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ان دارند ، اساتيد حقوق است عرف و قانون نيز همين تلقي را از اين عنو تهديد در لغت به معناي تخويف ، ترساندن و بيم دادن
تهديد را بيان رفتار نامشروعي دانسته اند كه مرتكب مي خواهد آن را انجام دهـد فصـل بيسـت و دوم از كتـاب پـنجم قـانون       

كه از جـرائم عليـه شخصـيت معنـوي     مي باشد  669و 668مجازات اسالمي به تهديد و اكراه اختصاص يافته و مشتمل بر مواد 
اخـذ سـند   « كه حاوي جرم  668ماده  .قانون مجازات عمومي است  235اي تغييرات بازنويسي همان ماده  و با پاره است افراد

قانون مجازات اسالمي را بـه   669مندرج در ماده ...ورف از موضوع بحث است ليكن تهديد به قتل صاست من»يا نوشته به عنف 
كه كليات جرائم را بررسي مي كنـد بـه   ر حقوق جزاي عمومي الزم به ذكر است تهديد د. شرح ذيل مورد بحث قرار مي دهيم 

شامل اقدامات كتبي و شفاهي است كه شخص انجام مي دهد تـا   وعنوان موردي از مصاديق معاونت مورد بحث قرار مي گيرد 
شخص به آن تهديد كه ... ه احتمال خطر جاني ، مالي ، شرافتي و تديگري را بر خالف باطني اش به ارتكاب جرم وادار سازد الب

با توجه به وضعيت تهديد شونده احتمـال  : ثانياً  ،اوالً تهديد كننده قادر به انجام آن باشد  مي شود بايستي وجود داشته باشد و
با توجه به وضعيت تهديد شونده و تهديد كننده مـورد قضـاوت قـرار مـي      كهي است نسبتهديد امري وقوع آن باشد ، بنابراين 

ورزشـكاري را تهديـد   مثالً چنانچه شخص ناتواني كه از لحاظ قواي جسمي ضعيف اسـت  . ي است فتشخيص عر گيرد و ضابطه
 43نمايد كه در صورت عدم انجام تخريب مال ديگري وي را به قتل خواهد رساند بعيد است معاونت در تخريب موضـوع مـاده   

 مورد تهديد را نسبت به تهديد شونده نـدارد رفاً توانايي انجام نمود چرا كه تهديد كننده ع حملقانون مجازات اسالمي را بر آن 
كه علماي حقوق آنـرا تهديـد و    قانون مجازات اسالمي 669تهديد مندرج در ماده  .ونمي توان گفت موثر در تهديد شونده بوده

ري نسـبت  سالي و يا افشاء مستقل شامل تهديد به قتل ، ضررهاي نفسي يا شرافتي يا مبه عنوان جرمي  اخاذي هم خوانده اند
 43و جمع با ماده ديگرم ائبه خود يا بستگان مجني عليه قابل مجازات است البته اين به آن معنا نيست كه نافي معاونت در جر

تعـارض دارد يـا    669آيا ماده مرقوم بـا مـاده    :قانون مجازات اسالمي باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفي در مورد اينكه
 43يا در موردي كه تهديد هـم موضـوع مـاده     ،معاونت خارج و جرم خاص مي باشد مول از ش 669يا اينكه تهديد ماده  ؟خير

 را در بر گيـرد مشـمول تعـدد    669ده بوده يعني شخص را وادار به جرم كرده و هم نسبت به شخص تهديد شونده مصاديق ما
حقوق جزا سازگار است نظريـه اي اسـت كـه    آنچه با روح قوانين و قواعد  ليكن. مادي و داراي دو مجازات است ارائه نموده اند 

آن 669قانون مجازات اسالمي و هـم مـاده    43شامل ماده  هم ردي كه تهديداقائل به تعدد معنوي و اعمال مجازات اشد در مو
ج را به قتل مي رسـاند   ،ب ه از ناحيالف را در نظر بگيريم كه بواسطه تهديد،موضوع ملموس بودن قانون است مي باشد جهت 

