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شهروند حقوقی| در زمان عصبانیت ممکن 
است  ســخنانی از زبان خارج شــوند که تبعات 
قضائی به همراه داشــته باشــند و اگر شــنونده 
احساس ترس یا ناراحتی کند، می تواند با شکایت 
به دستگاه قضا خواستار مجازات فرد خاطی شود. 
گاهی توهین و افترا به زبان می آید و گاهی تهدید. 
افراد بدون  آنکــه بداننــد در عصبانیت مرتکب 
جرایمی می شــوند که مســتوجب مجازات های 
ســختی نیز خواهد بود. ازجمله این موارد تهدید 
است البته ممکن اســت تهدید با طرحی از پیش 
برنامه ریزی شده نیز همراه باشد که آن نیز امری 
خالف  قانون و مســتوجب مجــازات خواهد بود. 
گاهی برای ترساندن است و گاهی با هدف مجبور 

کردن فردی به انجام امری خالف قانون است.
جرم تهدید چه از ســر عصبانیــت در یک نزاع 
معمولی چه در یک برنامه هدفمند برای رسیدن 
به اهدافی شوم، از چشــم قانونگذار پنهان نمانده 

است.
 اما چگونه جرم تهدید محرز می شود 

و ادله اثبات این جرم چیست؟
تهدید به معنای ترســاندن و بیــم دادن بوده و 
عبارت است از واداشــتن دیگری به ارتکاب جرم 
یا گرفتن مال؛ چندان که تــرس از عاقبت فعل یا 
ترک فعــل مذکور، فاعل را مطیــع تهدیدکننده 
کرده باشــد. جرم تهدید ازجمله جرایمی اســت 
که بزهکاران برای رســیدن به مقاصــد خود به 
آن متوسل می شــوند و تمام قوانین کیفری دنیا 
ازجمله قانون مجازات اســالمی ایران، آن را جرم 

دانسته است.
طبق ماده ۱۴قانون اقدامــات تامینی مصوب 
۱۳۳۹، هرگاه شــخصي که دیگــري را تهدید به 
ارتکاب جرمي کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب 
آن جرم شــود یا هرگاه شــخصي که محکوم به 
مجازات جنایي یا جنحه شــده صریحا نظرش را 
بر تکرار جــرم اظهار کنــد، دادگاه بنابر تقاضاي 
شــخص تهدید شــده یا متضرر از جرم مي تواند 
از او بخواهد تعهــد کند، مرتکب جرم نشــده و 
وجه الضمانه متناســب براي این امر بدهد. هرگاه 
مشارالیه از این تعهد خودداري کرد و وجه الضمانه 
مقرر را نســپارد، دادگاه مي تواند دستور توقیف 
موقت او را صادر کند. مدت ایــن توقیف بیش از 
دو مــاه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو ســال از 
تاریخي که وجه الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، 
وجه الضمانه به نفع دولت ضبط مي شود واال به او 

یا قائم مقام قانوني او مسترد خواهد گشت.
البته برای تحقق این جرم داشــتن ســوءنیت 
نقش مهمی ایفا می کند. در جرم  تهدید از جرایم 
عمدی و جهت تحقق آن صرفا سوءنیت عام الزم 
است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و 
اضطراب در مجنی علیه است این که واقعا مرتکب 
قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد یا خیر و به 
عبارتی قصد نتیجه که الزمه وقوع جرم مندرج در 
ماده ۶۶۸ ق.م.ا است در تحقق جرم موضوع ماده 
۶۶۹ تاثیری ندارد، صرف ایجاد نگرانی کافی است 
بدون آن کــه مقید به انجام مورد تهدید توســط 
تهدید کننده باشد درواقع این ماده بر خالف ماده 
۶۶۸ که در آن مجرم با تهدید و اکراه مجنی علیه 
وی را ملزم به دادن نوشــته یا سند یا... می کرد و 
تحقق جرم مشــروط بر آن بود که موارد مندرج 

