
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 جرم مزاحمت تلفنی

 ها در رویه دادگاه
 

 
 گروه پژوهشی 

چراغ دانشانتشارات 



 

 

 المللی حقوقی سنا ینببنیاد 

ین، مدرسکین، وککو و کارشناسکان    مکللف با تیمی متشکل  ا    «المللی حقوقی سنا ینببنیاد »

 ثبتی،ای، گمرکی،  بیمههای: اموک و اراضی، سرقفلی،  های تخصصی در حو ه مجرب با کارگروه

مطالبات، تنظیم قراردادها، ارث و امور حسبی، امور خانواده و مسائ  کیفری آمکاده ارائکه    وصول

 باشد. یهنان محترم میم همهای حقوقی  مشاوره و پاسخگويی به پرسش

 02۵ 88۵10602-8886۱۵20: گروه وکالی سنا

 88۵10808:ارتباط مستقیم با دفتر واحد دعاوی

 

 

 

 

 دانشانتشارات چراغ 

 اير   بازرسری   هرای  پیگیریی  و دريافتي های گزارش طي دارد مي اعالم دانش چراغ انتشارات

 دانرر  چرریا  انتشررارا  آرم و اسرر  از اشرر ا  از بعضرري اسرر  گیديرر   مشرر   انتشررارا 

 خیابرا   در دانر   چریا   انتشارا  از ایشعبه يا نماين   را خود مجعول به يا نمود  سوءاستفاد 

 پیگیریی  ضرم   کره  انر   نمرود   معیفي ها شهیستا  و ها استا  از بعضي حتي و تهیا  در انقالب

 پ ر   و چرا   نشری   حوز  همکارا  استحضار به خاطي اش ا  اي  با قضايي بیخورد و قانوني

 در موضرو   اي  ها شهیستا  يا تهیا  در شعب در نماين گي وجود صور  رسان  که درمي کتاب

 .ش  خواه  اعالم انتشارا  رسمي ساي 

 ۵1، واحد 6ط  ،1یر، ورودی مدرس، کوچه ما ندرانی، پ ت هفتتهران، میدان 

 02۵ 88۵1060۵-2تلفن تماس: 

www.cheraghdanesh.com 

هاست. یشهاندچراغ دانش، چراغ راه 



 

 

  



 فهرست کلی

 8 ............................................................................................................................. مقدمه

 30 ............................................................. هیو نمونه شکوائ یجرم مزاحمت تلفن یمعرف

 ۵۱ ...............................................به جرم در دادسرا و دادگاه یدگیرس یمبحث اول: روند عمل

 21 ............................................................................ یجرم مزاحمت تلفن یمبحث اول: معرف

 2۱ ........................................................ یجرم مزاحمت تلفن دهنده  یمبحث دوم: ارکان تشل

 ۹۵ .................................................. یدر خصوص جرم مزاحمت تلفن ژهيمبحث سوم: احلام و

 ۹2 .................................................. یبه جرم مزاحمت تلفن یدگیرس فاتيمبحث چهارم: تشر

 ۹6 ............................................................................ یه جرم مزاحمت تلفنینمونه شکوائ

 07 ....................................................................... ها دادگاه هیدر رو یجرم مزاحمت تلفن

 ۹۳ ..................................................................... کشور یعالوانيد هيآراء وحدت رو :مبحث اول

 1۱ .......................................................................... کشور یعال وانيشعب د یمبحث دوم: آرا

 98 ....................................................................... ها دادگاه یدر آرا یمزاحمت تلفن جرم

 6۵ ................................................................. دنظريو تجد یبدو یها دادگاه یآرا :مبحث اول

 328 ............................................................... یقضائ یها در نشست یجرم مزاحمت تلفن

 339 ............................................................. یمشورت یها هیدر نظر یجرم مزاحمت تلفن

 303 ...................................................................و مقررات نیدر قوان یجرم مزاحمت تلفن

 307 .............................................................................................................. منابع و مآخذ

 فهرست جزئی

 8 .............................................................................................................................. مقدمه

 30 ............................................................. هیو نمونه شکوائ یجرم مزاحمت تلفن یمعرف

 ۵۱ .................................................................. صالح یه و مراجعه به دادسرایشلوائ میگفتار اول: تنظ

 2۵ ..................................................یدگیوقت رس نییو تع یگفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدو

 22 ........................................ یدگیوقت رس نییو تع دنظريگفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجد

 22 ................................................................. مح  وقوع جرم یحلم در دادسرا یگفتار چهارم: اجرا

 21 ............................................................................................ یجرم مزاحمت تلفن یمبحث اول: معرف

 2۱ .................................................................... یجرم مزاحمت تلفن دهنده  یمبحث دوم: ارکان تشل

