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 چکیده
توجهی از مقلررات نلا ر بلز جلزای بخش قابل  ۹۹۱۱تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 

طور کللی قانون مجازات اسالمی نیز یکی از مقرراتی است کز بلز ۹۹۱عمومی را دستخوش تحول کرد. مادۀ 
ر با برگشت بز مقلررات سلال گذادگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون

، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائ  بز تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچلون ۹۹۳۱
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 مقدمه

ترین دغدغۀ حقوق کیفری است و دانشمندان این رشلتز در طلول چتونتی مبارزه با بزهکاری مهم

نحوه و میزان مجلازات بلز چلز میلزان بایلد »تاریخ بز دنبال یافتن هاسخ بز این هرسش هستند کز 

و  بلودهقابل  اجتنلا  ریو غ یحتمل یامر یم در جوامع بشریجرا چز مشخر است وقوعآن«. باشد؟

را دچلار مخلاطره  یاجتملاع تیلخلود نظلم و امن ۀبا رفتار مجرمان خیدر طول تار شزیبزهکاران هم

جرم کام  را مرتکلب شلده و سل س  کیکنند کز یعم  نم گونز نیا شزیهم نیاما مجرم .اندکرده

مجلرم تحلت  یبلکلز ممکلن اسلت فلرد ،نندیبنش ییاقدامات قضا ۀجیو نت یعمنتظر بازتا  اجتما

 یجرائم متعلدد یزمان ۀدور کیو در  کرده یخود را مخف نیمورأاز دست م لزیهوشش خاص و با ح

متوجلز وقلوع جلرائم  ی حتیاجتماع ینظارت یهازمان دستتاه نیکز در ایدر حال ؛را مرتکب گردد

مختلف بشلود  یهامرتکب چند فقره جرم مجزا از هم در زمان یخصنتردند و در واقع ش ط ویتوس

( بز همین جهت عدالت ۳ :۹۹۳۱ ی،مانیه) .ها باشدآن نیفاص  ب یقطع تیمحکوم کی نکزیبدون ا

گذار ایران در نلیم قلرن اخیلر قانون ۹کند چنین فردی از مجازات بیشتری برخوردار شود.اقتضا می

طوری کز چهار مرتبز اقدام بز ال مقررات تعدد جرم برگزیده است، بزمسیرهای متفاوتی را برای اعم

تغییر مقررات تعدد جرم کرده و نکتۀ قاب  تأم  آن اسلت کلز در هلر مرتبلز فاصللۀ زملانی تغییلر 

استرات ی مقابلز با مجرمان مشمول قواعد تعدد کاهش یافتز است. بز هملین جهلت برخلی انعلان 

 رییلاصلالح و تغ یهلااز کانون یکلیهمواره فر در وضعیت تعدد جرم، اند کز مسئلۀ تعیین کیداشتز

 (.44-4۱: ۹۹۱۱بوده است )میرمحمدصادقی، درزی رامندی،  نیقوان

گذار قواعد قبلی را با یکدیتر تلفیق کرده است، قانون ۹۹۱۱در آخرین تحول کز مربوط بز سال 

هلس از  قلبال  نیلزأ اثر شلده اسلت. و تعدد بر اساس تفکیک جرایم مختلف و غیرمختلف واجد منش

صلدور حکلم بلز  ۀ، نحلواسلالمیاز احکلام  تیلکشور بز تبع نیقوان تغییرو  یانقال  اسالمهیروزی 

ز بلود، چراکلز در نبودن جلرائم قلرار گرفتل ایبودن « مختلف»مجازات جرائم متعدد صرفا  دائرمدار 

شود و در غیلر یک مجازات تعیین می جرائم دارای صبغۀ فقهی نیز برای ارتکا  جرائم یکسان، فقط

شوند. عالوه بر آن، قواعد تعدد جلرم در اصلالحات اخیلر ها با هم جمع میاین صورت کلیۀ مجازات

گلذار گذاری بر مبنای تعداد جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر شده است. با ایلن حلال قانونقانون

ختللف، از ارائلۀ شلاخر خلودداری کلرده و رغم واجد آثار بودن تفکیک جلرایم مختللف از غیرمبز

 تشخیر این مهم را برعهدۀ قضات قرار داده کز این عملکرد قاب  نقد است.

                                                           
اصل  تناسلب جلرم و »عنلوان نیل  . جالب است کز در حقوق برخی از کشورها همچون انتلستان موضوع تعدد جرم، ۹

 (.Zedner & Roberts, 2012: 286« )جرم ۀعوام  مشدد»مطرح شده و نز  «مجازات
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لذا هرسش اصلی این ه وهش هیرامون یافتن معیلار قابل  اتکلا بلرای تمییلز جلرایم مختللف از 

 ، بزنوع جرائماختالف در  ریتشخ اریمعغیرمختلف در حقوق کیفری ایران خواهد بود. هس از ارائۀ 

جلرایم متعلدد خلواهیم  فلریک نیلیشلمارش و تع ۀنحلو، رمختلفیمختلف از غ میجرا کیآثار تفک

 هرداخت.

 

 . بازشناسی قلمرو تعدد جرم، از مفهوم تا مصداق1

دهندۀ حاللت خطرنلام مجرملان اسلت )رایجیلان اصللی، شناسی تعدد جرم در واقع نشاناز نظر جرم

تلرین مصلادیق گذار بز سیاست تشدید مجازات هناه آورده کز یکی از مهمن(، از این رو قانو۹۱: ۹۹82

شود کز فرد چند فقره جرم )بلا تشدید مجازات است. تعدد جرم از منظر دکترین بز وضعیتی گفتز می

محکومیلت قطعلی  جرایم ارتکلابیتعریف قانونی جرم( مرتکب شود، مشروط بز آنکز برای هیچ یک از 

ز عبارت دیتر تعدد جرم عبارت است از ارتکا  جرایم متعدد بدون آنکز متهم برای صادر نشده باشد. ب

اتهامات متعدد هیشین خود بز محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد؛ خواه جلرایم متعلدد در فواصل  

کوتاهی ارتکا  یافتز باشند، چندان کز زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خلواه ملتهم 

 (.22۱ :۹۹84ده و یا جرایم او بز دالی  گوناگون کشف نشده باشد )اردبیلی، متواری بو

بندی کلرده اسلت. سیاست کیفری ایران تعدد را بز دو دستز تعدد مادی و تعلدد معنلوی تقسلیم

تعلدد نتیجلز بلز  ۹شلوند.عنوان تعلدد نتیجلز شلناختز میالبتز دستۀ دیتری از تعدد جرایم نیز تحت

گردد با این تفاوت کز در نتیجۀ آن فعل  چنلدین کز فرد، مرتکب یک فع  می شودوضعیتی گفتز می

 2دهد.نتیجۀ مجرمانز رخ می
                                                           

، بلر اسلاس ۹۹۱۱در حکم تعدد مادی بود، اما با اصالحات بز عم  آمده در سال  ۹۹۱2. تعدد نتیجز در مقررات سال ۹

متعلدد  ۀمجرمانل جیواحلد، نتلا ۀاز رفتار مجرمان ،یریتعز میدر جرا کزیدرصورتقانون مجازات اسالمی،  ۹۹۱بند چ مادۀ 

 .شودیحاص  شود، مرتکب بز مجازات جرم اَشد محکوم م

 حیلدری ؛۹۹8: ۹۹۱4، و دیتران آبادیدهبرخی معتقدند کز تعدد نتیجز در جرایم مطلق و مقید محقق است )حاجی. 2

کلز تعلدد  میبلاور نیل(. ملا بلر ا۱8: ۹۹۱۱، رواییو و بسامی ؛۹۹۳: ۹۹۱۱، و جودکی فروغی ؛۹8۱: ۹۹۱۳، و همکاران

 ،یرا بز لحاظ نبلود حکلم مصلرح قلانون دهیدبزه ایمطلق با تعدد موضوع  میوجود دارد و جرا دیمق میتنها در جرا جزینت

 نیلاچند نفر، تلرم انفلاق زن و همسلر و ...، از  دیبز چند نفر، تهد نیتوه میمفهوم تعدد قرار داد. در جرا  ین توانینم

 ینلوع تعلدد چیعنوان هواقع نشده است، هس تحت زین یامجرمانز جیعنوان مجرمانز صادق است و نتا کینظر کز تنها 

گذشلت رفتلار، مرتکلب چنلد جلرم قاب  کیبا انجام  ی. هس چنانچز شخصستی( قاب  مجازات نجزیو نت یمعنو ،ی)ماد

رفتار بلز چنلد نفلر افتلرا  کیبا  ای دینما نیهبز چند نفر تو اید کن دیلفظ چند نفر را تهد کیبا  نکزیمطلق شود )مانند ا

قواعلد  یبلر مبنلا دیلرفتار بزهکلار نبا نیبنابرا شود،یاز انواع تعدد نم کی چیفرض شام  ه نیکز ا ییزند و ...(، از آنجا

 ۹۹۱ ۀملاد« اللف»اس بند بر اس دیمجازات مرتکب با م،یحالت باش نیگردد. اما اگر قائ  بز تحقق تعدد در ا  یتعدد تحل

 گردد. نییتع
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در تعدد مادی با وضعیتی مواجز هستیم کز فردی مرتکب چند رفتار مجرمانز شلده باشلد اعلم از 

تکلب سلرقت آنکز جرایم ارتکابی از یک نوع باشند یا متفاوت باشند. مث  اینکز فردی چنلدین بلار مر

شده باشد و یا اینکز مرتکب سرقت، خیانت در امانت و توهین شده باشد. همان طور کز بیان شد نکتۀ 

اساسی در تشخیر تعدد این است کز فرد بعد از ارتکا  هر جرم مجازات نشده و یا محکومیت قطعی 

ست از اینکز آنچز کز از (. در مقاب  تعدد معنوی عبارت ا22۹: ۹۹۱8هیدا نکرده است )برهانی و الهام، 

مرتکب در عالم خارج بز وقوع هیوستز است یک فع  باشد، اما چند عنوان کیفری بر آن قابل  تطبیلق 

دهلد. است. برای مثال فردی مالی کز بز وی امانت س رده شده است را فروختز و بز دیتری انتقال می

وی مرتکلب فلروختن اسلت، املا از طور کز مشخر است در این فرض رفتار مادی ارتکابی از سهمان

زمان عنوان مجرمانۀ خیانت در امانت نیز بر وی صادق است. تعلدد آنجایی کز وی اَمین بوده است، هم

کز قاعلدۀ تعلدد معنلوی جلرایم  است نیتعارض قوان یبلکز نوع ستیتعدد جرم ن تا یناتا  و ماهمعنوی 

 .(۹8۱: ۹۹۱۱ ،ی)باهر آیدرفت از چالش تعیین کیفر بز مدد دادرس میبرای برون

ها از تعلدد جلرم بلز در این میان، صُوری از ارتکا  رفتارهای مجرمانز وجود دارد کز بازشناسی آن

 سازی قلمرو تعدد جرم کمک خواهد کرد.شفاف

ارتکلا  جلرم  یبرابزهکار شود کز یگفتز م یجرم مقدمز بز جرممورد نخست، جرم مقدمز است. 

