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بررسي تعدّد نتیجه و مقایسه آن با تعدّد جرم
علیاصغر اعظمی* مسعود حیدری** محمدجواد جعفری ***
)قاریخ دریانت 69/4/83 :قاریخ پذیرش(69/83/33 :

چکيده؛
قع ّد ننیجه عبارت ار اضتتعیّنی استتت که ار رننار مجرمانة ااح ق ننایج منع ّدب حاصتتل میشتتود .ای که آیا قع ّد
ننیجه ار مصتادیق قع ّد مادب است یا مع وبق بین ح وق انان اخنالف نظر اجود داشت .رایّة قضایی ساب اً آن را
ار مصتتادیق قع ّد مع وب جرح میدانستتت .قانونگذار در ستتال  8263با اضتتع قبصتترة  8مادة  824قانون مجارات
اسالمیق قع ّد ننیجه را در حکم قع ّد مادب قرار داد .ار اجوه قشابه قع ّد ننیجه ا قع ّد مادبق ع ح ن ض چ مادة
قانونیق موضوعیّت در جرایم قعزیرب درجة یو قا ششق قـ ّق در جرایم عم بق غیرعم بق مطلق ا م ی ا نیز
قشابه در قـ ّق ننایج مجرمانه ا نـوة قعیین ا اجراب مجارات است .ار اجوه اننراق آن داق اح ت رننار مجرمانه
در قعت ّد ننیجه ا قع ّد ا ق وّع رننار ا رمان اقوع ننایج مجرمانه در قع ّد مادب می باشتتت  .هم ین قع ّد ننیجه ار
حیتق احت ت رننار مجرمانه ا ار این جهت که رننار ااح به ننایج ا ع ااین منع ّد خنم ا ار اح ت به کثرت
می رس ت ق با قع ّد مع وب مشتتابه ا ار جهت اح ت اکثرت ننایج مجرمانهق قـ ّق رکن راانی ا قعیین مجارات ا
ن ان رابطة علیّت ا ن ض چ مادة قانونی ا ع ح اسن الل ننایج در قع ّد مع وب ار هم یگر منفاات میباش .

واژگان کليدی :تعدّد جرم ،تعدّد نتيجه ،تعيين مجازات ،تعدّد مادی ،تعدّد معنوی ،تعدّد آثار.

* دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمی ااح کرمانشاهق کرمانشاه.
** اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمی ااح خوراسگانق اصفهان (نویس ه مسئول):
masoud_heidari2@yahoo.com
*** اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمی ااح کرمانشاهقکرمانشاه.
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مقدّمه
قع ّد جرح به ع وان عامل قش ی ک ة مجارات ا ابزارب براب نردب کردن مجارات مجرمان است
که براب نخسنین بار قانونگذار آن را در قانون مجارات عمومی  8294م رّر نمود .قوانین مربوط
به این نهاد دسنخوش قغییرات قابل مالحظهاب در رمی ة مصادیق ا مجارات آن بوده است .قع ّد
جرح به دا دسنة مادب ا مع وب ق سیم میشود .قانونگذار در قع ّد مع وب قص قش ی مجارات
مجرمان را ن اردق ریرا در این اضعیّت نرد صرناً مرقکب رننار ااح ب ش ه است که با ع ااین
منع ّد جزایی در قعارض است ا یا مرقکب رننارهاب منع ّدب ش ه است که ناق قع ّد اه اف
بوده ا یا رننارهاب اب ار لوارح جرح م صود به حساب میآی  .امّا در قع ّد مادبق قانونگذار به
این جهت قص قش ی مجارات را دارد که مجرح رننارهاب مجرمانة منع ّدب را مرقکب میشود
ا آ ار ا ننایج ریانبار منع ّدب ار رننارهاب اب حاصل میشون  .در این راسناق اضعیّت نردب
که ننایج ا آ ار ریانبار منع ّدب را با رننار مجرمانة ااح به اجود میآارد (قع ّد ننیجه) بای
مشخّص شود.
به لـات ن ان نص قانونی در رمی ة قع ّد ننیجه که همان ننایج منع ّد حاصل ار رننار مجرمانة
ااح میباش ق همواره بین ح وق انان اخنالف نظر اجود داشت که آیا ار مصادیق قع ّد مادب
است یا ار مصادیق قع ّد مع وب .رایّة قضایی قا پیش ار قصویب قانون مجارات اسالمی  8263آن
را ار مصادیق قع ّد مع وب میدانست .اگرچه قانونگذار با قصویب قبصرة  8مادة  824این قانون
اضعیّت قع ّد ننیجه را مشخّص کرد ا آن را در حکم قع ّد مادب قرار دادق ابهاماقی اجود دارن .
ار جمله ای که م ظور ار قع ّد ننیجه چیست؟ قع ّد ننیجه ار مصادیق قع ّد مادب است یا مع وب ا
یا قأسیس ح وقی ج اگانهاب است؟ ع اصر قشکیلده ة قع ّد ننیجه ک اح است؟ در صورقی که
مرقکبق جهل به اقوع بعضی ار ننایج حاصله داشنه ا نسبت به بعضی دیگر قص مجرمانه داشنه
باش ق آیا قع ّد ننیجه مـ ّق میشود ا مرقکب مسئول قمامی ننایج مجرمانه خواه بود؟ در این
خصور م االقی نگاشنه ش هان  .8 :بررسی اح ت یا قع ّد جرح در حالت قع ّد ننیجه نوشنة
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جاللال ین قیاسی؛ .3 8جایگاه قع ّد ننیجه در ح وق کیفرب ایران نوشنة احم حاجی دهآبادبق
امیر باقررادگان ا مـم میررایی؛ .2 3بررسی رننار ااح داراب ننایج مجرمانة منع ّد در ح وق
کیفرب ایران نوشنة مسعود بسامی ا اکبر

اراایی2.

اعن اد ما این است که قع ّد ننیجه به مع اب ننایج منع ّد حاصل ار رننار مجرمانة ااح است
که داراب ع اصر قشکیلده ة خار خود ا ج اب ار ع اصر قشکیلده ة قع ّد جرح است .امّا
ار این جهت که صرنا مجارات قع ّد مادب جرح در موارد قع ّد ننیجه جارب استق در حکم قع ّد
جرح میباش  .قع ّد ننیجه داراب اجوه اننراق ا اشنراع منع ّدب با قع ّد جرح است ا حکم آن
در جرایم عم بق غیر عم بق مطلق ا م ی جارب است .براب قـ ّق قع ّد ننیجهق ننایج منع ّد
مجرمانه الرح است ا در صورقی که مرقکب صرناً قص ننیجة ااح ب را داشنه باش ق امّا رننار
اب موجب ننایج منع ّد شودق نسبت به ننایج غیرم صود مسئولیّت کیفرب نخواه داشت .در این
پژاهش ابن ا ح اد ا غور قع ّد ننیجه قبیین ا سپس ع اصر منشکّله که ننیجة آن ارائة الگو ا
راشی براب ش اخت قع ّد ننیجه استق بررسی خواه ش .

 .2مفهومشناسی
در این قسمت به بیان مفهوح قع ّد ننیجه ا سایر مفاهیم مرقبط با آنق ار جمله قع ّد جرح اعم ار
مادب ا مع وب ا نیز قع ّد آ ار جرح میپرداریم.

 .8قیاستتتیق جالال ینق (« .)8211بررستتتی اح ت یا قع ّد جرح در حالت قع ّد ننیجه»ق نصتتتل امه ن ه اح وقق شتتتماره39ق
صص.841-822
 .3حتاجی ده آبتادبق احمت ؛ بتاقررادگتانق امیر؛ میرراییق مـمت ق ( « .)8261جتایگتاه قع ّد ننیجه در ح وق کیفرب ایران»ق
پژاهش امه ح وق کیفربق داره7ق شماره ااّلق صص.833-889
 .2بستتتامیق مستتتعود؛ ارااییق اکبرق ( « .)8261بررستتتی رننتار ااحت داراب ننایج مجرمانه منع ّد درح وق کیفرب ایران»ق
پژاهش امه ح وق کیفربق داره7ق شماره ااّلق صص .93-21
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 .2-2تعدّد نتيجه
«م صود ار قع ّد ننیجه آن است که بزهکار مرقکب یو عمل مجرمانه میگرددق امّا ار رننار اا
چ ننیجة مجرمانه حاصل میشود» (نوربهاق  .)422 :8271در قع ّد ننیجه رننار ارقکابی مرقکب
ااح استق امّا ننایج حاصله ار این رننارق منع ّد میباش  .در ااقعق اح ت در رننار ارقکابی ا
قع ّد در ننایج مجرمانه اجود دارد .قبصرة  8مادة  824قانون مجارات اسالمیق قع ّد ننیجه را در
حکم قع ّد مادب قرار داده است .این قبصره چ ین م رّر میک « :در صورقی که ار رننار مجرمانة
ااح ننایج مجرمانة منع ّد حاصل شودق ربق م رّرات نوق عمل میشود» .ب ابراینق قع ّد ننیجه
رمانی قـ ّق مییاب که ار یو رننار مجرمانة ااح ق ننایج مجرمانة منع ّد حاصل شود .مثال بارر
آن این است که کسی با یو عبارت به دا نفر نـاشی ک یا شخصی عم اً با پرقاب نارنجو
در یو پمپ ب زین موجب ایجاد حریقق قنلق قخریب ا اخالل در نظم گردد .در مثال دیگرب
میقوان مرقکبی را در نظر گرنت که یو دننرخانة اس اد رسمی را آقش میرن ا در این حاد ه
شخصی نوت میک ق ص ها س میسوردق اموال موجود در دننرخانه قل

ا ساخنمان دننرخانه

نیز قخریب میشود .ابهاح پاسخ به این نرض رمانی دشوارقر میشود که آقش به ساخنمانهاب
ارراف دننرخانه نیز سرایت ک ا باعق قخریب ا اقالف اموال ریادب شود (راهرب نسبق:8218
.)821

 .1-2تعدّد جرم
با اجود مصادیق نرااان ا کاربردب مربوط به قع ّد جرح که در بسیارب ار پران ههاب قضایی
مطرم میشودق قانونگذار ربق راال معمول قعری
است .ح وق انان قعاری

دقیق ا م سجمی را ار قع ّد جرح ارائه ن اده

مخنلفی ار قع ّد جرح ارائه نمودهان « :قع د جرح ب ا به قعری

عبارت

است ار ارقکاب جرایم منع ّد ب ان آنکه منهم براب اقهامات منع ّد پیشین خود به مـکومیّت
قطعی کیفرب رسی ه باش  .خواه جرایم منع ّد در نواصل کوقاهی ارقکاب یاننه باش ق چ انکه
رمان براب قع یب ا مـکومیّت منهم کانی نبوده یا منهم منوارب بوده ا یا جرایم اا به دالیل
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نش ه باش » (اردبیلیق )239 :8211؛ «قع ّد جرح به مع اب اجنماع چ جرح است

