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(مع وبق اعنرارب) نیز یکی ار عوامل قشتت ی مجارات استتت که ار این قاع ه مستتنث ی نیستتت .ستتیاستتت ج ایی
قانونگذار ایران بین شتخصتی که با یو رننار مرقکب ن ض چ ماده ار قوانین جزایی میشتود با شخصی که با
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مقدّمه
مجاراتْ ضمانت اجرایی است که موضوع آن جانق مالق آبرا ا حیثیّت اشخاص است .با اجود
همة قـوّالت ح وق جزا ه ور اصتتل مجارات الرمة مهم حف نظم اجنماعی انگاشتتنه میشتتود.
جرح همیشته مخال

احساساتق جسمق جان ا ح وق انراد است ا ار این را ااک ش ق فّرآمیز ا

انزجتارانگیز آنهتا را نیز به همراه دارد .هرچ ااک ش مزبور در رول قاریخ دچار قـوّل ا قیوّر
شت ه استق همیشه در شکل اخصّ آنق یع ی مجاراتق خودنمایی کرده ا هم ون حربهاب علیه
قجرّب ا قجاار بزهکاران بهکارگرننه شت ه استت (عر الهیق  .)8 :8213قش ی مجارات یکی ار
شتتیوه هاب نردب کردن کیفرها استتت که همواره مورد قمستتّو مراجع قضتتایی قرار میگیرد ا
ح وق ا آرادب انسانها را در معرل خیر ا یا مـ ادیّت قرار میده .
نظاح ع الت کیفرب در خصتتوص کستتی که مرقکب چ جرح میشتتود یا رننار ااح اب ن ض
چ ماده ار مواد قانونی جزایی استتتت قفاات قائل میشتتتود .ار این راق قانونگذار براب م ابله با
چ ین نردب اخنیار قشتتت ی مجارات را به قضتتتات می ده  .در این راستتتناق قانونگذار در قانون
مجارات استتالمی  8263چالشهایی را در این رمی ه که ممکن استتت رمی هستتار مشتتکالقی براب
اِعمال این قواع شتتون برجاب گذاشتتنه استتت؛ براب مثالق این قانون مررب براب قفکیو قع ّد
ع وانی ا قعت ّد ننیجته قتائل نشتتت ه استتتت ا این ابهاح اجود دارد که آیا قع ّد ننیجه ار قواع ا
م رّرات قع ّد ع وانی قرعیّت میک یا ار قع ّد مادب؟ ار این جهتق ه ف نگارن گان این است
کته ابهتامتات ا چتالش هتایی را کته در مورد قعت ّد ع وانی جرح اجود دارن ا در مرحلة اجراء
ممکن استتتت برار نمتای ت راشتتتن ک ت ا قتا ح ّ امکان راهکارب را جهت بران رنت ار این
چالشها ارائه ده .
برجستنهقرین چالش ها عرارق ار :ابهاح ا قردی در چگونگی قشخیص مجارات اش ق چگونگی
اِعمتال مجتارات قرعی ا قکمیلیق ق لیل یا ع ح اجراب مجارات اشتتت ا ننایج آنق مرر بین قع ّد
ع وانی ا قع ّد ننیجه .این چالشها به قرقیب پس ار ارائة قعریفی ار مفهوح قع ّد ع وانی بررستتتی
میشون .
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 .2مفاهيم
جهت راشتن ش ن مفهوح قع ّد ع وانیق بای مفهوح قش ی مجارات ا مفهوح قع ّد مادب جرح را
ارائه داد .در راستتتناب اصتتتل نردب کردن مجاراتهاق برخی ااقات رننارب مجرمانه داراب خیر
بیشتنرب براب جامعه استت ا یا احساس نفرت ا انزجار نرااانی را در جامعه برمیانگیزد؛ در این
موارد قانونگذار ارقکاب جرح را مشمول مجاراتهاب س گینقرب میک .
ح وقت انتتان در مورد جهتات قشتتت یت مجتارات نظریتّات مخنلفی ارائتته کردهانت  .برخی چ ین
نوشتتنهان  « :جهات قشتت ی مجارات کیفیّاقی هستتن که قانونگذار قعیین نموده ا قاضتتی مجرور
استتتت در مواجهته بتا آنهتاق مجتارات بیش ار ح اکثر م رّر در قانون را براب همان جرح معمول
بت ارد» (باهربق  .)289 :8262برخی نیز آن را کیفیّات ا ااصتتتانی میدان که قانونگذار قعیین
کرده استتتت ا دادرس بته مـض احرار آنهتا بته ح اکثر ا یا بیش ار ح اکثر مجارات م رّر در
قانون براب همان جرح حکم خواه کرد .ستتربهاب مذکور اگر ااضتتاع ا احوال م ارن جرمی
خاص باشت ق دادگاه مکلّ

به قشت ی مجارات استتت؛ در این صتتورتق قش ت ی مجارات قری ة

عذرهاب قانونی در قخفی

مجارات استتت .الی اگر این ستتربها مخنصّ جرمی خاص نراش ت ق

بلکه کیفیّاقی عاح باشت ق هرگاه با جرمی م ارن شون ق شرط قش ی آن جرح به حساب میآی .
در این حتالق گتاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر ار قشتتت ی مجارات ا گاه مخنار به ردّ آن
استت (اردبیلیق  .)879 :8262جهات قشت ی مجارات به دا دستنة عاح ا خاص ق سیم میشون .
جهات عاح قش ی مجارات اعم است ار قع ّدق قکرار ا سردسنگی گراه مجرمانه.
قع ّد جرح نیز به دا نوع قع ّد ااقعی (مادب) ا قع ّد ع وانی (اعنرارب) ق سیم میشود .در نره گ
دهخت ا ااژ قعت ّد به مع اب «ریاد آم ن در ع د» ا «ریاده ار هزار بودن» آم ه استتتت (دهخ اق
 .)9193 :8277مع اب اصیالحی ا ح وقی قع ّد جرح نیز ار مع اب لغوب آن دار نیست .در قع ّد
متادب (عی یق ااقعی) جرحق دادگاه با منّهمی که مرقکب بیش ار یو جرح شتتت ه استتتت مواجه
استتتتق اعم ار ای کته جرایم منعت ّد را قوامتان ا در رمتان نزدیو به هم ا یا ای که در رمانهاب
کمابیش روالنی مرقکب ش ه باش ا هیچ یو ار جرایم به مـکومیّت قیعی یا اجراب مجارات
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نرسی ه باش (راهرب نسبق  .)29 :8218دکنر صانعی نیز قع ّد مادب جرح را ب ین شکل قعری
کرده استتتت[ « :قعت ّد متادب] عرتارق ت ار ارقکاب جرایم منع ّد ب ان آنکه منّهم براب اقّهامات
منع ّد پیشتتین خود به مـکومیّت قیعی رستتی ه باشتت ق اعم ار ای که جرایم در نواصتتل کوقاه یا
روالنی ارقکاب یاننه باش » (صانعیق .)323 :8273
به دلیل اخنالف نظر در مصتادیق قع ّد ع وانیق ارائة قعریفی دقیق ار آن دشوار است .ح وق انان
چ ین قعاریفی ار آن داشتتنهان « :قع ّد مع وب عرارت ار آن استتت که بزهکار یو عمل مجرمانه
انجاح میده ک ه بر عمل ااح اا دا یا چ ع وان مجرمانه ممکن استتت صتت ق ک » (نوربهاق
) 413 :8213؛ « هرگاه نعل ااح داراب ع ااین منع ّد مجرمانه بوده ا یا عمل ااح که منضتتمّن
چ اص ت

جزایی باش ت » (شتتامریاقیق  .)417 :8216ماد  828قانون مجارات استتالمی در قریین

قع ّد ع وانی جرح چ ین م رّر میدارد« :در جرایم موجب قعزیر هرگاه رننار ااح داراب ع ااین
منع ّد مجرمانه باشت ق مرقکب به مجارات اشت مـکوح میشود» .در ننیجه میقوان قع ّد ع وانی
جرح را چ ین قعری

کرد« :ارقکاب رننار ااح ق اعم ار نعل یا قرک نعلق در جرایم قعزیرب که

ناقض چ ماده ار قوانین جزایی باشتتت » .با این ااصتتتاف قع ّد مادب جرح با ارقکاب چ رننار
مـ ّقش نی استق امّا قع ّد ع وانی با ارقکاب رننار ااح .