جلرم مقدملز  ارتکلا بدون  ،ارتکا  جرم دوم یبرا یریاگر مس باشد. البتزا  آن بز ارتک ریناگز ی،اصل

   ۹.دیآیحسا  نم، جرم اول جرم مقدمز بزوجود داشتز باشد

 نباشلد سریخر بدون تحقق جرم مقدم مؤاست کز ارتکا  جرم م یجرم مقدمز جرمبز این ترتیب، 

جلرم سلرقت از  ۀبز منزل مقدم بز عنف ورودکز  از آنجا و ارتکا  آن الزمۀ تحقق جرم دیتر باشد. لذا

بلا ، در ایلن ملورد بلز شلودیورود بز عنف بز منزل واقع م قیسرقت از منزل لزوما  از طرو  است منزل

تر در جلرم مقدملز بز عبلارت سلاده شود.یمناجرا  ی جرمو قواعد تعدد ماد میستنیرو بزتعدد جرم رو

طور جداگانلز قابل  جرم مقدماتی، بز(، مسلحانز سرقتالح جهت س یمثال ارتکا  رفتار نتهدار یبرا)

ای در مقاب  چنین اسلتدالل تعقیب نبوده و از موارد تعدد جرم محسو  نخواهد شد. ممکن است عده

                                                           
برحسلب اینکلز درم و دریافلت نهنلی ملا از مقصلود است کز  آنبر  نتارندگان اعتقاد جیبرخالف باور را. برای مثال، ۹

وارد کردن مواد مخدر بلز  یبرا رایز ،ستیوارد کردن مواد مخدر بز کشور ن ۀحم  مواد مخدر مقدمگذار چز باشد، قانون

توانلد و راه وارد کردن مواد مخدر منحصر در حم  آن نیست. برای مثال مرتکب می ندارد یضرروت آند کشور حم  موا

از طریق قراردادن مواد بر روی بار چهارها توسط فروشنده در آن سوی مرز یا هرتا  آن بلا وسلایلی نظیلر منجنیلق و ...، 

 یلزوما  بلرا رایز ،جرم فروش مواد مخدر باشد ۀمقدم تواندیحم  نم نیهمچنمواد مخدر را بز داخ  کشور هدایت کند. 

در برخی ملوارد ره بلز خطلا بلرده و بلرای مثلال قضایی نیز  ۀروی .ردیگیفروش مواد مخدر، حم  مواد مخدر صورت نم

جلرم  ۀ(، جلرم اسلتفاده از سلند مجعلول را مقدمل۹۳۹: ۹۹۱2دانلان )میرمحملد صلادقی، برخالف نظر برخی از حقوق

 (.۱۱: ۹۹۱۹ندانستز است. )ه وهشتاه قوه قضاییز،  معنویدانستز و آن را مشمول تعدد  کالهبرداری
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و هلر دو سلزاوار  ردیلگیمرتکلب صلورت م میمسلتق ۀهر دو فع  با اراد یمقدمات میدر جرانمایند کز 

دهد و دادگاه مکلف اسلت بلرای یکایلک جرم اصلی تعدد تشکی  می سرزنش است و جرم مقدماتی با

(، اما چون ارتکا  رفتلار هیلرو جلز از ۹8: ۹۹۱۱حده تعیین کند )اردبیلی، جرایم ارتکابی مجازات علی

 رسد کز نباید تعدد جرم مصداق یابد.نظر میهذیر نیست، بزطریق ارتکا  رفتار هایز امکان

راه روشنی هیش نترفتز و آراء متفاوتی در این زمینز صادر شده اسلت.  رویۀ قضایی در این مبحث،

دادگاه عمومی جزایی تهران در یکی از آراء صادره مبتنی بر هملین دیلدگاه آورده اسلت:  ۹۱۹۹شعبۀ 

با توجز بز رابطۀ استلزامی بزه ورود بز مح  و تخریب بنا، متهمان را از حیث ارتکا  جرم تخریلب »... 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض  ۱۹شعبۀ « نماید.ادۀ... بز هرداخت... محکوم میبا اعمال م

دادگاه عمومی جزایی تهران کز متهم بز سلرقت از داخل  خلودرو را بلز  ۹۹۱۱دادنامۀ صادره از شعبۀ 

د مجازات هر دو جرم تخریب قف  در  خودرو و سرقت از آن محکوم کرده بود، در بخشی از رأی خلو

تخریب قف  در خودرو برای سرقت لوازم خودرو مقدمز سرقت محسو  و جلرم »... چنین آورده است: 

 (.۹۹۱۹)ه وهشتاه قوۀ قضائیز، ...« گردد. مستقلی تلقی نمی

رغلم مبتالبلز بلودن ابهام وجود دارد و بلز این دستز از جرایممجازات  یچتونت دراز منظر قانونی 

بلا ایلن  ۹شده اسلت.را آ و موجب تشتت هذیرفتنی نیستفرض  نیر در اگذاجرم مقدمز، سکوت قانون

در آن  نکلر شلده از جلرم مقدملز فیلرا بتوان تصور کرد کلز تعر یاگر فرض حال بز عقیدۀ نتارندگان

 2.میعدم مجازات جرم مقدمز ندار یۀنظر رشیجز هذ یاگذار چارهتوجز بز سکوت قانونبا ،باشد یجار

تارهای مجرمانۀ متعددی از یک جنس است کز بلز لحلاظ نزدیکلی و اقتلران مورد دوم، ارتکا  رف

ها و یا وحدت قصد مرتکب در ارتکا  رفتار غایی، دو نوع برداشت تعدد جرم یا وحلدت زمانی میان آن

مرحللز ورود و  نیچنلد یدر طل یاگر فردبرای مثال  ۹جرم از مجموعۀ رفتارهای مرتکب مُتَصَوّر است.

                                                           
 کیلهلم و در  یاشاره کرده اسلت کلز در راسلتا یمیبز جرا انون مجازات اسالمیق ۹۹2ۀ ماد 2 ۀگذار در تبصر. قانون۹

وجلز جوانلب جلرم  چیاما بز هل باشد،بز جرم مقدمز  فیتعر نیترکینزد. شاید این مقررۀ قانونی، دنریگیم رتواقعز صو

 یتلریجلرم د ۀکلز مقدمل یشوند بدون شک با جرمیهم واقع م یکز در راستا یمیالبتز جرا .کندینم حیمقدمز را تشر

تلوان گفلت یوجود دارد، نمل ذیتفخکز امکان تحقق جرم لواط بدون تحقق نیبا توجز بز ابرای مثال  است متفاوت است.

 سکوت کرده است.  دمزگذار در مبحث جرم مقتوان گفت قانونیم از این روواط است. جرم ل ۀمقدم ذیجرم تفخ

 سلتفادهاسلبا  سوءاتا از ایلن طریلق  از جرم مقدم داشتز باشد دتریشد یخر مجازاتؤکز جرم م نیالبتز مشروط بز ا. 2

 نشوند.ف است، مرتکب خَاَ یمجازات یرا کز دارا یخرؤو بعد از جرم مقدمز، جرم منشود فراهم  نیمرتکب یبرا

مللورخ  ۱۳۱۱۱۳۹۱4۳4۱۱۱۱۱های تحللت رسللیدگی در دادنامللۀ شللمارۀ . نویسللندۀ مسللئول در یکللی از هرونللده۹

قصلد »... دادگاه کیفری دو شهرستان چهارباغ بلز تشلریح موضلوع هرداختلز اسلت:  ۹۱۹صادره از شعبۀ  ۱۱/۹۱/۹۹۱۳

گرفتلز صلورتی هلابیلاز تخر کیلتوجز داشتز کلز هلر  دیابوده است، اما ب یشاک یخودرو یهاشزیش بیمرتکب تخر

امکلان  بلز رو بز نظر دادگاه با توجز نیحده باشد و از ایتواند مصداق بزه علیجلو خود م شزیعقب و ش ۀشینسبت بز ش
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عملال چون قصد مرتکب سرقت از آن منزل بوده و اَ د،یاز آن مح  سرقت نما یز منزلب یدرهیخروج ه

. برخلی ستیدور از انصاف ن واحد محقق شده است، حکم بز سرقت یروان ۀمؤلف نیمرتکب با توجز بز ا

 یاعمال و رفتارها یسر کی»اند دانان چنین فرضی را جرم استمراریافتز دانستز و بیان داشتزاز حقوق

هلا و هلم مجملوع آن اعملال، عنلوان واحد کز هم تک تلک آن تیو هشت سر هم، آن هم با ن یتوالم

 کیل. چلز دیلهلر از بلرنج را از انبلار بربا یهاسزیک یقصد دارد تمام یدارد. مثال  فرد یواحد ۀمجرمان

او عنلوان  یهلارفتار ایلدر هر حلال رفتلار  د،یبرنج را بربا یهاسزیک امو چز تم سزیچز چند ک سز،یک

 «کنلدیاموال مسروقز را بز دفعلات از حلرز خلارج مل یسارق ایدارد. « سرقت» یعنی یواحد ۀمجرمان