که به یو شخص نسبت داده میشودق ب ان ای که حکم قطعی در مورد آنها صادر ش ه باش »
(رراعتق )819 :8213؛ «قع ّد جرح حالنی است که بزهکار یا جرایم نرااانی را در ک ار هم یا با
نواصل معیّن ا غیرمعیّن انجاح میده ق بیآنکه هیچ یو ار آنها به مرحلة ص ار حکم یا اجراء
رسی ه باش ا یا با عمل ااح چ ع وان مجرمانه را بر عه ه میگیرد ا یا چ ننیجه ار عمل
ااح اا ایجاد میشود» (نوربهاق  .)413 :8271با قوجّه به قعاری

نوق ا بررسی مواد مربوط به

اقساح قع ّد میقوان گفت که قع ّد جرح عبارت است ار اضعیّنی که نرد در آن مرقکب رننارهاب
مجرمانة منع ّدب شود ا یا ای که مرقکب رننار ااح ب شود که ننیجة آن در قانون جزا مشمول
ع ااین منع ّد جرح باش ق مشراط بر ای که نسبت به هیچ یو ار جرایم ارقکابیق حکم قطعی
الرحاالجراء صادر نش ه باش ا یا ای که منهم مرقکب رننار ااح ب شود ا رننار اب در خارج
ننایج منع ّدب را ایجاد ک  .ب ابراینق قع ّد جرح اقسامی دارد که عبارت ار قع ّد مادبق قع ّد
مع وب ا قع ّد ننیجه است.
الف .تعدّد مادی « -قع ّد ااقعی جرح که ار آن گاهی به قع ّد عی ی یا ح ی ی یا مادب یاد
میشودق عبارت است ار ای که شخصی مرقکب چ جرح مجزا ار هم در رمانهاب مخنل

شودق

ب ان آنکه یو مـکومیّت قطعی ناصل بین آنها باش ؛ اعم ار ای که مرقکب قوانسنه باش با قوسّل
به هر قرن ب خود را ار قع یب کیفرب مصون ب ارد یا آنکه ارقکاب جرایم منع ّد در نواصل
کوقاهی ار یک یگرق مانع قـت قع یب قرارگرننن اب ا در ننیجه ص ار حکم مـکومیّت قطعی
ش ه باش  .در این صورت اعمال قاع ة قش ی مجارات به سبب ارقکاب جرایم منع ّدق مسنلزح
آن است که مجرح براب هیچ یو ار جرایم ارقکابی پیشین خود قـت پیگرد قرار نگرننه ا حکم
مـکومیّت قطعی دربارة اا صادر نش ه باش » (پیمانیق .)374:8274قع ّد ااقعی جرح گاهی به این
صورت است که قمامی جرایم ارقکابی داراب اص
ااقعی جرایم مشابه» نامی ه میشود ا گاهی اص

مجرمانة ااح ب هسن ا اصطالحاً «قع ّد
مجرمانة آنها منفاات است که «قع د ااقعی
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جرایم منفاات» نامی ه میشود .قانونگذار ساب اً نـوة قش ی مجارات در این دا حالت را منفاات
دانسنه بود .البنه م ط ی بود که چ ین قمایزب در قانون ج ی حذف گردی  .امّا این قمایز در قانون
ج ی براب جرایم مسنوجب ح برقرار ش ه است .ب ابراینق قع ّد مادب جرایم به مع اب آن است
که هر جرح به صورت مسن ل با قماح ارکان ا شرایط خود قـ ّق یاب ؛ به گونهاب که اگر جرح
دیگرب هم رخ نمیدادق آن جرح مـ ّق میش « .جرایم منع ّد به شرری که در نواصل ارقکابشان
دربارة هیچ یو حکم مـکومیّت قطعی صادر نش ه باش ق اصفی را پ ی میآارن به ناح قع ّد
ااقعی» (اردبیلیق  .)338 :8211دکنر نوربها در این رمی ه چ ین بیان داشنه است« :قع ّد ااقعی آن
است که مجرح دا یا چ عمل مجزا ا ج اگانهق خواه مشابه یا غیرمشابه مرقکب میگردد که هر
یو به ق هایی ع اصر جرح را در خود جمع میک ق چه آنکه جرح به رور کامل ااقع ش ه باش
یا خیر» (نوربهاق  .)413 :8271مثال بارر آنق ارقکاب یو ن ره سرقتق یو ن ره کالهبردارب ا
یو ن ره خیانت در امانت یا ارقکاب چ ن ره سرقت است .قانون مجارات اسالمی در مادة 824
به این نوع قع ّد اشاره دارد ا چ ین م رّر داشنه است« :در جرایم موجب قعزیر هرگاه جرایم
ارقکابی بیش ار سه جرح نباش ق دادگاه براب هر یو ار آن جرایم ح اکثر مجارات م رّر را حکم
میک ا هرگاه جرایم ارقکابی بیش ار سه جرح باش ق مجارات هر یو را بیش ار ح اکثر
مجارات م رّر قانونیق مشراط بر ای که ار ح اکثر به اضانة نص

آن قجاار نک ق قعیین مینمای .

در هر یو ار موارد نوق ن ط مجارات اش قابل اجراست» .ب ابراینق م ظور ار قع ّد مادب جرح
این است که شخص ااح مرقکب رننارهاب مجرمانة منع ّدب شود که هرک اح جرح مسن لی
مـسوب میشون ق ب ان ای که در خصور هیچ یو ار این رننارهاب مجرمانه حکم مـکومیّت
قطعیاب دربارة اا صادر ش ه باش  .در قع ّد مادب یا ااقعیق مرقکب اق اح به ارقکاب چ رننار
مادب مسن ل ار هم یگر میک ؛ گاه ممکن است رننارهاب مجرمانة صورتگرننه قماماً مشمول
یو نوع ع وان مجرمانه در قانون باش ؛ مان نردب که چ ین بار مرقکب بزه رشوه ا یا جعل
میگردد .یا ای که ار رننارهاب ارقکابی داراب ع ااین مجرمانة منع ّد باش ؛ مان نردب که مرقکب
جرایم سرقتق ارقشا ا جعل میشود .در این صورتق جرایم ارقکابی مشمول قع ّد ااقعی ار نوع
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منفاات است .قشخیص جرح مسن ل ا ااح ا قمایز آن ار جرایم منع ّد براب اعمال قاع ة قع ّد
جرح همیشه ساده ا راشن نیست ا در عمل مواردب پیش میآی که به جهات مخنل

در این

قشخیص شبهه ایجاد میشود .در ننیجة این شبهه گاهی چ جرح مسن ل ا مجزا ار همق به سبب
ارقباط ا هم بسنگیاب که بین آنها اجود دارد به نظر جرح ااح است .هم ینق گاه جرح ااح
به نظر جرایم منع ّد جلوه میک  .این شبهه ار نظر اجراب م رّرات قاع ة قع ّد جرحق اعم ار ااقعی
یا اعنباربق ایجاد اشکال مینمای .
ب .تعدّد معنوی  -مادة  828قانون مجارات اسالمی قع ّد مع وب را حالنی میدان که در
آن رننار ااح داراب ع ااین مجرمانه منع ّد باش  .این ماده چ ین م رّر میک « :در جرایم موجب
قعزیر هرگاه رننار ااح ق داراب ع ااین مجرمانة منع ّد باش مرقکب به مجارات اش مـکوح
میشود» .گاهی یو جرح با آنکه ننیجة ارقکاب رننار مادب ااح استق داراب ااصاف ا ع ااین
جزایی منع ّد است ا چ ین به نظر میرس که جرایم منع ّدب ااقع ش ه است ا ار این را در
رسی گی به آن ار نظر قعیین مجارات بای قاع ة قع ّد ااقعی جرح را اعمال نمود .گاهی ار
رننارهاب مجرمانة ارقکابی یو شخص بعضی م مة دیگرب یا ار لوارح آن است ا باالخره گاهی
نیز ارقکاب چ رننار مجرمانه یو جرح یا یو ع وان خار جزایی را قشکیل میده  .در قماح
این موارد که نراض مخنل

قع ّد مع وب را قشکیل میده ق مجارات مرقکب به ع وان قع ّد

جرح قش ی نمیشودق بلکه همیشه رننار انجاحش ه به ع وان یو جرح قل ی ا مجارات جرح اش
مورد حکم قرار میگیرد.
در ااقعق در قع ّد مع وب قع ّد جرح اجود ن اردق بلکه جرح ااح است که بای اص

صـیح

آن پی ا شود؛ بررسی این امر مربوط به ح وق جزاب اخنصاصی است .این اخنالف اصوالً با مرجع
دانسنن اص

ش ی قر حل میشود ا ن ط یو مـکومیّت بای صادر شود .براب مثال شخصی

که مال سپردهش ة امانی به اب را براب انجاح امرب به کارم دالت میده ق با رننار ااح خود
مرقکب جرایم رشاء ا خیانت در امانت گردی ه است ا نیز میقوان اق اح نردب را که مال
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غیرم ول سپردهش ه (امانی) به اب را با انع اد قرارداد بیع به ع وان مالو به نرد دیگرب م ن ل
میک ق رننار ااح مشمول ع ااین خیانت در امانت ا نراش مال غیر دانست .هم ینق نردب
که با ارائة گواهی امة جعلی نارغالنـصیلی در م طع دکنربق دخنرب را براب اردااج نریب
میده ق رننار ااح اب میقوان همزمان مشمول ع ااین اسنفاده ار س مجعول ا نریب در
اردااج شود ا قع ّد مع وب مـسوب گردد.

 .9-2تعدّد آثار
قع ّد آ ار مفهومی ج ا ار قع ّد جرح ا قع ّد ننیجه است .گاهی ار رننار مجرمانة ااح ننیجهاب
حاصل میشود که ق ها داراب یو ا ر است .مان شخصی که در بزه قخریب صرناً درخنی را
قطع ک ا یا کنابی را ار دیگرب سرقت نمای ا ممکن است ننیجة حاصله داراب آ ار منع ّدب
باش ؛ مان رمانی که نرد بیش ار دا درخت را قطع یا بیش ار دا کناب دیگرب را سرقت ک
که در هر دا مورد مرقکب جرح ش ه است .با ای که ننیجة یکسانی ار رننار اب حاصل ش ه استق
امّا آ ار این دا رننار با هم منفاات است ا این م ولهاب ج ا ار قع ّد ننیجه ا قع ّد جرح میباش ؛
ریرا در قع ّد جرح نرد مرقکب چ رننار مجرمانه میشود ا در قع ّد ننیجه ار رننار مجرمانة ااح
بیش ار یو ننیجه مجرمانه در عالم ااقع مـ ّق میشود.

