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  چكيده

 رفتار چند ارتكاب( يماد قسم دو به خود كه است مجازات يمشدده عام واملع جمله از جرم تعدد
 در. شـود يمـ  ميتقسـ ) متعـدد  مجرمانه نيعناو يدارا رفتار كي ارتكاب( يمعنو و) مستقل مجرمانه

 جينتـا  بـا  يول مجرمانه عنوان چند اي كي يدارا رفتار كي ارتكاب( جهينت تعدد موضوع دو، نيا كنار
 مجـازات  ديتشد يبرا يمستقل عامل عنوان به جهينت تعدد از توانيم گرچه. شوديم  مطرح) متعدد

 ريـ ز را آن و ندارنـد  نهـاد  نيـ ا استقالل به اعتقاد ياريبس اما برد، نام ،يمعنو و يماد تعدد كنار در
 ضـمن  1392 ياسـالم  مجـازات  قـانون  ،يقـانون  خأل هاسال از پس. داننديم يمعنو تعدد ةمجموع

 مقـدار  كـه  نيا به توجه با است يهيبد. است دانسته يماد تعدد ةرمجموعيز را آن نهاد، نيا ادكردي
 همـراه  بـه  قانونگـذار  كـرد يرو نيـ ا يمبـان  نييتب است، يمعنو تعدد از شيب يماد تعدد در ديتشد
  .تاس آن متكفل مقاله نيا كه يامر دارد؛ ييسزا به تياهم نهاد، نيا اصل فيتوص و ليتحل

  

  .يريتعز ميجرا جه،ينت تعدد ،يماد تعدد ،يمعنو تعدد جرم، تعدد ليدي:واژگان ك
  
  دانشيار  پرديس فارابي دانشگاه تهران.1
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  نشگاه شيراز. دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دا3

  



ی ده آبادی  و /  102 مد حا یا رزا مد  زادگان  و  ر با نا    ا تان ژپو ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال   )١٣، (ایپپی ١٣٩٥وق 
 

  

  مقدمه
در ست كه عالوه بر صبغه فقهـي و جـرم شـناختي    ا تأسيس تعدد جرم يكي از نهادهاي حقوق جزا

بـا تسـري   ، قانونگـذار  پس از انقالب گذار قرار گرفته است.هاي مختلف تقنين مورد توجه قانوندوره
ه عـام نمـود   دمشد اين علت جديدي از شكل مقررات موجود در حدود به تعزيرات اقدام به تأسيس

هاي ماهيتي بين حدود و تعزيرات ايـن الگـو بـرداري مـورد انتقـاد قـرار       كه با توجه به وجود تفاوت
اً ناعادالنـه و  بعضـ ابهامات موجود باعث به وجود آمدن آثار و نتايج  .)27 :1384، (پوربافراني گرفت

هـاي قـانون   بررسي نواقص و محدوديت .شده بود كه با حقوق شهروندي در تزاحم بود غير منصفانه
ق.م.ا. 134سبب دست يابي به معياري بهتر در باب تعـدد جـرم شـد كـه در مـاده       92قبل از سال 

كه قبل از تصويب قانون جديد بسيار محدود و به صـورت اختالفـي   نتيجه  تعدد تجلي يافت. مفهوم
توجه قـرار گرفـت. ايـن تأسـيس      ق.م.ا. مورد134ماده 1در تبصره در ميان حقوقدانان وجود داشت

ن را از ساير عنـاوين مشـابه تمييـز داد و    آنياز به تبيين مفهومي و مصداقي داشته تا بتوان حقوقي 
به عنوان مثال، بايد بين وحدت و تعدد جـرم تفكيـك قائـل     .را به طور دقيق معين نمود آن جايگاه

 ,Dongoroz et al 253(شـود  مـي  شد؛ زيرا عدم تفكيك باعث سرايت احكام اين دو بـه يكـديگر  

و اگـر   يا تعدد مادي؟ بررسي كردذيل فروعات تعدد معنوي جرم بايد ا اين مفهوم را آيكه  .):2003
تعيـين مجـازات    از حيث يداراي چه آثارد در جرايم مشابه و متعد ،گيردذيل تعدد مادي جاي مي

پـي بررسـي تمـام فـروض و تبيـين       دراين نوشتار به طور خالصه با بررسي تعدد جرم  ؟بودخواهد 
تعـدد   جلـوگيري از مشـتبه شـدن   بـراي  و الگويي جـامع  و ارائه مالك موضوع   يمصداق و يمفهوم

بـراي تعيـين    ابتـدا  . در ايـن راسـتا  ن اسـت آو تشخيص جايگاه واقعي  عناوين مشابهنتيجه از ساير 
ع تعدد، سپس به بررسي موضـوع  ضروري و مرتبط در انوا فاهيمبه بيان م و ثغور تعدد نتيجهحدود 

تعدد نتيجه در رويه قضايي و قوانين  موجود و نكات مهم در اين باره و در پايان ارائه الگويي جـامع  
  .پرداخته خواهد شد كه مشتمل بر تمام فروض مرتبط با تعدد باشد 

  
  مفهوم شناسي و تمايز تعدد نتيجه از عناوين مشابه .1

-هاي كاربردي آن دارد، بنابراين مي بايست مفاهيم واژهيين معاني واژهفهم كامل مسائل بسته به تب

هاي كليدي به خوبي روشن شوند تا راه درك دقيق موضوع هموار شود. در ادامه و در جهت تكميل 
اين فرايند مي بايد مرزبندي عنوان تحقيق با عناوين مشابه مشخص گردد تا بحث داراي چـارچوب  

و در نهايت ختم به جامع و مانع بودن تحقيق گـردد، امـري كـه در ذيـل     و ساختاري منسجم شده 
  شود:بدان پرداخته مي

  
  



ان ی ا وق  عدد    گاه  تان   جا ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال  وق  نا   103/  )١٣، (ایپپی  ١٣٩٥ژپو
 

  تعدد جرم  .1.1
 هـيچ  در و جرم شـده  چند فرد مرتكب كه دانست وضعيتي را تعدد توانمي موجود قوانين اساس بر

 :1383 لـدوزيان، گ( اسـت نشده واقع حكم يا در نهايت اصدار و و رسيدگي تعقيب مورد هاآن از يك
 بـه  توجـه  بـا  .)495 :1374 و پيمـاني،  14 :1372 الهـام،  ؛432: 1381ر.ك. نوربهـا، ، همچنين 55

 بـه  و و معنوي مادي صورت دو به است ممكن جرم تعدد دانانحقوق اكثر نظر و جزا حقوق ضوابط
 تعـدد  اخيـر  لقـو  بـه  قـائلين  چنـد  هر گيرد. انجام صورت سه با افزودن تعدد نتيجه به ديگر تعبير
 ميـان  كـه تفكيـك   انـد  داشته تأكيد نكته اين بر ولي اندنموده لحاظ خود بنديتقسيم در را نتيجه
 :1385 نويسـندگان،  از جمعـي (ايـن دو متحدنـد    مـوارد  اكثر در و مشكل جرم تعدد و نتيجه تعدد
173(.   

مسـتقل در ايجـاد   جرم سبب ايجاد مسببي به نام مجازات است و از آن جا كه هر سبب به طور 
جا كه بر اساس مباني اصـولي، اصـل بـر عـدم تـداخل اسـباب و       مسبب خود مؤثر است و نيز از آن

 .)30 :1388 حسـين،  ذاكـر ( مسببات است، در نتيجه در تعدد جرم با تعدد مجازاتمواجهه هسـتيم 
 نجفـي، (د، انكرده توافق ادعاي اين باب در بعضي ها چنان روشن است كهاصل عدم تداخل مجازات

  ، 1ج  هندي، فاضل ،221، 1ج  حلي، عالمه(اند عقيده اين نيز بر فقها از و بسياري) 131، 2جتا: بي
بـه   و استثنا تداخل مواردها است و تمجازا تداخل عدم بر اصل پس .)78 ،1ج كركي، محقق و 12

جرم حدي بيـان شـده    درباره قاعده تعدد حدود در چهآن مانند دليل وجود دليل خاص خواهد بود،
 :1390آبـادي،  حـاجي ده  (رك. شـود كه تعدد جرايم حدي باعث تعـدد مجـازات نمـي   مبني بر اين

141(.  
 التعزير« قواعد ها بوده و به استنادبرخالف گروه اول طرفدار تداخل مجازات ايدر اين ميان عده

 هـا را در مجـازات  قاعـده تـداخل   متهم، نفع به تفسير اصل و »الحاكم بمايراه التعزير« و »الحد دون
-فعـل مـي   طبيعـت  مقتضاي ها رامجازات تداخل ايعده بر اين ادله دانند. عالوهجاري مي تعزيرات

 بــراي اگـر  يعنــي )256-271، 2ج: 1410 حلـي،  عالمـه  و 287، 9ج: 1403شـهيد ثــاني،  ( داننـد؛ 
 اجـراي  بـه  نسبت و شده اجرا رتعزي يا حد نوعي طبيعت شد، اجرا تعزير يا حد نوع، يك از گناهاني
  شود.مي منتفي مجازات برائت اصل به تمسك با و حاصل، ترديد بعد مراتب در مجازات

  
  واقعي) (تعدد مادي تعدد  .2.1

مسـتقالً   يـك  هـر  كه شودمي مجزا عمل چند يا دو مرتكب مجرم كهاين از است عبارت مادي تعدد
: 1381(نوربهـا،  باشـند  متفـاوت  يـا  و مشـابه  رايمجـ  است مي باشند، حال ممكن جرم واجد عناصر

اگر جرايم مشابه بودند؛ تعدد جرم عامل تشديد  1370قانون مجازات اسالمي 47مطابق ماده  .)452
معنـا بـود. در   رفـت بـي  مجازات بود كه البته چون اين تشديد از حداكثر مجازات قانوني فراتر نمـي 

هاي متعدد را داشت. اين رويكرد متعدد اقتضاي مجازات جرايم غيرمشابه اما قضيه متفاوت و جرايم



ی ده آبادی  و /  104 مد حا یا رزا مد  زادگان  و  ر با نا    ا تان ژپو ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال   )١٣، (ایپپی ١٣٩٥وق 
 