از جلرم  یدانلان فرانسلوحقوق یاسلت کلز برخل یفلیمشلابز تعر ریاخ فیتعر. (۹۱۱: ۹۹۱۳ ،ی)صبر

 عتلا یبکلز ط یممکن است است جرمل»اند کز داشتز انیشک  ب نیهمان جرم مکرر بد ای افتزیاستمرار

 یجرم آنل کیاست،  یتریجرم مستمر باشد. مثال  سرقت کز ربودن شئ د کیصفات  یاست، دارا یآن

 ۀلیوسلبلرق بز ایل. مانند سرقت آ ، گاز، ردیصورت گ یبا افعال متوال ستجرم ممکن ا نیا یاست، ول

و مکلرر،  یال متوالمانند تمام اعم یهستند، ول یآن عتا یها طبجرم نیکانال. ا یرو میانشعا  مستق کی

  یرا تشلک یمرتکلب و حلق ملورد تجلاوز، عمل  واحلد ۀاعمال با توجز بز وحلدت نقشل نیمجموع ا

نظر از تسامح عرفلی در مقاب  با لحاظ دقت منطقی و عقلی و صرف (.۹۹4: ۹۹۳۳، ی)استفان «دهندیم

دیلده جلرم منلزل بزه نسبت بز فاصلۀ کوتاه زمانی، این دیدگاه کز بز تعداد ورود و خلروج مرتکلب بلز

                                                                                                                                              
تلر هساد شود، بز عبارتیتعدد خسارات در موضوع حاضر منجر بز تعدد جرم م ب،یدو تخر نیا نیب یو قانون یعرف زیتما

 بلا تلریعقب خلودرو اقلدام و بلار د ۀشیش بیجرم نسبت بز تخر یو معنو یارکان ماد عیبار با تجمکیاز آنجا کز متهم 

و  یاز ارکلان ملاد کی چیخودرو اقدام کرده است و ه یجلو ۀشیش بیجرم نسبت بز تخر یو معنو یارکان ماد عیتجم

جلو( متفلاوت اسلت، للذا در علالم  ۀشیش ایعقب ۀ شیها )شع آنو موضو ستندین کسانی تریدو رفتار با همد نیای معنو

کلرد یعقب خودرو م ۀشیش بیاتفاق افتاده است. چز آنکز اگر مرتکب در همان شب اقدام بز تخر حدهیواقع دو جرم عل

علرف بلر تعلدد جلرم صلحز  یداد، قطعلا  داوریقلرار مل بیلهمان خلودرو را ملورد تخر یجلوۀ شیش یو در شب بعد

 زیسلا تیوضع نیدو اقدام، عرف را در ا نی( ای)با تسامح عرف یزمانو هم بیتخر دو نیا نیکوتاه ب ۀذاشت، اما فاصلگیم

 ۀالزمل بیلدو تخر نیلنکتز کز ا نیرسد با توجز بز ایدهد. بز نظر میم سوق رفتار بز عنوان جرم واحد یروشن بز داور

 یللیتوانلد دلینم ییبز تنها یبودن اعمال ارتکاب یدر ه یشود، هینم محسو  زین تریهمد ۀمقدم ینبوده و حت تریهمد

 ۀرفتار موضوع هرونلد  یاما چز بسا در تحل ...است.  یضرور زین قصد مرتکب یبر وحدت رفتار مجرمانز باشد؛ بلکز واکاو

ن دو بخلش خلودرو بلز عنلوا یعقب و جللو ۀشیش بیتخر (یروان ۀلفؤکز قصد مرتکب )م میابیامر دست  نیحاضر بز ا

هلا( از شلزی)ش یخودرو بز عنوان بخش یهاشزیش بیتخر موضوع واحد )خودرو( بوده و کیعقب و جلو( از  ۀشیمجزا )ش

 ریتفسل رشیبلز هلذ  یلتما رغمیگفتز، علشیه مراتب بز تینبوده است. با عنا شانیموضوع واحد )خودرو( مدنظر ا کی

دادگاه بلا واحلد  ،گذار هم نباشدقانون مقصود بز یکز چز بسا واف یعرف یهایحاکم و داور ییقضا یۀبا توجز بز رو ر،یاخ

( حکلم بلز تحمل  راتیل)بخلش تعز یاسالم قانون مجازات ۱۳۳ ۀصورت گرفتز با استناد بز ماد یهابیکردن تخر یتلق

 ...«دارد.  یصادر و اعالم م یریشش ماه حبس تعز
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از  جلرم، مرتکلب ارتکلا  صلور از یبرخل درسرقت واقع شده است، دور از نهن نیست. در هلر حلال 

 کلز اسلت متحدالمقصدمجموع رفتارهای ارتکابی، قصد تحقق جرم واحدی را داشتز و بز عبارت دیتر 

 انبلار از سلرقت قصد کز یکس مثال یبرا. باشد جرم تعدداساسا  نباید  یموارد نیچن نتارندگان نظر بز

 از کلارتن نیچنلد شلب هنتام در آنجا بز خروج و ورود مرتبز نیچند یط و دارد یدیتول شرکت کی

. در بخشلی از رأی شلمارۀ اسلت شلده سلرقت جرم کی مرتکب کند،یم خارج را شرکت آن داتیتول

زه سرقت وقتی متعلدد ب»... چنین آمده است:  ۳/8/۹۹24شعبۀ دوم دیوان عالی کشور بز تاریخ  ۹288

محسو  است کز مح  سرقت مختلف و نوع مال مسروقز و تاریخ ارتکا  متفاوت باشد، بنلابراین اگلر 

کسی غلۀ موجود در انباری را در  رف چند روز سرقت کند، چون مح  سرقت و نوع مال یکلی اسلت 

 ...«شود. بزه متعدد محسو  نمی

قلانون  ۹۹۱گلذار در ملادۀ توجز بز اینکلز قانون، باحال کز مفهوم و مصادیق تعدد جرم روشن شد

مجازات اسالمی نظام تشدید کیفر متفاوتی را میان جرایم مختلف و غیرمختلف تعیین کرده اسلت، در 

 مبحث بعدی بز ارائۀ معیار خواهیم هرداخت. 

 

 . جرایم مختلف و تمیز آن از جرایم غیرمختلف2
 ۹۹۳۱رض تعدد جرم در قلانون مجلازات اسلالمی مصلو  در ف ۹تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف

 یدر مورد تعدّد جرم هرگلاه جلرائم ارتکلاب»داشت: این قانون مقرر می ۱۳مسبوق بز سابقز است. مادۀ 
 کیلشود و اگر مختللف نباشلد فقلط  نییاز جرائم مجازات جداگانز تع کیهر  یبرا دیمختلف باشد با

این قاعلده  .«...باشد و فریاز عل  مشدّده ک تواندیتعدّد جرم م قسمت نیو در ا گرددیم نییمجازات تع
رغم اینکلز گلذار بلزبلز کللی دگرگلون شلده و قانون ۹۹۱2با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 

مندتری در تعیین مجازات تعلدد جلرم هلیش گرفلت، املا تفلاوت میلان جلرایم مشلابز و رویکرد نظام
مشلاهده  ییقضلا یلۀبعضا  در رووجود این با جرایم متعدد فاقد اثر کرد.  غیرمشابز را در نظام کیفردهی

تعلدد جلرائم مشلابز را از  ،یقانون مجازات اسالم ۹۹2 ۀها با اخذ مالم از مادکز قضات دادگاه شدیم
، مانع از ۹۹۱2مصو   یقانون مجازات اسالم ۹۹۱ ۀ. اما اطالق ماددانستندیشمول تعدد جرم خارج م

 ۀقلو ی. اداره ک  حقلوقمیمشابز و مختلف قائ  بز تفاوت باش یریجرائم تعز نیکز ب شدیم ریتفس نیا

                                                           
چ ارتباط یا شباهتی از نظر موضوع یا مجلازات بلا هملدیتر نداشلتز . جرائم مختلف یا غیرمشابز جرائمی هستند کز هی۹

ربلایی نسلبت احتیاطی در رانندگی، سرقت و آدمباشند. برای مثال بزه خیانت در امانت، توهین، قت  غیرعمدی بر اثر بی

وضلوع مشلابز و روند. جرائم غیرمختلف، آن دستز از جرائملی هسلتند کلز دارای مشمار میبز همدیتر جرائم مختلف بز

اند کز در ادامز بز بررسی تفصیلی آن خواهیم هرداخت. )برای مطالعۀ تفصیلی، نک: احمدزاده و تلام، های یکسانمجازات

 (۹2: شرح مادۀ ۹۱۱۱
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از  ایلآ ۹۹۱2مصلو   یقانون مجلازات اسلالم ۹۹۱ ۀهرسش کز با توجز بز ماد نیدر هاسخ بز ا زییقضا

ائم در جلر تریدانیبوجلود دارد؟ بلز یتفاوت رمشابزیجرائم متعدد مشابز و غ یمجازات برا نییتع ثیح
ملورخ  ۹88/۱۹/۳ ۀشلمار یمشلورت یلۀها حاکم است؟ در نظرمجازات معج ستمیس زیمتعدد مشابز ن

ملاده  نیلمقررات ا ۹۹۱2 یقانون مجازات اسالم ۹۹۱با توجز بز اطالق ماده : »داردیم انیب 22/2/۱۹
 نیبل یفلاوتخصلوص ت نیاعمال است و در اقاب  رمشابزیغ ایاعم از مشابز  ریجرائم موجب تعز زیدر کل
 .«شودیفقط مجازات اشد بز مرحلز اجرا گذاشتز م صورتو درهر ستیجرائم ن
بدون اشاره بز جرایم مختلف یا غیرمختللف صلرفا   ۹۹۱2قانون مجازات اسالمی مصو   ۹۹۱مادۀ 

محدودۀ تشدید مجازات را در حالتی کز سز جرم و کمتر و یا بیشتر از سز جلرم ارتکلا  یافتلز باشلد، 
، نوع جلرایم در تعیلین ۹۹۱۱رده بود. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال تعیین ک