در ماده از مجنی علیه با جبر، تهدید، یا اجبار اخذ 
شــود صرف این که شخص مجنی علیه را تهدید و 
قصد تشــویش و نگران کردن وی را داشته باشد 
جرم ماده ۶۶۹تحقق یافته است، چنانکه ماده نیز 
اشــعار می دارد:   »... اعم از این که به این واسطه 
تقاضای وجه یا مال یا تقاضــای انجام امر یا ترک 

فعلی را کرده یا نکرده باشد...« 
البته اگر مطالبه امور مذکور را هم کرد مجازات 
وی تشــدید می گردد. حال اگــر تهدید منجر به 
نتیجه ای هم شد مثاًل شــخصی دیگر را به احراق 
منزلش تهدید کرد و به تهدید خود نیز عمل کرده 
مجازات فعل اخیر نیز با رعایت شرایط قانونی در 
مورد وی اعمال می شــود. انگیزه مرتکب در وقوع 
جرم موضوع ماده ۶۶۹ بی تأثیر است مثاًل شخص 
دیگری را به انگیزه شــرافتمندانه یــا نجات فرد 
دیگر یا هر انگیزه انسان دوستانه تهدید به جرمی 
می کند  یا به انگیزه مــزاح و تفریح چنین اقدامی 
انجام دهد البته قاضی دادگاه می تواند در صورت 
وجود انگیزه شرافتمندانه در محدوده بند ۳ ماده 
۲۲قانون مجازات اســالمی مبــادرت به تخفیف 

مجازات مرتکب کند.
علل ارتکاب جرم تهدید

حجت ا... جباری نیــز درخصوص تهدید اظهار 
کرد: تهدید در لغت به معنای تخویف، ترســاندن 
و بیم دادن اســت عرف و قانون نیز همین تلقی را 

از این عنوان دارند و اســاتید حقوق تهدید را بیان 
رفتار نامشروعی دانسته  اند که مرتکب می خواهد 
آن را انجــام دهد. این وکیل دادگســتری  افزود: 
تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرایم 
را بررســی می کند به عنوان مــوردی از مصادیق 
معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات 
کتبی و شفاهی است که شــخص انجام می دهد 

تا دیگری را بر خالف میــل باطنی اش به ارتکاب 
جرم وادار سازد؛ البته احتمال خطر جانی، مالی، 
شرافتی و... که شخص به آن تهدید می شود باید 
وجود داشته باشــد. جباری ادامه داد: در تحقق 
جرم تهدید عالوه بر عناصر قانونی و مادی تحقق 
عنصر معنوی یا ســوءنیت عام هم الزامی اســت 
یعنی این که عالماً و عامــداً تهدید بکند پس اگر 

کســی درحال هیپنوتیزم دیگری را تهدید کند، 
جرم واقع نمی شود.

وی درخصوص این جرم نیــز گفت: با توجه به 
این که هر امری یا کاری  یا عملــی نیاز به انگیزه 
یا مشوق یا علتی نیز دارد، لذا تهدید نیز به خاطر 
هدفی انجام می گیرد کــه در قانون به صراحت به 
آن اشاره شده اســت. این کارشناس ارشد حقوق 
جزا خاطرنشــان کرد: جرم تهدید بر اثر نزاع های 
لفظــی و فیزیکی از طرف شــخص ضعیف انجام 
می گیرد چراکه در آن نزاع چون مغلوب شــده به 
فکر تالفی اســت یا این که به فکر تالفی نیست و 
فقط جهت تشفی روحیه خود حرف تهدیدآمیزی 
را به زبان می آورد. وی گفــت: از دیگر علل وقوع 
این جرم ترســاندن افراد و بردن مال آنهاســت و 
گاهی نیز شــخص مظلوم برای جبران ظلمی که 
به وی شــده درصدد تالفی برآمده و تهدید خود 
را به زبان نیز مــی آورد. جباری اظهــار کرد: در 
جایی دیگر تهدید جهت انجام جرمی می باشــد 
یعنی متهم شــخصی را تهدید می کند که جرمی 
را نیز انجام دهــد و گاهی نیز مجرم شــخص را 
تهدید می کند تا عمل مجرمانــه یا گناهی را که 
مرتکب شده اســت برای دیگران آشکار نکند و به 
کســی نگوید. این وکیل دادگستری درخصوص 
راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم نیز گفت: 
کاهش جرم تهدید نیز همچون دیگر جرایم نیاز به 

