
 

  
  
  
 

  
 

 تلفنيتحليل جرم ايجاد مزاحمت 

  
  زادهمحمدجعفر حبيبدكتر 

  حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس  استاد
  پورعادل علي

  دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه مازندران دانشجوي
  
  

قانون مجازات اسالمي  641موضوع ماده  ،به بررسي و تحليل اركان جرم مزاحمت تلفنيحاضر مقاله 
هايي كـه ممكـن اسـت پـس از     گانه جرم مزبور، به پرسشدر بررسي هر يك از اركان سه . زدپردامي

  ابهامـات و شـبهات برآمـده از اجمـال مـاده       شـده و   قرائت مادة مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته
كـه نتيجـه   آشـكار شـد    641پس از تحليل اركـان جـرم موضـوع مـاده     . تبيين شده استالذكر فوق

ست از ايجاد مزاحمـت بـراي شـخص و بـرهم زدن     ا عبارت ،ين جرم به عنوان جرمي مقيدمجرمانه ا
رفتار مجرمانه آن فعـل مثبـت اعـم از مـادي و معنـوي اسـت و بـراي تشـخيص          .آسايش رواني وي

موضـوع   .آميز بودن يا نبودن عمل مرتكب بايد هر دو معيار نوعي و شخصي را به كار گرفـت مزاحمت
سيم، رايانه متصل به اينترنت، فاكس، راد و وسيله مجرمانه آن شامل تلفن، بيآن شخصيت معنوي اف

اركان متشكله اين جرم محسوب نشده  ءجز ،زمان و مكان. باشدپيجر و هر وسيله مخابراتي ديگر مي
آميز و قصد ايجاد مزاحمت، به ترتيب سوءنيت عام و خاص اين جـرم  و قصد برقراري تماس مزاحمت

، صالحيت رسيدگي به جرم اشـاره  سرانجام اينكه دادگاه محل پاسخگويي به تلفنو روند به شمار مي
  .شده را دارد

  

 
   .آميز، آسايش روانيهاي مخابراتي، فعل مزاحمتدستگاهتلفن، ، يتلفنمزاحمت  :هاكليد واژه

  
 5/8/1391  :  تاريخ دريافت   :پست الكترونيكي نويسنده مسئول  

habibzam@yahoo.com   8/12/1391 :تاريخ پذيرش نهايي  
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  :مقدمه. 1
انگيـزه   ،ها سوق دادها و ماشينآنچه بشر را به سوي ابداع و اختراع انواع آالت، ابزار، دستگاه

تر زيستن و صرف انرژي و توان جسمي كمتر در پرداختن به امور روزمره و صرف ايـن  راحت
ها است كه هنوز ذهن فعال، پويـا و در عـين حـال    ذخيره شده در ساير امور و فعاليتانرژي 

. سـازي آنهـا را طراحـي كـرده و بسـازد     هاي سادهآسانخواه او نتوانسته است ابزارها و ماشين
ترين مواد محـيط پيرامـون   ترين و طبيعيترين اعصار و با سادهانسان ساختن ابزار را از كهن

ترين جوامع نيـز از مزايـاي ماشـين و    ترين و سادهتا جايي كه امروز كوچك خويش آغاز كرد
اند و پايان راه ابزارسازي در جهت تسهيل امور و بهبود بخشيدن و زندگي ماشيني دور نمانده

حد و حصري كه انسان در اين امر از خود نشـان  ارتقاي كيفيت با توجه به كشش و عالقه بي
حيـوان  «جهت نيست كه يكي از تعاريف نوع انسان در علم منطق بي. دهد متصور نيستمي

يكي از ابزارهاي سـاخته دسـت انسـان كـه     . با تكيه بر علم و هنر ابزارسازي اوست» ابزارساز
دسـتگاهي كـه ذكـر درجـه     . اسـت » تلفـن «انقالبي در عرصه ارتباطـات انسـاني را رقـم زد    

اما به مقتضاي ذات همه . ين گفتار استهاي آن براي انسان معاصر خارج از بحث اسودمندي
هايي كه با الهام اين دستگاه سودمند و ساير دستگاه ،ها و مصنوعات ساخت دست بشرپديده

قابليت اسـتفاده در   ،شونددر زمينه ارتباطات و مخابرات به كار گرفته مي ،از آن ساخته شده
ش و آسايش فكـري انسـان را   اي جهت بر هم زدن آراممسير متضاد و تبديل شدن به وسيله

استفاده قرار گرفته، از هدف اوليه  توانند مورد سوءاين وسايل و تجهيزات مي ةكلي. نيز دارند
مصـداق بـارز ايـن    . تر و بهتر زيستن انسـان، فاصـله گيرنـد   و ذاتي يك ماشين، يعني راحت

كننـدگان و  هها ايجاد مزاحمت و از بين بـردن آسـايش و آرامـش سـاير اسـتفاد     سوءاستفاده
 ها و شناختهمزاحمت تلفني به عنوان فرد اجالي اين سوءاستفاده. هاستكاربران اين دستگاه

قانونگذار ايران براي اولين بـار و بـه دليـل شـيوع     . تترين آنها در ميان جامعه ايراني اسشده
ز ت اايـ محدهـه هفتـاد بـا انديشـه     نيمـة  هاي مشابه، از روزافزون استفاده از تلفن و دستگاه

انگاري ايجاد مزاحمت به كاربران و جلوگيري از تعدي به آسايش و امنيت رواني آنان به جرم
در اين مقالـه بـر اسـاس    . قانون مجازات اسالمي پرداخت 641ها در ماده وسيله اين دستگاه

مانند كيفيت رفتار مجرمانه، مطلق يا مقيـد بـودن جـرم،     -ابهاماتي در خصوص جرم مذكور
  كـه   -رفتار مادي، تأثير وسـيله مجرمانـه، موضـوع جـرم، دادگـاه صـالح بـه رسـيدگي         شمار
هـايي  گيري آنها ذهن نگارندگان را به خود مشغول كرده است و با هدف يـافتن پاسـخ  شكل

ايجـاد مزاحمـت   «گانه جـرم  ها به بررسي و تحليل اركان سهدرخور به اين ابهامات و پرسش
  .خواهيم پرداخت» تلفني
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  :ركن قانوني .2
ركن قانوني هر جرم، درواقع همان متن و نصي است كه قانونگذار با نگارش و جاي دادن آن 

. دانـد در مجموعه قوانين يك كشور فعل يا ترك فعلي را جرم دانسته و مستحق مجازات مي
ركن قانوني جـرم مزاحمـت تلفنـي محسـوب      ،قانون مجازات اسالمي 641با اين وصف ماده 

هـاي مخـابراتي ديگـر بـراي     هر كس به وسيله تلفن يا دستگاه«: بر اساس اين ماده. شودمي
بـه   ،عالوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخـابرات، مرتكـب   ،اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد

در انتهاي » مرتكب«واضح است كه ذكر كلمه . »حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد
شـود، زائـد و بـرخالف اصـول     آغاز مي» هركس«با عبارت اين ماده با توجه به صدر ماده كه 

  .نگارش زبان فارسي است
  

   :ركن مادي .3
ركن مادي جرم، جسم و پيكر مادي و ملمـوس جـرم و در واقـع تجلـي فكـر، نيـت و قصـد        

غيرقابـل مجـازات بـودن صـرف انديشـه      «به حكم قاعـده  . مجرمانه فرد در عالم خارج است
مجرمانه فرد، جلوه مشهود و بيرونـي نداشـته و آن را بـه رفتـار،      تا زماني كه قصد» مجرمانه

در . شود و قابل مجـازات نيسـت  گفتار و يا حالت مجرمانه تبديل ننمايد مجرم محسوب نمي
تحليل ركن مادي يك جرم، اجزاي ركن مادي همچـون رفتـار مجرمانـه و خصوصـيات آن،     

جه مجرمانه و رابطـه سـببيت بـين    وسيله مجرمانه، موضوع جرم، شخصيت طرفين جرم، نتي
  .گيرندفعل مرتكب و نتيجه مجرمانه مورد بحث قرار مي

  
  :رفتار مجرمانه .1.3

در حقيقـت يـك فكـر    . بزهكارانـه  ةرفتار مجرمانه عبارتست از تظاهر مادي و خارجي انديشـ 
ساده، هرچند ضد اجتماعي و مملو از كششهاي مجرمانـه، چـه خودآگـاه و چـه ناخودآگـاه،      

گذرد مادام كه تظاهر خارجي پيدا نكند قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمي مي
كيفـري قـرار    تا زماني كه عملي مادي يا ترك فعلي ملموس انجام نگيرد، در محدوده قوانين

  ).182: 1381نوربها، (ت نخواهد گرف
. مثبـت اسـت  فعل ا .م.ق641با توجه به ماده  ،رفتار مجرمانه جرم ايجاد مزاحمت تلفني 

/ 3ج: 1377معـين،  ( مزاحمت در لغت به زحمـت دادن و رنـج رسـانيدن معنـا شـده اسـت      
عنوي بـودن ايـن   اما تشخيص مادي يا م ،باشندكه همگي از مصاديق فعل مثبت مي) 4058

با توجه به مفهوم عرفـي  . در جرم موضوع ماده مذكور نيازمند كمي تأمل است» فعل مثبت«
تحقق اين جرم منوط به بيان واژگـان، كلمـات، جمـالت يـا عبـاراتي از سـوي        ،»مزاحمت«
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بدين معنا كه عرف، صرف برقراري تماس تلفني بـدون رد  . مرتكب نسبت به بزهديده نيست
به عنوان مثال اقـدام بـه   . كندالم را هم در بسياري از موارد مزاحمت تلقي ميو بدل شدن ك

هاي متعدد از سوي مرتكـب در سـاعات مختلـف شـبانه روز از     گيري و برقراري تماسشماره
مصاديق مزاحمت است، حتي اگر پس از برقراري تماس سكوت كند و يا قبل از اينكه طـرف  

