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چکیده
ده و پس از آن در تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردي مرتکب چند جرم ش

. خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیـرد شود تا بهچنگال عدالت گرفتار می
شـود کـه مـتهم بـیش از     اوالً، تعدد جرم زمانی مطرح مـی : دو نکته در این تعریف نهفته است

ثانیاً، ادعـاي تعـدد جـرم زمـانی صـحیح اسـت کـه در زمـان         . یک جرم را مرتکب شده باشد
یک از جـرایم ارتکـابی مـذکور، سـابقاً محکـوم و مجـازات       خاطر هیچمحاکمه متهم، وي به

بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمـانی مختلـف مرتکـب شـده     . نشده باشد
خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبالً محاکمه و مجازات شده باشد اتهـام تعـدد   باشد یا به

قانونگذار در موادي از قانون جدید مجازات اسـالمی همچـون   . صادق نیستجرم در مورد او 
هـاي  عنـوان یکـی از مؤلفـه   قوانین سابق و قوانین بسیاري از کشورهاي دیگر، تعدد جرم را بـه 

ایـن مقالـه، بـرآن اسـت کـه ضـمن       .  مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است
ؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثـار آن را نیـز در قـانون جدیـد     بررسی مبانی نظري تأثیر این م

هدف از این مطالعـه آن اسـت   . هاي گوناگون مورد مطالعه قرار دهدمجازات اسالمی از جنبه
هاي تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکـی از آثـار آن   که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفه

.ممکن است تشدید مجازات باشد
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مقدمه
تـوان  در این صورت دو حالت را می. ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود

حالت نخست آن اسـت کـه وي پـس از ارتکـاب     : در مورد جرایم ارتکابی وي در نظر گرفت
ت یا قبل یا پـس از اتمـام آن مجـدداً    یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازا

گـاه  اما حالت دیگر آن است که وي مرتکب چند جرم شـده و آن . مرتکب جرم دیگري شود
در حقـوق جـزاي عمـومی حالـت     . 1شـود آن جرایم،آماده محاکمه میخاطر همهدستگیر و به

ست که تکـرار  ناگفته پیدا. گویند3و حالت اخیر را تعدد جرم2نخست را اصطالحاً تکرار جرم
انـد و هـم در قالـب شـرکت چنـد نفـر در       و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحقق

توان در مورد جرایم یک فـرد  گونه که این دو مقوله را میدیگر، همانعبارتبه. ارتکاب جرم
انـد  ارتکاب چنـد جـرم بـوده   اي که شریک درمورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عده

دانیم شرکت، یـک وصـف   گونه که میهمان. هاي تکرار و تعدد پرداختتوان به مقولهمینیز 
جمعی است که به هنگام بررسی آن بایـد رفتـار چنـد نفـر را بـا هـم در نظـر گرفـت و در ایـن          

طـور جداگانـه مـورد مطالعـه     باید در خصوص هرکدام از شرکا بـه چارچوب تکرار و تعدد را 
. قرار داد

ترین مسائل راجع بـه تعـدد جـرم، هـم از     اله هدف این است که برخی از مهمدر این مق
بحـث راجـع بـه تکـرار     . جهت نظري و هم از جهت قانونی و عملی مورد مطالعه قرار گیـرد 

محور بحث در این مقاله، تحلیـل جایگـاه تعـدد جـرم     . شودگذار میجرم به فرصتی دیگر وا
عنـوان یـک ادعـاي    بـه . دید بـه ایـن مسـئله اسـت    در سیاست کیفري و رویکرد قانونگذار ج

اساسی هم از دیدگاه نظري و هم از دیدگاه قانونی سعی خواهد شد اثبات شـود کـه عقیـده    
دانان و مؤلفّین حقوق جـزاي عمـومی مطـرح    ما این است که برخالف آنچه برخی از حقوق

تـوان آن را  تـی نمـی  ح. هاي عینی تشدید مجازات نیسـت تعدد جرم، یکی از مؤلفه4اندکرده
البتـه تردیـدي نیسـت کـه     . عنوان یکی از کیفیات و عوامل تشدید مجازات در نظر گرفتبه

رو در قسمت نخسـت مقالـه کـه     این مؤلفه در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد و ازاین

قبل از صدور حکم انجام داده باشد البته در این حالت ممکن است مرتکب برخی از جرایم را بعد از دستگیري و .1
. که باز هم موضوع داخل در  بحث تعدد جرم خواهد بود

2. Recidivism
3. Concurrence of offenses

.220، ص 1380میزان، : جلد دوم، تهران. حقوق جزاي عمومی. اردبیلی، محمدعلی:ك .براي نمونه،ن.4
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کننـده در میـزان مجـازات    عنوان عامل تعیـین شود از تعدد جرم بهمباحث نظري را مطرح می
همه، رویکرد قانونگذار به این مقولـه از جهـات مختلـف حـائز اهمیـت      بااین. یاد خواهد شد

.است که در قسمت دوم مقاله نیز این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

مبانی نظري تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازات. 1
رتکب شده اسـت  فردي که مرتکب چند جرم شده است با فردي که فقط یک جرم را م

االصول بایـد مجـازات بیشـتري در انتظـار ایـن فـرد       طبیعی است که علی. قابل مقایسه نیست
امـا نکتـه اینجاسـت کـه ایـن      . بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات مؤثر اسـت 1.باشد

مجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادي ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردي هـم  
دیگـر،  عبـارت بـه . تـوان مبتنـی بـر تشـدید دانسـت     ر است این مجازات بیشتر را نمـی که بیشت
حـال  . ها و اوضاع و احوال دیگري غیر از انگیـزه تشـدید در ایـن مسـئله مـؤثر هسـتند      انگیزه

واحوال مؤثر در تعیین مجازات فردي کـه مشـمول   ها و اوضاعسؤال این است که این انگیزه
دیگر، اگـر قـرار باشـد در یـک چـارچوب کـامالً       عبارتاند؟ بهعنوان تعدد جرم است کدام

تواند یکـی از عوامـل تعیـین کننـده     نظري بحث شود، تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه می
میزان مجازات باشد؟

کنـد فـردي کـه    اوالً، عدالت اقتضا مـی . در پاسخ به این سؤال، چند نکته قابل ذکر است
ثانیاً، موازین فقهی حـاکم بـر   . ها را نیز تحمل کندت آنمرتکب چند جرم شده است مجازا
کند که در تعدد جرم صـرفاً مجـازات   اي فراهم میگونهنظام حقوقی ایران، گاه شرایط را به

توانـد هـدایتگر   ثالثـاً، مصـلحت و فایـده اجتمـاعی نیـز گـاه مـی       . خاصی در نظر گرفته شـود 
یین میزان مجازات باشد؛ به ایـن معنـی کـه در    قانونگذار در تعیین آثار تعدد جرم از حیث تع

عی اسـت و  کنندگی خود فقط متأثر از مصلحت و فایـده اجتمـا  مواردي تعدد جرم در تعیین
اي در کار نباشد ممکن است تعدد جـرم آثـار دیگـري از حیـث     اگر چنین مصلحت و فایده

نی بـه تفکیـک  بررسـی    در این گفتار، هر کدام از این مبـا . تعیین میزان مجازات داشته باشد
توانند مبنایی بـراي تعیـین میـزان مجـازات در مـوارد تعـدد       شود تا معلوم شود چگونه میمی

.جرم باشند

:ك.رم واحد و مرتکب جرایم متعدد و مجرمین مکرّر، ندر مورد مقایسه میزان خطرناکی مرتکب ج.1
.و بعد768، صص 1382انتشارات طرح نو، : تهران. حقوق جزاي عمومی. صانعی، پرویز-
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عنوان مبنایی براي تعیین میزان مجازات در تعدد جرمعدالت به.1-1
از نظـر  . رویکرد کانت به مسئله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کامالً اخالقـی بـود  