برنامه ریزی داشته تا موضوع تهدید عملی نشود و 
در عالم خارج نیز وجود پیدا نکند چراکه این جرم 
آرامش مخاطب را مختــل و وی هر زمان منتظر 
خطر می باشــد تا تهدید گفته شده توسط مجرم 

عملی شود.
 مجازات شالق تا ۷۴ضربه 

برای تهدید به قتل
 بســته به نوع تهدید، مجازات متفاوت خواهد 
بود و اشــد آن برای تهدید به قتل است که طبق 
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسالمی، هرکس دیگری 
را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا 
مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان 
او تهدید کند، اعم از این که به این واسطه تقاضای 
وجه یــا تقاضای انجام امر یا تــرک فعلی را کرده 
یا نکرده باشد، به مجازات شــالق تا ۷۴ ضربه یا 

زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدید در فضای مجازی

بــا پیشــرفت تکنولوژی هــای روز دنیا فضای 
ارتکاب جرایم نیز تغییر کرده اســت و در فضای 
مجازی بســیار شــاهد تهدید افراد هستیم. در 
ایــن رابطه طبق بنــد ب ماده ۱۵قانــون جرایم 
رایانــه ای )۷۴۳ قانون مجازات اســالمی بخش 
تعزیرات(، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم 
منافی عفت یا اســتعمال موادمخدر یا روانگردان 
یا خودکشــی یــا انحرافات جنســی یــا اعمال 
خشــونت آمیز تهدید کند، به حبس از نودویک 
روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال 
تا بیســت میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم 

می شود.
تهدید در رسانه های مکتوب

گاهی مطالبی در رســانه ای منتشــر می شود 
که مشــتمل بر تهدید بر فرد یا گروه و ســازمانی 
هســتند در این موارد نیــز قانونگذار ســکوت 
نکرده و طبق ماده ۳۱ قانون مطبوعات، انتشــار 
مطالبی که مشــتمل بر تهدید به هتک شرف یا 
حیثیت یا افشــای اسرار شــخصی باشد ممنوع 
اســت و مدیر مســئول به محاکم قضائی معرفی 
و با وی طبــق قانون تعزیرات رفتار خواهد شــد. 
در هر جرم مشــهودی فرد می توانــد به ضابطان 
دادگســتری )پلیس( و در غیر از  آن و در فوریت 
به دادسرا مراجعه کند. تهدید دارای سه عنصر و 
ارکان اســت ابتدا این که فرد چه میزان از این امر 
آسیب دیده اســت و فرد تهدید کننده چه مقدار 
قادر به عملی کردن آن تهدید اســت به طور مثال 
سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم این که 
فردی که تهدید می شود در چه اندازه مورد تهدید 
قرار گرفته است و عنصر سوم این که آیا آن کسی 
که تهدید می شــود چه میزان امکان دفع خطر را 

دارد.
با توجه بــه مجازات هایی که بــرای تهدید در 
قانون وجود دارد، بد نیســت از این پس در زمان 
عصبانیت خود را کنترل کنیم. شــاید حرفی که 
در همــان هنــگام عصبانیــت از دهانمان خارج 
می شــود، در آینده دلیلی باشــد برای آن که در 
دادگاه بازخواست شویم و مورد شک قرار بگیریم. 
همین شدت عصبانیت و تهدیدهایی که در هنگام 
عصبانیت به زبان آورده می شــوند، در بســیاری 
موارد اتفاق می افتنــد و به جرمی بزرگ تر تبدیل 

می شوند.
بدانیم

روزنامه شــهروند با هدف بــاال بردن دانش 
حقوقــی خواننــدگان در ســتون »بدانیم« 
سواالت و پاسخ های متداول حقوقی و قضائی 