بـديهي اسـت در صـورتي كـه     . رقراري تمـاس خاتمـه دهـد   مقابل گوشي تلفن را بردارد به ب
و سـكوت  تمـاس  هم در ميان باشد و مرتكـب بـه صـرف برقـراري     » گفتار مزاحمت آميزي«

واقـع شـده   ) به صورت ارتكاب فعـل مثبـت معنـوي   (اكتفاء نكند جرم مزاحمت تلفني قطعاً 
ايط حداقلي تحقق آن بايد به شر ،كه در تحليل اركان يك جرم التفات داشتاما بايد  1.است

تـرين شـكل ممكـن بـراي وقـوع فعـل مجرمانـه        نظر داشت و ما در واقع در مقام بيان ساده
فعل مثبت  ،االشاره به عنوان رفتار مجرمانه اين جرم رابنابر اين بايد فعل مثبت فوق. هستيم

گيري و برقراري تماس كه عملـي مـادي اسـت را مصـداق ايـن      مادي دانست و صرف شماره
البته در بحث وسيله مجرمانـه بـه ايـن نكتـه اشـاره      . فهوم در جرم مورد نظر به شمار آوردم

تنها وسيله مخابراتي مد نظر قانونگذار نيسـت و  » تلفن«خواهيم كرد كه بنا بر تصريح ماده، 
سيم ، بي)پيجر(جو ، تلكس، پي)فاكس(هاي ثابت و همراه، شامل دستگاه نمابرعالوه بر تلفن

لذا صرف ارسال نامه ). 485: 1386ميرمحمدصادقي، ( شودمتصل به اينترنت نيز مي و رايانه
يا ارسال فاكس در صورتي كه به قصد  ،الكترونيكي يا ارسال پيام كوتاه به وسيله تلفن همراه

اي نباشـد، مشـروط بـه اينكـه عرفـاً از      حتي اگر حاوي عبارتي يـا واژه  ،ايجاد مزاحمت باشد
-قي گردند و نوعاً يا عادتاً سبب ايجاد مزاحمت باشند جرم محسوب ميمصاديق مزاحمت تل

سيم مورد نظر و سيم يا گرفتن امواج بيسيم هم ايجاد اختالل در امواج بيدر مورد بي. شود
با توجه به ماده . تواند مزاحمت محسوب گرددبرقراري ارتباط با آن بدون برقراري مكالمه مي

و لـزوم اخـذ    1345مصـوب  » ايهاي اختصاصـي و غيـر حرفـه   سيماستفاده از بي«قانون  1
اسـتفاده  امكـان   ،)وزارت ارتباطـات (گواهينامه مخصوص از وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن    

سـيم  تقريباً وجود ندارد، لذا موارد ايجاد مزاحمـت از طريـق بـي    ،سيماشخاص حقيقي از بي
  . بسيار نادر است

گيري يا ارسال فـاكس  مانند شماره(ه فعل مثبت مادي توان اظهار داشت كدر نهايت مي
براي وقوع تام اين جرم كافي است و نيازي به بيان كلمات يا جمالت يا ايجـاد  ) يا پيام كوتاه

                                                 
لـذا اگـر كسـي از طريـق     . آميز غير از توهين يا فحاشي و نظاير آنهاستبايد توجه داشت كه گفتار مزاحمت. 1

تلفن به ديگري توهين كند مشمول مقررات مربوط به توهين خواهـد بـود و اسـتفاده از وسـيلة خاصـي بـراي       
 . ارتكاب جرم توهين، موجب تغيير در ماهيت جرم نيست
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هيچ ترديدي  641ه شده و با عنايت به نص ماده ئبا بذل نظر به توضيحات ارا 1.صوت نيست
درواقع تصور اينكـه بتـوان   . ماندباقي نمي پيرامون عدم امكان وقوع جرم به صورت ترك فعل

هاي مخـابراتي ديگـر، از طريـق تـرك فعـل بـراي ديگـران ايجـاد         به وسيله تلفن يا دستگاه
   .مزاحمت كرد تصوري محال و ناممكن است
هاي رفتار مجرمانه مزاحمت تلفني از دو بعد ژگي  در اين قسمت به بررسي خصايص و وي

ار مورد نظر را از حيث نياز يا عدم نياز آن به تكرار و يا به عبـارت  ابتدا رفت. خواهيم پرداخت
ديگر از حيث تكرار رفتار مادي و سپس از بعد تـأثير زمـان و مكـان در تحقـق جـرم ايجـاد       

  . مزاحمت تلفني مورد مداقه قرار خواهيم داد
  
  :تكرار رفتار مادي .1.1.3

گويند وقتي از يك فعل واحد تشكيل شده باشد جرم ساده مي ،جرم را اعم از آني و مستمر«
و اگر از افعال متعدد به وجود آمده باشد، برحسب اينكه اين افعال متنوع يـا مشـابه باشـند،    

آشـكار اسـت كـه مباحـث و     ). 214: 1382اردبيلي، (» نامندجرم مركب و جرم به عادت مي
مورد نظر ما ندارند؛ زيرا جرم مركب جرمـي  ارتباطي با جرم » جرم مركب«تعاريف مرتبط با 

است كه از افعال و اقدامات متعدد و متنوع تشكيل شده است به نحوي كه همه اين افعـال و  
بديهي است كه جرم . دهندرا تشكيل مي» ركن مادي جرم«اقدامات مجموعه واحدي به نام 

آن از چنـين وصـفي   ركـن مـادي    ،ايجاد مزاحمت تلفني از اين دسته جرايم محسوب نشده
پرسـش  . لكن پيرامون جرم به عادت بودن يا نبودن آن ابهاماتي وجود دارد. برخوردار نيست

-اساسي در اين باره اين است كه آيا ايجاد مزاحمت به وسيله تلفن يا ساير وسايل و دستگاه

ن نامـه  هاي مخابراتي با يك بار تماس برقرار كردن، پيام گذاشتن، ارسال اوراق، يـا فرسـتاد  
يابد و يا اينكه منوط و موكول بـه تكـرار اجـزاي متشـكله ركـن مـادي       الكترونيكي وقوع مي

   است؟
يابيم كه آنچه براي قانونگذار حائز اهميت ا درمي.م.ق 641با نگاهي اجمالي به متن ماده 

اسـت و شـمار دفعـات    » ايجـاد مزاحمـت  «گـردد  بوده و جرم به واسطه وجود آن موجود مي
. موضوعيت نداشته، در تحقق ايـن وصـف دخـالتي نـدارد    ... تماس، پيام گذاشتن و  برقراري

راهنمـاي  ... درواقع توجه و عطف نظر به تعداد دفعات برقـراري تمـاس يـا گذاشـتن پيـام و      
رسد نيست، لكن به نظر مي» مزاحمت«مناسب و مطمئني براي تشخيص وقوع يا عدم وقوع 

                                                 
توان مرتكب اين جرم شد بلكـه فعـل   ثبت مادي ميچنانكه گفته شد اين بدان معنا نيست كه تنها با فعل م. 1

 .مثبت معنوي نيز مي تواند مقتضي وقوع آن گردد
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اين جهت حائز اهميت است كه هرچـه تعـداد آن بيشـتر    كه شمار دفعات برقراري تماس از 
باشد قاضي به عنوان فردي از افراد جامعه و مطلع از عرف، با در نظر گرفتن سـاير شـرايط و   

. كنـد تر به وقوع مزاحمـت و تحقـق جـرم حكـم مـي     اوضاع و احوال موجود در پرونده، آسان
يت مرتكب براي ايجاد مزاحمت، ال به ذهن برسد كه با فرض اثبات سوءنؤممكن است اين س

اگر شخص مورد خطاب مدعي شود كه با برقراري يك بـار تمـاس تلفنـي هـم آزرده خـاطر      
گشته و مزاحمتي براي وي ايجاد شده تكليف چيست و آيا قاضـي مكلـف بـه صـدور حكـم      

ال، موضوع بحـث بـه حـوزه شخصـي يـا      ؤباشد يا خير؟ با طرح اين سمحكوميت مرتكب مي
ال را بـدين  ؤو در حقيقـت بايـد سـ    اسـت  معيار تشخيص مزاحمت منتقل شـده نوعي بودن 

صورت مطرح كرد كه براي تشخيص اينكه مزاحمتي رخ داده است يا خير بايد بـه خصـايص   
ها و شخصيت ها به آن توجه كرد و يا بايد احواالت، ويژگيالعمل نوع انسانكلي فعل و عكس

رسد كه تركيب را مدنظر قرار داد؟ به نظر مي) يدهبزهد(گيرد كسي كه موضوع فعل قرار مي
تـر  الذكر و قضاوت بر اساس هر دو بعد شخصي و نوعي، قضاوت مقبولو تلفيق دو معيار فوق

آميز تلقـي شـدن فعـل ارتكـابي از     به اين ترتيب كه عالوه بر نوعاً مزاحمت. تر باشدو صحيح
د مزاحمت و ناراحتي باشد و چنانچـه  ناحيه عرف، الزم است نسبت به شخص معين نيز موج

بار تلقي گردد، اما در عمل موجب رنجش خاطر طرف مقابل عمل فاعل، عرفاً عملي مزاحمت
رغم ناراحت و اذيت شدن مخاطب، فعل مرتكب در حدي نباشد كه عـرف  نشود و يا اينكه به

د اذعـان كـرد كـه    توان به تحقق جرم معتقد بود، هرچنـد بايـ  نمي ،آميز بداندآن را مزاحمت
رسد؛ زيرا گرچه عمل مرتكب نوعاً موجد مزاحمـت  پذيرش نظر اخير كمي دشوار به نظر مي