اختالف در نلوع  ریتشخ اریمعمیزان مجازات جرایم متعدد منشأ اثر شد. لذا در این مبحث بز بررسی 
 و س س بز بررسی انواع جرایم غیرمختلف خواهیم هرداخت. جرائم

قلانون  ۹2گذاری تاکنون، از جملز مادۀ ز تعدد جرم از ابتدای قانونبا مداقز در مواد قانونی مربوط ب
قلانون مجلازات  ۹۹۳تلا  ۹۹۹و ملواد  ۹۹۳۱قانون مجازات اسالمی مصلو   ۱۳مجازات عمومی، مادۀ 

توان بز شاخصی برای شناسایی جرم مختلف از غیرمختلف دست یافلت. در نمی ۹۹۱2اسالمی مصو  
یات ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیز نیز همواره تمرکلز بلر روی مصلادیق بلوده و و نظر ۹عالی کشورآراء دیوان

شاخر یا معیار کلی در این باره ارائز نشده است. در حقوق فرانسز نیز هاسخی برای این هرسلش بیلان 
مجموعۀ قانون جزای فرانسز تفلاوتی  ۹۹2-۹(، زیرا اساسا  در مادۀ 8۹: ۹۹۱2منش، نشده است )صادق
تلف و غیرمختلف وجود نلدارد. از هملین رو یکلی از انتقلادات وارد بلز قلانون مجلازات بین جرایم مخ
بود )نلک: مشابز  میمختلف از جرا میجرا کیتفک ۀنحو و اریمسکوت گذاردن مع، ۹۹۳۱اسالمی مصو  

 (.۹2 :۹۹۱۱ ان،یاسحق

 ،جلرائم ریلز ملوارد در»... بیلان داشلتز اسلت:  2در نظریلۀ مشلورتی قضلائیز قوۀ یحقوق ک اداره
 متعلدد ارتکلا  ماننلد متعلدد؛ صلورتبلز خلاص جلرم کیل ارتکا  .۹: شودیم محسو  مختلفریغ

 بلودن متفلاوت و یقلانون عنصلر تعلدد رغمبلز کز یجرائم .2 ؛مشخر مادۀ کی با منطبق یهاسرقت
 مختللف، اسلناد جعل  متعلدد، یهاسلرقت مانند شوند؛یم شناختز واحد جرم عنوانتحت ها،مجازات
 موضلوع کز مجرمانز متعدد یرفتارها .۹ ؛است شده مقرر قانون در کز وهیش هر بز بالمح  چک صدور
 واحلد، نلوع از مخلدر ملواد ساخت و واردات صادرات، فروش، ،ینتهدار حم ، مانند است؛ واحد هاآن

                                                           
بالمحل  و  یهلاصلدور چک 2۳/۱/۹۹۳4ملورخ  ۱۱8 ۀشلمار یلۀوحلدت رو یکشور در رأ یعال وانید یعموم أتیه. ۹

جع  و استفاده از سلند  ۱/۱/۹۹۳8مورخ  ۱۱2شماره  یۀوحدت رو یدر رأ یرا مشابز دانستز ول و ... یدار و تضمینوعده

 مجعول را مختلف بز حسا  آورده است.

 ۹۳/۱۱/۹۹۱۱مورخ  ۱۹4/۱۱/۳ ۀشمار یمشورت یۀنظر. 2
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 رفتلار دچنل ایل دو .۱ ؛واحلد نلوع از مهملات و اسللحز و ماهواره از افتیدر زاتیتجه ،یالکل مشروبات

 کلز یجرائم ارتکا  .4 ؛است شده ینیبشیه مجازات هاآن یبرا و نکر یقانون مادۀ کی در کز مجرمانز
 ماننلد شلود؛یمل محسلو  یترید جرم قانون طبق ای است شده مقرر هاآن ۀدربار ترید جرم مجازات

 ،قلانون طبلق ایل و اسلت شلده مقلرر هلاآن ۀدربلار یکالهبلردار مجلازات کز یجرائم و یکالهبردار
 کلز یملوارد در ضلمنا . جلرم کیل در مباشلرت و معاونلت شلروع، .۱ ؛شلودیم محسو  یکالهبردار

 مللورخ ۱2۱ ۀشلمار یرأ  یلقب از کشلور یعللال وانیلد یلۀرو وحلدت یرأ ایلل خلاص نلر موجلببلز
 یارهلایمع و ضلوابط( مجعلول سلند از استفاده و جع ) کشور یعال وانید یعموم أتیه ۹8/۹/۹۹۳۳
   ۹«.شودیم عم  بیترت همان بز ،باشد شده ررمق یخاص

مشورتی، بلدون  یۀنظرگذاری و نز ارائۀ گردد این اداره ک  در مقام قانونگونز کز مالحظز میهمان
رسد این نظر مشورتی از قوت چنلدانی نظر میگونز استداللی بز بیان مقصود خویش هرداختز و بزهیچ

منجلر بلز  های متفاوتی هسلتند،دانستن جرائمی کز دارای مجازات برخوردار نباشد؛ چراکز اوال  مشابز

قانون مجازات اسالمی خواهد شلد؛ زیلرا عملال  امکلان  ۹۹۱مادۀ « الف»لغو دانستن حکم مقرر در بند 
اند، فراهم نیست. برای مثال اگر جلرم جعل  در های مختلفتعیین کیفر در جرائمی کز دارای مجازات

اسناد رسمی را بر اساس بند دوم نظریۀ اخیر غیرمختلف بلدانیم، بلا توجلز بلز  اسناد عادی و جع  در
ها امکان رعایلت لحاظ تفاوت در میزان مجازاتاینکز دادگاه مکلف بز تعیین یک فقره مجازات است، بز

قانون مجازات اسالمی فراهم نخواهد بود. ثانیا  صلرف  ۹۹۱مادۀ « الف»مقررات تعدد جرم بر اساس بند 
هلا در جرائملی هماننلد کالهبلرداری علادی و ابز در عناوین مجرمانز و وحدت در عنصر قانونی آنتش

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اخلتالس و کالهبلرداری( کلز مجلازات قلانونی  ۹مشدد )مادۀ 
نونی، نظر از تفاوت در مجازات قلاها نیز یکسان نیست، دلیلی بر مشابهت جرائم نیست؛ چراکز صرفآن

ثالثلا  شلروع و معاونلت در تملامی جلرائم  2ها نیز متفلاوت از یکلدیتر اسلت.اوصاف رفتار مجرمانۀ آن

شلود و مختللف محسلو  می ردیف ارتکا  جرم اصلی موضوع تعدد جلرم باشلد،تعزیری، چنانچز هم
                                                           

قلانون مجلازات  کلز در زملان حکوملت بلارهنیدر نظرات متعدد خود در ا زیقبال  ن زییقضا ۀقو یالبتز اداره ک  حقوق. ۹

 ۀشلمار یلۀمباشلرت و معاونلت در سلرقت )نظر ،یضلابطز و مالکل ۀصادر شده است، بلدون ارائل ۹۹۳۱مصو   یاسالم

مللورخ  ۱۱۱۱/۳ ۀشللمار یللۀتللام )نظر ت(، شللروع بللز جللرم و ارتکللا  همللان جللرم بللز صللور۱/۱/۹۹8۱مللورخ  ۱824/۳

ملورخ  ۳82۱/۳ ۀشلمار یلۀ)نظر راتیلقلانون تعز کمیو ستیمندرج در فص  ب یریتعز یها(، ارتکا  سرقت24/۱/۹۹۳۹

 ( و ... را مختلف محسو  نکرده است.۹۱/8/۹۹8۹

رسد با توجز بلز حکلم مقلرر اند، همچون بزه کالهبرداری بز نظر می. در تعدد جرائم مشابهی کز دارای مجازات نسبی2

 بلر ینقلد یجزا مجازاتِ فقره کی صرفا  اصالحی کز تعیین یک مجازات را الزامی دانستز است، ۹۹۱مادۀ « الف»در بند 

تر، میلزان جلزای . بز عبارت سادهشودیم نییتع ،است شتریب جرائم ریسا بز نسبت آن در شده برده مال کز یبزه اساس

مابقی جزاهای نقلدی نیلز ملورد  چراکز با حکم بز جزای نقدی اشد، نقدی اشد مالم تعیین مجازات قرار خواهد گرفت؛

 ود.شحکم واقع می
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نلۀ )اللف( را های مختلف با آن رفتار خواهد شد. برای مثلال چنانچلز فلردی کارخامثابۀ ارتکا  جرمبز

کتا  هنجم قانون مجلازات اسلالمی  ۱۳4صورت عامدانز بز آتش کشد، مجازات قانونی آن وفق مادۀ بز
قانون مجازات  ۹22است. اما مجازات شروع بز این جرم در کارخانۀ ) ( بر اساس مادۀ  4حبس درجۀ 

ر میزان مجازات قلانونی خواهد بود. با توجز بز تفاوت د ۱اسالمی حبس یا شالق یا جزای نقدی درجۀ 
رغم قانون مجلازات اسلالمی وجلود نلدارد و بلز ۹۹۱مادۀ « الف»این دو جرم، امکان اعمال قاعدۀ بند 

وحدت  یأآیند. رابعا  اشاره بز رشمار میتشابز در عنوان، بز علت تفاوت در مجازات، دو جرم مختلف بز
در انتهلای نظریلز و اسلتثنایی کشلور  یعلال وانید یعموم أتیه ۹8/۹/۹۹۳۳مورخ  ۱2۱ ۀشمار یۀرو

قلانون مجلازات اسلالمی مصلو   ۱۳تلقی کردن قاعدۀ مذکور در آن صلحیح نیسلت. چلرا کلز ملادۀ 
در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یلک »داشت: مقرر می 8/4/۹۹۳۱

یئت عمومی دیلوان در ملوردی کلز جاعل  از همین رو ه...«. از جرائم مجازات جداگانز تعیین شود و 
ای را کلز بلز شخصا  از سند مجعول استفاده کرده این عم  را مستق  از جع  بز شمار آورده و دادنامز

قانون مجازات اسالمی برای جع  و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانلز تعیلین  ۱۳استناد مادۀ 
 (2۱: ۹۹۱۱نموده است )اردبیلی، کرده صحیح و منطبق با موازین قانونی قلمداد 