تعـارض   بـودن،  عـدالت  و انصاف برخالف دوگانه قانونگذار، همراه با انتقادات و ايراداتي بود از جمله،
 كيفري، اعمال مجازات هاي شديد و طوالني و بعضاً غيرقابل اجرا. به حقوق داشتن با اهداف تدوين

 بنيـادي  هـاي تفـاوت  به توجه بدون تعزيري جرايم تعدد در حدود، قواعد زا الگوبرداري رسدمي نظر
 نتـايج  ايـن  باعـث ) 289 :1409 عـوده، و  471-637: 1370 ،3منتظري، ج( تعزيرات و حدود ميان
 در اساسـي  تغييـر  بـه  اقدام 92 در سال قانونگذار ايرادات بود كه اين رفع جهت به باشد. شايد شده

 تعـدد  قـانون را اصـالح نمـود.    521 ق.م.ع مصوب 32 ماده به بازگشت با و نمود جرم تعدد مقررات
صـورت مطلـق بـراي جـرايم     گذار بهمورد اشاره قرارگرفته و قانون 134 ماده در قانون فعلي در جرم

ق.م.ا.  در بـار  اولـين  براي نيز نتيجه متعدد متفاوت و مشابه، يك حكم مشخص نموده است و تعدد
 موجـب  جرائم در«گرفت:  قرار اشاره ماده مذكور مورد 1 تبصره در و مادي تعدد ذيل در 92مصوب
 مجازات حداكثر جرائم آن از يك هر براي دادگاه نباشد جرم سه از بيش ارتكابي جرائم هرگاه تعزير
 از بـيش  را يـك  هـر  مجـازات  باشـد،  جرم سه از بيش ارتكابي جرائم هرگاه و كند مي حكم را مقرر

 مـي  تعيين نكند، تجاوز آن نصف اضافه به حداكثر از اينكه به مشروط قانوني قررم مجازات حداكثر
 علـل  از يكي به اشد مجازات اگر و است اجراء قابل اشد مجازات فقط فوق موارد از يك هر در. نمايد
 كه مورد هر در. گردد مي اجراء بعدي اشد مجازات شود، اجراء غيرقابل يا تبديل يا يابد تقليل قانوني

 اگـر  و چهارم يك تا نباشد جرم سه از بيش ارتكابي جرائم اگر باشد، حداكثر و حداقل فاقد مجازات
 .گردد مي اضافه آن اصل به قانوني مقرر مجازات نصف تا باشد جرم سه از بيش ارتكابي جرائم

 اتمقرر طبق شود، حاصل متعدد مجرمانه نتايج واحد، مجرمانه رفتار از كهصورتي در -1 تبصره
  ...».شود مي عمل فوق

 تعـدد  در )55 :1383گلـدوزيان،  ( اسـت  متعـدد  نيـز  نتـايج  و است متعدد فعل مادي، تعدد در
 نيـز  92در سال قانونگذار ديدگاه شايد اند.اين دو مشابه جهت اين و از است متعدد نتايج نيز نتيجه

نتيجـه محـور    همـين  است. ردهآو مادي تعدد ذيل در را نتايج تعدد كه بوده محور نتيجه ديدگاهي
 جرم مادي تعدد مباحث ذيل در را نتيجه تعدد دانان حقوق از اي عده كه است شده باعث نيز بودن
 ايشان نمايند. منعطف رواني عنصر به را خود توجه هاآن تفكيك جهت در و دهند قرار مطالعه مورد
 اوليـه  عمل اگر كه شرح بدين شد؛ لقاي تفكيك و غيرعمدي عمدي جرايم ميان بايد دارند:مي بيان

                                                            
 دادگـاه  نباشـد  بيشتر جرم سه از ارتكابي جرايم هرگاه جرم تعدد مورد در«، داردبيان مي 52ق.م.ع مصوب  32. ماده 1

 ارتكـابي  جـرايم  هرگـاه  و دهـد؛  قرار حكم مورد را مقرر مجازات حداكثر از بيش جرايم آن از يك هر براي است مكلف
 از اينكـه  بـدون  كنـد مـي  معين مقرر مجازات حداكثر از بيش را جرايم از يك هر مجازات دادگاه باشد جرم سه از بيش

 به اشد مجازات اگر و است اجرا قابل اشد مجازات فقط فوق، موارد از يك هر در. نمايد تجاوز آن نصف اضافه به حداكثر
 مجمـوع  كـه  صـورتي  در. شودمي اجرا بعدي اشد مجازات بشود، اجرا غيرقابل يافته تبديل يا تقليل قانوني علل از يكي

 مجـازات  بـه  مرتكـب  و شـد  نخواهد رعايت جرم تعدد مقررات باشد، داشته خاصي جرم وانعن قانون در ارتكابي جرايم
  ».شودمي محكوم قانون در مقرر



ان ی ا وق  عدد    گاه  تان   جا ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال  وق  نا   105/  )١٣، (ایپپی  ١٣٩٥ژپو
 

 تعـدد  بدهـد،  غالـب  احتمال يا باشد داشته يقين متعدد نتايج وقوع به نسبت مرتكب و باشد عمدي
با يكـديگر تالزمـي نداشـته     حاصله نتايج و اوليه عمل كه صورتي همچنين در است.) مادي( واقعي

هـاي  عنوان مثال اگـر فـرد بـراي فعاليـت     ايم. بهباشند؛ در اين حالت نيز با تعدد واقعي جرم مواجه
تبليغي عليه نظام و در راستاي اين فعاليت ها اقدام به نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمـومي كنـد   

شود؛ و فرد به مرتكب دو جرم فعاليت تبليغي عليه نظام و نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي مي
فـردي   مـثالً  باشد؛ اتفاقي حاصله نتايج كهحالتي در تمامي عناوين ارتكابي محكوم خواهد شد. ولي

كه اين آب به كند؛ غافل از اينكند و آب متعلق به او را سرقت مياقدام به بستن راه آب ديگري مي
و اكسـيژن تلـف    هاي موجود در استخر به علت كمبـود آب استخر طرف مقابل سرازير شده و ماهي

نتيجه دوم به هيچ عنوان مدنظر فرد نبـوده اسـت، نمـي    شوند؛ كه در اين حالت بدين دليل كه مي
ها را به عنوان يك جرم عمدي به سارق آب نسبت داد و او تنهـا در ايـن خصـوص    توان اتالف ماهي

از  او و بـوده  هـم  رسـمي  اسناد آن، در شود معلوم بعد و بزند آتش را اطاقي مسئوليت مدني دارد يا
 مسـئوليت  چون عمل فرد عمدي نيست، فقط دوم نتيجه به وجود موارد مذكور مطلع نباشد، نسبت

مشـمول قواعـد تعـدد جـرم      حاصـله  باشد، نتايج غيرعمدي اوليه عمل كه صورتي در و دارد؛ مدني
 تعزيـري  حبس چند شود، نفر چند قتل باعث رانندگي در احتياطي بي اگر مثالً بود. نخواهد عمدي
 جـرايم  نوع از مادي تعدد داشتن نظر در با نيز اي دهدر مقابل ع .)142 :1381 نسب،طاهري( ندارد

 جرم يك تنها را آن است شده متعدد نتايج به منتج كه اوليه فعل بودن يكسان به توجه با و يكسان
  نويسد: مي باره اين در گارو اند. دانسته
 بيشـتر نباشـد،   فعل يك هرگاه خارج، محيط در تغيير براي حركت يعني است؛ فعل يك جرم«
 نتـايج  اسـت،  ممكـن  دارد، اسـتقالل  نتيجه به نسبت فعل وحدت پس. بود نخواهد بيشتر جرم يك

 قتل چندين به منتهي است، ممكن احتياطي بي يك كه چنان. آيد وجود به واحد فعل از ايعديده
   .)263،  3ج :1344 گارو،( »شود

 است مجرمانه يكي فعل ديما عنصر موارد، اين در كه باشد اين نظريه اين حقوقي تحليل شايد
 واقع در و ايم داده تسري جرم چند در را مادي عنصر يك كنيم، تلقي متعدد را جرم باشد بنا و اگر
البته در پاسخ مي توان گفت كه وحدت  .)9 :1372 الهام،( است بوده مادي عنصر فاقد جرايم بعضي

شـود. يعنـي يـك فعـل     اعتبـار مـي  فعل اشكالي ايجاد نخواهد كرد و فعل مجرمانه در بـاقي مـوارد   
كند و انگـار چنـد   مجرمانه در حاالت مختلف و در مقابل نتايج مختلف در عالم اعتبار وجود پيدا مي

اي ميان وحدت و تعدد جـرم  فعل به وقوع پيوسته است. البته در حقوق غرب تفكيك قابل مالحظه
اند و در واقع تعدد نتيجـه بـه عنـوان    از يك سو و تعدد نتيجه و تعدد جرم از سوي ديگر قائل نشده

از » find law«يك نهاد مستقل پذيرفته نشده است. مطابق تعريفي كـه در فرهنـگ لغـت حقـوقي    
تعدد، كيفيت يا حالتي است كه چند اتهام متفاوت به عنـوان يـك عمـل جزايـي     «تعدد ارائه شده: 

ي آنها يك كيفرخواسـت صـادر   شوند؛ در حالي كه اعمال موصوف جداگانه هستند و براشناخته مي
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همان طور كه مالحظه شد در اين تعريف به رغم پذيرش وجود اعمال متعـدد در تعـدد    1».شودمي
جرم حكم در نظر گرفته شده براي آنها وحدت جرم است نه تعدد جرم. البته در موارد قابل توجهي 

ضـابطه در ايـن خصـوص    حقوق دانان غربي بين تعدد و وحدت جرم تمايز قائـل شـده و بـه بيـان     
 واقـع  جـرم  مفهوماند. مطابق اين ديدگاه، تفكيك ميان تعدد و وحدت جرم بايد با توجه به پرداخته

 بـه عمـل آيـد.    جـرم  دهنـده  ليتشـك  عناصر يمفهوم يبررس در اي و  (Pop T, 1923: 598)شده
)Borodac, 2005: 235( دشـو  حاصـل  ييجنـا  مفهـوم  كي افتهي انجام ييجنا تيفعال از چنانچه، 

