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تاريخ دريافت مقاله ۹6/۱۱/۱7 :تاريخ پذيرش نهايي۹7/04/۱2 :

چکیده
تهديد از جمله رفتارهايي مي باشد که در حقوق کيفري ايران و اياالت متحده آمريکا براي آن مجازات
در نظر گرفته شده است .اهميت بررسي جرم تهديد در جايي است که از طرفي اشخاص و شهروندان
مطابقِ قوانين داخلي و اسناد بينالمللي از حق بسيار مهمي تحت عنوانِ «حق آزادي بيان» برخوردار
هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجراي کيفري همراه است و از طرفِ ديگر بيانِ برخي الفاظ يا
ارتکابِ رفتاري خاص توسط ايشان و به موجبِ همان قوانين ممنوع و تهديد کيفري محسوب ميگردد.
با اين وجود قوانين هر دو کشور رويکردهاي متفاوتي را در خصوص شرايط تحققِ جرم مذکور و برخي
مصاديق آن اتخاذ نمودند ،هر چند در برخي ويژگيهاي تهديد از قبيل عدم لزوم به کارگيري وسيله،
ايران ،استعمال واژه تهديد در معاني مختلف و عدم جامعنگري قانونگذار در جرماِنگاري تمامي
دولتها به چشم مي خورد .در حقوق کيفري اياالت متحده آمريکا نيز برخي خالءهاي قانوني از قبيل

 ۱استادیار،دکتري حقوق جزا و جرم شناسي ،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد
علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)nouroozk@gmail.com :
 2دانشيار ،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران ،ایران docnas@mail.com
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غيرقانوني و عمدي بودن آن تشابه دارند .با بررسي قانون مجازات اسالمي و ساير قوانين کيفري در
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عدم جرم اِنگاري تهديد متهمان و همچنين اخذ نوشته يا سند با تهديد وجود دارد .بنابراين لزوم
بازنگري در حوزه تقنيني به جهت رفع نواقص و خالءهاي قانوني موجود در خصوص تهديد در هر دو
کشور از يک سو و شناسايي جايگاه و ماهيت حقوقي تهديد در حقوق کيفري از سوي ديگر ،امري
اجتناب ناپذير است.

کلید واژهها
تهديد ،ضرر ،ترس ،ارعاب ،تهاجم ،جرم
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تهدید در لغت به معني ترسانيدن و بيم دادن است( .مظفر )۱63 ،۱372 ،چنين مفهومي
وقتي وارد قلمرو حقوق کيفري ميشود ،عنصر مادي برخي از جرائم قرار ميگيرد و در
شکلهاي گوناگوني ظاهر ميشود .گاه به عنوان موضوعِ رفتار مجرمانه ،گاه به عنوان صفت یک
رفتار مجرمانه و گاه نتيجه یک رفتار مجرمانه است .قانونگذار در تحقق بعضي جرائم نتيجه
خاص را شرط کرده که بدون حصول این نتيجه نميتوان جرم را جرم کامل به شمار آورد .در
حالي که در دستهي دیگري از جرائم چنين نتيجهاي را ملحوظ نداشته و نفس ارتکاب فعل را
صَرف نظر از نتيجه آن جرم کامل دانسته است .در خصوص جرم تهدید نيز برخي مواقع
قانونگذار صِرف تهدید را جرم مي داند و آن را منوط به تحقق نتيجه خاص ننموده است و در
مواقعي دیگر تهدید در منظر قانونگذار در صورتي که نتيجه خاصي را موجب گردد داراي وصف
کيفري خواهد بود .ویژگيهاي گوناگون مفهوم تهدید ،موجبِ اختالف دیدگاه در ميان
حقوقدانان شده است .برخي از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که در قوانين کيفري نيز
همان معني عرفي و لغوي مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگري است به ارتکابِ جرم،
چندان که ترس از عاقبتِ رفتارِ مذکور ،مخاطب را مطيع ساخته باشد( .اردبيلي)۹۹ ،۱3۹3 ،
فارغ از تعاریفِ ارائه شده اعم از حقوقي و غيرحقوقي در رابطه با تهدید ،شناخت جایگاه آن از
اهميت برخوردار است .درک و شناخت دقيق نسبت به ماهيتِ تهدید ،مي تواند آثار و
کارکردهاي متعددي را دربر داشته باشد.
با مطمح نظر قرار دادن تعاریف ارائه شده درخصوص تهدید اعم از لغوي و اصطالحي و
همچنين در نظر گرفتن ارکان مؤثر در تهدید از قبيل مخاطبان ،موضوع و عنصر معنوي ،تهدید
کيفري را ميتوان چنين تعریف نمود« :اعالمِ قصد ايراد صدمه غيرقانوني به تماميت
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جسماني يا اموال يا آبرو و يا حيثيت اشخاص و يا بستگان نزديک ايشان را تهديد
گويند».
در حقوق کيفري ایران ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2به تبيين
مصداق عام تهدید پرداخته است .این ماده قانوني مقرر ميدارد« :هرگاه کسي ديگري را به
هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سرّي نسبت به
خود يا بستگان او نمايد ،اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي
انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شالق تا ( )74ضربه يا
زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
۱

در ایاالت متحده آمریکا ماده  2۱۱-3قانون جزاي نمونه نيز تهدید کيفري را به صورت
عام بيان نموده است 2.به موجب این ماده قانوني تهدید عبارت است از « :هر کس با هدف
ارعاب ديگري ،يا با هدف تخليه ساختمان ،مکان تجمع افراد و وسايل حمل و نقل
عمومي يا به هر نحو ديگري ،تهديد به ارتکاب هر گونه جرم خشونتآميز نمايد که
موجب مزاحمت عمومي شديدي گردد يا به واسطه بياعتنايي شديد نسبت به خطر
موجب چنين رعب و مزاحمتي گردد به جنايت درجه سه محکوم ميشود».

3

( Denno,

(1985, P13

3

Section 211-3 Terroristic Threats:
A person is guilty of a felony of the third degree if he threatens to commit any crime of violence with
purpose to terrorize another or to cause evacuation of a building, place of assembly, or facility of public
transportation, or otherwise to cause serious public inconvenience, or in reckless disregard of the risk of
causing such terror or inconvenience.
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Model Penal Code, 1962.

1

 2قانون جزاي نمونه ایاالت متحده آمریکا که جنبه ي ارشادي دارد و رعایت مفاد آن براي هيچيک از ایالتهاي آمریکا الزام آور
نيست ،با هدف یاري رساندن به قانونگذاران هر ایالت و به منظور یکسان سازي ،به روز نمودن و به حد مطلوب رساندن قوانين
کيفري آنان ميباشد.
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با توجه به مواد قانوني فوق ،به خوبي مالحظه ميگردد جرم تهدید به صورت کلي بيان
شده است و مواد قانوني مذکور داراي ایرادات و نواقص متعددي ميباشند که با تطبيق دو ماده
قانوني فوق برخي کاستيها و خالءها مشخص ميگردد .با این حال در برخي قوانين یا مواد
قانوني در هر دو کشور مصادیق دیگري از تهدید بيان گردیده است .مهمترین این مصادیق،
تهدید در موضوعاتي از قبيل انتخابات ،امنيت پرواز ،تأسيسات و موضوعات سياسي ميباشد .از
دیگر مصادیق تهدید کيفري که صرفاً در قوانين ایاالت متحده آمریکا جرماِنگاري و مطرح
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گردیده ،تهدیدِ مقامات و اشخاص با هدف اِعمال نفوذِ غيرمتعارف بر رأي و نظر ایشان است.
موضوعي که در حقوق کيفري ایران مغفول مانده است .ماده  240-2قانون جزاي نمونه در
بندهاي (الف)( ،ب) و (پ) به موضوع مذکور پرداخته است .در نقطه مقابل قانونگذار ایران در
مواد  6۹0الي  6۹6قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2هتک حرمت منازل و امالک
غير را جرماِنگاري نموده و در ماده  6۹4این قانون هتک حرمت منزل یا مسکن دیگري با
تهدید را مورد توجه قرار داده و به تحليل آن پرداخته است ،که در قوانين ایاالت متحده آمریکا
چنين تصریحي وجود ندارد.
بنابراین در این مقاله و با هدف درکِ دقيق از نقاط اشتراک و افتراق تهدید کيفري در
حقوق ایران و آمریکا ،که منتهي به شناخت معایب و مزیتهاي موجود و ارائه راهکار در
خصوص رفع نواقصِ قوانين و رویههاي فعلي ميانجامد ،به تبيين موضوع و ویژگيها تهدید در
حقوق کيفري هر دو کشور خواهيم پرداخت .به عبارت دیگر در نوشتارِ حاضر صرفاً تهدید را به
عنوان جرمِ مستقل کيفري مورد بررسي خواهيم داد و از ورود به ایضاحِ مفهوم تهدید در قالبِ
بروز نتيجه خاص از قبيل معاونت در جرم خودداري مينمایيم.
 -1ارکان جرم تهديد
از منظر حقوقي ،براي آنکه رفتاري جرم محسوب گردد؛ نخست؛ قانونگذار باید این رفتار را
جرم شناخته و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد (عنصر قانوني) ،دوم؛ رفتاري از قبيل فعل
یا ترک فعلي مشخص به منصه ظهور و بروز یا حداقل به مرحلهي فعليت برسد (عنصر مادي)،
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سوم؛ با علم و اختيار ارتکاب یافته باشد (عنصر معنوي).
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در خصوص عنصر قانوني جرم تهدید در حقوق کيفري ایران و ایاالت متحده آمریکا در
قسمت پيشين (مقدمه) توضيح داده شد .با بررسي عنصر قانوني جرم تهدید و در رابطه با عنصر
مادي این جرم باید گفت ،رفتار فيزیکي جرم موضوع ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات
 )۱375/3/2فعل مادي مثبت تهدید نمودن است .همين رویکرد در ماده  2۱۱-3قانون جزاي
نمونه ایاالت متحده آمریکا اتخاذ شده است و رفتار فيزیکي جرم مذکور ""Threaten
مي باشد .در کنار رفتار فيزیکي جرم تهدید ،باید شرایط و اوضاع و احوالِ مؤثر در تحققِ جرم
مذکور را ،به منظور تبيين دقيق عنصر مادي این جرم ،بررسي نمود .لذا ابتدا شرایط تحقق جرم
مذکور در حقوق ایران و سپس ایاالت متحده آمریکا را بيان مينمائيم و در ادامه به مقایسه هر
یک خواهيم پرداخت.
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نخست؛ صدر ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2عبارت « ...به هر
نحو »...به کار رفته است که عبارت مذکور مؤید عدم نقش وسيله در تهدید عام کيفري است
به عبارت دیگر تهدید موضوع ماده قانوني فوقاالشاره ممکن است با وسيله اعم از سالحهاي
سرد و گرم و یا بدون وسيله صرفاً با الفاظ صورت بپذیرد .بنابراین تهدید موضوع ماده 66۹
قانون مذکور مقيد به استفاده از وسيله نميباشد.
دوم؛ قانونگذار موضوع تهدید را به قيد حصر شامل قتل یا ضررهاي نفسي یا شرفي یا
مالي یا افشاي سرّ ميداند.
سوم؛ خواسته شخص تهدیدکننده براي تحقق یا عدم تحقق جرم تهدید موضوع ماده 66۹
قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2ضرورتي ندارد .این ماده قانوني با به کار بردن
عبارت « ...اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك
فعلي را نموده يا ننموده باشد »...به این مسئله صحه گذاشته است که خواسته مرتکب در
تحقق یا عدم تحقق جرمِ تهدیدِ عام نقشي نخواهد داشت و صِرف تهدیدِ مخاطب نسبت به
موضوع مقرّر در قانون از سوي تهدیدکننده ،جرم مذکور را با در نظر گرفتن سایر شرایط محقق
خواهد ساخت.
چهارم؛ دامنهي مشمول تهدید با عنایت به عبارت « ...نسبت به خود يا بستگان او»...