 .1عناصر تشکيلدهندة تعدّد نتيجه
قـ ّق قع ّد ننیجه م وط به اجود ارکانق ع اصر ا شرایط خاصی است که در صورت قـ ّق ا
احرار آنها قع ّد ننیجه حاصل میشود.

 .2-1عنصر قانونی
قبصرة یو مادة  824قانون مجارات اسالمی ع صر قانونی قع ّد ننیجه است .قبصره چ ین م رّر
میک « :در صورقی که ار رننار مجرمانة ااح ق ننایج مجرمانة منع ّد حاصل شودق ربق م رّرات
نوق عمل میشود» .م ظور ار م رّرات نوق احکاح م رج در مادة  824مربوط به قع ّد مادب جرح
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است .ب ابراینق در صورقی که نردب رننار مجرمانهاب را انجاح ده که ننیجة مجرمانة حاصله
کمنر ار سه مورد باش ق مرقکب براب هر ننیجة مجرمانه به ح اکثر مجارات مـکوح میشود ا در
صورقی که ننایج حاصله ار رننار اب بیش ار سه مورد باش ق به بیش ار ح اکثر مجارات قانونیق
مشراط بر ای که ار ح اکثر مجارات به اضانة نص

آن قجاار نک ق مـکوح خواه ش ا در هر

مورد صرناً مجارات اش قابل اجراء خواه بود.

 .1-1عنصر مادی
ع صر مادب قع ّد ننیجه عبارت است ار:
الف .رفتار مجرمانه  -رننار مجرمانه اعم ار نعل یا قرع نعل است ا ارالق حکم آن
شامل جرایم عم ب ا غیرعم ب نیز میشود .در قع ّد ننیجه همان قع ّد مع وب شرط است که
مرقکب رننار ااح ب را انجاح داده باش ا برخالف قع ّد مع وب ار آن رننارق ننایج مجرمانة
منع ّدب حاصل ش ه باش .
ب .موضوع جرم  -قع ّد ننیجه صرناً در «قع ّد موضوع جرح» ا «قع ّد مج یعلیه» مـ ّق
میشود .امّا در «موضوع ااح ار مج یعلیه ااح » حاصل نخواه ش ؛ مان نردب که خودرایی
را سرقت میک که داخل آن اشیاء ا م ارکی نیز اجود دارد که نسبت به آنها نیز سرقت مص اق
دارد .اگرچه ع وان سرقت هم بر خودرا ا هم بر اشیاء داخل خودرا صادق استق ع وان قع ّد
ننیجه بر آن صـیح نیست .ار ررنی حسب مفاد قبصرة  4مادة  824قانون مجارات اسالمی موضوع
قع ّد جرح صرناً شامل جرایم قعزیرب درجة یو قا شش میگردد ا ارالق جرایم قعزیرب شامل
جرایم عم ب ا غیرعم ب است .در ااقعق قوجیه قعیین مجارات قع ّد ننیجه در جرایم غیرعم ب
بیش ار ع التق منأ ر ار مصلـت ا نای ة اجنماعی است؛ بت ین مع تا کته در مواردب میقوان
مشاه ه کرد که قانونگذار مجتارات مترقکبان جترایم منعت ّد را صترناً بتر اساس مصلـت ا نای ة
اجنماعی قعیین میک ق بت ان ای کته در ایتن خصتور قـتت قتأ یر موارین ن هی یا اخالقی قرار
گرننه باش « .با این همهق قوسّل به م ولة مصلـت ا نای ه براب قعیین مجارات در حالتت قعت ّد
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جترح ار دا جهت قابل ایراد به نظر میرس  .نخست ای که مصلـت ا نای ة اجنماعی در رول
رمان قغییر پیت ا میک ا قانونگذار نمیقوان با اضع یو قانونق مصالح اجنماعی را قا مت ّتهتا
پیشبی ی ک ( .)Andrew J. Morris, 2007در ایتن چتارچوبق آن ته قانونگتذار بایت انجتاح
دهت صترناً قعیتین دام تة مجتارات مرقکبان جرایم منع ّد استق قا در هر رمان دادرس بنوان با
قوجّه به مصالح اجنماعی ا حنتّی شخص مرقکبق مجارات ضرارب را مورد حکم قترار دهت .
داّح ای که عت الت هتیچگتاه نبایت قربانی مصلـت شود ( .)Leo Zaibert, 2006: 56ب ابراینق
موضوع قع ّد ننیجهق صرناً جرایم قعزیرب اعم ار عم ب ا غیرعم ب درجة یو قا شش میباش
ا شامل جرایم قعزیرب درجة هفت ا هشت نمیشود .هم ینق به موجب رأب اح ت رایّة
شمارة  38/99/21مورّخ  8299/6/89که احکاح قع ّد جرح مادب را در خصور جرایم ارفال
جارب نمیدان ق این جرایم مشمول قع ّد ننیجه نیز نخواه بود.

7

مطابق مادة  824قانون مجارات اسالمی 8263ق قع ّد ننیجه ق ها در جرایم قعزیرب است ا شامل
ح ادق قصار ا دیات نمیشودق ریرا ح اد ا قصار ا دیات ار جهت قع ّد جرح قابع قواع
خار خود هسن ؛ با این قوضیح که احکاح ح اد نسبت به مصادیق آن منفاات است ا به نظر
میرس در ح اد حقّ ال اسیق قع ّد ننیجه میقوان باعق قع ّد مجارات شود .چ انکه ن ها نیز
گفنهان که اگر کسی با یو لفظ جماعنی را قذف ک ق در صورقی که همه با هم شکایت ک
یو ح اجراء می شود .امّا اگر ج اگانه شکایت ک ق چ ح اجراء میشود .مادة  317قانون
مجارات اسالمی 8263ق به این مطلب با قفاات ان کی اشاره دارد .امّا در ح اد حقّ اللهیق در
مواردب که در قالب قع ّد ننیجهق جرایم ح ّب مشابه منع ّد بر ذمّة نرد ابت میشودق ق ها یو
ح به اجراء درمیآی  .در مورد قصارق مادة  369در ج ایات عم ب براب قع ّد ننیجه به ق اخل
« .8نظر به ای که ب «ط» مادة  23قانون مجارات عمومی صرناً اعمال م رّرات مربوره به قکرار ا قع ّد جرح را ار لـات قش ی
کیفرب دربارة ارفال بزهکار م ع کرده ا قسرّب به قعیین کیفر قع ّد براب جرایم مخنل

ن اردق لذا قعیین مجارات قانونی براب

هر یو ار جرایم منع د ارفال ب ان رعایت قش ی کیفر ا ب ه موقع اجراء گذاردن مجارات قطعش ة اش موانق موارین قانونی
قشخیص میگردد».
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(در صورقی که هر دا ننیجه عم ب باش ) ا در صورقی که ار ج ایات عم ب ننیجهاب غیرعم ب
پیش آی ق به ع ح ق اخل قائل است .در خصور قع ّد ننیجه در دیاتق قانونگذار در مادة 121
اصل را بر قع ّد دیات ا ع ح ق اخل آنها دانسنه است؛ ریرا دیه ضررب است که به دیگرب اارد
ش ه ا مطابق قاع ة الضرر هیچ ضررب نبای ب ان جبران باقی بمان  .این ماده چ ین م رّر میک :
«در قع ّد ج ایاتق اصل بر قع ّد دیات ا ع ح ق اخل آنها است .مگر مواردب که در این قانون
خالف آن م رّر ش ه است» .مورد خالف آن مادة  142قانون مجارات اسالمی است.

7

پ .رابطة علیّت  -ار آنجایی که در قـ ّق رننار مجرمانه رابطة علیّت یا سببیّت بین رننار
مرقکب ا ننیجة مجرمانه ضرارب استق در قـ ّق قع ّد ننیجه بین رننار ااح مرقکب ا ننایج
مجرمانة حاصله نیز رابطة علیّت اسببیّت الرح است.
ت .تحقّق نتایج  -شرط دیگر قـ ّق قع ّد ننیجه آن است که ار رننار مجرمانة ااح ننایج
منع ّدب حاصل شود ا هر ک اح ار ننایج نیز جرح ج اگانهاب مـسوب شون  .مان پرقاب نارنجو
داخل پمپ ب زین که میقوان ننایج منع ّدب ار قبیل قنلق قخریب ا ایجاد حریق در پی داشنه
باش  .هم ینق شخصی که با شلیو گلولهاب باعق مرگ دا نفر میشود ا قص قنل هر دا نفر
را نیز داشنه است ا یا ران هاب که در ننیجة بیاحنیاریق موجب ایجاد قصادف ا مص اح ا یا
کشنه ش ن چ ین نفر میشودق ننایج منع ّدب را ایجاد کرده است .عبارت ننایج مجرمانة منع ّدق
حکایت ار آن دارد که بای بیش ار یو ننیجه ریانبار مجرمانه حاصل شود که این ننایج مجرمانه
ار یک یگر مسن ل ا قابل قشخیص باش  .ننایج ریانبار هر ضرر مادب یا مع وب هسن که بر جانق
مالق عرضق ناموس ا آرادب دیگرب اارد میشود (بسامی ا ارااییق .)4 :8261

 .8مادة  142چ ین م رّر میک  « :درصتورت اجود مجموع شترایط چهارگانة ذیلق دیه آستیبهاب منع ّد ق اخل میک ا
ق ها دیه یو آسیب ابت میشود :ال  -همة آسیبهاب ایجادش ه مان شکسنگیهاب منع ّد یا جراحات منع ّد ار یو نوع
باش  .ب -همة آسیبها در یو عضو باش  .پ -آسیبها منصل به هم یا به گونهاب نزدیو به هم باش که عرناً یو آسیب
مـسوب شود .ت -مجموع آسیبها با یو رننار مرقکب به اجود آی ».
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 .9-1عنصر روانی
در قـ ّق قع ّد ننیجه الرح است مرقکب با ارقکاب رننار مجرمانة خودق قص ننایج حاصله را داشنه
باش ا یا ای که ننایج حاصله ار رننار مرقکب قابل پیشبی ی باش ؛ ب ین مع ا که رننار اب نوعاً
موجب چ ین ننایجی شود ا مرقکب نیز به آن آگاهی داشنه باش  .در جرایم غیرعم ب نیز خطاب
جزایی (ق صیر) در قـ ّق قع ّد ننیجه الرح است .در صورقی که مرقکب ار رننار مجرمانة خودق
صرناً قص ننیجة ااح ب را داشنه ا ننایج بع ب را قص نکرده بود ا قابل پیشبی ی هم نبوده
باش ق الی به رور اقّفاقی ا ار راب جهل ابق ننایج بع ب حاصل شودق قع ّد ننیجه م نفی ا
مرقکب نسبت به ننیجة م صودق مسئولیّت کیفرب ا نسبت به سایر ننایج ق ها مسئولیّت م نی دارد.

