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  مقدمه

 بـا   متناسـب  نیـست،  امان در آن گزند از اي  جامعه هیچ که انسانی - اي است اجتماعی    جرم پدیده 

هاي گوناگونی دامن گیر آن جامعـه   زمان و مکان و شرایط اجتماعی فرهنگی، اقتصادي هر جامعه، بزه          

ها و مصنوات ساخت دست بشر به اقتضاي هـدف اولیـه و ذاتـی       به عبارتی دیگر تمام پدیده    . گردد  می

اي جهـت بـر    یلهال قابلیت تبدیل به وسـ    حخویش، موجب آرامش و آسایش جامعه هستند اما در عین           

ها در میـان جامعـه ایرانـی     ترین آن ها که شناخته استفاده مصداق بارز این سوء   . هم زدن آن را نیز دارند     

مزاحمت تلفنی به مثابـه  . باشد است، ایجاد مزاحمت از طریق تلفن براي سایر کاربران دستگاه فوق می       

رر و زیـان اعـم از مـادي و         یک بیماري اجتماعی عالوه بر سلب آسایش و آرامش فکـري سـبب ضـ              

  . شود معنوي نیز می

ن بـا هـدف   قـن هـاي مـشابه م      استفاده از تلفن و سـایر دسـتگاه         با توجه به افزایش روز افزون سوء      

جسمی شهروندان آن را به عنوان یـک پدیـده جنـایی    و به امنیت روانی  1حمایت و جلوگیري از تعدي   

گرایی و منافع شخـصی  ي باید تا حدي معقول، فرددگی شهرچه در حال در زن  . انگاري کرده است   جرم

  .مهار گردد و منافع جمعی جایگزین آن شود

  .پردازیم  می...)تلفن، پیامک و(با این مقدمه، به بررسی مزاحمت مخابراتی   

  :بندي مطالب این کتاب به شرح ذیل خواهد بود تقسیم

  مزاحمت تلفنی: فصل اول

   ها نمونه شکوائیه و فرم: فصل دوم

                                                
  .)شد انجام عملی که باید ترك می ( اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق غیردتجاوز از حدو .1



  

  

  



 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  :فصل اول

  مزاحمت تلفنی

  

  . یمپرداز میحمت تلفنی و مصادیق آن مزابررسی در این فصل به طور کامل به 

  

  تعریف :مبحث اول

همواره در طول تاریخ تکنولوژي تـأثیر عمیقـی بـر پیـشرفت تمـدن بـشري و رشـد اقتـصادي و             

هد که همواره علـم و تکنولـوژي در کنـار سـایر     د بررسی گذشته ایران نشان می  . فرهنگی داشته است  

  1. در سرنوشت ایران تأثیرگذار بوده استها مولفه

نـوین  طور که بروز هر تکنولوژي نوین و جدید، جرایم خاص خود را به دنبال دارد، هر جـرم              همان

ه کرد کـه  توان به مزاحمت تلفنی اشار   از جمله این جرایم می    . طلبد  را می  نیز راه مبارزه مخصوص خود    

  .در مباحث آینده به قوانین و تدابیر تدوین شده در این باره خواهیم پرداخت

 اسـت، تنهـا   كگذار ایران، تعریفی را از جرم مزاحمت تلفنی ارائه نکرده و در این باره مـسکو   قانون

د  تحت عنوان جرایم بـر ضـ     ا.م.ج.از ق )  از جرایم تعزیري   17فصل   (احکام راجع به آن در کتاب پنجم      

ا نیـز مـورد   .م.ت ش.عـالوه بـر آن در ق   . بینی شده اسـت     عفت و اخالق عمومی طی یک ماده پیش       

هایی که موجـب   عوامل و ابزار«: مذکور در تعریف عرفی عبارت است از     زه  لذا ب . توجه قرار گرفته است   

                                                
  .1 ص عه تکنولوژي ایران،ستحلیل تاریخی بر روند تو اله حاجی حسینی، دکتر حجت. 1
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  1.»گردد استفاده صحیح و بهینه از وسیله ارتباطی خاص با نام تلفن میم اختالل و عد

  جرم دهنده تشکیل عناصر :ث دوممبح

دهنده آن جرم موجود باشـند تـا بـه        به طور کلی در تحقق هر جرمی، باید ارکان و عناصر تشکیل           

 در کنـار  2.عمل مرتکب از نظر قانون جرم اطالق گردیده و طبق قانون نیـز فاعـل آن مجـازات شـود         

، )عناصر اختـصاصی (کند  یر میغیدهنده خاص هر یک از جرایم که در جهت نوع جرم ت            عناصر تشکیل 

ستند که اختصاص بـه هـر   ه) عناصر عمومی(دهنده مشترکی  جرایم به طور کلی داراي عناصر تشکیل 

در ایـن صـورت مبحـث بـه     . باشـد » معنوي، مادي یا قانونی«تواند  این ارکان می 3.ها ندارد  یک از آن  

  .تلفنی خواهیم پرداخت گانه در خصوص جرم ایجاد مزاحمت 3بررسی و تحلیل این عناصر 

   قانونی عنصر: گفتار اول

جرم رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل است که به دلیل لطمه به نظم عمـومی بـه موجـب قـانون                      

 درلغت این عنـصر عبـارت اسـت از    4.ممنوع اعالم و براي آن ضمانت اجراي کیفري تعیین شده است        

  5.ون جزاجرائم در قانیکی از شناختن یک عمل معین به عنوان 

گذار با نگارش و جـاي دادن آن در     همان متن و نصی است که قانون       واقع  رکن قانونی هر جرم در    

رو بـا    از ایـن 6.داند مجموعه قوانین یک کشور فعل یا ترك فعل را جرم دانسته و مستحق مجازات می            

 ایجـاد  1375گـذار در سـال    قـانون  ،ي مخـابراتی از جملـه تلفـن    ها   دستگاه توجه به شیوع و گسترش    

 با این وصـف  7.ا جرم انگاري کرده است    .م.ج. ق 641ها را در قالب ماده        به وسیله آن دستگاه   مزاحمت  

  :دارد ا اشعار می.م.ج. ق641ماده . شود ماده فوق رکن قانونی جرم مزاحمت تلفنی محسوب می

                                                
  .45احسان اعظمی، مزاحمت تلفنی و تأثیر آن در تضییع حقوق اشخاص، ص . 1

  .4ص  همان،. 2
  .178، ص 1ج  دکتر محمدعلی اردبیلی، حقوق جزاي عمومی،. 3
  .90، ص 1دکتر علی خالقی، آیین دادرسی کیفري، ج. 4

 476ص . ترمینولوژي حقوق دکتر محمدجعفر لنگرودي،. 5
  .63پور، تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، ص  زاده و عادل علی دکتر محمد حبیب. 6
 .545، ص 1 جایم علیه اشخاص، دکتر حسین میرمحمد صادقی جر. 7
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هـاي مخـابراتی دیگـر بـراي اشـخاص ایجـاد              ه وسیله تلفن یا دستگاه    بهر کس   «

 1مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب بـه حـبس از     اجراي   نماید، عالوه بر     مزاحمت

  .» ماه محکوم خواهد شد6تا 

  .پردازیم اینک به بررسی عناصر مادي و معنوي در دو گفتار مجزا می

مادي عنصر :گفتار دوم
1

  

واقع تجلی فکر، نیت و قـصد مجرمانـه فـرد در            این عنصر پیکره مادي و ملموس جرم و در        

.لم خارج است  عا
2
این سـه  . گیرند  در تحلیل رکن مادي یک جرم، اجزاي آن مورد بحث قرار می            

  :عبارتند ازجز 

  

حال به بررسـی اجـزاي عنـصر مـادي         .مزاحمت تلفنی به منظور تحقق نیاز به هر سه عنصر دارد          

  . پردازیم تلفنی میمزاحمت جرم 

  

                                                
  . و ترك شخص مجرم که موضوع کیفر در قانون جزا واقع شده باشد)اعم از تصمیم و اقدام(ل عف. 1

  .63پور، تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، ص  زاده و عادل دکتر محمدجعفر حبیب. 2
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   رفتار مجرمانه-الف

رکـن مـادي جـرم اسـت کـه نتیجـه مجرمانـه را در خـارج محقـق             رفتار فیزیکی یکی از عناصر      

بنـابراین   2.توان به رفتار مجرمانه تعبیـر کـرد   به عبارتی تظاهر مادي و خارجی اندیشه را می  1.سازد  می

هاي مجرمانه چه خودآگـاه و چـه ناخودآگـاه تـا       هر چند ضد اجتماعی و مملو از کشش      هیک فکر ساد  

.. .  پـس اندیـشه مجرمانـه جـرم نیـست      ...  نکند قابل مجازات نیـست     هنگامی که تظاهر خارجی پیدا    

 مزاحمت تلفنـی  3.، توقیف، محکوم و مجازات کرد   بیعقتوان افراد را به عنوان پیشگیري از جرم، ت          نمی

، فعـل مثبـت   )زحمت رسانیدن و رنـج رسـانیدن  (ا و معناي لغوي مزاحمت  .م.ج. ق 641بر اساس ماده    

فعل مثبت مادي از قبیل شماره گیـري و برقـراري تمـاس و یـا ارسـال               . تاعم از مادي یا معنوي اس     

پیامک از طریق تلفن همراه و رایانه جیبی، براي به وقوع پیوستن این جرم کافی اسـت و مـشروط بـه      

                                                
 .6ص ، )جرایم علیه اشخاص(حقوق جزاي اختصاصی ، دکتر عباس زراعت. 1

  .163 ص، حقوق جزاي عمومی،دکتر رضا نوربها زمینه. 2
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بدین ترتیب، صـرف   . نسبت به مجنی علیه نیست    ابراز کلمات، جمالت یا سخن گفتن از سوي مزاحم          

هـاي شـب    کوت کردن، به ویژه وقتی درساعاتی مثـل نیمـه  س تلفن زدن و    تلفن زدن و قطع کردن یا     

این موضوع در سوت کشیدن، فوت کـردن   1.تواند موجب تحقق موضوع این ماده گردد  انجام شود، می  

  .کند و سکوت، تماس مکرر و قطع سریع آن نیز صدق می

کـه بتـوان بـه وسـیله     اساساً وقوع جرم مزاحمت تلفنی به صورت ترك فعل ناممکن است چـه این         

بـه  . هاي مخابراتی دیگر به شکل ترك فعل مزاحمت ایجاد کرد امري غیرواقـع اسـت           تلفن یا دستگاه  

 2.ویژه اینکه، احراز سوءنیت در جرایم مشتمل بر ترك فعل بسیار مشکل و تقریبـاً غیـر ممکـن اسـت                 

بـرداري، رفتـار خـارجی    بدون تردید براي تحقق جرم کاله    «از این جهت مانند کالهبرداري است چه        

همچنین اگر شخـصی عـالم بـه قـصد مزاحمـت       3.»مرتکب به شکل فعل مثبت تقلبی ضروري است   

  براي شخص ثالثی باشد لیکن اقدامی براي پیشگیري از فعل مرتکـب نکنـد تـرك فعلـش             غیرتلفنی  

 اطـالع  توان به دلیل عدم اعالم جرم بـا وجـود           اصوالً کسی را نمی   .  تحقق عنصر مادي نیست    موجب

 در حقیقت این مـساله یـک تکلیـف اخالقـی اسـت نـه          4.از وقوع آن، مورد مؤاخذه و تعقیب قرار دارد        

باشـد و بایـد در برابـر مقـامی         انسان عاقل و مختار در برابر اعمال و رفتار خـود مـسئول مـی              . قانونی

ئولیت باشـد چنـین مـسئولیتی را مـس    » وجـدان «عالی حساب پس بدهد، حال اگـر ایـن مقـام عـالی       

توان فرد را به دلیل ترك فعلش مجـازات کـرد کـه      از سوي دیگر تنها هنگامی می5.اخالقی می نامند  

ن ایـن  قـن م. مکلف به جلوگیري از وقوع جرم باشد یا انجام فعلـی را کـه برعهـده گرفتـه تـرك کنـد               

 ایـن  بـر . موضوع را صراحتاً پذیرفته و آن را با وجود شـرایطی موجـب تحقـق جنایـت دانـسته اسـت                   

  :دارد ا اشعار می.م.ج. ق295اساس ماده 

                                                
  . 545، 1  ج،دکتر حسین میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص. 1

  .514مان، ص  ه.2

  .63دکتر محمد صالح ولیدي، حقوق جزاي اختصاصی، ص  .3

  .60ص  ،1 آیین دادرسی کیفري، ج. دکتر علی خالقی. 4

  .171ص  ،4هاي علمی در زمینه حقوق جزاي عمومی، ج  نامه ي از پایانا  آموزش قوه قضاییه، گزیدهونتاعم. 5
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هر گاه کسی فعلی را که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصـی را کـه               «

آن جنایتی واقع شـود، چنانچـه   ب  سببهقانون بر عهده او گذاشته است ترك کند و   

 شـود و حـسب     توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصله به او مستند می            

  .»...استحض مورد عمدي، شبه عمد یا خطاي م

پزشکی که موظف اسـت اطالعـات    .گیرد  تمامی قوانین الزم االجرا را در بر می       قانونی  این وظیفه   

احتیاطی یا به عمد آنان را در اختیار غیـر قـرار دهـد یـا موجـب دسترسـی        بیمارانش را حفظ کند با بی 

.  خواهـد بـود  مـسئول راي یکـی از بیمـاران ایجـاد شـود     شود و در نتیجه آن مزاحمت تلفنی ب دیگران  

همچنین است در مورد وکیل، اشخاص نظامی و تمام افرادي که به نوعی موظـف بـه حفـظ اسـرار و            

  .اطالعات اشخاص هستند

   اوضاع و احوال و شرایط الزم براي تحقق جرم-ب

وب شـود وجـود شـرایطی    گذار جرم مزاحم تلفنی محس     به منظور اینکه رفتار مرتکب، توسط قانون      

  .دهیم در ذیل این شرایط را طی سه بخش مجزا مورد بررسی قرار می. ضروري است

   وسیله مجرمانه.1

معموالً در ارتکاب هر جرم بسته به نوع و کیفیـت آن جـرم مرتکـب نیازمنـد یـک سـري ابـزار و             

 بـدیهی اسـت کـه    .باشد که بتواند در تسهیل و محقق جـرم نقـش بـسزایی را ایفـا نمایـد            وسایل می 

مهمترین ابزار مورد نیاز فاعل جرم در خصوص ایجاد مزاحمت تلفنی، دستگاه تلفن اعـم از عمـومی و              