استنباط ميشود که لفظ «ديگري» منحصر به یک فرد نيست و لذا تهدید بيش از یک نفر
مشمول این ماده است .در عين حال مشخص بودن طرف شرط است( .آقایينيا ،۱3۹4 ،ص
 )204بنابراین مخاطبِ تهدید باید از سوي مرتکب و در منظر وي معين باشد.
مجموعه موارد فوق شرایط و اوضاع و احوال پيراموني جرمِ تهدید موضوع ماده  66۹قانون
مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2را تشکيل ميدهد.
در حقوق کيفري ایاالت متحده آمریکا با مطمح نظر قرار دادن ماده 2۱۱-3قانون جزاي
نمونه ميتوان موارد ذیل را از شرایط پيراموني جرم تهدید عام کيفري در آن کشور برشمرد.
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پنجم؛ از صدر ماده  66۹قانون اخيرالذکر که بيان ميدارد ...« :ديگري را »...چنين
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عالوه بر بزهدیده ،شامل بستگان وي نيز ميگردد .با عنایت به توضيحات پيشين در قسمت
مربوط به موضوع تهدید و تبيين نظرات فقها و حقوقدانان ،به نظر ميرسد واژه بستگان را نباید
تفسير موسع نمود و صرفاً بستگان نسبي و سببي درجه اول را مشمول آن دانست .با این حال
نکته مهم این است که قانونگذار فراتر از بزهدیده ،بستگان وي را نيز در دایره شمول جرم
مذکور قرار داده است.
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نخست؛ تحقق جرم مذکور منوط به استفاده یا به کارگيري وسيله خاصي نيست و به
عبارت دیگر قانونگذار ایاالت متحده در ماده  2۱۱-3قانون جزاي نمونه هيچگونه اشارهاي در
خصوص به کارگيري وسيله خاصي به منظور تحقق جرم معنونه نداشته است.
دوم؛ موضوع تهدید ،ارتکاب هرگونه جرم خشونتآميز ۱ميباشد که در ادامه و به تفصيل به
تبيين موضوعِ تهدید خواهيم پرداخت.
سوم؛ در این ماده قانوني برخالف ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات )۱375/3/2
هدف مرتکب از اهميت برخوردار و مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است .با این وجود خواسته
مرتکب همانند ماده قانوني اخيرالذکر در حقوق کيفري ایران در تحقق یا عدم تحقق جرم
مذکور تأثيري ندارد .با این حال چنانچه مرتکب وجه یا مالي را مطالبه کند رفتار وي تحت
عنوان اخّاذي 2و چنانچه بهرهمندي جنسي را طلب نماید ،رفتار وي در چهارچوب عنوان
مجرمانه سوء استفاده جنسي 3قابل بررسي است.
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صرفاً شخص تهدیدشونده ميباشد و هيچ اشارهاي به تهدیدِ بستگان و نزدیکانِ مخاطبِ تهدید
نشده است .ليکن در ماده  2۱۱-3از قانون جزاي نمونه هيچگونه تصریحي در رابطه با تهدید
بستگان و اقوام شخصِ مخاطب نشده است .هرچند با بررسي منطوق این ماده قانوني نيز
ميتوان بيان داشت ،قانونگذار ایاالت متحده آمریکا صرفاً اشاره به تهدید نمودن با هدف ارعاب
دیگري کرده است و دامنه شمول تهدید را مفتوح گذاشته است و تهدیدِ مخاطب و سایر
اشخاصي که موجب ارعاب وي گردند ،جرم معنونه را محقق خواهد ساخت ،ليکن از طرفي
چنين تفسيري از ماده قانوني مذکور با اصل تفسير مضيّق قوانين کيفري ماهوي در تعارض
خواهد بود ،از طرف دیگر با در نظر گرفتن موارد خاص تهدید که در مجموعه قوانين حقوقي
ایاالت متحده آمریکا مطرح گردیده و در آن ماده قانوني ،به تهدید بستگان مخاطب تهدید نيز
تصریح شده است ،به نظر ميرسد در صورت تمایل قانونگذار به تسرّي جرم معنونه به بستگان
و خویشاوندان مخاطبّ تهدید ،اقدام به تصریح آن مينمود.
پنجم؛ با توجه به صدر ماده قانوني اخيرالذکر و به استفاده از عبارت « ...با هدف ارعاب
ديگري ». ...مي توان چنين استباط نمود که تهدید بيش از یک نفر مشمول این ماده قانوني
1

To Commit any Crime of Violence.
Blackmail.
3
Sexual Abuse.
2
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ميگردد ،ليکن باید در نظرِ مرتکب یا همان شخص تهدیدکننده این اشخاص مشخص باشند.
با مقایسه شرایط و اوضاع احوال پيراموني جرم تهدیدِ کيفري از عنصر مادي این جرم در
حقوق کيفري ایران و ایاالت متحده آمریکا مشخص ميگردد در سایر شرایط با یکدیگر انطباق
دارند مگر در دامنه ي شمول تهدید که در حقوق کيفري ایران بنابر تصریح ماده  66۹قانون
مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2عالوه بر مخاطب ،بستگان او را نيز در بر ميگيرد ،ليکن
به موجب ماده  2۱۱-3قانون جزاي نمونه ایاالت متحده آمریکا ،جرمِ تهدید صرفاً نسبت به
مخاطبِ تهدید و با درنظر گرفتن سایر شرایط مصّرح قانوني قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
رکن آخر از عنصر مادي یک جرم ،نتيجه ميباشد .جرم موضوع مواد قانوني فوقاالشاره در
حقوق کيفري ایران و ایاالت متحده آمریکا مطلق هستند و به تعبير دیگر مقيد به نتيجه
خاصي نمي باشند و صرف تهدید نمودنِ دیگري اعم از اینکه رفتار مطروحه منتهي به
قتل،صدمه بدني یا ضررهاي مالي یا جرائم خشونت آميز بشود یا نشود ،جرم مذکور محقق
ميگردد.
در تحقق جرائم ،عالوه بر وجود عنصر مادي ،به غير از جرائم مادي صرف ۱از قبيل صدور
چک بالمحل ،عنصر معنوي نيز ضروري است .مبناي عنصر معنوي در تمامي جرائم متشکل از
عمد یا خطاي کيفري است.
3
2
در جرائم عمدي ،سوءنيت عام و سوءنيت خاص مطرح ميگردد و در جرائمي که عنصر
معنوي آنها خطا ميباشد ،اِعمال مجازات مرتکب بر اساس تقصير وي صورت ميپذیرد.
ماده  ۱45قانون مجازات اسالمي (مصوب  )۱3۹2/2/۱در تبيين نقش تقصير در تحقق
جرائم غير عمدي مقرر داشته است:
« تحقق جرائم غيرعمدي ،منوط به احراز تقصير مرتکب است .در جنايات غير

عدم رعايت تظامات دولتي و مانند آنها ،حسب مورد از مصاديق بياحتياطي يا
بيمباالتي محسوب ميشود».
بنابراین در خصوص جرم تهدید که از زمرهي جرائم عمدي محسوب ميگردد باید سوءنيت
1

Strict Liability Offences.
General Intent.
3
Spesific Intent.
2
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تبصره ـ تقصير اعم از بياحتياطي و بيمباالتي است .مسامحه ،غفلت ،عدم مهارت و
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عمدي اعم از شبهعمد و خطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال ميشود.
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عام و سو ءنيت خاص مرتکب را مورد بررسي قرار داد .منظور از سوءنيت عام ،اراده فرد در
ارتکاب رفتار فيزیکي مجرمانه است ،لذا در جرم موضوع ماده  66۹قانون مجازات اسالمي
(تعزیرات  )۱375/3/2سوءنيت عام ،همان اراده فرد در تهدید نمودن ميباشد ،به عبارت دیگر
سوءنيت عام ،عمدِ در تهدید کردن دیگري است .از طرف دیگر سوءنيت خاص عبارت است از
عمد در نتيجه و در معناي دیگر آگاهي از نتيجه و خواستن آن سوءنيت خاص تلقي ميگردد .با
عنایت به اینکه جرم تهدید عام کيفري جرمي مطلق ميباشد و تحقق آن منوط به تحصيل
نتيجه خاصي نميباشد ،لذا سوءنيت خاص در عنصر معنوي جرم مذکور منتفي است .بنابراین
ميتوان بيان نمود ،عنصر معنوي جرم تهدید موضوع ماده  66۹قانون فوقاالشاره ،صرفاً
سوءنيت عام ،یعني عمد در تهدید نمودن است و تحقق آن مستلزم وجود سوءنيت خاص
نيست.
نکته دیگري که ذکر آن خالي از فایده نيست ،عدم تأثير انگيزه مرتکب در تحقق جرم
معنونه است .انگيزه ۱مرتکب ،با توجه به مفهوم و منطوق مادهي قانوني فوق ،هيچگونه تأثيري
در تحقق یا عدم تحقق جرم تهدید عام در حقوق کيفري ایران نخواهد داشت.
عنصر معنوي جرم تهدید در حقوق کيفري آمریکا با مطمح نظر قرار دادن ماده  2۱۱-3از
قا نون جزاي نمونه ،نيز همانند حقوق کيفري ایران است .معذلک برخالف حقوق کيفري ایران
که انگيزه مرتکب در تحقق این جرم نقشي ایفاء نميکند ،در حقوق کيفري ایاالت متحده
آمریکا و با توجه به صراحت منطوق ماده قانوني اخيرالذکر و در نظر گرفتن عبارات « ...با
هدف ارعاب ديگري يا موجب تخليه ساختمان ،مکان تجمّع ،وسايل حمل و نقل
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عمومي » ...ميبایست خاطر نشان نمود انگيزه مرتکب نقش مهمي در تحقق جرم مذکور دارد

84

و انگيزه مرتکب باید یکي از موارد مصّرح در متن قانون از قبيل ارعاب و ترساندن دیگران باشد.
با بررسي عناصر متشکله جرائم موضوع ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات
 )۱375/3/2ایران و ماده  2۱۱-3قانون جزاي نمونه آمریکا ،ضمن تبيينِ دقيقِ جرم مذکور در
هر دو کشور ،وجوه افتراق و اشتراک تهدید در آن کشورها نمایان شد.
 -2مجازاتها
در ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2براي مرتکبِ تهدید تا هفتاد و
Motivation.