آميز رغم مزاحمتطرف دوم مدعي است كه به ،نيست، ولي عمالً موجب ايجاد مزاحمت شده
به هردليل، ازجمله به سبب داشتن روحيـه حسـاس و   (تلقي نشدن عمل از سوي عرف، وي 

براي حل اين مشكل بايد به ايـن نكتـه توجـه    . اذيت و آزار رواني شده است متحمل) لطيف
آميز ها و خصايص يك فعل مزاحمتيك مفهوم قانوني نيست و ويژگي» مزاحمت«داشت كه 

لذا مانند بسياري از موارد مشابه ديگر كه بـراي درك و  . از سوي قانونگذار احصاء نشده است
هـاي  اي جز رجوع به عرف و امتثال از دريافتشود، چارهفهم يك مفهوم به عرف مراجعه مي

توان از يك قاضي توقع داشت كه برخالف انتظارات عرف و بر با اين وصف نمي. عرفي نيست
لـزوم تقـارن   (ايـن وضـعيت   . پايه ادعاهاي غيرقابل اثبات، حكم به وقوع مزاحمت صادر كند

در برخي جرايم ديگر، از ) يك مفهوم معيار شخصي و نوعي براي تشخيص وقوع يا عدم وقوع
در جرم كالهبرداري هم قاضـي بايـد در سـنجش    . خوردجمله كالهبرداري هم به چشم مي

تأثير وسايل و مانورهاي متقلبانه از ضابطه نوعي و شخصي استفاده كنـد و تجربيـات، سـاده    
اثربخشي لوحي، خام باوري، زيركي، پختگي و ساير خصوصيات طرف فريب را براي سنجش 
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اين ارزيابي بايد به نحوي باشد كه نوع بزهديـده  . وسايل متقلبانه در او بررسي و تحليل كند
مورد ارزيابي قرار گيرد؛ يعني در هر مورد بايد بررسي شود كه آيا چنين وسـايل متقلبانـه و   

اغفال  اي، نوعاً افرادي كه از نظر شخصيتي با طرف جرم مشابهند راچنين اقدامات فريبكارانه
  .)67 :1382زاده، حبيب( كند يا نه؟مي

با اين وصف، براي پاسخگويي به اين پرسش كه اگر طرف دوم مدعي شـود بـا برقـراري     
خاطر گشته و مزاحمتي براي وي ايجاد شده، آيا قاضي مكلف بـه  يك بار تماس تلفني آزرده

دو وصـف عينـي و   باشد يا خير؟ بايد گفـت چنانچـه هـر    صدور حكم محكوميت مرتكب مي
آميز تلقي شدن فعل موجود باشد ايـرادي در اصـدار حكـم بـه محكوميـت      شخصيِ مزاحمت

مرتكب نيست؛ حتي اگر فقط يك بار تماس گرفته يا پيـام فرسـتاده و يـا مطلبـي را ارسـال      
هرچند كه اثبات سوءنيت و قصد مجرمانه مرتكب در چنين مواردي بسيار دشوار . كرده باشد

تواند خود را از زيـر بـار   مي) گيريمانند اشتباه در شماره(ا طرح هرگونه ادعايي بوده و وي ب
  .اتهام برهاند

  
  :زمان و مكان ارتكاب جرم .2.1.3

در تحقق ماهيت برخي جرايم و گـاهي در ميـزان مجـازات     ،عامل زمان يا مكانگاهي اوقاب 
 2 بنـد  299و  106 ضوع مـواد توان به جرايم مواز آن جمله مي. مرتكب تأثير مستقيم دارند

قانون مجـازات اسـالمي اشـاره     701و  198، 619، 638، 650، 651، 653، 654، 659 ماده
ا تنها در اماكن و معابر و مجامع عمـومي قابـل   .م.ق 701براي مثال؛ جرم موضوع ماده . كرد

الكلـي  تحقق است و چنانچه كسي در جايي غير از اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات 
دارد همان قانون مقـرر مـي   106همچنين ماده . استعمال كند، مشمول اين ماده نخواهد بود

هاي متبركه مانند ماه رمضان، روز جمعه و يا اعياد مذهبي و امكنه شريفه ماننـد  زنا در زمان
  .است) حد زناء به اضافه تعزير(مساجد موجب تشديد مجازات 

شود كه جرم مورد بحث، زمان يا مكان تأثيري در استنباط ميا .م.ق 641از منطوق ماده 
تحقق يا عدم تحقق آن و يا در ميزان مجازات مرتكب ندارد، لكن با توجه به لزوم تبعيـت از  

بار از غير آن، توجه به تمام شرايط پيراموني موثر در نظر عرف براي تشخيص موارد مزاحمت
در واقع، . نمايديط مكاني و زماني اجتناب ناپذير ميگيري عرف، از جمله توجه به شراتصميم

و لزوم عطف نظر به عـرف موجـود   » مزاحمت«با توجه به آنچه پيش از اين در تبيين مفهوم 
-بار از غير آن گفتيم، در تحليل اركان اين جرم نميدر جامعه براي تشخيص موارد مزاحمت

ن مثال؛ چنانچه كسي فقط يك بار ولـي در  به عنوا. توانيم از نقش زمان و مكان غافل بمانيم
مانند آنكه با سوءنيت و ، ساعات اوليه بامداد به وسيله تلفن براي ديگري ايجاد مزاحمت كند
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دادرس  ،قصد ايجاد مزاحمت خبر دروغين فوت يكي از نزديكان طرف را بـه وي ابـالغ كنـد   
 ،ا عالوه بـر شـخص بزهديـده   كند؛ زيرتر به وقوع مزاحمت و تحقق جرم اعتقاد پيدا ميآسان

  . كندعرف هم اين عمل را مزاحمت تلقي مي
  

  :موضوع جرم .2.3
ايـن ارزش  . پذيرداي نسبت به يك ارزش مورد حمايت قانونگذار صورت ميهر فعل مجرمانه

انگاري رفتارهـاي  اندازي و تعرض به آن مبادرت به جرمكه قانونگذار براي جلوگيري از دست
 گرچه با توجه به اينكـه . شودتعبير مي» موضوع جرم«نمايد، اعتالي آن مي منافي با حفظ و

جـرايم  «در فصل هجدهم از كتاب پـنجم و تحـت عنـوان    را قانون مجازات اسالمي اين جرم 
كمـي متفـاوت و در   » امنيت و آسـايش عمـومي  «كه با عنوان -» ضد عفت و اخالق عمومي

جرم مورد بحـث  رسد كه موضوع لذا به نظر مي و است دادهجاي  -باشدواقع اخص از آن مي
با توجـه  ، اما اغلب حقوقدانان به حق و را بايد با امنيت و آسايش عمومي افراد مرتبط دانست

دهد، آن را از جمله جرايم به ماهيت اين جرم كه روح و روان بزهديده را مورد هدف قرار مي
هرچنـد عليـه اشـخاص    ...«جرايمي كـه   يعني اند؛دهعليه شخصيت معنوي افراد به شمار آور

شـوند، از آن رو كـه لزومـاً بـه تماميـت      يابند، ليكن اصطالحاً جنايت ناميده نمـي ارتكاب مي
جسماني اشخاص لطمه وارد نكرده بلكه، با نقض حقوق اساسي افراد، بـه حيثيـت، آسـايش،    

و  417: 1386ي، ميرمحمدصادق(» زنندهاي مشابه صدمه ميآزادي رفت و آمد و ساير ارزش
  . )239: 1386آقايي نيا، 

  
  :طرفين جرم .3.3

بـه  . هـاي خاصـي باشـند   در برخي جرايم الزم است كه طرفين جرم داراي شرايط و ويژگـي 
عنوان مثال؛ كليه جرايم مندرج در قـانون مجـازات جـرايم نيروهـاي مسـلح تنهـا از سـوي        

در فصول دهم، دوازدهـم و سـيزدهم   نظاميان قابل ارتكاب است و يا مرتكبين جرايم مندرج 
از سوي ديگـر  . كتاب پنجم از قانون مجازات اسالمي بايد داراي موقعيت شغلي خاصي باشند

ا فقط عليه افـراد  .م.و فصول دوم و سوم ق 609،619،596جرايمي مانند جرايم موضوع مواد 
از سـوي هـر   جرم مزاحمـت تلفنـي    641اما به صراحت ماده . باشندخاصي قابل ارتكاب مي

. قابل تحقق است) بدون اينكه شخصيت مرتكب و بزهديده شرط باشد(كس و عليه هر كس 
قيود عـام و مطلـق    ، ضمن اينكه ظهور در اشخاص حقيقي دارند،»اشخاص«و » كسي«قيود 
اجتماعي، شغلي، جنسي، نژادي، تابعيتي  خاص وجود موقعيتشرط ها است و از اين واژهنيز 

بديهي است كـه تنهـا   . شوداستنباط نمي جرماين تحقق براي  ،ديده و بزهكارنزد بزهدر ... و



 

 

69  

   
تی ت 

جاد ا
ل م ا

ح
  

توانند مرتكب اين جـرم شـوند و اشـخاص حقـوقي بـه دليـل موقعيـت        اشخاص حقيقي مي
و چنانچـه   1شان قادر به انجام و ارتكـاب ركـن مـادي ايـن جـرم نيسـتند      اعتباري و انتزاعي

هاي مخابراتي متعلـق بـه يـك شـخص حقـوقي      اهكارمند يا كارگري از تلفن و يا ساير دستگ
سوءاستفاده كند و براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، طبيعتاً خود مسئول اعمـال ارتكـابي   

اما اگـر شخصـي بـا همـان     . تواند طرف شكايت واقع شوداست و شخص حقوقي مذكور نمي
، و يـا  110 پلـيس  مانند آتش نشاني، اورژانـس،  (وسايل، مزاحمتي براي يك شخص حقوقي 