.گستردگی و نوع این جرم افزوده است  بر قلمرو وباشد که البته امروز تلفن همراه  میخصوصی
1

  

ی در مورد اسـت کـه   از نظر حقوق جزایی ایران وسیله در ارتکاب جرم عنوان خاصی ندارد فقط یک  

بینی شده است در غیر این صورت هر جـا تعریـف قـانونی جـرم              وسیله خاص براي ارتکاب جرم پیش     

 اسـت،   تلفنی نیز همین قاعده مجـري در مزاحمت. کند مصداق بیابد قانون جزا مرتکب را مجازات می       

دارد همان مزاحمـت  آنچه از نظر قانون جزا اهمیت  تلفن در مزاحمت تلفنی فقط وسیله مزاحمت است         

                                                
  .46احسان اعظمی، مزاحمت تلفنی و تأثیر آن در تضییع حقوق اشخاص، ص . 1
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.است خواه وسیله آن تلفن باشد و خواه نامه یا وسایل دیگر
1

  

هـاي نمـابر، فـاکس    هاي ثابت و همراه شـامل دسـتگاه    عالوه بر تلفن641در شکل کلی، ماده   
2

 ،

تلکس،
3
)پیجر(پی جو    

4
سیم ، بی 

5
بنابراین علـم کـسی کـه از       .شود   و رایانه متصل به اینترنت هم می       

 شـود و هـم کـسی کـه از طریـق ارسـال            ي می ون و صحبت کردن با دیگري مزاحم        طریق تلفن زد  

گیـر تلفـن     گذاشتن پیام روي دستگاه پیـام ،)SMS(، پیامک  »ایمیل«، تلکس، نامه الکترونیکی     فاکس

کند مرتکب جـرم مـاده        براي دیگري ایجاد مزاحمت می    ) پیجر(دیگري یا ارسال پیام از طریق پی جو         

.شوند   می 641
6

MMSهاي چند رسانه ازقبیل    حمت تلفنی شامل پیام    مزا 
7

بنـابراین در  . شـود   نیـز مـی  

مواردي که مزاحمت تلفنی در قالب پیامک باشد، حتی پیامک خالی و بدون محتوا کـه مکـرراً ارسـال             

  . تواند مصداق مزاحمت تلفنی باشد شود همانند تماس همراه با سکوت می می

توان مشمول مـاده دانـست     بودن براي ارتباط مستقیم می   عددر صورت م    را هاي مخابراتی   دستگاه

.توان از مصادیق مرقوم به حساب آورد  تلگراف را نمیقمزاحمت از طریلذا و 
8

  

اق دکنـد مـص   استفاده مـی  یابد و از آن سوء آیا فردي که از طریق اینترنت به شماره افراد دست می        

ی یـا وب سـایتی کـه مـردم در آن بـه منظـور             هاي اجتمـاع    مزاحمت است مانند آنکه از طریق شبکه      

 ایجـاد  قـصد  بـه  کـه  را افـرادي  یا فرد شماره کنند  می اقدام آگهی ثبت به... خرید و فروش و اجاره و     

  دارند؟ مزاحمت

مزاحمـت   (641باید گفت چه بزهکار قصد نامشروع مزاحمت را دارد این مسأله از مـصادیق مـاده         

  .است) تلفنی

                                                
 .465 ص 2، ج )بخش تعزیرات(ا .م.دکتر عباس زراعت، شرح ق .1

  .گویند  دورنگار میارسال تصاویري از قبیل یک نامه یا مدرك به دستگاه فکی دیگر را فاکس یا. 2

  .باشد ترین وسایل ارتباطی نوشتاري از راه دور می از قدیمی. 3

  .گیر یک طرفی که تنها قابلیت دریافت پیام را دارد وسیله پیام. 4

 ي در معنـا لـیکن  شود می استفاده... دستگاه فرستنده و گیرنده است که معموالً توسط ادارات مانند نیروي انتظام، تاکسیرانی و             . 5

  .اي از آن دانست نمونهرا توان تلفن همراه  تر می وسیع

  .545 ص 1 دکتر حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص ج. 6

  .باشد اي با قابلیت رد و بدل کردن عکس، صدا، ویدیو و متن می پیام چند رسانه. 7

  .24، ص )شخصیت معنوي(حسین آقاي نیا، جرایم علیه اشخاص . 8
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   موضوع جرم.2

ون جزایی ایران، مزاحمت تلفنی در زمره جرایم منافی عفت و اخالقی عمـومی جامعـه ذکـر       در قان 

بنابراین موضوع جرم مذکور را باید امنیت و آسـایش عمـومی بـه شـمار آورد، لـیکن اکثـر         .شده است 

انـد، ایـن عقیـده قابـل         دکترین حقوق مزاحمت تلفنی را مربوط به شخصیت معنوي اشخاص دانـسته           

 چه مزاحمت تلفنی با نقص حقوق اساسی افراد اصوالً بـه حیثیـت و امنیـت روانـی آنـان         .پیروي است 

  .زند صدمه می

   شخصیت طرفین مجرم .3

دهـد کـه بـزه دیـده      ا نشان می.م.ش.ت. ق14 ماده 2ا و تبصر .م.ج. ق641واژه هر کس در ماده   

مانند شخـصی کـه   . دباش می) دولتی و خصوصی(جرم مزاحمت تلفنی اعم از شخص حقیقی و حقوقی    

گیـرد و گـزارش خـالف واقـع      پزشکی یا آتشنـشانی تمـاس مـی       هاي  با اداراه آب، تاکسیرانی، فوریت    

  . گردد دهد و سبب اعزام مامور یا ماموران به محل می می

هاي مخابراتی متعلق بـه یـک    تر چنانچه کارمند یا کارگران از تلفن و یا سایر دستگاه  در دید بسیط  

استفاده کند و براي اشخاص ایجاد مزاحمت نمایـد طبیعتـاً خـود مـسئول اعمـال                 ءشخص حقوقی سو  

اما اگـر شخـصی بـا همـان     . تواند طرف شکایت واقع شود  ارتکابی است و شخص حقوقی مذکور نمی      

 قانونـاً  کـه  اسـت  حقوقی شخص حق این آورد وجود به  ...وسایل مزاحمتی براي یک شخص حقوقی     

لیکن اگر هـدف مـزاحم،      . مربوطه سازمان یا شرکت یا اپراتور نه اراست،د را مرتکب علیه شکایت حق

، از آنجا که ایجـاد  )با فرض شناخت قبلی از وي(هاي تلفنی باشد  دهنده به تماس  همان اپراتور و پاسخ   

ها و ارائه خدمات شخص حقوقی نیست، هـر     مزاحمت براي اپراتور قابل تفکیک از مزاحمت در فعالیت        

بزه مذکور بدون اینکه شخـصیت طـرفین در آن          1. به طرح شکایت کیفري مبادرت ورزند      توانند  دو می 

  .شرط باشد از طرف هر کس و علیه هر کس قابل تحقق است

 

                                                
  .62پور، تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، ص  زاده و عادل علی فر حبیبکتر محمدجعد. 1
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   زمان و مکان وقوع جرم .4

بـه  زمان یا مکان در ماهیت و میزان مجازات مزاحمت تلفنی مؤثر نیست لکن با توجـه بـه اینکـه            

تـوان بـه ایـن جـز          احمت، توجه به تمام شـرایط پیرامـون الزم اسـت نمـی            تشخیص افعال مز  منظور  

  .کند تر تحقق بزه را احراز می اعتنایی بود چه دادگاه صالح راحت بی

  نتیجه حاصله  -ج

بزه مزاحمت تلفنی جز جزایم مقید است، یعنی الزمه تحقق این جرم منتهی شدن رفتـار مرتکـب                  

منظور از نتیجه مجرمانـه   . بیت بین فعل و نیتجه مجرمانه باشد      به نتیجه خاص است و اینکه رابطه سب       

.است» ایجاد مزاحمت از سوي مرتکب    «
1

ـ     با توجه به این بحث می       ع آن زمـان  وتوان گفت، لحظه وق

  .حدوث نتیجه است

                                                
  .76همان، ص  .1
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  روانی عنصر :ر سوماگفت

 ا خطـ  و عمـدي  او در جـرایم intentionفاعل جرم در امور خالفی و عمـد     قصد در لغت به معنی   

faute 1.در جرایم خطایی است  

جـه مجرمانـه   تیدر معناي اصطالحی، همان علم به ارکان و عناصر جرم و قصد رفتار فیزیکـی و ن      

واقع براي تحقق جرم باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یـا رابطـه ارادي باشـد      در2.باشد  می

ارتکاب عمل به خودي خود دلیل وجـود رکـن           3.نامند می) یا روانی یا معنوي   (که آن را عنصر اخالقی      

قانون مرتکب آن را در جرایم عمـدي   گیرد مذکور نیست و در مواردي با وجود اینکه عملی صورت می         

بـه عنـوان مثـال    4.دانـد  به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزایی قابـل مجـازات نمـی            

کند، وي با خطی ناشـناس و بـدون    گی می  زند همسرش جدا از    هشخصی به دلیل اختالفات پیش آمد     

بـا قـصد   (دهد  کند و یا پیشنهاد دوستی می   خود ترغیب می  ر  را به دیدا  ) یا شوهرش (معرفی خود زنش    

طـرف مقـابلش علیـه     و  بدون آنکه قصد مزاحمت تلفنی داشته باشد        ) ایجاد صلح و سازش و مانند آن      

یط چون فرد قصدي مبنی بر مزاحمت نداشـته         در این شرا  . کند  وي به عنوان مزاحم تلفنی شکایت می      

توانـد   ولی اگر همین مسأله بعد از جدایی و طالق اتفاق بیفتـد مـی    . است مسئولیتی نیز نخواهد داشت    

  .مصداق مزاحمت باشد اعم از اینکه همسر سابق خود را معرفی کند یا نکند

 یکـی از آنـان بـا قـصد     کنند لـیکن  خالف مورد اول زمانی است که زوجین جدا از هم زندگی می           

 تلفنـی  مزاحمـت  صـورت  ایـن  در گیرد  می تماس دیگري با مکرراً... مزاحمت و یا توهین و فحاشی و      

  . طرفین از یکی خانواده طرف از مزاحمت مورد در است همچنین و گردد تلقی می

فـی  دا امعامدا فی فعله، ع(ل و هم در قصد نتیجه باید عمد داشته باشد      عبنابراین مرتکب هم در ف    

 اسـت کـه   یبه طور کلی، مزاحمت تلفنی به عنوان یک جرم تجلی قصد و نیت انسان در جهت    ). هقصد

شود کـه در    جزء سو نیت عام و خاص تشکیل میدوعنصر روانی این بزه از .  بوده است   آن مریدفاعل  

  .ذیل به شرح هر دو خواهیم پرداخت

                                                
  .476  صجعفر جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق،دکتر محمد. 1

  .256، ص 1دکتر عباس زراعت جرایم علیه اشخاص، ج  .2

  .188ص  دکتر ایرج گلدوزیان، بایسته حقوق جزاي عمومی، .3

 .178ص همان،  .4
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   سوء نیت عام-الف

اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یـا خواسـتن قطعـی و    سوء نیت عام یا قصد مجرمانه    

در مزاحمـت تلفنـی همـین کـه      1.منجر به فعل یا ترك فعلی است که قانون آن را نهی کـرده اسـت               

در حقیقـت در   2.شود مرتکب بداند عمل او خالف قانون است و آن را انجام دهد مشمول این ماده می             

 قـانون کیفـري    قضقصد ن  (ي، فعل توأم با سوء نیت یا قصد مجرمانه        فعل عمد  از   این نوع بزه منظور   

یعنی عمـد در  ( مطلق وراي به ط ید به وصف مجرمانه است و نه هر ارادهقاست، جرم توأم با اراده که م  

پذیري عالوه بـر سـوء نیـت عـام           لیکن براي احراز بزهکاري مزاحم، اثبات مسئولیت      ). فعل الزم است  

  . باشد  نیت خاص میمشروط به احراز سوء

  :دارد اشعار می) ا.م. ق144ماده (ا .م.ج. ق143در این باره ماده 

تحقق جرایم عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در     در  «

ها براساس قانون منـوط       در جرایمی که وقوع آن    . راز گردد حارتکاب رفتار مجرمانه ا   

  .»لم به وقوع آن نیز باید محرز گرددقصد نتیجه یا ع  تحقق نتیجه است،هب

  خاص سوء نیت -ب

نی بـر خـالف نیـت     یسوء نیت خاص، متضمن کشش و تمایل فاعل به تحصیل نتایج معلوم و مع             

بنابراین اگـر شخـصی بـا هـدف ایجـاد مزاحمـت بـراي غیـر از تلفـن و یـا سـایر                          3.گذار است  قانون

.  و مجـازات اسـت  قیـب باشد و قابل تع    وي می  هاي مخابراتی استفاده کند؛ فرض بر سوء نیت         دستگاه

نسبت به شخـصی شـماره   » عمد در قصد ایجاد مزاحمت«مانند زمانی که مرتکب با داشتن سوء نیت      

در نتیجـه، احـراز   . شـود  ضـبط مـی  طـرف مقابـل   گیر تلفـن    گرفته و مکالمه او در دستگاه پیغام را وي

تار سوم از مبحث پـنجم بیـشتر بـه قـسمت     در گف. ارتکاب عمل مشروط به احراز قصد مزاحمت است       

عـامال  «ا .م.ج. ق641طور که قبالً گفته شد، در مزاحمت مـاده            در نهایت همان  . اخیر خواهیم پرداخت  

                                                
  .175ص  ، زمینه حقوق جزاي عمومی،هادکتر رضا نورب. 1

  .463، ص 2، ج )بخش تعزیرات(ا .م.شرح ق دکتر عباس زراعت،. 2

  .35، ص 1 دکتر محمدعلی اردبیلی، حقوق جزاي عمومی، ج .3
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  .الزم شمرده شده است 2»عامال فی قصده«و  1»فی فعله

   انگیزه-ج

. کـشاند  جرم میداعی یا انگیزه شامل نفع یا ذوق یا احساسی است که بزهکار را به طرف ارتکاب                

اصوالً در تحقق جرم تأثیر ندارد، ولی وجود آن در هر جرمی متغیر و متنوع است و کیفیـت آن ممکـن        

.است موجب تخفیف یا تشدید مجازات گردد
3

  

یت کیفري و مجازات مـزاحم    مسئول آنچه که در تحقق      641براساس نتیجه حاصله از مطالعه ماده       

تنها در صورت شـرافتمندانه بـودن انگیـزه    . تباشد انگیزه مزاحم اس     فاقد اثر می  
4
تـوان در   فاعـل مـی   