شاید چنین برداشت شود کز نظریۀ اداره ک  حقوقی قوۀ قضائیز بر مبنای تفسلیر بلز نفلع ملتهم 
بسیار مفید بز حال وی بوده و نقد مطروحز در تضاد با حقوق متهم است. اما تفسیر منطقلی و سلازوار 

سیر مضیق است و الزم است ابتلدا در جهلت مقدم بر تفسیر بز نفع متهم و حتی تف از مقررات قانونی،
گذار تالش خود را بز کار بستز و صرفا  در صورت عدم امکان احراز نظر مقنن بز تفسیر احراز نظر قانون

بز نفع متهم روی آوریم. لذا در ادامز با طرح چند دیدگاه مطرح در زمینۀ شلناخت جلرایم مختللف از 
اتکا با تبیین نظریۀ مختار بیش از هیش مشخر خواهد شد کز غیرمختلف با ارائۀ معیار و شاخر قاب 

 انتارانۀ ادارۀ حقوقی واجد ایرادات نظری و عملی متعددی است.تفسیر ساده

 

 تفاوت در رفتار مجرمانه .1. 2
این دیدگاه بر وجز اختالف جرایم تمرکز داشتز و رفتار مرتکب کانون اصلی تشخیر جرایم مختللف و 

است کز از آن  یکیزیاختالف جرایم رفتار ف یمعیار اصلتر، دیتر است. بز عبارت سادهغیرمختلف از هم
در  یکلیزیبنابراین اگر دو یا چند جلرم از حیلث عنصلر رفتلار ف باشد،یبز جرم دیتر متفاوت م یجرم

جلرایم مشلابز  یبنلدبا هم تفاوت داشتز باشند، هر چند از جهت سایر معیارهلا در تقسلیم یرکن ماد
خلاص  یمانند مباشرت در جرم .(8۱: ۹۹۳۱ نسب،ی)طاهر گردندمی یر شوند، جرایم مختلف تلقتصو

کتا  هنجم قانون مجازات اسالمی کز مختلف بز شمار  ۳۱8تا  ۳۱4مواد  او ی با معاونت در همان جرم
ماننلد  ،یکلیزیرفتلار ف در صورت تشابز در میو اوضاع و احوال مختلفِ جرا طیشرا تفاوت درو آیند می

کتلا   ۱۳8تا  ۱۳4مواد  بیتخر اکتا  هنجم قانون مجازات اسالمی یبز بعد  ۱4۹مواد  یریسرقت تعز
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دانلان بعضلا  این دستز از حقوق همچنین ندارد. میدر اختالف جرا یریثأ، تهنجم قانون مجازات اسالمی

 اسلتم، جلرم مشلابز شروع بز جرم با ارتکلا  هملان جلرم بلز صلورت تلاها را فراتر نهاده و معتقدند 
. این در حالی است کز مطابق قانون مجازات اسلالمی، (۱۹4: ۹۹8۱نوربها،  ؛۱۱: ۹۹۳۱ نسب،ی)طاهر

مانند شلالق، ) مجازاتدر )مانند چند فقره زنا( بز محض تفاوت  ینامرغم همجرائم بز ،یدر جرائم حد
. بلا ا جرائم مختلف بلز حسلا  آوردها رآن دیبودن را از دست داده و با غیرمختلفاعدام، رجم( وصف 

این حال بر اساس دیدگاه مارالذکر تفاوت در مجازات، سبب مختللف محسلو  شلدن جلرایم متعلدد 
هلا، بلر کند. چرا کز بز دلی  تفلاوت در مجازاتشود و چالش مهمی در تعیین کیفر خودنمایی مینمی

 آن جلرائم ۀهمل یبلرا جلازات واحلدمقانون مجازات اسالمی، امکان تعیلین  ۹۹۱اساس بند الف مادۀ 
 .نخواهد بود سریمتوسط دادرس 

 

 تشابه در عنوان مجرمانه .2. 2
 غیرمختللفجرایم در این دیدگاه، بز جای هرداختن بز معیار اختالف، معیار تشابز را مدنظر قرار داده و 

یلک عنلوان  ۀجموعلیکسلان بلوده و یلا تلابع و زیرم« عنوان مجرمانز» یکز دارا انددانستز یجرایمرا 
متناسلب و  مجلازاتِ ،مرتکلب آن یگذار بلراست کز قانونا . عنوان مجرمانز آن رفتاریباشندمجرمانز 

دهنده از دیتلر عنلاوین ارکان تشکی  رمستق  از دیتر عناوین درنظر گرفتز است و بز جهت اختالف د
و  معاونلت یلامباشلرت اعلم از م ارتکا  یک جلر یهاوهیش بر این نظریز، . بناگرددیمجرمانز متمایز م

مختلف محسو  نمود، بلکز تلابعی از  ۀعناوین مجرمان توانیجرم را نم کیناقر بودن  ایتام همچنین 
 یک عنوان مجرمانز هستند.

قلرار گرفتلز، املا بلز  یکلل ۀیک عنوان مجرمان ی کز در قانون ن یامجرمانز یرفتارهااز دیتر سو 

تحقلق جلرم، از دیتلر اعملال  یشرایط و اوضاع و احلوال الزم بلرا  هیدهنده بز وجهت ارکان تشکی 
 یهلامجلازات ،آن رفتارهلا یگذار نیلز بلراو قانون گردندیمتمایز م ،یکل ۀنی  عنوان مجرمان ۀمجرمان
کتلا  هلنجم قلانون مجلازات بلز بعلد  42۹جع  ملواد  ننددر نظر گرفتز است )ما یو مستقل متفاوت
مختللف ۀ ( را باید عناوین مجرمانکتا  هنجم قانون مجازات اسالمی بز بعد ۱4۹و سرقت مواد  اسالمی
 کرد.محسو  

اند کلز ملثال  جلرایم موضلوع دانان قرار گرفتز و بیان داشتزاین دیدگاه مورد انتقاد برخی از حقوق
رغم وحلدت عنلوان مجرمانلز، مسلتندات قانون صدور چک مختلف هستند. چلرا کلز بلز ۹۱و  ۹مادۀ 
تلوان بلزه صلدور چلک بنلابراین نمی های یکسانی نیز نلدارد.ی این دو جرم یکی نبوده و مجازاتقانون

گلذار بلرای اعملال زیلرا هنتلامی کلز قانون بالمح  را با صدور چک از حسا  مسدود مشابز دانسلت؛
کنلد می گزیند و دو نوع مجازات تعیلینها برمیکند و دو تعریف برای آنارتکابی دو عنوان انتخا  می

 (.۹۱-۹8: ۹۹۳۱ها اجتهاد در برابر نر است )آخوندی، مشابز تلقی کردن آن
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 دهندۀ بزهمشابهت حداکثری اجزای تشکیل .3. 2
 یِناهماننلد ای ینخست همانند دیبا میمختلف بودن جرا ایمشابز  ریتشخ یبرا بر اساس این دیدگاه،

مرکلب بلودن رفتلار در رکلن  ایلمستمر و ساده  ای یترم فع ، آن ایفع   یعنی «یکیزیرفتار ف»عنصر 
 ،ماننلد موضلوع جلرم« و اوضاع و احلوال طیشرا»عنصر  یگردد و در صورت تشابز، اجزا یبررس یماد
 ایلعناصر، تشابز  نیا یاجزا یشود و در صورت همانند  یبزهکار و... تحل یهای گیارتکا  بزه، و ۀویش

بلز  دیلنباشلد سل س با یدر عناصر رکلن ملاد یچز اختالفگردد. چنان یابیارز جزیتخالف در عنصر نت
هرداختلز  کلارخاص( در بزه تینبودن قصد خاص )سوءن ایشرط بودن   هیوبز یعناصر رکن روان یۀتجز
 یمستمر است با فروش ملواد مخلدر کلز رفتلار یرفتار نکزیحم  مواد مخدر بز لحاظ ا بنابراین شود.
کتلا  هلنجم قلانون  424 ۀملاد 4موضلوع بنلد  یخلارج ای یاست متفاوت و جع  اسکناس داخل یآن

نبلودن  کسانیبز لحاظ  کتا  هنجم قانون مجازات اسالمی 42۱ ۀو جع  اسکناس مادمجازات اسالمی 

عنلوان  کیو جرم تام با شروع بز جرم  ونتمباشرت با معا نیمختلف خواهند بود. همچن یدر رکن روان
 مجرمانز، مختلف هستند.

 

 ختارنظریۀ م .4. 2
معیار تشخیر جلرایم مختللف  ۀطرح کاهش مجازات حبس تعزیری، یک تبصره برای ارائ ۹4 ۀدر ماد
جرایملی از قبیل  سلرقت، جعل  و »داشلت: بینی شده بود. این تبصره کز بیان میهیش غیرمختلفاز 

 هلایهای متفلاوت اسلت و جرایملی کلز بلز شلیوههای مختلف با مجازاتکالهبرداری کز دارای گونز
مختلفی قاب  تحقق است، مث  صادرات، واردات، تولید، توزیع، حم ، نتهداری و استعمال مواد مخلدر، 

شلود و یلا مجلازات جلرم همچنین جرایمی کز بز موجب قانون در حکم جرم دیتلری محسلو  ملی
بلا ایلراد ، «شوددیتری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این جرایم، متفاوت محسو  می

و در حلال حاضلر بلا  مجللس حلذف گردیلد ۀبینی معیار دیتری، از مصلوبشوارای نتهبان بدون هیش
گذار بلا حلذف تبصلرۀ دانان با این استدالل کز قانونبرخی از حقوق .فقدان معیار قانونی مواجز هستیم

مکلان در مصوبۀ اولیۀ خود کز سز شاخر شناسایی جرایم غیرمختلف را بیلان کلرده بلود، ا ۹۹۱مادۀ 
صلرفا  بلز تنهلا  های تعیین جرایم غیرمختلف را از جامعۀ حقوقی کشلور گرفتلز اسلت،توسعۀ شاخر