 2۱ ................................................................................... یجرم مزاحمت تلفن یگفتار اول: عنصر قانون



 

 27 .................................................................................... یجرم مزاحمت تلفن یگفتار دوم: عنصر ماد

 ۹0 ................................................................................... یجرم مزاحمت تلفن یگفتار سوم: عنصر روان

 ۹۵ ............................................................. یدر خصوص جرم مزاحمت تلفن ژهيمبحث سوم: احلام و

 ۹۵ ............................................................................ یگفتار اول: شروع به جرم در جرم مزاحمت تلفن

 ۹۵ ....................................................................................... یگفتار دوم: معاونت در جرم مزاحمت تلفن

 ۹۵ ...................................................................................... یگفتار سوم: شرکت در جرم مزاحمت تلفن

 ۹2 ............................................................. یبه جرم مزاحمت تلفن یدگیرس فاتيمبحث چهارم: تشر

 ۹2 .......................................................... جرم نيبه ا یدگیدر رس یمراجع قضائ تیگفتار اول: صوح

 ۹۹ ............................................................... آن یقانون یها نهيو هز هیشلوائ ميتقد قهيگفتار دوم: طر

 07 ....................................................................... ها دادگاه هیدر رو یجرم مزاحمت تلفن

 ۹۳ .................................................................................... کشور یعالوانيد هيآراء وحدت رو :مبحث اول

 ۹۳ ..................................................................................... یدر جرم مزاحمت تلفن یقضائ تی. صوح۵

 1۱ .......................................................................................... کشور یعال وانيشعب د یمبحث دوم: آرا

 1۱ ........................................................... یبه جرم مزاحمت تلفن یدگیصالح در رس یمرجع قضائ .۵

 ۱0 ........................................................................................... یو مزاحمت تلفن نیتوه یتعدد معنو .2

 ۱1 ........................................................... یبه جرم مزاحمت تلفن یدگیدر رس دار تی. دادگاه صوح۹

 98 ....................................................................... ها دادگاه یدر آرا یمزاحمت تلفن جرم

 6۵ ............................................................................... دنظريو تجد یبدو یها دادگاه یآرا :مبحث اول

 6۵ ......................................................................................................... تلفن ۀلیوس به نیو توه دي. تهد۵

 6۹ .......... است. ینقد یدر جرم مزاحمت تلفن یجزا  یا  موجبات تقل یشاک تيرضا  ی. تحص2

 66 ............................................. است. یتلفن جرم خاص مزاحمت تلفن قيا  طر نیو توه دي. تهد۹

 68 .................................................................................................................... با نامحرم یملالمه تلفن .1

 72 ................................................................................................... بانوان یبرا یمزاحمت تلفن جاديا .۱

 71 ........................................................................................................... ا  طرف  وج یمزاحمت تلفن .6

 77 ..................................................................................................... امکیبا ارسال پ یمزاحمت تلفن .7

 78 ......................................................................................... امکیارسال پ قيا  طر ی. مزاحمت تلفن8

 80 ........................................................................... یو مزاحمت تلفن نیو توه ديتهد یتعدد معنو .۳

 8۹ ..................................................................... تلفن لهیوس به نیشدن توه یتلق ی. مزاحمت تلفن۵0

 8۱ ..............................................................................یدر جرم مزاحمت تلفن تیلزوم احرا  سوءن .۵۵

 87 ........................................ نیطرف تیدر صورت وجود رابطه  وج ی. عدم وقوع مزاحمت تلفن۵2



 8۳ .................. «حالت  م،یرس یحسابت را م»  ی  قبا يیها و استعمال جمله ی. مزاحمت تلفن۵۹

 ۳0 .......................................................................در جرم مزاحمت یو سبب ینسب ی. شهادت اقربا۵1

 ۳2 ................................ صورت مستق  به یدر قالب مزاحمت تلفن نیمجا ات توه تیعدم قابل .۵۱

 ۳1 ........................................................................... یو فحاش یها در مزاحمت تلفن . جمع مجا ات۵6

 ۳7 ......... یدر قالب مزاحمت تلفن نیو مزاحمت در صورت ارتلاب توه نی. جمع مجا ات توه۵7

 ۳۳ ................................................................................ برعلس اي وجه  هی وج عل ی. مزاحمت تلفن۵8

 ۵02 .......................................................................... یبر مزاحمت تلفن تیوجود رابطه  وج ری. تأث۵۳

 ۵06 .............................................................................. یبر مزاحمت تلفن تیعلقه  وج ری. عدم تأث20

 328 ............................................................... یقضائ یها در نشست یجرم مزاحمت تلفن