1
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چهار ضربه شالق یا از دو ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است و به موجب ماده -3
 2۱۱قانون جزاي نمونه ایاالت متحده آمریکا ،تهدید مذکور مجازات جنایت درجه سه را همراه
خواهد دا شت ،که به اندازه هفت سال حبس خواهد بود ،هرچند درجه و ميزان و نوع آن در
سایر ایاالت متفاوت است.
همانگونه که مالحظه مي گردد ميزان مجازات هر دو کشور به ميزان قابل توجهي متفاوت
ميباشد .تهدید در حقوق کيفري ایران به موجب ماده  ۱۹قانون مجازات اسالمي مصوب
 ۱3۹2/2/۱از جرائم تعزیري درجه شش محسوب ميشود که با عنایت به مفاد مواد  23و 25
قانون فوق مشمول مجازات تکميلي ميگردد ،ليکن مجازات تبعي بر مرتکب تحميل نميشود.
همچنين با توجه به مفاد مواد  40و  46همان قانون دادگاه ميتواند تعویق صدور حکم و یا
تعليق اجراي مجازات را در خصوص تهدیدکننده اِعمال نماید .با این حال ،با عنایت به
مجازات هاي مطروحه ،شایسته بود قانونگذاران هر دو کشور با مد نظر قرار دادن مباني مذکور از
قبيل موضوع ،مخاطب ،شکل و نوع تهدید ،مجازاتهاي مختلف و در طبقهبنديهاي متفاوتي
ارائه مينمودند .به عنوان مث ال باید در مجازات تهدیدي که نفس و جان مخاطب را هدف قرار
داده است با تهدیدي که صرفاً اموال او را موضوع خود قرار داده است ،تفاوت قائل شد.
 -3موضوع جرم تهديد

از مهمترین موضوعات تهدید که غالب پروندههاي کيفري مطروحه در دادسراها و محاکم
کيفري را تشکيل ميدهد اضرار به نفس یا جانِ شخص تهدیدشونده و به عبارت دیگر تماميت
جسماني وي ميباشد .چنين موضوع تهدیدي ميتواند منتهي به قتل و یا آسيبهاي وارده به
جسم شخص شود.
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 -3-1اضرار به نفس يا تماميت جسماني
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منظور از موضوع تهدید در واقع متعلِّق تهدید یا آن چيزي است که تهدید نسبت به آن
واقع ميگردد و به عبارت دیگر تهدید به آن نهاده ميشود .موضوع تهدید با عنایت به مفادِ مواد
قانوني مرتبط با تهدید و همچنين مباني مطروحه در فقه ميتواند اضرار به تماميت جسماني
شخصِ تهدید شونده یا اموال و یا عِرض وي باشد .به عبارت دیگر مرتکب تهدید بواسطه رفتار
تهدیدآميز خود یا جان یا مال یا عِرض شخصِ تهدید شونده را هدف قرار ميدهد که در ادامه
به ایضاح هر یک خواهيم پرداخت.
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به عنوان نمونه مي توان به تهدید به پاشيدن اسيد ،کشتن و یا مضروب و مجروح نمودن
شخص اشاره نمود .بنابراین مهمترین و شایعترین موضوع تهدید را ميتوان قتل و ضررهاي
نفسي و یا تماميت جسماني اشخاص برشمرد .لذا بدین جهت است که صدر ماده  66۹قانون
مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2اولين موضوع تهدید را قتل یا ضررهاي نفسي بيان
مي نماید .با بررسي قوانين در ایاالت متحده آمریکا نيز به نتيجه فوق نائل ميآئيم .عالوه بر
اینکه قانون جزاي نمونه آمریکا موضوع تهدید را جرائم خشونت آميز برشمرده است که دربر
گيرنده جنایات عليه نفس و تماميت جسماني مخاطب است ،برخي از مواد قانوني مرتبط با
تهدید در مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا ۱به موضوع قتل یا ضررهاي نفسي اشاره
دارد ،که اهم آنها به شرح ذیل عبارتند از:
 ماده  .871تهديدات عليه رئيس جمهور و جانشينان رياست جمهوري؛

2

براساس ماده قانوني مذکور مهمترین موضوعات تهدید عليه مقامات فوق که بدان تصریح
3
گردیده ،تهدید به سلب حيات ،آدمربایي یا ایراد صدمه بدني است.
 ماده  .876ارتباطات پستي تهديدآميز؛

4

در این ماده قانوني ،ضمن قابل مجازات برشمردن هرگونه محتواي پستي تهدیدآميز ،دو
موضوع مهم تهدیدآميزي که احصاء مينماید ،ربودن اشخاص یا مجروح نمودن ایشان است.
هر چند در سطور بعدي از همان ماده قانوني موضوعات دیگري از قبيل صدمه و اضرار به اموال
شخص تهدیدشونده را نيز مطرح نموده است.

5
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 ماده  .879تهديدات عليه روساي جمهور سابق و برخي اشخاص ديگر؛
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6

به موجب ماده قانوني مذکور تنها موضوعات تهدیدآميزي که عليه اشخاص مذکور قابل
مجازات شناخته شده است عبارتند از :قتل ،آدمربایي و ایراد صدمه بدني .به عبارت دیگر صدر
ماده  87۹از مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا اشعار ميدارد«:الف -هر شخصي که
1

United State Law Code.
Threats against President and successors to the Presidency.
3
"… any threat to take the life of, to kidnap, or to inflict bodily harm upon the President of the United
"States … .
4
Mailing threatening communications
5
"… any communication containing any threat to kidnap any person or any threat to injure the person of
"the addressee … .
6
Threats against former Presidents and certain other persons
2
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عالماً و عامداً تهدید به قتل ،آدمربایي یا ایراد صدمه بدني نسبت به اشخاص ذیلالذکر نماید...
۱
محکوم به جزاي نقدي به موجب فصل هجدهم یا حبس تا پنج سال و یا هر دو خواهد شد».
 -3-2اضرار به اموال
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" (a) Whoever knowingly and willfully threatens to kill, kidnap, or inflict bodily harm upon … shall be
"fined under this title or imprisoned not more than 5 years, or both.
2
Subjective Test.
1
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از دیگر موضوعات ،مطرح ،تهدید به آسيب رساندن به اموال اشخاص ميباشد .در این
خصوص تهدیدکننده طرف مقابل را به ضرر در اموالش بيم ميدهد .نمونه بسيار رایجي که در
این رابطه ميتوان به آن اشاره نمود تهدید به پنچر نمودن الستيک وسيله نقليه موتوري زميني
به واسطه پارک نمودن در مکاني خاص است .این نمونه که سادهترین و رایجترین موضوع
تهدید در جامعه فعلي ما محسوب ميگردد به نحوي است که شخص تهدیدکننده طرف مقابل
را به ضرر مالي بيم ميدهد .معذلک در خصوص اینکه مال ميتواند موضوع تهدید واقع گردد یا
خير بين فقها اختالف نظر است .برخي که ميتوان از ابوحنفيه نيز نام برد قائل به این هستند
که مال و تهدید به خسارت مالي نميتواند موضوع تهدید مؤثر واقع شود و به تبع ،آثار تهدید را
بر آن مترتب دانست ،هر چند ميزان خسارت احتمالي زیاد باشد .بنابراین هيچ کس نميتواند
به استناد تهدید به اتالف مالي و ایراد ضرر و زیان مالي ،دست به ارتکاب فعل حرام بزند ،چرا
که موضوع تهدید و اکراه؛ اشخاص هستند و نه اموال( .محقق داماد )۹3 ،۱387 ،با این حال ،به
نظر مي رسد مال باید قابل توجه باشد و استدالل غالب فقهاي اماميه نيز به بيم اضرار به مالِ
قابل توجه تعلق گرفته است( .نجفي )۱2 ،۱35۹ ،شاید بتوان دليل چنين رویکردي را عدم
حصول بيم اضرار در اموال ناچيز دانست که البته این امر نيز نسبي است و مقدار معيني از مال
ممکن است براي کسي قابل اغماض باشد در حالي که همان ميزان مال احتمال دارد براي
شخص دیگري مقدار معتنابهي تلقي گردد ،فلذا به نظر ميرسد در این خصوص باید قائل به
ارائه معيار شخصي 2شد.
قانون مجازات اسالمي ایران در ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات )۱375/3/2
تهدید به ضررهاي مالي را به عنوان یکي از موضوعات جرم تهدید شناخته است .معذلک به
هيچگونه تبييني در خصوص ميزان ضرر مالي نپرداخته و مطلق تهدید به ضررهاي مالي را جرم
دانسته است.
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در ایاالت متحده آمریکا هر چند مهمترین موضوع تهدید قتل یا ضررهاي نفسي ميباشد،
معذلک تهدید به ضررهاي مالي نيز مورد مطمح نظر قرار گرفته است .به عنوان نمونه بند (ت)
از ماده  876و ماده  877مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا ،با عنوان ارتباطات
پستي تهدیدآميز ،به صراحت یکي از موضوعات تهدید را ضرر و صدمه به اموال شخص
تهدیدشونده برشمرده است .با این حال در موارد دیگر از قبيل تهدیدات عليه رئيس جمهور،
قضات  ،مقامات اجرایي و غيره مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا تصریحي به موضوع
ضررهاي مالي نداشته است.
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منظور از عرض ،آبرو ،حيثيت و شرف شخص ميباشد .یکي دیگر از موضوعات تهدید مي-
تواند ریختن آبروي شخص تهدیدشونده باشد .نکتهاي که ميبایست در این خصوص مورد
مطمح نظر قرار داد این است که عرض و آبرو گاهي به طور مستقيم موضوع تهدید قرار
مي گيرد و گاهي نيز رفتار شخص تهدیدکننده به طور غيرمستقيم منتهي به هتک حيثيت و
آبروي شخص تهدیدشونده ميگردد .در مورد نخست شخصِ تهدیدکننده طرف مقابل را به
واسطه انجا م یا عدم انجام رفتاري ،صراحتاً ،تهدید به بردن آبروي وي ميکند ليکن در مورد
دوم اگرچه شخص تهدیدکننده صراحتاً از بردن آبروي شخص تهدیدشونده سخني به ميان
نمي آورد امّا نوع رفتار وي منتهي به هتک آبروي او خواهد شد .به عنوان مثال تهدید به انتشار
فيلم و عکسهاي خصوصي شخص تهدیدشونده از مصادیق مورد دوم محسوب ميگردد.
سوال مهمي که در این قسمت ذهن را به خود معطوف ميسازد این است که معيار آبرو و
به تبع آن هتک آبرو چيست؟ آیا آبرو مفهومي مطلق و در خصوص تمامي افراد جامعه یکسان
است؟ با بيان یک مثال به ایضاح سواالت فوق ميپردازیم .فرض ميکنيم آقاي (الف) و خانم
(ب) مدتي با یکدیگر در ارتباط بودند و آقاي (الف) از روابط خصوصي یکدیگر اقدام به فيلم-
برداري نموده است که در آن فيلم تصویر و هویت مشاراليها مشخص است و آقاي (الف) با بيان
رابطه خود با خانم (ب) به دوستان و آشنایان خود این موضوع را مطرح ميکند و حتي فيلم
تهيه شده را نيز بين دوستان خود بدون اطالع خانم (ب) انتشار ميدهد .بعد از مدتي آقاي
(پ) که از دوستان آقاي (الف) ميباشد ،هر دو نفر یعني آقاي (الف) و خانم (ب) را تهدید به
انتشار فيلم مذکور و اعالم رابطه آنان در فضاي مجازي مينماید .در مثال دیگر آقاي (الف) با
تجاوز به خانم (ب) و تهيه فيلم ،او را تهدید به انتشار فيلم مذکور ميکند .سوال این است که
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آیا در هر دو مثال با پخش و انتشار فيلم آبرو و عرض هر دو نفر به یک ميزان در معرض خطر
قرار ميگيرد؟ قطعاً پاسخ به این سوال منفي است .به نظر ميرسد آبرو و حيثيت با جایگاه
اجتماعي افراد رابطه مستقيم داشته باشد و بدین جهت است که برخي تحقق تهدید را به
خصوصيات رواني و جسمي و سني و شخصيت و اخالق و جنسِ تهدیدشونده وابسته ميدانند.
(جعفري لنگرودي)۱476 ،۱388 ،
گاهي اوقات موضوع تهدید افشاء اسرار مربوط به شخص تهدیدشونده ميباشد .در این
خصوص نيز سواالت متعدد و چالشبرانگيزي به ذهن خطور ميکند ،از قبيل اینکه ماهيت سرّ
چيست؟ آیا عنوان و رفتار مجرمانه ميتواند از مصادیق اسرارِ شخص محسوب گردد؟ آگاهي
چه تعداد از «سرّ» ميتواند مصداق افشاء نمودن آن به حساب آید؟
قانونگذار ایران هر چند در ماده  648قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2به
جرم اِنگاري در خصوص افشاي اسرار پرداخته ليکن هيچ تعریف و ایضاحي در رابطه با مفهوم
«سرّ» نداشته است و جرم بودن این رفتار منوط به آن است که شخص به مناسبت شغل یا
حرفه خود محرم اسرار مردم شود و نباید ناگفته گذاشت که «افشاء» شامل مطلع کردن حتي

نيز در تعارض خواهد بود .به عنوان مثال تهدید هر یک از خانمهاي (الف) و (ب) به اینکه سابقاً
با شخصي در ارتباط بودند با توجه به اینکه (الف) فردي مقيد و در خانواده سنتي زندگي
ميکند و (ب) تقيدي در خصوص رابطه با اشخاص دیگر ندارد ،یکسان نميباشد .در برخي
مواقع قانونگذار ،بنا به مصالحي ،افشاي سرّ را جرم نميداند که به عنوان نمونه ميتوان به مواد
Subjective Test

