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 مقدمه

 665بندی جرایم، جرم موضوع ماده  از نظر تقسيم
در دسته جرایم  1908قانون مجازات اسالمی مصوب 
گيرد. شخصيت  می قرارعليه شخصيت معنوی اشخاص 

معنوی انسان نيز گاهی به آزادی اراده او مربوط است و 
گردد كه صدمه  می گاهی از حيثيت و آبروی او تشكيل

به هر یك از این دو جنبه شخصيت انسان، جرایم 
كه صدمه به آزادی اراده انسان  شود میخاصی تلقی 

و اكراه  (Threat)جرایم خاصی چون تهدید 
(Duress) مطابق اسناد  كه درحالیآورد.  می به وجود را

اعالميه جهانی  9حقوق بشری نظير ماده  المللی بين
اعالميه اسالمی  11، بند الف ماده 1105حقوق بشر 
، مقدمه و (0-19: 1907)ناصر زاده،  1117حقوق بشر 

حقوق مدنی و سياسی  المللی بينميثاق  1ماده  1بند 
حقوق اقـتصادی،  المللی بينو مقدمه ميثاق 1166

-05: 1907)ناصرزاده،  1166اجـتماعی و فـرهنـگـی 
اصل  6بند  ازجملهبرابر مقررات داخلی  چنين همو  (70
قانون اساسی جمهوری  1و اصل  9اصل  0، بند 7

 807اسالمی ایران )در سطح قانون اساسی( و ماده 
و قانون احترام به 1908قانون مجازات اسالمی 

و حفظ حقوق شهروندی مصوب  مشروع های آزادی
)در سطح قوانين عادی(؛ هر انسانی حق  18/7/1959

 گونه هيچدارد با اختيار و اراده زندگی نموده و تحت 
فشار و ترسی نباشد، چون تهدید و اكراه، در مجنی 

شود كه  می عليه رعب و ترس ایجاد نموده و سبب
 عادی و با اراده صورت بهمجنی عليه كارهای خود را 

آزاد انجام ندهد، به همين دليل این اعمال مجرمانه، 
شوند. بنابراین  می جزء جرایم عليه آزادی اراده محسوب

فلسفه جرم انگاری این جرم به نقش حمایتی حقوق 
 اینجاكه در  (70-90: 1957)كوشا، گردد  می بر جزا

 طور بهسالمت اراده و آزادی اشخاص و بزه دیدگان 
 گيرند. می قرار موردحمایتخاص 

قانون  176ضمن این كه تهدید برابر بند الف ماده 
یكی از مصادیق معاونت در 1917مجازات اسالمی 

قانون مجازات  681ماده  8جرم بوده؛ به موجب بند 

وسيله تحقق جرم سرقت تـعزیری  1908اسالمی 
و  كشتی هواپيما، یگذار بمبمشدده بوده؛ تهدید به 

همين قانون،  811ب ماده وسائل نقليه عمومی به موج
رُفِعَ ما »به عنوان جرم عليه امنيت تلقی و قاعده اكراه 

و مواد مربوطه در كتاب حدود )در « استُكرِهُوا علَيهِ
جرایم حدی(، تهدید و اكراه نقش عوامل رافع 

كنند. در باب جرایم عليه  می مسئوليت كيفری را ایفاء
موضوع اشخاص، تهدید و اكراه ركن جرایم مستقل 

را  1908قانون مجازات اسالمی  661و  665مواد 
و بررسی اركان و  665دهند كه تحليل ماده  می تشكيل

شرایط تحقق این جرم و مقایسه با جرایم مشابه دیگر، 
باشد. بر همين اساس و در طی  می مدنظر این مقاله

های ذیل پاسخ داده و  مباحث مطروحه به سوال
 خواهيم نمود: گيری نتيجه

 هایی تفاوتچه  816و  665. بين جرایم موضوع مواد 1
 وجود دارد؟

 كدامند؟ 661و  665. وجوه افتراق مواد 7

. این جرم واجد حيثيت عمومی بوده یا دارای حيثيت 9
 باشد؟ می خصوصی

. نوع و ميزان مجازات شركت، معاونت، تعدد و تكرار 0
این جرم با توجه به تحوالت قانون مجازات اسالمی 

 چگونه است؟ 1917

. آیا شروع این رفتار مجرمانه جرم بوده و این كه از 8
 باشد یا مقيد؟ می حيث تحقق نتيجه حاصله مطلق

و نقش  ها آن. موضوع تهدید و اكراه و دامنه شمول 6
 وسيله در این جرم چيست؟

 

ارکان متشكله جرم اخذ سند يا نوشته به  -9

 عنف

 و معنوی تشكيلهر جرم از سه ركن قانونی، مادی 
شود و برای محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم،  می

بایستی كليه اجزای این اركان توسط مرجع تعقيب 
اثبات شود. جرم اخذ سند یا نوشته به عنف مثل سایر 
جرایم عمومی، دارای اركان و شرایطی است كه تحقق 

 باشد. می آن منوط به تحقق این اركان و شرایط
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 رکن قانونی 9-9

قبل از انقالب ذیل فصل ششم تحت عنوان  گذار نونقا
قانون مجازات عمومی  799، ماده «تهدید و اكراه»

را به این جرم اختصاص داده بود كه برابر آن  1970
داشت: هر كس دیگری را به جبر و قهر و یا  می اشعار

به اكراه و تهدید ملزم نماید به این كه نوشته و یا 
سندی را امضاء یا مهر كند یا سندی بدهد یا نوشته یا 

را كه مال خود اوست یا سپرده به ای  سند و نوشته
سال  9ماه تا  9اوست از او بگيرد به حبس تادیبی از 

 محكوم خواهد شد.