 تعـدد  ،شود حاصل ييجنا مفهوم چند ييجنا تيفعال از اگر و محقق مي شود جرم و جهينت وحدت
 محـض  يعـامل  تك دهيپد كي جهينت وو تعدد جرم  )Mitrache, 2000: 214( رخ خواهد داد جرم
 و جـه ينت فعـل،  ماننـد  يعـوامل  متقابـل  ارتباط از كه است يعامل چند مركب دهيپد كي بلكه نبوده
 )Bulai, 1997: 467(. دآيـ يمـ  وجـود  به شود يم انجام نفر چند اي كي توسط كه مجرمانه عنوان

درواقع در نظر اخير، حداقل بين حاالت وحدت و تعدد جرم تفكيك به عمل آمده، هرچنـد موضـع   
مشخصي در خصوص تعدد نتيجه وجود ندارد و موضوع به سكوت برگزار شده اسـت. در نهايـت آن   

شود عدم شناسايي يا تفكيـك ميـان   ع در حقوق غرب در خصوص تعدد نتيجه حاصل ميچه از تتب
  باشد. مي 92ق.م.ا.134اين نهاد و تعدد جرم به شكل صورت گرفته در ماده 

  
  معنوي (اعتباري) تعدد .3.1

 ترتيـب  اسـت.  داده رخ معنـوي  تعـدد  گيرد، تعلق مجرمانه عنوان چند يا دو واحد رفتار بر كهزماني
 از علـت  همـين  به و است؛ جرم تعدد عمومي قواعد بر استثنايي واحد، رفتار بر مجرمانه عنوان دچن
 بـا  كالهبـرداري  نيـز  آن بـارز  مثـال  شود.مي ياد نيز واقعي تعدد برابر در اعتباري تعدد عنوان با آن

ـ  تجـاوز  ماننـد  ديگري، هايمثال نيز دانان حقوق از برخي است. مجعول سند از استفاده  اراضـي  هب
 انــدكــرده اســت مطــرح مجرمانــه عنــوان دو داراي واحــد فعــل كــه غيرمجــاز حفــاري و باســتاني

كه هر دو از مصاديق تعدد معنوي است كه فعل واحد داراي عناوين مجرمانـه   .)455 :1381نوربها،(
واردي متعدد ولي همراه تنها يك نتيجه در عالم خارج است. الزم به ذكر است گاهي نيز قانونگذار م

را كه اصوالً تعدد معنوي است بنا به مصالحي از حيث مجازات مشمول تعـدد مـادي جـرم دانسـته     
تشـديد مجـازات مـرتكبين ارتشـا و     «قـانون   1مـاده   2است. مانند مثال اول كه بر اسـاس تبصـره   

م ، فاعل به مجازات استفاده از سند مجعول، عالوه بر كالهبـرداري، محكـو  » اختالس و كالهبرداري
 70 سـال  قـانون  46 مـاده  با منطبق دقيقاً 92ق.م.ا.131 ماده نيز سير قانونگذاري لحاظ شود. ازمي
كـه نمونـه بـدون     1352 سـال  عمومي مجازات قانون 31 ماده از الهام با نيز ماده اين كه 2باشد،مي

                                                            
1. http://dictionary.findlaw.com/ definition/ multiplicity.html7 

يم قابل تعزيـر هـر گـاه    در جرا«دارد: است بيان مي 92ق.م.ا  131كه دقيقاً منطبق با ماده   70قانون سال  46. ماده 2
  ».شود كه مجازات آن اشد استفعل واحد داراي نتاج متعدد جرم باشد  مجازات جرمي داده مي
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 فعـل  اههرگـ «مطابق اين مـاده:   است؛ گشته است تقرير 1304تغيير از قانون مجازات عمومي سال 
 بـدين  »اسـت  اشـد  آن جزاي كه شودمي داده جرمي مجازات باشد متعدد جرم عناوين داراي واحد

    است. همراه بوده قانونگذار مدنظر عنواني تعدد با هميشه معنوي تعدد كه شودمي مشخص ترتيب
شود و  و تعدد معنوي از اين حيث كه رفتار واحد به نتايج و عناوين متعدد ختم مي نتيجه تعدد

 حقـوق  از بسياري است، شده باعث امر همين و به نظر رسيده از وحدت به كثرت مي رسند، مشابه
، 2ج :1375شـامبياتي،   ؛17 :1374 پيمـاني، ( كنند؛ بررسي معنوي تعدد ذيل را تعدد نتيجه دانان
 :1375 محسـني، (بداننـد.   معنـوي  تعـدد  از تفكيك قابل غير را آن مواردي در برخي حتي و )475
 متعـدد (تعـدد نتيجـه)    جرايم فرد مرتكب گاهي اند: داشته بيان موضوع اين تعليل در ايشان) 116
 اصـول  بـود و  خواهـد  جرم اعتباري تعدد مشمول وي عمل و نبوده چنين كه صورتي در است، شده
 گواه مدعاست و قضايي رويه خصوصاً و متهم نفع به ترديد و شك تفسير اصل و جزا حقوق بر حاكم

قانونگذار در سـال   حال هر به .)436 :1380باهري،(گيرد مي جاي معنوي تعدد رديف در اين حالت
 عنـوان  ايـن دو  تمايز اصلي مالك كه داده قرار بررسي مورد مادي تعدد ذيل در را تعدد نتيجه ،92
  شد. خواهد بحث است نتيجه تعدد با مرتبط خاص طور به كه بخشي در

 
  نتيجه تعدد .4.1
و ذيـل تعـدد مـادي     134 ماده 1 تبصره در 92 قانون مجازات اسالمي در بار اولين براي مفهوم اين

تعدد نتيجـه عبـارت اسـت از     يافته است. تسري اين قسم از تعدد بر نيز آن احكام و جرم بيان شده
د. حالتي كه از عمل واحد نتايج متعدد حاصل مي شود. تعدد نتيجه حالتي مجزا از تعدد اثر مي باش

در تعدد نتيجه از فعل مجرمانه بيش از يك نتيجه مجرمانه در عالم واقـع محقـق مـي شـود و ايـن      
حالت متفاوت با حالتي است كه عمل مجرمانه واحد صاحب آثار متعدد در عالم واقع مي شـود. بـه   
عنوان مثال اگر كسي پنجاه درخت را به صورت غيرمجاز قطع كند مرتكب جـرم شـده و اگـر يـك     

را نيز قطع كند باز مرتكب جرم شده اما واضح اسـت، آثـار ايـن دو عمـل مجرمانـه بـا هـم         درخت
شود. هم چنين تعدد نتيجـه مقولـه   متفاوت است؛ اما نتيجه مجرمانه يكساني بر هر دو عمل بار مي

-باشد كه اين تفاوت در تبيين جايگاه تعدد نتيجـه توضـيح داده مـي   اي متفاوت از تعدد عنوان مي

 شـده  بـار   وضعي آثار و واقعي جايگاه بررسي و نتيجه تعدد به اختصاصي طور به با اين وصفشود. 
 طـي  مشابه، عناوين و مفاهيم ساير از آن تفكيك جهت مالكي ارائه در قانون و رويه قضايي و آن بر

  شد. خواهد پرداخته مختلف فروض
  

  . جايگاه تعدد نتيجه در  قوانين كيفري2
ر تبيين جايگاه قانوني تعدد نتيجه در وضع فعلي قوانين بهتر مي نمايد كـه  جهت سهولت و دقت د

بحث را تفكيك نموده و در قسمت اول به بررسي اين عنوان در جرايم تعزيري و سپس بـه بررسـي   



ی ده آبادی  و /  108 مد حا یا رزا مد  زادگان  و  ر با نا    ا تان ژپو ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال   )١٣، (ایپپی ١٣٩٥وق 
 

هاي تعزيري با سـاير مجـازات   اين نهاد در ساير جرايم پرداخت و در نهايت نيز حالت تلفيق مجازات
  قرار داد تا حاالت مختلف موضوع بررسي شودو نكته اي در اين ميان از قلم نيفتد. ها را مورد دقت 

  
  تعدد نتيجه در تعزيرات .1.2

 واحـد  رفتـار  از كـه  اسـت  حالتي است، نموده اشاره 134 ماده 1 تبصره كه گونه همان نتيجه تعدد
 كـه حالتي مانند باشند، ددمتع عناوين داراي متعدد نتايج كهاين از اعم شود،مي حاصل متعدد نتايج

 مـواد  در به شـرح منـدرج   مشابه غير يا مشابه غيرمنقول يا منقول اموال تخريب باعث احراق يك با
 آن از يا باشد واحدي شخص آن از نظر مورد اموال يا مال كهاين از شود؛ اعم 75ق.م.ا. 678 تا 675

موضوع متفاوت باشد، يعنـي   حيث از ولي يكسان مجرمانه حيث عنوان از كه اين متعدد، يا اشخاص
عمل مجرمانه چند مجني عليه يا موضوع جرم داشته باشد مانند اين كه يك نفر مـال چنـد نفـر را    
ببرد. البته بايد توجه داشت در حالتي كه يك مال متعلق به چند نفـر باشـد و آن مـال بـرده شـود      

وع واحد محقق شده كه آثـار آن متوجـه   تعدد نتيجه به وقوع نمي پيوندد؛ بلكه جرمي واحد با موض
باشد و اين حالت متفاوت با حالتي است كه يك نفر به عنوان مثال با توسل به وسـايل  چند نفر مي

برد، اين حالـت منطبـق بـا    متقلبانه مال چند نفر كه هركدام مالكيت مفروز بر مال خود دارند را مي
  باشد.تعدد نتيجه از جهت تعدد موضوع جرم مي

 كـه  واحـدي  رفتـار  يعنـي  ترين جزء عنصر مادي، مهم در اعتباري تعدد و نتيجه تعدد تراكاش
و  اعتبـاري  يكسـان بـودن تعـدد    شـبهه  القـاي  باعث ابتدايي نظر در شودمي منجر به جرايم متعدد