مجازات فردي که مرتکب جرم شده است فقط از این جهـت ضـروري و البتـه قابـل     کانت،
خـاطر آن  کنـد کـه بـه   توجیه است که وي هنجاري را نقض نموده است و عدالت اقتضا مـی 

بر این اساس، چنانچه مرتکـب جـرم بـه هـر     . اي  دریافت کندعمل، سزاي درخور و شایسته
مثال مشهور جزیره متروك او کامالً بـر  . د رفتعلتی مجازات نشود عدالت زیر سؤال خواه

بنابراین، عدالت و اجراي آن، عاملی مهم در مجـازات  . 1اساس همین عقیده تبیین شده است
رو، کسی کـه مرتکـب جرمـی شـده اسـت بایـد مجـازات شـود و         ازاین. مرتکب جرم است

در ایـن  . چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم بایـد سـزاي عمـل خـویش را دریافـت کنـد      
در واقع، چون جـرایم متعـددي ارتکـاب    . ها دور از انتظار نیستصورت، جمع بین مجازات

است که هر یک داراي مجازات خاصی است، عدالت به این صورت اجرا خواهد شـد  یافته 
زیـرا بـه عقیـده کانـت،     2که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و  بـا هـم جمـع شـود    

.3کنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوندري را نقض میکسانی که قوانین کیف
مدار کانتی، اجراي عدالت را در سایه اعمال یـک فرمـول ریاضـی    سان، رویکرد اخالقبدین

ایـت الزامـات اخالقـی اسـت هرگـز      دانـد و چـون مبنـاي آن رع   در خصوص مجازات ممکن می
شده است به مجـازاتی غیـر از جمـع    ) ب(و ) الف(تواند بپذیرد که فردي که مرتکب جرایم نمی

بنابراین، آنچه طرفداران دیدگاه کانتی بـه دنبـال آن هسـتند    . محکوم شود) ب(و ) الف(مجازات 
بـه . تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیست بلکـه اجـراي عـدالت اخالقـی در مـورد اوسـت      

گونـه  خویش نائل شـود همـان  باید به مجازات اعمال ارتکابی دیگر، مرتکب جرایم متعدد عبارت
.باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شودکه در حالت ارتکاب جرم واحد نیز 

همه، پایبندي به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد بـا  بااین
طرح چنین ادعایی از سوي طرفداران دیدگاه کـانتی بـه جهـاتی چنـد قابـل انتقـاد و گمـراه       

اوالً، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه مورد توجـه و تأکیـد   . رسدبه نظر میکننده 
کند مرتکب جرم به سزاي خواهد بر این نکته تأکید نماید که عدالت اقتضا میکانت با تمثیل جزیره متروك می.1

:ك.براي مطالعه بیشتر، ن. اي در کار نباشداجراي مجازات، جامعهعمل خویش برسد حتی اگر پس از
.199، ص 1382گنج دانش ، : جلد اول ، تهران. کلیات حقوق جزا، دوره حقوق جزاي عمومی. محسنی، مرتضی-
.226ص . همان. اردبیلی.2
.291شر نی، ص ن:محمد راسخ، تهران: ترجمه. فرهنگ نظریه حقوقی). 1389.(بیکس، برایان. 3
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سو، لزوم کیفردادن مرتکـب جـرم و از سـوي دیگـر، لـزوم رعایـت       قرار داشته است از یک
بـدیهی اسـت تناسـب    . 1تناسب بین جـرم و مجـازات بـا هـدف اجـراي عـدالت بـوده اسـت        

فردي که مرتکب چند جرم شده اسـت  . ها نیستها هرگز به معناي تجمیع مجازاتمجازات
مجـازات  » رفتـار خـاص  «گویا رفتار خاصی انجام داده اسـت کـه قانونگـذار بایـد بـراي آن      

مشخصی را از قبل تعیین نموده و  آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهـد تـا دادرس   
.بتواند در آن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد

هـا روي بیـاوریم گـاه ممکـن اسـت از      لی است که اگـر بـه تجمیـع مجـازات    این در حا
عنوان مثال، ممکن است قانونگـذار تشـخیص داده باشـد    به. اهداف عدالت نیز فاصله بگیریم

در واقـع، ایـن تصـمیم قانونگـذار     . سال حـبس داشـته باشـد   30تا 20ربایی بین که جرم آدم
سـال حـبس را   30شـود حـداکثر بایـد    بایی مـی ربدین معنی است که فردي که مرتکب آدم

فاصـله یـک روز مرتکـب دو فقـره     سـالگی و بـه  50حـال اگـر فـردي در سـنّ     . تحمل کند
ها باشـد در واقـع   ربایی شود با او چگونه باید برخورد شود؟ اگر اعتقاد به جمع مجازاتآدم

مسـلّماً  . م نمایـد سـال حـبس محکـو   60کند که وي را به این امکان را براي قاضی فراهم می
توانسـت  ربایی واقعاً این اندازه خطرناك و نیازمند برخورد شدید بود قانونگذار مـی اگر آدم

وانگهـی در چنـین مـواردي مرتکـب عمـالً      . جرم ربودن انسان را با حبس ابد مجازات کنـد 
اي دادرس چنین مکافاتی را بـر که نه قانونگذار و نه حتیروانه حبس ابد شده است درحالی

هـا خالصـه   بنابراین نباید عـدالت و تناسـب را در تجمیـع مجـازات    . اندربا در نظر نگرفتهآدم
.کرده و دچار اشتباه شد

ثانیاً، بر فرض که تناسب و اجراي عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریـق تجمیـع   
، یـا بایـد از   درایـن صـورت  . ها غیرممکن استها حاصل شود، گاه جمع بین مجازاتمجازات

ها را به اجرا درآورد  یـا کـاري عبـث و    اجراي عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازات
عنـوان مثـال، در مـواردي کـه     بـه . بیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهري عدالت در پـیش گرفـت  

فردي مرتکب سه جرم شده است کـه مجـازات یکـی حـبس ابـد، مجـازات دیگـري اعـدام و         
ها را در مورد او بـه اجـرا   سال است چگونه باید این مجازات20ومی تبعید به مدت مجازات س

درآورد؟ فردي که قرار است اعدام شود حبس ابد را چه موقعی باید تحمـل کنـد؟ اگـر گفتـه     
رسـد و اگـر   شود قبل از اعدام باید حبس ابد شود اصوالً نوبت به اجراي مجـازات اعـدام نمـی   

1. Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006 , p.10
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د مجازات حبس ابد بالاجرا گذاشـته خواهـد شـد و در هـر دو حالـت      عقیده به خالف آن باش
همچنین اگر ابتـدا مجـازات تبعیـد اجـرا     . مجال اجراي مجازات تبعید نیز وجود نخواهد داشت

توان در مـورد مرتکـب   مانده را میشود بعد از اتمام دوران تبعید فقط یکی از دو مجازات باقی
ود که نوع برداشت و تفسیر از مسـئله عـدالت مطلـق کـانتی     شبنابراین، مشاهده می. اعمال کرد

رسـد توسـل بـه مقولـه عـدالت      بنابراین، بـه نظـر مـی   . در برخی از موارد، نتایج قابل قبولی ندارد
توانـد همـواره  نتـایج درسـت و قابـل      مطلق کانتی براي تعیین مجازات در موارد تعدد جـرم نمـی  

تـوجهی دارد  با عدالت مطلق موردنظر کانت فاصله قابـل سواین رویکرد از یک. قبول داشته باشد
شـدن  اي جـز قربـانی  و از سوي دیگر ممکن است در عمل بـا مشـکالتی مواجـه شـود کـه نتیجـه      

تـوان بـه   رو، در موارد تعدد جـرم نمـی  ازاین. عدالت واقعی به سود عدالت ظاهري نخواهد داشت
همـه، گـاه   بـااین . هـا دفـاع نمـود   مجـازات طـور مطلـق از قاعـده تجمیـع    بهانه اجراي عـدالت، بـه  