1
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یک نفر هم ميشود .بنابراین براي تحقق جرم ،ضرورتي ندارد که شخصي حرفهاي در ابعاد
گسترده نسبت به افشاي اسرار دیگران اقدام کند( .ميرمحمدصادقي )543-542 ،۱3۹ ،برخي
تشخيص اینکه هر امري جزء اسرار است را با دادگاه دانستهاند (گلدوزیان ،)5۹7 ،۱3۹3 ،اما
سوال اساسي این است که دادگاه یا دادسرا براساس چه معياري مؤظف به تبيين «سرّ»
هستند؟
۱
به نظر ميرسد در موضوع تهدید به افشاء اسرار ميبایست از یک معيار ذهني یا شخصي
تبعيت نمود زیرا در چنين وضعيتي حاالت و نگرانيهاي ایجاد شده در شخص تهدیدشونده که
شخص تهدیدکننده را به اهداف خویش رهنمون ميسازد از اهميت برخوردار است و اینکه هر
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 ۱3و  ۱۹قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب  ۱320و ماده واحد
قانون راجع به ثبت و گزارش اجباري بيماريهاي سرطاني مصوب  ۱363اشاره کرد و البته این
افشاء صرفاً به مراجعي که مقنن برشمرده است ،جایز ميباشد و جرم تلقي نميگردد و در
صورت تهدید به افشاء اسرار موضوع مواد قانوني فوقالذکر به غير از اشخاص مذکور در این مواد
قانوني ،جرم محقق خواهد شد.
 -4ويژگيهاي تهديد
هر رفتار تهدیدآميزي ،مستلزم مجازات و به تعبيري تهدید کيفري محسوب نميشود و
رفتار تهدیدآميز باید مقرون به تمامي اوصاف و ویژگيهایي باشد که قانونگذار آن را ضروري
دانسته است .همان طور که در برخي آراء محاکم بدوي و استيناف ایاالت متحده آمریکا و ایران
مالحظه ميگردد ،هر رفتار تهدیدآميزي منتج به صدور حکم محکوميت نميشود .بنابراین در
ذیل این قسمت به تبيين مهمترین ویژگيهاي تهدید کيفري خواهيم پرداخت.
 -1-4عدم لزوم به کارگيري وسيله

قوانين کيفري تحقق تهدید را مشروط به استعمال یا به کارگيري وسيله خاصي ندانستند.
به عبارت دیگر ميتوان گفت در ارتکاب جرم تهدید ،به کارگيري وسيله خاصي مدنظر قانونگذار
نبوده است .دليل چنين رویکردي را ميتوان بدین شرح بيان نمود که در صدر ماده  66۹قانون
مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2مقنن بيان داشته است« :هرکس دیگري را به هر نحو
تهدید به قتل یا ض ررهاي نفسي یا شرفي یا مالي و یا به افشاء سرّي نسبت به خود یا بستگان او
فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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نماید ». ...استعمال واژه «به هر نحو» در ماده قانوني فوق ،تحقق جرم تهدید را مقيد به وسيله
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خاصي نکرده است (آقایينيا )۱84 ،۱3۹4 ،و تهدید بدون هيچ وسيلهاي محقق ميگردد .بدین
جهت است ،همانطور که در ایضاح قسمت اشکال تهدید بيان ميگردد ،تهدید ميتواند
گفتاري ،نوشتاري و رفتاري باشد.
در ایاالت متحد آمریکا نيز وضع به همين شکل است و پذیرش تهدید شفاهي و اِعمال
مجازات براي مصادیق آن در پرونده هاي کيفري ،مؤید آن است که تحقق تهدید در ایاالت
متحده آمریکا نيز مقيد به وسيله خاصي نيست .به عنوان نمونه ميتوان به ماده  422مجموعه
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قوانين کيفري کاليفرنيا ۱اشاره نمود که مقرر داشته است« :هر شخصي که عالماً و با قصد
مشخصي ،ديگري را تهديد به ارتکاب جرمي نمايد که منجر به فوت يا صدمه بدني
شديد نسبت به او ميگردد [اعم از اينکه] اظهارات وي گفتاري باشد ،يا به صورت
نوشتاري ،يا به وسيله ابزار ارتباطي الکترونيکي صورت بپذيرد». ...
همانطور که در این ماده قانون مالحظه ميگردد تهدید دیگري به صورت شفاهي نيز قابل
مجازات شناخته شده است .همچنين در ماده  2۱۱-3قانون جزاي نمونه ایاالت متحده آمریکا
در تبيين تهدید اشعار داشته است« :شخصي مستحق مجازات جنايت درجه سه است،
چنانچه او تهديد به ارتکاب جرم خشونتآميزي نمايد با هدف ارعاب ديگري يا». ...

 2ماده  607قانون مجازات اسالمي (تعزیرات « :)۱375/3/2هرگونه حمله یا مقاومتي که با علم وآگاهي نسبت به مأمورین دولت
در حين انجام وظيفه آنان به عمل آید تمرّد محسوب مي شود ومجازات آن بشرح ذیل است)۱ :هرگاه متمرّد به قصد تهدید
اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال)2 .هرگاه متمرّد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه
سال)3 .در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال .تبصره -اگر متمرّد در هنگام تمرّد مرتکب جرم دیگري هم بشود به مجازات
هر دو جرم محکوم خواهد شد».
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در این ماده قانوني نيز هيچ اشاره اي به وسيله خاصي نشده است و صرف تهدید دیگري به
ارتکاب جرم خشونت آميز اعم از اینکه با گفتارِ تنها باشد یا با وسایلي از قبيل اسلحه ،چاقو و
غيره صورت بپذیرد ،قابل مجازات شناخته شده است .معذلک قانوگذار در برخي موارد
تهدیداتي که با وسایل در موقعيتِ خاصي صورت ميپذیرد را مشمول مجازات شدیدتري
دانسته است ،هرچند شایسته بود قانوگذار از جرمِنگاري پراکنده در خصوص یک رفتار مجرمانه
اجتناب مي ورزید و استفاده از وسيله خاص یا مخاطبِ خاصي را در تبصره و بندهاي ذیل ماده
قانوني عام تهدید ،مشمول مجازات شدیدي مينمود .با این حال مواد  6۱7و  607از قانون
مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2و مواد  4و  5قانون مجازات اشخاصي که در امور سمعي
و بصري فعاليتهاي غير مجاز مينمایند (اصالحي  )۱386/۱۱/۹اِعمال مجازات در خصوص
رفتار تهدیدآميز را مقيد به وسيله خاصي نمودند .بند اول ماده  607قانون مجازات اسالمي
(تعزیرات  2)۱375/3/2تهدید مأمورانِ دولت در حين انجام وظيفه را مقيد به نشان دادن سالح
از سوي شخص متمرّد دانسته است و چنانچه شخص متمرّد بدون نشان دادن سالح و صرفاً با
الفاظ یا حرکات به تهدید مأموران دولتي ،که در حين انجام وظيفه هستند بپردازد ،جرم
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موضوع ماده  607قانون مذکور محقق نشده است و در این خصوص ميبایست به ماده 66۹
همان قانون مراجعه نمود.
ماده  6۱7قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2تهدید از سوي مرتکب را قابل
مجازات برشمرده است که صرفاً با به کارگيري چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر باشد .ماده قانوني
مذکور مقرر ميدارد:
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«هرکس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر یا قدرتنمایي کند یا آن را
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وسيله مزاحمتِ اشخاص یا اخاذي یا تهدید قرار دهد یا با کسي گالویز شود در صورتي که از
مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دوسال و تا (  ) 74ضربه شالق محکوم
خواهدشد ».به خوبي مشخص است که قانونگذار در این ماده قانوني درصدد اِعمال مجازات و
جرم اِنگاري به کارگيري چاقو یا هر نوع سالح دیگري و البته با انگيزههاي مصّرح در متن ماده
قانوني مذکور بوده است .لذا چنانچه تهدیدِ مخاطب از سوي مرتکب با به کارگيري چاقو یا هر
نوع اسلحه دیگر باشد ،ميبایست ماده  6۱7قانون مذکور را به رفتار مرتکب انطباق داد و در
غير این صورت رفتار تهدید آميز با مفاد ماده  66۹همان قانون قابل مجازات خواهد بود .چنين
رویکردي (مقيد نمودن تهدید به استفاده از وسيلهاي خاص) در مواد  4و  5قانون مجازات
اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مينمایند (اصالحي )۱386/۱۱/۹
نيز به چشم مي خورد .مقنن تهدیدِ مخاطب را مقيد به استفاده از آثار مبتذل و مستهجن
دانسته که از وي تهيه شده است.
در حقوق کيفري ایاالت متحده آمریکا موضوع تا حدي متفاوت است ،هرچند تحقق برخي
جرائم از قبيل ارتباطات پستي تهدیدآميز ،موضوع مواد  876و  877از عنوان هجدهم مجموعه
قوانين حقوقي ایاالت متحده ،مقيد به وسيله خاصي که همان وسایل پستي ميباشد ،گردیده
است .بنابراین تهدیدِ موضوع مواد فوقالذکر صرفاً با ارتباطات پستي صورت ميپذیرد و چنانچه
با وسایلي غير از موارد و وسایل مصّرحِ قانوني انجام شود ،تهدید مطروحه به وقوع نخواهد
پيوست .نکتهي دیگري که مي بایست بدان اشاره نمود این است که در حقوق کيفري ایاالت
متحده غالباً و در اکثر ایالتها ،چنانچه تهدید با سالح از قبيل چاقو و تفنگ صورت بپذیرد،
رفتار مجرمانه مذکور قابل انطباق با عناوین مجرمانه دیگري مانند تهاجم خواهد بود .به عنوان
نمونه در پرونده کيفري تولدو ۱هنگامي که وي بواسطه رفتار جوانا (همسرش) عصباني شد و
People V. Toledo, 2001.
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او را با الفاظ «مي داني! مرگ امشب به سراغت خواهد آمد من تو را خواهم کشت». ...
تهدید کرد و در ادامه در حالي که قيچي در دستانش بود و آن را به سمت گردن جوانا نزدیک
ميکرد او را با عبارت« :آيا تو ميخواهي امشب بميري ،آيا ميخواهي؟ البته تو ارزش
زندان رفتن نداري ».تهدید مينمود و در نهایت هنگامي که جوانا با مشایعت ماریچلو