 كـه  اسـت  واحـدي  رفتار از غير ،واحد رفتار از ناشي متعدد نتايج اين كه مسلم قدر شود.نتيجه مي
 واحـدي  فعـل  بـا  تعـدد اعتبـاري   در واقع در .)19-20 :1382 (رايجيان، است متعدد عناوين داراي
 اسـت ماننـد   نتيجـه  يـك  تنهـا  داراي ولي باشدمي مجرمانه متعدد عناوين داراي كه هستيم روروبه

 مـال  فـروش  قـانون  مشمول هم و امانت در خيانت مجرمانه عنوان مشمول هم كه اماني مال فروش
 وقوع است مهم در واقع آن چه را برگزيد. قانوني اشد مجازات آن با برخورد در بايد كه دشومي غير
 فعـل  بـا  نتيجـه  تعـدد  اسـت امـا در   اماني مال بردن بين از همانا كه است واقع عالم در نتيجه يك

 يـا  باشـد  متعـدد  عنـاوين  داراي كـه  اين از اعم شود؛ متفاوت نتايج باعث كه هستيم روروبه واحدي
 كـه  ايـن  از اعـم  فـردي  توسط واحد، عمل با اتومبيل چند تخريب مثال مانند موضوعي تعدد ارايد

 تنها احكام حيث از واقع در كه ،متفاوت اشخاص آن از اين كه يا باشد شخص يك آن از ها اتومبيل
 134 همـاد  تدوين با 92 در سال گذارقانون هستيم. روبه رو متعدد اما با نتايج تخريب عنوان يك با

 جـرايم  بـر  تأكيـد  ،ارتكابي جرايم عام عنوان كاربرد با آن در اقدام به تغيير حكم تعدد جرم نمود؛ و
 و مشـابه  عنـواني  جـرايم  و فـرد  يـك  توسـط  سـرقت  و كالهبـرداري  ارتكـاب  مانند متفاوت عنواني

 زيـادي  دافرا تضرر باعث كه جمعي رسانه طريق از كالهبرداري جرم ارتكاب مانند متفاوت موضوعي
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 مـاده  در منـدرج  قـانوني  تشـديد  - يكسان حكم مشمول شود داشته است؛ و حاالت مختلف را مي
  است. داده قرار -134

  
  تعدد نتيجه در حدود، قصاص و ديات  .2.2

 ديات؛ زيـرا  و قصاص ، حدود نه است، تعزيري تنها در جرايم تعدد نتيجه 92ق.م.ا.134مطابق ماده 
خود است. اما در ادامه به اختصـار بـه بررسـي صـور      خاص قواعد تابع ياتد و قصاص و حدود ابواب

شود بدون ايـن كـه ايـن مجـازات هـا مشـمول       تعدد نتيجه در حدود و قصاص و ديات پرداخته مي
  باشند: 92ق.م.ا. 134احكام تعدد نتيجه مندرج در ماده 

  
  . تعدد نتيجه در قصاص1.2.2

عمدي، براي تعدد نتيجـه بـه تـداخل(در صـورتي كـه هـر دو        در جنايات  1392قانونگذار در قانون 
اي غيرعمدي پيش آيد به عدم تداخل نتيجه عمدي باشد) و در صورتي كه از جنايت عمدي، نتيجه

اگر كسي عمداً جنايتي را بـر عضـو فـردي وارد سـازد و او بـه      « دارد:مقرر مي 296قائل است. ماده 
نايت واقع شده مشمول تعريـف جنايـات عمـدي باشـد،     چه جسبب سرايت جنايت فوت كند، چنان

قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب عالوه بر قصـاص  
ديگر نيز متجلي شده و از آورده  1اين معنا در مواد» شود.عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم مي

   2است. 1392هاي جديد و بحث برانگيز قانون سال 
  

  تعدد نتيجه در ديات .2.2.2
هـا دانسـته اسـت؛    اصل را بر تعدد ديات و عدم تداخل آن 5383در باب ديات نيز قانونگذار در ماده 

زيرا ديه از يك بعد ضرري است كه به ديگري وارد آمده و مطابق قاعده الضرر هـيچ ضـرري نبايـد    
ل را بر عدم تداخل قرار داده است و اين امـر  بدون جبران باقي بماند. بنابراين قانونگذار در ديات اص

، 574، 649از جملـه مـواد    1392عالوه بر ماده مذكور در مواد ديگر قانون مجازات اسـالمي سـال   

                                                            
هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجـب قطـع عضـو يـا     « دارد:كه بيان مي 540. به عنوان مثال ماده 1

حق قصاص يا ديه نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مـورد ديـه    برآسيب بيشتر نباشد، لكن اتفاقاًسرايت كند، عالوه
جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اين كه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً ايـن قطـع سـرايت    
 كند و موجب فوت مجني عليه يا قطع دست او گردد، عالوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه

  »دست مجني عليه نيز بايد پرداخت شود.
  . 355-337و  158-141صص :1391. براي مطالعه بيشتر رك. به حاجي ده آبادي، 2
در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آن هاست مگر در مواردي كه در اين قـانون خـالف   « :538. ماده 3

  ».آن مقرر شده است
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نيز متجلي است. البته قانونگذار در مواردي نيز در ديات اصل را بر تداخل قرار داده اسـت كـه    570
د اول جايي است كه آسيب يا آسيب هاي كوچـك  اين نگرش در سه موضع به چشم مي خورد؛ مور

تـر در  تري را به وجود آورند كه در اين حالـت آسـيب هـاي كوچـك    تر سرايت كرده و آسيب بزرگ
 92ق.م.ا. 539ماده » ب«تر ثابت مي شود. بند تر تداخل كرده و تنها ديه آسيب بزرگآسيب بزرگ

 اثر در بيشتر، آسيب يا عضو قطع يا مرگ چهچنان صدمات تعدد صورت در - ب« ... بيان مي دارد: 
در مورد دوم، .» شود...  مي ثابت بزرگ تر آسيب يا عضو يا نفس ديه تنها باشد، صدمات تمام سرايت

تر مي شود تنها حكـم  تر منجر به صدمه بزرگو در حالتي كه صدمه كوچك 546قانونگذار در ماده 
 صـدمه  جراحـت،  يـا  ضـربه  ايـراد  سـبب  بـه  چـه چنـان «  تر داده و بيان داشته:به ديه صدمه بزرگ

 سـبب  و علت جراحت آن هرگاه شود، زائل عقل سر، شكستن با اين كه مانند آيد به وجود بزرگتري
 ديه در جراحت يا ضربه ديه باشد، شده واقع جراحت يا ضربه يك با اگر باشد منفعت نقصان يا زوال

مـورد   .»شـود... مي پرداخت است بيشتر كه منفعت نقصان يا زوال ديه تنها و كندمي تداخل بيشتر
بـراي تـداخل ديـات و     543آخر هم جايي است كه آسيب ها متعدد بوده اما شرايط چهارگانه ماده 

 ماننـد  شـده  ايجـاد  آسـيبهاي  همه -الف«حكم به تنها يك ديه فراهم باشد. اين شرايط عبارتند از: 
 -پ .باشـد  عضو يك در هاآسيب همه -ب .باشد نوع يك از متعدد جراحات يا متعدد هايشكستگي

 -ت .شـود  محسـوب  آسـيب  يـك  عرفـاً  كه باشد هم به نزديك به گونه اي يا هم به متصل هاآسيب
كه در اين صورت حكم به تداخل ديات و اثبات  ».آيد به وجود مرتكب رفتار يك با هاآسيب مجموع

  شود.تنها يك ديه مي
  

  حدود تعدد نتيجه در .3.2.2
توانـد  رسد در حدود حق الناسي، تعدد نتيجه مـي در مبحث حدود قضيه متفاوت است و به نظر مي
اند اگـر بـا يـك لفـظ جمـاعتي را قـذف كنـد، در        باعث تعدد مجازات شود؛ چنان كه فقها نيز گفته

حـد  شود ولي اگر جداگانه شكايت كنند، چند صورتي كه همه با هم شكايت كنند يك حد اجرا مي
به اين مطلب (با مختصر تفاوتي) اشاره دارد. اما در حدود حق  11392ق.م.ا.257شود؛ ماده اجرا مي

رسد در مواردي كه در قالب تعدد نتيجه جرايم حدي مشابه متعـدد بـر ذمـه فـرد     اللهي به نظر مي
ت اسـالمي و  آيد. البته با توجه بـه تغييـرات قـانون مجـازا    شود تنها يك حد به اجرا در ميثابت مي

 اسـت  مجـازات  تعـدد  موجـب  جرم، تعدد حد، موجب جرائم در«دارد: كه بيان مي 132وجود ماده 
چون و عدم اشاره به ماده اي هم.» باشد يكسان آنها مجازات نيز و ارتكابي جرائم كه مواردي در مگر

 ياجـرا  از پس و شود دهيبر سارق دست انگشتان گاههر«داشت: قانون سابق كه بيان مي 202ماده 
                                                            

تواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان ميكسي كه چند نفر را به يك . «1
صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنان چه قذف شوندگان يك جا شـكايت نماينـد بـيش از يـك حـد      

  ».شودجاري نمي
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 او چـپ  يپـا  است شده مرتكب حد ياجرا از قبل سارق كه دشو ثابت او از يگريد سرقت حد، نيا
رسد در فرض مذكور با توجه به اصل تفسير به نفع مـتهم، تفـاوت بـين    به نظر مي .»شود يم دهيبر

-و حـالتي  جا و ضمن يك دادرسي بر ذمه  فرد ثابت مي شودحالتي كه حدود متعدد به صورت يك

شود وجود نداشته و در تمام اين حاالت نمـي  كه بعضي نتايج مجرمانه مخفي مانده و بعداً اثبات مي
  توان حكم به اجراي يك بيش از يك حد نمود. 