قانونگذار بدون توجه به این نتایج عدالت را مبناي تعیین مجـازات در مـوارد تعـدد جـرم در نظـر      
.گرفته است که در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار خواهیم داد

نقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم. 1-2
عنوان یک منبع استفاده کرات از فقه و منابع فقهی بهمجازات اسالمی بهدر تدوین قانون 

در این موارد، قانونگذار، تحت تـأثیر مـوازین فقهـی، در مواجهـه بـا تعـدد جـرم        . شده است
دیگـر، در  عبارتبه. اندپایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار داده

اي تعیـین مجـازات خواهـد کـرد کـه چنانچـه یکـی از        گونـه ار بـه موارد تعدد جرم، قانونگذ
در . جرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزاي عمل خویش برسـد 

این موارد، بیش از آنکه عدالت مبناي تعیین مجازات در موارد تعدد جـرم باشـد، عبـادت و    
بـااین . خاطی را مشخص خواهد کردشدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازاتتسلیم

حل بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راه. همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است
دانـد  دیگري را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت می

.کردهیچ کاستی و نقصی براي دادرس تعیین خواهد و حکم مذهب را بی
کـرّات مرتکـب شـرب خمـر شـود،      عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شـخص بـه  به

بنابراین، چنانچه فـردي پـس از ده   . 1حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود
چاپ .جواهرالکالم). 1380.(نجفی، محمدحسن-:  ك .هاي فقهاي مشهور در این زمینه نبراي مطالعه دیدگاه.1
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هاي مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط ها و مکانبار شرب خمر در زمان
بدیهی است، بـاوجود اینکـه   . شلّاق در انتظار او خواهد بودضربه 80یک مجازات حد یعنی 

عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مـادي جـرم اسـت، در عمـل قانونگـذاري کـه تحـت تـأثیر         
گاه اجازه نخواهد داد که چنین فردي به مجـازاتی بـیش از مجـازات    موازین فقهی باشد هیچ

. مقرّر براي یک بار ارتکاب جرم محکوم شود
در ایـن  . هـا نشـان داده اسـت   ، گاه موازین فقهی خـود را موافـق تجمیـع مجـازات    همهبااین

. توجیـه خواهـد بـود   ها نه بر مبناي عدالت که بر اساس استحقاق قابـل صورت، تجمیع مجازات
هـا بـه سـود مجـازات     توان انتظار داشت که یک یا برخی از مجـازات می1در مکتب استحقاقی

چنین ترجیحی بالمـرجح بـوده و بـا    2ال آنکه در مکتب عدالت،تر کنار گذاشته شوند و حمهم
عنـوان مثـال، فقـه امامیـه در مـواردي کـه تعـدد جـرم از نـوع          بـه . عدالت، فاصله خواهد داشت

هـا  ارتکاب جرم حدي به همراه جرم تعزیـري و جـرم قصاصـی باشـد موافـق تجمیـع مجـازات       
هـا ممکـن نباشـد    چنانچه جمـع مجـازات  .3ها ممکن باشدشرط اینکه جمع مجازاتاست اما به

الناس اسـت و بعـد از آن اگـر مجـالی باشـد مجـازات حـد، قابـل اجـرا          ترجیح با مجازات حق
4.خواهد بود

حلّ فقهـی  چـراغ راه قانونگـذار در تعیـین میـزان مجـازات در       بنابراین، گاه دستور و راه
بـه چـه صـورتی رخ داده باشـد     این دستور بسته به اینکـه تعـدد  . موارد تعدد جرم خواهد بود

مصـادیق تعـدد در آن اسـت کـه قانونگـذار،      متفاوت خواهد بود اما نقطه مشـترك در همـه  
زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قـرار دارد اصـوالً نـه بـه نـوع تعـدد، کـاري دارد و نـه از         

. کندکننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروي میقواعد تعیین

.و بعد367بیروت، صص 
انتشارات : الدمشقیه، جلد دوم، قمالبهیه فی شرح اللمعهالروضه). 1379.(العابدین، زین)الشهیدالثانی( العاملیالجبعی-

.373دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ص 
1. Desert school
2. Justice  school

گیرد آن است که تعدد اسباب موجب تعدد مسببات در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار می.3
داخل اسباب باعث تداخل مسببات باشد که در این صورت این قاعده جاي خود را به قاعده فقهی است مگر اینکه ت

:ك.براي مطالعه بیشتر در این خصوص،ن. خواهد داداهللالناس بر حقداشتن  حقاولویت
).ع ( علیبننشر امام حسن: قم. االصولشرح کفایه). 1374.(خراسانی، علیمحمدي-
.سمت: تهران. علم اصول در فقه و قوانین موضوعه). 1386.(یی، خلیلخوايقبله-
.330ص: ، قم1ج. االسالماالفهام الی تنقیح شرائعمسالک). 1413.(العابدین، زین)الشهیدالثانی( العاملیالجبعی.4
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لحت و فایده اجتماعی در تعیین مجازات براي موارد تعدد جرمنقش مص
گاهی براي تعیـین میـزان مجـازات مـرتکبین جـرایم متعـدد، قانونگـذار نـه تحـت تـأثیر           

در . هاي عدالت مطلق قرار دارد و نه متأثر از باورهاي مبتنـی بـر مـوازین فقهـی اسـت     اندیشه
و فایده اجتماعی است؛ بـدین معنـی کـه در    واقع، او بیش از عدالت و فقه، متأثر از مصلحت 

توان مشاهده کرد که قانونگذار، مجـازات مـرتکبین جـرایم متعـدد را صـرفاً بـر       مواردي می
کند بـدون اینکـه در ایـن خصـوص تحـت تـأثیر       اساس مصلحت و فایده اجتماعی تعیین می

. موازین فقهی یا اخالقی قرار گرفته باشد
هـا توجـه   توان به تجمیع مجـازات گرایی نیز هم میدهسنجی یا فایدر چارچوب مصلحت

البتــه . کــرد و هــم مجــازات خاصــی را کــه مصــلحت جامعــه در آن اســت مــالك قــرار داد
-قانونگذار اگر مصلحت بداند حتی به تشدید مجازات مرتکب جرایم متعـدد نیـز روي مـی   

ت قانونگـذار در ایـن   توان گفـ می. آورد بدون اینکه بخواهد کیفرها را با یکدیگر جمع کند
قسمت به دنبال راهی است که هم عدالت را اجرا کرده باشد و هـم بـیش از حـد ضـرورت،     

رسـد قانونگـذار در ایـن چـارچوب از     بنـابراین بـه نظـر مـی    . 1مجازاتی به اجرا گذاشته نشود
آزادي عمل بیشتري برخـوردار اسـت و الزامـات اخالقـی و فقهـی، او را در مرزهـاي خـود        

. اندنکردهمحدود 
همه، توسل به مقوله مصلحت و فایده براي تعیین مجازات در حالـت تعـدد جـرم از    بااین

اوال،ً مصلحت و فایده اجتماعی در طول زمان تغییر پیـدا  . رسددو جهت قابل ایراد به نظر می
بینـی هـا پـیش  تواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مـدت کند و قانونگذار نمیمی

در ایـن چـارچوب، آنچـه قانونگـذار بایـد انجـام دهـد صـرفاً تعیـین دامنـه مجـازات            . 2نماید
مرتکبین جرایم متعدد است تا در هر زمان دادرس بتواند با توجه به مصالح اجتماعی و حتـی  

گـاه نبایـد   ثانیـاً، عـدالت هـیچ   . شخص مرتکب، مجازات ضروري را مورد حکم قـرار دهـد  
ن قانونگذار هرچند ممکن است تحت تأثیر عوامـل گونـاگون بـه    ذه. 3قربانی مصلحت شود

ري است که از هاي مکتب نئوکالسیک حقوق کیفزمان آرمان عدالت و مصلحت اجتماعی یکی از آموزهتأمین هم.1
:ك.براي مطالعه بیشتر در این زمینه، ن. سوي اورتوالن، گیزو و روسی مطرح شد