ـ  بشخص  ،ي آنفو با فرض صحت شرايط وقوع تهديد و موثر بودن عرحالت حال در اين  عنـوان   امعاون در جرم قتل بوده و ب
قـانون مجـازات    669تعقيب است ، از طرف ديگر در صورت شكايت الف مبني بر تهديد موضوع مـاده   ج  معاونت در قتل قابل
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تعـدد   جام نيز قابل تعقيب است و چون عمل  واحد داراي دو عنوان است يعني تهديد الف و معاونت در قتل به اين اتهاسالمي 
عليـرغم   لـذا كه اشد است اعمال مـي گـردد    در قتل قانون مجازات اسالمي مجازات معاونت 46معنوي حاكم و بر اساس ماده 

قانون مجازات اسالمي در قسـمت   43 ، از طرف ديگر ماده ندارند هيچ تعارضي با يكديگر  اعتقاد بعضي حقوقدانان اين دو ماده
 669قانون مجازات اسالمي مورد بحث قرار گرفتـه ولـي مـاده    ماده اول 62حقوق جزاي عمومي قرار داشته و معموالً كليات در

مه فوق بـه تشـريح   پس از ذكر مقد. مربوط به حقوق جزاي اختصاصي و پيرامون مجازات جرم خاص تعيين مجازات مي نمايد 
  . مي پردازيم  و مقايسه آن با ديگر موادمرتبط و شرايط تحقق تهديد واخاذي آن ماده  قانون مجازات اسالمي 669ماده 

  
انجـام   قانون عملـي را كـه  هر جرم داراي اركاني است كه ركن شاخص آن قانون بودن آن است يعني : ركن قانوني  -1

قانون مجازات اسالمي كه عنـوان مـي    2وماده  قانوني بودن جرائم و مجازاتها گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل
نيـز وجـود    ))هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مـي شـود   :(( دارد

مام خميني طبق فتواي حضرت ا( 4/10/74-6087/7نظريه مشورتي شماره قانون در مجرمانه بودن اعمال نياز است 
كيفري براي آنها مقرر نشده اسـت  "قدس سره قضات ماذون حق تعيين كيفر تعزير اشخاص را براي اعمالي كه قانونا

قاضي ماذون با وجود قانون مصوب مجـاز نيسـت بـه منـابع معتبـر      (17/7/82-5669/7و نيز نظريه شماره )را ندارند
تهديـد و اخـاذي   عنصـر قـانوني جـرم    . رائم ومجازاتها مي باشدنيز در تاييد اصل قانوني بودن ج)فقهي مراجعه نمايد

هر كس ديگري را به هر نحو تهديد به قتـل يـا ضـررهاي    « قانون مجازات اسالمي است كه به موجب آن  669ماده ،
ري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اينكه به ايـن واسـطه تقاضـاي    سنفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي 

ضربه يا زندان از دو ماه تا  74شالق تا وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده و يا ننموده باشد به مجازات 
كه قبالً بصورت فعلي نبوده با گذشت زمان دستخوش تغييراتي شده  ي ، اين ماده قانون»دو سال محكوم خواهد شد 

هر گاه كسي كتباً با امضاء و يا بدون امضاء شـخص را  « ن شرح بود قانون مجازات عمومي به اي 235چنانكه در ماده 
تهديد به قتل كند و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يك سال الي 

محكوم خواهـد  واهد شد و اگر تقاضاي وجه يا مالي يا انجام امري ننمايد به حداقل مجازات مزبور سه سال محكوم خ
را تهديد كند به ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري يا نسبت  شخصشد هرگاه كسي به وسايل مزبور 

دادن به اموري كه موجب هتك شرف است و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجـام امـري نمايـد بـه     
در صورت عدم تقاضا محكوم به حداقل مجازات مزبور خواهـد   ماه محكوم مي گردد و 6حبس تاديبي از يك ماه الي 