 .1چالشهای تعدّد عنوانی جرم
در ادامته ابهامات ا چالشهاب قع ّد ع وانی جرح را میرح خواهیم نمود .در ابن ا به ستتت جههاب
قشتخیص قع ّد ع وانی جرح که یکی ار مهمقرین مراحث مربوط به موضوع میباش میپرداریمق
چراکه بستیارب ار چالشهاب برجابمان ه در رایّة قضتایی ناشی ار ع ح ش اخت کانی نسرت به
این س جهها است .سپسق سایر چالشهاب مربوط بررسی میشون .
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 .1-2سنجههای تشخيص تعدّد عنوانی جرم
بررستی چهار مورد ریر جهت قشتخیص ای که رننارب مشتمول قع ّد ع وانی میشود یا خیر الرح
است .ع ح اجود هر یو ار این موارد برابر است با ع ح مص اق قع ّد ع وانی بر رننار ارقکابی.

 .2-2-1ارتکاب رفتار واحد
الرمة مهمّ قـ ّق قع ّد ع وانی آن استتت که مرقکب با یو رننارق اعم ار نعل یا قرک نعلق چ
ماده ار قوانین جزایی را ن ض کرده باشتتت  .ب ابراینق اگر مرقکبْ رننارهاب منع ّدب انجاح ده ق
مشتمول م ررات قع ّد ع وانی نخواه ش  .براب مثالق اگر شخصی مال امانی را رشوه ده ق این
رننار ااح داراب دا ع وان مجرمانة ج اگانه (رشتتتاء ا خیانت در امانت) استتتت ا قواع قع ّد
ع وانی بر آن حاکم است.

 .1-2-1شرط توأمان ماهيّت جداگانه و کارکرد ويژه
ار جهت ماهیّت بای ق ها یو رننار ار مرقکب ستتتر بزن ق الی همان رننار دا یا چ جرح لـاظ
شتتود ا با دا یا چ ماد قانونی قیریقپذیر باشتت ؛ مان ربودن چادر ستتر خانمی در خیابان که
رننار ااح مرقکبق ااج دا ع وان مجرمانه استت :نخستتق سترقت ( اعم ار مش د یا ساده) ا
داحق قوهین عملی(حسب مورد موضوع مواد  986یا  991قانون مجارات اسالمی-قعزیرات)
ار جهت کارکرد (اجراء) نیز بای بنوان کیفر اشت را اِعمال کرد .کیفر اش در قع ّد ع وانیق
گزی ش کیفر ستت گینقر میان دا یا چ بزه ارقکابیاننه استتت .ار این راق قوهین با یو لف به
یتو گراه چ نفرب یا قرک انفاق راجه ا ستتتایر انراد ااجبال ف ه یا ربودن انراد داخل یو
اقوبوس با همق قع ّد مع وب نیستت ت؛ ریرا امکان اِعمال مجارات اشتت در این موارد اجود ن ارد.
این مثالها ار موارد قع ّد مج یٌ علیه یا قع ّد موضوع هسن ا احکاح جرح ااح بر آن بار خواه
شت  .امّا هیئت عمومی دیوان عالی کشتور در راب اح ت رایّة شمار  24مورّخ  8299به اشنراه
ا ب ان قوجّه به کارکرد ایژهق قرک انفاق راج ا نررن را مصت اق قع ّد ع وانی دانستتنه استتت.
این راب چ ین مرقوح میدارد« :نظر بته ای که نف ة رن ا ااالد ااجبال ف ه که رن گی مشتتتنرک
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دارن معموالً یکجا ا ب ان قفکیو ستتتهم هر یو ار آنان پرداخنه میشتتتودق قرک انفاق رن ا
نررن ار ناحیة شتوهر در چ ین حالت قرک نعل ااح مـسوب ا مسنلزح رعایت ماد  28قانون
مجارات عمومی [ 828قانون مجارات نعلی] است ا آ ار ا ننایج منع ّد نعل ااح موجب اِعمال
م رّرات مربوط به قع ّد جرح نخواه بود».

 .9-2-1تعزيری بودن عناوين مجرمانه
یکی ار شتتترایط قـ ّق قعت ّد مع وب جرح این استتتت که قمامی ع ااین مجرمانه ار نوع قعزیرب
باشتتت  .الرنه م ظور ار جرایم قعزیرکردنی در ماد  828این نیستتتت که ن ط جرایمی که ار ابن ا
قعزیرکردنی هستن مشمول ماده هسن ق بلکه ممکن است مجاراتْ قصاص باش ا سپس قر یل
به قعزیر ش ه باش ؛ براب مثالق ممکن است که نردب به قص قنل دیگربق مواد م فجرهاب را در
اقومریل اب بهکار بگذارد .در این حالت رننار مرقکب ااج دا ع وان قنل ا قخریب استتتت که
یکی موجب قعزیر ا دیگرب موجب قصاص است .الی اگر االیاب دح نسرت به قصاص گذشت
کرده باش ت ق به موجب ماد  983قانون مجارات استتالمی بخش قعزیراتق در صتتورقی که اق اح
نرد موجب اخالل در نظم ا ام یّت جامعه شتتت ه باشتتت ا یا بیم قجرّب مرقکب یا دیگران رادق
دادگاه مرقکب را به ستته قا ده ستتال حرس مـکوح میک  .در این صتتورت نعل ااح بزهکار
داراب دا ع وان قعزیرب قخریب ا اخالل موضوع ماد  983میشود.
در قانون مجارات استتالمی اگر انجاح یو رننار موجب پ ی آم ن دا ع وان مجرمانه شتتود که
یکی مستنوجب قعزیر ا دیگرب مستنوجب قصتاصق ح یا دیه باش نصّ صریـی اجود ن ارد.
امّا میقوان مراد قانونگذار را کشتت

کرد ا در این موارد قائل به قاع جمع مجاراتها بود .در

این رمی ه ماد  313قانون مجارات استالمی چ ین م رّر میدارد« :کستی که به قصت نسترت دادن
رنا یا لواط به دیگربق لفظی غیر ار رنا ا لواط به کار بررد که صتتتریح در اننستتتاب رنا یا لواط به
انرادب ار قریل همسترق پ رق مادرق خواهر یا برادر مخارب باش نسرت به کسی که رنا یا لواط را
به اا نسرت داده است مـکوح به ح ّ قذف ا دربار مخاربق اگر به علّت این اننساب اذیّت ش ه
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باشتتت به مجارات قوهین مـکوح میشتتتود» .هم ین ماد  798قانون مجارات استتتالمی بخش
قعزیرات م رّر میدارد « :هرکس منجتاهراً ا بته نـو علن در اماکن ا مجامع عمومی مشتتترابات
الکلی استتنعمال نمای عالاه بر اجراب ح ّ شتترب خمر به دا قا شتتش ماه حرس قعزیرب مـکوح
میشتود» .هم ین ماد  926همان قانون م رّر میدارد )...( « :ب -کستی که مردح ر ا به نساد یا
نـشتتاء قشتتویق نموده یا موجرات آن را نراهم نمای  .قرصتتره -هرگاه بر عمل نوق ع وان قوّادب
صت ق نمای عالاه بر مجارات مذکور به ح ّ قوّادب نیز مـکوح میگردد» .همانیور که بررستتی
ش ق نظر قانونگذار در مورد ای که یو رننارْ ااج دا ع وان جزایی ح ّب ا قعزیرب است جمع
مجارات ها استت .قع ّد اعنرارب در قعزیر ا قصاص نیز چ ین است .در این مورد ماد  189قانون
مجارات استتالمی بخش قعزیرات چ ین م رّر میک « :هرکس به جان رئیس کشتتور خارجی یا
نمای