به وجود آورد، اين شخص حقوقي است كه قانوناً حق شـكايت  ) شركت مخابرات 118سامانه 
لكن اگـر هـدف مـزاحم، همـان     . عليه مرتكب را داراست، نه اپراتور شركت يا سازمان مربوط

از آنجـا كـه   ) با فرض شـناخت قبلـي از وي  (هاي تلفني باشد دهنده به تماساپراتور و پاسخ
هـا و ارايـه خـدمات شـخص     احمت براي اپراتور قابل تفكيك از مزاحمت در فعاليتايجاد مز

توانند به طرح شكايت كيفري مبادرت ورزنـد ولـي در نهايـت، بـه     حقوقي نيست، هر دو مي
دليل آنكه تنها يك فعل مجرمانه از مرتكب صادر شده، تنها به اعمال يك مجازات عليـه وي  

  . شودبسنده مي
  
  :مجرمانهوسيله  .4.3

در حقوق كيفري، جرايم از نظر تأثير وسيله مجرمانه خاص در تحقق ماهيـت جـرم و يـا در    
كه اغلب جرايم در آن –در دسته اول . نداتعيين ميزان مجازات آنها به سه دسته منقسم شده

برد حـائز  وسيله مجرمانه و ابزاري كه فاعل براي ارتكاب جرم از آن سود مي -گيرندجاي مي
ميت نبوده و فاقد هرگونه اثربخشي در سرنوشت جرم، مجرم، مسئوليت كيفـري و ميـزان   اه

  از نظر قانونگذار فرقي ندارد كـه انسـاني را بـا دسـت خـالي، بـا جديـدترين        . مجازات اوست
در هـر  . هاي كشنده، با كارد و چاقو و يا با انواع سموم و زهرها به كام مـرگ بفرسـتيم  سالح

در دسته دوم، ابزار مجرمانه نـه  . عنوان قاتل عامد قابل مجازات خواهد بودصورت مرتكب به 
شود كه هيچ تأثيري در كيفيت جرم ارتكـابي نداشـته باشـد و نـه     اهميت تلقي ميآنقدر بي

                                                 
آن قـانون كـه مسـئوليت كيفـري      19اي و مـاده  ممكن است برخي با استناد به قانون مجازات جرايم رايانه. 1

ند چنانچـه ايجـاد   اشخاص حقوقي در ارتكاب جرايم مصرح در قانون را به رسميت شناخته اسـت معتقـد باشـ   
مزاحمت براي افراد به وسيله اينترنت واقع گردد، امكان ارتكاب آن از سوي شخص حقوقي نيز وجود دارد اما با 

شود كه ايجاد مزاحمت به وسيله رايانه متصل بـه اينترنـت، در فهرسـت    نگاهي به مواد قانون مذكور آشكار مي
مورد بحث بوده و امكان ارتكاب آن  641نابراين مشمول ماده جرايم سايبري موضوع اين قانون احصاء نشده و ب

 .از سوي اشخاص حقوقي نيز منتفي است
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آنقدر حائز اهميت است كه در صورت فقدان آن جرمي واقع نشـود، بلكـه تـأثير آن در حـد     
به عنوان مثـال؛ چنانچـه كالهبـرداري بـا اسـتفاده از      . تشديد ضمانت اجراهاي كيفري است

تبليغ عامه و از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامـه و مجلـه صـورت    
. يابـد ك به نحو قابل توجهي افـزايش مـي  .ا.ا.م.م.ت.ق 1گيرد، مجازات كالهبردار طبق ماده 

در . رونـد از اين جمله جرايم به شمار مـي ا نيز .م.ق 652و  691، 694 جرايم مندرج در مواد
دخالت وسيله مجرمانه  -گيرداين دسته قرار مي ءكه جرم مورد بحث ما نيز جز–دسته سوم 

خاص در تحقق فعل مجرمانه به قدري مهم است كه جرم بدون استفاده از آن قابـل ارتكـاب   
طالـب خـالف واقـع بـه     براي تحقق جرم نشر اكاذيـب، اظهـار م   ل؛به عنوان مثا. نخواهد بود

» نامه، شكوائيه، مراسالت، عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چـاپي يـا خطـي   «وسيله 
و با توجه به قاعـده تفسـير مضـيق قـوانين كيفـري، حتـي اسـتفاده از راديـو و         ت شرط اس

عمـل   -با وجود زيانبارتر بودن استفاده از آنها در جرم نشر اكاذيـب  –تلويزيون و يا اينترنت 
  . مرتكب را مشمول اين ماده قرار نخواهد داد

وسيله ارتكاب رفتار مجرمانه از سوي مرتكب، موضوعيت   ،ا.م.ق 641بنا به صراحت ماده 
توان مرتكـب ايـن جـرم    مي» هاي مخابراتي ديگرتلفن يا دستگاه«داشته و تنها با استفاده از 

هـاي  را مصـداق اجـالي دسـتگاه    تـوان آن اي اسـت كـه مـي   شدهتلفن دستگاه شناخته. شد
هاي مخابراتي تنها نـام  مخابراتي دانست و شايد به همين خاطر قانونگذار نيز از ميان دستگاه

تلفن را آورده و سپس در جهت همگام شدن با فنĤوري روز و تحوالت صنعت مخابرات، متن 
هـاي  دسـتگاه «ارت ماده را از حيث وسايل مجرمانه از حالت انحصار خارج كرده و با قيد عبـ 

هـاي  لـذا دسـتگاه  . بـه آن جنبـه تمثيلـي و غيرانحصـاري بخشـيده اسـت      » مخابراتي ديگـر 
سـيم، پيجـر، رايانـه متصـل بـه      مخابراتي، عالوه بر تلفن شامل دستگاه فاكس، تلكـس، بـي  

و هر وسيله مخابراتي ديگري است كه جهـان ارتباطـات بـراي تسـهيل در برقـراري      ت اينترن
بـا   - به عنوان مثال؛ ارسال نامه الكترونيك حاوي مطـالبي كـه فرسـتنده    .يندآفرارتباط مي

شود، در صـورت  كننده ميداند كه موجب آزردگي خاطر دريافتمي -توجه به شناخت قبلي
البتـه  . 1تواند از مصاديق ايجاد مزاحمت مورد نظر اين مـاده باشـد  جمع ساير شرايط الزم مي

ي مخابراتي را تنها در صورت معد بودن براي ارتباط مسـتقيم  هابايد توجه داشت كه دستگاه
توان از مصـاديق مـاده   و لذا مزاحمت از طريق تلگراف را نمي«مي توان مشمول ماده دانست 

منظور از مستقيم، رودررويي بدون فاصله زمـاني نيسـت و لـذا ضـبط     . مرقوم به حساب آورد
                                                 

افتد اما با توجـه  از ياد نبريم كه گرچه ارسال ايميل و ايجاد مزاحمت از اين طريق در فضاي سايبر اتفاق مي. 1
اد مزاحمت در فضاي مجازي است نمـي  اي فاقد حكمي خاص راجع به ايجبه اينكه قانون مجازات جرايم رايانه

 .  توان چنين مواردي را مشمول اين قانون دانست
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پيام به آدرس الكترونيكي با رعايت ساير شـرايط  گير تلفن و يا ارسال مكالمه در دستگاه پيام
  ).240: 1386نيا، آقايي(» تواند از مصاديق مزاحمت باشدمي

شود اين است كه اگر فردي يك بار با تلفن ثابـت،  الي كه در اينجا به ذهن متبادر ميؤس
، يك بار با يك بار با تلفن همراه، يك بار از طريق سامانه پيام كوتاه، يك بار به وسيله فاكس

براي فرد ديگري ايجاد مزاحمت كند، آيا مرتكب چند جرم شده است و ... ول استفاده از ايمي
ال بـا يـك بـار    ؤباشد؟ پاسـخ ايـن سـ   يا تنها يك جرم واقع شده و مستحق يك مجازات مي

در واقع چنانچه مجموعـه اعمـال ارتكـابي از    . آيدا به دست مي.م.ق 47مطالعه و قرائت ماده 
بديهي است كـه   ،از نگاه عرف مزاحمت تلقي گردد) و نه هر يك از آنها به تنهايي(فرد  سوي

ا اسـت و  .م.ق 641تنها يك جرم اتفاق افتـاده و فاعـل مسـتحق مجـازات منـدرج در مـاده       
ا از آنجا كـه  .م.ق 47چنانچه هر يك از اعمال واقع شده مزاحمت تلقي شود، بنابر صدر ماده 

گردد، لكن تعـدد جـرم   شوند فقط يك مجازات تعيين ميه محسوب ميجرايم ارتكابي، مشاب
  .  تواند از علل مشدده كيفر باشدمي

  
  :نتيجه مجرمانه .5.3

اين بحث كه آيا همه جرايم نياز به نتيجه مجرمانه دارند و يا اينكـه برخـي از جـرايم از ايـن     
خـود بحـث    ،رفتار مادي ندارنـد حيث فارغ بوده و نياز به وقوع نتيجه خاصي از پسِ ارتكاب 

امـا در  . طلبـد اي براي طرح و تفصيل مـي مفصل و چالش برانگيزي است كه فرصت عليحده
بحث تحليل جرم مورد نظر ذكر اين نكته كافي است كه در حقوق جزاي عمومي، جـرايم را  

. دكننـ از حيث منتج يا غيرمنتج بودن به نتيجه خاص به دو دسته مطلق و مقيد تقسيم مـي 
جرم وقتي مقيد است كه مقنن در موقع تعريف جرم نتيجه حاصل از جرم ارتكابي و زيـان  «

. )92: 1373 آبادي،علي( »وارد شده به مجني عليه را يكي از عوامل تشكيل دهنده قرار دهد
در اين قسم از جرايم بحث رابطه سببيت يعني ناشي بودن نتيجه مجرمانه از رفتـار مرتكـب   