وجهـي يـا   تقاضـاي   باشد جزاي آن حبس تاديبي از يازده روز الي يك ماه است اعم از آنكهشد و اگر تهديد شفاهي 
قـانون مجـازات    235و قانون مجازات اسالمي  669همانطور كه مي بينيم بين مواد . »كاري همراه آن بوده يا نباشد 

قانون جزاي فرانسه مي باشد اختالفاتي وجود دارد كه از جمله آنها  400و  308و  305از مواد   برگرفته عمومي كه 
است تفـاوت در مجـازات    يدات هدتمايز تهديد به قتل و ساير ت ،مجازات تهديد شفاهي و اختالف آن با كتبي يزان م

آنچـه هسـت مسـتند قـانوني      .اسـت  ...  قيد باشـد و  الاده و بتهديدي كه توأم با مطالبه بوده با موردي كه تهديد س
ديگري را ملـزم بـه دادن نوشـته يـا      و ترديد اكراه ياباهر كس با جبر و قهر « كه است  668يكي ماده  و اكراهتهديد

حـبس از   گيـرد بـه  نمايدو يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي  هرم يا سند يا امضاء
بنـا بـر تفسـير    .  درج گرديد"كه فوقا 669و ديگري ماده »ضربه شالق محكوم خواهد شد 74سه ماه تا دو سال و تا 

است مطلق تهديد را صرفنظر از تقاضاي مرتكب جرم مي دانـد در حاليكـه مـاده    كه موضوع بحث  669صحيح ماده 
امضاء از ناحيه زيانديده به مرتكـب مـي دانـد بعبـارتي در     شرط اصلي وقوع بزه را دادن سند يا نوشته يا مهر يا  668

قانون مجازات اسـالمي بـوده و    668از موارد مندرج در ماده خارج صورتي كه مجرم تقاضاي انجام امري را نموده كه 
 668خواسته وي اجراء گردد با اين ماده مجازات و در صورتي كه غيـر از ايـن باشـد يعنـي مـوارد موجـود در مـاده        

خواست شده و انجام نشود يا مواردي خارج از موارد مذكور در آن ماده درخواست شده و انجام هم ميشـود شـامل   در
از  22كه در فصل  669و  668در اين گفتار بررسي و مقايسه دقيق دو ماده  ،قانون مجازات اسالمي است  669ماده 

تهديـد  « گذاري شده و اساتيد حقوق از آنها با عنـاوين  كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي با عنوان تهديد و اكراه نام
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ياد كرده اند مورد بحث نيست ليكن به پـاره  » تهديد و اخاذي » « اخاذي و يا اخذ مال و سند به عنف » « اشخاص 
ق م ا بصـورت خالصـه اشـاره     669اي از وجود تمايز دو ماده جهت توضيح ركن قانون جرم تهديد مندرج در مـاده  

   .گرديد 
  
    

قصد مجرمانه شـخص در   كه سوء نيت عام الزم است"صرفاي و جهت تحقق آن دتهديد از جرائم عم: ركن معنوي  -2
قصد انجام دادن موضوع تهديد را دارد و يـا خيـر و   ت اينكه واقعاً مرتكب سايجاد تشويش و اضطراب در مجني عليه ا

تـاثيري   669ق م ا است در تحقق جرم موضوع ماده  668به عبارتي قصد نتيجه كه الزمه وقوع جرم مندرج در ماده 
ندارد ، صرف ايجاد نگراني كافي است بدون آنكه مقيد به انجام مورد تهديد توسط تهديد كننده باشـد در واقـع ايـن    

مـي  ... كه در آن مجرم با تهديد و اكراه مجني عليه وي را ملزم به دادن نوشته يا سـند يـا    668ماده بر خالف ماده 
رد و تحقق جرم مشروط بر آن بود كه موارد مندرج در ماده از مجني عليه با جبر ، تهديـد ، يـا اجبـار اخـذ گـردد      ك

