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فصلاول

معرفی جرم اخالل در نظم عمومی

«جرم» فعل یا ترک فعلی است که در نظم جامعه اختتالل ایجتاد نمتوده و جامعته را بته
واکنش واداشته است .یکی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی« ،جرم اخالل در نظتم
عمومی» است .هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفت
نظم جامعه میباشد .منتها از آنجتایی کته در قتانون مجتازات استالمی ،تعریتف دقیتق و
مشخصی از این جرم به عمل نیامده و بهعنوان جرم ختاص معرفتی نشتده استت و تنهتا
مصادیقی از این جرم در مواد مختلف بیان شده است ،بایتد تتا جتای امکتان دایتره آن را
مضیقتر دانست؛ زیرا اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قتانونگتذار
آن را ممنوع اعالم نموده باشد.
«اخالل» در لغت ،خدشه وارد ساختن به نظم عمومی ،نظمی که منتافع عمتوم جامعته را
در برمیگیرد ،معنا شده است و نظم عمومی مفهومی مبهم دارد و حتدود و مصتادیق آن
در قانون تعریف نشده است .یکی از استاتید حقتوک کیفتری ،نظتم عمتومی را «احستا
امنیت حاکم بر جامعه» تعریف نمودهاند 7.باوجودی که این تعریف ،تعیین محتدوده نظتم
عمومی را به عرف میسپارد ،به نظر تعریف مناسبی است .نظم عمتومی همتان احستا
امنیتی است که افراد در جامعه مینمایند؛ بنابراین چنانچه عملی مانند سرقت یا ضرب و
جرح در جامعه ایجاد احسا

ناامنی یا ارعاب نماید با واکنش جامعه روبرو خواهد شد.

با توجه به اوصافی که برای نظم عمومی برشمردیم ،مفهتوم و معنتای «جترم اختالل در
نظم عمومی» نیز مشخص میگردد .البته قانون مجازات استالمی در متادهی  079قتانون
مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) اخالل در نظم عمومی را بیان نموده است و مطابق ایتن
ماده« :هرکس با ایجاد هیاهو و جنجال و یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افرراد
موجب اخالل در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کرار
بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا  74ضربه شالق محکوم خواهد شد».
 .1علی آزمایش ،سخنرانی در همایش «مفهوم نظم عمومی» ،دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی.1831 ،
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بنابراین مصادیق رفتار مجرمانه جرم مذکور ،بیان شده و شامل «هیتاهو» (ستر و صتدا و
فریاد)« ،جنجال» (هیاهو و همهمه)« ،حرکات غیرمتعارف» و «تعرض به افتراد» (رفتتار و
گفتار منجر به آسیب روحی ،جسمی و هتک حیثیت) میشود.