شاخر کز همان ارتکا  متعدد یک جرم خاص، مانند ارتکا  چند فقره سرقت تعزیری شبانز موضوع 
 (۱۱: ۹۹۱۱ ،ی)عابداند. کتا  هنجم قانون مجازات اسالمی است، اکتفا کرده ۱4۱( ماده ۹بند )

گذار و با توجز بز اصول حقوق کیفری، اص  بر اخلتالف بر اساس برداشت نتارندگان از نائقۀ قانون
در جرائم متعدد ارتکابی متهم است و تا حد امکان باید از توسعۀ دامنۀ جرائم یکسلان اجتنلا  کلرد و 
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تلوان جلرایم می 2«یمجازات قانون»و  ۹«عنوان مجرمانز»، «عنصر قانونی»سانی در صرفا  در صورت هم

زمان این سلز شلاخر در هلر یلک از جلرایم را غیرمختلف محسو  کرد. بز عبارت دیتر مشابهت هم
ها خواهد شد. بر ایلن اسلاس، بلز شلرح و تبیلین سلز دسلتز از جلرایم منجر بز غیرمختلف بودن آن

 هردازیم:غیرمختلف می
اسلت.  یلا سلریالی صورت متعددبز خاص ۀعنوان مجرمان کیارتکا   جرایم غیرمختلف، اول ۀدست

 ایل (راتیلتعز) یمجلازات اسلالم ۱4۱ ۀموضلوع ملاد سرقت تعزیریمثال ارتکا  چند فقره جرم  یبرا
قلانون تشلدید مجلازات ملرتکبین ارتشلاء، اخلتالس و  ۹ ۀموضوع ملاد کالهبرداریارتکا  چند فقره 

 .  رودیشمار مسان( بز)هم رمختلفیاز نوع غ کالهبرداری
، بلز یرغم وحدت در عنصلر قلانونهستند کز بز یآن دستز از جرائم رمختلف،یدوم جرائم غ ۀدست

حمل   ،ینتهلدار ،یداریمرتکب خر یمثال چنانچز فرد یاند. براقاب  تحقق یمختلف رفتار یهاوهیش
و دارنلدگان  مهملاتقانون مجازات قاچاق اسلحز و  ۱ ۀماد« الف»)موضوع بند  یسالح شکار ۀمعامل ای

. البتلز رکلن رودیشلمار ملبز رمختلفیاز نوع جرائم غ ی( شود، تعدد جرائم ورمجازیالح و مهمات غس
بلز  داشلتز باشلند؛ زیلن یرفتارها مجازات واحد نیا ۀباشد و هم کسانی دیدستز از جرائم با نیا یقانون

مجلازات قلانون  4 ۀملاد« اللف»موضوع بند این معنا کز چنانچز فردی مرتکب ساخت سالح شکاری )
 ۱ ۀملاد« اللف»)موضوع بنلد ( و حم  آن رمجازیقاچاق اسلحز و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غ

شود، هرچند موضوع جلرم  (رمجازیقانون مجازات قاچاق اسلحز و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غ
، اتهاملات وی از باشد، اما با توجز بز تفاوت در مجازات رفتارهای بیان شدهیک قبضز سالح شکاری می

شمول قواعد تعدد جرایم غیرمختلف خارج بوده و مطابق قواعلد تعلدد جلرایم مختللف تعیلین کیفلر 
 خواهد شد.

تفاوت در رفتار مجرمانلز بلز جهلت تفلاوت در موضلوع  عالوه بر این، در برخی از عناوین مجرمانز،

قلانون ستند. برای مثال بر اسلاس گیرد و این جرایم نیز مشمول حکم مذکور در باال هرفتار صورت می
ساخت و مونتلا   ایقاچاق ، مرتکب رمجازیمجازات قاچاق اسلحز و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غ

محکلوم خواهلد شلد.  ، بز حبس از شش ماه تا دو سلال«ها )شوکرها(دهندهشوم»و  «مواد محترقز»
و بار دیتر قاچاق شوکر نماید، با توجلز بلز  بنابراین چنانچز فردی یک بار اقدام بز ساخت مواد محترقز

سلاخت و مونتلا   ایل قاچلاق)عنوان مجرمانلز  ،قانون مذکور( ۹2ی )بند ث مادۀ در عنصر قانون وحدت

                                                           
، برداشت مخاطب قانون از مجموع رکن مادی و معنوی بزه معنلون اسلت کلز بلز نلوعی «عنوان مجرمانز». مقصود از ۹

 گردد.برساختۀ عرف حقوقی محسو  می

« مجلازات کیلفقط » مختلف نباشند، یاگر جرائم ارتکابی، قانون مجازات اسالم یاصالح ۹۹۱ ۀالف ماد. بر اساس بند 2

 یاسلت کلز جلرائم ارتکلاب یکز مدنظر مقنن اسلت، ملوارد یزیکز آن چ دهدیحکم قانون نشان م نیشود. امی نییتع

 .هستند با میزان یکسان مجازات نوع کی یدارا یمتعدد توسط متهم، همت
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ی )شش ماه تا دو سلال حلبس( مرتکلب جلرایم غیرمختللف ، مجازات قانون(مواد تحت کنترل ایاقالم 

 شده است.
هلا مقلرر شلده آن یبلرا یتریهستند کز مجازات جرم د یجرائم رمختلف،یاز جرائم غ سوم ۀدست
 (ریلا بزه انتقال مال غی ی)همچون بزه کالهبردار شوندیمحسو  م یتریآنکز در حکم جرم د ایاست 

این دستز از جرایم هم باتوجز بز اینکز مجازات یکسان داشتز و عنصلر قلانونی مجلازات آنلان یکسلان 
 شوند.ا دارند، از جرایم غیرمختلف محسو  میبوده و همچنین کلیۀ آثار جرم اصلی ر

 

 . آثار تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف3
اصالحی قانون مجازات اسالمی واجد دو اثر  ۹۹۱در مادۀ  رمختلفیغتفکیک و تمییز جرایم مختلف از 

های تشلدیدی است کز هر دو در جهت رعایت حال مرتکب وضلع شلده و بلز نلوعی علدول از جنبلز

 ر تعیین کیفر تعدد جرم هستند.مجازات د
 

 اختیار دادرس در تشدید مجازات .1. 3
ترین اثر تفکیک جرائم مختلف از غیرمختلف وجود اختیار دادگاه در اعمال نظام تشلدید مجلازات مهم

برای جرائم غیرمختلف است. با این توضیح کز در صلورت وجلود تعلدد میلان جلرائم مشلابز، تشلدید 
یعنلی  ۹قانون مجلازات اسلالمی از اختیلارات دادگلاه اسلت. ۹۹۱مادۀ « الف»ند ها بر اساس بمجازات

قانون مجازات اسالمی، مسلتند بلز یکلی از جهلات  ۹8دادگاه می تواند با لحاظ تبصرۀ الحاقی بز ماده 
یلا « الف»مندرج در مادۀ مذکور، نسبت بز تشدید مجازات مرتکب حسب مورد مطابق یکی از بندهای 

گلذار عبلارت اید. حال آنکز در فرض تعدد جرائم از نوع مختلف باتوجلز بلز اینکلز قانوناقدام نم«  »
صورت الزاملی منجلر بلز حذف نموده است، بنابراین بز«  »و « الف»را در بندهای « توانددادگاه می»

 یحقلوق ک اداره ۹۳/۱۱/۹۹۱۱مورخ  ۱۹4/۱۱/۳ۀ شمار یۀ مشورتینظر ها خواهد شد.تشدید مجازات
 یاصلالح یاسلالم مجلازات قلانون ۹۹۱ ۀملاد «اللف» بنلد مطابق»نیز مقرر داشتز است:  قضائیز ۀقو
 یالزامل دادگلاه و شودیم نییتع مجازات کی فقط نباشد، مختلف یارتکاب جرائم هرگاه ،(2۹/2/۹۹۱۱)
 «پ» و « » یبنلدها در مقلرر ضوابط مطابق مورد حسب است ریمخ دادگاه. ندارد مجازات دیتشد بز
 «.کند دیتشد را مجازات مذکور ادۀم
 
 

                                                           
ای همچون تعدد و تکرار جلرم را املری . این در حالی است کز برخی از نویسندگان تشدید مجازات در کیفیات مشدده۹

 (.۹۹۱: ۹۹۳8اند )گلدوزیان، های کیفیات مشدده تلقی کردهدانستز و آن را از وی گیالزامی 



 2۹ (40)ایپپی ،  0011 تانپاییز و زمس   ،دوم ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   ضابطۀ تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف

 

   

 قانون آیین دادرسی کیفری( 4۸3تعیین یک مجازات )اعمال مادۀ . 2. 3
صلرفا  یلک  سان(قانون مجازات اسالمی در تعدد جرائم غیرمختلف )هم ۹۹۱مادۀ « الف»بر اساس بند 

های تعیینلی اد مجازاتمجازات در دادنامز تعیین خواهد شد نز چند مجازات. اما در جرائم مختلف تعد
های تعیین شده، مجازات اشد قاب  اجراسلت. ثملرۀ برابر با تعداد جرائم ارتکابی است و از میان مجازات

شود کز شاکیِ یکی از جرائم متعدد، گذشلت کنلد. اگلر چنلد جلرم ارتکلابی، این تمایز آنجا  اهر می
د گذشت همۀ شکات اخلذ شلود تلا غیرمختلف باشد، چون یک مجازات در حکم تعیین شده است، بای

تغییری در حکم حاص  شود. برای مثال چنانچز فردی محکوم بز سز فقلره سلرقت مسللحانز باشلد و 
قلانون آیلین  ۱8۹هس از قطعیت حکم، رضایت یکی از شکات را اخذ کند، با توجز بلز منطلوق ملادۀ 

بز اینکز مجازات تعیین شده برای دادرسی کیفری، این امر تأثیری در میزان مجازات نداشتز و با توجز 
ارتکا  سز فقره سرقت مسلحانز بوده است، صرفا  هس از گذشت هر سز شلاکی هرونلده امکلان اعملال 