.و بعد89میزان، صص :جلد نخست، تهران. حقوق جزاي عمومی). 1380.(اردبیلی، محمدعلی-
2. Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer look at pragmatic
legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review , Vol.28 , 2007 , p. 5
3. Leo Zaibert , Op.cit. , p. 56
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تـوان پـذیرفت کـه مصـلحت و     مـی سمتی که عادالنه نیست گـرایش پیـدا کنـد امـا هرگـز ن     
. 1هاي غیرعادالنه رهنمون کندسنجی نیز بتواند قانونگذار را به سمت اتخاذ تصمیمفایده

ین مصالح آن است چـه در ارتکـاب   تردید جامعه و اجتماعی که قانونگذار در پی تأمبی
کیفرماندن مرتکب پس از وقوع جرم نخست، سـهمی داشـته اسـت کـه بـه     جرم و چه در بی

بنابراین، مسئولیت بـین جامعـه و فـرد مشـترك اسـت و      . 2پوشی نیستهیچ عنوان قابل چشم
تـوان  همان گونه که جامعه مصالحی دارد که باید تأمین شود، فرد نیز مصالحی دارد که نمی

.ها چشم پوشیداز آن
در جـرایم  3هرحال، شاید بتوان ادعا کرد کـه تعیـین تکلیـف راجـع بـه تعـدد اعتبـاري       به

که مرتکب صـرفاً یـک رفتـار را    گیرد درحالیسنجی صورت میتعزیري بر اساس مصلحت
قانونگـذار در  . انجام داده است که قابل انطباق با دو ماده قـانونی یـا دو جـرم مختلـف اسـت     

دهد که مرتکب قصد ارتکاب جرم اشـد را  مقام تعیین مجازات، فرض را بر این مبنا قرار می
بدیهی است در این حالت قصد ارتکاب جرم اشد در واقع بـه مرتکـب تحمیـل    . داشته است

شود تا عنصر روانی در کنار عنصر مادي قرار گرفته و مجموعاً متهم را به مجـازات اشـد   می
توان گفت قانونگذار به دنبال آن است که نظم عمـومی را  حل میاین راهدر توجیه . برسانند

به حالت نخست بازگردانده و مصالح نظم سیاسی را با قـدرت بیشـتري مـورد حمایـت قـرار      
توانست بر طبق اصول اساسی حقوق کیفري ازجمله تفسـیر  دهد چرا که اگر جز این بود می

. تر را مرتکب شودمتهم خواسته است جرم خفیفبه نفع متهم، فرض را بر این بگذارد که 
به فرض کـه  . توان با قید مثالی مسئله را با وضوح بیشتري تبیین کرددر این خصوص می

او بـا رفتـاري کـه    . فردي با ارائه سکه تقلبی به صرّافی آن را در ازاي پول به صرّاف بفروشد
م مشـمول عنـوان کالهبـرداري    انجام داده است هم باعث ترویج سکه تقلبی شده است و هـ 

توان به بهانه رسیدن به عدالت زیر پا حتی حقوق و قانون را می. در واقع ، هیچ مصلحتی باالتر از عدالت نیست.1
.ت و فایده اجتماعی به فراموشی سپردگذاشت اما هرگز نباید عدالت را به بهانه مصلح

این جنبش به دنبال آن است که عوامل و . رویکرد جنبش مطالعات انتقادي حقوق در این زمینه قابل توجه است.2
شرایط اجتماعی مؤثر در تقصیر مرتکب را در قلمرو مسئولیت کیفري مورد توجه قرار داده و بر اساس آن، نوعی 

:ك.تر در این زمینه، نبراي مطالعه دقیق. کندئولیت کیفري فرد را پیشنهاد میرویکرد دیالکتیکی به مس
و 200میزان، صص: تهران. شناسی حقوق کیفري؛ رویکرد انتقادي به حقوق کیفريجامعه).1392. (جعفري، مجتبی-

.بعد
3. Ideal concurrence of offences
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چنین فردي فقط به مجازات جرم کالهبرداري محکـوم خواهـد   1از نظر قانونگذار،. شودمی
اما سؤال این اسـت کـه واقعـاً بـر     . شد زیرا این جرم شدیدتر از جرم ترویج سکه تقلبی است

یـد  تردشـود؟ بـی  چه اساسی قصد ارتکاب جرم شدیدتر در مـورد او احرازشـده دانسـته مـی    
گیـرد و  قانونگذار فقط بر اساس مصالح مربوط به نظم عمومی چنین فرضی را در پـیش مـی  

توانست به همان کیفر ترویج سکه تقلبی رضایت داده و حکم کالهبرداري را فقـط  الّا او می
براي مواردي که مرتکب مستقلّاً خواسته است با توسل به مانورهاي متقلبانه مـال دیگـري را   

کـه بـه نفـع وي    صورتیتوان عمل فرد را بهدیگر، در جایی که میعبارتبه. ایدببرد حفظ نم
باشد تفسیر نمود دلیلی براي تفسیر به ضرر او وجود ندارد مگر آنکه پاي مصـالح عمـومی و   

همه، نباید فراموش کـرد کـه مـوازین فقهـی نیـز در مـوارد تعـدد        بااین. سیاسی در میان باشد
.2تر استتر را گرفته و به دنبال اعمال مجازات سنگیناعتباري، جانب جرم شدید

بدین ترتیب، طی مباحث فوق، مبـانی احتمـالی تعیـین مجـازات در حالـت تعـدد جـرم،         
دانـان معتقدنـد،   مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه شد که برخالف آنچه بسیاري از حقوق

دیگـر، انگیـزه تشـدید    عبارتبه. قانونگذار در موارد تعدد جرم در پی تشدید مجازات نیست
تـوان مبنـایی بـراي تعیـین مجـازات در      خاطر ارتکاب بیش از یـک جـرم را نمـی   مجازات به

توان اثر قطعی تعدد جـرم دانسـت   بنابراین، تشدید مجازات را نمی. حالت تعدد جرم دانست
. اشـد بلکه صرفاً ممکن است اثر غیرمستقیم تعدد جرم در برخی از موارد تشـدید مجـازات ب  

) 1392مصـوب  ( رو، براي مطالعه آثار تعدد جرم در قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی     ازاین
بینی کرده است آثار احتمالی و قطعی که قانونگذار براي این حالت پیشالزم است که همه

.مورد مطالعه قرار گیرد

)1392مصوب ( آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسالمی . 2
خصـوص مبحـث مربـوط بـه تعـدد جـرم       به قانون جدید مجازات اسالمی و بـه با نگاهی 

-رویکـرد نظـام  1370توان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید بـرخالف قـانون سـال    می
قانونگذار در این قانون اوال،ً تعدد جرم را در . مندتري نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است

تعیین مجازات در هـر مـورد را نیـز جداگانـه موردتوجـه      بینی نموده و نحوههمه جرایم پیش
سابق مجازات اسالمیقانون 46قانون جدید و ماده 131ماده : ك.ن. 1
.گیردنمونه آن در مورد تعدد اعتباري، جرم تفخیذ و جرم لواط است که در گفتار دوم مقاله مورد بررسی انتقادي قرار می.  2
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قرار داده است؛ ثانیاً، براي نخستین بار پـس از انقـالب، محـدوده تشـدید مجـازات را بـراي       
نکتـه اخیـر   . 1خوبی مشخص کرده اسـت مواردي که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به

م در قـانون جدیـد مجـازات    بدین معنی است که تشدید مجـازات، یکـی از آثـار تعـدد جـر     
تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجـازات جـرم   : آثار دیگر تعدد جرم شامل . اسالمی است

اشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدي است که در ایـن گفتـار همـه ایـن آثـار      
.گیردمورد بررسی قرار می