این بنـد کـه از   . را مورد توجه قرار داد) ا.م. ق22 ماده 3بند (ا .م.ج. ق38تعیین مجازات او بند پ ماده     

  : جرم است عبارتند ازهخففمجهات 

 ها مرتکب جرم شده است، اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن«

ی علیه یا وجود انگیزه شـرافتمندانه در        جنآمیز م  رفتار و گفتار تحریک   از قبیل   

  .»ارتکاب جرم

بنابراین اصوالً انگیزه در ماهیت ایجاد مزاحمت تلفنی مؤثر نیست و اصل بر سـوء نیـت اسـت، در              

  :پایان این مبحث باید گفت

  
  

                                                
  .فلت و بی توجهی نباشدغعمل انجام شده براساس . 1

  .ارتکاب مزاحمت استاراده و هدف قصد و . 2

  .102هاي حقوق جزاي عمومی، ص  رج گلدوزیان، بایستهدکتر ای. 3

   .)انگیزه(اشخاص ) پنهانی(کشش و میل درونی . 4

  .)انگیزه شرافتمندانه (فقرا به کمکبراي سرقت هدف و انگیزه انسان دوستانه مانند  .5
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  تلفنی مزاحمت به شروع :سوممبحث 

هـایی را در   ا مرتکب قصد ارتکاب جرمی را کـرده و گـام     .م.ج. ق 122در شروع به جرم طبق ماده       

جهت عملی کردن قصد خود برداشته ولی نهایتاً، بنا به دالیل خارج از اراده او جرم منظور واقع نـشده                   

تحقـق  . یابـد  به عنوان جزء سوم عنـصر مـادي تحقـق نمـی        » نتیجه«در واقع در جرایم مقید،       1.است

نامید قابـل تـصور و   » اقدام مجرمانه بودن نتیجه   «توان آن را       که می  شروع به ارتکاب مزاحمت تلفنی    

مجازات نیست، چه منوط به تحقق نتیجه است به عنوان مثال، الف با قصد ایجـاد مزاحمـت بـه طـور      

به دلیل عدم دسترسی به تلفـنش  ب کند، لکن  میب مکرر اقدم به گرفتن شماره تلفن همراه یا منزل        

در این حال ب بعد از اطـالع    . شود  متوجه موضوع نمی   »اه نداشتن تلفن همراه   غیبت در منزل یا همر    «

تحقـق مـی یابـد    تواند مبادرت به طرح دعوا علیه مرتکب کند، چه ایجاد مزاحمت زمانی    از مسأله نمی  

آمیز شـود و بـدین واسـطه از او سـلب آسـایش           مجنی علیه از طریق حواس متوجه افعال مزاحمت        که

  .ا حصول نتیجه مزاحمت تلفنی در مرحله شروع است چه تمام شده نیستبنابراین ت. شود

  :دکتر حسین آقایی نیا معتقد است

ضبط مکالمه در دستگاه پیامگیر تلفن و یا ارسال پیـام بـه آدرس الکترونیکـی بـا رعایـت سـایر              «

  2.»تواند از مصادیق مزاحمت باشد شرایط می

یگري مکرراً با منـزل وي تمـاس بگیـرد و تـوهین     این اساس، در صورتی که فردي در غیاب د    بر

همین مسأله در مورد مشابه مانند ارسال پیامـک بـه تلفـن     . تواند مصداق مزاحمت تلفنی باشد      کند می 

  .همراه شخص نیز وجود دارد

                                                
  .378، ص 2 دکتر حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال مالکیت، ج. 1

 .240ص  ،)شخصیت معنوي( جرایم علیه اشخاص نیا، قاییآحسین . 2
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  تکرار و تعدد: مبحث چهارم

  .مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد قرار خواهیم داد

  

 جرم تعدد :گفتار اول

هـا را از هـم جـدا     تی که چند جرم توسط یک شخص انجام شود و یک محکومیـت قطعـی آن   وق

 مرتکب این جـرایم بـه نحـوي از چنـگ قـانون خـود را رهـا         خواه.نکند، تعدد جرم حاصل شده است  

اي کم باشد که فرصت محاکمه شـدن را نداشـته    ساخته باشد یا اینکه فاصله ارتکاب دو جرم به اندازه       

در قسمت پایین با انـواع تعـدد در بـزه مزاحمـت      2. جرم یکی از علل تشدید مجازات است تعدد 1.باشد

   .تلفنی آشنا خواهیم شد

  

   3تعدد واقعی -الف

  تعزیـر برخالف احکام تعدد در جرایم موجب حد، قصاص، دیه، مقررات ناظر به تعدد جرایم موجب          

قاعـده تـشدید مجـازات     4.ا اسـتوار اسـت  ه سو بر تشدید و از سوي دیگر بر عدم جمع مجازات   از یک   

ـ زا در جـرایم مـستوجب تع    .م.ج. ق 134ماده  4طبق تبصره    تبـصره  . گـردد   جمـع مـی  6تـا  1 درجـه  ری

                                                
  .64عزیر طوسی، مرز قانونی بین تعدد جرم و تکرار جرم، ص . 1

  .89 ص ، جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر محمد صالح ولیدي.2
   .تعدد عنصر مادي، تعدد عینی، تعدد حقیقی یا مادي .3
  .178همان، ص  .4
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  :دارد الذکر اشعار می فوق

مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیـري درجـه هفـت و هـشت اجـراء        «

رجه یک تا شش هاي تعزیري د مجازات با ها با هم و نیز  این مجازات . شود  نمی

  . »گردد جمع می

 بـه  نـسبت  قاعده مـذکور  نشود، بنابرا  محسوب می6زیري درجه عمزاحمت تلفنی به عنوان جرم ت 

دهیم؛ اگر همـراه   دهد را با مثال توصیح می حال اینکه تعدد بزه فوق کجا رخ می. آن قابل اعمال است  

 در شب و اعالم خبر دروغ طـرف مقابـل   با مزاحمت تلفنی جرم دیگري نیز رخ دهد مثالً در اثر تماس        

اعـد عمـومی جـرم    قواما برابـر  . سکته کند، در اینجا عالوه بر مزاحمت تلفنی، جرم قتل رخ داده است          

 مجازات جداگانه اعمال کرد بلکـه اشـد   2توان   اصوالً نمی . چون عمل دو عنوان مجرمانه متفاوت دارد      

شـدیرترین  (براین طبق اصـل فقـط یـک مجـازات           بنا 1.قتل اعمال خواهد شد   مجازات  مجازات یعنی   

. نکته مورد توجه این است که براي اعمال آن باید رابطـه علیـت اثبـات گـردد     . گردد  اجرا می ) مجازات

 2.جه مجرمانه یعنی سلب حیات و عمل مرتکب وجـود دارد     تیاي که بین ن     رابطه علیت عبارتند از رابطه    

 کارشـناس  ریق تشخیص علت اصـلی مـرگ بـا جلـب نظـ            از طر  ،ت در مثال مذکور   سببیاثبات رابطه   

واقع حق اولیـه      در. شود  که اگر اثبات گردد شخص مزاحم مجازات می        شود  انجام می ) پزشکی قانونی (

  3.قاتل استقصاص اولیاء دم در قتل عمدي مستوجب قصاص، 

اضـی و  تنها در مواردي که قصاص نا ممکن است از قبیل فوت قبل از قصاص یـا فـرار قاتـل، تر        

اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قـوه قـضاییه     . گردد  توافق ولی دم و مجرم، دیه اخذ می       

اصل این است که مجازات قانونی قتل عمد بـا     «: دارد   نظریه مشورتی در این زمینه اشعار می       یکطی  

ـ   )  ...219،  210،  207،  205مـواد   (شرایط مقرر در قـانون قـصاص نفـس اسـت             رو در مـوارد     نو از ای

  4.»...شود تفا استثنایی بر اصل، باید به نص اک

تواند به طرفیت وارث متوفی اقامه دعوي نمایـد کـه           ی علیه می  نبا فوت جانی قبل از قصاص مج      

                                                
  .422، ص 2 ج)  تعزیراتبخش(ا .م.دکتر عباس زراعت، شرح ق. 1

  .59، ص )صدمات جسمانی(رانی، جرایم علیه اشخاص فپور با دکتر حسین. 2

  .1ص  ،وي به دسترسی عدم یا قاتل فوت با دیه به قصاص تبدیل  بررسینیا، عادل ساریخانی، قاسم اسالمی. 3

  . مترجمین قوه قضاییهاسناد و امور و امور حقوقیکل  اداره 1386/11/16 مورخ ،40122ه نظریه شمار. 4
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حکم به پرداخت دیـه از محـل ترکـه متـوفی را صـادر      کند و    میدر این صورت مرجع صالح رسیدگی       

ثالثـاً  . یت مـدنی را دارد مـسئول آثـار  و بزه دیده است ثانیاً احکام خواهد کرد، چه دیه اوالً حق شخصی       

  .عمد الزم است زیان دیده از جرم به عمد یا غیرجبران خسارت

شود براي جبران خـسارت زیـان دیـده از جـرم و مجـازات                 دیه مبلغ مقطوعی است که فرض می      

اس در بـزه  ر بـا ایجـاد هـ    همـراه 641مت ماده ح در صورتی که مزا   کلی به طور  1.مرتکب کافی است  

در دیده باشد و منجر به مرگ یا صدمه جسمانی وي شود، مقررات راجع به آن اعم از عمد و غیرعمـد      

گذار استثنائاتی نیـز وارد دانـسته اسـت و اعمـال جمـع             گاه قانون  ما ا .مورد مزاحمت قابل اعمال است    

 مانند تهدیـد بـه   یه بزه مذکور با جرایم   مثالً جایی ک  . ها را در برخی جرایم تجویز نموده است         مجازات

 و 641 عناوین تعدد ایجاد مزاحمت تلفنی موضـوع مـاده      هقتل و اخاذي همراه باشد عمل مرتکب را ب        

  :دارد ا اشعار می.ج. ق669ماده  2.ا خواهد شد.م.ج. ق669همچنین مشمول ماده 

ـ    گاه کسی دیگر را به هر نحوي تهدید به قتل با ضرر  هر« ا هـاي نفـسی ی

شاي سري نسبت خود یـا بـستگان او نمایـد، اعـم از      فشرفی یا مادي و یا به ا      

ـ              را لاینکه به این واسطه تقاضاي وجه یا مال یا تقاضاي انجام امر یا ترك فع

 2 مـاه تـا   2  از ضربه یـا زنـدان  74ننموده باشد، به مجازات شالق تا    نموده یا   

  .»سال محکوم خواهد شد

وانـد لفظـی، کتبـی، حـضوري و یـا      ت هـا مـی   ررضـ  بـه قتـل یـا سـایر     طبق ماده فوق اوالً تهدید  

مرتکـب بایـد در     .  قابل مجازات است   الًحضوري باشد ثانیاً اگر همراه با مزاحمت تلفنی باشد مستق         غیر

تهدید عامد و آگاه باشد لیکن بزه مذکور به عنوان یک جرم مطلق، مقید به نتیجه نیست و به موجـب              

  .پردازیم چند مثال بیشتر به این موضوع می  باجازات است، حالجرم و قابل م ماده فوق

کند که از وي اطالعاتی از قبیل عکـس،   گیرد و اظهار می  مثال اول، شخصی با دیگري تماس می      

 اگر حاضر به پرداخت فالن مبلغ پول یا مـال   وفیلم، صداي ضبط شده، مدارکی از زندگی گذشته دارد      

این مورد از مصادیق مزاحمت تلفنـی و اخـاذي   . خواهد دادار دیگران قرار   نشود آن اطالعات را در اختی     

                                                
  .44ص  ،) مدنیمسئولیتوقایع حقوقی، (دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی . 1

  .65پور، تحلیل جرم و ایجاد مزاحمت تلفنی، ص  زاده و عادل علی دکتر محمد حبیب .2
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  . مزاحمت تلفنی، اخاذي یا تهدید به آن :است و مرتکب براي دو جرم محاکمه خواهد شد که عبارتند از

کند سپس تصویر و عکـس او را همـراه    شخصی براي دیگري ایجاد مزاحمت تلفنی می: مثال دوم 

کنـد در ایـن     منتـشر مـی  ...)هـا و  ي اجتماعی، سایتها شبکه(فترا در فضاي مجازي با نشر اکاذیب یا ا 

ترا و بـه  فحالت وي مرتکب سه جرم شده است، یعنی مزاحمت تلفنی، انتشار عکس و نشر اکاذیب یا ا             

  .مجازات هر یک از آنان محکوم خواهد شد

دارد و شـماره شخـصی را   کارمندي که به مناسبت شغلش به اطالعات افراد دسترسی          : مثال سوم 

مزاحمـت  : ام داردهو اتدگیرد  دارد و به قصد ایجاد مزاحمت تلفنی با وي تماس می          از پرونده وي برمی   

  .استفاده از مقام و موقعیت شغلی تلفنی، سوء

  .مزاحمت تلفنی همراه با افترا و تهدید سه اتهام است؛ مزاحمت تلفنی، افترا، تهدید: مثال چهارم

 در ...هاي اجتمـاعی و  هاي مخابراتی مانند تلفن یا پیامک یا شبکه نفر از طریق دستگاهحال اگر دو  

یـد کنـد و     تهد هـم  را دیگـري  آنان از یکی سویه دو ارتباط این از مدتی گذشتن از بعد و باشند ارتباط

ن  که از طرف مقابلش به جرم مزاحمت تلفنی شکایت خواهد کرد، باید گفـت چـو              داردم  اعالهم او را    

طرفه بوده پس بزهی رخ نداده تا بتوان عنـوان مزاحمـت را بـر آن گذشـت لـیکن تهدیـد          ها دو   تماس

  .کردن مستقال قابل پیگیري است

هاي تلفنی، ظن و شک زوجین نسبت به یکدیگر و یا والـدین بـه فرزنـدان       از نتایج شایع مزاحمت   

ح و قتـل را بـه دنبـال دارد، در ایـن       رجـ باشد، که گاه خود نتایج اسفناکی از قبیل طالق، ضرب و              می

بـا  . موارد بیشترین هدف مزاحمان تفریح کردن یا ایجاد تـنش و فروپاشـی بنیـاد یـک خـانواده اسـت       

داوري تنهـا بـه مـزاحم در رسـیدن بـه اهـدافش کمـک         بدبینی و به اصطالح تعصب نادرست و پیش 

پیگیري این مسأله از طریـق قـانونی و      پس بهترین راهکار قرار گرفتن در کنار خانوداه و          . خواهیم کرد 