باشد، اگر در تركيب نتايج حاصـله،  ها در تعدد نتايج متفاوت مي در مواردي نيز كه نوع مجازات
هـاي حـد و ديـه، قصـاص و حـد و      ود داشته باشد يعني در تركيبمجازات از نوع قصاص يا ديه وج

-قصاص و ديه در اين حاالت مجازات ها بنابر بعد ضرري ديه و حق الناس بودن قصاص جمـع مـي  

از طرفـي   ،اسـت  هدش قتل مرتكب مردم ترساندن قصد به كه يمحارب مورد در شود. به عنوان مثال
 1طرف ديگر هر يك از مجازات هـاي چهارگانـه محاربـه    براي اولياي دم حق قصاص ثابت است و از

قابل اعمال است. در تزاحم مجازات ها در اين حالت نيز، يعني حالتي كه قاضي حكم به دو اعدام از 
 و شـود يمـ  قصاص محارب و است مقدم اهللا حق بر الناس حقدهد، باب محاربه و قصاص نفس مي

 يهـا  مجـازات  ياجـرا  به نوبتقصاص به اجرا در نيامد، يا به هر علت  كردند گذشت دم ياياول اگر
و  مهرالمثـل  قتـل  حـد  بـر  عـالوه  زيـ ن عنف به يزنا مورد در) 92ق.م.ا.133(ماده  .رسد يم محاربه
  )  92ق.م.ا.231(ماده  .است ثابت البكاره در صورت باكره بودن زنارش

  
  هاي سه گانه تعدد نتيجه در فرض جمع مجازات تعزيري با يكي از مجازات .3.2

در تركيب مجازات تعزيري با هر يك از اقسام سه گانه مجازات ها نيز اصل بر جمع مجازات هاست؛ 
اعمال مقررات تعـدد جـرم در حـالتي اسـت كـه نتـايج حاصـله بـا          92ق.م.ا.134زيرا به حكم ماده 

ازات تعزيـري و ديگـر   رو باشند. بنابراين در حالتي كه يكي از نتايج با مجمجازات هاي تعزيري روبه
پـذير نبـوده و   تعزيري مواجه باشـند اعمـال مقـررات تعـدد نتيجـه امكـان      هاي غيرنتايج با مجازات

شود. در همـين راسـتا   ها جمع ميهاي ماهيتي تعزيرات با ساير مجازاتها با توجه به تفاوتمجازات
 و قصـاص  موجب جرائم نيز و رتعزي و حد موجب جرائم تعدد در«دارد: بيان مي 92ق.م.ا. 135ماده 
 تعزيـر،  و حيات سالب قصاص، يا حد مگر شود مي اجرا قصاص يا حد ابتداء و جمع ها مجازات تعزير
 ابتـداء  صورت اين در كه نشود نيز حد اجراي تأخير موجب و باشد شرعي معين تعزير يا الناس حق

نظـر بـه مصـالح خـاص اجـراي بعضـي از        اي از مـوارد البته قانونگذار در پاره» .گرددمي اجراء تعزير
هاي تعزيري را به مصلحت ندانسته و در اين موارد تنها حكم به مجازات حـدي يـا قصـاص    مجازات

 يـا  حـبس  و اعـدام  بـه  مرتكـب  چنانچه« كه بيان مي دارد:  132ماده  1داده است از جمله تبصره 

                                                            
 -ت چپ پاي و راست دست قطع -پ صلب -ب اعدام -الف:است زير مجازات چهار از يكي محاربه حد -282 ماده. « 1

 .»بلد نفي
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توجه به اجراي مجـازات اعـدام در ايـن     كه با» .شود مي اجرا اعدام تنها گردد، محكوم تبعيد و اعدام
حالت و هزينه ي گزاف ناشي از حبس، فايده اي بر اجراي مجازات حبس متصور نبوده، تنهـا حكـم   

 يدرصـورت «كه مطابق آن:   92ق.م.ا. 135به مجازات اعدام داده شده است. همين طور تبصره ماده 
 و زنـا  ماننـد  ايـ  يرحـد يغ سـرقت  و يحد سرقت مانند باشد يريتعز جرم جنس از يحد جرم كه

 سـاقط  يريتعز مجازات و شود يم محكوم يحد مجازات به فقط مرتكب زنا، از كمتر نامشروع روابط
 هـر  بـه  مرتكب باشد، يگريد به دشنام و يشخص به نسبت قذف اگر كه قذف حد در مگر گردد، يم

، ايـن بـوده كـه فـرد بـا      در خصوص اين مقرره شايد مراد از وضـع آن » .شود يم محكوم مجازات دو
ارتكاب دو جرم از جنس هم، حالت خطرناك مشابه اي از خود بروز داده و در اين حالت تنها اجراي 
يك مجازات آن هم از نوع حد وافي به مقصود بوده و اهداف مجازات ها را با توجه به ايـن كـه ايـن    

ه اين تبصره از حيث جرم شناسي با نمايد. حال آن كباشد برآورده ميمجازات از ناحيه شارع نيز مي
روست؛ زيرا زمينه سوءاستفاده مجرمين علي الخصوص مجرمين حرفه اي را فراهم بهايراد اساسي رو

اند، بـا خيـال راحـت از عـدم     بينند جرمي حدي مرتكب شده و دستگير نشدهآورده و آنها وقتي مي
شـوند؛ چـون   ع جرم حدي ارتكـابي مـي  اجراي مجازات تعزيري به دفعات مرتكب جرم تعزيري از نو

شـود و در صـورت عـدم    دانند در صورت دستگيري تنها يك مجـازات در حـق آنهـا اعمـال مـي     مي
  اند.دستگيري نيز عوايد حاصل از جرم را نصيب برده

  
  . تعدد نتيجه در رويه قضايي3

وجود نبوده ولي همانطور كه بيان شد هرچند ماده قانوني صريح در خصوص تعدد نتيجه در سابق م
هـايي ذيـل عنـوان تعـدد معنـوي      در رويه قضايي ايران داراي سابقه بوده و بيشتر به دليل مشابهت

در ذيل به بعضي از احكام صـادر شـده    .گرفته استبررسي و بر اساس احكام آن مورد حكم قرار مي
  شود:اشاره مي

 بـر  كسي اگر« است: كرده حكم هگون اين 8/12/1320-73 رأي ديوان عالي كشور در دوم شعبه -1
 نتـايج  تعـدد  مـورد  ايـن  در و اسـت  احتيـاطي بي همان گردد، جرح و قتل مرتكب احتياطي بي اثر

    .)428: 1380 (باهري، »بود نخواهد عمل تعدد موجب
 فوت و نفر دو با درشكه تصادف در« ديوان عالي كشور: 5 شعبه 23/8/1329-2089 شماره رأي -2
 داده جرمـي  ، مجـازات  36 ماده برابر كه عنوان دو داراي است واحدي فعل گري،دي شدن مجروح و

 2 مـاده  رعايـت  و مجـازات  دو تعيـين  و عمـل  اين دانستن متعدد. است اشد آن جزاي كه شود مي
   .)82 :1385(حسيني،  »است دادنامه نقض باعث الحاقي،

 بـه  ايضـربه  كسـي  اگر«كشور:  دوم ديوان عالي شعبه 21/12/1323 -223 شماره رأي مطابق -3
 بيفتد، نيز او دندان و شده وارد عليه مجني چشم زير به جرحي دفعتاً نتيجه در كه سازد وارد كسي
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(همـان،   »باشـد  شده حاصل آن از متعدد آثار چه اگر شود،مي محسوب عمل يك عرفاً مورد اين در
69(.   
ازاله بكارت و مبتال كردن به سـوزاك  «ديوان عالي كشور:  8شعبه  20/9/29-2432رأي شماره  -4

  .)82(همان، » عنوان 2فعل واحدي است داراي 
 تعـدد  ايـران تـاكنون در اكثـر مـوارد     قضايي رويه در كه رسدمي نظر به چنين اين فوق آراي از
 شـخص  رفتار حتي يا و نمودند؛ مي بار آن بر را اشد مجازات و دانسته اعتباري تعدد همان را نتيجه

به حساب آيد. اما بـا لحـاظ تبصـره     مادي يا معنوي تعدد اينكه بدون آورده، حساب به عمل يك را
ق.م.ا. به نظر مي رسد كه رويه قضايي ديگر تغييـر موضـع داده و تعـدد نتيجـه را از      134يك ماده 

  آن را يكي از شقوق تعدد مادي به حساب آورد.  ي تعدد معنوي خارج ساخته ونهادي زير مجموعه
  

  . مصاديق مشابه اما متمايز از تعدد نتيجه 4
در مواردي شرايط ارتكاب عنصر مادي جرم به نحوي است كه قانونگذار يـا رويـه قضـايي و حقـوق     

يجه را متعـدد  رو بوده اما فعل يا نتدانان ترجيح داده اند به رغم اين كه با افعال يا نتايج متعدد روبه
. البته پيش از توضـيح و تبيـين ايـن مـوارد،     فرض نكرده و با آن ها به عنوان عمل واحد رفتار كنند

اشاره به دو نكته مهم مي نمايد؛ يكي اين كه مصاديق مشابه همان طور كه در ادامه مـورد بررسـي   
ويست؛ بـه همـين خـاطر    اي مجزا از عناوين مشابه چون تعدد مادي يا معنقرار خواهد گرفت مقوله

مي بايد در يك قسمت جدا به بحث در مورد آن ها پرداخته شود و از آن جا كه در مفـاهيم مشـابه   
بعضاً با عناصر مادي كامالً مشابه با تعدد نتيجه مواجه هستيم بهتر مي نمايد كه در ايـن قسـمت و   

ها بحث شود و دوم اين كه دليل ي بحث جايگاه تعدد نتيجه در قانون و رويه قضايي از آن در ادامه
اين كه اين قسمت در قالب دو قسم قبلي جاي داده نشده اين است كه اين قسمت داراي مبـاحثي  
مستقل و در عين حال مرتبط با دو بخش قبليست كه هـيچ وجـه رجحـاني بـراي هـيچ يـك از دو       

قل ارائه گردد. حـال  بخش مذكور وجود نداشت و ترجيح داده شد اين مباحث در قالب عنواني مست
  شود:در ادامه به بررسي اين مفاهيم مشابه پرداخته مي

  
  خاص داشته باشند مجموع افعال عنوان .1.4

 داراي قانونگـذار  توسـط  مجموع در است ممكن است، متعدد نتايج داراي كه اوليه واحد فعل گاهي
 مـاده  2 تبصـره  و 70 سـال  قانون 47 ماده تأكيد اساس بر كه باشد، شده اي مجرمانه خاص عنوان
 اسـت  خـارج  نيـز  موضـوع بحـث   از و شدهبار آن بر خاص جرم همان مجازات  92 سال قانون 134
 675 مواد موضوع تخريب در را منفجره مواد از استفاده ويژگي صراحتاً كه 75ق.م.ا. 678 ماده مانند

رو اين حالت با چند جـرم روبـه  است و در  دانسته خود به هاآن احكام انتقال باعث 75ق.م.ا. 676 و
  نيستيم.
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  موضوع جرم جمعي است .2.4
به فـرار كـه اگـر     1رزمندگان تحريك مثالً كندمي ياد جمع لفظ با جرم موضوع از قانون خود گاهي

توان مدعي شد چون بـا  جا نمياين عمل تحقق پذيرفت و چند رزمنده تحريك به فرار شدند در اين
يم پس تعدد نتيجه به وقوع پيوسته است؛ بلكه با توجه به ظاهر مـاده  موضوعات متعدد مواجه هست

  در اين حالت نيز جرم واحد رخ داده و آثار تعدد نتيجه بر عمل بار نخواهد شد.
 