همان طورکه اشاره گردید مطابق قوانين کيفري ایران و ایاالت متحده آمریکا ،تحقق تهدید
کيفري منوط به استفاده از هيچ وسيله خاصي نيست ،معذلک برخي قوانين براي تهدید با
سالح مجازات جداگانهاي در نظر گرفتند.
حقوق کيفري ایران در ماده  6۱7قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2تهدید با
اسلحه را مشمول مجازات برشمرده است .بنابراین تهدید با سالح مشمول ماده  6۱7قانون
مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2و تهدید بدون به کارگيري سالح تحت شمول ماده 66۹
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(همسایه آنها) به خانه برگشت ،متهم (تولدو) با حالت حمله کنان در حالي که فریاد ميکشيد
به سمت آنها دوید و اتوي لباس را به سمتشان پرتاب کرد .کيفرخواست صادره درخصوص آقاي
تولدو متضمن سه اتهام بود .نخست تهدید کيفري عليه جوانا بواسطه الفاظي که در ابتدا به وي
گفته بود .مورد دوم تهاجم کيفري عليه جوانا بود ،هرچند تولدو الفاظ تهدیدآميز به کار برده
ب ود ليکن بواسطه به کارگيري قيچي ،اتهام وي از تهدید به تهاجم ساده تغيير عنوان داد و مورد
سوم نيز که با دویدن و فریاد کشيدن تولدو نسبت به جوانا و ماریچلو رخ داده بود به دليل
پرتاب اتوي لباس ،عنوان تهاجم ساده را به خود گرفت.
از سوي دیگر قانون جزاي نمونه ایاالت متحده آمریکا در ماده  2۱۱و به طور خاص مواد -۱
 2۱۱و  2۱۱-3به تبيين جرائم تهاجم و تهدید پرداخته است ،تهدید را مقيد به استفاده از
سالح ننموده است و درصورت به کارگيري سالح در حين تهدید سایر ایاالتها تمایل به انطباق
رفتار مذکور با جرم تهاجم کيفري دارند.
با ع نایت به توضيحات فوق ،مشخص و مبرهن است که جرم تهدید در حقوق کيفري ایران
و ایاالت متحده آمریکا مقيد به وسيله خاصي و به کارگيري سالح نيست ،هر چند در برخي
موارد ،چه در حقوق کيفري ایران و ایاالت متحده ،قانونگذار برخي مصادیق محدودي از تهدید
را مقيد به وسيله نموده است که مهمترین آنها تهدید با سالح ،تهدید از طریق لرتباطات پستي
و تهدید بوسيله آثار مستهجن و مبتذل ميباشد که در ادامه به تبيين آنها ميپردازیم.
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این قانون خواهد بود .به منظور تبيين سالحي که در تهدید نمودن مورد استفاده قرار ميگيرد
باید به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غير مجاز مصوب
 ۱3۹0و همچنين تبصره الحاقي سال  ۱387به بند سوم ماده  65۱قانون مجازات اسالمي
(تعزیرات  )۱375/3/2مراجعه کرد .قانون نخست با بررسي مواد آن به طور کلي سالح را در پنچ
گروه سر د جنگي ،گرم سبک غيرخودکار ،گرم سبک خودکار ،گرم نيمه سنگين و گرم سنگين
بعالوه یک گروه دیگر تحت عنوان اقالم تحت کنترل از قبيل گازهاي بيحس کننده ،بيهوش
کننده ،اشکآور ،مواد شکدهنده ،محترقه ،ناریه ،منفجره ،ميکروبي و رادیواکتيو مورد بررسي
قرار داده است .همانگونه که مالحظه ميگردد ،قانون مذکور سعي در تبيين دقيق انواع سالح
داشته است ،ليکن هيچ اشاره اي به سالح سرد غيرجنگي ننموده است موضوعي که در تبصره
الحاقي سال  ۱387به بند سوم ماده  65۱قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2مورد
توجه قرار گرفته است .تبصره مذکور مقرر ميدارد« :منظور از سالح مذکور در اين بند
موارد ذيل ميباشد1 :ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجک؛ 2ـ انواع اسلحه
سرد از قبيل قمه ،شمشير ،کارد ،چاقو و پنجهبکس؛ 3ـ انواع اسلحه سرد جنگي
مشتمل بر کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران يا
مشابه آنها و سرنيزههاي قابل نصب بر روي تفنگ؛ 4ـ انواع اسلحه شکاري شامل
تفنگهاي ساچمهزني ،تفنگ هاي مخصوص بيهوش کردن جانداران و تفنگهاي ويژه

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،36تابستان ۱3۹7

شکار حيوانات آبزي ».بنابراین منظور از سالح در ماده  6۱7قانون مجازات اسالمي (تعزیرات

94

 )۱375/3/2اعم از سالح سرد و گرم ميباشد و تصریح قانونگذار به چاقو این مفهوم را به ذهن
متبادر مينماید که سالح سرد غيرجنگي نيز براي تحقق جرم مذکور کفایت ميکند .معذلک
چوب ،چماق ،سنگ و اسيد با درنظر گرفتن تفسير مضيق قوانين کيفري ماهوي از شمول
سالح خارج هستند .در مجموع باید گفت چنانچه شخصي صرفاً با الفاظ یا حرکات و یا رفتار
خود دیگري را تهدید نماید ،مشمول ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات )۱375/3/2
مي گردد و اگر با سالح اعم از سرد یا گرم دیگري را تهدید کند ،رفتار وي با ماده  6۱7قانون
مذکور قابل تطبيق و مجازات خواهد بود.
در حقوق کيفري ایاالت متحده آمریکا موضوع تا حد زیادي متفاوت است و عالوه بر اینکه
تعریف سالح و معيار کشنده بودن آن با ضابطه تعيين گردیده است ،عنوان مجرمانه نيز تغيير
مي کند .در خصوص تهدید با سالح ،کشنده بودن آن به دو عامل بستگي دارد )۱( :آنچه که
ماهيت آن است و( ) 2چگونگي به کارگيري آن .بنابراین اشياء ذیل به موجب احکام صادره و با
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عنایت به شرایط استفاده از آنها ،سالحهاي کشنده محسوب ميشوند :اسلحه پر ،خنجر،
شمشير ،تبر ،ميله آهني ،چوب بيسبال ،آجر ،سنگ ،کلنگ یخشکن ،اتومبيل و طپانچهاي که
به عنوان چماق استفاده ميشود .سالحهایي وجود دارد که اشخاص معمولي نميتوانند با آنها
مرتکب قتل شوند؛ در این موارد ،قتل دیگري با قلمتراش یا یک سنجاق نياز به متخصص دارد.
با وجود این ،چنين سالحهایي که اگر توسط یک کارشناس و به شيوه ماهرانهاي و به طرز
عمدي مورد استفاده قرار گيرد ،سالح کشنده محسوب خواهند شد( .آقایينيا-۱07 ،۱387 ،
)۱06
همانطور که مالحظه مي گردد تعریف سالح و کشنده بودن آن در حقوق کيفري ایاالت
متحده آمریکا دقيقتر و داراي ضابطه ميباشد .پس از تبيين سالح در حقوق کيفري آمریکا،
حال نوبت به ایضاح این موضوع ميرسد که رویه قضایي این کشور چه رویکردي در خصوص
تهدید با سالح اتخاذ نموده است؟ به خوبي در پرونده کيفري تولدو سال  ،200۱رویکرد حقوق
کيفري ایاالت متحده آمریکا در خصوص تهدید با سالح مشخص شده است که قضات چنين
رفتاري را از عنوان تهدید خارج و مشمول عنوان مجرمانه تهاجم کيفري نمودهاند.
 -4-1-2تهديد از طريق ارتباطات پستي

ميدارد ...« :ب ـ هر شخصي ،با قصد اخّاذي پول یا هر چيز با ارزشي از شخص دیگري،
هرگونه ارتباط و تماسي مشتمل بر تهدید به آدمربایي یا تهدید به ایراد صدمه بدني نسبت به
مخاطب نامه یا دیگري را [به دفتر خدمات پستي] بسپارد یا موجبات تحویل آن را به شرح بند
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مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا در برخي از موادِ قانوني خود تهدید بوسيله
ارتباطات پستي و از طریق اداره پست را مشمول مجازات دانسته است و به عبارت دیگر براي
تهدیدي که از طریق اداره پست یا ارتباطات پستي صورت ميپذیرد ،عنوان مجرمانه خاصي در
نظر گرفته است .عناوین مواد  876و  877و بخشهایي از ماده  87۱از قانون مذکور تصریح بر
چنين تهدیدي دارند.
در نقطه مقابل حقوق کيفري ایران بدون توجه به ارتباطات پستي تهدیدآميز ،صرفاً
ارتباطات پستي که از طریق سامانههاي رایانه اي یا مخابراتي ،آن هم در موارد بسيار محدودي،
باشد را مطابق ماده  743قانون مجازات اسالمي (تعزیرات) یا همان ماده  ۱5قانون جرائم
رایانهاي مصوب  ۱388/3/5جرماِنگاري نموده است .ماده  876از عنوان هجدهم مجموعه قوانين
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(الف) [از طریق خدمات پستي] فراهم سازد ،به جزاي نقدي مصرّح در ذیل عنوان هجدهم یا
حبس کمتر از بيست سال و یا هر دو محکوم خواهد شد .پ ـ هر شخصي که عالماً هرگونه
ارتباطات و تماس با نام یا فاقد نامي را که شخص دیگري را مخاطب قرار داده و مشتمل بر
تهدید به آدم ربایي هر فردي یا هرگونه تهدید به ایراد صدمه بدني نسبت به شخص مخاطب یا
دیگري است را [به دفاتر خدمات پستي] بسپارد یا موجبات تحویل آن به شرح سابقالذکر را
فراهم سازد ،به جزاي نقدي مقرر [در عنوان هجدهم این قانون] یا حبس کمتر از پنج سال یا
هر دو محکوم خواهد شد .اگر چنين ارتباط و تماس قضات ایاالت متحده یا مأمور اجراي حکم
[مشتمل بر پليس] فدرال یا هر مقام رسمي که تحت شمول ماده  ۱۱۱4است را مخاطب قرار
بدهد به جزاي نقدي مقرر [در عنوان هجدهم این قانون] یا حبس کمتر از ده سال یا هر دو
محکوم خواهدشد .ت ـ هرکسي ،باهدف اخاذي پول یا هرچيز ارزشمندي از دیگري ،عالماً
هرگونه ارتباط و تماس با نام یا فاقد نامي را که شخص دیگري را مخاطب قرار داده و مشتمل
بر تهدید به ضرر مالي یا شرفي مخاطب یا دیگري یا آبروي متوفي است یا شامل تهدید به در
معرض اتهام قرار دادن مخاطب یا هر شخص دیگري باشد را [به دفاتر خدمات پستي] بسپارد یا
موجبات تحویل آن را فراهم سازد ،به جزاي نقدي مقرر [در عنوان هجدهم این قانون] یا حبس
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یا مأمور اجراي حکم فدرال یا هر مقام رسمي که مشمول ماده [ ۱۱۱4این قانون] است را
مخاطب قرار بدهد به جزاي نقدي مقرر [در عنوان هجدهم این قانون] ،حبس کمتر از ده سال
یا هر دو محکوم خواهد شد».
همانگونه که مالحظه مي گردد در حقوق کيفري ایاالت متحده آمریکا چنانچه مرتکب از
طریق ارتباطات پستي اقدام به تهدید نمودن دیگري یا فراهم کردن موجبات آن نماید مشمول
مجازات مقرر در ماده قانوني فوق ميگردد .البته باید خاطر نشان کرد که موضوع تهدید منحصر
در موارد خاصي از قبيل آدم ربایي ،ایراد صدمه بدني ،ضرر مالي یا حيثيتي و در معرض اتهام
قرار دادن مخاطب یا دیگري است و چنانچه مرتکب از طریق مراسالت پستي دیگري را تهدید
به قتل نماید باید به مواد عام در خصوص تهدید کيفري مراجعه کرد.
ماده  877همين قانون به ارتباطات تهدیدآميز پستي از کشور خارجي ميپردازد و همان
موضوعات مذکور در ماده قبلي را طرح مينماید.
ماده  87۱این قانون در خصوص تهدیدات عليه رئيس جمهور و جانشينان ریاست جمهوري
با مطمح نظر قرار دادن ارتباطات پستي تهدیدآميز عليه مقامات مذکور مقرر ميدارد« :الف ـ
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هرکس عالماً و عامداً به منظور ابالغ [مطلبي آن را] در پست الکترونيکي قرار بدهد یا به
اداره پست تحويل دهد یا بوسيله هرگونه نامهرساني هر نوع نامه غيررسمي ،برگه ،نوشته،
پرینت ،نامه رسمي و یا سندي مشتمل بر هرگونه تهدید به سلب حيات ،آدمربایي ،ایراد صدمه
بدني عليه رئيس جمهور ایاالت متحده آمریکا و ...نماید ،به جزاي نقدي مقرر [در عنوان
هجدهم این قانون] یا حبس کمتر از پنج سال یا هر دو محکوم خواهد شد ».این نوع تهدیدات
مؤید اهميت جایگاه ارتباطات پستي در ایاالت متحده آمریکا است.
با بررسي مواد قانوني فوقاالشاره ميتوان بيان نمود ارتباطات پستي از دیدگاه قانون ایاالت
متحده آمریکا در دو حوزه پستي و الکترونيکي تحقق ميیابد .به عبارت دیگر ،ارتباطات پستي
اعم از نامه رساني از طریق اوراق و اداره پست و هم پست الکترونيکي از طریق سيستمهاي
رایانهاي و یا وسایل مخابراتي ميباشد .همانطور که اشاره شد حقوق کيفري ایران در حوزه
ارتباطات پستي سنتي هيچگونه جرماِنگاري ننموده است ،معذلک در خصوص تهدید از طریق
سيستمهاي رایانهاي ،موضوع ماده  ۱5قانون جرائم رایانهاي مصوب ( ۱388/3/5ماده 743
قانون مجازات اسالمي ،تعزیرات) موارد ذیل استنباط ميگردد.
نخست؛ تهدید از طریق ارتباطات پستي الکترونيکي به صورت محدودي در حقوق کيفري
ایران جرماِنگاري شده است.
دوم؛ موضوع تهدید صرفاً محدود به دستيابي افراد به محتویات مستهجن و مبتذل ،ارتکاب