  .باشد قضایی می

تعدد معنوي -ب
1

  

رفتار واحد داراي عناوین متعدد مجرمانـه باشـد، مرتکـب بـه     ي مانند مزاحمت اگر    در جرایم تعزیر  

: کنـد  همین مسأله در یک نظریه مشورتی تأیید شده است که اشعار مـی    .شود  مجازت اشد محکوم می   

                                                
  .تعدد اعتباري، تعدد عنصر قانونی، تعدد مفادي یا روانی. 1
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ر فعل واحـدي داراي عنـاوین متعـدد جزایـی باشـد، مرتکـب تحـت عنـوانی         ا اگ.م. ق46طبق ماده  «

  1.»محاکمه و محکوم خواهد شد که مجازات اشد باشد

ایجـاد مزاحمـت   مثال این مورد زمانی است که . ا است.م.ج. ق131ماده  همان  الذکر    فوق 46ماده  

 از همـین رو  2.خواهـد شـد  توأم با ارتکاب جرایم دیگري مثل توهین باشد مقررات تعدد معنـوي اجـرا         

اگر تماس تلفنی به طور مکرر تـوأم  «: دارد اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اشعار می        

آمیز بیش از یک بار صـورت گیـرد، چـون     نهاي تلفنی با محتواي توهی با توهین باشد یا ارسال پیامک    

شـود لـذا مجـازات     تلفنی تلقـی مـی  ی در قانون، عنوان مجرمانه خاص مزاحمت     بتکارمجموع اعمال ا  

اما تماس تلفنی یکبار توأم با توهین یا ارسـال     . گردد  ا تعیین می  .م. ق 134 ماده   2مرتکب طبق تبصره    

با این حال تطبیق اعمال ارتکابی مـتهم   . گردد  آمیز فقط توهین تلقی می     یک پیامک با محتواي توهین    

  3.»استکننده رسیدگی با عناوین مجرمانه مقرر در قانون بر عهده قاضی 

  :دارد ا اشعار می.م.ج. ق134 ماده 2تبصره 

تکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشـته      ردر صورتی که مجموع جرائم ا     «

مرتکـب بـه مجـازات مقـرر در قـانون      و شـود   باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمـی   

  .»گردد محکوم می

ت که اگر فردي یک بار بـا تلفـن، یـک بـار بـا        شود این اس    سؤالی که در اینجا به ذهن متبادر می       

تلفن همراه و یک بار از طریق سامانه پیام کوتاه براي فرد دیگري ایجاد مزاحمـت کنـد، آیـا مرتکـب              

باشـد، پاسـخ ایـن     تعدد جرم شده است و یا تنها یک جرم واقع شده است و مستحق یک مجازات می       

واقـع چنانچـه مجمـوع اعمـال ارتکـابی از        در. یـد آ  ا بدست مـی   .م. ق 47 ماده   تسؤال با یک بار قرائ    

از نگاه عرف مزاحمت تلقی گـردد، بـدیهی اسـت کـه تنهـا      »  به تنهایی هانه هر یک از آن    «سوي فرد   

ا اسـت و چنانچـه هـر یـک      .م. ق 641یک جرم اتفاق افتاده و فاعل مستحق مجازات مندرج در ماده            

ا از آنجـایی کـه جـرایم ارتکـابی،     .م. ق47 مـاده  از اعمال واقع شده مزاحمت تلقـی گـردد و بنـابراین    

قسمت اخیـر ایـن مـاده کـه مربـوط بـه        4.گردد شوند فقط یک مجازات تعیین می     مشابه محسوب می  

                                                
  .اداره حقوق قوه قضاییه 24/2/1376 مورخ ،3643/7 ظریه مشورتی شمارهن. 1

  . 546 ص ،1 محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، جدکتر حسین میر. 2

  . اداره حقوقی قوه قضاییه26/ 1392/05  مورخ951/92/7 نظریه مشورتی شماره .3

 .71پور، تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، ص  اده و عادل علیز حبیبمحمدجعفر دکتر  .4
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همانطور که قـبال در مـورد شـخص حقـوقی        . تایید شده است   1ا.م.ج. ق 134این مساله است در ماده      

ــور چــه همــان اپراتــور باشــد بزهکــار  در صــورتی کــه هــدف، گفتــیم ایجــاد مزاحمــت بــراي اپرات

طـرح شـکایت کیفـري    امکـان  هـر دو  . استشخص حقوقی ي ها  از مزاحمت در فعالیت ناپذیر  تفکیک

 ولی در نهایت، به دلیل آنکه تنها یک فعل مجرمانه از مرتکب صـادر شـده، تنهـا بـه اعمـال       .را دارند 

  2.شود  میبسندهیک مجازات علیه وي 

ه واقع شده و مصداق تعدد جرم نمـی باشـد زمـانی هـم کـه فـرد از          ، فقط یک بز   به عبارت دیگر  

نظر طـرح  هـاي مـورد     شود تحت عنوان مزاحمت تلفنی به شماره        طریق چند شماره مختلف مزاحم می     

  .توان کرد شکایت می

ها و اجـراي مجـازات اشـد، فقـط در        مجازات جمعقاعده عدم   «در پایان باید خاطر نشان کرد که        

  3.»میم آن به موارد تکرار جرم مورد و مجوزي نداردعري و تتسرر گردیده و مورد تعدد جرم مق

   جرم تکرار :گفتار دوم

ـ          «تکرار جرم عبارت است از       ي یـا بازدارنـده   رارتکاب جرم تعزیري پـس از تحمـل مجـازات تعزی

  :دارد ا اشعار می.م.ج. ق137 بر این اساس ماده 4.سابق

 6 تـا  1هاي تعزیـري از درجـه        مجازاتبه یکی از    قطعی  کس به موجب حکم      هر«

 و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجـراي     ودمحکوم ش 

 دیگري گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابـر  6 تا 1مجازات، مرتکب جرم تعزیري   

  .»شود آن محکوم می

بنـابراین اگـر   . ا مشمول این ماده دانستتوان آن ر  بودن بزه مزاحمت تلفنی می6با توجه به درجه    

لذا وجـه ممیـزه   . مرتکب از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب آن شود مجازات وي تشدید خواهد شد    

                                                
 داشته باشد، مقررات تعـدد  خاصیدر صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه «ا .م.ج. ق 134 ماده   2تبصره  . 1

  .»گردد قانون محکوم میدر شود و مرتکب به مجازات مقرر  جرم اعمال نمی

  .62پور، تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، ص  زاده و عادل علی  حبیبدکتر محمدجعفر. 2

  .اداره حقوق قوه قضاییه1354/07/05، مورخ 154نظریه مشورتی شماره . 3

  .30رانی، تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفري ایران، ص فپور با حسن. 4
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  1.لی استقبتکرار جرم از تعدد جرم اجراي محکومیت 

بـراي  یـابیم کـه آنچـه     ا در مـی .م. ق641 و با نگاهی اجمـالی بـه مـتن مـاده        2طبق تکرار مادي  

گردد ایجاد مزاحمت است و شمار برقـراري       گذار حائز اهمیت بوده و جرم به وجود آن موجود می           قانون

موضوعیت نداشته و در تحقق این وصف دخالتی نـدارد، لکـن اهمیـت آن از               ... تماس، پیام گذاشتن و   

این جهت است که هر چه تعداد آن بیشتر باشد قاضی بـه عنـوان فـردي از افـراد جامعـه و مطلـع از                     

 موجود در پرونده، آسـانتر بـه وقـوع مزاحمـت و     لرف، با در نظر گرفتن سایر شرایط و اوضاع و احوا     ع

  3.کند تحقق جرم حکم می

بنابراین اگر فردي با یک بار مزاحمت تلفنی آزرده خاطر شود با توجه بـه اینکـه مزاحمـت نوعـاً و             

چنین مـواردي اثبـات سـوء نیـت     ي او ایجاد شده است مصداق بزه مذکور است هر چند در    اشخصاً بر 

مگـر در  . تواند با طرح ادعـایی خـود را از زیـر بـار اتهـام برهانـد            مرتکب کاري دشوار است و وي می      

مواردي که مزاحمت همراه با موارد دیگري از قبیل توهین و تهدید همراه باشد یا ادلـه قـوي در ایـن                 

  .باب وجود داشته باشد

  کیفري یتمسئول موانع: مبحث پنجم

ست کیفـري  مسئولشوند را مانع  بزهکار می) عنصر قانونی(یت کیفري مسئولعللی که موجب زوال     

نامند، این عوامل بایستی توسط متهم، وکیل یا بستگان متهم ایراد شوند تا دادگاه رسـیدگی نمایـد          می

ت و خـالف  یت کیفـري اسـ  مسئولچه اصل بر . تواند به احراز این دالیل بپردازد   وگرنه قاضی راساً نمی   

در این مبحث این موارد را به طور مجزا و جداگانه در چند گفتار مـورد بررسـی قـرار                  . آن استثناء است  

  .خواهیم داد

  ر سنصغ :گفتار اول

شود که نابالغ باشد، به عبارت دیگر وصف صغر در برابـر کبـر کـه صـفت      به کسی صغیر گفته می    

                                                
 .114ا در نظم کنونی، ص .م.رضا شکري و قادر شکري، ق. 1
دهد ماننـد کـسی کـه بـه دفعـات       را انجام میواقع در مزاحمت عمل تکرار  زمانی است که فرد محکوم نشده و در مادي  تکرار  . 2

 .گیرد اي را می شماره
  .65ص  پور، تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، زاده و عادل علی دکتر محمدجعفر حبیب. 3
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ـ ئولیت کیفـري ندار    افراد نابالغ مس   1.گیرد   است قرار می   غشخص بال  ا .م.ج. ق140 همچنـین مـاده      2.دن

  :کند تصریح می

مسئولیت کیفري در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد    «

  .»حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد

 سـال و در دختـران   15یت کیفري است را در پسران     مسئولرو، حقوق جزا سن بلوغ که سن         از این 

الذکر اگر مزاحمت تلفنی به عنوان یک جـرم   با توجه به توضیحات فوق. تمام تعیین کرده است   سال   9

انجام » شخص نابالغ« سال تمام قمري نرسیده است 15 سال و   9تعزیري توسط شخصی که به سن       

 دیگـر  ی بـه عبـارت  .یتی بر فعل مجرمانه وي مترتب نیـست و قابـل مجـازات نیـست     مسئولشود هیچ   

. شـود  از امـوال وي پرداخـت مـی   ) جریمه نقدي(یت مدنی مسئولري ندارد اما در صورت  یت کیف مسئول

ت کنـد ماننـد صـغیر    ماگر طفل نابالغ ابزار و آلتی در دست فرد بالغی شود تا براي دیگري ایجاد مزاح               

مزاحمت تلفنـی  ا تشویق وي براي غیرغیرممیز یا مجنونی که به راهنمایی یک نفر فرد بالغ یا تهدید ی         

تـوان    است و نمیمسئول) شخص بالغ(کند، باید گفت سبب اقوي از مباشر است یعنی سبب      ایجاد می 

مانند آنکه کودکی بـه راهنمـایی و تـشویق    . یت اعم از کیفري و مدنی را بر عهده مباشر دانست مسئول

بـا   یا طفلی کـه  ي دیگري را بگیرد و این کار را چند بار انجام دهد و والدین خود یا یکی از آنان شماره 

در این صورت طبـق     . کند  براي غیر ایجاد مزاحمت می    ) مثالً دادن پول  (یع از سوي یک بزرگسال      متط

  .گردد ا به حداکثر مجازات محکوم می.م.ج. ق128ماده 

   اجبار :گفتار دوم

. رانـد  گردد و وي را به سمت بزه مـی    گاه یک عمل مادي یا معنوي موجب سلب اراده مرتکب می          

تـوان گفـت، مرتکـب بایـد در ایجـاد ارتبـاط بـا         وضوع در مزاحمت تلفنی نیز مصداق دارد و می     این م 

دیگري از طریق وسایل مخابراتی عامدباشـد، نـه اینکـه مـثالً در حالـت خـوابگردي یـا تحـت تـأثیر            

چه فاقد کنترل بر اعمال خود است و قصد ارتکاب جرم و اخـذ              3.هیپنونیزم مرتکب این کار شده باشد     

                                                
  .226 دکتر سیدحسین صفایی، ص ،حجورینماشخاص و حمایت از  .1

  .ا .م.ج.، ق146ك به ماده .ر .2

  .545 ، ص1 م علیه اشخاص، جدکتر حسین میرمحمد صادقی، جرای. 3
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حـوادثی کـه    «یا اجبار مادي خـارجی       1حاال فرض کنیم به دالیلی مانند قوه قهریه       . یجه وجود ندارد  نت

دهی یا حوادث طبیعـی مثـل سـیل      آنتنمخارج از کنترل فرد است، شرایط جوي یا مخابراتی مانند عد   

سوزي و به طور کلی هر عاملی که موجب عدم دسترسـی بـه خـط طـرف مقابـل و قطـع            زلزله، آتش 

گیري مجدد گـردد و      شخص مجبور به شماره   » شخص نباشد فعل  تباط شود منوط به اینکه ناشی از        ار

  این کار را بارها تکرار کند، آیا عملش مصداق جرم مزاحمت تلفنی است؟

باشد، حتی اگر شماره گیري و برقراري تماس در زمان نامناسـب باشـد زیـرا سـوء          پاسخ منفی می  

  .نیت وجود ندارد

   اشتباه :گفتار سوم

 .باشـد  یت کیفـري مـی  مسئولارتکاب فعل مجرمانه در اثر جهل و اشتباه گاه با وجود شرایطی رافع   

ـ                بررسـی  هاشتباه بر دو قسم است، اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی کـه هـر یـک را بـه طـور جداگان

  .خواهیم کرد

   حکمی اشتباه -الف

گـذار   به اوامر و یا نواهی قـانون ) جهل(اآگاهی اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر ن         

و یا در نتیجه درك و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود کـه اگـر وقـوف بـه حکـم        

جهـل بـه قـانون رافـع     «در حقوق ایـران پـذیرش قاعـده        2.کرد  واقعی داشت از ارتکاب آن پرهیز می      

 مسئولیت کیفـري اسـت، در تأییـد ایـن مطلـب             باشد و گاه رافع    مطلق نمی » مسئولیت کیفري نیست  

  :دارد ا اشاره کرد که اشعار می.م.ج. ق155توان به ماده  می

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علـم عادتـاً          «

  .»اً عذر محسوب شودرع به حکم شجهلبراي وي ممکن نباشد یا 

مـانع مجـازات    ) حکـم (باشد جهل به قـانون        ري می جز جرایم تعزی   که   بنابراین در مزاحمت تلفنی   