 ۵۵۵ ................................................... (sms) یمتن امیپ قيا  طر یراخوقیغ کی. ارسال الفاظ رک۵

 ۵۵2 ............................................................................. یقاب  گذشت بودن جرم مزاحمت تلفن ری. غ2

 339 ............................................................. یمشورت یها هیدر نظر یجرم مزاحمت تلفن

 ۵۵7 ......................................... راتيدر قانون تعز یجرم مزاحمت تلفن یمجا ات برا نیی. عدم تع۵

 ۵۵7 .................................................................................... یفحاش اي ديتوأم با تهد ی. مزاحمت تلفن2

 ۵۵8 ............................................................................................ نیو توه ی. تعدد جرم مزاحمت تلفن۹

 ۵۵۳ .............................. یو مزاحمت تلفن یکارت در پرونده سرقت گوش می. دستور سو اندن س1

 ۵۵۳ .............................................................................. یدر جرم مزاحمت تلفن دار تی. مرجع صوح۱

 303 ...................................................................و مقررات نیدر قوان یجرم مزاحمت تلفن

307 ................................................................................................................ منابع و مآخذ



 

 

  



 

 مقدمه

ها در استنباط ا  قوانین و مقررات در جهت انطباق بکا   معموالً رويه عملی دادگاه

هکا بکه    هکای تووريکک دانشکگاه    مصاديق واقعی تکا حکدودی بکا آندکه در ککوس     

شود متفکاوت اسکت البتکه رونکد آمو شکی و       دانشجويان حقوق آمو ش داده می

های درسی هم به شللی است که برای طی مراح   در کوسطريق ارائه مطالب 

صورت توکوری و بکدون تطبیکق بکا      تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سلاالت به

کند. به اين ترتیکب معمکوالً چکون املکان انجکام ککار        مصاديق عملی کفايت می

عملی حکین تحصکی  در دانشکگاه بکرای دانشکجويان ايکن رشکته وجکود نکدارد          

شکوند بکا کمبکود آگکاهی و اطوعکات ا        وقتی مشغول به کار می التحصیون فارغ

ها مواجکه هسکتندل لکیلن     رويه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحصکی    اهمیت آگاهی ا  رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هکی  فکارغ  

ت و ترديد تنها منبکع آمکو ش عملکی وکالکت، قضکاو      حقوقی پوشیده نیست. بی

ها و جلسکات رسکیدگی،    طورکلی رشته حقوق، قب  ا  حضور عملی در دادگاه به

هکا   باشدل به عبارت ديگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ های قضائی می رويه

صورت عملی در حال انطبکاق قکوانین بکا     نظرهای کسانی که هر رو  به و اختوف

عملککی را در اختیککار توانککد اطوعککات کککاربردی و  مصککاديق واقعککی هسککتند مککی

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیون حقوق بیش ا  سايرين به مطالعکه رويکه قضکائی نیا منکد      اگرچه فارغ

نیکا  ا  مطالعکه و    بی هستندل اما هی  قشری ا  جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشدل  يرا رويه قضائی درواقع محکرک   تحقیق و تفحص در اين حو ه علمی نمی

باشد و غفلت ا  اين حکو ه   ست که دائم در حال تغییر و تحول میرشته حقوق ا

ماندگی ا  علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد. ا  ايکن   موجب عقب



 

آوری و  رو ناشران تخصصی ايکن حکو ه، هرککدام بکه طريقکی نسکبت بکه جمکع         

کننکد ککه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقکدام مکی   انسجام

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی ا  وظايف فرهنگی 

صکورت   بندی مطالب رويکه قضکائی بکه    خود در نظر دارد نسبت به تدوين و جمع

های مخصوص برای هکر دعکوا طکی يکک کتکاب       فرد با ويژگی منظم و منحصربه

اقکدام نمايکد    صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعکوا  جداگانه به

هکا تحکت عنکوان کلکی      ای ا  کتکاب  مجموعکه  ،لذا در راستای تأمین ايکن هکدف  

ککه شکام  مکوارد  يکر اسکت تکدوين و تکألیف         «ها دعوای... در رویه دادگاه»

 خواهد شد:

 آراء وحدت رويهل .3

 آرای اصراریل .0

 عالی کشورل آراء شعب ديوان .0

 های بدوی و تجديدنظرل آراء دادگاه .4

 های قضائیل نشست .9

 های مشورتیل نظريه .0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

در اين مجموعه سعی شکده اسکت رويکه قضکائی کشکور در خصکوص هکر دعکوا         

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکو، حقوقدانان و قضات محتکرم در   به

مترين  مان به بهترين وجه مطالب مطلوب خکود را  مراجعه به رويه قضائی در ک

هکا )دادگکاه بکدوی و     يافته و استفاده نمايند. با توجه به تعدد بسکیار آراء دادگکاه  



تجديدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده ا  موارد متفاوت آراء صادره 

  آراء در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در ساير مواردل مث

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا بکا   وحدت رويه، آراء ديوان

کنندگان عزيز قکرار   توجه به اهمیت اين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 گیرد.