بعد از انقالب به موجب قانون تعزیرات سال  گذار قانون
و به شرح « تهدید و اكراه»و در ذیل عنوان  1967
: هر كس دیگری را به جبر و داشت می مقرر 117ماده 

قهر و یا به اكراه و تهدید ملزم نماید به این كه نوشته 
یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر كند 

را كه مال خود اوست و یا ای  و یا سند و یا نوشته
 7ماه تا  7سپرده به اوست به وی دهد به حبس از 

ب كتاب با تصوی سرانجامسال محكوم خواهد شد. 
پنجم قانون مجازات اسالمی تحت عنوان تعزیرات و 

و الغاء كليه  1908بازدارنده به سال  های مجازات
 665آن قانون، ماده  071قوانين قبلی به موجب ماده 

، «تهدید و اكراه»در ذیل فصل بيست و دوم با عنوان 
به عنوان ركن قانونی الزم االجرای جرم اخذ سند یا 

ا اندكی تغيير با مستندات قانونی قبلی، نوشته به عنف ب
به این شرح آمده است: هر كس با جبر و قهر یا با 
اكراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا 

كه متعلق به ای  امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته
 9باشد را از وی بگيرد به حبس از  می او یا سپرده به او

 ضربه شالق محكوم خواهد شد. 00تا  سال و 7ماه تا 

 816با ماده  665با مقایسه و تطبيق اجمالی ماده 
توان اذعان داشت كه  می 1908قانون مجازات اسالمی 

باشد،  می موضوع هر دو ماده اخذ نوشته یا سند هرچند
توان بين این دو ماده بر  می ذیل را های تفاوتليكن 
 شمرد:

، تنها شخص 816ماده مجنی عليه و قربانی جرم  -1
باشد، حال آن كه بزه دیده موضوع ماده  می غير رشيد

تواند هر شخصی اعم از رشيد یا غير رشيد  می 665
مطلق آمده  صورت به« دیگری»باشد، چرا كه واژه 

 است.

 816با فرض غير رشيد بودن قربانی، جرم ماده  -7
 پذیرد كه اخذ نوشته یا سند با می تنها در صورتی تحقق

سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوایج 
شخص غير رشيد صورت گيرد، این در حالی است كه 

به جای سوء استفاده از ضعف  665جرم موضوع ماده 
نشانگر ترغيب و  تر يشبنفس یا هوی و هوس كه 

تطميع است، با اعمال تهدید در گرفتن نوشته یا سند 
 یابد. می ارتكاب

 

 رکن مادي 1-9

برای بررسی ركن مادی جرم اخذ نوشته یا سند به 
عنف باید رفتار مرتكب، موضوع و وسيله توسل به قهر، 
جبر، اكراه و تهدید، نتيجه و رابطه سببيت ميان رفتار 

 فيزیكی و نتيجه مجرمانه را شناخت.
 

 رفتار مرتكب 9-1-9

توسل به جبر و قهر یا اكراه و تهدید، مجموعه 
تحقق این جرم را  گذار انونقاست كه  هایی روش

نموده است. جبر در لغت به معنای  ها آنموكول به 
ناچار كردن و به زور دیگری را وادار به انجام كاری 

قهر نيز به معنای  (.1: 1969)معين، نمودن آمده است. 
از )معين، همان(. باشد  می چيرگی، غلبه، عنف و زور
 گذار قانونر آید كه از نظ می منطوق ماده هم چنين بر

جبر و قهر مترادف بوده و ناظر به اخذ نوشته یا سند با 
توسل به زور و به طور مادی و فيزیكی است و منظور 

اقداماتی است كه متضمن اثر عينی است مانند  ها آناز 
ضرب و جرح، تخریب، بازداشت طرف، ایجاد حریق، 
گرفتن دست طرف و امضاء یا مهر كردن نوشته یا سند 

به اكراه  گذار قانون، ها روش. در كنار این ها آنثال و ام
و تهدید نيز تصریح نموده است. اكراه در لغت به معنای 
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زور و به ستم به كاری واداشتن و وادار نمودن است 
كه البته این اجبار و واداشتن باید مقرون  )معين، همان(

به قهر و جبر باشد. تهدید نيز به معنای ترسانيدن و بيم 
در این ماده، اكراه و )معين، همان( باشد.  می ادند

تهدید نيز مترادف بوده و به معنای توسل به زور و 
و واداری طرف بدون توسل به جبر و  غيرمادیفشار 

بر  اثرگذاریی فوق، ها روشقهر است. وجه مشترك 
كه ناچار به دادن سند یا ای  گونه بهاختيار طرف است، 

شود و چون اكراه به معنای واداری  ها آننوشته و غير 
یا ملزم كردن دیگری به انجام كاری است كه به 
 اجرای آن رضا ندارد، لذا جبر، قهر و تهدید در معنا

: 1910)آقایی نيا، توانند از مصادیق اكراه تلقی شوند  می
مقنن در این ماده تهدید را از حاالت معاونت  .(106

. در این شناسد یمو آن را جرم خاص  كند میخارج 
مباشر اصلی جرم بوده و  تهدیدكنندهفرض شخص 

باشد، چرا كه در معاونت حتما باید جرم  تواند نمیمعاون 
دیگری به وقوع بپيوندد تا در كنارش شخص 

 (.15: 1959)هادی، ، معاون جرم باشد تهدیدكننده

جرم اخذ سند به عنف بنا به تصریح ماده، هم در حالتی 
یعنی زور و خشونت فيزیكی برای اخذ كه جبر و قهر 

و هم در موارد اكراه و  رود مینوشته یا سند به كار 
تهدید یعنی ترسانيدن طرف بدون اعمال زور فيزیكی 

 (.885: 1919)ميرمحمد صادقی،  شود میمحقق 
مؤید این « ملزم نمودن دیگری»به  گذار قانونتصریح 

یا  معنا است كه صرف توسل به جبر، قهر و اكراه
تهدید كافی نيست و بنابراین این گونه اقدامات بایستی 
اختيار یا رضای طرف به دادن نوشته یا سند یا ... را 
متزلزل یا زایل كرده باشد. از سوی دیگر، صرف زوال 

تواند منتهی به مجرميت  نمی اختيار طرف نيز لزوما
مرتكب موضوع این ماده باشد، چرا كه ضروری است 

این طرق به طور متعارف قابليت زوال  كه اثبات شود
و در عين حال اگر مشخص شود كه  اند داشتهاختيار را 

به رغم اثر این اقدامات بر اشخاص متعارف )زوال 
توان  نمی اختيار(، تاثيری بر اختيار طرف نداشته،

مرتكب را مجرم شناخت. بنابراین با توجه به ضرورت 

رضا و اختيار طرف قطعی تاثيرگذاری اكراه و تهدید بر 
توان هر نوع  نمی و ملزم نمودن او به دادن سند و غيره،

تهدیدی را مشمول این ماده دانست. الزم به ذكر است 
با توجه به چهار روش و طریق احصائی برای ارتكاب 
این جرم، بدیهی است كه ملزم كردن دیگری به دادن 

بر سند یا نوشته و یا اخذ آن بایستی از طریق اعمال ج
و قهر یا تهدید و اكراه باشد. از این رو اخذ نوشته، سند 
و یا مهر و امضاء از طریق فریب و نيرنگ و یا با توسل 