ستتیاستتی آن در قلمرا ایران ستتوءقصتت نمای به مجارات مذکور در ماد  181مـکوح

میشتود ( )...قرصتره -چ ان ه ستوءقصت م نهی به قنل یا جرح یا ضترب شود عالاه بر مجارات
مزبور به قصتتاص یا دیه میابق ضتتتوابط ا م رّرات مربوط مـکوح خواه شتت » .هم ینق راب
اح ت رایّة شتتمار  8291/3/3-8در جمع قعزیر با دیه یا قصتتاص م رّر میدارد« :با قصتتویب
قانون ح اد ا قصتتاص ا دیات در ستتال  8298مجارات جرح عم ب با چاقو با لـاظ مواد  11ا
 92قانون ح اد ا قصاص قعیین میشود مگر ای که اق اح به چاقوکشی ار مصادیق جرایم دیگرب
نظیر ع ااین مذکور در قانون حمل چاقو ا انواع دیگر استتلـه ستترد ا اخالل در نظم ا ام یّت ا
آستتایش عمومی مصتتوّب  8229باشتت که در این صتتتورت قعیین مجارات با این ع وان هم بال
اشکال است (.» )...

190

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوششم ،بهار 1398

 .4-2-1همسنخ بودن عناوين مجرمانة متعدّد
در قع ّد ع وانی بای بین ع ااین مجرمانه یو س ت خیّت ا همنوعی اجود داشتتنه باش ت  .ب ابراینق
بین جرایم ستتتاده 8با مرکّبق 3جرایم آنی 2با مستتتنمر 4ا جرایم به عادت 1ا ستتتاده قع ّد ع وانی
برقرار نمی شتتود .در این موارد امکان ای که همزمان چ ماده ار قوانین جزایی ن ض شتتود اجود
ن اردق چون یکی ار شتتترایط اصتتتلی قع ّد ع وانی را ار دستتتت میده  .با اجود اینق برخی ار
استتتنادان استتتنفاده ار ست ت مجعول (جرح ستتتاده) ا کالهرردارب (جرح مرکّب) را قع ّد ع وانی
دانستنهان ا معن ن که هرگاه استتنفادهک ه ار ست مجعول قصت بردن مال دیگرب را ن اشتتنه
باشت ق رننار اب ق ها اسنفاده ار س مجعول خواه بود .امّا اگر قص بردن مال دیگرب را داشنه
باشت ا مونّق هم بشتودق قـت هر دا ع وان اسنفاده ار س مجعول ا کالهرردارب میقوان اا را
قع یتب میکرد ا در چ ین حتالنی ب تابر حکم متاد ( 828قع ّد ع وانی) مجارات اشتتت بر اا بار
خواه شتت (میرمـمّ صتتادقیق  .)274 :8262امّا بای گفت که قع ّد ع وانی بین این دا ع ااین
مجرمانه برقرار نیستتق ریرا اسنفاده ار س مجعول همزمان شراع به جرح کالهرردارب است که
ه ور یو گاح به قـ ّق بزه قاح کالهرردارب باقی است .در ااقعق اسنفاده ار س مجعول مص اقی
ار قوسّل ا اسنفاده ار اسایل من لّرانه است (رننار نخست) ا ه ور رننار داّح که بردن مال دیگرب

 .8جرمی است که رکن مادب آن ار یو رننار ااح قشکیل ش ه است؛ مان سرقتق قنلق جعل ا . ...
 .3جرمی است که رکن مادب آن ار دا یا چ رننار به اجود میآی ا براب قـ ّق جرحق ارقکاب همة رننارها قوسّط مرقکب
الرح است؛ مان کالهرردارب موضوع ماد  8قانون قش ی مجارات ارقشاء  ...ا موضوع ماد  988قانون مجارات اسالمی
بخش قعزیرات.
 . 2جرمی است که رننار مجرمانه در ناصلة رمانی کوقاهی انجاح میگیرد (هرچ که ممکن است ننیجة مجرمانه با گذشت
رمان مـ ّق گردد)؛ مان سرقت ا قنل.
 .4جرمی است که رننار آن در رول رمان ادامه دارد ا جرح در هر لـظه در حال قج ی حیات است؛ مان حمل اسلـة نامجار
ا قرک انفاق.
 . 1جرمی است که ارقکاب آن م وط به قکرار یو رننار است .برخی ار دکنرین براب قـ ّق جرح به عادت دا بار قکرار را
الرح میدان ؛ مان قک ّبگرب ا الگردب.
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استت ا شترط بزه قاح کالهرردارب استت مـ ّق نشت ه است .هرچ قوالی اقوع این دا رننار با
ناصتلة رمانی ان ک قصتوّرکردنی استتق قصوّر جمع این دا رننار در نعل ااح ناممکن است.
ب ابراینق می قوان گفت اگر جرح قاح کالهرردارب اقّفاق انناده باشت ق ار مصادیق قع ّد مادب جرح
استتتت ا اگر جرح قاح کالهرردارب اقّفاق نیفناده باشتتت ق میقوان قائل به قع ّد ع وانی بین جرایم
استتتنفاده ار ستتت مجعول ا شتتتراع به کالهرردارب بود؛ ریرا هر دا ع وان جزایی پیشگفنه ار
جرایم ستاده مـسوب میشون (الرنه اگر قائل بر آن باشیم که اسنفاده ار س مجعولق مسنهلو
در جرح کالهرردارب است).

 .3ابهام و ترديد در چگونگی تشخيص مجازات اشد
در قعت ّد ع وانی جرح بته موجتب متاد  828قتانون مجارات استتتالمی 8ق ها یو مجارات قعیین
میشتتود ا آن مجارات ع وان مجرمانهاب استتت که اشتت ّ ار دیگر ع ااین استتت .حال بای دی
مالک قشتخیص مجارات اشت چیست ا چه مجاراقی ش ی قر ار مجاراتهاب دیگر است؟ ابن ا
بای بین مجارات اشتت ا اشتت ّ مجارات قائل به قفکیو شتت  .مجارات اشتت عرارق ار مجارات
شتت ی قر بین دا ع وان مجرمانه که داراب مجاراتهاب مخنل

هستتن  .امّا اشتت ّ مجارات همان

ح اکثر مجارات م رّر در قانون براب هر جرح استتتق ب ین نـو که گاهی قانونگذار براب برخی
ار جرایم قعزیرب حت اقل ا ح اکثرب معیّن میک که قاضتتتی با قوجّه به اصتتتل قفری ب بودن
مجاراتها بین ح اقل ا ح اکثر مخنار استتت .حال بای قوجّه داشتتت که اِعمال مجارات اشتت
مالرمه با اشتت ّ مجارات ن ارد ا ممکن استتت دادرس مجارات اشتت را اِعمال ک ق امّا به اشتت ّ
مجارات (ح اکثر مجارات) حکم ن ه .
در نظاحهاب کیفرب که جرایم بر حستب شت ّت ا ضع
مجارات اشت ار ا خ

مجاراتها رر هب ب ش هان قشخیص

چ ان دشوار نیست .قانون مجارات عمومی سابق مجارات را به سه دسنة

« .8ماد  -828در جرایم موجب قعزیر هرگاه رننار ااح داراب ع ااین مجرمانة منع ّد باش ق مرقکب به مجارات اش مـکوح
میشود».
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ج ایاتق ج ـه ا خالف ق ستیم کرده بود ا در آن ج ایات ار ج ـه ا ج ـه ار خالف ش ی قر
بود .در حال حاضتر براب قشتخیص مجارات اش به دا رایکرد میقوان منوسّل ش  .در رایکرد
نخستتت ش ت ّت ا ضتتع

مجاراتها را بر استتاس معیارهاب کمّی ا کیفی خواهیم س ت جی ا در

رایکرد داّح درجة مجارات ها را مالک قرار خواهیم داد .حال بای دی که نظاح قضتتتایی ما بای
ک اح شیوه را در اِعمال آن درنگرد ا بر اساس آن مجارات اش را قعیین ک .

