلفنی مزاحمت

 و کـرد  پوشـی  چشـم  کیفري عنوان یک از توان می حالت یک در فقط االصول علی

 اعتبـاري  تعـدد  فـرض  در هـم  آن سـنجید  کیفري دیگر عنوان با را مرتکب رفتار

 حکم صدور در است مکلف دادگاه ،46 ماده طبق حالت این در. است جرم) معنوي(

 مزاحمـت  اتهـام  دو از قضـیه،  این در. کند تعیین را اشد جرم مجازات محکومیت،

 مزاحمـت  جرم مجازات از اشد) 669 ي ماده( تهدید جرم مجازات تهدید، و تلفنی
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 به استناد با خواستهتجدیدنظر رأي در دادگاه کهلیدرحا است،) 641 ي ماده( تلفنی

 3 ي مـاده  2 بند از حاصل اختیار با چنینهم و اسالمی مجازات قانون 641 ي ماده

 نقدي جزاي فقره یک پرداخت به را مرتکب دولت درآمدهاي از برخی وصول قانون

 ها مجازات ضعف و شدت بحث از فارغ. است کرده محکوم ریال میلیون ده میزان به

 از یکـی  موصوف، جرایم از یک هر با آن تناسب و نقدي جزاي بازدارندگی میزان و

 قابـل  وصـف  قضایا، قبیل این در واحد فعل بر متعدد هاي عنوان صدق مهم مسائل

 اتهامـات  بـه  رسـیدگی  چگـونگی  چنین هم و متعدد جرایم نبودن یا بودن گذشت

 جـرم  مجـازات  از اشـد  تهدیـد  جرم مجازات اینکه با پرونده، این در. است مرتکب

 )92 اسـالمی  مجـازات  قـانون  104 ي ماده( 727 ي ماده طبق بر است، تلفنی مزاحمت

 وجهـی  تنهـا  حالت این و. گذشت قابل است جرمی ،تلفنی مزاحمت جرم برخالف

 حکـم  کهاین وجود با دادگاه شاکی، گذشت با جرم، معنوي تعدد فرض در که است

 جرمی به را مرتکب باید ،رود می شمار به مجازات تشدید عام کیفیات از ،46 ي ماده

 .نماید محکوم است اخف مجازات داراي که

الف) قـانون  (بند  177 ي ) صدور حکم برائت از اتهام تهدید به استناد ماده4

طور کلی، در تعـدد اعتبـاري جـرم،    اي نیست. به نظر تصمیم سنجیدهبه  79سال 

حکم به مجازات جرم اشد به معنی برائت از سایر اتهامات نیست؛ اتهاماتی کـه در  

هـا در  مرحله تحقیقات مقدماتی به متهم تفهیم شـده و ادلـه کـافی در وقـوع آن    

داشـته  مـدعی خصوصـی    ،بسا ممکن است در بعضـی از دعـاوي  چهدست است و 

جـرم نباشـد یـا     ،باشد. برائت از اتهام در جایی است که یا رفتار منتسب به مـتهم 

اي عارض  الجمله شبهه دلیل کافی براي توجه اتهام در اختیار دادگاه نباشد و یا فی

دادگاه  رأيقاضی شده باشد. در این قضیه، حسب شواهد موجود در پرونده که در 

رسد. بنابراین، استدالل دادگـاه   د محرز به نظر مینیز انعکاس دارد وقوع جرم تهدی

» باشـد  جرم تهدید از مالزمات مزاحمت تلفنی است و جرم مستقل نمی«بر   مبنی

علیه از جرم تهدید قوت الزم را ندارد. افزون بر آن، در مـواردي   براي تبرئه محکوم

پیشـتر دربـاره   کـه   همچنانمجازات اشد ساقط گردید،  ،که به عللی از علل قانونی

گذشت شاکی گفته شد، دادگاه باید بتواند مجازات اخف را مورد حکم قرار دهد و 

  اصل برائت ندارد. این تصمیم دادگاه، مغایرتی با
  