شود و در صورتي كه نتيجه ناشي از رفتار مرتكب نباشـد، جـرم   ادي مطرح مينيز در ركن م
اما در بعضي از جرايم، مقنن صرف ارتكاب رفتار مجرمانه را بـراي تحقـق    .محقق نشده است
 آبـادي، علي( اندناميده) صوري(داند كه اين دسته از جرايم را جرايم مطلق جرم تام كافي مي

شود كه جرم موضوع اين ا به وضوح استنباط مي.م.ق 641ش ماده از سياق نگار. )92: 1373
از سوي » ايجاد مزاحمت«ماده جرمي مقيد و حصول آن منوط به اخذ نتيجه مجرمانه يعني 

هرگاه كسي بـه وسـيله تلفـن يـا     «: داردبا قرائت صدر ماده مذكور كه بيان مي. مرتكب است
نيـل بـه اسـتنباط مخـالف     » مزاحمت نمايد هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاددستگاه

ايجاد، مصدر باب افعال و به معنـي بـه وجـود آوردن، هسـت كـردن،      . نمايدبسيار دشوار مي



 

 
ی

وق 
نا 

ژپو
 /

م، ماره
سال و

 دوم، 
زتان 

پاز و 
١٣٩١  

72  

وقتـي سـخن از   . )413/ 1ج: 1377 معـين، ( هستي دادن، هست گردانيدن و آفريـدن اسـت  
ود آمده و پـا بـه   باشد لزوماً بايد چيزي يا امري كه پيش از اين موجود نبوده به وج» ايجاد«

الزاماً بايـد   و اينكه نيز با توجه به متن مادهموضوع مورد بحث در . عرصه وجود گذاشته باشد
مزاحمتي ايجاد شده باشد، بايد بين ايجاد مزاحمت و تالش براي ايجـاد مزاحمـت قائـل بـه     

 اي اسـت كـه ايـن نتيجـه يعنـي     لذا لحظه وقوع جرم تام مزاحمت تلفني لحظه. تفكيك بود
البته كيفيت ايجاد مزاحمت حسب مورد و بسته بـه دسـتگاه   . حادث شود» ايجاد مزاحمت«

  . مخابراتي مورد استفاده متفاوت خواهد بود
به عنوان مثال اگر كسي به وسيله تلفن همـراه يـا پسـت الكترونيكـي يـا فـاكس، پيـام        

ت؟ هنگـامي كـه   لحظه وقوع جرم چه زماني اسـ  ،آميزي را ارسال كندناخوشايند و مزاحمت
يـت كـرده و آن را   ؤاي كه طرف دوم پيام مورد نظـر را ر كند و يا لحظهوي پيام را ارسال مي

اي دانست كه خواند؟ با توجه به آنچه گفتيم، لحظه وقوع جرم در اين فرض را بايد لحظهمي
اي كند، هرچند كه مرتكب پس از ارسال پيام كليـه اجـز  طرف دوم پيام ارسالي را قرائت مي

از آن پس اقدام ديگري در جهـت ارتكـاب جـرم     ،اركان مادي جرم را به مرحله اجرا درآورده
تـوان  دهد، لكن تا حصول نتيجه، جرم را هنوز بايد در مرحله شروع دانست و نمـي انجام نمي

تمام شدن عمليات اجرايي مرتكب در اين فرض و ايـن واقعيـت كـه    . به اتمام آن نظر داشت
نبايـد  ، پـذيرد تماس، ديگر اقدام به انجام هيچ فعلي از ناحيه وي صورت نمي پس از برقراري

در جرم ايجـاد مزاحمـت   . و به اين خاطر جرم را تمام شده فرض كنيم ازدما را به اشتباه اند
الزم . صحنه جرم دو بازيگر دارد؛ بزهكار و بزهديـده ) مانند ساير جرايم عليه اشخاص(تلفني 

ار متوجه فردي خاص بوده و جسم يا روان او را مورد حمله قرار دهـد  است كه اقدامات بزهك
آفريني بزهكار نيز ناقص و ناكامـل  و چنانچه بزهديده نقش خود را به تمامي ايفا نكند، نقش

اين فرض با موردي قابل قياس است كه در آن فردي با قصد قتل ديگري را . شودارزيابي مي
. بـرد ها پس از ايراد جرح در بستر بيماري به سر مـي ا ماهكند، ولي مجني عليه تمجروح مي

هرچند تمـام تـوان خـود را     –توان جارح را بديهي است كه پس از بهبودي مجني عليه نمي
بـه   -عليه به كار برده و نقش خود را به تمامي ايفـا كـرده اسـت   براي به قتل رساندن مجني

  . عنوان قاتل و به اتهام قتل عمدي در دادگاه محاكمه كرد
داشـت، مـاده   در واقع اگر قانونگذار به مطلق بودن جرم ايجاد مزاحمت تلفنـي نظـر مـي   

  هـر كـس بـه قصـد ايجـاد مزاحمـت از تلفـن يـا         «: شـد ا بايد بدين نحو انشاء مي.م.ق 641
هاي مخابراتي ديگر سوء اسـتفاده نمايـد عـالوه بـر اجـراي مقـررات خـاص شـركت         دستگاه

اسـتفاده شـريرانه و   «يـا  » مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شـد 
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مقـررات خـاص شـركت    هاي مخابراتي عالوه بر اجراي آميز از تلفن يا ساير دستگاهمزاحمت
  . »مخابرات موجب حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد بود

حال اگرفردي با قصد ايجاد مزاحمت مكرراً اقدام به گرفتن شماره تلفن همراه يـا منـزل   
كند، لكن مخاطب به دليل غيبت در منزل يا همراه نداشتن تلفن همراه، متوجـه  ديگري مي
  پـس از اطـالع مخاطـب از موضـوع و بـا اخـذ ليسـت         در اين صـورت آيـا  . شودموضوع نمي

تواند عليه مرتكب بـه اتهـام ايجـاد مزاحمـت تلفنـي      هاي وارده از شركت مخابرات ميتماس
كـه البتـه   (در اين فرض، به رغم قصد سـوء مرتكـب   . شكايتي مطرح كند؟ پاسخ منفي است

در منزل يا همراه نداشـتن  به دليل حاضر نبودن طرف دوم ) نمايداثبات آن تقريباً محال مي
وي ايجاد نشده تا به اسـتناد آن مبـادرت بـه طـرح دعـواي       يتلفن سيار، هيچ مزاحمتي برا

توان نوعي شروع بـه جـرم دانسـت    البته اين اقدام مرتكب را مي. 1كيفري عليه مرتكب نمايد
اسـت،   كه با توجه به اينكه شروع به جرم مذكور از سوي مقنن قابل مجازات شناخته نشـده 

شود كه با توجـه بـه   مشاهده مي. فارغ از بعد نظري، هيچ فايده عملي براي آن متصور نيست
اي اسـت كـه بـا فـرض وجـود سـوءنيت در نـزد        مقيد بودن اين جرم، لحظه اتمام آن لحظه

ايجـاد  «مرتكب و پس از اجراي اجزاي ركن مادي، نتيجه مجرمانه مورد نظر كه عبارتست از 
. ده و رابطه سببيت بين فعل مرتكب و نتيجه حاصله نيـز برقـرار باشـد   ، حاصل ش»مزاحمت

اين برداشت با رأي وحدت رويه اي كه اخيراً در خصوص ماده مـورد بحـث از سـوي هيئـت     
: در صدر رأي مذكور قيد شده اسـت . عمومي ديوان عالي كشور صادر شده نيز مطابقت دارد

 هاي مخابراتي ديگر  موضوع ماده يا دستگاه وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن«
قانون مجازات اسالمي  منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق  641
 حوزه در آن نتيجه و شروع قضايي حوزه يك از مزاحمت اجراي كه مواردي در بنابراين، گرد

 منـاط  و محسـوب  جـرم  وقـوع  محـل  مزبـور،  نتيجه حدوث محل شود، حاصل ديگر قضايي
لـذا از تـاريخ صـدور ايـن رأي     . »دبـو  خواهـد  امر همين نيز كننده رسيدگي دادگاه صالحيت

تـوان  ترديدها در خصوص مقيد يا مطلق بودن بودن جرم مزاحمت تلفني رنگ باخته و نمـي 
  . تجز به مقيد بودن اين جرم اعتقاد داش

  
  

                                                 
منظور اين نيست كه براي تحقق اين جرم نياز به وجود رابطه كنشي و واكنشي از سوي بزهديـده و بزهكـار   . 1

بايـد منـتج بـه     )با عنايت به مقيد بـودن جـرم  (است، بلكه مراد از ذكر اين گفتار آن است كه اقدامات مرتكب 
گردد كه بزهديده به ايجاد مزاحمت در معناي عرفي آن براي بزهديده گردد و ايجاد مزاحمت زماني محقق مي

 . آميز باشد و به واسطة اين التفات، از او سلب آسايش شودواسطة حواس متوجه افعال مزاحمت
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  :ركن معنوي .4
حتي در صورت وقوع تام و تمـام، فقـط در صـورتي     همه آنچه درباره ركن مادي جرم گفتيم

جرم و مستوجب مسئوليت كيفري و مجازات خواهند بود كه فاعل، هنگام فعليت بخشـيدن  
بدين معنا كه سوءنيت و قصـد وي دايـر بـر    . به آنها داراي شرايط ذهني و رواني خاص باشد

در واقـع بـراي   . گردد ارتكاب جرم و يا دست كم، خطاي غيرقابل اغماض وي آشكار و محرز
تحقق جرم، عالوه بر دو عنصر قانوني و مادي، وجود عنصر رواني هم ضرورت دارد و ارتكـاب  
يك عمل مجرمانه به خودي خود دليل وجود عنصر رواني نيست و در مواردي با آنكـه عمـل   