 .9دکترين و رويّة قضايی در مورد تعدّد نتيجه
قانون مجارات ایران ار آغار قا ک ون داراب قـوّالت اساسیاب بوده است .صرفنظر ار ررم
مباحق مخنل

در این قانونق قانونگذار قا پیش ار قصویب قانون مجارات اسالمی  8263هیچگونه

م رّرهاب را در خصور قع ّد ننیجه اضع نکرده بود .ب ابراینق در خصور قع ّد ننیجه نظریات
مخنلفی ار سوب ح وق انان ارائه میش  .قانونگذار با قصویب قبصرة  8مادة  824قانون مجارات
اسالمی قع ّد ننیجه را در حکم قع ّد مادب قرار داد ا به این اخنالنات پایان داد .ب ابراینق نظریات
ا رایّههاب موجود در این خصور را در سه بخش پیش ا پس ار ان الب ا پس ار قصویب
قانون مجارات اسالمی 8263مورد بررسی قرار میدهیم.

 .2-9دکترين و رويّة قضايی پيش از انقالب
در ح وق کیفرب پیش ار ان البق قع ّد ننایج اگر ناشی ار یو رننار میبودق مشمول قواع قع ّد
جرح نبود (الهاحق  .)6 :8273آقاب دکنر باهرب در این رمی ه نوشنهان « :در جرایمی که ننیجه براب
ااقعیّت آنها ملـوت استق غالباً ننیجه با رننار مجرمانه مشنبه میشود ا چون خسارت ا ریانی که
به هم میرس مخنل

ا منع ّد استق گمان این میراد که جرح هم منع ّد است» (باهربق :8219
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 .)238یکی دیگر ار ح وق انان چ ین نوشنه است« :جرح یو نعل است .یع ی حرکت براب قغییر
در مـیط خارجق هرگاه یو نعل بیشنر نباش ق یو جرح بیشنر نخواه بود .پس نعل نسبت به
ننیجة نعلق اسن الل داردق ب ابراین اگر ننایج ع ی هاب ار نعل ااح به اجود آی ق در این صورت
مرقکب نعل ااح ق جرح ااح ب مرقکب ش ه است» (گاراق  .)392 :8249شای قـلیل ح وقی
این امرق این باش که در این موارد ع صر مادب (نعل) یکی است ا اگر ب ا باش که جرح را منع ّد
قل ی ک یمق یو ع صر مادب را در چ جرح (ننایج منع ّد) قسرّب دادهایم (الهاحق  .)6 :8273رایّة
قضایی دیوان عالی کشور در پیش ار ان البق بیانگر ع ح اعمال قواع قع ّد ااقعی جرح در قع ّد
ننیجه است .به این جهت به پارهاب ار آراب دیوان عالی کشور اشاره میشود .در رأب شمارة -72
 8239/83/1شعبة داّح دیوان کشور چ ین آم ه است« :اگر کسی بر ا ر بیاحنیاری مرقکب قنل
ا جرم گرددق عمل مزبور یو بزه مـسوب ا همان بیاحنیاری است ا در این مورد قع ّد ننایجق
موجب قع ّد عمل نخواه بود .ب ابراین مادة  3الـاقی (رکن قانونی قع ّد ااقعی) که راجع به
عملهاب منع ّدب است که قانوناً براب هر ک اح بزه ج اگانه ش اخنه ش ه باش ق شامل مورد
نمیشود» (منینق « .)16 :8213اگرچه حکم مزبور ار این نظر که بیاحنیاری را جرح دانسنه ا ب ین
قرقیب رکن مع وب را به جاب رکن مادب در نظر گرننه قابل ایراد استق ار نظر ه ف دیوان که
نشان دادن نعل ااح ا ننایج منع ّد ا اعالح ع ح شمول قاع ة قع ّد ااقعی نسبت به آن استق
قابل قوجّه است» (پیمانیق  .)81 :8274در رأب شمارة  8233/1/1/6شعبة داّح دیوان کشور چ ین
م رّر ش ه است« :در مورد مادة  871قانون کیفر عمومی اگر مضراب ا مجرام دا نفر باش ق
نبایسنی براب هر یو ار ضرب ا جرم دربارة منهمین کیفر ج اگانه معیّن نمودق ریرا موضوع
حکم در ح ی ت یو بزه مـسوب میشود که همان دخالت اجمالی منهمان در عمل م نهی به
ضرب ا جرم میباش ا چ ین عملی منع ّد نیست قا مادة  3الـاقی شامل آن گردد ا قع ّد ننایج
هم در این مورد موجب قع ّد عمل نخواه بود» (باهربق  .)233 :8219هم ینق رأب اصرارب
شمارة  8229/6/39/4891هیئت عمومی دیوان عالی کشور چ ین م رّر میک « :در ران گیق
قع ّد ننایج (مثل ای که در آن ااح موجب قنل ا جرم چ نفر ش ه باش ) موجب قع ّد جرح
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نیست» .مالحظه مینمائیم که آراب دیوان کشور در خصور قع ّد ننایج مجرمانة ناشی ار رننار
ااح ق در قوانین پیش ار ان البق حاکی ار ع ح پذیرش اعمال مجاراتهاب منع ّد (ع ح شمول
قواع قع ّد ااقعی) در قع ّد ننیجه بوده است.

 .1-9دکترين و رويّة قضايی پس از انقالب
در نظاح کیفرب پیش ار ان البق مجارات اصوالً به سبب ج به ا حیثیت عمومی جرح بود ا جبران
خسارت شاکی خصوصی مسن ل ار مجارات ا به ع وان ضرر ا ریان ناشی ار جرح قابل مطالبه
بود .ار این راق بر مب اب همین ررر قل یق قع ّد ننایج در ص مات جسمانی موجب قع ّد جرح
نمیش  .امّا در نظاح ح وق کیفرب اسالمی ا با قفکیو جرایم به ح ادق قصارق دیات ا
قعزیرات قع ّد ننایج ااج ا ر است« .نکنة دیگرب که در خصور قع ّد ننایج مجرمانة حاصله ار
نعل ااح بای منذکّر ش ق این است که نعل ااح م جر به ص مات جسمانی منع ّد ا یا قنلهاب
منع ّد ش ه باش ق مرقکب ار حیق قصار ا پرداخت دیهق مشمول قاع ة جمع مجاراتها استق
مثالً شخصی که در یو قصادف ران گی مرقکب قنل ا جرم دا یا چ نفر شودق میبایست
نسبت به پرداخت دیه قمامی ج ایات حاصله مـکوح گردد .هم ین در صورقی که شخصی با
نعل ااح ب عم اً دا یا چ نفر را به قنل برسان ا یا بر دا یا چ نفر جراحاقی اارد نمای ق در
خصور قنلق در صورت حصول سایر شرایط به قصار مـکوح میگردد ا در خصور ج ایات
مادان نفس نیز در قبال همگی در صورت اجود شرایط الرحق قصار میگردد .ب ابراینق قع ّد
ننایج حاصل ار نعل ااح در ص مات جسمانیق ار حیق مجارات قصار ا دیهق موجب قع ّد
جرح ا اعمال قاع ة جمع مجاراتها میباش  .لذا قع ّد ننیجه در قصار ا دیاتق حنّی اگر ناشی
ار نعل ااح باش ق موجب اعمال قاع ة جمع مجاراتها ا قع ّد ااقعی جرح میشود» (راهرب
نسبق « .)849 :8218در مواد  49ا  47قانون مجارات اسالمی مصوّب  8279نیز در خصور قع ّد
ننیجه اضعیّت مشخص نیست که آیا موضوع قع ّد ننیجه ار باب قع ّد ااقعی است یا قع د
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اعنبارب؟ بعضی ار ح وق انان قع ّد ننایج مجرمانة حاصل ار نعل ااح را ار مصادیق قع ّد اعنبارب
دانسنهان ا بعضی هم بین انعال عم ب ا غیرعم ب قائل به قفکیو ش هان » (پیمانیق .)87 :8274
«در قعزیرات هرگاه نعل ارقکابی که م جر به ننایج مجرمانة منع ّد ش هق عم اً ا با آگاهی
ناعل ار قرقّب ننایج مجرمانة منع ّد ااقع ش ه باش ق میقوان به قع ّد ااقعی ا جمع مجاراتها ا
در صورت مشابهت جرایم به اح ت مجاراتق حکم داد .به ع وان مثال شخصی که عم اً ا با
ارالع ار اجود اس اد ا اموال منع ّد در دننرخانة اس اد رسمیق مبادرت به قـریق آن مینمای ق
قبعاً به ننایج منرقّب بر این نعل ااق

است ا لذا براب قمامی ننایج مجرمانه مسئولیّت کیفرب دارد

ا با رعایت قاع ة قع ّد ااقعی نـوة مجارات اا مشخّص میگردد» (راهرب نسبق.)843 :8218
امّا در صورقی که قع ّد ننایج ناشی ار جرایم عم بق ار ننایج غالب ا نوعی رننار ااقعش ه نباش ق
بلکه به رور اقّفاقی ا یا در حال جهل ناعل به قرقّب ننایج منع ّد ااقع ش ه باش ق مان کسی که
اقاق منعلّق به دیگرب را به گمان آنکه خالی است آقش بزن ا پس ار آن مـرر گردد که در آن
اقاق قع ادب س رسمی سوخنهان ق به دلیل آنکه ناعل به این ننیجه ااق

نبودهق مسئولیّت کیفرب

ار باب ارقکاب جرح اقالف اس اد رسمی بر اا بار نمیشود .ار این راق قع ّد ننایج موجب قع ّد
ااقعی جرح نخواه بود .امّا در مثال دیگرب شخصی که ار بیران یو ساخنمان ا ار مسیر پ جره
به سمت دیگرب گلولهاب شلیو میک ا شلیو م نهی به مرگ مج یعلیه ا قخریب شیشه
میگرددق در قبال هر دا ننیجه یع ی قنل ا قخریب مسئولیّت کیفرب دارد؛ ریرا این دا ننیجه قهراً
ار رننار شلیو گلوله حاصل ش هان ا ناعل هم به این امر ااق

بوده است.