تعیین مجازات جرم واحد.2-1
ب جرایم متعدد شده است قانونگـذار فقـط یـک مجـازات     رغم اینکه فردي مرتکگاهی علی
این حالت صرفاً مخصوص مواردي اسـت کـه اوالً جـرایم ارتکـابی     . کندبینی میرا براي او پیش

عنوان مثال، فردي کـه بـه  به. ازجمله جرایم حدي باشد و ثانیاً جرم حدي ارتکابی نیز یکسان باشد
از دستگیري و محاکمه فقـط بـه یـک مجـازات     کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس

محکـوم خواهـد   ) ضـربه شـلّاق   100( یا فقط به یک مجازات زنا ) ضربه شلّاق 80( شرب خمر 
ها متفاوت باشـد چنـین   همه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آنبااین. شد و نه بیشتر

ب، یک بار زنـاي غیرمحصـن و بـار دیگـر،     عنوان مثال، اگر مرتکبه. اي اعمال نخواهد شدقاعده
زناي محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چـون مجـازات   
هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم حدي مختلـف مرتکـب شـده اسـت کـه تعیـین       

د مجـازات  قـانون جدیـ  132مـاده  . شـود ها بر اساس قاعـده مـورد بحـث انجـام نمـی     مجازات آن
در جرائم موجب حد، تعدد جـرم موجـب تعـدد مجـازات اسـت      « : دارداسالمی چنین مقررر می

.»ها یکسان باشد مگر در مواردي که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن
بینی چنین حکمی تحت تـأثیر مـوازین فقهـی قـرار داشـته      تردید قانونگذار در پیشبی

هاي گوناگون کب، رفتارهاي مادي خود را در زمانزیرا آنچه مسلم است اینکه مرت2است

32ماده ) الف(در واقع، بند . قانون جدید مجازات اسالمی در قوانین قبل از انقالب سابقه دارد134مقررات ماده .1
قانون 134بینی کرده بود که امروز در ماده تقریباً همان حکمی را پیش) 1352اصالحی ( ومی قانون مجازات عم
حل خوبی براي موارد تعدد جرم در نظر گرفته بود بدین سان، باوجود سابقه تقنینی این حکم که راه. جدید وجود دارد

.زایی دیده نشدسال پس از انقالب، اثري از آن در قوانین ج35معلوم نیست که چرا تا 
هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود به . از دیدگاه فقهی، ارتکاب هر جرم، سببی است که مسبب آن مجازات است.2

بنابراین، در فرضی که اسباب . اي خالف آن وجود داشته باشدکند مگر آنکه دلیل یا قرینهنحو استقالل عمل می
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پوشـی از ایـن   است اما قانونگذار بـا چشـم  1تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادي
اي در مورد مرتکب تصـمیم گرفتـه اسـت کـه گویـا او فقـط یـک بـار         گونهتعدد مادي به

شـهید  . فقهی اسـت بینی آن در متون مبناي چنین حکمی نیز پیش. مرتکب جرم شده است
ثانی در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردي دو بار مرتکب سرقت شده و بین 

. شـود ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حـد سـرقت محکـوم مـی    آن
در موارد حد بـا تکـرار سـبب واحـد     گونه توجیه کرده است که دلیل چنین حکمی را این

شود زیرا در غیر این صورت تداخل اسـباب ایجـاد   تکرار نمی) ازات مج( مسبب ) جرم (
اعمـال  ) جرم ( در ازاي کدام سبب ) مجازات ( شود هر مسبب خواهد شد که معلوم نمی

. 2شده است
قـانون  132قانونگذار در مـاده  . رسدهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میبااین

کرده است که چنانچه جـرم و مجـازات یکسـان باشـد، حتـی      جدید مجازات اسالمی تأکید 
مسلّماً در . بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد10اگر فردي 

تــوان چنــین حکمــی را از مــواردي کــه مجــازات حــدي داراي مراتــب و تنــوع نیســت مــی 
اگـر  . چنـین اسـت  عنوان مثال، جرم شرب خمـر یـا زنـاي غیرمحصـن     به. قانونگذار پذیرفت

تـوان  گاه دستگیر شود مـی کرات مرتکب شرب خمر یا زناي غیرمحصن شده و آنفردي به
امـا چنانچـه وي   . پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنـا محکـوم شـود   

چند بار مرتکب سرقت حدي یا محاربه شده و پـس از آن در چنـگ عـدالت گرفتـار شـود      
کـه خـود   درحالی. رفت که وي فقط به یک مجازات محکوم خواهد شدتوان پذیآیا باز می

انـد کـه مجـازات ارتکـاب ایـن جـرایم در صـورت تکـرار         شرع و متون فقهی تأکیـد کـرده  
متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حـدي یـا   

محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟

یک نافی تأثیر دیگري د مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچمختلفی وجود دارند هر یک مستقالً در ایجا
لذا نه جرایم و نه . بدین سان، در فرض تعدد جرایم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است. نخواهد بود

ر در این زمینه، براي مطالعه بیشت. ها استکنند و اصل بر تجمیع مجازاتکدام در یکدیگر تداخل نمیها هیچمجازات
، فروردین و مجله دادرسی، »انداز تعدد جرم از افق مبانی فقهیچشم«).1388.(ذاکرحسین، محمدهادي:ك.ن

.31-25، صص 73اردیبهشت، شماره 
1. Real concurrence of offences

.384، ص ... البهیه الشهیدالثانی؛ الروضه.2
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رسد در موارد تعدد جرم حدي مشابه، چنانچه مجـازات آن جـرم در صـورت    نظر میبه 
-توان و باید هر دو مجازات را که هریک داراي مرتبهتکرار داراي مراتب مختلف باشد می

اي خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکـم قـرار داد؛ بـه ایـن معنـی کـه       
قطع دسـت راسـت و سـرقت دوم مسـتوجب قطـع پـاي       عنوان مثال، سرقت اول مستوجببه

در واقـع،  . چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجـود نخواهـد داشـت   
فـردي  . در چنین مواردي سبب و مسبب براي هر رفتار کامالً مشخص و قابل تفکیک اسـت 

ر سـرقت  خـاط شود قطع دست راسـت او بـه  که پس از ارتکاب دو سرقت حدي دستگیر می
چنانکـه شـهید ثـانی    . تواند مورد حکم قرار گیـرد خاطر سرقت دوم میو پاي چپ او بهاول 

نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحـث تـداخل اسـباب را در ایـن زمینـه منتفـی       
.1دانسته است

هاتجمیع مجازات.2-2
د جـرم را باعـث تجمیـع    قانونگذار در قانون جدید مجازات اسالمی برخی از موارد تعـد 

هـا را اجـرا   ها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همـه مجـازات  مجازات
تعـدد مـادي در   : ها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفتـه اسـت  جمع مجازات. کند

جرایم حدي مختلف، تعدد مادي در جـرم قـذف ولـی بـا موضـوع مختلـف و تعـدد مـادي         
ی    بااین. دي و غیرحديجرایم ح همه، در مرحله اجراي حکم، گاه قانونگـذار ترتیـب خاصـ

هـاي جـرایم   بینی نموده است و مثالً جایی کـه یکـی از مجـازات   براي اجراي مجازات پیش
داند یا جایی کـه مجـازات حـدي بـا مجـازات      حدي اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا می

.دهدالناس قرار میت را براي مجازات حقالناس قابل جمع نیست اولویحق
در مورد فردي که مرتکب چند جرم حـدي مختلـف شـده باشـد حکـم قانونگـذار، جمـع        

عنـوان مثـال، ارتکـاب شـرب خمـر و زنـاي غیرمحصـن و سـرقت حـدي          بـه . هاسـت مجـازات 
خـاطر  سو و حکم قطع دست راسـت بـه  خاطر زنا و شرب خمر از یکمستوجب حکم شلّاق به

دانسته ولی به ضعف این روایت ) ع(اعین از حضرت امام محمد باقری بر روایت بکیر بنایشان قول این دسته از فقها را مبتن. 1
به عقیده شهید ثانی، اگر شهود در یک زمان به آن دو سرقت شهادت دهند فقط یک قطع کافی است اما . اندنیز اشاره کرده