تحقـق  669مـاده  باشـد جـرم   صرف اينكه شخص مجني عليه را تهديد و قصد تشويش و نگران كردن وي را داشـته  
به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يـا تقاضـاي انجـام    اعم از اينكه ... « : يافته است ، چنانكه ماده نيز اشعار مي دارد 

البته اگر مطالبه امور مـذكور را هـم نمـود مجـازات وي تشـديد مـي       » ... امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد 
ديگر را به احراق منزلش تهديد كرد و به تهديـد خـود    يحال اگر تهديد منجر به نتيجه اي هم شد مثالً شخص.گردد
انگيزه مرتكب در وقـوع  . عمل نموده مجازات فعل اخير نيز با رعايت شرايط قانوني در مورد وي اعمال مي گردد نيز 

هر انگيـزه  يـا  فردديگـر  انگيزه شرافتمندانه يـا نجـات   بي تاثير است مثالً شخص ديگري را به 669جرم موضوع ماده 
دادگاه مـي  و تفريح چنين اقدامي انجام دهد البته قاضي يا به انگيزه مزاح  ومي كند جرمي انسان دوستانه تهديد به 

قـانون مجـازات اسـالمي مبـادرت بـه تخفيـف        22ماده  3تواند در صورت وجود انگيزه شرافتمندانه در محدوده بند 
 . مجازات مرتكب نمايد 

 
 قـرارداده در ابتـداي امـر    قانونگذار عبارت تهديد را به كار برده ليكن از قيد به هر نحو كه 669در ماده  :ركن مادي  -3

شـخص   مي شود مثالً اگر... و شامل تهديد شفاهي ، كتبي ، ايماء و اشاره و  ترسيم نموده دايره وسيعي از تهديد را 
ديگري را بوسيله نگارش خطوطي كه حاكي از تهديد است بترساند جرم محقق شده يا آنكه با اشارات چشم و ابرو و 

. نقش مـوثري ايفـاء مـي كنـد     آن تهديد آميز است ولي در هر صورت عرف در تشخيص غيره اعمالي انجام دهد كه 
تواند آنرا به موقع اجـراء گـذارد و تهديـد    بديگر نكته آنكه تهديد بايستي نسبت به شخص موثر باشد و تهديد كننده 

از اين عمل دچار تشويش و اضطراب گردد در صورتي كه شخص مدعي زوال اراده در اثر تهديد ديگري و هم شونده 
م ادعاي وي نقش اساسي ايفاء سقنهايتاً انجام عمل حقوقي يا بزهي تحت تاثير تهديد شد قضاوت عرف در صحت يا 

ا يـ تهديـد بـه قتـل     669در مـاده  .  مي كند البته زمان و مكان نيز در تشخيص عرفي تهديد الزم است لحاظ گردد
به ذكـر  ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان از موضوعات تهديد تلقي شده الزم 

است كه موارد مذكور افاده حصر مي نمايد ، در مورد قتل توضيح خاصي ندارد و همان تهديد به سلب حيات عمدي 
نفس شخص مي گـردد در   و بعد از قتل قرار دارد و شامل هر گونه آسيب به سالمتياست ضررهاي نفسي در مرتبه 

ن مـوارد مشـمول   يـ اين مورد مثالً شخص ديگري را تهديد به كور كردن چشم مي نمايد يا به شكستن دنـدان كـه ا  
يا  موس شخصو نا ضهر موردي كه بتوان به شرافت ، آبرو ، عر فيدر مورد ضرر شر. تهديد به ضررهاي نفسي است 

 .تهديد به آن تهديد به ضرر شرفي است  ،مربوط نمود بستگانش
 

اخفـاء آن بـر مـي    م مقـا اهميـت برخوردارنـد كـه در    از درجـه اي از  افـراد  كه برايشامل اموري است  اسرار :افشاء سر 
ر مـورد اينكـه   جهت فاش نشدن آن پرداخت نمايـد د  بهاي زياديتي حاضر است ح وپنهان ماندنش حائز اهميت استآيد

