
 

 

تعیین  هاي تجدیدنظر استان تهران دررویه قضایی دادگاهوحدت 

  مجازات جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک 

  
  *مریم ممنون

 میبه ارتکاب جرا یدگیاستان تهران در رس دنظریتجد يهادادگاه ییقضا هیرو

امر استقرار  نیآن بر ا يمجازات برا نییو تع امکیارسال پ قیاز طر نیو توه دیتهد

 قانون 669 ماده موضوع( دیتهد همچون یمیجرا ارتکاب چنانچه که است افتهی

 موضوع( یتلفن مزاحمت و )مذکور قانون 608 ماده موضوع( نیتوه ،)یاسالم مجازات

 و تعداد به ظرن ردیگ انجام امکیپ ارسال قیطر از سه هر ،)قانون همان 641 ماده

 از و گردد یم یتلق یتلفن مزاحمت ینوع که زیآمنیتوه ياهامکیپ ارسال دفعات

 جرم يمعنو تعدد مصداق باشدیم دیتهد متضمن که یالفاظ يریارگبک ،گرید ییسو

 مجازات نییتع در و بوده متعدد مجرمانه نیعناو يدارا واحد فعل ارتکاب باب از

 ،1392 یاسالم مجازات قانون 134 ماده گرفتن نظر در با مذکور یارتکاب میجرا

  .استهمجازات گرید از اشد که گرفت واهدخ قرار اجرا مورد یجرم مجازات

  :مربوطه آراء

 23شــعبه  25/3/1392 مــورخ 92099702223003511 :ي شــمارهأر الــف)

ــ ــتاي  دادگــ ــران در راســ ــتان تهــ ــدنظر اســ ــداه تجدیــ ــماره أر تأییــ ي شــ

دادگـاه عمـومی جزایـی     1035شـعبه   26/1/1392مورخ  9209972191000030

از بـاب   تلفنـی، تهدیـد و مزاحمـت    ،رسیدگی بـه جـرایم تـوهین    درخصوصن تهرا

ي جداگانـه  ها مجازاتضمن حذف  ارتکاب فعل واحد داراي عناوین مجرمانه متعدد،

  

 هییقضاقوه پژوهشگاه پژوهشگر و یشناسجرم و يفریک حقوق يدکتر يدانشجو *

maryammamnoun@gmail.com  
پژوهشگاه  ،1392 سالهاي تجدیدنظر استان تهران (کیفري) ی دادگاهــوعه آراء قضایــمجم.1

 .233ص ،1394 اول، اپچ اداره انتشار رویه قضایی کشور، قضاییه،قوه

  1394، بهار 10شماره  ،قضایی آراي مطالعات: رأي فصلنامه/  144

مجازات حبس مرتکـب از جهـت مزاحمـت     از جهت ارتکاب جرایم توهین و تهدید،

  تلفنی را استوار نمود.  

دادگـاه   9شعبه  29/3/1392مورخ 92099702209003211 :ي شمارهرأ ب)

ــا   مــورخ  9209970908101256ي شــماره أر تأییــدتجدیــدنظر اســتان تهــران ب

ی بـه جـرایم   دادگاه عمومی جزایی فیروزکوه در رسـیدگ  101شعبه  19/12/1391

بدوي مبنی بـر اینکـه ارسـال     استدالل دادگاهبا پذیرش  ،مزاحمت تلفنی و فحاشی

مصـداق   آمیـز بـه جهـت تعـداد و دفعـات ارسـال،      حاوي الفاظ تـوهین  هايپیامک

شـده را  حکم به اجـراي مجـازات اشـد تعیـین     گردد،مزاحمت تلفنی نیز قلمداد می

  نمود.و تأیید استوار 

دادگـاه   14شعبه  2/9/1393مورخ 93099702214011852 :ي شمارهأرج) 

 93099702110005313 ي شـماره أر تأییـد تجدیدنظر استان تهـران در راسـتاي   

  

 .234ص منبع پیشین .1

مورخ  9309970211000531نسبت به دادنامه شماره  .تجدیدنظرخواهی آقاي م. پ درخصوص .2

و تهدید  ،موجب آن به اتهامات توهینی تهران که بهدادگاه جزای 1145شده از شعبه صادر9/7/1393

به پرداخت یک میلیون ریال جزاي .، فق.  .لفو ا .فمزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم ب. ق. 

ه نود و یک روز حبس تعزیري بابت هریک از اتهامات در حق دولت بابت توهین و تحمل دو فقر نقدي

دادنامه بر با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه  .و مزاحمت تلفنی محکوم گردیده استتهدید 

ایراد و اشکالی مترتب  تهدیدکاري تجدیدنظرخواه بابت اتهامات توهین و عنه از حیث احراز بزهمعترض

اعتباري دادنامه را ایجاب ثري که نقض و بیؤنیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض م

قانون آیین  257ماده  )الف(عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند هنماید ب

با حذف مجازات خواسته را امه تجدیدنظرکیفري، دادنهاي عمومی و انقالب در امور دادگاهدادرسی 

تهدید و تعیین نود و یک روز حبس از باب مجازات مزاحمت  قانونی جداگانه از جهت ارتکاب توهین و

 قطعی است.  صادره يأر نماید.مییید أتلفنی ت

 توهین، بر ریدا. پ. م  علیه تهران 16 ناحیه انقالب و عمومی دادسراي از صادره کیفرخواست درخصوص .3

 به عنایت با ،.ف. ق. ب و. ف. ق. الف از وکالت به. ب.م و. ع.الف  شکایت موضوع تلفنی، مزاحمت و دیتهد

 به متهم اقرار -3 پرونده؛ در موجود هايپیامک متن -2 شده؛مطرح شکایت -1: ازجمله پرونده محتویات

 شاکیه آمیزتحریک گفتار و رفتار بودن اثربی -4 زوجه؛ براي دیتهد حاوي و آمیزتوهین هايپیامک ارسال

 وي کاريبزه امارات، و قرائن سایر به توجه با و) ادعا صحت فرض در( متهم کیفري مسئولیت رفع در

 



  145/  هاي تجدیدنظر استان تهران  در ... قضایی دادگاهرویه وحدت 

دادگاه عمومی جزایی تهـران در رسـیدگی و تعیـین     1145شعبه  9/7/1393مورخ 

و مزاحمت تلفنی که هر سه از طریق ارسـال پیامـک    تهدید مجازات جرایم توهین،

 ،ي جداگانـه بـراي هریـک از عنـاوین مجرمانـه     ها مجازاتارتکاب یافته بود با حذف 

  مت تلفنی محکوم نمود.یک روز حبس به جهت ارتکاب مزاح مرتکب را به نود و

 
 134 ماده رعایت با و) 1375 مصوب( اسالمی مجازات قانون 641 و 669 ، 608 مواد مطابق. است محرز

 جزاي ریال میلیون یک پرداخت به توهین بابت از را موصوف متهم ،1392 مصوب اسالمی مجازات قانون

 تحمل به تلفنی مزاحمت بابت از و تعزیري حبس روز 91 لتحم به دیتهد بابت از و دولت حق در نقدي

 طرفین به ابالغ از بعد روز 20 ظرف و تلقی حضوري صادره، رأي. نمایدمی محکوم تعزیري حبس روز 91

 .است تهران استان تجدیدنظر هايدادگاه در خواهی تجدیدنظر قابل دعوي

 