«در خصور انعال غیرعم ب الرح به ذکر است که صرف قرقّب ننایج منع ّد بر نعل مذکورق
موجب قع ّد جرح ا مجارات در جرایم قعزیرب نخواه ش  .امّا در قصار ا دیاتق اگر نعل
ااح غیرعم ب م نهی به ص مات جسمانی منع ّد شودق به قع اد ص مات اارده دیه بر عه ة
جانی قرار میگیرد ا به عبارقی قاع ة جمع مجاراتها رعایت میگردد .البنه با قوجّه به آنکه در
جرایم قعزیرب غیرعم بق خطاب جزایی ااح ب م نهی به اقوع جرح میشودق قـمیل قعزیرات
منع ّد برخالف ع الت است؛ همان مواردب که در ننیجة قصادف ران گی چهار نفر کشنه
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شون ق در این نرض دادگاه نمیقوان ار باب بیاحنیاری در ران گی م نهی به مرگ مج یعلیهم
به اسن اد مواد  784قانون مجارات اسالمیق قعزیرات منع ّدب بر مرقکب قـمیل نمای » (راهرب
نسبق .)843 :8218در قـلیل قع ّد مع وب بودن قع ّد ننیجه گفنه ش ه است« :در این مورد در
قانون مجارات ایران چیزب دی ه نمیشود .الی به نظر میرس این امر با ع ایت به اصول حاکم
بر ح وق جزا ا اصل قفسیر شو ا قردی به نفع منهم ا خصوصاً رایّة قضایی مشکلی را ایجاد
نکرده ا در ردی

قع ّد مع وب قرار گیرد» (باهربق  .)421 :8219به نظر میرس قع ّد ننیجهق

قع ّد اعنبارب نیست .چون بـق اصلی آن است که ما با یو رننار رابرا هسنیم یا چ رننار؟
ممکن است گفنه شود قع ّد ننیجهق قع د اعنبارب اجود یو رننار است.
در خصور قرع انفاق رن ا نررن ااجبال ف ه ا پاسخ به این پرسش که آیا در این مورد
قرع رننار ااح (قرع انفاق) موجب قع ّد جرح (ا اعمال مجاراتهاب منع ّد) میشود یا خیرق
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأب شمارة  8299/1/29-24چ ین ارهار ع ی ه نموده است:
«نظر به ای که نف ة رن ا ااالد ااجبال ف ه که رن گی مشنرع دارن ق معموالً یکجا ا ب ان
قفکیو سهم هر یو ار آنان پرداخت میشودق قرع انفاق رن ا نررن ار ناحیة شوهر در چ ین
حالنی قرع نعل ااح مـسوب ا مسنلزح رعایت مادة  28قانون مجارات عمومی [مادة  49قانون
مجارات اسالمیض است ا آ ار ا ننایج منع ّد نعل ااح موجب اعمال م رّرات مربوط به قع ّد
جرح نخواه بود .»...در این رمی ه نظریهاب نیز ار کمیسیون ح وق جزاب اخنصاصی ادارة ح وقی
پیش ار سال  8217اجود دارد که براب مزی ارالع آن را ذکر میک یم« :کمیسیون ع ی ه دارد
که مورد ار موارد قع یل بزه استق ریرا عمل منهم (قرع انفاق) نعل ااح ب که داراب ع ااین
منع ّده جرح باش ق قل ی نمیشود ا قرع انفاق نسبت به رن یو ع وان بیشنر ن ارد ا هم ین
قرع انفاق نسبت به ااالد ااجبال ف ه در قانون بیش ار یو ع وان ن ارد .ب ابراینق مردب که دا
رن دارد نسبت به هر دا قرع انفاق نموده ا مرقکب دا جرح ش ه است ا هم ین مردب که
نسبت به رن خود ا ااالد ااجبال ف ه قرع انفاق نمای ق این مرد نیز مرقکب دا جرح ش ه است»
( کشااررق .)831 :8271
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 .9-9تعدّد نتيجه در قانون مجازات اسالمی 2931
قانونگذار در قانون مجارات اسالمی با قصویب قبصرة یو مادة  824قع ّد ننیجه را در حکم قع ّد
مادب قرار داد ا به اخنالف نظرها در خصور قع ّد ننیجه پایان داد .این قبصره چ ین م رّر میک :
«در صورقی که ار رننار مجرمانة ااح ننایج مجرمانة منع ّد حاصل شودق ربق م رّرات نوق عمل
میشود» .قانونگذار شرایط ا ارکان قع ّد ااقعی را شرط قـ ّق ننیجه نمیدان ا صرناً مجارات
قع د ننیجه را مطابق با مجارات قع ّد ااقعیق قعیین نموده است ا در ننیجه قع ّد ننیجه را در حکم
قع ّد ااقعی قرار داده است .در صورقی که کلمة «م رّرات نوق» را به مواد  823ا 822قانون مزبور
قوسعه دهیمق بار مشکلی ایجاد نخواه ش ق ریرا قع ّد ننیجه بعضاً در ح ادق قصار ا دیات نیز
پذیرننه ش ه است.

 .4مقايسة تعدّد نتيجه با تعدّد جرم
در این قسمت به م ایسه قع ّد ننیجه با قع ّد جرح اعم ار مادب ا مع وب میپرداریم.

 .2-4مقايسة تعدّد نتيجه با تعدّد واقعی (مادی)
قع ّد مادب عبارت است ار ای که مجرح مرقکب دا یا چ رننار مجزا میشود که هر یو مسن الً
ااج ع اصر جرح است .گفن ی است که ممکن است جرایم مشابه ا یا منفاات باش (نوربهاق
)413 :8218؛ ب ان آنکه هیچ یو ار آنها به مرحلة ص ار حکم قطعی رسی ه باش  .قانونگذار
در یو سیاست ج ایی منفاات براب نخسنین بارق قع ّد ننیجه را در قبصرة  8مادة  824قانون
مجارات اسالمی در ذیل قع ّد مادب بیان ا آ ار قع ّد مادب را بر قع ّد ننیجه بار نموده است .این
اق اح قانونگذار این شبهه را در اذهان ایجاد مینمای که آیا قع ّد ننیجه ریر مجموعهاب ار قع ّد
مادب مـسوب میگردد ا یا ای که خود نهاد مسن لی است که ار عوامل قش ی مجارات انگاشنه
میشود .بررسی اجوه قشابه ا اننراق این دا مفهوحق بیانگر این ننیجه است که اگرچه هر یو ار
آنها عامل قش ی ک ة مجاراتها هسن ق ارکان ا ع اصر قشکیلده ة هر یو ار این مفاهیم با
هم منفاات هسن .
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 .2-2-4وجوه اشتراک
ال  -در قع ّد ننیجه ا قع ّد مادب الزاماً چ ماده ار قانون مجارات ن ض نمیشون  .در هر
یو ار آنها رننار ارقکابی ممکن است صرناً یو ماده ار قانون مجارات را چ بار ن ض ک .
رننار مجرمانة ااح شخصی که با ایجاد حریق عم ب باعق قخریب ساخنمانق سوران ن اس اد ا
مجرام ش ن مالو ساخنمان میشود ا یا رننار مجرمانة منع ّد شخصی که به رور مسن ل مرقکب
هر یو ار جرایم نوق شودق سه ماده ار قانون مجارات را ن ض میک  .امّا در مواردب که نرد با
یو لفظ به چ نفر قوهین ک ا یا ای که با پرقاب مواد م فجره سبب قنل چ نفر شود ا یا ای که
با رننارهاب مجرمانة منع ّدب به چ نفر قوهین ا یا سبب قنل آنها شودق با اجود ای که رننار
مجرمانة ننایج منع ّدب را در پی داشنه استق در مثالهاب پیشگفنه ق ها موجب ن ض یو مادة
قانونی مربوط به قوهین یا قنل ش ه است .ب ابراینق در هر یو ار مفاهیم قع ّد ننیجه ا قع ّد مادبق
رننار یا رننارهاب مجرمانه میقوان موجب ن ض یو ا یا چ ماده ار قانون مجارات باش ا این
یکی ار اجوه قشابه آن دا مـسوب میشود.
ب -نـوة قعیین مجارات در قع ّد ننیجه ا قع ّد مادب قـت یو نظاح صورت میگیرد .قبصرة
 8مادة  824قانون مجارات اسالمی  8263چ ین م رّر میک « :در صورقی که ار رننار مجرمانة
ااح ق ننایج مجرمانة منع ّد حاصل شود ربق م رّرات نوق عمل میشود» .در قع ّد مادب در
جرایم موجب قعزیر هرگاه جرح ارقکابی بیشنر ار سه جرح نباش ا مجارات داراب ح اقل ا
ح اکثر باش ق دادگاه براب هر یو ار جرایم ح اکثر مجارات م رّر را مورد حکم قرار میده
ا در صورقی که مجارات جرح ارقکابی ناق ح اقل ا ح اکثر باش ق قا یوچهارح مجارات جرح
ارقکابی به ح اکثر مجارات نیز اضانه میگردد .امّا در صورقی که جرایم ارقکابی بیشنر ار سه
جرح باش ق خواه مجارات جرح ارقکابی ناق ح اقل اح اکثر باش یا نباش ق قا نص

مجارات

م رّر قانونی به اصل آن اضانه میشود .همین حکم در مورد رننار مجرمانة ااح ب که ننایج
منع ّدب را به دنبال داردق اجراء میگردد؛ با این قوضیح که چ ان ه ننایج مجرمانه قا سه مورد
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باش ق ح اکثر مجارات جرح ارقکابی ا چ ان ه ننایج مجرمانه بیشنر ار سه مورد باش ق به بیش ار
ح اکثر مجارات قانونیق مجارات قعیین خواه ش ق مشراط به ای که ار ح اکثر به اضانة نص
آن قجاار نک .
پ -در قع ّد ننیجه ا قع ّد مادبق نـوة اجراب مجارات نیز با یو راش انجاح میگیرد .در
قسمت پایانی مادة  824قانون مجارات اسالمی آم ه است...« :در هر یو ار موارد نوق ن ط
مجارات اش قابل اجراست ا اگر مجارات اش به یکی ار علل قانونی ق لیل یاب ا یا قب یل یا غیر
قابل اجراء شودق مجارات اش ّ بع ب اجراء میگردد» .در قع ّد ااقعی در جرایم قعزیرب درجة
یو قا ششق اگرچه دادگاه در م اح قعیین مجارات براب هر یو ار جرایم ارقکابی مجارات
ج اگانه قعیین مینمای ق در م اح اجراب حکمق با پذیرش قاع ة ادغاح مجاراتها ق ها مجارات
اش ّ قضایی مورد حکم اجراء میگردد .همین حکم در مورد قع ّد ننایج نیز جارب است؛ «مان
نردب که با یو لفظ مخاربین خود را قوهین ا قه ی میک ا خطاب به ع هاب میگوی من
شما حیوانها را خواهم کشت» (حاجی دهآبادب ا باقر رادگان ا میررایی ق  .)823 :8261دادگاه
براب هر یو ار اقهامات ح اکثر مجارات را قعیین میک ق الی ق ها مجارات قه ی اجراء
میشود .هم ینق در صورقی که مجارات اش به علل قانونیق شامل نهادهاب جزایی مؤ ر در
میزان ا اجراب مجاراتها ار جمله گذشت شاکی یا م عی خصوصیق قخفی