  المقصد (استمراريافته) متحد جمعي جرم .3.4
 قصـد  به اما شودمي تلقي جرم اعمال، از يك هر كه است متوالي اعمال سلسله يك حاوي اين جرم
 واحـد  طبـع  كه است متعدد اعمال سري يك از متشكل جرم، اين گيرد. همچنينمي انجام واحدي
 بـزرگ  وسيله يك سرقت مثال براي). 79، 1ج: 1353 آبادي،علي( باشندمي متقارن هميشه و دارند

 ليعرفـاً متـوا   كـه  متفـاوتي  هاي زمان در متوالي صورت به آن نمودن خارج و قطعه قطعه طريق از
كه منشي شركت اموال موجـود  اوليه، يا حالتي حرز هتك يك با و مكان يك از و شود مي محسوب

در گاوصندوق مدير شركت را به صورت تدريجي جهت جلـوگيري از شناسـايي مـي ربايـد؛ ممكـن      
 پيوسـته  وقـوع  بـه  نتيجه تعدد مشابه، هرچند متعدد نتايج به توجه با كه شود تصور اينجا در است
 گونهاين تواننمي باشد،مي يكي هم جرم موضوع و دارد هدف يك تنها فرد كه آن جايي از اما .است

 اعمـالي  و دارد هدف يك تنها فرد استمراريافته جرم در واقع در. دانست نتيجه تعدد را ارتكاب جرم
 دهـد مـي  انجام متوالي صورت به مجرمانه عمل بار هر يعني دهد؛مي انجام را دارند واحدي طبع كه
حاصـل از   يـك مجـازات   بـه  تنها موارد اين گونه در دارد، مجرمانه قصد يك فقط وي كه آنجا از اما

سـرقت هـر    چنـد  نه شد. به عنوان مثال يك مجازات سرقت خواهد محكوم ارتكابي، جرايم مجموع
 يـك  تنهـا  نتيجـه  تعدد در كه است حالي در اين چند كه در ظاهر چند سرقت صورت گرفته است.

فعل يعني حالتي كامالً متفاوت با فرض بحـث كـه فـرد در چنـدين      چند نه گيرد؛ مي صورت فعل
رساند. اداره حقوقي نيـز در مثـال   مرتبه براي رسيدن به يك هدف عملي مجرمانه را به سرانجام مي

  2كند.مورد اشاره مجموعه ي اعمال را يك عمل محسوب مي
  
  

                                                            
 هسـتند  مسـلح  نيروهـاي  خدمت در نحوي به كه را اشخاصي يا رزمنده نيروهاي كس هر«بيان مي دارد،  504. ماده 1

 شكسـت  يا حكومت براندازي قصد كه صورتي در كند نظامي وظايف اجراي عدم يا تسليم فرار، عصيان، به مؤثر تحريك
  ».شودمي محسوب محارب باشد داشته را دشمن بلمقا در خودي نيروهاي

وقفه  و از يك پي و بيدراگر دفعاتي كه سارق مال را سرقت نموده است پي« 10/4/87مورخ  2109/7. نظريه شماره 2
محل باشد و فاصله بين دفعات به حدي كوتاه باشد كه عرفاً يك بار محسوب شود در اين صـورت سـارق مرتكـب يـك     

  ».ت...سرقت شده اس
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  جرم مرتبط (مقدماتي) .4.4
زمان حصـول   در ولي و متمايز از هم بوده مشخص مادي لحاظ به كه اي وجود دارندمجرمانهاعمال 

-مـي  تلقي واحد جرم منزله به كه طوري به دارد، وجود آنها بين دروني و منطقي رابطه نتيجه يك

 ،2ج: 1353 آبـادي، علـي ( گوينـد مي مقدماتي يا مرتبط كه در اين حالت به جرم اوليه، جرم شوند؛
 جـرايم ابتـدايي   بـه  وابستگي بدون و جداگانه طور به ارتكاب جرم هدف، مقدماتي، جرايم در .)256

 براي سالح خريدن مانند رود؛ مي شمار به آن لوازم از و ديگري ارتكاب مقدمه يكي و نيست ممكن
 از صـحبت  استمراريافته جرم در كه است ذكر به الزم. استفاده بعدي از آن در قتل يا تهديد ديگري

 مختلـف  اعمـال  اسـت  ممكـن  مرتبط جرم در اما دارند واحد طبع كه است متوالي اعمال يك سري
 مقدماتي جرايم با نتيجه تعدد تفاوت موجب نيز امر همين. شد ذكر كه مثالي مانند باشند، الطبيعه
 مقدمـه  يكـي  كـه  پذيرفتـه،  صورت مرتكب جانب از فعل مقدماتي بيش از يك جرايم در زيرا است؛

 و گرفتـه  صـورت  عمـل  يـك  نتيجه، تعدد در كه حالي در رود؛ مي شمار به آن جزء و است ديگري
 تـوان  نمـي  مـرتبط  جـرايم  در واقـع  در. است بوده مرتكب واحد همين عمل از ناشي نتايج متعدد،

عالي  ديوان 24/10/1343 مورخ 6186 نظر رأي اين مؤيد .دانست جاري كلي طور به را تعدد قواعد
 كـه  اشـكالي  ولي نكرده خاصي اعتراض خواه فرجام چند هر« دارد: مي اشعار چنين كه ستا كشور

 كه) گرم 16( مكشوفه افيوني مواد دادگاه كه است اين رسد مي نظر به وارد خواسته فرجام حكم بر
 قواعـد  رعايـت  با و داده تشخيص جداگانه بزه شود؛مي محسوب استعمال لوازم از عرفاً و بوده جزيي

 .)44 :1344 قضايي، رويه مجموعه( »...است نموده مجازات تعيين ددتع

اداره حقوقي قوه قضائيه نيز جرايم مقدماتي را كه مقدمه يا از لوازم ارتكاب جرم اصـلي بـوده را   
تحت عنوان تعدد معنوي انگاشته و نظر بر اجراي مجـازات اشـد بـراي آن داشـته اسـت. در نظريـه       

اگر جرايم ارتكابي بعضي مقدمه برخي ديگـر يـا از لـوازم آن    «آمده:  2/4/72مورخ  2014/7شماره 
باشد و مجموع آنها نيز عنوان خاص جزايي داشته باشد تعدد معنوي بوده و مجازات جرمي داده مي 
شود كه جزاي آن اشد است. اتهام فروش اسلحه غير مجاز چون خريد، حمل و نگهداري از مقدمات 

 1».اسـت  70ق.م.ا مصـوب   46آيد فعل واحد بوده و از مصاديق مـاده  مار ميو لوازم فروش آن به ش
همان طور كه در نظريه آمده است جرايم مقدماتي مشمول قواعد تعدد معنوي جرم شده و در حال 

شود. البته اين چنين به نظر مي رسد ق.م.ا. در اين حالت حكم صادر مي 131حاضر بر مبناي ماده 
ي است كه جرايم مقدماتي تالزم عقلي با هم نداشته باشند مثل تهيـه سـالح   كه اين فرض در حالت

براي سرقت كه عمل سرقت بدون سالح نيز قابل انجام است اما اگر تالزم عقلي بين جـرايم برقـرار   
بود، مثل جرايم موضوع رأي ديوان عالي كشور، در اين حالت جرم مقدماتي ديگر جـرم بـه حسـاب    

                                                            
 5906/7و نظـر شـماره    14/4/67مورخ  928/7. براي ديدن نظريات مشابه ديگر اداره حقوقي  بنگريد به، نظر شماره 1

  4/8/83مورخ 
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وجود آن جرم اصلي واقع نخواهد شد براي نمونه مصرف مواد بدون تهيـه مـواد    آيند؛ زيرا بدوننمي
  معناست البته اگر جرم اصلي واقع نشود، جرم مقدماتي قابل مجازات خواهد بود. بي

  شد: خواهد نتيجه تعدد موضوع بيشتر تبيين باعث ذيل هايمثال
از بـين   باعـث  زمـان  هـم  ،75ق.م.ا.675مـاده  مصداق منزل سوختن باعث ساختماني احراق -1
 مصداق مـواد  رسمي و عادي اسناد اتالف و 75ق.م.ا. 676 ماده منزل مصداق در منقول اموال رفتن
ي منـزل مصـداق مـاده    و مردن مـاهي هـاي قـزل آالي موجـود در حوضـچه      75ق.م.ا.682و  681
  شود.مي 75ق.م.ا.679

كه منجر به اتالف آب و ماهي هـاي   برداشتن مانع و رها كردن آب استخر متعلق به ديگري -2
و تضييع محصول زراعـي متعلـق بـه صـاحب اسـتخر       1375ق.م.ا. 679و  677استخر موضوع ماده 

 شود.ق.م.ا. مي684موضوع ماده 

 كه 75ق.م.ا.675متعدد مصداق ماده افراد يا فرد يك به متعلق متعدد علوفه انبارهاي احراق -3
 بـه  شـده  واقـع  اضرار و موضوع لحاظ از ولي هستيم روروبه انعنو يك با هرچند خاص مورد اين در