شد بهتر آن است که پاي چپ سارق اگر شهادت براي سرقت دوم بعد از شهادت براي سرقت نخست و قطع دست سارق با
.همان. شهید ثانی:  ك.ن.خاطر شهادت دوم قطع شودنیز به
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ها ممکـن اسـت، بـه    با توجه به اینکه جمع همه این مجازات. ت حدي از سوي دیگر استسرق
هـا را بـه اجـرا    قانون جدید مجازات اسالمی، دادگاه بایـد همـه مجـازات   132حکم صدر ماده 

هایی رنج و سختی بیشتر مرتکب اسـت و آنچـه در   طبیعتاً نتیجه اجراي چنین مجازات. درآورد
طور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی اسـت کـه وي فقـط    دارد بهسرنوشت مرتکب قرار 

تـر باشـد بـه   همه، در مواردي که یکـی از جـرایم او سـنگین   بااین. یک جرم را انجام داده باشد
که با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعیـد باشـند   ايگونه

عنوان مثال، چنانچه فـردي  به. شودعدام به اجرا گذاشته میفقط ا132به حکم تبصره یک ماده 
بر آن، هم براي بـار سـوم مرتکـب سـرقت حـدي      عنف دستگیر شود که عالوهبه اتهام زناي به

شده و هم در محاربه شرکت داشته اسـت بـاوجود اینکـه هـر سـه جـرم او شـدید و خطرنـاك         
رغـم شـدت   داند و عمالً چنین فردي علـی است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا می

دیگـر، چنـین   عبـارت بـه . رو نخواهـد شـد  گاه با تشدید مجازات روبهجرایم ارتکابی خود، هیچ
گـاه مجـازات تبعیـد یـا     هـیچ ) براي بـار سـوم   ( فردي با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدي 

.حبس ابدي را که احتماالً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد
آنچه در مورد جرایم حدي مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکـاب  

مـاده  4به تصریح تبصـره  . جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است
که قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعـداد  قانون جدید مجازات اسالمی درصورتی132

طبیعتاً در این مـوارد ممکـن اسـت تعـدد مـادي مختلـف       . شودیمقذوفین، حد قذف ثابت م
هاي مختلف نسبت به افـراد  ها یا مکانبه این معنی که مرتکب در زمان. صورت گرفته باشد

چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب بـه مجمـوع چنـد    . گوناگون مرتکب قذف شود
ون جدید مجازات اسـالمی نیـز   قان256مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 

. 1بر این مسئله تأکید نموده است
همه، در مواردي که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از ایـن  بااین

در واقع، هرچند قانونگذار در همه این مـوارد حکـم   . جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست

همه، در مواردي که فردي با یک لفظ چند نفر را یک جا مورد قذف قرار دهد ظاهراً فقط یک جرم و رفتار بااین.1
انه شکایت و مطالبه مجازات کنند مادي صورت گرفته است اما ازآنجاکه مقذوفین متعدد هستند چنانچه هریک جداگ

قانون جدید مؤید این مطلب است که مطالبه جداگانه 257ماده. ها حد قذف بر او ثابت خواهد شدبه تعداد همه آن
. هاي متعدد استباعث مجازات
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است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجراي یکی از ها را در نظر گرفتهکلّی تجمیع مجازات
ها را بر دیگري ترجیح داده است و آن در صورتی است کـه اجـراي مجـازات    این مجازات

قاعـده  . تـر یـا تـأخیر در اجـراي آن شـود     رفتن زمینه اجراي مجازات مهمدیگر، باعث ازبین
فقهی است، آن اسـت کـه   موردتوجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین

النـاس و  باید قبـل از مجـازات حـق   اهللا ها، اجراي مجازات حقدر همه موارد تجمیع مجازات
ها اجـراي  آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازات

اهللا و درگاه مجـازات حـق  هاي دیگر اولویت داشته و آنالناس بر همه مجازاتمجازات حق
را بـر حـد   ) الناسحق( د، قصاص قانون جدی133ماده . 1نهایت حق حکومت قابل اجراست

رفتن زمینه اجـراي قصـاص   شرط اینکه اجراي حد باعث ازبینترجیح داده است به) اهللا حق(
این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجـه  135ماده . یا تأخیر در اجراي آن شود

نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظـف اسـت حکـم    . تقرار داده اس
هـا  همه جرایم را در دادنامه خود صادر کنـد منتهـی در مرحلـه اجـرا چنانچـه بـین مجـازات       

.شودکه گفته شد اعمال میصورتیتداخل ایجاد شود ترجیحات الزم به

تشدید مجازات.2-3
مجـازات اسـالمی، تشـدید مجـازات اسـت کـه       یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدیـد 

این تشدید مبتنـی بـر یـک    . قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیري پذیرفته است
هـا دنبـال نکـرده    فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریـق جمـع مجـازات   

م تفکیـک کـرده   قـانون جدیـد، قانونگـذار دو وضـعیت را از هـ     134موجب مـاده  به. است
شود و حالتی کـه وي مرتکـب بـیش از    حالتی که فردي مرتکب حداکثر سه جرم می: است

اي را بـه قانونگـذار بـا ایـن تفکیـک خواسـته اسـت رویکـرد معقوالنـه        . سه جرم شده اسـت 
جـرم  10بدیهی است فردي که مثالً مرتکـب  . خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد

هـا باشـد بـاز هـم     صـورت جمـع حـداقل   ي این جرایم حتی اگر بههاشده باشد جمع مجازت
ممکن است حبس بـه انـدازه بـیش از عمـر یـک انسـان را بـه دنبـال داشـته باشـد کـه عمـالً             

ولی در اهللا گاهی پذیرفته شده استها در حقاز نظر برخی از فقها در فقه اسالمی قاعده تداخل بین مجازات.1
:ك.در این زمینه، ن. ها استالناس بنا بر جمع مجازاتحق

.628، ص 2الرساله، جلد مؤسسه: بیروت. التشریع الجنائی االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی. عوده، عبدالقادر-
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بینی کرده است که در حالت اخیر، مجـازات  رو قانونگذار چنین پیشازاین. غیرمنطقی است
.شودشدیدترین مجازات تعیین میِحداکثر به اضافه نصفو حداکثرمرتکب در فاصله بین 

اوالً، تعیـین میـزان تشـدید    . درمورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکـر اسـت  
بـدیهی اسـت   . مجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشـت 

       تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکـب بـیش از حـداکثر تعیـین شـود و تعیـین خـود
رو شاید بتـوان ایـن ایـراد را بـه قانونگـذار جدیـد       ازاین. 1توان تشدید دانستحداکثر را نمی

وارد دانست که در خصوص حالتی که تعـداد جـرایم ارتکـابی کمتـر از چهـار جـرم اسـت        
حداکثر همه جـرایم  134البته طبق ماده . حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعالم شده است

. گیرد اما فقط شدیدترین مجازات بـه موقـع اجـرا گذاشـته خواهـد شـد      مورد حکم قرار می
ثانیاً، قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهـار جـرم باشـد سیاسـت     
واحدي اتخـاذ نکـرده اسـت، بـه ایـن معنـی کـه چنانچـه شـدیدترین جـرم داراي حـداقل و            

اشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذ
چهارم بیشـتر از  شدیدترین جرم داراي مجازات ثابت باشد، مجازات قابل اجرا به اندازه یک

که در وضـعیت نخسـت، تشـدید بـه معنـاي      بنابراین، درحالی. آن مجازات ثابت خواهد بود
اهـد شـد و ایـن    گیـرد در وضـعیت دوم، تشـدید واقعـاً اعمـال خو     واقعی کلمه صورت نمـی 

. رسدقبول به نظر میتفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف از یک حالت غیرقابل

انتخاب مجازات حدي.2-4
رغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است که در برخی از موارد علی