هـا را از روي شـوخی و بـراي     نیست، مثالً کسی چند فقره مزاحمت تلفنی ایجاد کند و بگوید مزاحمت  

 که از حبس یا قطع تلفن یا میـزان حـبس   ناددانسته که جرم است یا با این است       خنده انجام داده و نمی    

                                                
1. Force Majeure  

  .185،ص 1 دکتر محمدعلی اردبیلی، حقوق جزاي عمومی، ج .2
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 عادتـا مگـر در صـورتی کـه عرفـاً و     . بار مسئولیت خـود فـرار کنـد      تواند از زیر      نمی 1آگاه نبوده است،  

ماننـد کـسی   . تحصیل علم براي فرد ممکن نباشد که اثبات این مسأله بر عهده فاعل یا مرتکب است       

کنـد و   اي که بـه اشـخاص نظـامی در آمـده اسـت زنـدگی مـی        که در جایی دور افتاده و یا در منطقه 

قسمت اخیر ماده فوق مربوط بـه   2.و مقررات قانونی اطالع حاصل کندتواند به هیچ وجه از احکام      نمی

حرمت شرعی فعـل موجـب سـقوط حـد اسـت کـه از       به جرایم مستوجب حد است که جهل یا شبهه        

  3.مبحث مورد مطالعه این کتاب خارج است

   موضوعی اشتباه -ب

یک جـرم عمـد اسـت، در    هاي مخابراتی دیگر  با توجه به اینکه مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه        

تـوان گفـت، موجـب زوال     صورتی که اشتباه در یکی از ارکان اصلی آن رخ دهد، طبق اصل کلی مـی         

ایـن  . یت کیفري یا تغییر وصف مجرمانه خواهد شـد    مسئولعنصر روانی خواهد شد و حسب مورد رافع         

  .موضوع را با دو مثال بیشتر توضیح خواهیم داد

نیست در نتیجـه مرتکـب   ) وسیله مجرمانه(تلگراف داراي رکن مادي مزاحمت از طریق   : مثال اول 

  . قابل تعقیب نیست

کسی که مکرراً شماره و تلفن دیگري را به تصور اینکه مربـوط بـه اداره دولتـی اسـت                : مثال دوم 

  4.شود  نمی641مرتکب موضوع ماده  آمیزي گذارد، هاي انتقاد گیر پیام گرفته و بر روي دستگاه پیغام

آمیـز از تلفـن را    اسـتفاده مزاحمـت   اي را گرفته و قـصد سـوء   اگر کسی به اشتباه شماره  : ل سوم مثا

تـوان حکـم بـه      دوم شـده باشـد نیـز نمـی    فنداشته باشد، حتی اگر عمالً مؤید مزاحمـت بـراي طـر           

  5.زیرا فاقد سوء نیت خاص الزم براي تحقق جرم است: محکومیت وي صادر کرد

دهـد و بزهکـار    یک بار توأم با توهین وصف جرم را به توهین تغییر می        تماس تلفنی   : مثال چهارم 

  .باشد تنها مستوجب مجازات توهین می

                                                
  .»جهل به نوع یا میزان مجازات مانع مجازات نیست«: 155طبق تبصره ماده . 1

  .186ص ، 1 دکتر محمدعلی اردبیلی، حقوق جزاي عمومی، ج .2

  .ا.م.ج. ق217ك به ماده .ر. 3

  .545، ص 1  حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، جدکتر. 4

  .76پور، تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، ص  زاده و عادل علی دکتر محمدجعفر حبیب. 5
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ـ باشد مثل اشتباه در شخـصیت و هویـت مج   گاه این اشتباه در یکی از عناصر فرعی مذکور می     ی ن

ـ     شود، همـان   نمیيعمداز عنوان علیه که صرف خطا در آن موجب خروج جرم   صد طـور کـه فاعـل ق

ایجاد مزاحمت را براي شخص داشته اما شماره فرد دیگري را به اشـتباه گرفتـه و بـراي او مزاحمـت                    

ا رخ .م.  ق641ایجاد کند که در این حالت مشروط به وجود سایر شرایط مزاحمـت تلفنـی جـرم مـاده      

 هویت طرف شرط نیست و اساسـاً لزومـی بـه احـراز آگـاهی مرتکـب از                  مزاحمت   در جرم . داده است 

را گرفته اما اتفاقـاً و بنـا بـه      همچنین زمانی که شخص به قصد نامشروع شماره     1.هویت طرف نیست  

دالیلی مخابراتی یا خطا در گرفتن شماره مورد نظر براي فرد دیگر ایجاد مزاحمت تلفنی کنـد، چنـین               

  .ا است.م.ج. ق641شود و مصداق ماده  عملی عمدي محسوب می

   یبیهوش و خواب: مگفتار چهار

عامد باشد، نه اینکه در حالت خـوابگردي یـا    در انجام مزاحمت عالم و       باید که مجرم بدیهی است   

   . شده باشدفعلتحت تأثیر هیپنویتزم مرتکب این 

یت کیفري است چه قصد مجرمانه وجود نـدارد مگـر اینکـه       مسئولاصوالً خواب و یا بیهوشی رافع       

اشته باشد، یعنی شخصی با علم به اینکه در حالـت      شخص علم و آگاهی نسبت به عواقب عملش را د         

شود به عمد تحت تأثیر هیپنـوتیزم بخوابـد و یـا خـود را      بیهوشی، خواب یا هیپنوتیزم مرتکب جرم می    

گیرد تا مزاحمتـی را از     زم، خواب یا بیهوشی قرار می     یبنابراین کسی که تحت تأثیر هیپنوت     .  کند بیهوش

  .توان از مسئولیت معاف کرد ري ایجاد کند را نمیطریق دستگاه مخابراتی براي دیگ

   مستی: گفتار پنجم

مستی اگر چه جرم است و منظور شرب خمر است ولی اگر بدان درجه رسـیده باشـد کـه آگـاهی،        

توانـد   مستی مـی  2.کند قصد و اراده شخص را زایل کرده باشد مسئولیت کیفري را از مرتکب سلب می      

 نـوعی در مـورد    بـه الذکر نیز  موضوع فوق . ها باشد   رونگردان و مانند آن   ناشی از مصرف مواد مخدر یا       

مانند آنکه کسی در حالت مستی مزاحم بیمـار قلبـی شـود و    . کند جرم ایجاد مزاحمت تلفنی صدق می     

چه مزاحمت تلفنی موجب قتل شـده مجـازات         . خبر ناگواري را بدهد و در نتیجه این مسأله وي بمیرد          

                                                
  .242ص  ،)شخصیت معنوي(نیا، جرایم علیه اشخاص  حسین آقایی. 1

  .187، ص 3 ، جمیمعاونت آموزش قوه قضاییه، گزیده حقوق جزاي عمو .2
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لیکن اگر مزاحم اثبات کند که به کلی مسلوب االختیـار بـوده و بـه    .  خواهد شد اشد یعنی قصاص اجرا   

الذکر مست نکرده است قصاص نخواهد شد بلکه محکوم به دیـه و مجـازات             وقفمنظور ارتکاب جرم    

  .آید  به دست می307 و 154 ت موادئ قرا این نکته از. تعزیري خواهد شد

  :دارد ا اشعار می.م.ج. ق154ماده 

 ارادگـی حاصـل از مـصرف اختیـاري مـسکرات، مـواد مخـدر و             ی و بـی   مست«

 و نظایر آن، مانع مجازات نیست مگر اینکـه ثابـت شـود مرتکـب حـین                  نگردانارو

  .»...ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب االختیار بوده است

  .ا آمده است.م.ج. ق307همچنین در ماده 

در اثر مصرف مواد مخـدر،  ت در حالت مستی و عدم تعادل روانی  یارتکاب جنا «

ها موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم  روانگردان و مانند آن

تعادل روانی، مرتکب به طور کلی مسلوب االختیار بوده است که در این صورت عالوه 

  .»شود بر دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می
  

  افترا و توهین :مبحث ششم

  .در این مبحث به توضیح و بررسی مصادیق و افترا در جرم مزاحمت تلفنی خواهیم پرداخت

  

   توهین: گفتار اول

وانترین جـرائم  اترین و فر و یکی از سادهاست جرم توهین از جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص    

ا در ایـن بـاره    .م.ج.ق) هتـک حرمـت اشـخاص      (15 از فصل    608ماده   1.آید  در کشور ما به شمار می     

  :دارد اشعار می

                                                
  .350 ص ،2 ج هاي علمی در زمینه حقوقی جزاي اختصاصی، هماناي از پایا اونت آموزش قوه قضاییه، گزیدهمع .1
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چنانچه موجـب حـد     هین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک،         تو«

 ضربه و یا پنجاه هزار تـا یـک میلیـون ریـال             74قذف نباشد، به مجازات شالق تا       

  .»جزاي نقدي خواهد بود

شـود ایـن    مـی  مطرحد، در این حالت سؤالی که گیر گاه مزاحمت تلفنی همراه با توهین صورت می  

  توان گفت در صورتی که؛  عنوان مجازات خواهد شد یا نه؟ میدواست که آیا مزاحم تحت 

  .گردد دهد، فقط توهین تلقی می  مزاحمت توأم با توهین یکبار روي می.1

 134اده  مـ 2 مزاحمت همراه با توهین بیش از یکبار و به طـور مکـرر رخ دهـد طبـق تبـصره                       .2

  .ا عنوان مزاحمت تلفنی را خواهد داشت.م.ج.ق

اش باشد، بنابراین اگر توهین بـه خـود شـخص بـزه دیـده       تواند نسبت به فرد و خانواده میتوهین  

ماننـد اینکـه   . توان گفت که مزاحم مسئولیت کیفـري نـدارد   نباشد بلکه نسبت به اطرافیانش باشد نمی   

 و ناسزا بدهد که ایـن مـصداق تـوهین اسـت، حـال اگـر       شخص مزاحم به خواهر طرف مقابل فحش   

اگر کسی به قصد تـوهین و  . خواهري وجود نداشته باشد، متهم مسئولیت کیفري نسبت به توهین دارد  

ي خانواده او مزاحمتی فراهم کـرده تلفنـی بـه او تـوهین کنـد و نتـوان چنـین                اتهدید به کسی که بر    

در ایـن مـورد،      1.ب خواهـد بـود    یهام توهین و تهدید قابل تعق     اقدامی را مزاحمت تلقی نمود، فقط با ات       

  . قابل تحقق نیست641، وجود ندارد، بنابراین ماده )قصد ایجاد مزاحمت(سوء نیت خاص 

حال فرض کنیم به دلیل اختالفاتی بین دو نفر، یکی از آنان بـه طـرف مقابـل از طریـق دسـتگاه           

ت دزد دهد و طرف مقابل نیز همان را به او برگردانـد، در           بمخابراتی از قبیل تلفن پیامک یا تلگرام نس       

  .کند این حالت مجازاتی وجود نخواهد داشت و این موضوع در افترا هم صدق می

   افترا: گفتار دوم

در . تواند از طریق پیامک یا اینترنت نیز واقع شـود          ت می . ق 697جرم افترا به عنوان موضوع ماده       

ت آن را اثبـات کنـد،   حتاً جرمی را به دیگري نسبت دهد و نتواند صـ هنگامی که فردي صراح    حقیقت،

  .ها محکوم خواهد شد  ضربه شالق یا حسب مورد به یکی از آن74به یک ماه تا یک سال حبس و تا 

دهد، چنانچه اداره حقـوقی قـوه قـضاییه طـی         مفتري نیز کسی است که چنین عملی را انجام می         

                                                
  .242، ص )شخصیت معنوي( آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص نحسی. 1
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شود که با دروغ و صـحنه سـازي و          می اطالقمفتري به کسی    « :تاي مشورتی اعالم کرده اس      نظریه

 چنانچـه کـسی بـه    نبنـابرای . به وي بدهدواقع به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگري نسبت خالف     

به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابـل تعقیـب   در غیر اکاذیبی به وي نسبت دهد و قابه منظور افترا   

  1.»جزایی است

فنی همراه با افترا باشد، مزاحم مرتکب دو جرم شده است، که عبارتنـد از مزاحمـت   اگر مزاحمت تل 

است، در غیر این صورت افتـرا  دیده  بزهتکاب جرم از سوي     ریکی از شرایط افترا امکان ا     . تلفنی و افترا  

  . دهیم این موضوع را با دو مثال توضیح می. تواند توهین تلقی گردد نیست اما می

کنـد و سـپس از طریـق پیامـک وي را         ی براي کارمند دولتی ایجاد مزاحمت می      شخص: مثال اول 

در ایـن مـورد بایـد گفـت     . دهـد  را به وي نسبت میا نامد و یا از طریق اینترنت جرم ارتش       مختلس می 

 تنها از طریق کارمند دولت قابل انجام است و چون فردي کـه مـورد مزاحمـت    اانجام اختالس و ارتش   

حال اگـر مزاحمـت بـا     .ند دولت است پس جرم واقع شده افترا و مزاحمت تلفنی است      قرار گرفته کارم  

تـوان آن را افتـرا نامیـد بلکـه      در مورد یک کارمند بخش خـصوصی اتفـاق بیفتـد نمـی          همین شرایط 

  .تواند توهین باشد می

  .لفنی استاخالقی فرد با دیگران مصداق مزاحمت تی مبنی بر ارتباط غیریها ارسال پیامک: مثال دوم

  :از ا عبارتند.م.ج. ق245باشد که طبق ماده  ذف میقیکی از انواع افترا 

  .»زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشددادن نسبت «

 تتوانـد شـکای   ذف باشد شاکی به هر دو عنوان می قدر صورتی که ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با         

ت بکند و هم جـرم زنـا را بـه وي نـس     حمت تلفنی میمثالً فردي که براي شخصی هم ایجاد مزا . کند

  .دهد، مرتکب دو جرم مزاحمت تلفنی و قذف شده است می

 طرف مقابـل و هـم   مممکن است قذف نسبت به خانواده شخص مخاطب باشد، در این صورت ه    

یـز  در ایـن مـورد ن  توانند در کنار مزاحمت تلفنـی   کسی که نسبت بر او زنا یا لواط نسبت داده شده می      

  .شکایت کنند

از (رامی به غیر از زنا یا لواط بـه طـرف مقابـل نـسبت دهـد      حباید توجه داشت که اگر مزاحم کار     

                                                
  . اداره حقوقی قوه قضاییه1384/06/01 مورخ از 7/3596ظریه مشورتی شماره ن. 1
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توان تحـت عنـوان تـوهین     ا این نسبت دادن را می   .م.ج.، بر طبق ق   )...یذ، مساحقه و  خقبیل قوادي، تف  