 بـا  شد، داده توضيح نيز قبل در كه همان گونه كه روبه رو بوده متعدد نتايج با وضعي و احكام افراد
   حكم تعدد جرم در اين حالت نيز حاكم خواهد بود. ق.م.ا. 134 ماده در موجود اطالق به توجه

 شده خارج عالم در متعدد نتايج وقوع باعث عمل يك با مرتكب واقع رد دوم و اول هايمثال در
 مشـابهت  داراي متعدد عناوين و اوليه واحد فعل حيث از و هست نيز متعدد عناوين داراي اتفاقاً كه
 حـال  هاسـت.  هر يك از مثال در متعدد نتايج وقوع حيث از آن ها تفاوت ولي است معنوي تعدد با

در مثـال سـوم نيـز كـه بـا       بيفتد. اتفاق خارج عالم در نتيجه يك بايد لزوماً معنوي تعدد در آن كه
مصاديق مشابه يا مصداق واحد كه بيش از يك بار موضوع جرم واقع مي شود روبـه رو هسـتيم بـاز    
هم تعدد نتيجه رخ داده و نبايد وحدت مصداق يا تعـدد موضـوعات مشـابه را صـرفاً تعـدد موضـوع       

ل اگر با توسل به وسايل متقلبانه مال ده نفر برده شود يا با يـك تيرانـدازي ده   دانست. به عنوان مثا
نفر كشته شوند يا با عمل واحد ده انبار علوفه به آتش كشيده شوند در هر سه حالت با ده جرم و نه 

 رو هستيم. يك جرم روبه

 ماننـد  متفاوت جعناوين و نتاي داراي است ممكن اوليه واحد گفت فعل توان مي خالصه طور به
 اسـت  ممكـن  چند باشد. هر سوم مثال مانند مشابه نوعي و عنواني نتايج داراي يا و 2و1 مثال هاي

 احكـام  مشـمول   حـاالت  تمامي اين در كه باشد موضوعات متفاوت يا يكسان داراي حالت 2 هر در
  شد. ق.م.ا.خواهد 134 ماده در مندرج نتيجه تعدد

ديگر نيز وجود دارد كه در احراز عنوان تعدد نتيجه و تفكيـك آن از  اما در اين ميان چند مؤلفه 
مفاهيم و عناوين مشابه مؤثر مي باشد و حقوق دانان و قضات بايد به آن ها توجه داشته و بر مبناي 
آن حكم به تعدد نتيجه نمايند كه نظر به اهميت آن ها در ادامه به اختصار مـورد اشـاره قـرار مـي     

  گيرند:
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 حتمـاً از  بايـد  134 مـاده  1 تبصـره  تأكيـد  بنـابر  شـود؛ مـي  نتايج تعدد باعث كه اوليه رفتار -
بنابراين با توجه به صراحت ماده طـرح حالـت رفتـار غيرمجرمانـه واحـد و       باشد. مجرمانه رفتارهاي

نتايج مجرمانه متعدد مخالف اصل تفسير مضيق مي باشد و از طرف ديگر نيز نمي توان افـراد را در  
اصل عمل آزاد قرار داد اما نسبت به نتيجه عمل بازخواستشان كرد. ضمن اين كه يافتن مثالي  انجام

براي حالت مذكور با دشواري همراه خواهد بود؛ كمااينكه افـرادي هـم كـه ايـن حالـت را مفـروض       
در مقام بيان مثال براي حالت مذكور متوسـل بـه تصـورات     .)135 :1388اند (ر.ك. قياسي، دانسته

ه اند و فرض را بر اين گذاشته اند كه عملي مجرمانه مانند مسموم كردن آب جرم نباشد و منجر شد
به نتايج مجرمانه متعدد شود و از آوردن يك مثال با توجه به الگوهاي ارائه شـده توسـط قانونگـذار    

نابراين رفتار خودداري ورزيده اند. البته اگر بنا را بر تصور بگذاريم فرض مذكور صحيح خواهد بود. ب
اوليه بايد مجرمانه و با قصد ارتكاب جرم صورت گيرد كه در صورت مفقـود بـودن هـر يـك از ايـن      

  شرايط تعدد نتيجه مطابق تبصره يك ماده مذكور محقق نخواهد شد. 
 عليـه  مجني و موضوع تعدد و نتيجه تعدد بين مطلق خاص و عام رابطه وجود به قائل ايعده -
ك. .ر( دارد وجـود  عليـه  مجنـي  يـا  موضـوع  تعـدد  نتيجـه،  تعـدد  در همـواره  اندتهداش بيان و بوده

هاي نقضي را در رد اين ادعا بيان داشت؛ مانند موردي كـه مـردي بـا    توان مثالاما مي .)136:همان
 كند و در اثر آن پرده بكارت او را از بين مي بـرد اكراه زني رابطه نامشروع غير از زنا با وي برقرار مي

ي رابطه نامشروع دون زنا موضوع ماده كند كه در اين حالت دو عنوان و نتيجهيا او را دچار افضا مي
قانون مذكور بر روي موضوع واحد تحقق يافته است. نتيجـه   614و جرح موضوع ماده  75ق.م.ا637

-اي زن مـي برد و نتيجه دوم ازاله بكارت يـا افضـ  اول ، حالت فعل مجرمانه و لذتي است كه فرد مي

  باشد كه هر دو با فعل واحد تحقق يافته است.
 از اعـم  اسـتناد  رابطـه  حقوقي اصول اساس بر شده واقع نتايج و مجرمانه اوليه فعل ميان بايد -
 نتـايج  مجـازات  تـوان  نمـي  رابطـه  ايـن  برقـراري  عـدم  صورت در زيرا باشد؛ برقرار سببيت يا عليت

 عـدم  يـا  وجـود  بررسـي  بـه  نيازي  كلي، اصل اين پذيرش با د.نمو بار مرتكب بر را حاصله مجرمانه
 نخواهـد  اسـت  همـراه  نيـز  دشـواري  بـا  معموالً كه حاصله نتايج و اوليه فعل بين طولي رابطه وجود

ضمن اين كه در حالتي كه موضوعات مشابه بيش از يك بار مصداق جرم واقـع شـده اسـت يـا     1بود.
-ه، ديگر رابطه ي طولي بي معنا خواهد بود، مثل حالتيموضوع واحد چندبار مصداق جرم واقع شد

يـك نفـر را    كه فرد با يك كالهبرداري مال چند نفر را مي برد يا با يك بمب گذاري چنـد ماشـين  
نابود مي كند. البته چه در رابطه استناد و چه در رابطه طولي بايد دقت داشت، اگر مجني عليـه يـا   

                                                            
بهـار   حقوق و فقه فصلنامه نتيجه، تعدد حالت در جرم تعدد يا وحدت بررسي الدين، جالل . براي نمونه ر.ك. قياسي،1

ر تعليل خود در بيان روابط طولي و عرضي در ارتبـاط  بـين فعـل اوليـه بـا تعـدد       كه د 136،ص 20شماره   ، 88 سال
  نتيجه به نحوي مبهم و شايد هم غير مرتبط با بحث به بيان  موضوع پرداخته است.
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تكب شود كه در اثر آن جرم ديگري كـه قابـل اسـتناد بـه     هر شخص ديگري با جهل خود عملي مر
مجرم است محقق شود، در اين حالت با فعل واحد و نتايج متعدد روبه رو نبوده بلكه دو فعـل قابـل   
استناد به مجرم رخ داده كه يكي به مباشرت و ديگري  به تسبيب محقق شده است. به عنوان مثال 

ا آلوده به سم كند و صاحب تانكر كه جاهل بـه موضـوع مـي    اگر كسي تانكر آب متعلق به ديگري ر
باشد آب درون تانكر را به گوسفندان خود بدهد و گوسفندان تلف شوند در اين حالت فرد مجرم دو 
جرم كه هر كدام با فعل مجرمانه مستقل محقق شده مرتكب شده اسـت. يكـي مباشـرت در آلـوده     

ـ     ه تسـبيب و در جـرم دوم بـه خـاطر جهـل مباشـر       كردن آب تانكر و ديگـري اتـالف گوسـفندان ب
مسئوليت متوجه سبب مي باشد كه اقوي از مباشر مي باشد و فعل مباشر به پاي وي نوشته خواهد 

  شد.
 واحد جرم گيرد، صورت واحد در زمان كه هنگامي موضوع تعدد اند داشته بيان ايعده اينكه -
 رويـه  و عـادت  و عـرف  بـه  توجه با گيرد، ورتص متفاوت هاي زمان در چه چنان ولي شودمي تلقي

تواند چندان دقيق تصور شـود و موضـوع را بايـد از    نمي نيز )137همان، ( بود خواهد قضايي متعدد
دريچه ي ديگري نگريست، در زماني كه با تعدد موضوع (مصداق) مواجه بوده اگر تمام موضـوعات،  

مواجه هستيم نه تعدد نتيجه؛ مانند اين كـه بـا    مجموعه ي واحدي تلقي شوند در اينجا با تعدد اثر
يك آتش سوزي درختان باغي سوزانده يا با آلوده كردن آب اسـتخر مـاهي هـاي آن تلـف و يـا در      
خالل يك آدم ربايي افرادي كه در يك اتوبوس هستند ربوده شوند. اما اگر موضوعات و مصـاديق را  

ي كه فرد با توسل به وسايل متقلبانه مال چند نفر نتوان در قالب يك مجموعه جاي داد، مانند مورد
برد، اين جا با نتايج متعدد روبه رو بوده و احكام تعدد مادي جرم جـاري اسـت، حـال تفـاوتي     را مي
  كند بردن مال در زمان واحد صورت گيرد يا متفاوت.نمي

 وقـوع  منظـور  ماًلزو شود،مي صحبت اوليه فعل انجام دليل به نتيجه تعدد حدوث از كه وقتي -
 واقـع  عـالم  در نتـايج  وقـوع  بلكـه  نيسـت؛  دارند مجرمانه خاص نتيجه وقوع به نياز كه مقيد جرايم
 ايشـان  و هم كرده توهين جمعي به هم آميز توهين لفظ يك با فردي كه حالتي مانند است. مدنظر

 يك با واقع در». شتك خواهم را حيوان ها شما من« ،گويدمي ايعده به خطاب و كندمي تهديد را
شده است. حال اگر در اين ميان خانم بارداري هم در اثر ترس ناشـي از ايـن    جرم دو مرتكب  فعل