بستگان مخاطب نيز مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است ،در تهدید از طریق سامانههاي
رایانهاي اشارهاي به تهدید بستگان تهدیدشونده نشده است.
چهارم؛ با توجه به مفاد ماده  ۱5قانون جرائم رایانهاي ایران ،هرگونه تهدید کيفري که از
طریق سامانههاي رایانه اي و مخابراتي ،البته با درنظر گرفتن موضوعات مطروحه در ماده قانوني
مذکور ،صورت بپذیرد ،مشمول مجازات خواهد بود و نباید چنين تصور نمود که تهدید کيفري
صرفاً باید از طریق ارتباطات پستي رایانهاي صورت بپذیرد ،بلکه ممکن است از طریق یک
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سوم؛ برخالف مفاد ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2که تهدید
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جرائم منافي عفت ،استعمال مواد مخدر ،خودکشي ،انحرافات جنسي و اَعمال خشونت آميز
شد ه است .به عنوان مثال چنانچه (الف) از طریق پست الکترونيکي (ب) را تهدید به خودکشي
نماید ،رفتار وي منطبق با مفاد ماده  ۱5قانون اخيرالذکر و قابل مجازات است ،در حالي که اگر
شخص (الف) متن نامه مذکور را از طریق اوراق پستي و اداره پست تحویل (ب) نماید ،رفتاري
مشمول عنوان مجرمانه خاصي نخواهد بود و باید به مواد عام رجوع کرد.

97

جرم تهديد در حقوق کيفري ايران و آمريکا

پيامک ساده یا در حين مکالمه در اتاق گفتگوي اینترنتي (چت روم) و یا چاپ مقاله در فضاي
مجازي باشد .بنابراین رایانهاي یا مخابراتي بودن تهدید مذکور در ماده  ۱5قانون اخير مورد
توجه قانونگذار است که یکي از مصادیق آن تهدید از طریق پست الکترونيکي ميباشد.
با عنایت به مواد قانوني فوق ،به خوبي مالحظه ميگردد ،تهدید مذکور صرفاً از طریق به
کارگيري ارتباطات پستي اعم از سنتي و الکترونيکي محقق ميشود .در حقوق کيفري ایاالت
متحده آمریکا ،تهدید کيفري با توجه به مفاد مواد  ۱503 ،877 ،876 ،87۱از عنوان هجدهم
مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا ،در موضوعات محدود و خاصي ،ميتواند از طریق
پست سنتي و الکترونيکي محقق شود .در حقوق کيفري ایران و به موجب ماده  ۱5قانون جرائم
رایانه اي تهدید کيفري صرفاً از طریق ارتباطات پستي بوسيله سامانههاي رایانهاي و یا مخابراتي
و در موضوعات محدود و خاصي محقق ميشود و تهدید از طریق اوراق پستي و اداره پست در
قالب تهدید عام کيفري موضوع ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2قابل
بررسي است.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -4-1-3تهديد بوسيله آثار مستهجن و مبتذل
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حقوق کيفري ایران رفتار تهدیدآميزي را که با توسل به آثار مبتذل و مستهجن صورت
بپذیرد را به طور خاص جرم اِنگاري نموده است .چنين رویکردي در حقوق کيفري ایاالت
متحده آمریکا مشاهده نميشود ،هر چند در آن کشور تهدید به سوء استفاده جنسي به طور
خاص در مواد  2243 ،2242و  2244از عنوان هجدهم مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده
آمریکا مشمول مجازات شناخته شده است ،ليکن تصریحي به استفاده از آثار مبتذل و مستهجن
نشده است .مواد  4و  5قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت
غيرمجاز مي نمایند به رفتار تهدیدآميز با توسل به آثار مبتذل و مستهجن پرداخته است که در
ادامه به تشریح و تبيين هر یک خواهيم پرداخت .ماده  4قانون اخيرالذکر اشعار ميدارد:
«هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري ،وي را تهديد
به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به
عنف محکوم ميشود ولي اگر عمل ارتکابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر
وي جاري ميگردد و درصورتيکه مشمول تعزير باشد به حداکثر مجازات تعزيري
محکوم خواهد شد ».با بررسي مفهوم و منطوق این ماده قانوني نکات ذیل قابل تأمل
ميباشد.
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نخست؛ سوالي که به ذهن متبادر ميگردد این است که آیا آثار مبتذل و مستهجن تهيه
شده باید متعلق به مخاطب تهدید باشد؟ به عنوان مثال چنانچه (الف) با تهيه فيلم مبتذل یا
مستهجنِ خواهر (ب) با خان م (ب) زنا کند ،آیا مشمول عنوان مجرمانه این ماده قانوني خواهد
بود و یا اینکه بواسطه عدم تعلق فيلم مزبور به شخص مورد تجاوز ،جرم مذکور محقق
نمي گردد؟ اصول مطروحه بر حقوق کيفري و تفسير مضيق قوانين کيفري ماهوي ،تسرّي مفاد
ماده قانوني مذکور را به غير شخصي که آثار مبتذل و مستهجن وي تهيه گردیده است ،رد
مي کند .بنابراین باید گفت عنوان مجرمانه مطروحه صرفاً درخصوص رفتار شخصي است که با
تهيه آثار مبتذل یا مستهجن فردي ،همان شخص را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور و از آن
طریق با او زنا ميکند.
دوم؛ موضوع تهدید در جرم مذکور صرفاً «افشاء و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهيه
شده از مخاطب» ميباشد و موضوعات دیگر از قبيل قتل ،ضررهاي جاني ،مالي و غيره که در
ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2مطرح گردیده است ،در این ماده
موضوعيت پيدا نميکند .لذا به منظور تحقق وصف مجرمانه موضوع ماده  4قانون نحوه مجازات
اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمایند ،مرتکب ميبایست مخاطب
خود را به افشاء و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهدید نماید که از وي در اختيار دارد.
سوم؛ جرم مذکور از جمله جرائم مقيد ميباشد و صرف تهدید دیگري به افشاء و انتشار
آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از وي موجب تحقق این جرم نميگردد ،بلکه مرتکب باید از
این طریق با مخاطب زنا یا رفتارهاي مندرج در متن ماده قانوني مذکور را انجام دهد.
چهارم؛ جرم موضوع ماده  4قانون فوق ،جرم مرکب محسوب ميگردد که از دو رفتار

نيت عام ،یعني عمد در تهدید نمودن و به تبع آن زنا یا رفتار دون زنا است و سوء نيت خاص
همان آگاهي و خواستن نتيجه ميباشد.
ششم؛ انتهاي ماده  4قانون مذکور که اشعار ميدارد ...« :اگر عمل ارتکابي غير از زنا و
مشمول حد باشد ،حد بر وي جاري ميگردد و در صورتي که مشمول تعزیر باشد به حداکثر
مجازات تعزیري محکوم خواهد شد ».رفتار مرتکب باید از زمرهي جرائم جنسي باشد واال
چنانچه مرتکب با تهدید به افشاء و انتشار آثار مستهجن و مبتذل دیگري ،او را وادار به سرقت

شماره ، 36تابستان ۱3۹7
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مجرمانه تهدید نمودن و زنا یا رفتار دون زنا تشکيل شده است .بنابراین با توجه به موضوع
نوشتار حاضر ميبایست تصریح نمود که تهدید از ارکان اصلي تحقق بزه معنونه ميباشد.
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یا شرب خمر یا کالهبرداري کند ،رفتار وي مشمول ماده  5همان قانون ميگردد .این ماده
قانون مقرر ميدارد « :مرتکبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت
از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم ميشوند :الف) وسيله تهديد
قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي ،اخاذي ،جلوگيري از احقاق
حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر .ب) تهيه فيلم يا عکس از محلهايي که
اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب ميباشند مانند حمامها و استخرها و
يا تکثير و توزيع آن .ج) تهيه مخفيانه فيلم يا عکس مبتذل از مراسم خانوادگي و
اختصاصي ديگران و تکثير و توزيع آن».
چنانچه منظور قانونگذار از انتهاي مادهي  4را تمامي جرائم بدانيم ،توجيه و تطبيق مصادیق
مجرمانه با مادهي  5همان قانون با مشکل همراه خواهد بود ،لذا باید بيان کرد منظور از عبارت:
«عمل ارتکابي غير از زنا »...در ذیل مادهي  4از قانون مذکور رفتارهاي مجرمانهاي که در
زمرهي زنا از قبيل لواط و همجنسگرایي ،مساحقه و جرائم جنسي قرار ميگيرد ،است.
 -4-2ايجاد رعب و وحشت

في النّارِ ،وَ مَن رَوَّ عَ مُؤمِنَاً بِسُلطَانٍ لِيصيبَهُ مِنهُ مَکرُوهٌ فَأصَلبَهُ فَهُوَ مَعَ فرعُونَ وَ آلَ
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به طور قطع مهمترین ویژگي تهدید کيفري را ميتوان ایجاد رعب و وحشت یا همان ترس
در دل مخاطب دانست و قابل مجازات دانستنِ تهدیدي که چنين اثر مهمي را ایجاد ننماید،
کمي مشکل به نظر مي رسد .کافي است که مکرَه از خطري که در صورت مخالفت متوجه او
خواهد شد بيمناک شود .ترس از جان خود و یا خویشاوندان نزدیک ،ترس از نقص در اموال،
ترس از هتک حيثيت یا ناموس خود همگي در حکم تهدید هستند .ولي ترس مذکور باید سبب
عيني و خارجي داشته باشد .مجرد خوف از دیگري تهدید محسوب نميشود .افزون بر آن ،اگر
اکراه با آزار و صدمه بدني همراه باشد اکراه مادي است(.اردبيلي ،پيشين )۱80 ،ایجاد ترس در
دیگران در شریعت اسالم ،که مباني قوانين کيفري ایران بر اساس آن تدوین گردیده ،مذموم
شناخته شده است .چنانچه شخصي دیگ ري را به ضررهاي جاني ،مالي ،ناموس و یا عرضي بيم
دهد ،مستحق مجازات خواهد بود و فقه اماميه براي چنين ترساندني حرمت قائل شده است .از
امام صادق (ع) نقل شده است« :مَن رَوَّعَ مُؤمِناً بِسُلطانٍ لِيصيبَهُ مِنهُ مَکروُهٌ فَلَم يصِبهُ فَهُوَ

قدرتمندي تهدید کند تا به او آسيبي برساند ليکن موفق به این کار نگردد و آسيبي به آن

محمد مهدي رحيمي و همکاران

شخص وارد نشود ،بواسطه ترسي که در دل مؤمن ایجاد شده است در آتش خواهد رفت و اگر
سعایت او به نتيجه رسيده و به مؤمن آسيبي برسد ،چنين کسي با فرعون و فرعونيان در آتش
گرفتار خواهد شد(.محمدي ري شهري)547 ،۱3۹0،
بنابراین ترسي که در جرم تهدید ،مورد مطمح نظر قرار ميگيرد ،باید منطبق با سه مفهوم
باشد .نخست اینکه بزه دیده واقعاً ترسيده باشد .دوم اینکه به طرز معقول و متعارفي ترس
ایجاد گردد و آخر اینکه ترس ایجاد شده پایدار باشد .بنابراین ميتوان بيان کرد ترسي ميتواند
جرم تهدید را تحقق بخشد که واقعي ،معقول و پایدار باشد .با این وجود هر یک از مفاهيم و
شرایط مذکور مستلزم ایضاح و تبيين هستند که به شرح ذیل به آنها ميپردازیم.
 -4-2-1ترس واقعي