توان مشمول  نمی به لطایف الحيل از مجنی عليه را
دانان   مقررات این ماده دانست. حتی برخی از حقوق

معتقدند كه كلمات تهدید و اكراه را در این ماده باید 
به اجبار دانست نه صرف اكراه یا تهدید ساده  ناظر

و چنان چه اجبار قانونی باشد  (957: 1910)گلدوزیان، 
مشمول حكم این ماده نخواهد بود. مانند این كه مامور 
نيروی انتظامی در اجرای دستور مقام قضایی با اجبار، 

 را از دیگری بگيرد.ای  نوشته

در این جرم، با توجه به این كه چهار روش یاد شده 
مثل بسياری از جرایم عمدی به منظور دست یابی به 
عنصر مادی در این ماده مطرح گردیده و منظور مقنن 
این بوده كه در غير از این موارد، جرم محقق نشود و 
به عبارت دیگر روش در این ماده موضوعيت دارد. 
بنابراین با توجه به اجزاء ركن مادی به شرح فوق )ملزم 

توان گفت كه ركن مادی این جرم  می گرفتن( كردن و
رفتار فيزیكی  صورت بهمثل اكثر جرایم عمدی، فعل و 

باشد و لذا ترك فعل مشمول مقررات این  می مثبت
ماده نخواهد بود. لذا پس از اتمام روش، عنصر مادی 

 گردد كه در این جرم عبارت است از: می مطرح

یا سند از الف: ملزم كردن دیگری به دادن نوشته 
طریق اعمال جبر و قهر یا تهدید و اكراه. بدین صورت 
كه مجنی عليه مجبور یا مكره شود كه نوشته یا سندی 

 را بنویسد و به مجرم بدهد.

ب: ملزم كردن دیگری به امضاء یا مهر نوشته یا سند 
از طریق اعمال جبر و قهر یا تهدید و اكراه. بدین معنی 

را كه خود یا دیگری نوشته كه مجرم، نوشته یا سندی 
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است به مجنی عليه بدهد تا در نتيجه اجبار یا اكراه آن 
 را امضاء یا مهر نماید.

ج: گرفتن نوشته یا سند متعلق به طرف و یا سپرده 
شده به وی از طریق اعمال جبر و قهر یا اكراه و 
تهدید. با این توضيح كه نوشته یا سندی كه نزد مجنی 

به خود اوست یا شخص دیگری  عليه است و متعلق
نزد او سپرده است، از وی با جبر و قهر یا اكراه و تهدید 
گرفته شود بدون این كه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء 

 یا مهر كند.
 

موضوع و وسيله توسل به قهر، جبر،  1-1-9

 اکراه و تهديد

های قانونی از قبيل جان،  همه ارزش ها، حقوق و آزادی
ها  ل، ناموس، عرض، حيثيت و امثال آنسالمتی، ما

توانند موضوع تعرض قرار گيرند. چرا كه وسيله  می
گيرند،  ها قرار می ارتكاب یا ارزش هایی كه موضوع آن

در این ماده تصریح نشده اند و لذا صرف توسل به قهر، 
ای مقيد  جبر، اكراه و تهدید كافی بوده و به وسيله ویژه

، ابزار، شفاهی، كتبی، علنی یا نيست. بنابراین با سالح
غير علنی و حتی با ایماء و اشاره نيز تحقق برخی از این 
موارد مانند تهدید قابل تحقق اند. طبيعی است كه خطر 
تهدید در همه این موارد یكسان نيست. مثال تهدیدی 

گيرد  صورت اتفاقی و در نزاع لفظی صورت می كه به
بی دارد. زیرا تهدید همان خطری را ندارد كه تهدید كت

شود و احتمال  كتبی با تفكر و تصميم قبلی انجام می
تحقق آن زیاد است، ليكن تهدید ناگهانی لفظی، حالت 

گيرد.  اتفاقی دارد كه از روی خشم و غضب صورت می
كما این كه تهدید با اسلحه و تهدید با لفظ در یك درجه 
 از خطر قرار ندارند. موضوع یا ارزشی كه چنين

شود از دو حالت ذیل  هایی نسبت به آن اعمال می اقدام
 خارج نيست:

. متعلق به شخصی است كه قرار است نوشته، سند، 1
امضاء یا مهر را بدهد. مانند آن كه الف با مصدوم 

نماید و یا  می كردن ب، وی را ملزم به امضاء سندی
 كند. می تهدید به آتش زدن اتومبيل متعلق به او

به ثالثی است تا بتوان دیگری را ملزم به . متعلق 7
دادن نوشته، سند، امضاء یا مهر نمود. مانند آن كه الف، 

كند كه در صورت امتناع از  می شخص ب را تهدید
تحویل سندی به او فرزندش را خواهد كشت. با توجه 

و مشروط بر این كه عرفا بتوان  665به متن صدر ماده 
ثالث را موثر در الزام تهدید یا صدمه به ارزش های 

دیگری به حساب آورد، منعی برای شمول این ماده بر 
الف وجود نخواهد داشت. چراكه با توجه به اصطالحات 
مجازی و زبان زرگری و یا زبان قراردادی به كار گرفته 
شده، اصوال ماهيت و خطر تهدید برای توصيف آن در 

 شود. می نظر گرفته

بنابراین الزم نيست تهدید قربانی هميشه به طور 
مستقيم باشد، بلكه كافی است وقتی تهدید در مقابل 

گيرد، در شرایطی به عمل آید  شخص ثالث صورت می
دانسته و اطمينان داشته كه شنونده  كه مرتكب می

رساند. در این حالت به  جریان را به اطالع قربانی می
نشود باز جرم واقع شده  فرض آن كه خبر بد منتقل هم

ليكن چون ضرورت  (.1/710: 1917)گلدوزیان، است 
رسد  دارد تهدید در تهدید شده مؤثر واقع شود به نظر می

كه الزم است خبر بد و تهدید منتقل گردد و لذا تهدید 
ممكن است غير مستقيم و با ارسال پيام و پيغام صورت 

د، امضاء گيرد. موضوع این جرم منحصر در نوشته، سن
یا مهر است؛ از این رو اخذ وجه، مال منقول یا غير 
منقولی مثل كليد، خودرو و سایر كاالها غير از مصادیق 

توان مشمول مقررات این ماده  مذكور در ماده را نمی
دانست. اما الزم نيست كه نوشته یا سند مالی باشد. حال 
در صورت مال محسوب شدن، هر گاه ربودن هم 