 .2-9شدّت و ضعف مجازاتها بر اساس معيارهای کمّی و کيفی
ال ) معیتار کیفی :یکی ار مالکهتایی کته در قعیین مجارات اشتتت ار اخ

اجود دارد م ار

ص مه یا خسارقی است که به مجرح ار اجراب مجارات اارد میشود .در مورد نوع مجارات بای
گفت که آن ه در قواع ح وقی ار نظر مالک شت ّت مجارات پذیرننه شت ه است ب ین قرقیب
استتت .8 :مجاراتهاب ستتالب حیات؛  .3مجاراتهاب قیع ا قصتتاص عضتتو؛  .2مجاراتهاب
مـ ادک

آرادبق مان حرس؛  .4شالق؛  .1جزاب ن ب (شمس ناقربق .)17 :8262

ای که در رر هب ب جرایم بای مجاراتهاب ب نی ق ها به شتتت ی قرین جرایم اخنصتتتاص یاب ا
ستایر جرایم بر استاس این شت ّت ا ضتع

رر هب ب شون ار موجرات اصل ق اسب بین جرح ا

مجارات است (رایجیان اصلیق .)36 :8213
ب) معیتار کمّی :در مورد مجتارات هتایی کته ار یو نوع ا با کمیّت ابت هستتتن ق براب قعیین
مجارات اشت بای درجه ا میزان مجارات آنها در نظر گرننه شود ا مجاراقی که میزان آن بیشنر
است ش ی قر مـسوب میشود .براب مثالق  1سال حرس اش ار  4سال حرس است .امّا در مورد
مجارات هایی که بین ح اقل ا ح اکثر در نوستتان هستتن ق اگر ح اقل دا مجارات برابر باشتت ق
مجارات با ح اکثر بیشتنر شت ی قر است .ار این راق مجارات  9ماه قا  3سال ش ی قر ار مجارات
 9ماه قا  8ستتال استتت .امّا اخنالف جایی نمایان میشتتود که ح اکثر یکی ار مجاراتها بیشتتنر ا
حت اقتل آن کمنر ار مجتارات هاب دیگر باشتتت  .براب مثالق اگر مجارات جرمی  3قا  9ستتتال ا

چالشهای مربوط به تعدّد عنوانی جرم در جرایم تعزیری

327

مجارات جرمی دیگر  8قا  7ستتتال باشتتت ق ح وق انان در این حالت مجاراقی را که ح اکثر آن
بیشنر است اش مـسوب میک

(گل اریانق .)69 :8218

 .2-3شدّت و ضعف مجازاتها با توجّه به درجة آنها
با قصتویب قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263ا ق ظیم ماد  86این قانون در مورد درجهب ب
مجتاراتهاب قعزیربق معیارهاب کمّی ا کیفی براب قشتتتخیص مجارات اشتتت قا ح ّب کارایی
خود را ار دستت دادن  .با اجود اینق پیشبی ی میش که دیگر چالش مهمّی در رمی ة قشخیص
مجارات اش به اجود نیای  .بر اساس این مادهق مجاراتهاب قعزیرب به  1درجه ق سیم میشون ق
چ تانکته مجتاراتهتاب م ت رج در درجتة  8شتتت یت قرین مجتاراتهتا ا مجاراتهاب درجة 1
خفی قرین مجاراتها هسن  .با ق این این ماده در قانون مجارات اسالمی 8263ق مجارات اش
را بای بر استتاس این م رّره قشتتخیص داد ا استتنفاده ار معیارهاب کمّی ا کیفیق که پیشقر ذکر
شت ن ق در قشتخیص مجارات اش ما را یارب نمیده  .درجهب ب مجاراتها بر اساس ماد 86
ق ها براب قعیین درجة مجارات استتت ا قأ یرب در میزان ح اقل ا ح اکثر مجاراتهاب م رّر در
قانون ن ارن

8.

حال پرسش این است که اگر در قع ّد ع وانیق مجارات یو ع وان جزاب ن ب به میزان یکص
میلیون ریال باشت ا مجارات ع وانی دیگر  3ستال حرس باش ق ک اح یو ار این مجاراتها اش
مـستتوب میشتتود؟ ار یو ستتو جزاب ن ب به میزان یکصتت میلیون ریال درجة  1مـستتوب
میشتتتود ا ار ستتتوب دیگر مجارات  3ستتتال حرس ار درجة  .9گذشتتتنه ار ای که در درجهب ب
مجاراتهاق حنّی در یو درجه قوارن ا ق استری بین مجاراتها اجود ن اردق 3به قصتریح قرصر
 .8قرصر  4ماد  86قانون مجارات اسالمی« :م رّرات این ماده ا قرصرههاب آن ق ها جهت قعیین درجة مجارات است ا قأ یرب
در میزان ا ح اقل ا ح اکثر مجاراتهاب م رّر در قوانین جارب ن ارد».
 .3براب نمونه مجاراتهاب م رج در درجة هشت عرارق ار:
 )8حرس قا سه ماه؛
 )3جزاب ن ب قا  89میلیون ریال؛

191

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوششم ،بهار 1398

 2متاد  86قانون مجارات استتتالمی که م رّر میدارد« :در صتتتورت قع ّد مجاراتهاق مجارات
ش ی قر ا در صورت ع ح قشخیص مجارات ش ی قرق مجارات حرس مالک است ( » )...ق چون
جزاب ن ب در درجة  1ا حرس در درجة  9استق مجارات جزاب ن ب مجارات اش مـسوب
میشتود .پس قانونگذار مالک در شت ّت ا ضتع

مجاراتها را درجات  1گانة ماد  86قانون

مجارات استالمی میدان  .ب ابراینق بای ساب ة قانونگذارب در قشخیص مجارات اش را به دست
نراموشتی ستپرد ا در حال حاضتر به اضتعیّت ک ونی قوجّه کرد .امّا ادار ح وقی قوّ قضائیه ار
این مالک قانونگذار ع ال کرده استت ا در نظریّة مشتورقی شمار  63/9/3-7/63/8987چ ین
م رّر میدارد« :براب قشتتتخیص درجة مجارات جرایم میابق قرصتتتر  3ا  2ماد  86ق.ح.ا 8263
بای ح اکثر مجارات (مجارات اش ) 8مالک قرار گیرد ا در صورقی که جرمی داراب مجارات
حرس یا جزاب ن ب به صورت قخییرب باش براب قشخیص درجة مجاراتق مجارات حرس که
ش ی قر ار جزاب ن ب است مالک ضابیة قعیین درجه است».
راشتن نیست که ادار ح وقی بر چه مر ایی مجارات حرس را ش ی قر ار مجارات جزاب ن ب
میدان ق امّا در م اح قفستیر این نظریّة مشورقی میقوان گفت که این نظریّه به موردب اشاره دارد
کته مجاراتهاب حرس ا جزاب ن ب هر دا در یو درجه قرار گیرن ا آنگاه حرس را مالک
مجارات اشت قرار دهیم .با اجود این قفستیرق دیگر نیارب به صت ار چ ین نظریّهاب نرودق چراکه