در ميـان   كـه  جرم سقط جنين نيز به وقـوع خواهـد پيوسـت.    جمالت فرزند خود را از دست بدهد،
ه تعـدد معنـوي   (البته اين دو جرم تشـكيل دهنـد   مطلق جرايم واقع شده دو جرم تهديد و توهين،

   باشد.مي مقيد جرم سقط جنين و باشند)مي
  

   . الگوشناسي تعدد نتيجه5
  نمود: توان ارائهحالت مي 8كليه مطالب فوق را در جدول زير در 
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 توضيحات  عنوان  نتيجه  فعل

بديهي است كه به مجازات عنوان خاص مجرمانه محكوم مي شود مانند توهين با يـك لفـظ و بـه    
 تخريب مال مشخص يك نفر با يك فعل. يك نفر يا

 يك عنوان  يك نتيجه يك
 فعل

شـود؛ ماننـد   ق.م.ا.بوده و مرتكب به مجازات اشد محكوم مي131مصداق بارز تعدد معنوي و ماده
است و هم مشـمول عنـوان    75ق.م.ا. 674فروش مال اماني كه هم خيانت در امانت موضوع ماده 

 )29/8/84مورخ  6152/7(نظريه مشورتي شماره اشد.بمي 1308انتقال مال غير مصوب 

عناوين 
 متعدد

 نتيجه يك يك
 فعل

دانست. ماننـد   134ماده  1بر اساس نتايج متعدد حاصله مي توان موضوع را مشمول حكم تبصره 
مـثالً لـوازم   –باعث تخريب اموال منقول  از يك نـوع    -يك فعل -حالتي كه فردي با ايجاد احراق

) و نتايج عملي حاصله اضرار بـه عـده   75ق.م.ا. 676فر مي شود(موضوع جرم ماده چند ن–خانگي 
رسد. در واقع زيادي است كه تعيين تنها يك كيفر بدون در نظر گرفتن تشديد صحيح به نظر نمي

را نيـز از فروعـات تعـدد نتيجـه      -حدوث جرايم مشابه نوعي و نه موضـوعي   –مي توان اين مورد 
ذكر در تعدد نتيجه اين است كه عناوين نتايج ممكن است نوعاً متفـاوت باشـد؛   دانست. نكته قابل 

مانند نتايج حاصله از سرقت و خيانت در امانت و يا نوعاً مشابه و موضوعاً متفاوت باشد مانند چنـد  
  فقره كالهبرداري از افراد مختلف.

 يك عنوان نتيجه 
 متعدد

يك
 فعل

ق.م.ا در اين جا حاكم است و بر اسـاس حكـم مقـرر در    134ماده1تعدد نتيجه بر اساس تبصره
بر اساس تعداد عناوين عمل خواهد شد، مانند احراقي كـه باعـث تخريـب امـوال غيـر       134ماده 

و  75ق.م.ا.676و اشـياي منقـول مصـداق مـاده      75ق.م.ا.675منقول و منزل فردي مصداق مـاده  
 شود.مي 75ق.م.ا.682اسناد موجود در آن جا مصداق ماده 

عناوين 
 متعدد

نتيجه 
 متعدد

يك
 فعل

مصداق بارز آن جرم جمعي متحدالمقصد است كه در آن افعال متعدد بـا عنـوان و نتيجـه واحـد     
شود. در اين حالت عمل متعدد نبوده و با آن به عنوان جرم واحد رفتار مـي شـود هـم    محقق مي

ع مي شوند يا مجموع جرايم ارتكابي در چنين در حالتي كه جرايم لزوماً بر روي موضوع جمعي واق
قانون عنوان خاصي دارند نيز همين حكم صدق كرده و حقوق دانان و رويه قضايي اين دو نوع فعل 
مجرمانه را نيز مصداق جرم واحد مي دانند. منتهاي مراتب از حيـث جبـران خسـارت وارده بايـد     

 متعدد واقع شده و بايد جبران شود.توجه داشت كه در دو نوع اخير بر مبناي قاعده، خسارات 

 يك عنوان   يك نتيجه
 

فعل
 متعدد

جرايم مقدماتي كه در آن ها افعال متعدد با قصد رسيدن به نتيجه ي واحد انجام مي گيرد مصداق 
باشند. اين باشد؛ زيرا اين افعال عالوه بر خصوصيات مذكور داراي عناوين متعدد نيز مياين بند مي

شوند، اول آن هايي كه جرايم اوليه الزمـه ارتكـاب جـرم اصـلي     و نوع تقسيم ميدست جرايم به د
آيند مثل تهيه مواد براي مصـرف(البته  هستند در اين حالت جرايم اوليه ديگر جرم به حساب نمي

بر فرض جرم به حساب آوردن اين عمل) ، دسته ديگر شامل جرايم اوليـه اي هسـتند كـه الزمـه     
تند مثل تهيه سالح براي سرقت كه در اين حالـت جـرايم اوليـه جـرم بـه      ارتكاب جرم اصلي نيس

حساب مي آيند. اما در اين حالت كه با تعدد عنوان مواجه هستيم رويه قضـايي اعمـال متعـدد را    
نمايد. ق.م.ا. اعمال مي131مصداق تعدد معنوي دانسته و مجازات اشد را در اين حالت مطابق ماده 

عناوين 
 متعدد

  جهيك نتي
  
 

فعل
 متعدد

-مجازات اشد اعمـال مـي 92ق.م.ا.134در اين حالت با جرايم متعدد مواجه بوده و بر اساس ماده

 شود.

 يك عنوان نتيجه 
 متعدد

فعل
 متعدد

چنان چه افعال متعدد و مستقل از هم باشند براي هر عنوان مجرمانه مستقل، مجـازات جداگانـه   
با توجه به تعداد جرايم عمل خواهد شد و در واقع 134ماده تعيين و در مرحله اجرا بر اساس حكم 

) مي باشد و 134موضوع جزء تعدد مادي (اعم از جرايم يكسان يا غير يكسان به دليل اطالق ماده 
چنان چه افعال غير مستقل و وابسته به هم باشد موضوع تحت مـوارد منـدرج در رديـف چهـارم     

 جدول بوده و بر آن اساس عمل مي شود.

عناوين 
 متعدد

تيجه 
 متعدد

فعل
 متعدد
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  گيري نتيجه
اي آن شد. عـده محسوب مي 92تعدد نتيجه از موارد مورد اختالف حقوقدانان  قبل از تصويب ق.م.ا.

اي نيز آن را مشمول عنوان تعدد مادي جرم و تحـت  را ذيل عنوان تعدد معنوي بررسي كرده و عده
مـاده   1اين موضوع هر چند به صـورت مـبهم، در تبصـره     92دانستند. در ق.م.ااحكام خاص آن مي

توان اذعان نمود كـه قانونگـذار بـه    مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اما با بررسي جايگاه آن مي 134
درستي اقدام به تفكيك تعدد نتيجه از تعدد معنوي نموده است؛ وليكن قاعـده و مـالك خاصـي را    

ده و از اين جهت موضوع هم چنان داراي ابهام بوده و اين امر بـه  براي تفكيك اين تأسيس ارائه نكر
دانان بر سر جايگاه تعدد نتيجه دامـن خواهـد زد. الگـويي كـه     اختالف قانونگذار و پاره اي از حقوق

هاي خاص تعدد نتيجـه اسـت؛ تعـدد    توان ارائه نمود، متكي به ويژگيبراي تفكيك اين تأسيس مي
شود كـه ممكـن اسـت داراي عنـاوين متعـدد نـوعي يـا        اي تشكيل ميانهنتيجه از فعل واحد مجرم

شـود  موضوعي باشد ولي حتماً داراي نتايج متعدد است. با دقت در تعريف تعدد نتيجه مشخص مـي 
كه تعدد نتيجه و تعدد معنوي از اين حيث كه رفتار اوليه سازنده آن ها يك فعل اسـت و در تعـدد   

جه آن جايي كه عناوين متعدد است بـا تعـدد عنـوان رو بـه رو هسـتيم      معنوي لزوماً و در تعدد نتي
باشـد؛ كـه نتـايج    مشابهند؛ ولي نكته اصلي در تشخيص آنها نتايج به دست آمده از فعل واحـد مـي  

آيد كه در تعدد معنوي عامل تفكيك اين دو به حساب مي ،متعدد در تعدد نتيجه و وقوع يك نتيجه
آيد. ضـمن اينكـه در   صل تعدد نتيجه و تعدد مادي جرم به حساب مياين عامل تفكيك، حلقه ي و

غالب موارد وجود ضرر واحد در تعدد معنوي و ضررهاي متعدد در تعدد نتيجه و بالتبع وجود رابطه 
ي عليت بين اين ضررها و فعل واحد كه اين رابطه بين عناوين متعدد و فعل واحد در تعدد معنوي 

هاي تعـدد معنـوي و   عدد از همان ابتدا بر فعل واحد بار مي شوند از تفاوتوجود ندارد و عناوين مت
آيند. وجود نتايج و ضررهاي متعدد حلقه ي متصله تعدد مـادي و نتيجـه   تعدد نتيجه به حساب مي

آيد و وجود فعل واحد در تعدد نتيجه و افعال متعدد در تعدد مادي چندان قابل اعتنا به حساب مي
باشـد؛ زيـرا ضـرر از    از يك نگاه آن چه كه بيش از عمل اهميت دارد، نتيجه عمل مي باشد؛ زيرانمي

كند نتايج متعدد از افعـال متعـدد   نتيجه ي عمل نشأت مي گيرد نه خود عمل، حال چه تفاوتي مي
ناشي شده باشند يا فعل واحد و وجود ضررهاي متعدد چه از حيث حقوقي، چه از حيث نوعي و چه 

بايد با واكنش شديدتر و متعدد مواجه شود. ضـمن ايـن كـه مـي تـوان وجـود فعـل         از حيث رواني
مجرمانه را برابر نتايج متعدد اعتبار نمود و با وجود افعال متعدد اعتباري، تعدد نتيجه به تعدد مادي 

  تر خواهدشد.جرم نزديك
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