ا قعلیق مجاراتق

قعویق ص ار حکمقآرادب مشراطق مرار رمانق نسخ قانونق عفوق قوبه ا حکم برائتق غیر قابل
اجراء گردد .در هر یو ار موارد قع ّد مادب ا قع ّد ننیجهق مجارات اش ّ بع ب اجراء خواه ش .
ت -حسب م رّرات قانونی در مواد  828قا  821قانون مجارات اسالمی ا رایّة قضایی موجودق
م رّرات مربوط به قع ّد جرح ق ها در جرایم قعزیرب درجة یو قا شش جارب است ا نسبت به
جرایم غیرقعزیرب ا نیز جرایم قعزیرب درجة هفت ا هشت به رور مسن ل ا نیز اجنماع آنها با
جرایم قعزیرب درجة یو قا شش ا نیز به موجب رأب اح ت رایّة  29/89/38مورّخة 99/6/89
شامل جرایم قعزیرب ارفال ا نوجوانان نمیشود .با قوجّه به قبصرة  8مادة  824قانون مجارات
اسالمی که م رّرات قع ّد جرح را در خصور قع ّد ننیجه ق ها در جرایم قعزیرب درجة یو قا
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شش جارب میدان ق در قع ّد ننیجه همان قع ّد جرحق در مواردب که م رّرات قع ّد جرح جارب
نمیشودق انق م رّرات قانونی ا رایّة قضایی عمل خواه ش  .ب ابراینق چ ان ه رننار مجرمانة
ااح م جر به ننایجی شود که بعضی ار آنها در درجات هفت ا هشت قرار دارن ق بر اساس قبصرة
 4مادة  824قاع ة جمع مجاراتها جارب خواه بود ا هم ین است در نرضی که م رّرات قع ّد
جرح نسبت به جرایم ارفال جارب نمیشود .در مواردب که ارفال ا نوجوانان مرقکب رننارب
شون که داراب ننایج منع ّدب باش م رّرات مربوط به قع ّد جرح نسبت به آنها اعمال نخواه ش
ا در مواردب که جرایم قعزیرب با جرایم ح ّب همراه باش ق خواه جرایم مزبور حاصل ار رننار
ااح یا رننارهاب مجرمانه منع ّد باش ق حکم ااح ب جارب است .به ع وان مثال نردب که با
یو لفظ موجب قوهین به نردب ا قذف نسبت به نرد دیگرب شود ا یا ای که همان نرد با الفات
ج اگانه موجب قوهین ا قذف به انراد مخنلفی شودق براساس قسمت اخیر قبصرة مادة  821قانون
مجارات اسالمیق مرقکب به هر دا مجارات مـکوح میشود.
ث -ار اجوه قشابه دیگر قع ّد ننیجه با قع ّد مادبق قابل قـ ّق بودن هر یو ار آنها در جرایم
عم ب ا غیرعم ب است .چ انکه قانونگذار در مادة  824قانون مجارات اسالمی قع ّد جرح را به
رور مطلق در جرایم قعزیرب درجة یو قا شش مـ ّق میدان ا قی ب در خصور ای که مخنص
به جرایم عم ب باش ق ذکر نکرده است .در قبصرة  8مادة مذکور نیز ق ها به رننار مجرمانة ااح
اشاره نموده است ا آن را م یّ به جرایم عم ب نکرده است .ب ابراینق قع ّد ننیجه همان قع ّد
مادب هم در جرایم عم ب ا هم در جرایم غیرعم ب قابل قصوّر است؛ مان ای که نردب بر ا ر
بیاحنیاری در ران گی موجب م نول یا مجرام ش ن چ نفر شود ا یا بر ا ر ع ح رعایت
نظامات دالنیق موجبات قنل ا جرم چ نفر را نراهم نمای « .قانون مجارات اسالمی در مبـق
قع ّد مع وب ا مادب جرایمق قفکیکی میان جرایم عم ب ا غیرعم ب نکرده است ا نمیقوان
گفت مم وعیّت قعلیق مجارات دربارة کسانی که به جرایم عم ب منع ّد مـکوح میشون ق
قری هاب بر م یّ ساخنن قواع قع ّد جرح به جرایم عم ب است ا حنّی قرائ ی اجود دارن که
شمول این قواع نسبت به جرایم غیرعم ب را نشان میده  .ار جمله ای که به قع ّد جرح در دیات
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اشاره ش ه است .در حالی که دیه مجارات جرایم غیرعم ب است (رراعتق  )817 :8262ا ار
آنجایی که در دیات قع ّد ننایج اجود داردق قع ّد ننایج در جرایم غیرعم ب منصوّر میباش .
انزان بر اینق در نظریة مشورقی ادارة ح وقی قوّة قضائیه در این خصور چ ین آم ه است« :در
نرضی که بیاحنیاری ران ه موجب نوت ا مص امیّت ع هاب ش ه استق موضوع با قوجّه به
قبصرة  8مادة  824قانون مجارات اسالمی ار رننار مجرمانة ااح ق ننایج مجرمانة منع ّد حاصل
شودق مشمول م رّرات این ماده (قع ّد مادب) است ا سواب دیه م نولین ا مص امینق ن ط
مجارات قعزیرب اش قابل اجراست» (نظریة مشورقی  3839/ 62/7مورّخ .)62/6/1
ج -قشابه دیگر قع ّد ننیجه با قع ّد ااقعیق در اقوع ننایج مجرمانه استق چ انکه ممکن است
ننایج حاصله مشابه یا مخنل

باش « .در قع ّد ننیجه گاه ننایج ااقعش ه داراب یو اص

مجرمانه

است؛ مان حالنی که ران هاب به دلیل بیاحنیاری باعق قنل چ ین نفر میشود اگاه ننایج
ااقعش ه داراب چ اص

مجرمانه میباش ؛ مان موردب که شخص با پرقاب نارنجو باعق

قنلق جرم ا قخریب میشود» (رایجیان اصلیق « .)38 :8213قانونگذار در قبصرة  8مادة  824قانون
مجارات اسالمیق در بیان حکم قع ّد ننیجه ن ط عبارت «ننایج مجرمانة منع ّد» را بکار برده است
ا در مورد ای که ننایج مشابه باش یا مخنل ق قی ب نیاارده است .ار این راق با قوجّه به ارالق
عبارت ا ع ح اجود قری هق بای بر این ع ی ه بود که ننایج اعم ار مشابه ا مخنل

میباش » (بسامی

ا رااییق  .)8261در نظریة شمارة  8496مورّخة  63/1/7نیز این نظر مورد قأیی ااقع ش ه است.
«با قوجّه به ارالق مادة  824قانون مجارات اسالمی 8263ق م رّرات آن را در قماح جرایم موجب
قعزیرق اعم ار مشابه یا مخنل

بای اعمال کرد» .ب ابراینق با قوجّه به ارالق عبارت «ننایج مجرمانة

منع ّد» ا ع ح اجود قری ه ا ای که ه ف ار اضع قبصرة  8مادة  824مشخّص نمودن اضعیّت
ح وقی قع ّد ننیجه بوده ا آن را ار مصادیق قع ّد مادب جرایم مشابه ا نیز مخنل
ار آنجا که قع ّد مادب هم در جرایم مشابه ا هم جرایم مخنل
قع ّد ننیجه نیز میقوان مص اق داشنه باش .

دانسنه است ا

میقوان ااقع شودق این امر در

711

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوپنجم ،زمستان 1397

چ -قع ّد ننیجه ا قع ّد مادب هم در جرایم مطلق ا هم در جرایم م ی میقوان مص اق داشنه
باش ؛ صرفنظر ار ای که برخی ار ح وق انان به این جهت که در جرایم مطلق حصول ننیجه
شرط قـ ّق جرح نیست ا ار این را رمانی که قـ ّق ننیجه م نفی باش ق بـق ار قع ّد ننیجه بیمع ی
خواه بودق مع ن ن قع ّد ننایج مجرمانه ق ها در جرایم م یّ مص اق مییاب  .در م ابل برخی
دیگر معن ن در قع ّد ننیجه بـق ار آ ار ا ننایج خارجی است ا موضوع ارقباط به جرایم م یّ
که ار لـات قانونی م یّ به ننیجة خاصی هسن ق ن ارد .ار این راق در جرایم مطلق نیز در مواردب
که جرح مطلق م جر به ننیجة مجرمانهاب شودق موضوع مـل بـق قع ّد ننیجه است؛ مان آنکه
شخصی به قصرّف ع اانی ملو دیگرب اق اح ک ا این کار موجب ار بین رننن نخلهاب باغ
خرماب اا شود (قیاسیق  .)821 :8211هم ینق نردب که با یو لفظ چ نفر را قه ی یا قوهین
میک ق رننار ااح اب م جر به ننایج مجرمانة منفاات میشود که بر اساس قبصرة  8مادة 824
قانون مجارات اسالمی براب هر یو ار ننایج مجرمانة اب مجارات ح اکثرب قعیین خواه ش .
ادارة ح وقی قوّة قضائیه در نظریة شمارة  26مورّخ  8263/9/81بیان میدارد« :نظر به ای که نف ة
رن ا ااالد ااجبال ف ه که رن گی مشنرع دارن ا معموالً یو جا ا ب ان قفکیو سهم هر
یو ارآنها پرداخت میشودق قرع انفاق رن ا نررن ار ناحیة شوهر در چ ین حالنی قرع نعل
ااح مـسوب ا مسنلزح مادة  28قانون مجارات عمومی است ا قع ّد آ ار ا ننایج موجب اعمال
م رّرات قع ّد جرح نخواه بود» .اسن اد به رأب مزبور ار این جهت است که بزه قرع انفاق موجب
قع ّد ننایج است ا قع ّد ننایج انق م رّرات ک ونی در حکم قع ّد مادب جرح است .ب ابراینق با
قوجّه به رایّة قضایی موجود ا ای که در بعضی ار مصادیق جرح مطلق اجود ننیجه نیز قابل
پیشبی ی است ا ای که ار یو سو قانونگذار قع ّد ننیجه را در حکم قع ّد مادب دانسنه ا در قـ ّق
قع ّد مادب نرقی بین جرایم مطلق ا م ی قرار ن اده است ا ار دیگر سو آن ه مورد نظر قانونگذار
در قـ ّق ننایج منع ّد میباش ق آ ار ا ننایج خارجی ار رننار مجرمانه استق نه ننیجة حاصل ار
جرایم ااقعش هق پس ننیجه میگیریم که قع ّد ننیجه هم در جرایم مطلق ا هم در جرایم م یّ
قابل قـ ّق است.
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م -در قع ّد ننیجه همان قع ّد جرحق در صورقی که رننار مجرمانة ااح م جر به ننایج منع ّد
مشابه نسبت به یو نرد شودق موجب قع ّد ننیجه نخواه بود .به ع وان مثال نردب که خودراب
دیگرب را سرقت میک ا م جر به سرقت اشیاء داخل آن میگرددق مورد ار مصادیق قع ّد ننیجه
نیست؛ همان گونه که در قع ّد مادب چ ان ه مرقکب با رننارهاب ج اگانه مرقکب چ ین ن ره
سرقت ار یو مالباخنه شود .در این صورت اب ق ها مرقکب یو سرقت ش ه است ا قع ّد
مادب م نفی است.
خ« -در قع ّد ننیجه همان قع ّد جرحق قع ّد موضوع یا مج یعلیه اجود دارد .امّا هر قع ّد
موضوع ا مج یعلیه قع ّد ننیجه نیست« .ع هاب قائل به اجود رابطة عاح ا خار بین قع ّد ننیجهق
قع ّد موضوع ا مج یعلیه بوده ا بیان داشنهان همواره در قع ّد ننیجه قع ّد موضوع یا مج یعلیه
اجود دارد» ( قیاسیق  .)821 :8211ب ابراینق «قع ّد اشخار ربودهش ه در جرح آدحربایی (مادة
 938قانون مجارات اسالمی) یا قع ّد درخت قطعش ه درجرح قخریب (مادة  919قانون مجارات
اسالمی) قع ّد ننایج مجرمانه مـسوب نمیشود» (بسامی ا ارااییق )1 :8261ق بلکه ار قع ّد آ ار
مـسوب میشود .ب ابراینق قانونگذار در سال  8263با ق این مادة  824اق اح به قغییر حکم قع ّد
جرح نمود ا در آن با کاربرد ع وان عاح جرایم ارقکابیق قأکی بر جرایم ع وانی منفااتق مان
ارقکاب کالهبردارب ا سرقت قوسط یو نرد ا جرایم ع وانی مشابهق موضوعی منفااتق مان
ارقکاب جرح کالهبردارب ار رریق رسانه جمعی که باعق قضرر انراد ریادب میشودق داشنه
است ا حاالت مخنل