 های کتاب: مختصر ويژگی

 تدوين و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوال .3

 عی برای هرکدام ا  مطالبلبندی موضو تقسیم .0

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل .0

 صورت خوصه در فهرستل ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سه  و آسان به مطلب دلخواه در کمترين  مان. .9

انتشارات مفتخر خواهد شد ا  تجربیات، آراء و ساير مطالب حقوقی « گروه پژوهشی»

موجود نزد اساتید، وکو، حقوقدانان و ساير هملاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه 

های بعدی استفاده نمايد. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزيز  در چاپ

ا  هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خکود در مکورد هرککدام ا  موضکوعات     

تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضکر يکاری    صورت )کتبی يا ا  طريق ايمی  يا به

 فرمايند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششهزار و سیصد و نود و  یک



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  یجرم مزاحمت تلفن یمعرف

هینمونه شکوائ  

 

 فصل اول



 

 

 

   



 

 

 دادگاهمبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و 

ای وجود دارد ککه   رسیدگی به هر عنوان مجرمانه، مراح  چهارگانه جهت

شاکی بايد ضمن آگکاهی ا  ايکن مراحک  اقکداماتی ککه بکه وی مربکوط و        

باشد را انجام داده تکا شکلوائیه وی ثبکت و انجکام تحقیقکات،       منتسب می

 تعقیب، رسیدگی، صدور حلم و اعمال مجا ات فراهم گردد.

 ظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالحگفتار اول: تن

خکواهی تنظکیم شکلوائیه     اولین اقکدام شکاکی بکرای اعکوم جکرم و تظلکم      

قکانون آيکین دادرسکی کیفکری مصکوب       61چرا که مطابق ماده  لباشد می

يلی ا  جهات قانونی برای شکروع بکه تعقیکب، شکلايت شکاکی يکا        ۵۹۳2

شته باشد اقامه دعکوا  مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی دا

 شود. و تعقیب متهم ا  اين جنبه ا  وظايف دادستان محسوب می

قکانون   68بکه تللیکف مکاده     الف( نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن:

تواند شخصاً يکا توسکط    آيین دادرسی کیفری شاکی يا مدعی خصوصی می

 شود. وکی  شلايت کند. در شلوائیه موارد  ير قید می

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سکن، شکغ ، میکزان تحصکیوت، وضکعیت       .3

تأه ، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملکی، نشکانی دقیکق و در    

)ايمی (، شماره تلفکن ثابکت و همکراه و ککد      نگار یامپصورت املان نشانی 

 لشاکی یپست

 لموضوع شلايت، تاريخ و مح  وقوع جرم .0

 لضرر و  يان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی .0



هیو نمونه شکوائ یجرم مزاحمت تلفن یمعرف  61 

 

ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت  .4

 لاملان

 لعنه يا مظنون در صورت املان مشخصات و نشانی مشتلی .9

قضائیه مللف است اوراق متحدالشل  مشتم  بر موارد فکوق را تهیکه    قوه

دهد تا در تنظیم شکلوائیه مکورد اسکتفاده     کند و در اختیار مراجعان قرار

 قرار گیرد. عدم استفاده ا  اوراق مزبور مانع استماع شلايت نیست.

 بعد ا  تنظیم شلوائیه شاکی بايد ا  دو جهت تمبر باط  نمايد:

با تنظیم شلوائیه بايد   مان هم . تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی:3

شاکی تمامی اسناد و مکدارک و ادلکه ملتکوب خکود را پیوسکت شکلوائیه       

قانون وصول برخکی ا  درآمکدهای    ۵7نموده و اين اسناد را به تللیف بند 

« الی  ر 90222»دولت و مصرف آن در موارد معین بايد با پرداخت مبلک   

 مصدق نمايد.

مراجعکه بکه واحکد تمبکر در     بايکد بکا    . تمبر هزینه شکایت کیف ری: 0

قانون وصول برخی ا  درآمکدهای دولکت و    1دادسرای مربوطه مطابق بند 

تمبر ا  بابت هزينکه  « 920222»مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبل  

 شلايت ابطال نمايد.

بعکد ا  تنظکیم شکلوائیه،     ب( تقدیم شکوائیه به دادس رای ص الحه:  

حکال بکه دادسکرای صکالح بکرای       دومین اقدام شاکی تقکديم ايکن عکر    

 باشد. رسیدگی می