  .مورد تعقیب قرار داد

  

  اکاذیب نشر: مبحث هفتم

 داشته و از جهت شرایط و ارکان و وسیله طـرح          یعتريرا دایره شمول وس   نشر اکاذیب نسبت به افت    

  :ت نشر اکاذیب به شرح ذیل بیان گردیده است. ق698به موجب ماده . یز با افترا تفاوت داردناکاذیب 

 یـا  شـکوائیه  یاا مقامات رسمی به وسیله نامه یهان عمومی اذ شا تشوی یکس به قصد اضرار به غیر        هر«

 عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امـضا اکـاذیبی را اظهـار          سالت یا امر

 مقامـات رسـمی   یااً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی  سعمالی را بر خالف حقیقت را     انماید یا   

ر مادي یا معنـوي بـه غیـر وارد    ي از انحاء ضرحویا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بن     تصریحاً

  1.» ضربه شالق محکوم خواهد شد74 سال یا تا 2شود یا نه به حبس از یک ماه تا 

بر این اساس ساخت شایعات نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی با قصد ضرر یـا تـشویق اذهـان                   

شت اوالً مطلـق   حال مد نظر دا هرا در ردر این جرم بایستی دو مورد. گویند عمومی را نشر اکاذیب می   

توان گقت نـشر اکاذیـب جـرم      بودن و ثانیاً بر خالف حقیقت و واقعیت بودن اکاذیب با این تفاسیر می             

  .باشد مطلق است نه مقید و مشروط به وقوع ضرر خارجی نمی

هر گاه نامه یا شکوائیه به جاي مکتوب شدن بـر روي برگـه کاغـذ از طریـق پـست الکترونیکـی               

قـرار   1375،2ت مصوب . ق746مورد مشمول ماده  گنجانده شود،ت وب سایک در یارسال یا گزارش   

 91اي و مخـابراتی اسـت و مجـازات از     خواهد گرفت که راجع به نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانـه        

 میلیون ریال یا هر دو مجازات را بـراي مرتکـب تعیـین    4 میلیون تا    5 سال یا جزاي نقدي از       2روز تا   

توان گفت، ارتکاب نشر اکاذیب تـوأم بـا مزاحمـت تلفنـی           ا توجه به توضیحات فوق می      ب 3.کرده است 

  :باشد، به چند مثال ذیل توجه کنید ممکن می

                                                
  .51ترا و نشر اکاذیب و قذف در قوانین جاري، ص داریوش وفاقی، بحثی پیرامون اف .1

  .746ماده اي  ك به فصل پنجم جرایم رایانه.ر .2

 .540، ص 1 دکتر حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، ج. 3
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اي حـاوي   کنـد سـپس بـراي خـانواده وي نامـه           الف براي ب ایجاد مزاحمت تلفنی می      : مثال اول 

تلفنی و هم نشر اکاذیـب اتفـاق      نویسد، در این حالت هم مزاحمت         شایعات و با قصد ایجاد بدبینی می      

  . نسبت به وي اجرا خواهد شد698 و هم ماده 641هم ماده  ،ام دارد که با احرازهافتاده و مزاحم دو ات

کنـد تـا عکـس شـخص      کند و از وي اخاذي می الف براي ب ایجاد مزاحمت تلفنی می   : مثال دوم 

دهد، در این شـرایط سـه    اینترنت قرار میوي را منتشر نکند، بعد از مدتی شایعاتی نسبت به وي را در        

امـات عبارتنـد از   هایـن ات . مـشخص خواهـد شـد    اي جرم رخ داده که براي هر کدام مجازات جداگانه   

  .ت. ق746ماده موضوع مزاحمت تلفنی، اخاذي، نشر اکاذیب 

در نهایت باید گفت، اگر مزاحمت با جرم نشر اکاذیب همراه باشـد مجـازات اشـد در نظـر گرفتـه               

  .اي مشخص خواهد شد شود بلکه براي هر کدام مجازات جداگانه نمی

  مجازات :مبحث هشتم

 در این بخش به انـوع مجـازات مزاحمـت تلفنـی در چهـار مبحـث                ،مجازات اسالمی طبق قانون   

  .جداگانه خواهیم پرداخت

  

  اصلی مجازات: گفتار اول

مجازات اصلی بـزه مزاحمـت      . 2ت تعیین کرده اس   1گذار براي هر جرمی مجازات و مسئولیتی       قانون

تـوان مـرتکبین چنـین جرمـی را      ا تعزیر است، بر ایـن اسـاس مـی   .م.ج. ق14ماده  ت بندتلفنی طبق   

  : دانست به طوري که641مشمول ماده 

هاي مخـابراتی دیگـر بـراي اشـخاص         به وسیله تلفن یا دستگاه     کسیهرگاه  «

مرتکـب بـه    مخـابرات،  اجراي مقررات خاص شـرکت  رمزاحمت کند عالوه ب   ایجاد  

  .» محکوم خواهد شد ماه6 تا 1حبس از 

                                                
 عالیتف  از  ناشی  یا  باشد وي خود تقصیر از ناشی ضرر این خواه است کرده وارد دیگري به که ضرري رفع بر شخص قانونی  تعهد.1

  . باشد شده او

  84. )تعزیر دیه، قصاص، حد،( است قسم چهار مجازاتها ا.م.ج.ق 14 ماده موجب به. 2
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 مـاده  2منظور از مقررات خاص شرکت مخابرات در ماده مذکور، ماده واحده قانون اصالح تبـصره   

  :دارد باشد که مقرر می  می9/4/1366ا مصوب .م.ش.ت. ق14

 وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگـري قـرار           کس هر«

ارتباط دیگري را مختل کند، بـراي بـار اول پـس از    سوء نیت یا با عمد و  دهد  

کشف، ارتباط تلفن او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطـع و تجدیـد           

بـراي بـار دوم پـس از        . هاي مربوطه خواهد بود     ارتباط مستلزم پرداخت هزینه   

دیـد ارتبـاط    ماه با اخطـار کتبـی قطـع و تج   3کشف، ارتباط تلفنی او به مدت       

براي بار سوم، شـرکت ارتبـاط   . هاي مربوطه خواهد بود مستلزم پرداخت هزینه  

آوري منـصوبات تلفـن نمـوده و     تلفنی وي را به طور دائم قطع و اقدام به جمع      

  »1.ودیعه مربوط به مشترك را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد

حم اجرا خواهد شـد را در مبحـث بعـدي    اینک حسب مورد کدام یک از دو ماده فوق نسبت به مزا     

  . توضیح خواهیم داد

گانه حد، قصاص، دیه، افـزون     دادگاه مکلف است در صدور حکم تعزیري بر خالف مجازاتهاي سه          

به طور کلی، در شکل معمول براي مجازاتهـاي پیـامکی   . 2بر جرم به وضع و حال مجرم نیز توجه کند     

ایـن مجـازات ممکـن اسـت شـامل شـالق،       . شـوند  حکوم میو تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیري م 

. 3نوع مجازات نیز به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمـت بـستگی دارد      . جریمه مالی و حبس باشد    

دار  پول یا پولـدار بـودن یـا سـابقه     در نتیجه قاضی با توجه به شخصیت مجرم و دفعات تکرار جرم، بی     

اي نباشد قـضات بـه جـرایم نقـدي         صورتی که مزاحم حرفه    گیرد، در غالب موارد در      بودن تصمیم می  

جریمه فوق بیشتر از پنجاه هزار تومان اسـت کـه ممکـن اسـت بـراي یـک شـخص                 . 4کنند  اکتفا می 

هفتصدهزار تومان و بـراي دیگـري شـصت هـزار تومـان باشـد، همچنـین کـه اداره حقـوقی وزارت                    

مجازات مزاحمت تلفنی، مجازات تعزیـري  «: اردد اي در تأیید این مطلب اظهار می   دادگستري در نظریه  

                                                
  85 ..354 ص.ا.م.ق محشاي گلدوزیان، ایرج دکتر. 1

   86 . .65 ص ،3ج  عمومی جزاي حقوق اردبیلی، محمدعلی دکتر. 2
   1 ص از حیث حقوقی،... شکایت و طرح چگونگی و تلفنی مژگانی، مزاحمت حسن  سید.3
  2ص،  همان.4



43  /               مزاحمت تلفنی                                                        

نوع مجازات بستگی به شخصیت مـتهم   . تواند شامل شالق، جریمه مالی و حبس باشد است یعنی می  

  .»1و دفعات وقوع مزاحمت دارد

 104در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفري و اجراي مجـازات متوقـف نخواهـد شـد، چـه مـاده          

 104 و 103 بنـابراین طبـق مـاده    2.ایم قابل گذشت احصا نکرده است  ا این جرم را در زمره جر      .م.ج.ق

قـانونی اسـت، چنـین نـصی دربـاره         ا حیثیت خصوصی قائل شدن براي جرمی منوط به نـص          .م.ج.ق

لیـب  غشود پس باید جنبه عمومی بزه مذکور را بـر جنبـه خـصوصی آن ت             مزاحمت تلفنی مشاهده نمی   

تقالل دادسرا در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده است کـه       دیگر نشانه اس    بعدي این مسئله از  . داد

قیب کیفري را ادامه دهد و در مورد متهم هـر تحقیقـی را      عتواند به گذشت وي ترتیب اثر نداده و ت          می

  .که الزم است انجام دهد

  تبعی مجازات :گفتار دوم

 سـال و از  2هـاي تـا    قانونـاً حـبس  . باشد مجازات تبعی به معنی محرومیت از حقوق اجتماعی می        

بنـابراین  . 3هاي دیگر جـایگزین کـرد فاقـد آثـار تبعـی اسـت        توان با مجازات    هایی که می    جمله حبس 

بـه عبـارتی مجـازات تبعـی      . مزاحمت تلفنی به تبع حکم اصلی شامل این نوع مجازات نخواهـد شـد             

  . سال اجرا نخواهد شد3نسبت به جرایم زیر 

  تکمیلی مجازات :گفتار سوم

آید، در هر حـال بـه تنهـایی مـورد حکـم قـرار              ت تکمیلی که در تکمیل مجازات اصلی می       مجازا

تواند شخصی را که به حـد قـصاص یـا مجـازات تعزیـري             ا دادگاه می  .م.ج.ق23طبق ماده   . گیرد  نمی

سال به یک یا چند مجازات تکمیلـی نیـز محکـوم    2 محکوم کرده است، حداکثر به مدت 6 تا   1درجه  

مزاحمـت تلفنـی از   . میت باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مرتکب باشـد      این محکو . کند

                                                
 1373 مورخ دادگستري، وزات حقوقی اداره  نظریه.1

 قوانین  موجب  به  که جرایمی و قانون این قذف، حد فصل و دیات کتاب در مندرج تعزیري جرایم بر عالوه ا.م.ق 104 ماده طبق. 2

 قابـل  نیـز  »تعزیـرات  «پنجم کتاب از... و 622،  6008 مواد ،596 ماده اخیر قسمت در مندرج جرایم باشند  می گذشت قابل خاص

  ..شوند می محسوب گذشت

  .166 ص، 3 ج عمومی، جزاي حقوق اردبیلی،  دکترمحمدعلی.3
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باشد پـس حـسب     می6مزاحمت تلفنی از جرایم درجه   . د مرتکب باشد  رجرایم ارتکابی و خصوصیات ف    

 مجازات تکمیلی بزه مـذکور    . مورد می تواند در کنار مجازات اصلی حکم به مجازات تکمیلی نیز بدهد            

توقیف وسایل ارتکاب جرم یـا رسـانه یـا          «: ا باشد که عبارت است از     .م.ج.ق23 ماده   1ند  تواند ب   می

  .»مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

اگر طبق اوضاع و احوال پرونده مزاحمت، قاضی تشخیص دهد که در کنار مجازات اصلی نیاز بـه                

اصـلی افـزون بـر    مجازات تکمیلی است، قاضی مختار نیست و مجبور است که به عنوان مکمل حکم  

  .آن به مجازات دیگري نیز حکم کند

  حقوقی اجراي ضمانت :گفتار چهارم

ا داراي ضـمانت اجـراي حقـوقی    .م.ج. ق641شود این است که آیا جرم ماده        سؤالی که مطرح می   

  است یا نه؟ 

ظاهراً پاسخ منفی است، مگر آنکه شخص بر اثر مزاحمـت تلفنـی متحمـل ضـرر و زیـان مـادي                     

شـود کـه در ایـن صـورت از بـاب      ) حیثیـت و آبـرو    (و معنـوي    ) ه در نتیجه مزاحمت و قتـل      مانند دی (

دیده حق مطالبه خـسارت را داد، بـه ایـن ترتیـب کـه            توان به زیان     می 1339مسئولیت مدنی مصوب    

درصـورتی کـه   . تواند ضمن ارائه شکایت به دادسرا، ادله ورود خسارت بـه خـود را نیـز بیـان کنـد              می

راي دادگاه محرز شود مکلف است ضمن صدور حکـم جزایـی در مـورد مزاحمـت تلفنـی              انجام جرم ب  

ك بعـد از  .د.آ.همچنـان کـه در حکـم مـشابهی ق    . نسبت به مطالبه ضرر و زیان نیز حکم صادر کنـد        

الحـصول ناشـی از جـرم توسـط      هاي مادي و معنوي و منـافع ممکـن        بیان امکان مطالبه ضرر و زیان     

  :دارد می مقرر 17در ماده  شاکی

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي کیفري، در خصوص ضرر و زیان مدعی             «

مگر آنکه رسیدگی  خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضی صادر کند،   

به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد، که در این صورت دادگاه رأي کیفري           

  .»کند گی میرا صادر و بعد از آن به دعواي ضرر و زیان رسید

یا ضـرر معنـوي   ) جان، سالمتی، مال  (بنابراین کسی که در اثر مزاحمت تلفنی، موجب ضرر مادي           
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طبـق  . یا هر حقی که به موجب قانون براي افـراد ایجـاد گردیـده شـود      ) آزادي، حیثیت، آبرو، شهرت   (

الـب برخـی   ضرر و زیـان معنـوي در ق  .  است خود میزان خسارات ناشی از عمل       مسئولم  .م. ق 1ماده  

توانـد بـه    مستقیماً متوجه آبرو و حیثیت اشخاص است و جبران آن مـی .. .جرایم از قبیل توهین، افترا و  

  . شکل پرداخت خسارت مالی یا عذرخواهی و درج حکم در جراید باشد

  تلفنی مزاحمت در معاونت :مبحث نهم

باشـر بپـردازد بـا رفتـار     اون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجراي جرم منتسب بـه م   عم