را مشمول حکم یکسان (قش ی قانون م رج در مادة  )824قرار داده

است (حاجی دهآبادب ا باقر رادگان ا میرراییق  )833 :8261ا جرایم ع وانی مشابه را نسبت به
مج یعلیه ااح ق مورد حکم قرار ن اده است.
د -ار اجوه قشابه دیگر قع ّد ننیجه ا قع ّد مادبق آ ار ا ننایج حاصل ار آن دا است .قانون
مجارات اسالمی  8263برخالف م رّرات پیشین مربوط به قع ّد جرحق مـ ادة قش ی مجارات را
در موارد قع ّد جرح ا قع ّد ننیجه مشخّص کرده است« .این ب ان مع ی است که قش ی مجارات
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یکی ار آ ار قع ّد جرح در قانون ج ی مجارات اسالمی است .آ ار دیگر قع ّد جرحق 7شامل قعیین
مجارات جرح ااح ق قعیین مجارات جرح اش ق قجمیع مجارات ا اننخاب جرح ح ّب است»
(جعفربق .)88 :8263

 .1-2-4وجوه افتراق
ال  -در قع ّد مادبق رننارهاب مجرمانة منع ّد ممکن است مشابه یا غیرمشابهق عم ب یا
غیرعم بق به صورت نعل یا قرع نعل ا یا قلفی ی ار هر یو ار آنها باش  .امّا در قع ّد ننیجه این
موضوع به لـات اح ت رننار مجرمانه م نفی است.
ب -در قع ّد مادبق نعل منع ّد ا ننایج نیز منع ّد است (گل اریانق  .)11 :8214امّا در قع ّد
ننیجهق رننار مجرمانه ااح ا ننایج حاصل ار آن منع ّد است ا اجود همین ننایج منع ّد موجب
ش ه است که ار مصادیق قع ّد مادب شمرده شود ا «شای دی گاه قانونگذار در سال 8263
دی گاهی ننیجهمـور بوده که قع ّد ننیجه را در ذیل قع ّد مادب آارده است (حاجی دهآبادب ا
باقر رادگان ا میرراییق .)881 :8261
پ -اگرچه در قع ّد مادب ا قع ّد ننیجهق ننایج منع ّد حاصل ار رننار ااح یا رننارهاب
مجرمانة منع ّد استق ار جهت رمان اقوع ننایجق در این دا قفاات هست .در قع ّد ننیجهق ننایج
حاصل ار رننار مجرمانة ااح در یو رمان به اجود میآی ق الی در قع ّد مادب که ممکن است
رننارهاب منع ّد مجرمانه در رمانهاب منفااقی ارقکاب یاب ق به قبع ننایج حاصله ار آنها نیز در
رمانهاب منفاات خواه بود.

 .8براب مطتالعتة بیشتتتنر ب گریت بته :جعفربق مجنبیق ( « .)1392قعت ّد جرح ا آ تار آن در قتانون جت ی مجارات استتتالمی
مصوّب»1392ق پژاهش ح وق کیفربق سال داّحق شمارة پ جمق صص .175-196
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 .1-4مقايسة تعدّد نتيجه با تعدّد معنوی
مادة  828قانون مجارات اسالمی قع ّد مع وب را حالنی میدان که در آن رننار ااح داراب
ع ااین منع ّد باش  .این ماده چ ین م رّر میک « :در جرایم موجب قعزیر هرگاه رننار ااح ق
داراب ع ااین مجرمانة منع ّد باش ق مرقکب به مجارات اش مـکوح میشود».

 .2-1-4وجوه اشتراک
ال  -ار اجوه اشنراع قع ّد مع وب ا قع ّد ننیجهق در مهمقرین جز ع صر مادبق همان رننار
ااّلیّة سارن ة آنها یع ی رننار مجرمانة ااح است ا همین رننار ااح موجب ال اب شبهة یکسان
بودن قع ّد مع وب ا قع ّد ننیجه است .در قع ّد اعنبارب با رننار ااح ب رابرا هسنیم که داراب
ع ااین منع ّد مجرمانه استق الی داراب یو ننیجه است .امّا در قع ّد ننیجه با رننار ااح ب رابرا
هسنیم که موجب ننایج منع ّد میشود« .ق ر مسلّم ای که ننایج منع ّد ناشی ار رننار ااح ق غیر ار
رننار ااح ب است که داراب ع ااین منع ّد است» (رایجیان اصلیق )86 :8213ق اعم ار ای که
داراب ع ااین منع ّد یا قع ّد موضوعی باش ؛ مان مثال قخریب چ اقومبیل با رننار ااح منعلّق
به چ نفر که در ااقع ار حیق احکاح ق ها با یو ع وان قخریبق امّا با ننایج منع ّد رابرا هسنیم.
ب -رننار ااح در قع ّد ننیجه ا قع ّد مع وب ممکن است به صورت نعل یا قرع نعلق به
صورت عم ب یا غیرعم ب باش  .رننار ااح مجرمانه در قع ّد ننیجه که م جر به اقوع ننایج
منع ّد در عالم خارج میشودق ممکن است داراب ع ااین منع ّد نیز باش ؛ مان نردب که با رها
کردن آب اسنخر منعلّق به دیگرب باعق اقالف آب ا ماهیهاب اسنخرق موضوع مواد  977ا
 976قانون مجارات اسالمی ا قضییع مـصوالت رراعی منعلّق به صاحب اسنخر موضوع مادة
 971قانون مجارات اسالمی میشود ا ار این حیق با قع ّد مع وب نیز مشابهت دارد .امّا ار این
جهت که ننایج مجرمانة ااح ناق ع ااین منع ّد مجرمانه استق با قع ّد مع وب منفاات است.
ب ابراینق قع ّد ننیجه ار رننار مجرمانة ااح ب قشکیل میشود که ممکن است داراب ع ااین منع ّد
نوعی یا موضوعی باش ق امّا حنماً داراب ننایج مجرمانة منع ّد است.
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پ -قع ّد ننیجه ا قع ّد مع وب ار این حیق که رننار ااح به ننایج ا ع ااین منع ّد خنم
میشود ا ار اح ت به کثرت میرس ق مشابه به نظر رسی ه ا همین امر باعق ش ه است که
بسیارب ار ح وق انان قع ّد ننیجه را ذیل قع ّد مع وب بررسی ک

(پیمانیق  74 :8274ا شامبیاقیق

 )471 :8271ا حنّی برخی در مواردب (رننار ااح مجرمانة داراب ع ااین منع ّد جزایی) آن را
غیرقابل قفکیو ار قع ّد مع وب ب ان (مـس یق .)889 :8271

 .1-1-4وجوه افتراق
ال  -نخسنین قفاات قع ّد ننیجه با قع ّد مع وب در رکن راانی است؛ با این قوضیح که در
قع ّد ننیجه در برخی موارد پیام هاب مجرمانه ننیجة قهرب رننار مجرمانة ااح است ا ق ها آن
رننار ااّلیّة است که با ارادة مسن یم ناعل صورت میگیرد .الی در قع ّد مع وب در بسیارب ار
مصادیق آن ار جمله در جرایم م ّماقیق مثل خری مشرابات الکلی براب شرب ا جرایم الرح ا
ملزاحق مثل سرقت ا نراش اموال مسراقه ا مجموع جرایم ارقکابی با ع وان خارق مثل سرقت
همراه با آرار ا اذیّتق هر دا نعل با ارادة مسن یم مرقکب صورت میگیرد .هم ینق در قص
ننیجة مجرمانه در قع ّد ننیجهق مرقکب قص ننایج منع ّد را داردق الی در قع ّد مع وب ق ها ننیجة
ااح ب م صود مرقکب است.
ب -در قع ّد مع وب پیشنرض آن است که ما با یو رننار رابرا هسنیمق الی در قع ّد ننیجه
این امر خود مـل بـق است .انزان بر اینق در قع ّد مع وب رابطة علیّت بین رننار ااح ا ع ااین
منع ّد اجود ن اردق الی در قع ّد ننیجه چ ین رابطهاب اجود دارد (قیاسیق .)12 :8211
پ -در قع ّد مع وبق رننار مجرمانة ااح داراب یو ننیجة مجرمانه است؛ در این نرض
مرقکب به مجارات ع وان ش ی قر مـکوح میشود .امّا در قع ّد ننیجه رننار مجرمانة ااح م جر
به ننایج مجرمانة منع ّد میشود .صرفنظر ار ای که ع وان مجرمانه در قع ّد مع وبق ن ض چ
منن قانونی مـسوب میشودق در قع ّد ننیجه آن ه حاصل میشود ننایج مجرمانه است ا «در ااقع
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آن ه نارق بین قع ّد ع وانی ا قع ّد ننیجه میباش ق همین حصول ننایج منع ّد ار نعل ااح است»
(راهرب نسبق .)827 :8218
ت -در قع ّد ننیجهق الزاماً چ مادة قانونی ن ض نمیشود ا ممکن است ناقض یو ماده ار
قانون مجارات باش  .در م ابلق در قع ّد مع وب الزاماً چ مادة قانونی ن ض میشود.
ث -در قع ّد ننیجهق هر ننیجه مسن ل ار سایر ننایج است .ب ابراینق اننفاب یو ننیجه موجب ار
بین رننن جرح نمیشود .امّا در قع ّد مع وبق در صورت اننفاب یو ع وان مجرمانه کل جرح ار
بین میراد؛ مان ای که رننار ااح ب ااج ع ااین مجرمانة خیانت در امانت ا نراش مال غیر
باش  .درصورت اننفاب «م ن ل نمودن مال غیر» انن ال مال امانی که ع صر خیانت در امانت است
نیز ار بین میراد.
ج -ار نظر قعیین مجارات نیز قع ّد ننیجه با قع ّد مع وب منفاات استق ریرا در قع ّد مع وب
م اح قضایی الزاماً مجارات ع وان اش را مورد حکم قرار میده ؛ ب ین مع ا که ق ها یو مجارات
قعیین مینمای که آن مجارات ع وان اش است ا نسبت به ع وان دیگر قکلیفی براب قعیین
مجارات ن ارد .ننیجه قبعی این امرآن است که در صورت س وط مجارات ع وان اش ا یا قخفی
ا قب یل آنق مرقکب مجارات ع وان دیگر را قـمّل نخواه کرد .انزان بر اینق م اح قضایی در
قعیین مجارات جرح اش ق بین ح اقل اح اکثر مخیّر است ا الزامی در قعیین مجارات ح اکثرب
ن ارد .امّا در قع ّد ننیجهق م اح قضایی الزاماً مجارات قمامی ننایج مجرمانه را مورد حکم قرار
میده ا در م اح اجراء به لـات ادغاح مجاراتها ق ها قکلی