ليت قانون مرتكب آن را به دليل فقدان قصد مجرمانه يـا مسـئو   ،پيونددمجرمانه به وقوع مي
به طور كلي براي آنكه عنصر رواني تحقق پيدا كند وجـود دو  . داندكيفري قابل مجازات نمي

در اين . )369: 1382 صانعي،( عامل ضرورت دارد؛ يكي اراده ارتكاب و ديگري قصد مجرمانه
گانه ركن معنوي شامل سوءنيت عام، سوءنيت خـاص و  مبحث به بررسي عناصر و اجزاي سه

  .ه خواهيم پرداختانگيزه مجرمان
  

  :سوءنيت عام .1.4
سوءنيت عام يا قصد ارتكاب رفتار مجرمانه، ميل و خواستني قطعي و منجز به انجام عمل يـا  

در واقـع، سـوءنيت   . )197: 1381 نوربهـا، ( ترك عملي است كه قانون آن را نهي كرده است
بـا  . جام اين عمل اسـت عام معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتكابي و خواست او براي ان

بـه  (هاي مخـابراتي  اين وصف، در جرم مورد بحث، تعلق اراده فاعل بر سوءاستفاده از دستگاه
آميـز،  و يا بـه عبـارت ديگـر قصـد برقـراري تمـاس شـرارت       ) نحوي كه پيش از اين ذكر شد

  . گرددسوءنيت عام محسوب مي
  

  :سوءنيت خاص .2.4
بعضـي اوقـات قانونگـذار تحقـق جـرم را      . ي نيستسوءنيت عام براي تحقق جرم عمدي كاف

 شـود كند كه سوءنيت خاص يا اختصاصي ناميده ميتري ميمشروط به اراده جزايي مشخص
اي مشـخص را پيگيـري   بدين معنا كه مرتكب بايد نتيجه. )360: 1383 استفاني و ديگران،(

دگي از وجـدان جمعـي بـه    اي كه قانونگذار به نماينـ كرده و در صدد نيل به آن باشد؛ نتيجه
انگـاري عمـل مجرمانـه مـورد نظـر و تخصـيص       هيچ وجه حاضر به تحمل آن نبوده و جـرم 

مجازات براي مرتكبين آن را در راستاي همين عدم تمايـل در دسـتور كـار خـود قـرار داده      
به عنوان مثال؛ در جرم سرقت كه مقنن براي حفظ و حراست از مالكيـت خصوصـي و   . است

انگاري آن پرداخته، قصد ربودن مال غير از تملك غيرقانوني اموال سايرين، به جرممنع افراد 
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در جرم مورد بحث نيز سوءنيت خـاص  . رودو تملك متقلبانه آن، سوءنيت خاص به شمار مي
لـذا چنانچـه وجـود چنـين     . »قصد ايجاد مزاحمت براي طـرف مقابـل  «مرتكب عبارتست از 

ات نشـود محكوميـت كيفـري وي بـه اتهـام ارتكـاب جـرم        قصدي در نزد مرتكب احراز و اثب
اي را كسي چند بار به اشتباه شـماره بنابراين اگر . ا بالوجه خواهد بود.م.ق 641موضوع ماده 

آميز از تلفن را نداشته باشد، حتي در صورتي كه عمالً موجـد  گرفته و قصد استفاده مزاحمت
حكم به محكوميـت وي صـادر نمـود؛ زيـرا     توان نميمزاحمت براي طرف دوم شده باشد نيز 

اگر كسي به قصد توهين و تهديـد  «همينطور . تفاقد سوءنيت عام الزم براي تحقق جرم اس
به كسي كه براي خانواده او مزاحمتي فراهم كرده تلفني به او توهين نمايـد و نتـوان چنـين    

-آقايي(» يب خواهد بوداقدامي را مزاحمت تلقي نمود فقط به اتهام توهين و تهديد قابل تعق

  ).242: 1386نيا، 
حال چنانچه فاعل قصد ايجاد مزاحمت براي فردي را داشته باشد ولـي اشـتباهاً شـماره    
ديگري را گرفته و مزاحم او شود، به اعتقاد ما در صورت وجود ساير شـرايط جـرمِ مزاحمـت    

طـرف مقابـل و   تلفني واقع شده است و مرتكب قابل تعقيب است؛ زيرا شخصيت يـا هويـت   
شناخت يا عدم شناخت مزاحم از وي شرط نبوده و حتي اگر مزاحم به قصد ايجاد مزاحمت، 

ايـن   .تاي را به طور اتفاقي گرفته و قصد خويش را عملي سازد نيز جرم واقع شده اسشماره
توان با جرم قتل كه مستحق مجازات قصاص بوده و جرم را به عنوان يك جرم بازدارنده نمي

دليل اهميت آن داراي شرايط متفاوتي است قياس كرد، بلكه مقايسه آن بـا سـاير جـرايم    به 
براي مثال؛ اگر سارقي اموال الف را با اين تصور كـه  . تواند صحيح و راهگشا باشدتعزيري مي

توان در مـورد  باشد بربايد، آيا سرقت واقع نشده است؟ همين پرسش را ميمتعلق به ب مي 
در اينگونـه  . ز جرايم نيز مطرح كرد و روشن است كه پاسـخ آن منفـي اسـت   بسياري ديگر ا

توان به عدم وقوع جرم حكم كرد كه فعل مرتكب نسبت بـه شـخص   موارد فقط هنگامي مي
مورد نظر وي به هر دليل مباح و مشروع تلقي شود و چنانچه چنين موردي در بـين نباشـد،   

اش به فرد بداقبال ديگـر،  قانوني و مجرمانهرال غياشتباه او در انتخاب بزهديده و تحميل اعم
در همـين بـاره و   . دتأثيري در مسئوليت كيفري وي نداشته و بايد بر مجرميت وي پاي فشر

در جرم مزاحمت هويـت طـرف شـرط نيسـت و اساسـاً      «: در تأييد اين نظر گفته شده است
كب هيچگونه شـناختي از  چنانچه مرت ...لزومي به احراز آگاهي مرتكب از هويت طرف نيست

طرف مقابل نداشته و يا در گرفتن شماره طرف و يا در مشخصات پست الكترونيكي مرتكـب  
» اشتباه شود و مبادرت به ايجاد مزاحمـت نمايـد مجـرم محسـوب و مجـازات خواهـد شـد       

  ).242: 1386نيا، آقايي(
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  :انگيزه .3.4
اقدامات نامشروع خـويش، نيـل بـه     در تعريف سوءنيت خاص گفتيم كه مرتكب بايد از انجام

توان انگيزه بزهكارانه را نيز مي. اي مشخص را در سر پرورانده و خواهان وقوع آن باشدنتيجه
اي كه انگيزه بزهكار از انجام اعمـال  به همين صورت تشريح كرد، ولي دست يافتن به نتيجه

فاعل در حيطه سوءنيت خـاص  اي دورتر و بعيدتر از نتيجه مورد نظر غيرقانوني است، نتيجه
بدين معنا كه سوءنيت خاص هدف نزديك و خواسته بالواسطه مجرم و انگيـزه، هـدف   . است

  اولي در همه مجرمين كـه مرتكـب يـك جـرم خـاص      . نهايي و غايي او از ارتكاب جرم است
هـاي آنهـا   شوند مشترك و دومي بر حسب شخصيت مرتكب و عاليـق، نيازهـا، خواسـته   مي

به عنوان مثال؛ سوءنيت خاص همه قاتلين در ارتكاب قتل، كشتن يك انسـان  . ستمتفاوت ا
زنده و سلب عمدي و عدواني حيات از وي است، لكن يكي با انگيزه انتقامجويي، ديگـري بـا   

در هـر  . شـوند انگيزه مالي و سومي با انگيزه رحم و شفقت نسبت به مقتول مرتكب قتل مـي 
كشاند و اصـوالً در  است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم ميحال، انگيزه يا داعي احساسي 

  . )102: 1379 گلدوزيان،( تحقق جرم تأثيري ندارد
آيـد، انگيـزه مـزاحم تلفنـي از ايجـاد      نيز به دسـت مـي   641همانطور كه از قرائت ماده 

مزاحمت در تحقق مسئوليت كيفري و تحميل مجازات بر وي فاقد اثر بوده و تنهـا در فـرض   
تواند كه البته چنين فرضي به راحتي قابل تصور نيست، مي» شرافتمندانه بودن انگيزه فاعل«

  .ا موثر باشد.م.ق 22ماده  3در تعيين مجازات او طبق بند 
  

  :مجازات .5
به عنوان ركن قانوني جرم، مجازات آن عالوه بر اجـراي مقـررات خـاص     641بر اساس ماده 

منظور از مقررات خاص شـركت مخـابرات   . باشدبس ميشركت مخابرات، يك تا شش ماه ح
باشد كه مطـابق آن خـط   مي) 9/4/1364(قانون تأسيس شركت مخابرات ايران  14نيز ماده 

تلفن خاطي در مرتبه اول به مدت يك هفته، در مرتبه دوم به مدت سه ماه و در مرتبه سوم 
 49ي با عنايـت بـه مـاده    برخ .)666: 1383 شكري و سيروس،( گرددبراي هميشه قطع مي

در صورت ايجـاد مزاحمـت تلفنـي شـاكي     : داردآيين نامه تقاضا و اشتراك تلفن كه مقرر مي
هـا  تواند شكايت خود را در تهران به دفتر بازرسي يا ناحيه تلفني مربوطه و در شهرسـتان مي

در ايـن مـاده   » ندتوامي«به اداره مخابرات محل تسليم كند، بر اين باورند كه با توجه به قيد 
شاكي مخير است تا نسبت به كشـف مـزاحم تلفنـي خـويش از طريـق مسـئوالن شـركت        «