است ولي قدر متقين آن است كه اموري كه از افشاء آن  سر محسوب مي شود مالك آن عرف كسانيوري براي چه مچه ا
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متوجه شخص نمي شود نمي تواند در محدوده امر قرار گيرد و تهديد به افشـاء آن جـرم   ) اعم از مادي و معنوي ( ضرري 
به اينكه در صورت عدم انجام عمل معين فالن ايراد جسمي وي كه همگـان  مثالً اگر شخصي تهديد شود . محسوب گردد 

از آن بي خبرند فاش مي شود و يا حتي بدون درخواست انجام فعل يا ترك فعل يا وجه و چيز ديگر تهديد شـود بـه امـر    
امل اين قسمت مذكور يا افشاي فالن پرونده اخالقي اش كه مطرح به رسيدگي است يا منجر به صدور حكم شده است ش

ولي ممكن است ديگري نه تنها از فاش شدن قضـيه فـالن پرونـده يـا فـالن مهمـاني لهـو ولعـب         مي گردد ، 669از ماده 
بلكه از علني شدن آنها برخد هم ببالد يا در همين وضعيت ممكن است به حال شخص ديگـر  شرمگين و سرافكنده نشود 

موارد مذكور در ماده كه حصري نيز مي محدوده شمول  .سربلندي و سرور بي تاثير باشد يعني نه احساس ناراحتي كند نه
همان بستگان نسبي و سببي مذكور درماده نيز مي گردد و منظور از بستگان ش عالوه بر خود شخص شامل بستگانباشند،

بـه يـك   شامل نزديكان ديگر مانند دوستان صميمي نمي شود هر چند ممكن اسـت تعلـق خـاطر شـخص      ليكن فرد اند 
دوست خانوادگي و يا همكار و همكالسي سابق بيشتر از بستگان نزديك باشد ولي تهديد اين مـاده را در بـر نمـي گيـرد     
براي مثال اگر شخص خواه چيزي مطالبه نمايد يا خير ديگري را تهديـد نمايـد كـه شـركت دوسـت نـزديكش در فـالن        

ند وابستگي وي به دوستش زياد باشد شامل اين قسـمت از مـاده   مهماني يا جلسه غير قانوني را منتشر خواهد كرد هر چ
  . نمي گردد 

  
قـرار مـي    669تهديد به اضرار مالي نيز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وي تحت شمول ماده  :ضرر مالي 

يـا چيـزي مطالبـه     گيرد در اين صورت نيز تهديد كننده قابل مجازات با اين ماده است حال فرقي نمي كند وجه يا مـال 
كرد و يا منـزل بـرادرش را   نموده باشد يا خير بعنوان نمونه اگر كس ديگر را تهديد نمايد اتومبيل پدرش را سرقت خواهد 

» به هر نحو « بي تاثير است و اين معنا از كلمه  669وسيله در ماده  .تهديد واقع شده است  با جمع شرايط آتش مي زند
قـانون مجـازات اسـالمي اسـت كـه       617ته اي كه حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده اند ماده استفاده مي گردد ولي نك

هر كسي بوسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آنرا مزاحمت اشخاص يا اخاذي « بموجب آن 
 74نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تـا  يا تهديد قرار دهد يا با كسي گالويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب

كه در اين ماده وسيله يعني اسلحه كه اعم است از چاقو و هر نـوع سـالح سـرد و گـرم     » ضربه شالق محكوم خواهد شد 
ص خصـ است و فرد اسلحه را وسيله جرم قرار مي دهد بنا به اعتقاد برخي از حقوقدانان اين ماده مديگر شرط محقق جرم 

سـاير  خـارج و بـا جمـع     669مي باشد و در زماني كه مرتكب تهديد از سالح استفاده مي كند از شمول مـاده   669ماده 
 درحصري و محدود به مواردي است كـه   669، الزم به ذكر است تهديد در ماده  617منطبق است با ماده  عملششرايط 