 ۹در حق وی فراهم خواهد بود. قواعد تخفیف
 

 . نحوۀ شمارش و تعیین کیفر در تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف4
بلرای . اسلت کرده برگزار سکوت بز را مختلف بز همراه رمختلفیغ مجر چند شمارش ۀنحو گذارقانون

سلال(، یلک فقلره خیانلت در  ۹ماه تلا  ۱مثال چنانچز فردی متهم بز ارتکا  سز فقره سرقت شبانز )
 مجملوع کلز اسلت نشلده مشلخرسال( شود،  ۹ماه تا  ۹ماه( و یک فقره تهدید ) ۹8ماه تا  ۹امانت )
 دو ایل( تهدید هرفق کی+  خیانت در امانت فقره کی+  سرقت شبانز فقره کی) فقره ۹ را مختلف جرائم
 فقلره کیل+  سلرقت شلبانز فقلره سلز) فقره 4 ای( تهدید فقره کی+ خیانت در امانت  فقره کی) فقره

 برای ح  این ابهام، سز راه ح  وجود دارد: .میبدان دیبا( تهدید فقره کی+  خیانت در امانت
 حاضلر مثلال در کلزکنیم لف را بر مبنای عناوین مجرمانز شلمارش ملیجرائم مخت اول حالت در

 .میهست مواجز( تهدید و خیانت در امانت ،سرقت شبانز) مجرمانز عنوان سز با طور کلیبز
 خلود دسلتۀ در را کیلهر وتملایز بخشلیده  را رمختللفیغ و مختللف جلرائم گروه دوم حالت در
 را رمختللفیغ جلرائم گلروه سلرقت شلبانز، فقلره سلز شده، اشاره مثال در اساس، نیا بر. شماریممی
خیانلت  فقره کی شام  صرفا  ،مختلف جرائم و ندارند یریتأث مختلف جرائم شمارش در و داده  یتشک

 .تهدید هستند فقره کی و در امانت

                                                           
 جلرائم در»بیلان داشلتز اسلت:  قضلائیز قلوه یحقوق ک اداره ۹۳/۱۱/۹۹۱۱مورخ  ۱۹4/۱۱/۳ شماره یۀ مشورتینظر. ۹

 قابل  جلرم دو از یکلی درخصلوص یقطع حکم صدور از شیه چنانچز گذشت،قاب  رمختلفیغ ای مختلف از اعم متعدد،

 اسلاس بلر و شودینم اعمال تعدد مقررات ترید جرم بز نسبت شود، صادر بیتعق یموقوف قرار ،یشاک گذشت با گذشت،

 املر نیلا ،کنلد گذشلت شلکات از یکلی ،یقطع حکم صدور از بعد چنانچز یول شود؛یم فریک نییتع واحد جرم مقررات

 «.ندارد است شده صادر تعدد قرراتم اساس بر کز شده نییتع مجازات در یریتأث
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 و مختللف از فلارغ یارتکلاب جلرائم یتملام جملع مختللف، جلرائم شمارشِ مالم سوم حالت در

 تلرید جلرائم با و شده محاسبز های شبانزسرقت تکتک کز حیتوض نیا با هاست؛آن ودنب رمختلفیغ
 .شودیم جمع)خیانت در امانت و تهدید( 

لحاظ عمللی در محاسلبۀ بز نظر نتارندگان، نحوۀ شمارش در حاللت اخیلر ارجلح اسلت؛ زیلرا بلز
ت و میلان قواعلد تعلدد جلرائم مجازات و اعمال قواعد تعدد، بر سایر التوها توالی فاسدی مترتلب اسل

گیرد. لذا شایستز است کز از التوی شمارشی اخیر بهره مختلف با جرائم غیرمختلف تداخ  صورت می
 بنابراین چنانچز فردی متهم بز ارتکا  چند فقره جرم مختلف و غیرمختلف با همدیتر باشلد، ۹جوییم.

جرائم نخواهد داشت و تعداد جرائم ارتکلابی ها تأثیری بر شمارش تعداد مختلف یا غیرمختلف بودن آن
صورت وجود جرائم غیرمختلف، صلرفا  )اعم از مختلف و غیرمختلف( مبنای شمارش خواهد بود. در این

این صورت دادگاه باید طبق منجر بز تعیین یک فقره مجازات برای آن دستز از جرائم خواهد شد و در 
 مبادرت بز صدور حکم نماید. « پ»و «  »مقررات تعدد جرایم مختلف در بندهای 

. بدین ترتیلب در بنابراین امکان اِعمال توأمان قواعد تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف فراهم نیست
فقره بوده  4فرضی کز مطرح شد، با توجز بز اینکز مجموع جرائم ارتکابی )فارغ از تشابز یا عدم تشابز( 

هلای تبعیلت خلواهیم کلرد و بلرای بزه ۹۹۱مادۀ « پ»بند در تعیین مجازات از قاعدۀ مقرر در  است،
ماه و برای بزه خیانت در امانلت مجلازاتی در بلازۀ  ۱4سال تا  ۹سرقت صرفا  یک فقره مجازات در بازۀ 

ماه تعیین خواهد شلد کلز  ۹4ماه تا  ۹2روز و برای بزه تهدید مجازاتی در بازۀ  ۹4ماه و  22ماه تا  ۹8
اجراست. با توجز بز اینکز جرائم سرقت در کنار جرائم دیتلر، خلود یلک جلرم صرفا  مجازات اشد قاب 

آیند، لذا اختیار تشدید مجازات کز از قواعد حاکم بر تعدد جرائم غیرمختلف اسلت، شمار میمختلف بز
قلانون  ۹۹۱ملادۀ « پ»در این فرض منتفی است و دادگاه مکلف بز اعملال قواعلد تشلدید وفلق بنلد 

 خواهد بود. مجازات اسالمی

جزء نصلا  علدد  ستند،یقاب  مجازات ن یلیدل کز بز هر یمیجرا یتمامهمچنین باید توجز داشت 
 ۀکز در ملاد یو موارد یفریک تیجرم و عل  رافع مسئول ۀعوام  موجه نیمحاسبز نخواهند شد. بنابرا

 یقاضلد و ردگلیمحاسلبز نملتعداد جلرایم شده است، در نصا   دیق انون آیین دادرسی کیفریق ۹۹
ملتهم  تینظر بر محکوممحرزی کز  میجرا صرفا  فرخواست،یاعالم شده در ک یهااتهام ستیدادگاه از ل

 ، مبنای شمارش قرار خواهد داد.داردها را بز آن
نحوۀ اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات در جرایمی کز دو مجازات یا بیش از دو مجلازات 

هلای متعلدد رسد در مواردی کز فردی مرتکب جرایملی بلا مجازاتظر میدارند مح  تأم  است. بز ن

                                                           
. در نحوۀ محاسبۀ مجازات، حسب هریک از حاالت شمارش جرائم متعدد، فروض مختلفلی مطلرح اسلت کلز در ملتن ۹

 شود.حاضر بز تبیین نظر برگزیدۀ مؤلفان بسنده می
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و ملوردی کلز  ۹بایست بین موردی کز قاضی بز اعمال یکی از چند مجلازات مخیلر اسلتشود، میمی

 قائ  بز تفکیک شد. 2های جرم را تعیین کند،قاضی اختیاری ندارد و باید تمامی مجازات
های جرم، در فرض وجود سلز جلرم حلداکثر تملامی مجازاتدر صورت الزام قاضی بز تعیین همۀ 

ها، حداکثر مقلرر یکلی از شود و در صورت اختیار قاضی بز تعیین یکی از مجازاتها تعیین میمجازات
البتلز در  ۹شلود.ها تعیین شده و در نهایت مجازات اشلد اعملال میها بز اختیار قاضی مجازاتمجازات

درجلز بلودن و اره گردید تعیین مجازات اشد )بز خصوص در صورت همطور کز اشاین فرض نیز همان
قلانون مجلازات  ۱۱۱ ۀجلرم موضلوع ملاد درروسلت. بنلابراین متفاوت بودن نوع مجازات( با ابهام روبز

دادگاه مخیر بز انتخا  مجازات حبس یا جزای نقلدی  ۹۹۳4مصو  اسالمی )کتا  هنجم ل تعزیرات( 
از نلوع نا ر بز تشدید مجلازات را در هملان قانون مجازات اسالمی  ۹۹۱ۀ مقررات ماد یا شالق است و

 ی کز اختیار کرده است، اِعمال خواهد کرد.مجازات
در جدول زیر محدودۀ اختیارات دادگاه در تشدید کیفر جرایم متعدد اعم از مختلف و غیرمختللف 

 درج شده است.

تعداد جرائم 
 ارتکابی

 ین میزان مجازات دارای حداقل و حداکثرمحدودۀ اختیار دادگاه در تعی

 حداکثر حداق 

 جرم ۹یا  2
میانتین حداق  و حداکثر مجازات 

 قانونی
 حداکثر مجازات قانونی

 حداکثر مجازات قانونی جرم ۹بیش از 
چهارم مجازات عالوه یکحداکثر بز

 قانونی

تعداد جرائم 
 ارتکابی

 زات فاقد حداق  و حداکثرمحدودۀ اختیار دادگاه در تعیین میزان مجا

 حداکثر حداق 

 ششمعالوه یکمجازات قانونی بز مجازات قانونی جرم ۹یا  2

 چهارمعالوه یکمجازات قانونی بز مجازات قانونی جرم ۹بیش از 

 

                                                           
س از ده روز تا دو ماه یا تا بز حب: »..... ۹۹۳4قانون مجازات اسالمی )کتا  هنجم ل تعزیرات( مصو   ۱۹8. مانند مادۀ ۹

 «.شودضربز شالق محکوم می ۳۱

اشخاص نی  بز حبس از سز ملاه تلا : »۹۹۳4قانون مجازات اسالمی )کتا  هنجم ل تعزیرات( مصو   ۱۱۱. مانند مادۀ 2

 «.شوندضربز محکوم می ۳۱یک سال و جزای نقدی... و شالق تا 

ی کیفلری مختللف هلانظامد جرم و تعیین مجازات آنان، سلز ملدل از . در زمینۀ نحوۀ واکنش نسبت بز مرتکبین تعد۹