 )2شالق قا  89ضربه.
حال اگر در این مورد مجارات حرس را معیار قرار دهیمق ح اکثر آن  69رار ا بر اساس رارب سی هزار قومانق معادل دا
میلیون ا هفنص هزار قومان ا نیز بر اساس احنساب هر رار بارداشت موقّت با سه ضربه شالقق معادل دایست ا هفناد ضربه
شالق می شود .در حالی که کیفر شالق م رّر در این درجه معادل یو بیست ا هفنم ا جزاب ن ب م رّر در این درجه ح اداً
معادل یوسوّح مجاراتهاب یادش ه است .حال اگر کیفر شالقق مالک اصلی قرار گیردق ح اکثر آن یع ی ده ضربه ق ریراً با
سه رار حرس قوارن دارد که کیفر حرس م رج در مادهْ سی برابر آن است.
 .8در این مورد نیز ادار ح وقی قوّ قضائیه بین مجارات اش ا اش ّ مجارات دچار اشنراه ش ه است .بلکه بای بین پراننز ار
ااژه «اش ّ مجارات» اسنفاده میش .
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قرصتتر  2ماد  86قانون مجارات استتالمی 8حکم قضتتیه را مشتتخّص کرده استتت .ب ابراینق اگر
مجتارات یتو ع وان مجرمانه حرس باشتتت ا مجارات ع وان دیگر جزاب ن بق الی هر دا در
یتو درجته قرار گیرنت ق بتا قوجّه به قرصتتتر ماد  86مجارات حرس شتتت ی قر ار جزاب ن ب
مـستوب میگردد .ادار ح وقی قوّ قضائیه نیز پیشقر در چ ین نظریّهق مجارات حرس را اش
ار شتتتالق ا جزاب ن ب دانستتتنه بوده استتتت که با قوجّه به درجهب ب مجاراتها نمیقوان این
نظریّات را قوجیهی بر خالف اسن الل پیشگفنه

دانست3.

بتاربق دیوان عتالی کشتتتور بتا صتتت ار راب احت ت رایّهاب مر اب قانونگذار را ار درجهب ب
مجتارات بته رور کلی ار بین برد .راب احت ت رایتّة شتتتمار  8264/1/86-744هیئت عمومی
دیوان عالی کشتتتور چ ین م رّر میک « :میابق ماد  86قانون مجارات استتتالمیق قانونگذار هر
یتو ار مجاراتها را در درجهاب خاص قرار داده که قرار گرننن هر مجارات در مرقرهاب معیّن
در عین حال مریّن شت ت ّت ا ضتتتع

آن کیفر نیز میباشت ت ق لکن در هر یو ار این درجات نیز

کیفرهاب غیر منجانس اجود دارد که به لـاظ ع ح امکان ست ت جش آنها با یک یگرق قشتتتخیص
کیفر اشت در بین آنها بعضتاً با اشتکال مواجه میگردد؛ به م ظور رنع اشتکالق قرصر  2ماد 86
قانون یادشت هق در م اح بیان قاع هق م رّر میدارد )...( :در صورت قع ّد مجاراتها ا ع ح امکان
قشتتخیص مجارات شتت ی قرق مجارات حرس مالک استتت ()...؛ عالاه بر این در قانون مجارات
اسالمی ا سایر قوانین جزاییق ار جزاب ن ب به ع وان «ب یل م اسبقر» مجارات حرس (در م اح
قخفی

ا قر یل آن مجارات) ا کیفر جایگزین مجارات حرس که علیال اع ه ماهیّت خفی قر

ا مالیمقرب ار حرس داردق استتنفاده ش ت ه استتت ا عرف ا ستتاب ة قانونگذارب در کشتتور ما نیز
 .8قرصر  2ماد  86قانون مجارات اسالمی )...( « :در صورت ع ح امکان قشخیص مجارات
ش ی قرق مجارات حرس مالک است».
 .3نظریّة مشورقی شمار  « :8292/8/81 - 7/237چون در قانون راجع به مجارات اسالمی درجات مجارات ار حیث ش ّت ا
ضع

قعیین نش ه استق قشخیص ش ّت ا ضع

مجارات به نظر عرف است ا اجماالً میقوان گفت که جزاب ن ب اخ

ار حرس ا شالق است» .نظریّة مشورقی شمار « :8277/89/32-7/7849مسن رط ار قوانین جزایی سابق ا نعلی مخصوصاً قانون
جرایم نیراهاب مسلّح آن است که حرس اش ار جزاب ن ب ا شالق است».
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حکایت ار صتتتـّت چ ین استتتن راری دارد .ب ا به مراقب مذکورق به نظر اکثریّت اعضتتتاب هیئت
عمومی دیوان عتتالی کشتتتورق در مواردب کتته مجتتارات بزه حرس قواح بتتا جزاب ن ت ب قعیین
گردی هق کیفر حرس مالک قشخیص درجة مجارات ا بال نیجه صالحیّت دادگاه است .این راب
میابق ماد  478قانون آیین دادرسی کیفرب براب شعب دیوان عالی کشور ا دادگاهها در موارد
مشابه الرحاالقراع است».
الرح به ذکر استتتت این راب اح ت رایّه بر مر اب م یق ح وقی صتتتادر نشت ت هق بلکه ق ها براب
کاهش حجم پران ههاب ااصتتله (در م اح قج ی نظر) به دیوان عالی کشتتورق مخصتتوص تاً جرایم
کالهرردارب ق ظیم شتتت ه استتتت .با این قفاستتتیرق بای هم ان درجهب ب مجارتهاب قعزیرب
م رج در ماد  86قانون مجارات استالمی ا قرصرههاب آنق در قشخیص مجارات اش در قع ّد
ع وانی مالک قرار گیرد (اردبیلیق )864 :8262؛ ریرا این راب احت ت رایتّه مربوط به مواردب
استت که یو ع وان مجرمانهق دا نوع مجارات داشتنه باش ق مان کالهرردارب 8.هم ینق چون
این راب اح ت رایّه مخال

منن صریح قانون استق بای در همین مـ اده قفسیر شود ا نرای

آن را بته دیگر موارد مشتتتابته قستتترّب داد .ب تابراینق ق هتا درجتهب ب مجاراتها را بای مالک
قشتتتخیص ع وان اشت ت قرار داد .به قارگی نیز ررحی در مجلس شتتتوراب استتتالمی قـت ع وان
«اصتالح موادب ار قانون مجارات استالمی  »8263در حال بررستی است که در ماد  2این ررحْ
قانونگذار بر آن استت قرصر  2ک ونی ماد  86قانون مجارات اسالمی را ب ین نـو اصالح ک :
«در صتتورت ارقکاب جرح یا جرایم منع ّدق مجاراقی شتت ی قر مـستتوب میشتتود که در درجة
بتاالقر قرار میگیرد .چ تان ته مجتاراتهاب جرایم منع ّد ار حیث درجة جرح ارقکابی یکستتتان
باش ق مالک قعیین جرح اش ق به قرقیب حرسق شالق ا جزاب ن ب اش است ( .» )...امّا م اسب