شهروندان را منتشر می کند.
  اگر شخصی در زمین یا ملک غیر یا ملک 
مشاعی یا ملکی که با طرف مقابل از جهت 
مالکیــت اختالف دارند و هــر دو مدعی 
مالکیت اختصاصی آن هســتند؛ دیوار یا 
بنایی احداث کند و طرف مقابل بدون اذن 
و دســتور مراجع قضائی و قانونی )مانند 
دادگستری یا شهرداری( اقدام به تخریب 
بنا یا دیوار کند؛ آیــا عمل تخریب کننده 
واجد وصف کیفری بوده و از مصادیق ماده 

6۷۷ قانون مجازات اسالمی خواهد بود؟
تخریب دیوار احداثــی دیگری ولو به عنوان 
مشاع بودن ملک و اختالف در مالکیت زمین 

مربوطه، جرم بوده و قابل مجازات است.
  محکوم علیه محکوم به تحمل شــالق با 
اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، به استناد 
مــاده 6 قانون اصالح پــاره ای از قوانین 
دادگستری مصوب ســال 1356 تقاضای 
تخفیف در مجــازات می نماید. آیا اعمال 
ماده 6 قانون فوق الذکر فقط نســبت به 
حبس و جزای نقدی مندرج در حکم است 
یا نسبت به شالق مندرج در حکم نیز قابل 
تسری است و می توان به استناد ماده فوق 
شالق را به کمتر از تعداد شالق را به کمتر 
از تعداد شالق مندرج در حکم یا به جزای 

نقدی تبدیل کرد؟
هر چند رأی وحــدت رویــه ۶۶۱ مورخه 
۱۳۸۲/۷/۲۲ دیوان عالی کشــور ماده ۶قانون 
اصالح پاره ای از قوانین دادگســتری مصوب 
۱۳۵۶ را منسوخ ندانسته، لیکن نظر به این که 

ماده ۳0۸قانون آیین دادرســی کیفری مقرر 
داشــته دادگاه های عمومــی و انقالب فقط 
براســاس این قانون نمــوده بنابراین اعمال 
ماده ۶صدراالشــاره یــا به عبارتــی اقدامی 
خارج از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 
در دادگاه های عمومی و انقــالب فاقد مجوز 
قانونی اســت ضمن این که در ماده ۶صرفا به 
حبس و جزای نقدی اشــاره شــد و مجازات 

شالق موردنظر نبوده است.
  مصدوم ســانحه تصادف رانندگی پس 
از شکایت اولیه خود، رضایت منجز خود 
نســبت به متهم را اعالم و موضوع توسط 
مرجع انتظامــی صورتجلســه و براین 
اســاس دادیار قرار موقوفی تعقیب صادر 
می نماید. پس از آن پزشکی قانون اعالم 
می نماید مصــدوم دچار صدماتی از قبیل 
شکســتگی جمجمه- شکستگی دنده و 
ترقوه گردیده است و شاکی به این دلیل 
که چون هنگام رضایت، ناراحتی نداشته 
است اعالم گذشت می کند و در آن زمان 
اطالعــی از آثار و صدماتی که پزشــکی 
قانونی اعالم می کند نداشــته اســت؛ 
بنابراین نسبت به قرار صادر شده اعتراض 
می کند. آیا اعتراض وی موجه اســت یا 

خیر؟
در مواردی کــه مصدوم حادثــه رانندگی 
نسبت به صدمات ظاهری گذشت نموده باشد 
و پس از آن معلوم شود نامبرده دارای ضایعات 
دیگر جسمانی ناشــی از تصادف بوده که در 
موقع اعالم گذشــت اطالعی از آن نداشــته 
است یا مشهود نبوده، اعتراض نامبرده به قرار 

صادره موجه بوده و قابل  بررسی است.
  سارقی اموالی را به سرقت برده است و 

بعد از فروش آن، اقدام به خرید وســایلی 
نموده و آن را به غیرانتقال داده است. آیا 
معامله  دومی که صورت گرفته، انتقال مال 