ها کز بلدان مجلازات شلدیدتر از مجلازات ها، مجازات اشد و جمع قضایی مجازاتقاب  اقتباس است: جمع مادی مجازات

 شود.جرم اشد نیز گفتز می
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 گیرینتیجه
ملرتبط بلز تعلدد  نیقلوان راداتیلاست و ابهامات و ا ییدر مراجع قضا جیتعدد جرم از جملز مباحث را

در  یفلریک اسلتیس نیو متهم خواهد شد. همچنل دهیدحقوق بزه عییموارد موجب تض یجرم در برخ
 بوده است. رییتعدد جرم همواره دستخوش تغ

گذار مشخر نشده است و هیشینۀ تقنینی نیلز در توسط قانون جرایم مشابز از مختلف زهیوجز مم
قلانون کلاهش حلبس تعزیلری کلز در آن الیحلۀ  ۹2این زمینز وجود ندارد و حذف تبصرۀ نی  مادۀ 

های تعدد جرایم مشابز را بیان نموده بود نیز مزید بر علت شده اسلت و راه را بلرای گذار شاخرقانون
تفاسیر مختلف و بعضا  متعارض باز کرده است و بز همین جهت نیز اداره ک  حقلوقی قلوه قضلاییز در 

جلای ارائلۀ نظریلز مشلورتی در قاللب اسلتدالل نظریز مشورتی خود، برخالف رویۀ همیشتی خود بز 
گذار را بز انجام رسلانده گذاری کرده و تکلیف فراموش شده توسط قانونحقوقی بز نوعی اقدام بز قانون

 است.
نظر می رسد، بلرای حل  ایلن هر چند این اداره بز دنبال رفع این خأل بوده است، اما با این حال بز

عیین مجازات رابطۀ مستقیم دارد، بایستی از رویۀ قضایی برای تفسیر معض  کز با حقوق متهمان  در ت
آن بهره برد. در حال حاضر باتوجز بز تازه تصویب بودن قانون کلاهش مجلازات حلبس تعزیلری رویلۀ 

االجرا شلدن قلانون بتلذرد تلا ای ایجاد نشده است و بز همین دلی  باید مدتی از تصویب و الزمقضایی
توان بلا تفسلیر د را در میان منابع تفسیری قانون بیابد. اما بز رغم این موضوع میرویۀ قضایی جای خو

های تعیلین جلرایم مشلابز دسلت منطقی و مبتنی بر اصول حقوق کیفری بز قدر مسلمی از شلاخر
 یافت.

و «  عنلوان مجرمانلز» ،«یعنصر قلانون»در  میجرا یسانبر اساس برداشت نتارندگان با توجز بز هم

 رمختللف،یغ میاول جلرا ۀدستاز این رو محسو  کرد.  رمختلفیرا غ میجرا توانیم «یت قانونمجازا»
آن  رمختللف،یدوم جلرائم غ ۀدسلتاست.  یالیسر ایصورت متعدد خاص بز ۀعنوان مجرمان کیارتکا  

قابل   یمختللف رفتلار یهاوهیبلز شل ،یرغم وحلدت در عنصلر قلانونهستند کز بلز یدستز از جرائم
 یرفتارهلا مجلازات واحلد نیلا ۀباشد و هم کسانی دیدستز از جرائم با نیا ید. البتز رکن قانونانتحقق

تفاوت در رفتار مجرمانز بز جهلت تفلاوت  مجرمانز، نیاز عناو یدر برخ ن،یبر ا عالوهد. داشتز باشن زین
از جلرائم سلوم  ۀدسلتمشمول حکم مذکور هستند.  زین میجرا نیو ا ردیگیدر موضوع رفتار صورت م

آنکز در حکم جلرم  ایها مقرر شده است آن یبرا یتریهستند کز مجازات جرم د یجرائم رمختلف،یغ
 .شوندیمحسو  م یترید

قلانون  یاصلالح ۹۹۱ ۀدر ملاد رمختللفیمختللف از غ میجرا زیو تم کیتفکهمچنین از آثار مهم 
ایم غیرمختلف و همچنین تعیین در جر اختیار برای دادرس در تشدید مجازاتی، وجود مجازات اسالم

 برای این دستز از جرایم است. یک مجازات در دادنامز



 24 (40)ایپپی ،  0011 تانپاییز و زمس   ،دوم ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   ضابطۀ تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف

 

   

 منابع

مجلهه  ،«جرائم مشابز و تشدید مجازات: نقد و توجیز یلک رویلز قضلایی»(، ۹۹۳۱آخوندی، محمود )

 .4-22، ص ۱شمارۀ  ،مجتمع آموزش عالی قم

فصلنامه رأی: ، «تعزیری در هرتو آرای قضلایی درباره قواعد تعدد جرائم»(، ۹۹۱۱اردبیلی، محمدعلی )

 .۹۳-۹8ص ، 2۹، شمارۀ مطالعات آرای قضایی

 ، جلد دوم، چاپ یازدهم، تهران: میزان.حقوق جزای عمومی(، ۹۹84اردبیلی، محمدعلی )

، مالحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیهری(، ۹۱۱۱رسول و مجتبی تام ) احمدزاده،

 : مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیز.چاپ چهارم، تهران

، بررسی تعدد جرایم تعزیری با تأکیهد بهر جهرایم مهواد مخهدر(، ۹۹۱۱اسحقیان، سیدحسن )

 نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تبریز: دانشتاه تبریز.هایان

ز حسلن دادبلان، ترجمل ،یعموم یحقوق جزا(، ۹۹۳۳) گاستون؛ لواسور،  ر ؛ بولوم، برنار ،یاستفان

 .ییجلد اول، تهران: انتشارات دانشتاه عالمز طباطبا

درآمدی بر حقوق جزای عمومی )واکهنش در برابهر (، ۹۹۱8الهام، غالمحسین و محسن برهانی )

 نشر میزان. :جلد دوم، چاپ هنجم، تهرانجرم(، 

 ، چاپ دوم، تهران: نشر نتاه معاصر.حقوق جزای عمومی(، ۹۹۱۱باهری، محمد )

، «تعلدد نتلایج مجرمانلز در فقلز و حقلوق کیفلری ایلران»(، ۹۹۱۱) اکبلر وروایلیو  سامی، مسلعودب

 .۹4-۱2ص ، ۹۹ ۀ، شمارمطالعات فقه و حقوق اسالمی

مجموعه آرای قضهایی (، ۹۹۱۹ه وهشتاه قوه قضائیز، ه وهشکده استخراج و مطالعات رویۀ قضایی )

، تهلران: مرکلز 1332رداد، شههریور تیهر، مه -دادگاه تجدیدنظر استان تهران )کیفهری(

 مطبوعات و انتشارات قوه قضائیز.

جایتلاه تعلدد نتیجلز در حقلوق »(، ۹۹۱4میرزایلی )و محمد  باقرزادگان و امیر آبادی، احمددهحاجی

 .۹۱۹-۹22ص ، ۹۹ ۀ، بهار و تابستان، شمارحقوق کیفری ۀپژوهشنام،  «کیفری ایران

آن  ۀبررسی تعدد نتیجز و مقایس»(، ۹۹۱۳اعظمی ) اصغرعلیو  محمدجواد جعفریو  حیدری، مسعود

 .۹4۱-۹8۱ص ، 24 ۀ، شمارپژوهش حقوق کیفری، «با تعدد جرم

فصهلنامۀ ، «آن یهلایبلر مقلررات تعلدد جلرم و دشلوار یللیتحل»(، ۹۹82رایجیان اصلی، مهرداد )

 .۱-۹۱ص ، 2۱و  28، شماره های حقوقیدیدگاه

 نلدیبلر فرا یدادگلاه در مقلام صلدور حکلم: نقلد فیلد جلرم و تکلتعد» ،(۹۹۱2جعفر ) ،منشصادق

 .۳۳-88ص ، 2 ، شمارۀییقضا یمطالعات آرای: رأ ۀفصلنام ،«هرونده کیبز  یدگیرس



 (40)ایپپی ،  0011 ستانپاییز و زم   ،دوم ،شماره دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  م غالمحسین و مجتبی اتمرسول احمدزاده، الها           2۱

 

 ، تهران: انتشارات مساوات.های حقوق جزای عمومیآموزه(، ۹۹۱۳صبری، نورمحمد )

 ، قم: چاپ نتین.عدد جرمبررسی تاریخی و تطبیقی قاعدۀ ت(، ۹۹۳۱الدین، هیمانی )ضیاء

کارشناسلی ارشلد،  ۀنامل، هایلانتعدد جرم در قانون مجازات اسالمی(، ۹۹۳۱ )هللنسب، یزداطاهری

 دانشتاه شهید بهشتی.

، چلاپ اول، نگرشی کاربردی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(، ۹۹۱۱عابدی، احمدرضلا )

 قم: کتا  طز.

تعدد نتیجز در جلرایم تعزیلری براسلاس قلانون مجلازات »(، ۹۹۱۱بهزاد جودکی )و  اهللفروغی، فض 

 .۹۱۹-۹2۱ص ، ۳۱ ۀ، شمارهای حقوق قضاییدیدگاه ۀفصلنام، «۹۹۱2اسالمی 

 ، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.های حقوق جزای عمومیبایسته(، ۹۹8۳گلدوزیان، ایرج )

اپ بیسلت و سلوم، ، چلجرایم علیه امنیت و آسایش عمهومی(، ۹۹۱2میرمحمد صادقی، حسین )

 تهران: نشر میزان.

تعلدد جلرم در حقلوق  یقلیتطب یبررسل»(، ۹۹۱۱)ی رامند یدرز و علیرضا نیحس ،یصادقرمحمدیم

-۳۱ص  .کیل ۀشلمار هفلتم، ۀدور ،یقیحقوق تطب یدوفصلنامه علم ،«کلایو آمر رانیا یفریک

4۹. 

 گنج دانش. :هران، چاپ بیست و هشتم، تحقوق جزای عمومی ۀزمین(، ۹۹8۱نوربها، رضا )

Zedner, Lucia; Roberts, Julian V. (2012), Principles and Values in Criminal 

Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth, 
Oxford, University Press. 