بر اجراب مجارات اش دارد ا در

صورقی که مجارات اش به علل قانونی قخفی ق قب یل ا یا ساقط شودق مجارات اش ّ بع ب را
اجراء خواه کرد .هم ینق م اح قضایی الزاماً بای مجارات ح اکثرب (در صورقی که ننایج
مجرمانه بیش ار سه مورد نباش ) ا یا مجارات بیش ار ح اکثرب به شرری که ار نص

آن قجاار

ن مای (در صورقی که ننایج مجرمانه بیش ار سه مورد باش ) قعیین نمای ا اخنیارب در قعیین
مجارات بین ح اقل اح اکثر مجارات ن ارد.
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نتيجه
ننایج حاصل ار این پژاهش بیانگر این است که دربارة قع ّد ننیجه پیش ار قصویب قانون مجارات
اسالمی 8263ق ار حیق ای که ار مصادیق قع ّد مادب یا مع وب مـسوب میشودق بین ح وق انان
اخنالف نظر اجود داشت ا رایّة قضایی آن را ار مصادیق قع ّد مع وب میدانست ا دادگاهها نیز
بر این اساس عمل میکردن  .پس ار ان الب اسالمی با اراد ع ااین جرایم ج ی برگرننه ار
مبانی ن هیق قغییراقی در برداشت ار قع ّد ننیجه صورت گرنت ا در نهایت قانونگذار در سال
 8263با قصویب قبصرة  8مادة  824قانون مجارات اسالمیق با ررم یو سیاست ج ایی ق ی ی
ج ی ق هرچ به صورت مبهمق اق اح به قفکیو آن ار قع ّد مع وب نمود ا آن را در حکم قع ّد
مادب قرار داد .ب ابراینق کلیة آ ار ا احکاح قع ّد مادب بر قع د ننیجه بار میشود .البنه شرط قسرّب
آ ار ا احکاح قع ّد مادب در صورقی است که در جرایم عم بق مرقکب انزان بر قص عاح در
انجاح رننار مجرمانهق قص ننایج مجرمانة منع ّد را داشنه باش ا یا ای که ننایج مجرمانة حاصلهق
قابل پیشبی ی بوده ا مرقکب به اقوع آنها عالم باش  .در غیر این صورتق مرقکب نسبت به ننایج
بع ب ق ها مسئولیّت م نی خواه داشت .امّا در جرایم غیرعم ب به دلیل آنکه قص مجرمانه
اجود ن اردق ع ح قص مرقکب ا جهل اب به ننایج حاصله مانع قـ ّق مسئولیّت کیفرب اب
نخواه بود .رابطة قع ّد ننیجه با «قع ّد موضوع جرح ا قع ّد بزهدی ه» رابطة عموح ا خصور
مطلق است؛ با این بیان که در قع ّد ننایج مجرمانهق لزاماً قع ّد موضوع جرح یا مج یعلیه اجود
داردق الی هر قع ّد موضوع جرح یا بزهدی هاب موجب قـ ّق ننایج مجرمانه نخواه بود ا این امر
در قع ّد موضوع جرح ا بزهدی ة ااح قجلّی پی ا میک  .در م ایسة قع ّد ننیجه با قع ّد مادب
میقوان اجوه اشنراع پیشرا را برشمرد :قـ ّق قع ّد ننیجه در جرایم غیرقعزیرب ا قعزیرب
درجة یو قا شش ا ع ح قـ ّق آن در جرایم قعزیرب درجة هفت ا هشت ا جرایم ارقکابی
ارفال ا نوجوانان؛ امکان ای که رننار ارقکابی در قع ّد ننیجه ناقض یو یا چ ماده ار قانون
مجارات باش ؛ نـوة قعیین مجارات ا اجراب آن؛ قـ ّق ننایج منع ّد ا قـ ّق آن در جرایم عم بق
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غیرعم بق مطلق ا م یّ به صورت نعل یا قرع نعل .در م ابلق میقوان به اجوه اننراق قع ّد
ننیجه ا قع ّد مادب اشاره کرد :ار جهت کمیّت رننار مجرمانه؛ ار جهت رمان قـ ّق ننایج مجرمانه
ا اجود همرمانی رننارهاب مجرمانه در قع ّد مادب به صورت مشابهق غیرمشابهق عم بق
غیرعم بق به صورت نعل یا قرع نعل ا یا قلفی ی ار آنها .اانگهیق قع ّد ننیجه ا قع ّد مع وب
ار حیق ع صر مادبق داراب اح ت رننار مجرمانه است .این رننار ممکن است به صورت نعلق
قرع نعلق جرح عم ب یا غیرعم بق مـ ّق شود ا به ننایج ا ع ااین منع ّد خنم شود .این دا ار
اح ت به کثرت میرس ا ار این جهت که در قع ّد ننیجه نیز ممکن است ع ااین مجرمانة
منع ّد اجود داشنه باش ق با هم یگر مشابهت دارن  .امّا ار این جهت که در قع ّد ننیجه ننایج منع ّد
ا در قع ّد مع وب ق ها یو ننیجه حاصل میشود؛ در قع ّد مع وب قص مجرمانه ااح ا در قع د
ننیجه م اص منع ّد است؛ قفاات در قعیین میزان مجارات ارقکابی ا ن ض الزامی چ ماده ار
قانون مجارات ا ن ان رابطة علیّت در قع ّد مع وبق قع ّد ننیجه ار قع ّد مع وب منمایز میشود.
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 رایجیان اصلیق مهرداد« .)8213( .قـلیلی بر م ررات قع د جرح ا دشوارب هاب آن»ق نصل امه
دی گاههاب ح وقیق دانشک ه علوح قضاییق شماره  31ا .27
 رراعتق عباس .)8213( .شرم قانون مجارات اسالمیق بخش قعزیراتق جل سوحق چاپ االق
اننشارات ق وس.
 شامبیاقیق هوش گ .)8278( .ح وق جزاب عمومیق جل داحق چاپ االق اننشارات پاژنگ.
 راهرب نسبق یزداهلل .)8218( .قع د ا قکرار جرح در ح وق جزاق چاپ االق دانشور.
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 قربانیق نرج اهلل .)8214( .مجموعه آراب اح ت رایه دیوان عالی کشور جزاییق چاپ سوحق
اننشارات نرداسی.
 قیاسیق جالال ین( .بهار« .)8211بررسی اح ت یا قع د جرح در حالت قع د ننیجه»ق نصل امه
ن ه اح وقق شماره39ق .841-822
 کشااررق بهمن)8271( .ق مجموعه بـقهاب قانون قعزیراتق چاپ سوحق قهرانق گ ج دانش.

 گاراق رنه .)8244( .مطالعات نظرب ا عملی در ح وق جزاق جل سوحق قرجمه ضیاء ال ین
ن ابتق بی چاق اننشارات ابن سی ا.
 گل اریانق ایرج .)8212( .مـشاب قانون مجارات اسالمیق چاپ سوحق قهرانق مجمع علمی ا
نره گی مج .
 منینق احم  .)8213( .مجموعه رایه قضایی قسمت کیفربق چاپ داحق اننشارات رهاح.

 مـس یق مرقضی)8213( .ق داره ح وق جزاب عمومیق پ ی ه ج اییق جل داحق چاپ داحق
قهرانق اننشارات گ ج دانش.

 شهربق غالمرضا؛ سنوده جهرمیق سراش .)8272( .نظریه هاب مشورقی اداره ح وقی قوه
قضاییهق جل االق رارنامه رسمی کشور.

 نوربهاق رضا .)8214( .رمی ه ح وق جزاب عمومیق چاپ دااردهمق نشر دادآنرین.
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Abstract
The multiple Result is a situation that several results may stem from one
criminal behaviour. Is the multiple Result an example of the spiritual or
physical multiple crimes? There are different opinions among lawyers.
Formerly, it has been considered as a multiple crime by the judicial president
and equal to criminal behaviour with various titles. In 2013, Iranian Parliament
with providing a criminal legislative policy and enacting Article 134 (Note1),
determined the multiple result as physical (material) multiplicity and ended
these dissensions. The multiple result could be realized within the multiple
victim of an offence and subject of crime, and this condition is different from
the situation that is resulted in several implications from one criminal
behaviour. Although, the multiple result is similar to spiritual (moral) or
physical (material) multiplicity in different ways, it is a different conception
from those two. The purpose of this research is providing a description and
analyzation of this subject and its constituent elements, investigation of its real
position and implications and expression of its differences and similarities
towards the multiple crime such as spiritual (moral) or physical (material), that
would be studied by the descriptive and analytic method.
Keywords: Multiple Offense, Multiple Result, Determining the Punishment,
Spiritual (moral) Multiplicity, Physical (material) Multiplicity.
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