ایـن  . مرتکب را فقط به مجازات حدي محکوم کرده و همان را نیـز بـه موقـع اجـرا بگـذارد     
وضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم ازجمله یک جـرم حـدي واقـع شـده اسـت      

عنـوان مثـال، شخصـی کـه هـم      بـه . لیکن ماهیت جرم حـدي و جـرم تعزیـري یکسـان اسـت     
مرتکب جرم سرقت تعزیري و هم مرتکب سرقت حدي شـده باشـد بـه حکـم تبصـره مـاده       

همچنین است در مـورد فـردي   . واهد شدفقط به مجازات جرم سرقت حدي محکوم خ135
در . که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا با همان شخص شده اسـت 

تنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسـته بلکـه  گونه موارد نهواقع، قانونگذار در این
.228، ص 2جلد . همان.اردبیلی. 1
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مرتکب، تخفیف نیز نظرکردن از مجازات جرم تعزیري خواسته است در حق اتفاقاً با صرف
. اعمال کند

نکته قابل توجه در این . علت سقوط مجازات جرم تعزیري در این موارد مشخص نیست
وضــعیت آن اســت کــه قانونگــذار حتــی نخواســته اســت مجــازات جــرم تعزیــري در رأي   

رسـد در ایـن تبصـره قانونگـذار در بیـان حکـم       لذا به نظـر مـی  . محکومیت مرتکب قید شود
دو برداشـت  135دیگر، با توجه به تبصره مـاده  عبارتبه. الزم را نداشته استموردنظر دقت

تـوان بـه عمـل آورد    متفاوت در مورد منظور قانونگذار از اجتماع جرم حدي و تعزیري مـی 
.ها اصوالً با منطق و استدالل حقوقی سازگار نیستکه یکی از آن

اً خواســته اســت آن دســته از برداشــت نخســت اینکــه قانونگــذار در ایــن تبصــره صــرف 
دهنده جرم تعزیـري  دهنده جرم حدي و هم تشکیلرفتارهایی را که در آن واحد هم تشکیل

عنوان جرم حدي در نظر گرفته و مرتکب را نیز فقط به مجازات حدي محکوم است فقط به
ي و لیکن برداشت دوم آن است که منظور قانونگذار، ارتکاب جداگانـه جـرایم حـد   . نماید

بـه صـراحت   . تعزیري بوده است بدون اینکه این جـرایم بـا یـک رفتـار حاصـل شـده باشـند       
در ایـن مـوارد فقـط مجـازات جـرم حـدي مـورد حکـم قـرار گرفتـه و از           135تبصره مـاده  

.نظر خواهد شدمجازات جرم تعزیري صرف
نگـذار بـه  ت فوق و اظهـارنظر در مـورد اینکـه قانو   فاودر مقام داوري بین دو برداشت مت

خصـوص  به. راستی دنبال چه منظوري بوده است باید گفت برداشت دوم، دور از ذهن است
دیگرسخن، چنانچه فـردي یـک   به. وقتی که موضوع جرم، اموال و اشخاص گوناگون باشد

بار مرتکب جرم سرقت تعزیري شده و چند روز بعـد مرتکـب جـرم سـرقت حـدي از یـک       
. پوشـی از مجـازات جـرم نخسـت او وجـود نـدارد      اي چشـم مکان دیگر شده باشد دلیلی بـر 

. در مورد جمع بین مجازات این جرایم تصریح کافی دارد135ضمن اینکه صدر ماده 
نحو مبهمی نگارش یافتـه کـه چنـین برداشـت     به135بنابراین، هرچند ابتداي تبصره ماده 

منظور قانونگذار صـرفاً رفتـار   کند، تردیدي نباید داشت که نادرستی را نیز متبادر به ذهن می
عنـوان  بـه . دهنده جرم حدي و جرم تعزیري استحال تشکیلزمانی بوده است که درعینهم

مثال، کسی که مرتکب زنا شده است در مورد همان فردي که با او عمـل زنـا را انجـام داده    
ایـل نیسـت کـه    است حتماً اعمال نامشروع دون زنا را نیـز انجـام داده اسـت امـا قانونگـذار م     
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یا کسی که با شکسـتن حـرز،   . 1مرتکب در خصوص رفتار دوم نیز مورد مؤاخذه قرار بگیرد
سرقتی را انجام داده است چه بسا در همـان محـل، شـیء دیگـري را نیـز کـه در حـرز قـرار         

او در یک زمان و در مورد یک موضوع واحد، هـم مرتکـب   . نداشته است با خود برده باشد
لــیکن از نظــر قانونگــذار فقــط . اســت و هــم مرتکــب ســرقت تعزیــريســرقت حــدي شــده 

.محکومیت به مجازات سرقت حدي در مورد او کافی است
135شـود کـه در انتهـاي تبصـره مـاده      خصوص از آن جهت تقویت مـی این برداشت به

کـه قـذف   قانونگذار به هنگام استثناکردن جرم قـذف تصـریح کـرده اسـت کـه درصـورتی      
دشنام نسبت به دیگري باشد هم مجازات حدي و هم مجازات تعزیري هر نسبت به شخصی
خواهـد بگویـد کـه چنانچـه فـردي بـا       بدیهی است قانونگذار صراحتاً مـی . دو قابل اجراست

مخاطب قرار دادن دیگري پدر او را قذف کند هم مرتکب دشـنام بـه مخاطـب شـده و هـم      
ن و مکـان ایـن عمـل را انجـام داده     مرتکب قذف نسبت به پدر وي که هرچند در یـک زمـا  

2بر این، چنـین رویکـردي در تبصـره    عالوه. 2است اما بابت هر دو جرم قابل مجازات است
در تبصـره اخیـر، قانونگـذار حـالتی را کـه دو      . قانون جدید نیز داراي سابقه اسـت 132ماده 

ه قـرار داده  عنـوان ارتکـاب جـرم اشـد موردتوجـ     شوند بهجرم حدي طی یک رفتار واقع می
عنوان مثال، فردي که به ارتکـاب جـرم لـواط مبـادرت کـرده اسـت قطعـاً مرتکـب         به. است

از نظر قانونگذار چنین فردي فقط به مجازات جرم لواط کـه شـدیدتر   . تفخیذ هم شده است
. است محکوم خواهد شد

انتخاب مجازات جرم اشد
می، انتخـاب مجـازات جـرم اشـد     یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجـازات اسـال  

ایـن حالـت ظـاهراً در    . است که در قوانین گذشته نیـز چنـین رویکـردي داراي سـابقه اسـت     
بـودن  بـودن جـرایم ارتکـابی و اعتبـاري    تعزیـري : صورت اجتماع دو شرط قابل تحقق اسـت 

زمـان داراي  شرط اخیر بدین معنی است که الزم است یک رفتار مـادي مرتکـب هـم   . تعدد

عنوان مثال شهید ثانی در شرح لمعه ظاهراً به. بوده استقانونگذار در این خصوص متأثّر از منابع و متون معتبر فقهی. 1
:ك .ن.تر را مورد اتفاق فقها دانسته استپوشی از مجازات جرم خفیفچشم

.360ص. همان.شهیدثانی-
:ك.عنوان نمونه، نبه. توان رد پاي موازین فقهی و مذهبی و شرعی را مشاهده کرددر این رویکرد نیز می. 2

.365ص . همان.یشهیدثان-
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قانون 131گونه که قانونگذار در ماده در این صورت، همان. یا چند عنوان مجرمانه باشددو 
امـا  . جدید تأکید کرده است، صرفاً مجـازات جـرم اشـد مـورد حکـم قـرار خواهـد گرفـت        

بودن جرایم ارتکابی ضـرورت دارد؟ و  سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا تعزیري
بودن تعـدد جـرم چیسـت؟ در ایـن قسـمت بـه بررسـی هـر دو         اعتباريراستی منظور از آیا به