ممكن است تحقق عنوان سرقت نيز به  صورت گيرد
ذهن متبادر شود كه در این صورت به شرایط هر جرم 

با این وجود  (.189: 1951)زراعت، بایستی توجه كرد 
برخی معتقدند كه نوشته یا سند اخذ شده باید دارای 
ارزشی اعم از مادی یا معنوی باشد. در غير این صورت 

ن آن معنی پيدا استفاده از قهر و اكراه برای گرفت
هرچند واقعی  .(881: 1919)ميرمحمد صادقی، كند  نمی

یا غير واقعی بودن تهدید بی تاثير است، ليكن هدف 
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مرتكب لزوما از تهدید باید تحصيل منفعت نامشروع 
 1750كه برابر ماده  واژه سند (.1/781: 1959)پاد، باشد 

ای است كه در مقام دعوی یا  قانون مدنی، هر نوشته
دفاع قابل استناد باشد؛ مطلق است و اعم از سند 

باشد و اگر چه كلمه نوشته  پرداخت وجه و غير آن می
مذكور در این ماده عنوان عام و مطلقی است و ليكن به 

ای جرم باشد و  رسد گرفتن هر نوع نوشته نظر نمی
ضرورت دارد كه نوشته مذكور سندیت داشته باشد. ليكن 

ای اعم از  ر ماده هر نوع نوشتهبرخی معتقدند كه ظاه
گيرد  این كه سندیت داشته یا نداشته باشد را در بر می

از این رو حتی اگر فردی سند  (.7/716: 1955)زراعت، 
فاقد اعتباری )مثل یك نامه شخصی بدون امضاء یا 
یادداشت عادی( را با اعمال زور یا تهدید از مجنی عليه 

وی مشمول مقررات این  اخذ نماید، باز هم عمل ارتكابی
 ماده خواهد بود.

كه متعلق به گيرنده است ولی به دیگری ای  اخذ نوشته
سپرده شده، وقتی مصداق این ماده است كه حق 
استرداد وجود نداشته باشد. زیرا اخذ نوشته، سند، مهر 

ای  گونه بهیا امضاء اشخاص زمانی جرم است كه نوعا 
غير را داشته و بتواند  باشد كه اخذ آن قابليت اضرار به

نوعا برای اشخاص ایجاد التزام نماید كه چنين امری 
در فرض مورد بحث منتفی است. با این وجود برخی 
مطلقا اخذ نوشته یا سندی كه متعلق به مرتكب بوده را 

: 1917)گلدوزیان، دانند  می خارج 665از شمول ماده 
ساسی قانون ا 186برخی نيز با توجه به اصل  (.1/718

كه مرجع تظلمات، تعدیات، حل و فصل دعاوی و رفع 
خصومات را قوه قضائيه قرار داده، معتقدند كه به 
مصلحت یك جامعه سازمان یافته و مبتنی بر قانون 
این است كه مطلق الزام را جرم بدانيم. چرا كه در متن 

)آقایی نيا، به چنين مواردی اشاره نشده است  665ماده 
1910 :105.) 

ؤال این است كه اگر مرتكب با علم به حقانيت س
خویش و با انگيزه مشروع، دیگری را تهدید به أخذ 

ای نماید كه حقی برای خود نسبت به آن  سند یا نوشته
متصور است، آیا از شمول این ماده خارج است؟ اگر 

سوء نيت عام موضوع این ماده را عمد در ارتكاب رفتار 
بر بی حقی خویش بدانيم، به تهدیدآميز با علم مرتكب 

رسد به دليل تزلزل در ركن معنوی، جرم تهدید  نظر می
محقق نخواهد شد. اما اگر به مبنا و فلسفه جرم انگاری 
این ماده كه همانا حمایت قانون گزار كيفری از 
تماميت معنوی اشخاص است توجه نمایيم، به نظر 

تكب رسد كه صرف انگيزه مشروع و اعتقاد جازم مر می
به حقانيت خویش، موجب خروج عمل از شمول ماده 

شود. چرا كه نگهدارنده این اسناد و نوشته ها  نمی 665
داشته باشد كه مرتكب با  ها آنممكن است حقی بر 

، وی را از آن حق ها آنگرفتن قهر آميز یا تهدید آميز 
. حتی در غير این صورت، نمی توان با كند میمحروم 

مجاز دانستن خودیاری و تقاص از سوی صاحبان حق 
موجبات بر هم خوردن نظم عمومی را فراهم آورد 

 (.885: 1919)ميرمحمد صادقی، 

 

 نتيجه حاصله 9-1-9

هر كس »، با تصریح بر این كه 665در ماده  گذار قانون
د یا امضاء یا ... دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سن

هر كس ... سند »از یك سو و نيز تاكيد بر « مهر نماید
باشد را از  می كه متعلق به او یا سپرده به اوای  یا نوشته

از سوی دیگر، تحقق نتيجه را شرط الزم « وی بگيرد
برای وقوع این جرم دانسته و لذا صرف توسل به جبر، 

قصود قهر، اكراه یا تهدید با هر منظوری كافی به م
 نيست. اجزاء موارد فوق عبارتند از:

الف: منظور از دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر، اقدام 
طرف به تنظيم سند یا نوشته و یا مهر یا امضاء كردن 

ها و متعاقب آن تحویل به مرتكب است. محل تنظيم  آن
یا مهر و امضای نوشته یا سند مؤثر در مقام نيست. از 

جبر، قهر، اكراه یا تهدید دیگری به  این رو، توسل به
حضور در دفترخانه و امضای اسناد، تفاوتی با غير آن 
ندارد. با توجه به این كه صرف امضاء یا مهر یا تنظيم 
سند از سوی مجنی عليه كافی نبوده و تحویل آن به 

باشد، لذا  مرتكب )به هر نحوی از انحاء( هم ضروری می
بایستی مركب، آنی و مقيد  را می 665جرم موضوع ماده 



            .                                                                       9939 تابستان، دومفصلنامه مطالعات فقه اقتصادي، سال دوم، شماره  / 60

به نتيجه دانست. ليكن برخی جرم موضوع صدر این 
ماده را ازجمله جرایم مطلق دانسته اند. بدین معنی كه 
صرف ایجاد الزام در شخصی مبنی بر دادن نوشته یا 

دانند. از این  سند و ... را برای تحقق این جرم كافی می
ید، دیگری را رو معتقدند چنان چه فردی با اكراه و تهد