 .8ماد  8قانون قش ی مجارات مرقکرین ارقشاء ا اخنالس ا کالهرردارب« :هر کس ار راه حیله اق لّب ( )...کالهرردار
مـسوب ا عالاه بر ردّ اصل مال به صاحرشق به حرس ار یو قا هفت سال ا پرداخت جزاب ن ب معادل مالی که اخذ کرده
است مـکوح میشود».
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بود قانونگذار همزمان با اصتالح این قانونق ماد  86را نیز در دسنور اصالح قرار ده قا در میان
مجاراتهاب م رج در یو درجه قوارن برقرار شود.
حال چالش دیگر این است که اگر مجارات هر دا ع وان مجرمانه یکسان باش قکلی

چیست؟

براب مثالق به اعن اد برخی ح وق انان قخریب مال امانیْ نعل ااح داراب ع ااین منع ّد مجرمانه
است .ع وان قخریب موضوع ماد  977قانون مجارات اسالمی بخش قعزیرات است که مجارات
آن  9ماه قا  2ستتال حرس استتت ا ع وان دیگر خیانت در امانت موضتتوع ماد  974قانون مزبور
است که مجارات آن نیز  9ماه قا  2سال حرس است .حال بای دی ک اح مجاراتْ اش مـسوب
میشتتودق چراکه آ ار آن میقوان منفاات باش ت  .در پاستتخ این پرستتش به نظر میرس ت که بای
گفت دادرس بای به سایر کیفیّات قوجّه ک ا هر ع وانی را که مم وعیّت بیشنرب براب مرقکب
در پی دارد درنگرد .براب مثالق اگر یکی ار ع ااین مجرمانه داراب مجارات قرعی ا دیگرب ناق
آن باشت ق ع وانی که داراب مجارات قرعی استت مجارات اشت مـسوب میشود .هم ینق اگر
یکی ار ع ااین گذشتتپذیر ا ع وان دیگر گذشتناپذیر باش ق دادرس ع وان گذشت ناپذیر را
مالک قرار میده (بسامیق  .)41 :8262ادار ح وقی قوّ قضائیه در نظریّة شمار -7/63/8987
 63/9/3نیز چ ین م رّر میدارد )...( « :در صتتورقی که مجاراتهاب اصتتلی جرایم منع ّد یکستتان
باشت مجاراقی که آ ار قرعی دارد یا آ ار قرعی آن بیشتنر استت مجارات اش مـسوب میگردد
( .» )...در صورقی که ار این جهات نیز اجه مرجّـی مشاه ه نشودق به صالح ی دادرس دادگاه
مرقکب به یکی ار اقّهامات مـکوح ا مجارات میشود (راهرب نسبق  .)321 :8218این اسن الل
در ررح اصالحیّهاب که پیشقر ذکر ش مورد قوجّه قانونگذار قرار گرننه استق چ انکه در ماد
 2این ررح چ ین م رّر ش ه است )...( « :در صورقی که جرایم منع ّد داراب مجاراتهاب با نوع
ا درجة یکستتان باش ت ق مجاراقی اش ت مـستتوب میگردد که در ک ار این مواردق مجاراتهاب
دیگرب نیز براب آن پیشبی ی شتتت ه باشتتت » .در ننیجه بای بر آن بود که دادرس بای به ستتتایر
کیفیّات مشت ّد قوجّه ک ا کیفرب را که ااج کیفیّات مشت ّد بیشتنرب باش هم ون مجارات
اش برگزی .
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 .4تقليل يا عدم اجرای مجازات اشد و نتايج آن
دعواب عمومی علیه مجرح پس ار جریان قا رمان اجراب مجارات منوقّ

نمیشود .با اجود اینق

دعواب عمومی در موارد معیّ ی که قانونگذار قصتریح کرده استت ستاقط میشود 8.حال پرسش
این استت که اگر در قع ّد ع وانیق مجارات اشت به هر علّت ق لیل پی ا کرد یا ساقط ش ق آیا به
ستترا مجارات خفی قر خواهیم رنت یا خیر؟ قانون در این مورد ستتاکت استتتق امّا ح وق انان
در این رمی ته نظریتّات منفتااقی ارائته دادهانت  .برخی بر این بتاارنت که شتتتمول یکی ار جهات
عمومی نستترت به ع وان اش ت ق به مع اب ستت وط کلّ دعواب عمومی نیستتت ا میقوان نستترت به
قع یب ع وان اخ

اق اح کرد (علیآبادبق  397 :8211ا مصتتت قق  .)97 :8262برخی دیگر ار

ح وق انان معن ن که پاستخ به این پرسش بسنگی به این دارد که دادگاه ن ط براب ع وان اش
قعیین مجارات میک یا قماح ع ااین؟ اگر بگوییم دادگاه ن ط براب ع وان اشت ت قعیین مجارات
میک ق مجارات اش ت به هر دلیل که اجراء نشتتودق ستتایر مجاراتها نیز اجراء نمیشتتود .امّا اگر
بگوییم کته دادرس براب همة ع ااین مجارات قعیین می ک ق به این مع استتتت که اگر مجارات
 .8ماد  82قانون آیین دادرسی کیفرب  « :8263قع یب امور کیفرب که ررق قانون شراع ش ه است ا هم ین اجراب مجارات
موقوف نمیشودق مگر در موارد ریر:
ال ) نوت منّهم یا مـکوحٌعلیه؛
ب) گذشت شاکی یا م ّعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
پ) شمول عفو؛
ت) نسخ مجارات قانونی؛
ث) شمول مرار رمان در موارد پیشبی یش ه در قانون؛
ج) قوبة منّهم در موارد پیشبی یش ه در قانون؛
چ) اعنرار امر مخنوح».
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اشت به هر دلیلی م نفی شت ق مجارات بع ب که نسترت به اشت کمنر بوده استت اِعمال میشود؛
ریرا هت ف قتانونگتذار این بوده استتتت کته مرقکب رننار مجرمانة داراب ع ااین منع ّد به یو
مجارات مـکوح شتتود .ب ابراینق براب مثال اگر شتتاکی ار ع وان اشتت که گذشتتتپذیر استتت
گذشتت ک ق امکان قع یب نسرت به ع وان اخ

اجود دارد (راهرب نسبق  .)77 :8262برخی

نیز بر این باارن که هرگاه مجارات اش ت به هر علّنی اجرائی نراش ت ق نمیقوان به ستترا مجارات
اخ

رنت (م رسق .)82 :8219

نگارن گان در این مورد بر آن هستن که اگر منّهم ار ع وانی که مجارات آن اشت استت برائت
حاصتل کردق امکان مـاکمة اب بر اساس ع وان اخ
مجارات آن اش است نانی ع وان اخ

اجود داردق چراکه رهایی ار ع وانی که

نیست .براب مثالق اگر شخصی مال نام ول مورد امانت

را بته نراش رستتتانت ق رننتار اب داراب دا ع وان مجرمتانه (نراش مال غیر ا خیانت در امانت)
استتت .حال اگر منّهم به هر دلیلی ار ع وانی که مجارات آن اش ت استتت (نراش مال غیر) برائت
حاصتتتل ک ق دادرس میقوان اب را در مورد ع وان مجرمانة اخ
ک  .امّا در مورد ای که مجارات اشت قخفی

(خیانت در امانت) مـاکمه

پی ا ک یا قر یل شود یا اجراءناش نی گرددق بای

بر این نظر بود کته دیگر رجوع به مجارات اخ

امکانپذیر نیستتتتق چراکه قانونگذار در ماد

 824قانون مجارات استتالمی در مورد قع ّد مادب چ ین م رّر داشتتنه استتت )...( « :در هر یو ار
موارد نوق ن ط مجارات اشت قابل اجراء استت ا اگر مجارات اش به یکی ار علل قانونی ق لیل
یاب یا غیرقابل اجراء شودق مجارات اش بع ب اجراء میگردد» .امّا چ ین قیودب را در ماد 828
قانون مجارات استالمی راجع به قع ّد ع وانی ذکر نکرده استت ا این قری هاب است بیانگر آنکه
اگر مجارات اشت به هر علّت قانونی ق لیل یانت یا اجراءناش نی گشتق دیگر به سرا مجارات
خفی