.شودپرداخته میسؤال 
براي پاسخ به سؤال نخست الزم است تکلیف سؤال دوم مشخص شود و بایـد دیـد منظـور    

تعـدد اعتبـاري جـرم شـامل رفتـار      131بودن تعدد جـرم چیسـت؟ بـه تصـریح مـاده      از اعتباري
حال سؤال این اسـت کـه چـه تفـاوتی بـین      . 1دده جرم باشدواحدي است که داراي عناوین متع

رفتار واحدي که داراي نتـایج مجرمانـه   «و » رفتار واحدي که داراي عناوین متعدده جرم باشد«
وجود داشته است که قانونگذار در تبیین تعـدد اعتبـاري جـرم از عبـارت نخسـت      » متعدد باشد

134مـاده  1ند ماده بعد قانونگذار درتبصره استفاده کرده است؟ این تردید از آن روست که چ
عنوان تعدد واقعی در نظـر گرفتـه و   حالتی را که رفتار واحد داراي نتایج مجرمانه متعدد باشد به

. مشمول تشدید مجازات دانسته است نه مشمول انتخاب مجازات جرم اشد
در واقـع، در  . سـت رسد قانونگذار در استفاده از دو عبارت فوق، عامـد بـوده ا  به نظر می

تعدد اعتباري که از رفتار واحد چندین جرم قابل برداشت باشد این جرایم در عـرض هـم و   
شوند اما در تعدد واقعی که رفتار واحد داراي نتـایج مجرمانـه متعـدد باشـد     زمان واقع میهم

دیگرسـخن، منظـور   بـه . آینـد وجـود نمـی  زمـان بـه  این جرایم در طول هم قـرار داشـته و هـم   
حالتی است که جرم یا جرایمی پس از یک رفتار مجرمانـه  134ماده 1قانونگذار در تبصره 

از وصـف 131به همین دلیل است که قانونگذار در این تبصره برخالف مـاده  . وجود آیندبه
که بحث راجع به 131استفاده کرده است در حالی که در ماده » رفتار«براي واژه » مجرمانه«

بنـابراین، چنانچـه از یـک رفتـار     . به کار بـرده اسـت  تنهارا » رفتار«است کلمه تعدد اعتباري 
وجود آیـد مـورد از مصـادیق تعـدد واقعـی اسـت نـه        مجرمانه چندین نتیجه مجرمانه دیگر به

زمان داراي دو یا چند عنوان مجرمانـه  که یک رفتار عادي همبرعکس، درصورتی. 2اعتباري

دانان نیز غالباً به همین صورت تعدد اعتباري این رویکرد توسط قانون سابق نیز مورد توجه قرار گرفته بود و حقوق. 1
.222ص . همان.اردبیلی-: ك .براي نمونه، ن. اندجرم را تعریف کرده

رسد سرقت کتیبه دانان به نظر میجا اشاره به این نکته ضروري است که برخالف نظر برخی از حقوقدر همین. 2
یعنی . گیردمنقوش از جمله مصادیق تعدد واقعی است نه تعدد اعتباري زیرا سرقت کتیبه بعد از تخریب آن صورت می
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.تعدد اعتباري است نه واقعیمتعدد باشد مورد از مصادیق 
کنـد  عنوان مثال، کسی که در مأل عام متجاوزانـه اقـدام بـه بوسـیدن زن نـامحرم مـی      به

عنـف و از  زمان مصداق عمل منافی عفت در منظر عمومی و هتک نـاموس بـه  عمل او هم
موارد تعدد اعتباري است که به حکم قانون باید مجازات جرم اشد یعنی هتک ناموس بـه 

قلبـی بـه صـرافی پـولی را     همچنین فردي که با ارائـه سـکه ت  . در مورد او صادر شودعنف
زمان شـامل تـرویج سـکه قلـب و کالهبـرداري و از مصـادیق       کند عمل او همدریافت می

عنـوان  قانون جدید مجـازات اسـالمی فقـط بـه    131موجب ماده تعدد اعتباري است که به
منـزل توسـط همسـر بـراي مـدت طـوالنی       لـیکن تـرك  . کالهبرداري محکوم خواهد شد

چنانچه جرم مستقلی باشد و منجر به ترك انفاق شود از مصادیق تعدد واقعی است که بـر  
شـامل  صـرفاً بنابراین، تعدد اعتبـاري  . شوددر مورد آن تصمیم گرفته می134اساس ماده 

ین مجرمانـه  عناوشود که این رفتار داراي میرفتار واحديحالتی است که فردي مرتکب 
.استمتعدد

با توجه به مفهوم و قلمرو تعدد اعتباري که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت در پاسخ بـه  
قانون جدیـد  132ماده 2سؤال نخست باید گفت حتی حالتی هم که قانونگذار در تبصره 

رسـد  جداگانه مورد توجه قرار داده است از مصادیق تعدد اعتباري است و لذا به نظـر مـی  
بـه . بودن جرایم ارتکـابی بـراي شـمول عنـوان تعـدد اعتبـاري نیسـت       ضرورتی به تعزیري

دیگر، عمل فردي که در حال لواط مرتکب تفخیذ هم شـده اسـت مصـداق رفتـار     عبارت
بـودن  واحدي است که داراي عناوین مجرمانه متعدد است و لذا تردیدي در تعدد اعتباري

ار در مقـام تعیـین مجـازات چنـین فـردي نیـز نظـر بـه         از همین رو قانونگذ. رفتار او نیست
اجراي مجازات جرم اشد داشته اسـت مگـر اینکـه گفتـه شـود قانونگـذار در مـورد تعـدد         

تـر ندیـده اسـت    خاطر جرم کم اهمیتاعتباري اصوالً نیازي به صدور حکم محکومیت به
دهد کـه  نشان میدر خصوص تعدد لواط و تفخیذ و امثال آن 132ماده 2اما ظاهر تبصره 

صدور حکم محکومیت در مورد هر دو جرم الزم است هرچند فقط مجازات اشد قابلیت 
. اجرا دارد

.222ص . همان.اردبیلی:  ك.بودن این تعدد، نبراي مطالعه دیدگاه موافق اعتباري. جرمی به دنبال جرم دیگر
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نتیجه
هاي محتمـل اسـت کـه فـردي بـا نقـض هنجارهـاي کیفـري         تعدد جرم یکی از وضعیت

بحـث تعیـین مجـازات مرتکـب مطـرح      در این وضـعیت جدیـد  . وجود آوردممکن است به
. بایـد متفـاوت از وضـعیت مرتکـب جـرم واحـد یـا مجـرم مکـرر باشـد          اً شود کـه مسـلّم  می

قانونگـذار ســابق بـا تفکیــک تعـدد واقعــی از تعـدد اعتبــاري، در مـورد تعــدد اخیـر اجــراي       
مجازات جرم اشد را مورد توجه قرار داده بود و در خصوص تعدد واقعـی نیـز نظـر روشـنی     

که در موارد تعدد واقعی غیرمختلف بـه  راجع به نحوه تعیین مجازات مرتکب نداشت جز این
.تشدید مجازات مرتکب تمایل نشان داده بود

اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردي را که مشمول عنوان تعـدد  
در ایـن چـارچوب، البتـه سیاسـت کیفـري      . تـر مشـخص نمایـد   صورت واضـح جرم است به

نکرده است اما وضعیت تعـدد واقعـی تـا حـدودي     قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباري تغییري 
در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی مختلف عـدالت، فقـه و فایـده   . دگرگون شده است

گرایی آثار متفاوتی را براي تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشـدید  
ات اسـالمی، تعـدد جـرم آثـار     دیگر، با توجه به قانون جدیـد مجـاز  عبارتبه. مجازات است

مختلفی را در پی خواهد داشـت کـه تخفیـف مجـازات و تشـدید آن در شـرایط گونـاگون        
تـوان گفـت کـه تعـدد جـرم از کیفیـات عینـی        سان هرگـز نمـی  بدین. ازجمله این آثار است
.تشدید مجازات است
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