گونه اجبـاري  مخابرات اقدام نمايد و طرح دعوي در اين خصوص نيز از جانب وي، بدون هيچ
تواند پس ازشكايت نسبت بـه اسـترداد شـكوائيه خـود از     پذيرد، به طوري كه ميصورت مي
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بنابراين ايجاد مزاحمت تلفني از جمله جرايم قابـل گذشـت بـوده و در    . مايدمخابرات اقدام ن
اعظمـي،  ( »شـود صورت عدم پيگيري و يا گذشت شاكي خصوصي، قابل تعقيب  تلقي نمـي 

در  641توان به اين نظر تمكين كرد؛ زيرا واضح است كه شماره مـاده  لكن نمي. )45: 1378
باشد قيد نشده، فلذا بايـد بتـوان   يم قابل گذشت ميا كه در مقام احصاي جرا.م.ق 727ماده 

مرتكب آن را حتي بدون طرح شكايت از ناحيه شاكي خصوصي نيز تعقيب كرد، اما چنانچـه  
آميز تلقي شـدن عمـل مرتكـب از    پيشتر هم گفتيم، شرط تحقق اين جرم عالوه بر مزاحمت

ه او مبـادرت بـه طـرح    سوي عرف، ايجاد مزاحمت براي طرف مقابل نيز هست و تا وقتي كـ 
فرض بر اين است كه مزاحمتي براي وي ايجاد نگشته و بنابر اين جرم  ،شكايت كيفري نكند

ماننـد  (توان فرضي را مطرح كرد كه در آن مقام تعقيب بـه طريقـي   لذا مي. واقع نشده است
  اقرار و اعتراف مرتكب، اعالم و اخبار از سوي ضابطين يـا اشخاصـي كـه شـاهد وقـوع جـرم       

از وقـوع چنـين   ) اند، مشاهده واقعه از سوي دادستان يا بازپرس و يا هر طريـق ديگـري  بوده
مزاحمتي مطلع گرديده و بزهديده نيز عليرغم ابراز ناراحتي هيچ تمـايلي بـه طـرح شـكايت     
. كيفري از خود نشان نداده و به هيچ وجه حاضر نيست در دادسـرا يـا دادگـاه حاضـر گـردد     

باشد يا خير؟ اين مـورد  يا مقام تعقيب مجاز به صدور دستور تعقيب ميال اين است كه آؤس
ماننـد برخـورداري از   (منـه بـه هـر دليـل     توان با فرضي مقايسه كرد كه در آن مسروقرا مي

طبيعـي اسـت كـه    . اي به طرح شـكايت نـدارد  عالقه) موقعيت اقتصادي و مالي بسيار خوب
عمومي داشـتن جـرم، مقـام تعقيـب مكلـف بـه       عليرغم فقدان طرح شكايت، به دليل جنبه 

تعقيب مرتكب است، خواه بزهديده در دادسرا و دادگاه حاضر شود، خواه هيچ اقـدامي بـراي   
الـذكر نيـز مقـام    در فـرض فـوق  . كمك به تعقيب، محاكمه و مجازات مجرم به عمل نيـاورد 

  در صـورتي  تعقيب به محض اطالع از وقوع جرم موظف به تعقيـب مـتهم اسـت، لكـن تنهـا      
توان قرار مجرميت، كيفرخواست و سپس حكم محكوميت مرتكب را صادر كرد كـه ايـن   مي

تلقي شـده  » مزاحمت«اطمينان نزد قاضي موجود باشد كه عمل مرتكب از سوي طرف دوم 
است، كه البته به دليل عدم طرح شكايت از سوي وي و عدم حضورش در دادسرا و دادگـاه،  

بنابر اين بدون اقدام بزهديده به طرح . دنمايبي در نزد قاضي دشوار ميايجاد اين اطمينان قل
تفاوت ظريف بين مورد سرقت و مـورد  . توان به امكان تعقيب اين جرم قائل بودشكايت نمي

مزاحمت تلفني كه به عينـي و ملمـوس بـودن اولـي و مشـروط و منـوط بـودن دومـي بـه          
ربـودن  . گردد قابل توجـه اسـت  ده برميخصوصيات روحي و شخصيتي و خلق و خوي بزهدي

متقلبانه مال غير، صرف نظر از ميزان ارزش آن در هر حال سرقت است، اما ايجاد مزاحمـت  
  .هاي شخصيتي آنان متفاوت خواهد بودبراي افراد مختلف بسته به نوع خصايص و ويژگي
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 174و173پرسش ديگر در اين باب اين است كه آيـا جـرم مـورد بحـث مشـمول مـواد       
توان اين جـرم را در زمـره   شود يا خير؟ به عبارت ديگر آيا ميا در امور كيفري مي.ع.د.د.آ.ق

جزايم بازدارنده قرار داد يا اينكه بايد آن را جرمي تعزير به شمار آورد؟ نگارندگان اين نوشتار 
ود يـا  وجـ «با تفكيك به عمل آمده ميان جرايم تعزير و بازدارنـده مـوافقتي ندارنـد و معيـار     

پذيرند، اما حتي در صـورت  براي تفكيك اين دو دسته از جرايم را نمي 1»فقدان سابقه فقهي
تـوان  الذكر دانست چراكه قطعاً نمـي پذيرش اين معيار نيز بايد اين جرم را مشمول مواد فوق

 لذا اگر جرم مورد نظر واقع شود و تا سه سال از تاريخ وقوع. هيچ سابقه فقهي براي آن يافت
جرم تقاضاي تعقيب نشده باشد، يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي سه سال منتهي به 
صدور حكم نشده باشد و يا تا سه سال پس از صدور حكم قطعي، حكم بـه مرحلـه اجـرا در    

ا در امـور كيفـري   .ع.د.د.آ.ق 6و  174و173نيامده باشد تعقيب موقوف شده و بر اساس مواد 
  .قرار موقوفي تعقيب اقدام كردبايد به صدور 

در بسـياري از  . مطلب پاياني در مبحث مجازات، مربوط به موضـوع تعـدد معنـوي اسـت    
موارد، تفكيك ميان مزاحمت تلفني و جرايمي مانند توهين، فحاشـي يـا قـذف بـه سـهولت      

قابل انكار نيست كه فردي كه در يك مكالمه تلفنـي طـرف مقابـل را بـه بـاد      . ممكن نيست
زا گرفته يا نسبت زناء به وي ميدهد، براي وي ايجاد مزاحمـت نيـز كـرده اسـت و جـرم      ناس

حتي با پذيرش فعل مثبت . شودمزاحمت تلفني با اين جرم فحاشي، توهين يا قذف خلط مي
ا امكان ارتكـاب قتـل بـه وسـيله     .م.ق 325معنوي به عنوان مقتضي وقوع جرم قتل در ماده 

ا .م.ق 46آشكار است كه در اينگونه موارد ماده . ني منتفي نيستتلفن و از طريق مكالمه تلف
در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد «: داردكه مقرر مي را

  .بايد مد نظر قرار داد» شود كه مجازات آن اشد استمجازات جرمي داده مي
  

  :دادگاه صالح .6
اساس سه عنصر صنف، نوع و درجه اختيار يا تكليف رسيدگي از حيث صالحيت ذاتي كه بر 

كنند، بايد دادگاه صـالح بـراي رسـيدگي بـه جـرم      محاكم به جرايم را از يكديگر تفكيك مي
چـون  «اما از حيث صالحيت محلي، . مزاحمت تلفني را دادگاه عمومي كيفري بدوي دانست

ايمي را دارند كه در حوزه قضـايي  ها صالحيت رسيدگي به جرمطابق يك قاعده كلي، دادگاه

                                                 
رديد وجود داشته باشد در صورتي كـه داراي  بر اساس اين معيار چنانچه در تعزير يا بازدارنده بودن جرمي ت. 1

سبقه فقهي بوده و از سوي فقها و در كتب فقهي مورد اشاره قرار گرفته باشد بايـد آن را جرمـي تعزيـري و در    
 .غير اين صورت بازدارنده دانست
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توان گفت كه صالحيت محلي يعني صـالحيت مرجـع محـل وقـوع     آنها واقع شده باشد، مي
ا در امور كيفري نيز با ذكر اين عبـارت كـه   .ع.د.د.آ.ق 54ماده . )269: 1387 خالقي،( »جرم

  قاعـده  بـه  » ...شود كه جـرم در حـوزه آن واقـع شـده اسـت     متهم در دادگاهي محاكمه مي«
رسد حال بايد ديد كه محل وقوع جرم مورد بحث كجاست؟ به نظر مي. االشاره نظر داردفوق

اعـم از فعـل   (از يك سو رفتار مجرمانه ايـن جـرم   . كه تشخيص اين امر چندان آسان نباشد
در يك محل وقوع يافته و از سوي ديگر نتيجه اين رفتـار بـه عنـوان    ) مثبت مادي و معنوي

ا در تعيين تكليف چنين .م.ق 4ماده . رسدنه در محلي ديگر به منصه ظهور مينتيجه مجرما
را موجد صـالحيت  ) به عنوان جزئي از اجزاي جرم(، وقوع هر يك از دو جزء مذكور 1مواردي

هرگاه قسمتي از جـرم در ايـران   «: طبق اين ماده. داندمحلي براي دادگاه محل وقوع آنها مي
از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايـران   واقع و نتيجه آن در خارج

بـا  . »و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايـران اسـت  
بـر اسـاس   . توان پي به وجود يك قاعده كلي برداستفاده از مالك ارايه شده در اين ماده، مي

محل وقوع «الملل نيز راه يافته است حقوق جزاي بين اين قاعده كلي كه از حقوق داخلي به
هر جزئي از اجزاي يك جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقي شـده و مراجـع قضـايي آن    

اما در صورتي كه يك دادگاه شـروع  . محل، صالحيت رسيدگي به كل جرم را خواهند داشت
نماينـد و ادامـه محاكمـه و     هاي ديگر بايد از رسـيدگي خـودداري  به رسيدگي نمايد، دادگاه