اون جـرم بـر   عـ مـصداق م . 1خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیـزد            

اون جـرم بـه کـسی اطـالق     عشود، بر این اساس م  ع تعیین می  .م. ق 126گانه ماده     اساس بندهاي سه  

  :گردد که می

ب جرم کنـد و موجـب و محـرك ارتکـاب     دیگري را ترغیب، تحریک، تطمیع و تهدید به ارتکا  . 1

  .فعل مجرمانه شود

  ).اعم از تهیه کردن یا ساختن(وسیله ارتکاب جرم را فراهم کند . 2

  . سبب تسهیل وقوع جرم گردد. 3

کند، نمونه آن تهیه وسایل ارتکاب جرم اسـت،   ایجاد مزاحمت تلفنی نیز صدق می  جرم  اونت در   عم

کننـده   تهیه. ر نوع آلت براي ارتکاب یا تسهیل ارتکاب جرم است      منظور از تهیه وسایل فراهم کردن ه      

  2.وسیله باید نسبت به ارتکاب جرم آگاه باشد

 عنوان مثال، شخصی با علم و اطالع به اینکه دوستش قصد مزاحمت براي غیر را دارد تلفـنش            هب

بتـه در صـورت شـکایت    اون جرم است، العدهد، م یا هر وسیله مخابراتی دیگر را در اختیار وي قرار می 

اما اگر مـثالً در رونـد پرونـده صـاحب         .  خواهد بود  مسئولم و طبق اصل صاحب خط       .د.آ.قبر اساس   

باشد و آن فرد نیز اقرار کند، فرد مـزاحم   کس مزاحم واقعی می فالن خط بگوید که مزاحم وي نبوده و 

  . شود اون جرم محسوب میععنوان مباشر و صاحب خط م

                                                
 92 94 ص ،1ج  عمومی، جزاي حقوق اردبیلی، دکتر محمدعلی. 1

   .87 ص جرایم، در معاونت طالقانی، ذوقی  عبدالغفور.2
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در . تواند به شکل برداشتن مـانع باشـد   شود که می  است که وقوع بزه تسهیل میمورد دیگر زمانی 

دانـد کـه او شـماره فـرد      جایی که شخص آگاه به قصد فردي مبنی بر مزاحمـت تلفنـی باشـد و مـی           

موردنظر را ندارد و به این منظور شماره وي را در اختیار مزاحم قرار دهد و مزاحمت واقع گردد، عنـوان      

  .تواند شخصاً یا با کمک غیر فعل مزاحمت را انجام دهد بنابراین فاعل می.  خواهد داشتاونت راعم

  شکایت طرق :مبحث دهم

 حالت مزاحمت تلفنـی بایـد   سهسه روش به منظور ارائه شکایت در این جرم وجود دارد که در هر            

 آن را مـورد پیگیـري قـرار    تواند رأساً صورت مرجع صالح نمی  دیده اعالم شود، در غیر این       از طریق بزه  

نکته قابل تذکر این است که شکایت فقط از طریق شخصی کـه نـسبت بـه او مزاحمـت ایجـاد          . دهد

زن به جاي شـوهر یـا شـوهر بـه جـاي زن       قابل پذیرش است و به عنوان مثال   ) بزه دیده (شده است   

لغ باید گفت که حـسب مـورد   ، اما در مورد مزاحمت تلفنی براي صغیر و فرد نابا1تواند شکایت کند    نمی

اگر مزاحمت تلفنـی نـسبت بـه مـستأجر باشـد وي       . تواند بجاي وي طرح شکایت کند       قیم می  یا   ولی

همچنـین هـیچ    .نامه درخواست کشف مزاحم را کنـد  تواند با در دست داشتن مدارکی از قبیل اجاره      می

وکیـل  یـري کنـد، مگـر اینکـه     تواند مزاحمت تلفنـی را طـرح و پیگ         دیده نمی   شخصی با وکالت از بزه    

تواند به وکیل دادگستري وکالت در دعـوا بدهـد، در حـالی     دادگستري باشد، در حقیقت شاکی تنها می    

  .که این امکان را در مورد افراد عادي ندارد

  
                                                

 شخـصی  آن طرف یک که است پیامکی و اینترنتی ارتباطات شده، چشمگیر و شایع بسیار اخیر سالهاي در که مواردي از یکی. 1

را    شکایت کردن امکان شدن مطلع صورت در متأهل شخص همسر شرایط این در. شود می انجام طرفین رضایت با و است متأهل

 دارد بیشتر بررسی به نیاز اینترنتی جرایم مصادیق حال هر به. باشد 637 ماده مصداق تواند  می مورد حسب احراز صورت در و دارد

   .باشد می خارج کتاب این حوصله از که



47  /               مزاحمت تلفنی                                                        

  دادگاه: گفتار اول

 وقوع هر جزء از جرم اعم از فعـل  حلشرط تحقق جرم، تحقق نتیجه است و م        مقیددر مورد جرم    

یا نتیجه را باید صالح به رسیدگی دانست و در صورت شروع به رسیدگی توسط مرجـع قـضایی یـک                     

با این حال، هیأت عمومی دیوان عـالی  . محل مرجع قضایی محل دیگر باید از رسیدگی خودداري کند       

برگزیـده و در مـورد محـل      مرکـب حل خود براي جرم اي همسو با راه   کشور در این خصوص نیز رویه     

ح به رسیدگی بـه آن، طـی رأي وحـدت رویـه شـماره       ل جرم مزاحمت تلفنی و تعیین دادگاه صا       تحقق

بر اسـاس  . 1محل دریافت تماس تلفنی داده است      صالحیت رسیدگی را به دادگاه     21/4/90مورخ  721

هاي مخابراتی دیگـر، موضـوع    وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه          «: این رأي 

بنـابراین در  .  آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب اسـت محقـق گـردد             ها منوط ب  .م. ق 641ماده  

مواردي که اجراي مجازات از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شـود،      

کننـده نیـز    اط صـالحیت دادگـاه رسـیدگی   نـ محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و م      

  .»بودهمین امر خواهد 

شـرط تحقـق جـرم مزاحمـت تلفنـی       «: کند اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشابه اعالم می     

یـن بخـش از عنـصر مـادي جـرم در      اا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و        یاجتماع الفاظ   

  .»2شود لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می. شود دیده محقق می محل اقامت بزه

اگر مزاحمت تلفنی بـا جـرم   : توان از طریق دادگاه طرح شکایت کرد باید گفت        میاینکه چه زمانی    

دیگري همراه نباشد در صورت احراز مزاحمت، تلفن متزاحم قطع اما اگر با جرم دیگـري همـراه باشـد       

بنابراین چنانچه مزاحمت تلفنـی بـا جـرایم دیگـر از قبیـل تهدیـد یـا        . 3رسیدگی به بزه با دادگاه است 

ی فبه منظور پیگیـري کـا  . 4دیده خواهد بود اشد رسیدگی به بزه ارتکابی با دادسراي محل بزه  فحاشی ب 

. ود یعنی جایی کـه مزاحمـت در آنجـا رخ داده مراجعـه کنیـد      خاست به دادسراي محل سکونت یا کار      

ذ در این مرحله باید روي یک برگه کاغـ . تواند باعث سرعت در کار شود     اي از مخابرات می     داشتن نامه 

                                                
  . 24 ص ،2 ج کیفري، دادرسی آیین خالقی، علی  دکتر.1

  .قضاییه قوه حقوقی اداره 13/9/1393 مورخ 7/93/2326 شماره مشورتی نظریه. 2

  .1373 مورخ دادگستري، وزارت حقوقی اداره نظریه. 3

  .قضاییه قوه حقوقی اداره 20/2/1372 مورخ 816/7 شماره مشورتی نظریه. 4



48 مزاحمت تلفنی      /    

را هـم  » اعاده حیثیت«تواند تقاضاي   اگر توهین شدیدي هم شده باشد، شاکی می       . طرح شکایت کنید  

مطرح کند، ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد، در چنین حالتی در بخـش مربـوط بـه متـشاکی      

هـاي دادیـاري یـا       بعد از این مرحله با ارجاع شکایت بـه یکـی از شـعبه             . »نامشخص«شود    نوشته می 

نویـسد، کالنتـري از    اي که دادگاه خطاب به کالنتري براي تکمیل کردن تحقیقات می  رسی با نامه  بازپ

. کنـد  مخابرات در خصوص این شماره تلفن استعالم و تقاضاي پرینت مکالمات تلفنـی را عنـوان مـی                

ممکن است این استعالم به طور مستقیم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شـود، امـا بخـش                     

هاي مـذکور بـراي بخـش حقـوقی مخـابرات       همچنین نامه. ولیه در این مرحله شناسایی مزاحم است    ا

...  در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادي و همراه قابل انجام اسـت               . شود  ارسال می 

مرحله و مشخص شدن شماره تماس از سوي دادسرا بـه آن نـشانی و صـاحب خـط تلفـن       این  بعد از   

اگـر فـردي در مرحلـه اول در    . کنـد  را احضار و تحقیق مـی  اشخاصشود و دادسرا      ه ارسال می  اخطاری

 به عبارتی، بعد از طرح دعـوا ابتـدا     1.شود  دادسرا یا کالنتري حاضر نشود، براي او حکم جلب صادر می          

هاي ورودي و خروجـی، پرینـت مکالمـات و     کنترل تماس(گردد   مسئله توسط مرجع صالح بررسی می     

فرستد و در صـورت عـدم      احضاریه می  )صاحب خط  (و در صورت احراز مزاحمت براي مزاحم      ) امکهاپی

در صورت متواري شدن مزاحم و عدم امکـان بازداشـت وي، حکـم          . کند  میوي  حضور اقدام به جلب     

ضاء مدت اعتبار دستور فوق، با درخواست شاکی بدون نیاز به بررسـی  نقگردد و با ا جلب سیار صادر می  

  . جدد، تمدید خواهد شدم

  :در مرحله بازپرسی

 اگر متهم، جرم خود را بپذیرد و اقرار بـه آن کنـد، رأي بـه دادگـاه محـل وقـوع جـرم ارسـال                       .1

  .گردد می

 اگر متهم اقرار به جرم خویش نکند، بـازجویی تـا هنگـام پـذیرش مـسئله از طـرف وي ادامـه                .2

از قبیل صداي ضبط شـده،  (حراز جرم وجود داشته باشد یابد و در این وضعیت اگر ادله کافی براي ا       می

نکتـه قابـل تـذکر    . کند اش را طی می    ، با صدور و اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي         )وجود پیامک 

آن است که اگر مزاحمت پیامکی رخ دهد اما پیامک به هر دلیل در دسترس نباشد و پاك شده باشـد،               

                                                
 .1ص  از حیث حقوقی،... شکایت و طرح چگونگی و تلفنی مژگانی، مزاحمت حسن سید. 1
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از یکی از طرق شکایت دارد و در صورت شـکایت پرینـت      مورد  حسب  دیده امکان طرح شکایت را        بزه

هـاي وي، اعـم از ورودي و خروجـی       شود و با ادامه مزاحمت تمـامی تمـاس          خط تلفن وي گرفته می    

الـذکر   در صورتی که بر اسـاس مـورد فـوق   . شود و حسب مورد با مزاحم برخورد خواهد شد          کنترل می 

. ري نیز وجـود نداشـته باشـد، شـکایت قبـول نخواهـد شـد         اثبات انجام نگیرد و مدارك و دالیل دیگ       

همچنین است در مورد مزاحمت از طریق تلفن، چراکه تمام مکالمات صوتی، پیامکی در مخـابرات بـه       

  . باشد و با دستور قاضی قابل دستیابی است شده موجود می شکل ضبط

شـود، در صـورتی کـه     محـسوب مـی  اماره به صداي ضبط شده که همانند پیامک   استناددر مورد   

مقام قضایی صالح به رسیدگی با استفاده از طرقی انطبـاق صـداي ضـبط شـده بـا صـداي مـتهم را                       

 شاکی به این نتیجه برسد که صداي فوق متعلـق بـه    رتشخیص دهد یا از طریق شهادت شهود یا اقرا        

  .کند به دادسرا ارسال می خواستمتهم است، پرونده را همراه با کیفر

یـا   بـدوي یه شخصی با عنوان افترا و مزاحمـت تلفنـی شـکایت شـود، امـا در دادگـاه       حال اگر عل 

دیده قبول شود، متهم به دلیل محکومیت نمی توانـد نـسبت بـه      فنی از بزه  ل مزاحمت ت  فقطتجدیدنظر  

  .افترا اعاده حیثیت کند

ش پرونـده  گردد و بعد از تحمل مجازات مورد دیگر زمانی است که فرد به دلیل شکایت محکوم می       

) پرونـده سـابق  (ي دیگر براي بـزه دیـده   ها  چند مدت بعد مجدداً مزاحمتی از شماره   . گردد  مختومه می 

کنـد،    شخص قبلی است بر علیه او طرح شکایت مـی نشود، وي با این گمان که مزاحم هما     ایجاد می 

ي مبنـی بـر   بعـد از صـدور رأ  ) م سـابق جرم(در صورت عدم اثبات مزاحمت توسط بزهکار سابق، وي    

اگـر مزاحمـت از طریـق فـضاي     . تواند از طریق دادسرا نسبت به اعـاده حیثیـت عمـل کنـد     برائت می 

مجازي مانند تلگرام اتفاق بیفتد ابتدا باید در دادسرا طرح شکایت شود تا پیگیـري توسـط پلـیس فتـا                      

  .انجام شود

کارت منـتج بـه نتیجـه     مسؤال قابل طرح این است که اگر اقدامات دادگاه در دستگیري مالک سی          

  کارت را به مقام صالح اعالم کند؟ تواند دستور سوزاندن سیم نشود، آیا دادگاه می

در پاسخ باید گفت، به دلیل نبودن نص قانونی در این بـاره دادگـاه مجـاز بـه صـدور چنـین          
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  1.دستوري نیست

   استفاده از دستگاه دیگري براي ایجاد مزاحمت-الف

هاي مخابراتی دیگري براي مزاحمت اسـتفاده کنـد دادگـاه صـاحب      یا دستگاهاگر مرتکب از تلفن    

حال ایـن مـسئله را بـا طـرح چنـد      . مگر اینکه وي بتواند خالف آن را اثبات کند    .داند  خط را متهم می   

  .مثال بیشتر توضیح خواهیم داد

 خریـداري   زمانی که فرد سیمکارتی را بـراي غیـر بـه نـام خـود               مثال اول، هدیه دادن سیمکارت    