جرم اخالل در نظم عمومی در رویه دادگاه ها
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مبحثاول:ارکانجرماخاللدرنظمعمومی
جهت وقوع هر جرمی ،سه رکن الزم است:
 .4عنصر قانونی که از آن بهعنوان مستندات مجرمانه تلقی شدن رفتار از نظتر مقتنن نتام
برده میشود.
 .3عنصر مادی ،شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه.
 .3عنصر معنوی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یتا تقصتیر جزایتی باشتد،
فقدان هر کدام از این ارکان موجب عدم تحقق جرم میگردد مگر اینکه قانونگذار وجتود
آن رکن را ضروری نشناسد.
گفتار اول :عنصر قانونی جرم اخالل در نظم عمومی
مطابق اصول حقوقی ،هیچ عملی جرم محسوب نمیشود مگر اینکه از طرف قتانونگتذار،
ممنوع به قید مجازات شده باشد ،بنابراین هر عنوان مجرمانه باید قبالً توسط قانونگتذار
اعالم شده باشد که برگرفته از قاعده فقهی «قبح عقاب بال بیان» میباشد .قتانون اساستی
جمهوری اسالمی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل  703به رسمیت شناخته استت.
این اصل بیان میکند« :هیچ فعل یا ترک فعلی ،به استناد قرانونی کره بعرد از آن
وضع شده است جرم محسوب نمیشود».
هرچند در قانون جرم اخالل در نظم عمومی بهعنوان جترم ختاص معرفتی نشتده استت،
منتها ماده  079قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) را میتوان رکن قانونی این جترم
محسوب نمود« :هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یرا تعررض بره
افراد موجب اخالل نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد
به حبس از سه ماه تا یک سال و تا  74ضربه شالق محکوم خواهد شد ».بهعتالوه
میتوان مواد  071و  073قانون مجازات (بخش تعزیرات) را نیز از مصتادیق جترم اختالل
در نظم عمومی به شمار آورد که بیان میدارند:
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ماده  071قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیترات)« :هر کس بهوسیله چاقو و یرا هرر
نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یرا
اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گالویز شرود در ورورتی کره از مصرادی
محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ( )74ضرربه شرالق محکروم
خواهد شد».
ماده  073قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات)« :هر کرس در امراکن عمرومی یرا
معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شرئون و
حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ( )74ضرربه شرالق
محکوم خواهد شد».
گفتار دوم :رکن مادی جرم اخالل در نظم عمومی
برای اینکه رفتاری جرم باشد عالوه بر پیشبینی رفتار و اعمال مجازات آن در قانون بایتد
عنصر مادی وجود داشته باشد تا جرم ظهور و نمود بیرونی پیدا کند زیرا اگر غیتر از ایتن
باشد و صرف قصد مجرمانه را کافی برای پیدایش جرم بدانیم چه بسا افتراد زیتادی قابتل
مجازات باشند بنابراین صرف قصد مجرمانه ،جرم نبوده و باید نمود خارجی داشتته باشتد
چرا که با نمود خارجی پیدا کردن جامعه آستیب متیبینتد و ایتن حتق بته جامعته داده
میشود که برای جبران آسیبهای وارده مرتکب را مجازات کند.
بند اول -انواع اعمال مادی :اعمال مادی شامل رفتار و در مواردی حالت است کته بته
بیان مختصری از آن برای روشن شدن موضوع میپردازیم:
الف) رفتار :رفتار مجرمانه می تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (تترک فعتل) در
کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم میشود که موسوم به فعل ناشتی از
ترک فعل هستند که به ترتیب به توضیح اختصاری هر کدام میپردازیم:
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 .4رفتار مجرمانه مثبت (فعل) :رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکتاب فعلتی کته
قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است .فعتل مجرمانته ممکتن
است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی ،کتبی یا انجام دادن عملی باشتد کته قتانون
ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل تتوهین ،افتترا ،سترقت ،هتتک نتامو ،
قتل ،جاسوسی و...
 .3رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) :گاهی قانونگتذار وظیفته و تکلیفتی بترای افتراد
معین کرده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نماینتد بترای مرتکتب
مجازات در نظر گرفته است ،مانند امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی ،امتناع از
استرداد طفل سپرده شده و خودداری از پرداخت نفقه.
 .3فعل ناشی از ترک فعل :فعل ناشی از ترک فعل مربوط به متوردی استت کته جترم
انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است کته مرتکتب ختود قانونتاً
مکلف به حف ارزش هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد .اگرچه عدهای قائلانتد
که نمیتوان برای این جرم مصداقی در حقوک ایران پیدا کرد اما برخی دیگر نمونتههتایی
برای آن ذکر کرده اند مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل ختالی از ستکنه ،تستلیم
نقشهها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حف آنها و ارتکاب قتتل یتا ضترب یتا جترح
ناشی از بیمباالتی و عدم رعایت مقررات جزایی.
ب) حالت :گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مختدر یتا دارو بتارگی
است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار میدهد؛ گتاه حتالتی
اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوۀ رفتتار او چهتره جترم بته ختود متیگیترد ،ماننتد
ولگردی و گاهی نیز وضع کسی که در یکی از دستهها و جمعیتهتایی کته هتدف آنهتا
برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد لبا

جرم به وی میپوشاند.
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بند دوم -شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحق جرم :عالوه بر شترایط عمتومی
برای تحقق هر جرم مقنن شرایط اختصاصی نیز حسب مورد برای هر جرم در نظر گرفته
است که در صورت عدم وجود این شرایط یا عدم اثبات آن ها باید تحقق جرم یتا تعقیتب
مجرم را منتفی بدانیم .مجالی است تا شرایط اختصاصی جرم «اخالل در نظتم عمتومی»
مورد بررسی قرار گیرد.
الف) مرتکب جرم :مطتابق متاده  079ک.م.ا (تعزیترات) مرتکتب جترم اختالل در نظتم
عمومی هر شخص حقیقی میتواند باشد؛ زیترا در صتدر متاده متذکور از وا ه «هترکس»
استفاده شده است.
ب) موضوع جرم :یعنی چیزی که رفتار مرتکب بر آن یا در آن یتا نستبت بته آن واقتع
میشود .موضوع یا مادی است کته وجتود فیزیکتی دارد ماننتد سترقت متال یتا معنتوی
که وجود ملمو