و افشاء سر نسبت به خود شخص يا بستگان به هـر   ماده قيد شده و شامل تهديد به قتل ، ضررهاي نفسي ، شرفي و مالي
قانونگذار هر گونه تهديدي كه بوسيله سـالح انجـام مـي پـذيرد را      617بجز از طريق اسلحه مي باشد ،ولي در ماده ( نحو 

  .ومحدود به نوع خاص از تهديد نيستمستوجب مجازات دانسته است 
در اينكه تهديد الزم است نسبت به فرد تهديد شونده مـوثر و   : تهديد الزم است به ارتكاب اعمال غير قانوني باشد 

ود ترديدي نيسـت ولـي آيـا هـر     تهديد كننده نيز توان انجام آنرا داشته باشد و موقعيت طرفين جرم نيز در نظر گرفته ش
ه اگـر  تهديدي جرم و مستوجب مجازات است ؟ پاسخ اين سوأل قطعاً منفي است و هر تهديدي مجرمانـه نيسـت چنانكـ   

بط شده اش به مراجع ضشخص ديگري را تهديد كند كه اگر به مزاحمتهاي خود ادامه دهد ضمن ارائه مدارك و صداهاي 
قضايي از وي شكايت خواهد نمود و يا متهمي كه با اقدامات مرجع انتظامي يا قضـايي احسـاس تضـييع حقـوقش را دارد     

ي تهديد كيفري و مستوجب مجازات نيست حتي خود قانونگذار نيز چنين امر ،بگويد به مراجع ذيربط شكايت خواهم كرد
در كنار وعظ و تـوبيخ  تهديـد را نيـز     46و  43در بعضي موارد از تهديد به عنوان مجازات استفاده مي نمايد مثالً در مواد 

  . جزء واكنشهاي قانوني در قبال جرم مي داند 
  

عني تهديد كننده به وضوح تهديـد شـونده را بـه قتـل ، ضـررهاي      تهديد شخص الزم است واضح باشد ي :وضوح تهديد 
مادي ، معنوي ، شرفي و افشاء سر خود و يا بستگانش تهديد نمايد به نحوي كه قاضي از الفاظ به كـار رفتـه يـا حركـات     
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امر كامالً موثرند  انجام شده بتواند تهديد انجام شده را به راحتي احساس نمايد البته عرف و اوضاع و احوال نيز در قضاوت
حسابت را مي ليكن در موارد ترديد يا ابهام نمي توان كسي را مورد مجازات قرار داده ، مثالً اگر شخصي به ديگري بگويد 

اشـاره  كه در تهديد ابهـام وجـود دارد و   يا اشكت را در مي آورم ،رسم يا كاري مي كنم كه مرغان هوا به حالت گريه كنند
از . در آن نشده نمي توان تفسير موسع نمود و حكم به محكوميـت مرتكـب داد   ... فسي ، شرافتي و به ضررهاي ن دقيقي 

ه اي كه رافـع ابهـام و ترديـد باشـد بـه      راعطرف ديگر الزم نيست اعمال مورد نظر بصورت كامل اعالم گردد و اشاره و است
  . نحوي كه مخاطب نوعي به وضوح معناي آنرا دريابد كفايت مي نمايد 

  
بـه قاضـي حـق     669مجازات مرتكب تهديد پس از اثبات جرم و جمـع شـدن شـرايط مـاده     در مورد  :مجازات مرتكب 

ضربه را داده است كه دادگـاه بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال قضـيه و         74حبس از دو ماه تا دو سال و يا شالق تا انتخاب 
از جرائم  668نيز مانند ماده  669جرم موضوع ماده  .شخصيت طرفين مبادرت به صدور راي در خصوص متهم مي نمايد 

است كه جز با شـكايت شـاكي خصوصـي شـروع نمـي شـود و در       قانون مجازات اسالمي  727حق الناس و مشمول ماده 
دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف داده و با رعايت موازين شرعي از تعقيب  ،گذشت شاكي  اعالمصورت رضايت و