ملزم به دادن یك فقره چك نماید و مجنی عليه نيز این 
الزام را به وجهی الزام آور پذیرفته و ملتزم شود ولی 
دادن چك را موكول به اخذ دسته چك خود در هفته 
آینده از بانك نماید، این ميزان از عمل مرتكب برای 

)حجتی و  تحقق جرم موضوع صدر ماده كافی است
 (.661: 1919باری، 

ب: مصداق مجرمانه دیگر این ماده عبارت است از این 
كه شخصی با جبر و قهر یا اكراه و تهدید، سند یا 

باشد را از  ای را كه متعلق به او یا سپرده به او می نوشته
ای  وی بگيرد. بدیهی است در این مصداق، سند یا نوشته

كه به طور كامل تنظيم گردیده و نزد طرف موجود 
بـاشد، عينا در نتيجه جبـر، قهر، اكراه و یا تهدید به  می

شود و لذا در مقيد بودن جرم موضوع  مرتكب داده می
 هيچ تردیدی وجود ندارد. 665قسمت اخير ماده 

ج: چنان چه اقداماتی كه شخص مجبور، مقهور، مكره 
دهد واجد وصف مجرمانه  می و یا تهدید شده انجام

ه خواهد بود و اكراه كننده باشد مشمول قاعده اكرا
گردد. به عنوان مثال اگر الف  می سبب اقوی محسوب

بر اثر اكراه، ناچار به دادن سندی به شخص ب شود 
كه نزد وی به امانت گذاشته شده، مرتكب جرم خيانت 

قانون  181در امانت گردیده كه مشمول حكم مواد 
قانون مجازات اسالمی  665و  1917مجازات اسالمی 

 خواهد بود. 1908
 

شروع به جرم اخذ سند يا نوشته به  4-1-9

 عنف

با توجه به این كه جرم اخذ سند یا نوشته به عنف، 
مقيد به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر است. حال 

شود كه اگر عمل ارتكابی مرتكب  می این سؤال مطرح
منتهی به گرفتن این اشياء نشود، موضوع تحت عنوان 

 661جرم بوده و یا این كه مشمول جرم ماده شروع به 
خواهد بود؟ الزم به ذكر است كه در صورت اعتقاد به 
این كه، صرف ایجاد الزام در شخصی مبنی بر دادن 
نوشته یا سند و ... منجر به تحقق جرم موضوع صدر 

شود، دیگر سؤال مطروحه فوق سالبه به  می 665ماده 
ز آن جایی كه اكثر انتفاع موضوع خواهد بود، ليكن ا

حقوق دانان، موضوع جرم این ماده را به طور كلی )اعم 
دانند، از  می از موضوع قسمت صدر و اخير ماده( مقيد

این رو در مقام پاسخ به این سؤال بایستی اذعان داشت 
 96بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات كه در اصل 

ماده  قانون اساسی پذیرفته شده است، برابر مقررات
شروع به جرم در  1917قانون مجازات اسالمی  177

باشد كه  می صورتی جرم محسوب شده و قابل مجازات
در این ماده مورد تصریح قرار گرفته باشد و چنين 
تصریحی در مورد مجازات جرم اخذ سند یا نوشته به 

 00سال و شالق تعزیری تا  7ماه تا  9عنف كه حبس 
از مجازات های  6جه ضربه بوده و منطبق با در

می باشد، وجود ندارد. چرا كه در ماده  11تعزیری ماده 
 ها آنبرای شروع به جرایمی كه مجازات قانونی  177

باشد مجازاتی  6شالق تعزیری یا حبس تعزیری درجه 
شروع به اخذ سند یا نوشته  پيش بينی نشده است. لذا

ه به عنف، تنها در صورتی قابل مجازات خواهد بود ك
عمليات و اقداماتی كه در راستای ارتكاب این جرم 
انجام گرفته اند، خود تشكيل جرم مستقل را بدهند. از 

 661سوی دیگر، با توجه با این كه موضوع جرم ماده 
بر خالف موضوع این جرم، مطلق بوده و مقيد به 

باشد، لذا اگر به واسطه جبر و قهر یا  نمی نتيجه حاصله
رتكب جرم موفق به اخذ سند یا نوشته اكراه و تهدید، م

 خواهد بود. 661نشود، عمل ارتكابی مشمول ماده 
 

 رکن معنوي 9-9

جرایم عمدی بوده كه  ازجمله 665جرم موضوع ماده 
مرتكب عالوه بر علم بر بی حقی خود بر توسل به 

بایستی در انجام  می جبر، قهر، اكراه و یا تهدید دیگران،
بوده )سوء نيت عام( و قصد  اقدام های مذكور قاصد
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نتيجه یعنی دست یابی به نوشته یا سند را نيز داشته 
باشد )سوء نيت خاص(. به عبارت دیگر، عمد در جبر و 
اكراه و نيز وجود قصد خاص اخذ نوشته یا سند در 

: 1919)ميرمحمد صادقی، مرتكب ضروری است 
از این رو، صرف توسل به اقدام های فوق، حتی  .(885

در صورتی كه با قصد انجام شود، كافی نخواهد بود. به 
عنوان مثال اگر سارق، اهالی منزل را مورد ضرب و 

را تهدید نماید و آنان به  ها آنشتم قرار دهد و یا 
انگيزه رهایی خودشان، مبادرت به صدور چك و تسليم 

را  تهدیدكنندهتوان ضارب یا  ینم آن به سارق نمایند،
كه هدفش از اقدام های مذكور، الزام اهالی به سكوت 

 (.101: 1910)آقایی نيا، بوده، مشمول این ماده دانست 
كه برخی نيز اعتقاد دارند كه ظاهرا قصد اضرار  هرچند

)زراعت،  به غير، سوء نيت خاص این جرم نيست
1951 :187.) 