1

پيش از محکوم نمودن فردي به اتهام تهدید کيفري ،مقام تحقيق ميبایست به احراز این
مسئله بپردازد که آیا مخاطبِ (بزه دیده) تهدید واقعاً ترسيده است یا خير .بهعنوان مثال اگر
مخاطب بخندد و در پاسخ اظهارات تهدیدآميز مرتکب بگوید« :خوب ،که چي» حاالت و
اظهارات وي بهترین اماره براي جدي نگرفتن تهدید مرتکب و به تبع آن عدم ایجاد ترس واقعي
در مخاطب است .در نقطه مقابل ،چنانچه مخاطب درصدد تهيه تجهيزات امنيتي برآید و خود
را مخفي نماید ،اقدامات مذکور بهترین اماره براي ایجاد ترس واقعي در وي محسوب ميگردد.
 -4-2-2ترس متعارف

2

2
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ترس ایجاد شده در مخاطب ،بواسطه رفتار تهدیدآميز مرتکب ،باید به نحو معقول و
متعارفي حاصل شده باشد و به عبارت دیگر رفتار مرتکب به نحو منطقي ایجاد ترس نماید .در
اینجا بحث درخصوص اِعمال معيارهاي عيني 3و ذهني 4مطرح ميگردد .از منظر معيار ذهني
(شخصي) در هر پرونده و بسته به ماهيت تهدید و شرایطي که دارد ،صرفاً مخاطب و ترس
ایجاد شده در وي مدنظر قرار ميگيرد و اهميتي ندارد سایر شهروندان بواسطه چنين رفتاري
احساس ترس ننمایند .این معيار و ضابطه با ترس متعارف در تعارض است .در نقطه مقابل و از
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دیدگاه معيار نوعي ،صرف ترس ایجاد گردیده در مخاطب مهم نيست بلکه آن چيزي که از
اهميت برخوردار مي باشد این است که نوعاً افراد جامعه و غالب شهروندان بواسطه رفتار
تهدیدآميز مرتکب احساس ترس نمایند.
نکته مهم و قابل توجه این است که ترس متعارف و توانایي انجام موضوع تهدید توسط
مرتکب دو مقوله متفاوت بهشمار ميآیند و آن چيزي که از اهميت برخوردار ميباشد این است
که مخاطب به نحو معقول و متعارفي به قریبالوقوعِ بودن تهدید اعتقاد داشته باشد .به.عنوان
مثال شخصي که دیگري را تهدید به تيراندازي به سمت وي ميکند و دستش را داخل جيبش
مينماید تا به نظر بياید داخل جيب وي اسلحه ميباشد ،هر چند واقعاً اسلحهاي را حمل
نمي کند ،این براي تحقق تهدید و ایجاد ترس متعارف کافي است ،زیرا مخاطب قریبالوقوع
بودن تهدید را احتمال ميدهد.
 -4-2-3ترس پايدار

1

ارائه تعریفي دقيق از ترس پایدار با مشکل همراه است .بهترین روشي که براي درک و
تبيين مفهوم مذکور مي توان در نظر گرفت ،بررسي حالت ذهني مخاطبِ تهدید است .در واقع
براي ترس پایدار و اینکه تا چه مدتي ترس واقعي و متعارف در مخاطب باقي خواهد ماند،
نمي توان چهارچوبِ زماني مشخصي را تعيين نمود بلکه تصميم قضایي باید در هر پروندهاي و
البته به شرایط و اوضاع و احوال آن باشد .معذلک ترس پایدار بيش از چند لحظه به طول
خواهد انجاميد و آني نميباشد.
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از دیگر ویژگيهاي جرم تهدید آن است که مرتکب عامدانه به ارتکاب آن اقدام نماید .به
عبارت دیگر مرتکب نسبت به موضوع و نتيجه رفتار تهدیدآميز خود آگاهي داشته باشد و
توأمان ارتکاب چنين رفتاري را بخواهد.
در حقوق کيفري ایران و ایاالت متحده آمریکا ،یکي از ویژگيهاي تحقق تهدید کيفري،
عمدي بودن رفتارِ مرتکب است .به عنوان نمونه در حقوق کيفري ایران جرم عام تهدید موضوع
ماده  66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2عمدي است ولي به لحاظ این که مقيد

Sustained fear.

1
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به نتيجه نيست (جرمي مطلق است) سوء نيت عام کافي خواهد بود(.آقایينيا ،پيشين)207 ،
در ایاالت متحده آمریکا نيز تحقق جرم تهدید مستلزم عمد مرتکب است .بهعنوان نمونه
ميتوان به مواد  87۱با عناوین «تهديد عليه رئيس جمهور و جانشيان رياست
جمهوري» « 878 ،تهديدات و اخاذي عليه مقامات و مهمانان رسمي خارجي ،يا
اشخاص تحت حمايت بينالمللي» و « 87۹تهديدات عليه رؤساي جمهور سابق و
برخي اشخاص ديگر» از مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا اشاره نمود که در صدر
مواد قانوني مذکور ،قانونگذار ایاالت متحده آمریکا به عالمانه ۱و عامدانه 2بودن رفتار ارتکابي
مرتکب تصریح نموده است 3.بنابراین چنانچه شخص تهدیدکننده در رفتار ارتکابي خود عمد
نداشته باشد ،اصدار حکم محکوميت وي فاقد وجهات قانوني خواهد بودClarkson, 1987, ) .
(141

 -4-4صريح بودن

4

تهدید اعم از آنکه مستقيم یا غيرمستقيم باشد ،باید صریح باشد .در ایاالت متحده آمریکا به
صریح بودن تهدید اشاره شده و یکي از ویژگيهاي تهدید کيفري را صریح بودن تهدید
برشمرده است .به عنوان نمونه ماده  422از مجموعه قوانين کيفري ایالت کاليفرنيا در تعریف
تهدید کيفري به صریح بودن رفتار مرتکب اشاره نموده است.
این ویژگي ،در پرونده رايان در سال  52002مورد مطمح نظر قضات ایاالت متحده قرار
گرفت .بدین شرح که لري مکفایل ،6افسر پليس مستقر در دبيرستان ،در حال رانندگي به

Knowingly.
Will.
§871. Threats against President and successors to the Presidency:
"(a) Whoever knowingly and willfully deposits for conveyance in the mail or for a delivery from any post
"office or by any letter carrier … .
§878. Threats and extortion against foreign officials, official guests, or
internationally protected persons:
"(a) Whoever knowingly and willfully threatens to violate section 112, 1116, or 1201 shall be fined under
this title or imprisoned not more than five years, or both, except that imprisonment for a threatened
"assault shall not exceed three years… .
§879. Threats against former Presidents and certain other persons
""(a) Whoever knowingly and willfully threatens to kill, kidnap, or inflict bodily harm upon … .
4
Unequivocal.
5
In re Ryan D (2002).
6
Lori Mcphail.
2
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سمت مدرسه بود که مالحظه کرد ،رایان( ۱که فرد خردسالي بود) با تعدادي از دانشآموزان،
درخارج از محوطه مدرسه و در اثناي ساعت درسي در حال صحبت است .مکفایل پس از توقف
از آنها درباره پرسه زني در خيابان سوال نمود و در ادامه آنها را بازرسي بدني کرد و متعاقباً سوار
ماشين نمود تا به مدرسه برگرداند .در همين حين از رایان ماري جوانا کشف کرد و او را به
شدت مورد خطاب قرار داد .حدود یک ماه بعد از این اتفاق ،رایان در کالس نقاشي ،که ملزم به
ارائه یک پروژه هنري بود ،تصویري را نقاشي کرد که در آن یک شخص خردسالي که گرمکن
کاله دار سبز به تن نموده به پشت سر افسر پليس زني که یونيفرم با نشان شماره  67را
پوشيده ،شليک کرده است و در نتيجه موهاي افسر خوني شده و تکهاي از گوشت صورت وي
جدا گردیده است .هنگامي که معلم هنر ،نقاشي او را دید ،دریافت که نقاشي مذکور ترسناک و
نگران کننده است ،فلذا موضوع را به مدیر اطالع داد و مدیر مدرسه نيز با بررسي نقاشي و نشان
شماره  67به کار رفته در آن ،تشخيص داد که مخاطب نقاشي لري مکفایل ميباشد و موضوع
را به وي اطالع داد .فرداي آن روز ،معاون مدرسه درخصوص نقاشي فوق از رایان سوال کرد که
وي پس از اینکه ابتدا گفت نقاشي وي تصویر کلي از ناراحتي وي از افسران پليس است،
سرانجام پذیرفت که او همان خردسالي است که در نقاشي ،گرمکن کالهدار سبز پوشيده و
قرباني ني ز افسر مکفایل است .در ادامه او گفت از دست مکفایل عصباني است زیرا مکفایل به
خاطر داشتن مقداري ماري جوانا او را سرزنش کرده است .روز بعد هنگامي که افسر مکفایل
نقاشي را دیده بسيار شوکه شده بود و وي به خاطر تصویر شليک و پاشيدن سرش غمگين شد
و این تصویر او را خيلي ناراحت کرد و او براي چند روزي به مدرسه نيامد.
دادگاه نوجوانان رفتار رایان را مصداقي از تهدید کيفري برشمرد و درخصوص آن مجازات
اعمال کرد ،ليکن دادگاه تجدیدنظر ،با نقض رأي صادره از سوي دادگاه نوجوانان ،رفتار رایان را
مشمول عنوان مجرمانه تهدید کيفري ندانست و چنين استدالل کرد« :شعرا و نقاشان هميشه
براي ابداع جسورانه خود مجوز داشتند .یک نقاشي ،حتي اگر شکل خشونتآميزي را به تصویر
کشيده باشد ،ضرورتاً مبهم است .زیرا آن ممکن است به عنوان یک نماد یا اغراق یا اعتقادات به
کار رود .ابهام مذکور ممکن است به واسطه شرایط و اوضاع و احوال پيراموني تصویر ،رفع
گردد».

Ryan D.