غیرتلقی می شود؟
عمل ســارقی که با وجوه مســروقه مالی را 
خریداری و به دیگری فروخته اســت انتقال 

مال غیرتلقی می گردد.
  با توجه به ماده 8قانــون منع واگذاری 
اراضی فاقد کاربری مســکونی برای امر 
مســکن مصــوب 81 و آیین نامه مصوب 
دولت راجع بــه اراضی فاقــد کاربری 
مســکونی برای امر مسکن مصوب 1381 
و آیین نامه مصوب دولت در  ســال 1383 
اگر شرکت های خدماتی نظیر آب، برق و 
گاز بدون هماهنگی با شهرداری و اجرای 
تشریفات و ضوابط قانونی نسبت به ارایه 
خدمات و انشعاب اقدام نماید و تذکرات 
مکرر نیز مفید فایده قرار نگیرد: آیا عمل 
ایشان با ماده 5۷6 قانون مجازات اسالمی 

منطبق است؟
به موجــب ماده ۱۸ اصالحــی قانون حفظ 
کاربری اراضــی مصــوب ۱۳۸۵/۸/۱ صدور 
هرگونــه مجوز یــا پروانه ســاخت و تأمین و 
واگذاری و تأسیســات زیر بنایــی مانند آب 
و بــرق و گاز و تلفــن توســط وزارتخانه های 
کشاورزی و مسکن و شهرسازی، استانداری ها 
و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط صرفا پس 
از تأیید کمیســیون موضوع تبصره یک ماده 
یک قانون مذکــور مبنی بر ضــرورت تغییر 
کاربــری مجاز خواهــد بود. متخلــف از این 
ماده برابر مقررات مــاده ۳ این قانون مجازات 
خواهد شد. بنابراین ماده ۵۷۶ قانون مجازات 

اسالمی منصرف از مورد سوال است.

پرسش و پاسخ حقوقی
گزارش

طی هفته جاری کمیســیون حقوقی و قضائی 
مجلس  رأی به حذف اعدام برای حاملین موادمخدر 
داد. طرحی که ماه ها بر روی آن کار شــد و با بحث و 
بررسی های فراوان در نهایت در کمیسیون رأی آورد 
و انتظار می رود در صحن مجلس نیز بدون مشکل 
تصویب شود تا چشم ها به تصمیم شورای نگهبان 
باشد که آیا طناب دار از گردن منتظران حکم اعدام 
باز خواهد شــد یا نه؟ البته طبق گفته نمایندگان 
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار نیست همه 
مجرمان موادمخدر از طنــاب دار رهایی یابند بلکه 
نحوه مجازات اعدام  برای مجرمان موادمخدر تغییر 
خواهد کرد و ســر باندهای قاچاقچیان و مجرمان 

خطرناک اعدام خواهند شد.
سابقه دار ها اعدام خواهند شد

اللهیار ملکشــاهی در بیان جزییــات این طرح 
مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در 
این طرح تأکید شده که تنها چهار دسته از مجرمان 
موادمخدر اعدام شوند؛ نخســت افرادی که قاچاق 
مســلحانه موادمخدر می کنند و دوم مجرمانی که 
به شکل باندی اقدام به قاچاق موادمخدر می کنند، 
همچنین کسانی که ســابقه محکومیت داشته و 
مشمول عفو قرار گرفتند اگر مجددا اقدام به قاچاق 
موادمخدر کنند، اعدام خواهند شــد. وی ادامه داد:   
افرادی که در سطح وسیع اقدام به قاچاق موادمخدر 
کنند نیز محکوم به مجازات اعدام خواهند شــد، 
این حجم وســیع موضوع و محل اختالف نظر بین 
کارشناسان است. قوه قضائیه پیشنهادهایی مبنی 
بر حمل یک کیلوگرم موادمخــدر را برای این نوع 
مجازات ارایه کرده اما پیشــنهادهای دیگری چون 
۱00کیلو برای موادمخدری همچون تریاک و غیره 
هم مطرح است. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس شورای اســالمی، تصریح کرد:   در شرایط 
کنونی مجلس با قوه قضائیه جهــت جلوگیری از 