 

اخذ سند يا همكاري در ارتكاب جرم  -1

 نوشته به عنف

در نظام حقوقی ایران نيز مثل سایر نظام های حقوقی، 
غير از مباشر جرم، كسانی كه در ارتكاب عمل مجرمانه 

 نمایند، نيز قابل مجازات می به او مساعدت و كمك
باشند. تشخيص شركای جرم از معاونان، قابل  می

ست ها آناستناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به رفتار 
كه به اختصار مجازات مباشرت، شركت و معاونت در 

 گيرد. می این جرم مورد بررسی قرار
 

مباشرت و شرکت در اخذ سند يا نوشته  9-1

 به عنف

، به گونه شود میاگه مرتكب مستقيما موجب بروز جر
ای كه عرف بدون هيچ گونه شك و تردیدی نتيجه 

در جرم جرم را منتسب به وی داند، این را مباشرت 
دهد كه  نامند. حال آن كه شركت در جرم زمانی رخ می

نتيجه جرم مستند به رفتار همه افراد دخيل در آن 
باشد. مباشرت و شركت در جرم اخذ سند به عنف هم 

 باشد. تابع قواعد و احكام كلی جرایم تعزیری می

 مباشرت در اخذ سند يا نوشته به عنف 9-9-1

این كه به جبر، قهر، اكراه و مرتكب این جرم، عالوه بر 
 یا تهدید جهت دست یابی به نوشته یا سند و ... متوسل

شود، ممكن است به دستور دیگری این كار را انجام  می
دهد تا اشيای تحصيل شده را در اختيار آمر قرار دهد. 
به هر حال مجازات مباشرت در این جرم برابر ماده 

 9ماه تا  9ی قانون مجازات عمومی، حبس تادیب 799
و به شرح  1967ی سال گذار قانونسال بوده كه در 

سال حبس  7ماه تا  7)قانون تعزیرات( به  117ماده 
تقليل یافت و در حال حاضر، مجازات مباشر به موجب 

 00سال حبس، تا  7ماه تا  9، مضاف بر 665ماده 
باشد كه در مقایسه با نوع و  می ضربه شالق تعزیری

تعيينی سابق، به دليل شدید بودن  های مجازاتميزان 
عطف  1917قانون مجازات اسالمی  17به حكم ماده 
 تواند بشود. نمی به ماسبق هم

 

 

 شرکت در اخذ سند يا نوشته به عنف 1-9-1

« شركت در عمليات اجرایی»با توجه به این كه ضابطه 
قانون مجازات عمومی، در قوانين بعد  70به شرح ماده 
قانون مجازات اسالمی  178به موجب ماده از انقالب و 

مستند بودن جرم به عمل همه »به ضابطه  1917
تغيير یافته است. از این رو اگر اخذ سند یا « شركا

ی احصائی ها روشنوشته یا مهر یا امضاء با توسل به 
و به عبارت دیگر، انجام این  665مذكوره در ماده 

ان عالم به عمليات مستند به عمل همه مداخله كنندگ
ماهيت جرم ارتكابی باشد، شركت در این جرم محقق 
گردیده و مجازات هر یك از شركای این جرم به حكم 

قانون  665و  1917قانون مجازات اسالمی  178مواد 
 00سال حبس و تا  7ماه تا  9، 1908مجازات اسالمی 

 ضربه شالق خواهد بود.
 

 معاونت در اخذ سند يا نوشته به عنف 1-1

معاون جرم بدون این كه در عملياتی كه جرم را مستند 
به عمل او نماید شركت كند؛ به مجرم كمك كرده و 

 176نماید. به موجب تبصره ماده  وقوع جرم را تسهيل می
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، معاونت در جرم قبل و یا 1917قانون مجازات اسالمی 
باشد و لذا اعمالی كه  در حين ارتكاب جرم قابل تصور می

م جرم، در جهت كمك به مجرم برای فرار و پس از اتما
توان  شوند، را نمی یا برای اختفای آالت جرم انجام می

معاونت در جرم دانست. هرچند كه ممكن است این 
 880اعمال جرم خاصی محسوب گردند. برای مثال، ماده 

هر كس از وقوع »دارد:  قانون مجازات اسالمی اشعار می
مجرم از محاكمه و  جرمی مطلع شده و برای خالصی

محكوميت مساعدت كند، از قبيل این كه برای او منزل 
تهيه كند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم 

سال حبس  9تا  1ادله جعلی ابراز كند، حسب مورد به 
بدین ترتيب برای تحقق معاونت «. محكوم خواهد شد
اطالع  ، الزم است معاون با علم و665جرم موضوع ماده 

از ماهيت این جرم و با برخورداری از سوء نيت عام و 
 176خاص، با توسل به یكی از طرق مذكوره در ماده 

موجب تحریك مباشر در  1917قانون مجازات اسالمی 
اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر گردد. به موجب ماده 

قانون مجازات عمومی، مجازات معاونت در جنحه یا  75
ازات مباشرت در ارتكاب آن بود. ليكن در حال جنایت، مج

قانون مجازات اسالمی  170حاضر، به موجب بند ت ماده 
درجه پایين تر از مجازات  7تا  1، معاون جرم به 1917

باشد كه با لحاظ  ( قابل تعزیر می6جرم ارتكابی )درجه 
معاون این جرم،  1917قانون مجازات اسالمی  11ماده 

 محكوم می گردد. 5یا  0درجه  به مجازات تعزیری
 

تعدد و تكرار جرم اخذ سند يا نوشته به  -9

 عنف

چون جرم اخذ سند یا نوشته به عنف از زمره جرایم 
باشد، حكم تعدد یا تكرار آن را باید  می مستوجب تعزیر

در مواد فصل پنجم و ششم از بخش سوم كتاب اول 
 یافت. 1917قانون مجازات اسالمی 

 

 جرمتعدد  9-9

، در جرایم 1917قانون مجازات اسالمی  190برابر ماده 
موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتكابی بيش از سه جرم 

نباشد دادگاه برای هر یك از آن جرایم حداكثر مجازات 
كند و هرگاه جرایم ارتكابی بيش از  می مقرر را حكم

سه جرم باشد، مجازات هر یك را بيش از حداكثر 
نی مشروط به این كه از حداكثر به مجازات مقرر قانو

نماید. در هر  می اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين
یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و 
اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقليل یابد یا 
تبدیل یا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء 

د مجازات به جهت گردد. بنابراین از حيث تشدی می
تعدد جرم، دادگاه مكلف است در مواردی كه تا سه 
جرم ارتكاب یافته باشد، حداكثر مجازات جرم اشد و در 
مواردی كه متهم بيش از سه جرم مرتكب شده باشد، 
بيش از حداكثر مجازات جرم اشد حكم دهد به شرطی 

)اردبيلی، كه از حداكثر به عالوه نصف تجاوز نكند 
لذا اگر كسی مرتكب اخذ نوشته یا  (.9/105: 1919

سند به عنف و بيش از دو جرم از جرایم تعزیری درجه 
به طور هم زمان رسيدگی  ها آننشود و به همه  6تا  1

شود، دادگاه برای هر یك از آن جرایم حداكثر مجازات 
و هرگاه جرایم ارتكابی مرتكب  كند میمقرر را حكم 

هر یك را بيش از بيش از سه جرم باشد مجازات 
حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این كه از 
حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين خواهد 
نمود. ليكن در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد 

كه در مورد تعدد جرایم ای  قابل اجراء می باشد. نكته
قابل ذكر است  665ارتكابی مرتكب جرم موضوع ماده 

است كه نه تنها در صورت ارتكاب جرایم مختلف این 
به همراه اخذ نوشته یا سند به عنف، مجازات مرتكب 

، بلكه شود می 190حسب مورد مشمول مقررات ماده 
چنان چه اقدام مرتكب تحت عناوین قهر، جبر، اكراه و 
یا تهدید به نتایج مجرمانه دیگری نيز منتهی شود. 