صـاحب  ) کـشی  به عنوان جایره، برنده شدن در قرعـه (کند و یا وقتی که شخص از طرف اپراتوري      می

دهد، خریدار یا کسی که اپراتور به نام او سـیمکارت صـادر    گردد اما آن را به دیگري می    سیمکارتی می 

  .باشد  میمسئولکرده است به عنوان صاحب خط 

 عادي و بدون ثبت انتقال آن از طریـق مراکـز و دفـاتري         مثال دوم، شخصی خطش را به صورت      

فروشد، بعد از یکسال از طریق خـط فـوق         کند و می    ، واگذاري می  2ورزند  که به انتقال خط مبادرت می     

دراین صورت مسئول فروشنده خـط خواهـد بـود چـه طبـق اسـناد        شود، مزاحمتی براي غیر ایجاد می  

  .موجود رسمی وي مالک خط است

دیـده علیـه    اگر بـزه . باشد  میمسئولو مورد همانطور که اشاره کردیم، اساساً صاحب خط   در این د  

مزاحم واقعی شکایت کند ولی وي با استناد به اینکه خط به نام او نیست و به هـیچ وجـه تـاکنون بـا               

در مـورد او    تعقیـب این خط تماسی نگرفته است و در حقیقت اقرار نکند بر طبق اصل کلی، قرار منـع         

پس صاحب خط مقصر است مگر آنکه وي با ادله محکمه پسندي بتواند اثبات کند کـه     . شود  صادر می 

از قبیل شهادت شـهود، فـیلم ضـبط شـده از هدیـه      . (در زمان مزاحمت خط در اختیار وي نبوده است        

اگـر حکـم   . بر عهده صاحب خـط اسـت    خالف اصلبنابراین بار اثبات...). دادن سیمکارت به مزاحم و  

تواند نسبت به آن درخواست تجدیدنظرخواهی کنـد، لـیکن       رحله بعدي به ضرر صاحب خط باشد می       م

   .حکم مرحله تجدیدنظر قطعی خواهد بود

یکی از جهات دیگر، اعتماد به دیگري و سپردن یا به امانت گذاشـتن مـدارك شخـصی نـزد وي                 

                                                
  . قضاییه قوه حقوقی اداره 26/5/1392 مورخ. 996/92/7 شماره مشورتی نظریه به ك.ر. 1

 . مشترکان یا ارتباطی خدماتی دفاتر. 2



51  /               مزاحمت تلفنی                                                        

هیه کند و براي غیر ایجاد مزاحمـت  است، چه ممکن است در این فاصله با استفاده از آنها سیمکارتی ت      

سپاریم و او از تلفن ثابت یا اینترنـت منـزل بـراي ثالـث مزاحمـت          کند یا زمانی که خانه را به غیر می        

شود و یا توسط دیگري به سرقت        همچنین است در مواردي که سیمکارت شخصی گم می        . ایجاد کند 

کنـد و در    یا گم شدن سـیمکارتش نمـی  رود و صاحب خط اقدامی در جهت ابطال یا اعالم سرقت       می

ي هـا  گامی کـه دیگـري از خـط تلفـن ثابـت یـا دسـتگاه             نگردد و یا ه     نتیجه مزاحمتی با آن واقع می     

  .کند مخابراتی براي غیر ایجاد مزاحمت می

یکی دیگر از موارد مشابه در این بـاره، اجـاره دادن محـل سـکونت یـا کـسب و پیـشه تـوأم بـا                           

ـ در این صورت، اگر مزاحمتی از تلفن م .باشد  قبیل آب، برق، گاز و تلفن میتجهیزات و امکانات از    ک ل

باشـد، بنـابراین بهتـرین ادلـه          می مسئولاست   رموجمورد اجاره واقع شود، صاحب خط تلفن که غالباً          

  .نامه است استناد به اجاره

 مزاحمـت  جـرم  مـورد    قانون مطلق نیست و همواره استثنائاتی نیز دارد، یکی از این اسـتثنائات در             

شخص فوت شـده اسـت کـه در ایـن صـورت بـار       ) اعم از ثابت و همراه   (تلفنی، استفاده از خط تلفن      

  .ست که باید بتواند خالف آن را اثبات کند اباشد و او کننده می یت بر دوش استفادهمسئول

یـامکی،  پ(در پایان ذکر این نکته خالی از اشکال نیست کـه امـروزه شـرکت مخـابرات سیـستمی          

کارتهایی که بـه نـام شـخص اسـت را      توان تعداد سیم   اندازي کرده که از طریق آن می        را راه ) اینترنتی

  .استعالم کرد

   گذشت شاکی-ب

همانطور که قبالً گفتیم، مزاحمت تلفنی جز جـرایم عمـدي اسـت، در نتیجـه بـا گذشـت شـاکی                

بنـابراین  . کیفـري را ادامـه دهـد    تعقیبتواند  می) دادستان(م ومعال شود و مدعی خصوصی مختومه نمی 

تواند موضوع را تمـام شـده قلمـداد کنـد و بهتـر       اگر فرد بعد از شکایت از آن انصراف دهد، متهم نمی   

ا .م.ج. ق38بر اساس مـاده  . است به مرجع صالح مراجعه کند تا از روند رسیدگی پرونده خود آگاه گردد 

  . باشدواند بر تخفیف مجازات مؤثرت گذشت تنها می
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  مخابرات: گفتار دوم

شـکایت مزبـور معمـوالً طـی فـرم          . طریق دیگر شکایت، اقدام از طریق شرکت مخـابرات اسـت          

 از تلفـن، بـه صـورت       هکنند  درخواستی مبنی بر کشف مزاحمت تلفنی از طرف صاحب امتیاز یا استفاده           

  .1متن ذیل قابل طرح است

  

  
د است که در صـورت تقاضـاي متقاضـی تکمیـل و     م در مراکز مخابراتی کشور موجورنمونه این ف 

هـر یـک از مقامـات     ...  ت.ا.ت. آ 49آن مطابق مـاده      هیارا و» شاکی«بعد از تکمیل فرم مزبور توسط       

                                                
  . 45 ص اشخاص، تضییع حقوق در آن تأثیر و تلفنی اعظمی، مزاحمت احسان. 1
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 49مطـابق مـاده   . 1نماینـد مـی  یادشده طبق مقررات نسبت به رفع مزاحمت شخص ناشـناس اقـدام           

  :1366ت مصوب .ا.ت.آ

توانـد    مـی ) کننـده   مشترك یا استفاده  (کی  در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی شا     «

ها به  شکایت خود را در تهران به دفتر بازرسی یا ناحیه تلفنی مربوطه و در شهرستان

  .»اداره مخابرات محل تسلیم نماید

در این خصوص کـه  .  یک ماه است مدت اعتبار درخواست کشف مزاحم از طریق مخابرات معموالً        

ت اعـالم آن را اکیـداً ممنـوع کـرده     .ا.ت. آ25عالم نمود طبق مـاده  توان مشخصات مزاحم را ا    آیا می 

 یا اطالعـاتی مـستقیماً در اختیـار ایـن      قضاییاست و مشخصات تلفن تنها با درخواست کتبی مقامات  

 همانطور که قبالً اشاره شد پیگیري از مخابرات زمانی است کـه مزاحمـت   2.مقامات قرار خواهد گرفت  

  .باشدبا جرم دیگري همراه ن

  اپراتورها :فتار سومگ

گذاري ایـن   طبق سیاست. سومین روش شکایت از بزه مزاحمت تلفنی اقدام از طریق اپراتورهاست         

توانند جهت پیگیري و ثبت شـکایت اقـدام    ها در موارد محصور و مشخص مشترکان می    نوع از شرکت  

  .پردازیم با چند مثال به شرح آن مید یکسان است که در ذیل ورغالباً مقررات اپراتورها در این م. کنند

مورد مزاحمت تلفنی قرار گرفته است حال او به         » ب «اپراتور مشترك تقوي آقاي :مثال اول 

کنـد، در ایـن صـورت دو حالـت      شرکتی که مشترك آن است به منظور طرح شکایت مراجعه می   

  :شود ایجاد می

  

                                                
   .48 ص همان،. 1

   .463 ص، 2ج  ،)تعزیرات بخش (ا.م.ق شرح زراعت، عباس  دکتر.2
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رك اپراتور دیگري ایجاد مزاحمت تلفنـی       براي مشت » ب« آقاي بهرامی مشترك اپراتور      :مثال دوم 

  : توان گفت کند، در این مورد می می

  

  

  

  :در نهایت باید بیان کرد
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ارت در صورت مفقودشدن سیم کارت باید فوراً مراتب را به اپراتور مربوط به خـود                کدارندگان سیم 

همانطور کـه  طبق اصل کلی . اطالع دهند، چه به فرض مزاحمت صاحب سیم کارت متهم خواهد بود           

  .علیه است قبالً گفتیم، صاحب خط متهم است و اثبات خالف آن با محکوم

  :به مثال فوق توجه کنید

سیمکارت متعلق به الف به مدت یک هفته مفقود شده است ولی او بـدلیل عـدم آگـاهی از روش             

 بـر شـکایت از   اي دال ابطال سیمکارت فوق اقدامی براي ابطال آنرا نکرده است، یک ماه بعد اخطاریه           

شود، طبق اصل جرم مزاحمـت واقـع شـده مگـر      سیمکارت بدلیل ایجاد مزاحمت براي وي ارسال می       

اینکه الف به طریقی بتواند اثبات کند که در زمان وقوع جـرم سـیمکارت در اختیـارش نبـوده اسـت و             

  .براي اثبات باید در دادسرا حاضر شود

کند این است که در مواردي که ارتبـاط       راتی صدق می  هاي مخاب   مورد تمام دستگاه   اي که در    نکته

  .تواند عنوان مزاحمت تلفنی باشد دو طرفه است، نمی

  شکایت طرح زمان :مبحث یازدهم

بنابراین اگر شخـصی    . شکایت باید در زمان ارتکاب جرم یا با فاصله اندکی از آن انجام شود             

بعـد از گذشـت مـثالً دو مـاه          ) خابراتیهاي مختلف م    از طریق دستگاه  (مورد مزاحمت قرار گیرد     

نخواهد بود، همچنین اسـت زمـانی    عومسمتواند علیه مزاحم شکایت کند و به عبارتی دعوا           نمی

 ماه پیش علیـه  6هاي تماس و پیامک     کند که با استفاده از پرینت        می تهدیدکه کسی دیگري را     

  .وي طرح شکایت خواهد کرد

گیـرد بایـد همـان روز یـا در      تی فردي مورد مزاحمت قـرار مـی  توان گفت، اصوالً وق در نهایت می 

  .مدتی که عرفاً قابل پذیرش است طرح شکایت کند
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  :فصل دوم

  ها نمونه شکوائیه و فرم

  

 مبحث دارد کـه بـه ترتیـب    دوهاي مزاحمت تلفنی در   این فصل اختصاص به انواع شکایت و فرم       

   .به هر کدام خواهیم پرداخت

  

  شکوائیه نمونه :مبحث اول

در . پـردازیم  نویسی در زمینه مزاحمت تلفنی مـی    شکوائیه چهار مورد از  در این مبحث با ذکر      

بایـد توجـه کنیـد کـه بعـد از       . کنـد   اي از مخابرات روند کار را تسریع می         ین مرحله داشتن نامه   ا

تکمیل مشخصات شـاکی در صـورت ناشـناس بـودن مـزاحم در قـسمت متـشاکی بایـد کلمـه                    

  .نامشخص نوشته شود

  :باشد ي مذکور در این کتاب به ترتیب ذیل میها نمونه شکواییه

 مزاحمت تلفنی. 1

 تلفنی و افترامزاحمت . 2

 مزاحمت تلفنی و نشر اکاذیب. 3

 مزاحمت تلفنی و تهدید به قتل . 4

  .هاي باال را مشاهده کنید ئیهتوانید نمونه شکوا در ادامه می
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  تلفنیمزاحمت 
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   و افتراتلفنیمزاحمت 
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  کاذیب انشر و تلفنیمزاحمت 
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   و تهدید به قتلتلفنیمزاحمت 
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  اپراتورها فرم نمونه :دوممبحث 

وانند از طریـق  ت  زمانی که مزاحمت از طریق مشترکان اپراتورهاي همراه باشد، اشخاص شاکی می           

باید در نظر داشت که هر اپراتوري فـرم مخـصوص بـه خـود را دارد کـه در         . اپراتور مربوط اقدام کنند   

  .ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد

  

  ایرانسل شرکت تلفنیمزاحمت فرم نمونه 
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   شرکت رایتلتلفنیمزاحمت فرم نمونه 
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  همراه اول شرکت تلفنیمزاحمت فرم نمونه 
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  گیري نتیجه

ا رکـن قـانونی آن محـسوب    .م.ج.ق 641 جرایم عمـد اسـت و مـاده     جزءایجاد مزاحمت تلفنی   -

  .گردد می

تاپ متـصل بـه اینترنـت و حـسب مـورد وسـایل               ، کامپیوتر یا لپ   )همگانی،  همراه،  ثابت(تلفن   -

  . تواند وسیله مجرمانه جرم مزاحمت باشد مخابراتی دیگر می

  . نتیجه مجرمانه آن عبارتند از ایجاد مزاحمت و برهم زدن آسایش روحی و روانی اشخاص -

  .تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد دیده می بزه -

شود، لیکن با توجه بـه معنـی عرفـی آن، جهـت              زمان و مکان از ارکان این جرم محسوب نمی         -

  .تشخیص وقوع یا عدم وقوع مزاحمت ضروري است

  .ري استی یا دادگاه محل وقوع جرم قابل پیگتمزاحمت تلفنی از طریق اداره مخابرا -

 و دادگاه در عین جدا عمل کردن در جرم مزاحمـت تلفنـی موجـب تـسریع کـار                   اداره مخابرات  -

  .یکدیگر هستند

  . زمانی که مزاحمت تلفنی همراه با جرایم نباشد، پیگیري و شکایت از طریق مخابرات خواهد بود- 

  .دهد اي از مخابرات روند کار را تسري می ت در دادگاه صالح، داشتن نامهم در صورت طرح مزاح- 

ها و   زدایی در جهت کاهش تورم جمعیت کیفري زندان         هاي زندان  از یک سو با توجه به سیاست       -

از سوي دیگر با توجه به افزایش مزاحمت که گاه با وجود مجـازات ممکـن اسـت تکـرار گـردد، الزم                  

  .است قوانین مزاحمت تلفنی مورد بازنگري قرار بگیرد تا در این راستا بهترین نتایج حاصل شود
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