مجازات اعدام تا حصول نتیجه این طرح مراوده ای 
نداشــته اما قوه قضائیه تا ســرانجام طرح مذکور 
می توانــد موضــوع را مدیریت کنــد و از مجازات 
محکومان مرتبط با موادمخدر به اعدام جلوگیری 

کند.
 تعدیل مجازات ها 

در مبارزه با موادمخدر
ذبیــح ا... خدائیــان درخصــوص ضرورت های 
اصالح قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: مســئوالن 
دستگاه قضائی بر این باورند که تمام قانون مبارزه با 
موادمخدر باید اصالح شود نه آن که تنها به قسمتی 
از آن پرداخته شود، درواقع مواد مربوط به مجازات ها 
باید در کنار جنبه های پیشگیری درنظر گرفته شود 
منتهی در طرح الحاق یک مــاده به قانون مبارزه با 
موادمخدر تنها به اصالح مجــازات اعدام پرداخته 
شده است.  معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: 
قوه قضائیه پیشنهادات خود درخصوص اصالح قانون 
مبارزه با موادمخدر را به کمیسیون قضائی و حقوقی 

مجلس ارایه کرده اســت، به موجب این پیشنهاد 
تأکید شده تا اقدامات پیشــگیرانه در کنار تمامی 
مجازات ها دیده شود زیرا در این صورت قانون جامع 
و مانعی خواهیم داشــت. وی ادامه داد: قوه قضائیه 
جهت اصالح قانون مبارزه بــا موادمخدر الیحه ای 
را نیز تهیه خواهد کرد اما به دلیل عجله نمایندگان 
هم اکنون تنها بخشی از این قانون اصالح شد، هرچند 
پیش از این قوه قضائیه برای پیشگیری، معاونتی را 
اختصاص داده و برنامه هایی را برای همه اســتان ها 
هم درنظر دارد.  خدائیان در توضیح مهم ترین مشکل 
قوه قضائیه در ارتباط با قانــون مبارزه با موادمخدر، 
گفت: اصالح قانون مبارزه با موادمخدر در مجلس 
کلید خورده است، درواقع نمایندگان با این استدالل 
که آسیب هایی به موجب مجازات اعدام ایجاد شده 
نسبت به اصالح این قانون اقدام کردند در صورتی که 
قوه قضائیه بر پیشگیری در کنار کاهش مجازات ها 
تأکید دارد و بر این باور است که در بسیاری از قوانین 

باید جنبه های پیشگیری افزوده شود.

با اصالح قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر  

چه کسانی اعدام خواهند شد؟

در زمان عصبانیت مراقب آنچه بر زبان می آورید باشید

 جرم تهدید چه در یک نزاع معمولی چه با برنامه ریزی قبلی برای رسیدن به اهدافی شوم،از چشم قانونگذار پنهان نمانده است

»تهدید« جرمی با مجازاتی سخت

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

محورها:
  تهدید به معنای ترســاندن و بیم دادن بوده و عبارت اســت از واداشتن 
دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک 

فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد.
  جرم تهدید چه از ســر عصبانیت در یک نزاع معمولی چه در یک برنامه 
هدفمند برای رسیدن به اهدافی شوم، از چشــم قانونگذار پنهان نمانده 

است.
  هرگاه شخصي که محکوم به مجازات جنایي یا جنحه شده صریحا نظرش 
را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شــخص تهدید شــده یا 
متضرر از جرم می توانــد از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشــده و 

وجه الضمانه متناسب براي این امر بدهد.
  هر امری یا کاری و یا عملی نیاز به انگیزه یا مشــوق یا علتی نیز دارد، لذا 
تهدید نیز به خاطر هدفی انجام می گیرد که در قانون به صراحت به آن اشاره 

شده است.
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