اجبار كشته شود، برابر مانند این كه طرف تهدید یا 
این قانون، مجازات تعزیری ماده  198مقررات ماده 

با مجازات قصاص جمع و با توجه به سالب حيات  665
بودن قصاص و حق الناس بودن مجازات تعزیری ماده 

 ، ابتدا تعزیر اجرا می گردد.665
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 تكرار جرم 1-9

، 1917قانون مجازات اسالمی  190با عنایت به ماده 
های  به موجب حكم قطعی به یكی از مجازات هر كس

محكوم شود و از تاریخ قطعيت  6تا  1تعزیری از درجه 
حكم تا حصول اعاده حيثيت یا شمول مرور زمان 

 6تا  1اجرای مجازات، مرتكب جرم تعزیری درجه 
برابر آن  8/1دیگری گردد، به حداكثر مجازات تا 

جرایم شود. به عبارت دیگر، در تكرار  محكوم می
موجب تعزیر دادگاه مكلف است مرتكب را به بيش از 
حداكثر مجازات جرم جدید محكوم كند، بدون آن كه 

 گذار قانوناز یك برابر و نيم حداكثر مذكور تجاوز كند. 
جدید هم متاسفانه در وضع قواعد تكرار جرم نسبت به 
تعداد سوابق محكوميت قطعی متهم، ویژگی های 

و عادات او به ارتكاب جرم، شخصی او یا گرایش 
: 1919)اردبيلی، سياست خاصی اتخاذ نكرده است 

لذا هر گاه شخصی كه به موجب حكم دادگاه  (.9/777
)به عنوان یك  665به مجازات جرم موضوع ماده 

مجازات تعزیری( محكوم شده است، بعد از اجرای 
حكم یعنی تحمل حبس و اجرای شالق تعزیری 

جرم اخذ سند یا نوشته به عنف  مقرره، مجددا مرتكب
یا جرم قابل تعزیر دیگری گردد، دادگاه وی را در 

به حدكثر مجازات تا  190صورت تحقق شرایط ماده 
 برابر آن تشدید نماید. 8/1
 

حيثيت خصوصی جرم اخذ سند يا نوشته  -4

 به عنف

 علی رغم این كه كليه جرایم دارای خـصيصه عمومـی
 ثيت عمومی بـودن جـرایمبـاشد و اصـل بر حي می
باشد، این نكته را هم نباید انكار كرد كه در برخی از  می

 جرایم، ضرر مستقيمی كه به متضرر از جرم وارد
شود، بسيار بيش تر از ضرری است كه به طور  می

: 1910)بيگی، گردد  می غيرمستقيم به كل جامعه وارد
جرم بنابراین، در این گونه از جرایم، پيگيری  .(90

 توسط جامعه منوط به شكایت فرد زیان دیده از جرم
 باشد و با گذشت وی تعقيب و مجازات متوقف می

پردازیم كه  می گردد. حال به بررسی این موضوع می
آیا جرم اخذ نوشته یا سند به عنف به شرح مذكور در 

، از زمره جرایمی است كه دارای حيثيت 665ماده 
از آن دسته جرایمی باشد و یا برعكس،  می عمومی

 غلبه دارد؟ ها آناست كه حيثيت خصوصی بر 

توان اذعان داشت كه اوال: مستنبط از  می در پـاسخ
تـعریف فقهای اسالمی در مــورد حــق اهلل و حق 
الناس كه كميسيون استفتائات شورای عالی قضایی 
سابق نيز در تفكيك جرایم دارای حيثيت عمومی و 

)قوه قضائيه، بعيت نموده خصوصی از آن ضابطه ت
چون موجب  665جرم موضوع ماده  (،7/5: 1969

باشد، لذا واجد  می تضرر شخص یا اشخاص خاصی
حيثيت خصوصی است. ثانيا: برابر نظریه شماره 

اداره حقوقی قوه قضائيه مالك  0/0/1906 -9600/0
تشخيص جرایم عمومی و خصوصی، قوانين مربوطه 

تدوین و تنقيح قوانين و  است )به نقل از اداره كل
(، بدین معنی كه اگر در قانون، 897، ص1950مقررات، 

تعقيب جرمی منوط به شكایت شاكی خصوصی قرار 
داده باشد خصوصی است و اال عمومی و جـرم 

قانون  170مـستندا بـه مـاده  665مـوضوع مـاده 
از جرایم قابل گذشت تلقی  1917مجازات اسالمی 

 19ت شاكی مستنداً به بند ب ماده كه با گذش شود می
قرار موقوفی تعقيب  1917قانون آیين دادرسی كيفری 

 صادر می گردد.
 

 گيري نتيجه

ظهور كمال و شكوفایی شخصيت هر شخصی در سایه 
 ازجملهفردی  های آزادیاحترام و رعایت حقوق و 

منوط به این است كه در انجام یا عدم انجام امور مباح 
روز مره خود در حدود نظامات حقوقی  مربوط به زندگی

آزادی عمل داشته و تحت تاثير اجبار مادی یا تهدید 
معنوی كاری انجام ندهد. آزادی روان و به لسان 
حقوقی آزادی اراده )مثل آزادی جسم(، یكی از موهبت 
های الهی و از مهم ترین آزادی فردی و مدنی است 

بر هم كه سلب آن موجب اختالل در نظم عمومی و 
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شود. برای جلوگيری از سلب  می زدن آسایش افراد
آزادی معنوی اشخاص در حقوق ایران، جرایم مستقلی 

 665نظير اخذ سند یا نوشته به عنف به شرح ماده 
پيش بينی شده است. 1908قانون مجازات اسالمی 

تحليل مختصر این ماده مبين این امر است كه مقنن 
از انقالب و بر خالف  قبل گذار قانونفعلی بر خالف 