نخواهیم رنتت .هم ینق در قع ّد ع وانیْ قاضتتتی ن ط براب ع وان اشتتت مجارات قعیین

میک ا آن را مورد حکم قرار میده  .انزان بر اینق اگر معن
مجارات اشت ق مجارات اخ

باشتتتیم در صتتتورت ستتت وط

اجراءشت نی استق این امر م جر به این ننیجة نادرست خواه ش

که دعواب عمومی در قع ّد ع وانی اصالً ساقط نمیشود .براب مثالق چ ان ه ع وان مجارات اش
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مشتمول مرار ر مانق گذشتت شاکیق عفو ا  ...گرددق با قوجّه به ای که ع وان اخ

اجود داردق

مجرح ار موارد ستت وط دعواب عمومی بهرهم نخواه شتت  .قفستتیر به نفع منّهم نیز مؤیّ همین
میلب استتت .در پایان الرح به ذکر استتت که اجراء یا ع ح اجراب مجارات اشتت خللی به اقامة
دعواب خصوصی ناشی ار ع ااین مجرمانة منع ّد اارد نخواه

کرد8.

 .5چگونگی اِعمال مجازاتهای تبعی و تکميلی در تعدّد عنوانی
یکی ار ابهامات قانونگذار در قع ّد ع وانی جرح که میقوان رمی هستتار قفاستتیر منفااقی ار جانب
قضات باش چگونگی اِعمال مجارات قرعی ا قکمیلی در قع ّد ع وانی جرح است .در این قسمت
ابن ا مجاراتهاب قرعی ا سپس مجاراتهاب قکمیلی بررسی میشون .

 .1-5مجازاتهای تبعی
مجارات هاب قرعی ار آ ار منرقّب بر مـکومیّت به مجارات اصتتتلی هستتتن ا هیچگاه در حکم
دادگتاه قیت نمی شتتتونت  .مجتاراتهتاب قرعی بته شتتتکتل مـرامیّت ار ح وق اجنماعی نمودار
میگردنت  .ماد  31قانون مجارات استتتالمی م رّر میدارد« :مـکومیّت قیعی کیفرب در جرایم
عم بق پس ار اجراب حکم یا شمول مرار رمانق در م ّت رمان م رّر در این ماده مـکوح را ار
ح وق اجنماعی به ع وان مجارات قرعی مـراح میک ( .» )...حال پرستش اصتلی این است که
در قع ّد ع وانی مجارات قرعی بر ک اح ع وان مجرمانه بار میشود؟
برخی ار ح وق انان اجراب مجارات قرعی را قابع مجارات اصتتتلی میدان ا در نرل پرستتتشق
اقنی مجارات اصتلی اجراءناشت نی استق مجارات قرعی نیز اجراءش نی نخواه بود .ار این راق
اگر مجارات اشتت داراب مجارات قرعی بودق مجارات قرعی انزان بر مجارات اصتتلی بر مرقکب
بار می شتتود .در غیر این صتتورتق اِعمال مجارات قرعی ع وان اخ

ناق اجاهت قانونی استتت.

 .8ماد  39قانون آیین دادرسی کیفرب « :8263س وط دعواب عمومی موجب س وط دعواب خصوصی نیست .هرگاه قع یب
امر کیفرب به جهنی ار جهات قانونی موقوف یا م نهی به ص ار قرار م ع قع یب یا حکم برائت شودق دادگاه کیفرب مکلّ
است در صورقی که دعواب خصوصی در آن دادگاه میرح ش ه باش ق مرادرت به رسی گی ا ص ار راب نمای ».
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ادار ح وقی قوّ قضتتائیه در نظریّة مشتتورقی شتتمار  8263/9/3 -7/8987چ ین م رّر میدارد:
«ضتابیة قشتخیص مجارات اشت در مـکومیّتهاب منع ّدق مجارات اصلی جرایم ب ان قوجّه به
آ ار قرعی آنهاست ا در صورقی که مجارات اصلی جرایم منع ّد یکسان باش ق مجاراقی که آ ار
قرعی دارد یا آ ار قرعی آن بیشتتنر استتت مجارات اش ت مـستتوب میگردد .ب ابراین اگر مجارات
اصتتلی ناق آ ار قرعی باشتت نمیقوان آ ار قرعی مجارات دیگر را بر آن بار نمود؛ ریرا ررق ماد
 31قانون مجارات اسالمی مصوّب 8263ق آ ار قرعی مـکومیّت کیفرب در جرایم عم ب پس ار
اجراب حکم یا شتتمول مرار رمان اِعمال میشتتود ا م ظور ار «حکم» در این مادهق همان حکمی
استت که داراب آ ار قرعی است .لذا در نرل سؤال با اجراب مجارات اش ّب که ناق آ ار قرعی
استتتتق جتایگتاهی براب اجراء نت ارد ا اجراب آن م نفی استتتت .ب تابراینق آ ار قرعی نیز م نفی
میگردد».
دکنر مصت ّق این استن الل ادار ح وقی را درستت نمیدان  .ایشان معن ن منّهم در این نرلق
صرفنظر ار اجراب مجاراتق به مجارات جرمی مـکوح ش ه است که داراب آ ار قرعی است ا
مالک ا معیار در آ ار قرعی موضوع ماد  31قانون مجارات اسالمیق مـکومیّت استق نه اجراب
مجارات .هم ینق ای که قانونگذار در اجراب مجارات اصتتتلی ار بین راش هاب مخنل ق راش
اجراب مجارات اشت را برگزی ه استتق مجوّرب براب ع ح اجراب مجارات قرعی نیستق ریرا ا ر
قرعی براب مـکومیّت به جرح استتتق نه اجراب مجارات (مص ت قق  .)838 :8262به نظر میرس ت
این ع ی ه با م یق ا ع الت ستارگارقر استتق چراکه مجاراتهاب قرعی منعلّق مجارات نیستن ق
بلکه مربوط به جرح هستتتن ا مجارات اصتتتلیِ خفی قر به دلیل مم وعیّت قانونی اِعمالشت ت نی
نیستتتق اما اینْ مانع اِعمال مجارات هاب دیگر نخواه شتت  .هم ینق مصتتلـت عموح ا جامعه
اقنضتاء میک که مجارات هاب قرعی به هر شکل اجراء شون  .در ااقعق م ی ی نیست اگر نردب
با یو رننار مرقکب جرمی شود که یو ع وان مجرمانه داشنه باش ا این ع وان مجرمانه داراب
آ ار قرعی باشتت ق مجارات قرعی بر اب بار شتتودق امّا اگر همین شتتخص مرقکب رننارب ااح ب
شتود که انزان بر این ع وان مجرمانهق ع وان مجرمانة شت ی قرب داشتنه باش که ناق آ ار قرعی
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استتتتق مجارات قرعی بر اب بار نشتتتود .الرح به ذکر استتتت که اگر هر دا ع وان مجرمانه ااج
مجتارات هاب قرعی باشتتت ق ق ها مجارات قرعی ع وان اشتتت بر مرقکب بار خواه شتتت ا جمع
مجاراتهاب قرعی ناق مجور قانونی است.