قابل رؤیت ندارد؛ مانند مواد  071و  079قانون مجازات اسالمی (بخش

تعزیرات) بدین ترتیب موضوع جرم ماده  079قانون مجتازات استالمی (بختش تعزیترات)
«امنیت و آسایش عمومی» و «کسب و کار افراد» است.
ج) مجنیعلیه جرم :جرم اخالل در نظم عمومی جرمی است که مخل نظم و آرامتش و
آسایش عمومی میشود و مردم را از کسب و کار بازمیدارد؛ بنابراین جرم اخالل در نظتم
عمومی «مجنیعلیه» به معنای خاص ندارد و همچنین ،با توجه به کلمههای «عمتومی»
و «مردم» که اسم جمع هستند و اشاره به بیش از یتک نفتر دارنتد؛ نمتیتتوان هیتاهو و
جنجالی را که منجر به اخالل در آسایش یا متانع از کستب و کتار یتک نفتر متیشتود را
مشمول ماده قرار داد .با اینحال ،ماده  073قتانون مجتازات استالمی (بختش تعزیترات)،
صرف ایجاد مزاحمت برای اطفال و زنان را موجب حبس از دو تا شش ماه و تا  14ضتربه
شالک دانسته است.
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د) وسیله جرم :از ماده  079قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) نتیجته متیگیتریم
که مقنن تحقق جرم را منوط به وستیله خاصتی نکترده استت ،ایتن موضتوع از عبتارات:
«هیاهو و جنجال ،حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد» در ماده متذکور قابتل استتنباط
است اما برعکس در ماده  071قانون مجازات اسالمی (بختش تعزیترات) کته موضتوع آن
«قدرتنمایی و اخاذی» میباشد قانونگذار اسلحه را بته صتورت انحصتاری البتته بتدون
توجه به نوع آن اعم از سرد و گرم 7یا شکاری و عادی مورد توجه قترار داده استت .بتدین
ترتیب اگر قدرتنمایی به وسیله اسبابی غیر از اسلحه صورت گیرد مانند قدرتنمتایی بتا
اسیدپاشی ،قدرتنمایی با بمب دستی مشمول شق اول ماده  071قانون مجازات استالمی
نبوده و مرتکب مطابق این ماده قابل مجازات نخواهد بود ،الجترم بترای مجتازات چنتین
شخصی باید به ماده  079قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) کته بته صتورت عتام و
کلی میباشد مراجعه کنیم.
و) زمان و مکان :گاهی زمان و مکان جرم در وقوع جترم متؤثر و گتاهی عامتل تشتدید
است در جرم اخالل در نظم عمومی زمان بیتأثیر میباشد ولی در متورد مکتان موضتوع
ماده  079قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) محل انتشار صدای ناهنجار و غیرعادی
ممکن است کوچه ،خیابان یا محل عمومی مثل اداره یا شرکت یا آپارتمان و خانته باشتد
ولی اعمال مذکور در ماده  073قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیترات) بایتد در معتابر و
اماکن عمومی باشد در غیر این صورت از شمول این ماده ختارج استت ،بنتابراین در ایتن
ماده عنصر مکان قابل توجه و مؤثر است.
بند سوم -نتیجه رفتار مادی :با توجه به اینکه رفتار جرم اخالل در نظم عمومی شامل
هیاهو ،جنجال ،حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد میباشد؛ بنتابراین جترم اختالل در

 .2ماده  2قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب « :1831مقصوود از سوالح و مهموات
در این قانون انواع سالحهاي گرم و سرد جنگی و شکاري اعم از گلولهزنی و غیر گلولهزنی و مهمات مربوط به آنها است».
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نظم عمومی فقط به صورت فعل مثبت نمود پیدا میکند .همچنین جرم اختالل در نظتم
عمومی موضوع ماده  079قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) جرمی است مقید؛ زیرا
نتیجه اقدامات مرتکب باید باعث اخالل در نظتم و امنیتت عمتومی گتردد یتا متردم را از
کسب و کار باز دارد؛ اما برعکس جرم موضوع ماده  071قانون مجتازات استالمی (بختش
تعزیرات) مطلق است؛ یعنی موفقیت فرد در اخاذی یا تهدید در این ماده شترط نیستت و
به صرف تظاهر و قدرتنمایی جرم واقع میشود.
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گفتار سوم :عنصر معنوی
عالوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیشبینی رفتار مجرمانته در قتانون جتزا و عنصتر متادی
جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد .در واقتع
باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجود باشتد کته آن را عنصتر
معنوی مینامند .در تحقق عنصر معنتوی یتا روانتی وجتود دو عامتل ضترورت دارد :اراده
ارتکاب فعل (سوءنیت عام) و قصد مجرمانه (سوءنیت خاص).
بند اول  -سوءنیت عام :یعنی قصد مرتکب نسبت به ارتکاب عمل بهصورت عمدی.
بند دوم  -سوءنیت خاص :یعنی مرتکب عالوه برقصد نستبت بته ختود عمتل ،نتیجته
خاصی را از آن عمل قصد کرده که در نظر قانونگذار برای تحقق جرم خاص ،الزم است.
در جرم اخالل در نظم عمومی نیاز به سوءنیت خاص نمیباشد؛ زیرا نوع رفتتار و حرکتات
بهگونهای است که در عمل منجر به نتیجه؛ یعنی سلب آسایش عمومی میشود.
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