حقوق كشورهای خارجی مثل فرانسه، از حيث نوع و 
ميزان مجازات، بين نحوه تهدید و موضوع آن و 

هيچ تمایزی قائل نشده است. این  تهدیدكنندهخواسته 
در حالی است كه اصل تناسب كيفر با جرم ارتكابی 

كند كه حتی المقدور تهدیدهای جانی هم  می اقتضاء
یدهای مالی از حمایت یكسانی برخوردار سنگ با تهد

و به تبعيت از  گذار قانوننباشند. به دليل عدم تصریح 
اصل قانونی بودن مجازات بایستی اذعان داشت كه 
صرف شروع به رفتار مجرمانه مذكور در این ماده واجد 

باشد و ضمن قابل گذشت بودن، به  نمی وصف كيفری
مشمول قواعد دليل برخورداری از وصف تعزیری 

عمومی شركت، معاونت، تعدد و تكرار جرم، تعليق 
اجرای مجازات، آزادی مشروط و ... ناظر بر جرایم 

ظریفی بين این  های تفاوتشود.  می 6تعزیری درجه 
، 661این كه ماده  ازجملهوجود دارد.  661ماده با ماده

 مطلق تهدید را صرف نظر از تقاضای مرتكب، جرم
دادن نوشته یا سند یا  665در ماده  كه یدرحالداند،  می

مهر یا امضاء از سوی بزه دیده به مرتكب شرط اساسی 
است. طرق و شيوه های ارتكاب جرم موضوع ماده 

منحصر به جبر، قهر، اكراه و تهدید بوده، حال آن  665
 به هر نحوی قابل ارتكاب 661كه تهدید موضوع ماده 

متناسب كيفر برای  باشد. در نهایت مضاف بر تفرید می
، اتخاذ ساز و كارهای 665 مرتكب جرم موضوع ماده

پيشگيری غير كيفری با توجه به مطلوبيت سياست 
جنایی پيشگيرانه و رسالت اصلی قوه قضائيه، پيشنهاد 

 باشد. می نگارنده
 
 
 

 

 مالحظات اخالقی
ــه و    ــارش مقال ــوص نگ ــی در خص ــات اخالق  مالحظ

 رعایت گردید.  اتارجاع داری در امانت

 

 تقدير و تشكر
 از همه عزیزانی كه در به سامان رسيدن این تحقيق ما

 كنيم.  می تشكر درا یاری رساندن

 

 سهم نويسندگان
مشـتركي توسـط تمـامی     مقالـه ایـن  نگـارش و تـيليف   

 نویسندگان صورت گرفته است.

 

 تضاد منافع
  ی وجود ندارد. عدر این تحقيق تضاد مناف
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 منابع
حقوق كيفری (. 1910آقایی نيا، حسين )  −

. اختصاصی، جرایم عليه اشخاص، شخصيت معنوی
 ، تهران: ميزان.0چاپ 

. حقوق جزای عمومی(. 1919اردبيلی، محمد علی ) −
 ، تهران: ميزان.1، چاپ 9جلد 

تقریرات حقوق كيفری »(. 1910بيگی، جمال ) −
دوره دكتری تخصصی رشته حقوق  «1اختصاصی 

شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد  و جرم كيفری
 مراغه، ایران.

حقوق كيفری اختصاصی، (. 1959پاد، ابراهيم ) −
، تهران: 7، چاپ 1جلد  جرایم عليه اشخاص.

 ققنوس.

پاسخ و سؤاالت از كميسيون (. 1969قوه قضایيه ) −
. استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی

 ، تهران: قوه قضایيه.1، چاپ 7جلد 

قانون (. 1919تی، سيد مهدی و باری، مجتبی )حج −
، 7چاپ مجازات اسالمی در نظم حقوقی كنونی. 

 تهران: دادستان.

رح قانون مجازات (. ش1955زراعت، عباس ) −
 ، كاشان: ققنوس.7، چاپ 7جلد  اسالمی، تعزیرات.

قانون مجازات اسالمی در (. 1951زراعت، عباس ) −
 ققنوس.، تهران: 0. چاپ نظم حقوقی كنونی

 .1917قانون آیين دادرسی كيفری. مصوب  −

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. مصوب  −
1965. 

 .1967قانون تعزیرات. مصوب  −

 .1908قانون مجازات اسالمی. مصوب  −

 .1917قانون مجازات اسالمی. مصوب  −

 .1970قانون مجازات عمومی. مصوب  −

 .1970قانون مدنی. مصوب  −

«. كردهای حقوق جزاكار (. »1957كوشا، جعفر ) −
،  (8) مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی،

7 95-77.   

 حقوق جزای اختصاصی.(. 1917گلدوزیان، ایرج ) −
 ، تهران: دانشگاه تهران.10، چاپ 1جلد 

محشای قانون مجازات (. 1910گلدوزیان، ایرج ) −
، تهران: 7چاپ  .17اسالمی بر اساس قانون مصوب 

 مجد.

، جلد 1. جلد فرهنگ فارسی(. 1969معين، محمد ) −
 (1: 1969، تهران: امير كبير. )معين، 5، چاپ 7

حقوق كيفری (. 1919مير محمد صادقی، حسين ) −
، 10. چاپ ، جرایم عليه اشخاص1اختصاصی 

 تهران: ميزان.

های حقوق  اعالميه(. 1907ناصر زاده، هوشنگ ) −
 ، تهران: جهاد دانشگاهی.1چاپ بشر. 

و  09بررسی تهدید در ماده (. »1959)هادی، حامد  −
 مجله گواه،«. قانون مجازات اسالمی 661یا  665

(8)1: . 
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Background and Aim: Twenty-second chapter of the fifth book of the 

Penal Code, adopted in 1375 as "Threat and Duress" encompasses 

Articles 668 and 669 are that a slight change in the Articles 233 and 235 

of the Former General Penal Code. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: Lawyers in the case of titles such as personal threats, 

blackmail or property or document obtained by force or threat and 

blackmail are that although its purpose and order in general, but of all 

the examples and cases mentioned in the articles are not relevant. 

Conclusion: In order to prevent the deprivation of the spiritual freedom 

of individuals in Iranian law, independent crimes such as obtaining a 

document or writing by force are provided as described in Article 668 of 

the 1996 Islamic Penal Code. A brief analysis of this article shows that 

the current legislator, unlike the legislator before the revolution and 

contrary to the rights of foreign countries such as France, in terms of 

type and amount of punishment, does not distinguish between the type of 

threat and its subject and the threat of the threat. 
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