1
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با این وجود قابل مجازات دانستن نقاشي به عنوان تهدید کيفري با تفسير مضيق قوانين
کيفري ماهوي در تعارض است .بنابراین تهدید کيفري باید صریح ،روشن ،مشخص و فوري
باشد.
 -4-5قريبالوقوع بودن

ارتکاب موضوع تهدید از دیدگاه مخاطب باید قریبالوقوع باشد .بدین شرح که مخاطب
احتمال نزدیکترین (زمان) اجراي موضوع ۱تهدید را از سوي مرتکب بدهد .البته قریبالوقوع
بودن تهدید ،بدین معني نميباشد که موضوع تهدید باید در همان لحظه به اجرا درآید ،بلکه
مخاطب تشخيص دهد در صورت عدم همراهي با تقاضا یا درخواست مرتکب ،او قادر خواهد بود
موضوع تهدید را در هر زماني که اراده نماید انجام دهد .در واقع با توضيحات مذکور ،ميتوان
بيان نمود بين قریب الوقوع بودن تهدید و ایجاد ترس واقعي ،متعارف و پایدار در مخاطب رابطه
مستقيمي وجود دارد .چنانچه مخاطبِ تهدید ،اجراي موضوع آن را از سوي مرتکب قریبالوقوع
تشخيص ندهد ،ترس واقعي و متعارف در وي شکل نخواهد گرفت ،زیرا انسان متعارف از
اظهارات تهدیدآميز شخصي که ميداند وي قادر به انجام موضوع تهدید نيست ،نخواهد ترسيد.
به عنوان نمونه در پرونده لوپز ،سال  ،2۱۹۹۹وي به دليل بيان جمله« :من دوستانم را
ميآورم و تو را خواهم کشت» به همسر پدرش و به تبع ارتکاب جرم تهدید به حبس
محکوم شد) Begovich, 2016, 217( .
مطابق گزارش افسر ناظر ،در سال  ،۱۹۹5آقاي آنتونيو لوپز اقدام به تهدید خانم بتي ،
همسر پدرش ،نمود .لوپز گفت که او ميخواهد اسلحهاش را بياورد و یک تير بين دو چشم
3

4

(بتي) قرار بدهد و سرت را با گلوله متالشي کند ،تو دله دزد هستي ،من ميروم تا
الفاظ تهدیدآميز به کار رفته از جانب لوپز به شدت بتي را مرعوب نموده بود .او سریع آنجا
را ترک و موضوع را با پليس درميان گذاشت .پليس عليرغم مقاومت از سوي لوپز ،او را دستگير
1

Immediate possibility of execution.
)People v. Lopez)1999
3
Antonio Lopez.
4
Betty.
2
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کرد .حدود یک هفته بود که لوپز داروي روانگردان مصرف ميکرد .پس از جري تشریفات
قانوني لوپز در ماه مِي سال  ۱۹۹5به ارتکاب جرم تهدید به حبس یک سال و چهار ماه محکوم
شد.
نکته قابل توجه این است که در پرونده فوق تهدید به کار رفته قریبالوقوع بود ،یعني
مخاطب تهدید (بتي) تشخيص داد که مرتکب (لوپز) قادر به انجام موضوع تهدید (قتل بتي)
است و بدین سبب به شدت ترسيد و مرعوب شد.
رویکرد ف وق در حقوق کيفري ایران نيز به رسميت شناخته شده و محکوم نمودنِ شخصي
که دیگري را تهدید به عملي خارج از توانِ خود نموده مخدوش است.
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ویژگي دیگر تهدید که معموالً بدان پرداخته نميشود و به تبع آن در ارائه تعریفي جامع و
مانع از تهدید مغفول واقع مي شود ،غير قانوني بودن تهدید است .سوالي که مطرح ميگردد این
است که آیا تهدید قانوني وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مثبت خواهد بود و مهمترین مصادیق
تهدید قانوني را مي توان ،تهدید مهاجم از سوي مدافع در دفاع مشروع و همچنين تهدید متهم
از سوي پليس در زمان فر ار وي و لزوم به کارگيري سالح با توجه به قانون نحوه به کارگيري
سالح و همچنين تهدید دیگري به طرح شکایت عليه او در محاکم قانوني ،دانست .در فرضي که
متهم درحال فرار کردن است و مأمور پليس با در نظر گرفتن قانون به کارگيري سالح ،متهم را
تهدید به تيراندازي ميکند ،تحقق جرم تهدید ،با عنایت به اینکه رفتار مذکور با مجوز قانوني و
در راستاي اعمال قانون بوده است ،ممکن نخواهد بود.
همين رویکرد نيز در خصوص تهدید مهاجم از سوي مدافع در دفاع مشروع اتخاذ ميشود.
هنگامي که مهاجم با قهر و غلبه واردِ ملک و حریم خصوصي مدافع شده و قصد تجاوز به همسر
او را دارد و مدافع با تهدید او سعي بر احتراز مهاجم در خصوص اِعمال نيت شومش را دارد،
تهدید کيفري بهطور قطع محقق نخواهد شد.
در برخي موارد موضوع تهدید از مصادیق مجرمانه مصرّح در قانون نيست که در چنين
حالتي نيز تحقق جرم تهدید با مشکل مواجه است .به عنوان مثال شخصي با مراجعه به دادگاه
و کسب اطالع درخصوص رأي یا قرار صادره از سوي مقام قضایي متوجه صدور رأي به ضرر
خود مي گردد .لذا مقام قضایي را تهدید به تنظيم شکایت عليه وي و ارائه آن به دادسراي
انتظامي قضات مينماید .در چنين فرضي نيز با عنایت به اینکه موضوع تهدید از مصادیق
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مجرمانه مطروحه در قانون نميباشد و شکایت و تظلمخواهي از حقوق افراد است ،جرم تهدید
محقق نميگردد.
نتيجهگيري و پيشنهادها:
در این قسمت با مطمح نظر قرار دادنِ مطالب مذکور در نوشتار حاضر و توضيحات بيان
شده در بخشهاي فوق و با توجه به سواالت و فرضيات مطروحه ،به نتایج ذیل در خصوص جرم
تهدید کيفري نائل مي آیيم و به تبع آن به ارائه طریق در رابطه با نواقص و خالءهاي موجود
ميپردازیم.
ساختار شکلي مواد قانوني موجود در خصوص تهديد کيفري داراي نواقص
متعددي ميباشد که لزوم بازنگري قانونگذار را در اين خصوص طلب مينمايد.
نواقص مذکور در سه حوزه قابل بررسي و تأمل است.
نخست؛ متن و منطوق مواد قانوني در خصوص تهدید و به طور خاص مواد قانوني مصداق
عام تهدید کيفري (مواد  66۹قانون مجازات اسالمي ،تعزیرات  ۱375/3/2و  2۱۱-3قانون
جزاي نمونه ایاالت متحده آمریکا).
دوم؛ پراکندگي مواد قانوني مرتبط با تهدید کيفري.
سوم؛ خالءهاي قانوني

 66۹قانون مجازات اسالمي (تعزیرات  )۱375/3/2عالوه بر بزهدیده ،شامل بستگان وي نيز
ميگردد ،در حالي که در مفاد ماده  2۱۱-3قانون جزاي نمونه ایاالت متحده آمریکا صرفاً
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در خصوص ایراد وارده به حوزه نخست باید خاطر نشان نمود؛ حقوق کيفري ایران ،موضوع
تهدید را به درستي به موارد قتل یا ضررهاي نفسي یا شرفي یا مالي یا افشاي سر احصاء نموده
است در حالي که موض وع تهدید در حقوق کيفري ایاالت متحده آمریکا ،ارتکاب هرگونه جرم
خشونتآميز است ،فلذا موضوعِ تهدید در حقوق کيفري ایران وسيعتر از حقوق کيفري آمریکا
مي باشد و با عنایت به توضيحات مطرح گردیده بيمِ اضرارِ مالي در برخي موارد همطراز اضرار به
جان یا نفسِ مخاطبِ تهدید قرار ميگيرد .خواسته شخصِ تهدیدکننده در تحقق یا عدم تحقق
جرم تهدید نقشي ایفاء نميکند ،ليکن شایسته است در تدوین قوانين کيفري قانونگذار
مصادیقي که مرتکب با تهدیدِ مخاطب خواستهاي نامشروع داشته باشد از مواردي که به صورت
مطلق مخاطب را تهدید مينماید تفکيک نماید.
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بزهد یده مورد مطمح نظر قرار گرفته است و حقوق کيفري ایران به درستي شمول تهدید را به
بستگانِ مخاطبِ تهدید تسرّي داده است و ماده  2۱۱-3قانون جزاي نمونه ایاالت متحده
آمریکا به علت عدم اشاره به تهدیداتِ عليه بستگانِ مخاطبِ تهدید با نقص همراه است ،هر
چند به صورت پراک نده و در برخي مواد قانوني مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا
بدان اشاره شده است .زیرا همان گونه که به تفصيل مطرح شد در برخي موارد تأثيري که تهدید
بستگانِ نزدیکِ بر مخاطب ميگذارد به مراتب بيشتر از تهدید خود مخاطب ميباشد .با این
حال نقص قانون نویسي در ماده  66۹قانون مذکور به واسطه عدم تبيين و ایضاح بستگانِ
مخاطبِ تهدید به چشم ميخورد که این موضوع مستلزم بازنگري از سوي قانونگذار است.
در هر دو ماده قانوني هيچگونه تصریحي به سه ویژگي مهم تهدید که عبارت هستند از
صریح ،قریبالوقوع و غيرقانوني ،نشده است.
د ر خصوص حوزه دوم یعني پراکندگي مواد قانوني مرتبط با تهدید در حقوق کيفري آمریکا
شاهد آن هستيم که در مجموعه قوانين حقوقي ایاالت متحده آمریکا هيچگونه تصریحي به
تهدید عام کيفري نشده است و به منظور تطبيق رفتارهاي مجرمانه به مصداق عام تهدید
کيفري ميبایست به ماده  2۱۱-3قانون جزاي نمونه رجوع نمود .در حقوق کيفري ایران چنين
پراکندگي به مراتب بيشتر است .تهدید با سالح ،تهدید مأموران ،تهدید عليه بهداشت عمومي و
نسبت به وسایل حمل و نقل در فصول جداگانه و غيرمرتبط با تهدید عام کيفري اشاره شده
است و همچنين تهدید در انتخابات و تأسيسات هوایي در قوانين متفاوتي جرماِنگاري شدند.
در مورد حوزه سوم که خالءهاي قانوني ميباشد باید متذکر شد در حقوق کيفري آمریکا
هر چند کمتر و حقوق کيفري ایران بيشتر با چنين مشکلي مواجه هستيم .در حقوق کيفري
ایران قانونگذار به تهدید مقامات از قبيل ریيس جمهور ،قضات ،نمایندگان و اشخاصي که در
تصميمات سياسي تأثيرگذار هستند ،هيچگونه اشارهاي ننموده است .همچنين قوانين هر دو
کشور فاقد عناوین مجرمانه با موضوع تهدید متهمان از سوي مأموران هستند که با عنایت به
توضيحات اشاره شده لزوم جرماِنگاري آن واضح است.
بنابراین نقص در حوزههاي سه گانه فوق و ساختار شکلي مواد قانوني فعلي در خصوص
تهدید کيفري ،لزوم بازنگري قانونگذاران هر دو کشور را در این خصوص ميطلبد.
تحقق تهديد کيفري منوط به ايجاد رعب و وحشت در مخاطب نسبت به جان،
نفس ،عرض و اموال وي و عمدي ،صريح ،غيرقانوني و قريب الوقوع بودن رفتار
مرتکب است.

محمد مهدي رحيمي و همکاران

جرم تهدید با ایجاد رعب و وحشت و ترس در مخاطب بواسطه رفتار مرتکب تحقق پيدا
مي نماید و چنانچه رفتار تهدیدآميز مرتکب ،ترسي در مخاطب ایجاد ننماید ،انطباق رفتار وي
با جرم تهدید مشکل خواهد بود .نکته حائز اهميت این است که ترسِ ایجاد شده باید با سه
شرط و مفهوم مقرون باشد .به عبارت دیگر ترس ایجاد شده بواسطه رفتار مرتکب ميبایست
واقعي ،متعارف و پایدار باشد و در صورتي که ترس فاقد چنين شرایطي باشد ،صدور حکم
محکوميت نسبت به مرتکب ممکن نخواهد بود .همچنين مرتکبِ تهدید کيفري در رفتار
ارتکابي باید عمد داشته و آن را غيرقانوني انجام داده باشد .توأمان با شرایط مذکور ،ارتکاب
موضوعِ تهدید از دیدگاه مخاطب باید قریبالوقوع باشد .بدین شرح که مخاطب احتمال نزدیک-
ترین (زمان) اجراي موضوع تهدید را از سوي مرتکب بدهد .مع الوصف براي به وقوع پيوستنِ
تهدید از منظر فقه اماميه وجود حداقل پنج شرط ضروري است -۱ :تهدیدِ اکراهکننده (مکرِه)
نسبت به مال ،جان یا آبروي اکراهشونده (مُکَره) یا بستگان او -2 ،توانایي مُکِره بر عملي
ساختن تهدید خود -3 ،عارض شدن بيم بر مُکرَه از ناحيه مُکرِه -4،زیان داشتن فعل تهدید
شده -5 ،وجو د نداشتن راه رهایي از آن ،حتي به فرار یا کمک گرفتن از دیگري .چنانچه یکي از
شرایط مذکور در رفتار مرتکب وجود نداشته باشد ،تحقق تهدید کيفري غير ممکن خواهد بود.
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