 .1-5مجازاتهای تکميلی
چالش اصلی آن است که آیا امکان اِعمال مجارات قکمیلی در قع ّد مع وب جرح اجود دارد یا
خیر؟ در صتتتورت مثرتت بودن پتاستتتخق مجتارات قکمیلی کت اح ع وان مجرمانه بر مرقکب بار
میشتتود؟ مجاراتهاب قکمیلی (قنمیمی) به مجاراتهایی گفنه میشتتود که در قکمیل مجارات
اصلی به آن انزاده میشون ا انزان بر ای که بای در دادنامه ذکر شون ق هیچگاه به ق هایی مورد
حکم قرار نمی گیرنت  .در ااقعق مجتاراتهتاب قکمیلی رمتانی اِعمتال خواه شتتت که دادرس
قشتتتخیص ده که مجارات اصتتتلی جهت اصتتتالح ا ق ریه مجرح کانی نیستتتت .ماد  32قانون
مجارات استتتالمی در قریین مجارات قکمیلی م رّر میدارد« :دادگاه میقوان نردب را که به ح ق
قصتاص یا قعزیرات درجة شش قا درجة یو مـکوح کرده است با رعایت شرایط م رّر در این
قانونق من استتتب با جرح ارقکابی ا خصتتتوصتتتیّات اب به یو یا چ مجارات ار مجاراتهاب
قکمیلی ریر مـکوح نمای (.» )...
با قوجه به ای که اِعمال مجارات هاب قکمیلی ار اخنیارات دادرس استتتتق در قع ّد ع وانی مانعی
جهتتت اِعمتتال مجتتارات قکمیلی اجود نت ارد ا دادگتتاه این اخنیتتار را دارد کتته در صتتتورت
صالح ی ق مجارات قکمیلی را من اسب با ع ااین مجرمانه همراه با مجارات اصلی بر مرقکب بار
ک .

 .6مرز جدايی تعدّد عنوانی و تعدّد نتيجه
نخستنین موضتوعی که در بـث قع ّد ننیجه میرح میشود ا بای قمرکز موضوع را بر آن مـور
قرار داد مفهوح قع ّد ننیجه استت .قرصر  8ماد  824قانون مجارات اسالمی در مورد قع ّد ننیجه
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چ ین م رّر میدارد« :در صتورقی که ار رننار مجرمانة ااح ق ننایج مجرمانة منع ّد حاصتتل شودق
ررق م رّرات نوق عمل میشتتتود» .در ابن ا بای دی در این قرصتتتره ننیجه در مفهوح مادب آن به
کار برده شت ه استت یا در مفهوح قانونی آن؟ ننیجه در مفهوح مادب ب ین مع است که هر جرمی
ممکن است منشکّل ار سه جزء رننارق موضوع ا ننیجه باش ق در این مفهوح ننیجه جزئی ار ع صر
متادب استتتت .امّا اگر ننیجه را در مع اب قانونی آن درنگریم ب ین مع ا که م ظور ار ننیجه حق یا
مصتلـنی باشت که قانونگذار ار آن حمایت کرده استق ننیجهاب منفاات حاصل میشود .آن ه
به نظر میرس این است که م صود قانونگذار ار ننایج مجرمانه در قعری

نوقق ننیجه در مفهوح

قانونی آن نیستق بلکه ننیجه در مفهوح مادب آن مورد قوجّه بوده است؛ ریرا اگر ننیجه در مفهوح
قانونی آن م ّنظر بوده باشتتت ق بین قع ّد ع وانی جرح ماد  828قانون مجارات استتتالمی ا قع ّد
ننیجته قفااقی اجود نخواه داشتتتت .در ااقعق در قع ّد ع وانی جرح نیز بر ا ر رننار ااح ق چ
اررش یا حقّ مورد حمایت قانونگذار ن ض میشتون  .براب مثالق شتخصی که با جعل اس ادْ مال
دیگرب را میبردق رننار اب ار یو ستتتو موجب قع ّب به اموال مردح ا ار ستتتوب دیگر موجب
ستتلب اعنماد عمومی نستترت به اس ت اد میشتتود؛ در این حالت مصتتلـتهاب قانونی منع ّد ن ض
گردی ه استق امّا مورد ار مصادیق قع ّد ننایج مجرمانه نیست (بسامی ا ارااییق  1 :8264ا .)9
اجه ا شنراک قع ّد ع وانی با قع ّد ننیجه در این است که هر دا مورد با رننارِ ااح ِ مرقکب رخ
می ده ت  .ب تابراینق هم در قع ّد ع وانی ا هم در قع ّد ننایجق بیش ار یو رننار ار مرقکب ستتتر
نخواهت رد .امّا اجه اننراق این دا در آن استتتت که نخستتتتق در قع ّد ع وانیق ننیجه به مع اب
قانونی آن ااقع می شتتتودق الی در قع ّد ننیجهق ننیجه به مع اب مادب آن .داّحق در قع ّد ننیجهق دا
جرح حاصتتله در رول هم ا برخی ناشتتی ار دیگرب هستتن (قیاستتیق )827 :8211ق مان ای که
شخصی با مسموح کردن آب باعث ار بین رننن ماهیها ا خشو ش ن درخنان شود که حوادث
بع ب معل ول مسموح کردن آب استق امّا در قع ّد ع وانی دا جرح حاصله در عرل هم هسن ا
یکی ناشتی ار دیگرب نیستت .سوّحق قع ّد ننیجه ق ها در جرایم م ی  8مـ ّقش نی استق امّا قع ّد
 . 8جرایمی هسن که اقوع ننیجه شرط قـ ّق جرح است؛ مان جرح قنل که مرگ شرط قـ ّق آن است.
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ع وانی ممکن استتتت در جرایم میلق 8نیز قـ ّق یتابت  .چهارحق قع ّد ع وانی ار قواع ماد 828
قانون مجارات اسالمی قرعیّت میک ق امّا قع ّد ننیجه ار ماد  824قانون مزبور.

نتيجه
ماد  828قانون مجارات اسالمی  8263که بسیارب ار ابهامات قضایی در مورد قع ّد ع وانی جرح
را به خود اخنصتتاص داده استتت یکی ار چالشبرانگیزقرین مواد این قانون استتت .قانونگذار در
ماد مذکور قعریفی ار قع ّد ع وانی بیان داشتتنه ا دیگر براب حل چالشها ا ابهاماقی که ممکن
استتت در رایّة قضتتایی به اجود آی راهکارب ارائه ن اده استتت .در این م اله قالش ش ت قا ح ّ
امکان با قکیه بر قانون ا کشتتت

مراد قانونگذار راهکارهایی جهت حل ابهامات ا برانرنت ار

آنها ارائه شود:
 .8در قع ّد ع وانی جرح براب قشتتخیص مجارات اش ت ار بین ع ااین مجرمانهق ق ها بای مالک ا
ضابیه را ماد  86قانون مجارات اسالمی ا قرصرههاب آن دانست.
 .3مجتاراتهاب قرعی بر ع وان اشتتت بار میشتتتون ا اگر ع وان اشتتت ناق مجارات قرعی بودق
مجارات قرعی ع وان اخ

بر مرقکب اِعمال میشود.

 .2هرگاه مجارات اش به هر علّت قانونی قخفی
به مجارات اخ

پی ا کرد یا اجراءناش نی گردی ق دیگر رجوع

موجّه نیست.

 .4مرر بین قعت ّد اعنرارب ا قع ّد ننیجه این استتتت که در قع ّد اعنرارب رابیة علیّت بین ع ااین
مجرمانه اجود ن اردق امّا در قع ّد ننیجه چ ین علیّنی یانت میشود.

 .8جرایمی هسن که اقوع ننیجه شرط قـ ّق جرح نیست؛ مان جرح جعل که اسنفاده ار آن شرط قـ ّق جرح نیست.
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