بر پايه ايـن راه  . )270: 1387 خالقي،( »صدور حكم با مرجعي است كه سبق رسيدگي دارد
حل، هم دادگاه محل وقوع دستگاه مخابراتي متعلق به مـتهم و هـم دادگـاه محـل اسـتقرار      

محـل  دستگاه متعلق به بزهديده صالح به رسيدگي بوده و چنانچه دادسراي يكي از ايـن دو  
زودتر شروع به انجام تحقيقات كرده باشد دادگاه همان محل نيز صالح به رسيدگي و صـدور  

  .2حكم خواهد بود

                                                 
دي است كـه  الملل و در مقام تعيين تكليف در مواردر حيطه حقوق جزاي بين 4البته با اين تفاوت كه ماده . 1

 .جزئي از جرم در ايران و جزء دگير آن در خارج از ايران حاصل شود

در -قانون مجازات اسالمي را براي تشـخيص محـل وقـوع جـرم      4يكي از حقوقدانان استفاده از مالك ماده . 2
ن را بـه دليـل آنكـه ايـ     -شوندجرايمي كه عنصر مادي جرم در يك محل و نتيجه آن در محلي ديگر ظاهر مي

از لحـاظ روابـط داخلـي در ايـن     ...«: ماده را مختص به روابط بين المللي مي داند ممكن نداسته و معتقد است
به هر حال در مراجع كيفري داخلي تفكيك فوق مـورد توجـه   . رهگذر قانوني وجود ندارد تا برابر آن رفتار شود

شود و ادي صالح به رسيدگي شناخته مينيست و طبق روش متداول، در كليه موارد دادگاه محل وقوع عنصر م
 .231، ص2آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، ج. ك.ر. »گيرددادگاه محل حصول نتيجه مالك قرار نمي
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رسد اصح آن باشد كه دادگاه حال اگر نخواهيم اين راه حل را در پيش گيريم، به نظر مي
ه هر حـال  محلي كه بزهديده در آنجا مورد مزاحمت قرار گرفته را دادگاه صالح بدانيم؛ زيرا ب

ايجاد مزاحمت و فردي كه مورد مزاحمت قـرار  (جرم در حوزه اين دادگاه تمام شده و نتيجه 
اين حالت مانند فرضي است كه در آن شخصي . در اين محل حاصل شده است) گرفته است

واقع در يك حوزه قضايي با سالحي بسيار دوربرد، فـردي كـه در يـك حـوزه قضـايي ديگـر       
واضح است كه حركت گلوله از حوزه قضـايي الـف بـه ب را    . رساندتل ميمستقر است را به ق

بايد به نوعي استمرار و امتداد رفتار مجرمانه قاتل دانست و چنانچه حركـت گلولـه از نقطـه    
تـوان  الف به ب را به صورت يك خط ترسيم كنيم، در هر نقطه از مسير حركـت گلولـه مـي   

تار مجرمانه قاتل را تشخيص داد و طبيعي اسـت كـه در   امتداد قصد مجرمانه و نيز امتداد رف
لـذا ايـن مـورد از    . آخرين نقطه قبل از اصابت گلوله به هدف نيز همين وصف موجـود اسـت  

لحاظ قصد و رفتار مجرمانه تفاوتي با موردي كه فردي ديگري را با كارد يا چاقو و يا با دست 
اي است كـه هريـك بـراي ارتكـاب     وع وسيلهرساند ندارد و تفاوت، تنها در نخالي به قتل مي

بنابراين نبايد نقش و تأثير وسيله مجرمانه را فراتر از حد معقـول و  . اندقتل ار آن بهره جسته
در خصوص جرم مزاحمت تلفني نيز در صورتي كه ايجاد مزاحمت بـا  . اش ارزيابي كردواقعي

معنوي باشد همين اسـتدالل   بيان كلمات و جمالت و در حقيقت از طريق انجام فعل مثبت
مانند فرستادن پيام كوتـاه  (صادق است ولي اگر بيان كلمات و جمالت به طور مكتوب باشد 

صـرف  (و يا اينكه مزاحمت از طريق انجام فعل مثبت مادي فراهم گـردد  ) يا ايميل يا فاكس
اگرچـه راه  لـذا  . باشـد توسل به اين استدالل دشوار مي) برقراري تماس و قطع كردن ارتباط

هاي بزهديده شناسي حمايتي همخـواني بيشـتري داشـته و نظـام عـدالت      حل دوم با آموزه
اما براي پرهيز از مشكل مـذكور و   ؛1سازدكيفري را به يك نظام بزهديده مدار نزديك تر مي

رسـد كـه پـذيرش راه حـل اول بسـيار مفيـدتر و       اجتناب از دوگانگي در تفسير، به نظر مـي 
مبتني بر يك قاعده عام و شناخته شده در مباحث آيين  اين راه شد، مضافاً اينكهراهگشاتر با

ها بـا صـدور رأي وحـدت رويـه     اما همه اين استدالالت و تحليل. دادرسي كيفري نيز هست
ترديـد بايـد   اند و از اين پس بيجنبه ارشادي به خود گرفته 21/4/1390 مورخ 721شماره 

اير دستگاه هاي مخابراتي كه در واقـع محـل ايجـاد مزاحمـت     محل پاسخگويي به تلفن يا س
صـالح   ،و تبعاً دادگاه مستقر در آن حوزه را ،براي بزهديده تلقي مي شوند را محل وقوع جرم

وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفـن يـا   «: بر اساس اين رأي. به رسيدگي دانست
                                                 

به اين دليل كه بزهديده براي طرح شكايت و پيگيري حقوق قانوني خويش مجبور به رفت و آمدهاي مكـرر  . 1
براي كسب اطالعات بيشتر در ايـن زمينـه   . ناشي از اين امر نيست به يك حوزه قضايي ديگر و تحمل مشكالت

 . 118تا  27به عدالت براي بزهديدگان، ترجمه علي شايان، ص . ك.ر
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قانون مجازات اسالمي ـ منوط بـه آن اسـت     641 هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده دستگاه
كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمـت  
از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضـايي ديگـر حاصـل شـود، محـل حـدوث       

همـين  كننـده نيـز    نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صالحيت دادگاه رسيدگي
شعبه بيسـت و هفـتم ديـوان     20/7/1385ـ 1045بر اين اساس رأي شماره . امر خواهد بود

عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صـحيح و منطبـق بـا مـوازين قـانون      
هاي عمومي و انقالب  قانون آيين دادرسي دادگاه 270 اين رأي طبق ماده. گردد تشخيص مي

هـاي سراسـر كشـور     ر موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشـور و دادگـاه  در امور كيفري د
  .»االتباع است الزم

  
  :گيرينتيجه .7

  ا را .م.ق 641نتايج حاصل از تحليل اركان سـه گانـه جـرم مزاحمـت تلفنـي موضـوع مـاده        
  :توان به شرح ذيل فهرست نمودمي
 .شودمعنوي مي رفتار مجرمانه اين جرم حسب مورد شامل فعل مثبت مادي و -

نيست اما هرچه تعداد ... وقوع جرم منوط به تعدد دفعات برقراري تماس، پيام گذاشتن و -
 .توان به تحقق جرم حكم نمودتر ميدفعات آن بيشتر باشد آسان

آميز بودن يا نبـودن عمـل مرتكـب بايـد هـر دو معيـار نـوعي و        براي تشخيص مزاحمت -
 .شخصي را به كار گرفت

شوند لكـن بـا توجـه بـه عرفـي      جزو اركان متشكله اين جرم محسوب نميزمان و مكان  -
بودن مفهوم مزاحمت، توجه به اين دو عامل جهت تشخيص وقوع يا عدم وقوع مزاحمت 

 .از نگاه عرف ضروري است

 .موضوع اين جرم با توجه به ماهيت آن شخصيت معنوي افراد است -

د، شخص حقـوقي قانونـاً داراي   اگر شخصي مزاحمتي براي يك شخص حقوقي ايجاد كن -
) منشـي (حق طرح شكايت كيفري است مگر اينكه هدف مزاحم، اپراتور و پاسخ دهنـده  

 .باشد

نتيجه مجرمانه اين جرم به عنوان جرمي مقيد عبارتست از ايجاد مزاحمت براي شـخص   -
 . و برهم زدن آسايش رواني وي

ايانـه متصـل بـه اينترنـت و هـر      سيم، پيجـر، ر عالوه بر تلفن، دستگاه فاكس، تلكس، بي -
 .توانند وسيله مجرمانه اين جرم باشندوسيله مخابراتي ديگر نيز مي
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آميز و قصد ايجاد مزاحمت، به ترتيب سوءنيت عام و خاص قصد برقراري تماس مزاحمت -
 .رونداين جرم به شمار مي

ت گيـرد و شـناخت يـا عـدم شـناخ     شخصيت يا هويت فردي كه مورد مزاحمت قرار مي -
 .مزاحم از وي شرط نيست

اين جرم، جرمي عمومي است و حتي بدون طرح شـكايت از ناحيـه بزهديـده نيـز قابـل       -
تعقيب است البته مشروط به اينكه اين اطمينان براي قاضي وجود داشته باشد كه طرف 

 .دوم، عمل مرتكب را مزاحمت تلقي كرده است

 .شودر كيفري ميا در امو.ع.د.د.آ.ق 174و173اين جرم مشمول مواد  -

دادگاه محل وقوع دستگاه مخابراتي متعلق به متهم و همچنـين دادگـاه محـل اسـتقرار      -
باشـند و چنانچـه   دستگاه متعلق به بزهديده هر دو صالح به رسيدگي به ايـن جـرم مـي   

دادگـاه همـان    ،دادسراي يكي از اين دو محل زودتر شروع به انجام تحقيقات كرده باشد
 . رسيدگي و صدور حكم خواهد بود محل نيز صالح به
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