: بودن جرائم عبارت است از مالك قابل گذشت  11/8/71 - 7079/7ظر نمايد بموجب نظريه مشورتي شماره مجرم صرفن
  . حق الناس بودن يا نبودن جرم  -3 -آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور  -2 -قوانين جزايي -1
  

  : تهديدي كه احتمال وقوع آن مي رود 
  

بر اجراي گفتـه   نصه ظهور برساند ومنمايد قصد دارد آن را به  كه ديگري را تهديد ميشده فردي  دهبرخي از موارد مشاه
اعـالم   خود را بر ارتكاب جرم مـورد حكـم   نيت "مجددا حمل مجازات شدهتي كه محكوم به مخويش مصمم است يا مجر

كه قصد ارتكـاب جـرم را دارد    آيدشخصي كه ديگري را تهديد به قتل نموده از اوضاع و احوال اينگونه بر مي : "نمايد مثال
مشـكوك ديگـري انجـام    مانند اينكه در پي تهيه سالح برآيد يا با افرادي در خصوص قصد خود صحبت نموده يا حركـات  

يا پس از محكوميت حبس و پرداخت خسارت در خصـوص تخريـب اتومبيـل    . كه بتوان از هدف وي به قتل آگاه شددهد 
ي بنـا بـر   امينقانون اقدامات تـ  14نمايم دادگاه بر اساس ماده  را تخريب مي تاتومبيل "ااظهار دارد مجدد"صراحتاديگري 

وجه الضمان مناسب براي اين  تقاضاي تهديد شده يا متضرراز جرم ميتواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و
  :امر بدهد كه در ماده چند مطلب قابل توجه است 

قسمت است يكي اينكه در موردي كه شخص مورد تهديـد قـرار گرفتـه بـيم آن توسـط قاضـي        دواين ماده داراي : "اوال
 بقيم بنـدي سـا  سـ طبق تق(مرتكب جرم شود ديگر اينكه وقتي شخصي محكوم به مجازات جنايي يا جنحه  "ميرود واقعا

وم اسـت و پـس از احـراز    در اين قسمت ماده شخص محكـ  نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد و "گرديده صريحا) جرايم
جرم خواهـد شـد   مرتكب همان  "مجددا :صريح اعالم ميدارد  تمجازات جرمي كه انجام داده به صور و تعيينمحكوميت 

دادگاه بنا بر :"ثانيا .است و تامل در اين قسمت ماده قابل توجه و تكرار جرم "صريحا.محكوم به مجازات عبارات  لذا
مرتكب جرم نشده و وجه الضمان مناسب  تعهد كند بخواهدمرتكب از رر از جرم ميتواندتهديد شده يا متض شخص تقاضاي

از  در صـورت تقاضـا ايـن امـر     يا متضرر از جرم تقاضا نمايد و دهتهديد ش الزم است براي اين امر بدهد در اين قسمت نيز
ه احتمـال وقـوع آن ميـرود يـا     اختيارات دادگاه است كه ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگيرد مرتكب جرمـي كـ  

در صورتي كه در طول مدت دو سال از تاريخ توديع وجه الضمان مرتكب جرم نگرديد به  .نشود  ،تهديد به تكرار آن كرده 
 و ارتكـاب جـرم،   درخواست وي يا قائم مقام قانوني اش تامين ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمـل خـالف تعهـد   

در راسـتاي پيشـگيري از    كـه  اين سياست كيفري.ه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد وجضمن رسيدگي به اتهامش،
 دارداعمـال مجازاتهـاي حسـاب نشـده      از اثر بازدارندگي بيشـتر نيل به آن است وظايف قوه قضائيه در جرم و وتكرار وقوع
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  ن قـرار داده كـه بـا شـباهتي كـه بـه      لحاظ زماني كه قانونگذار در اين ماده قانوني جهت آزادي يا وجـه الضـما   باالخص با
  .جواب داده است شديد "گاها در سيستم قضايي بيش ازمجازاتهاي شتابزده و"عماليق مجازات دارد علت تاسيس حقوقي 
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