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 چکیده

و پنسا  باا ح اس اهاکها ااا 9911عدد جرم در قانوو  اان م ازان حت  اعز تع  ار  بررسی تحوالت ت
تر حست احاور سن   اتوح   ح  تعدد جرم سنزیده ن   قوقی ح رح  و حرد  در قنعده ک ح  وظنمرو کردادحم

 صار   پذ رش ومن د بن وجود رح عرد ن  اشترک  مچو تحقیق در ح س ووشتنر حست. ح س پژو م ثنبت ای
اعناو ، حرد  در  او    تعادد در حشاد وح اد ایفار و تزمیعای تفر د ، اعنو ، ایفرگذحر  و اند  ددتع

شننسی تعدد جرم بن تصر   قنوووی با حوصرحف تعدد اعنو  ح  رفتنر وح د دحرح  حوصنف ازرانوا اتعادد گووا
در  و ه ایفر گذحر   بن رحبطا عموم و خصوص اطهق، پذ رش حصل تعدد حوگنر  اند  جرحئم ارتعط و ح رح 

 ازان حت باا جرحئم، تصر   تعدحد پن ا بر اتغیر اشدد ازن حت بن تفکیک جرحئم اختهف و غیر اختهف، حعمنل
 تخفیاف  ان  تکمیهای، حاکان ایفر ن  تععای و حصاهی اشانبا ازن حت وتیزا، وجوب حعمنل تعدد حشد در

  .حودتر  حتخنذ ومودهوهعتنً اعقول سینست ایفر  حرفنقی وهند ن  بر اترتب آثنر ازن حت، تعییس

 

 .تعدد وتیزا، تعدد اعنو  ،تعدد اند  ،تعدد جرم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دو رفتنر ازرانوا  ن رفتنر وح د بن دو وصف ج حئی توسط  ک وفر پایم ح  تعدد جرم حرتکنب  دحقل 

صدور  کم قطعی دربنر   ر ک ح  آوهنست. شرط حرتکنب  دحقل دو ب ه وهند تعدد جرم رح ح  افن یم 

وزیاب  ؛991: 2882 ،سان د )وماوراتمان   ای 9ارااببعاندت و  ، جرحئم اهتمر ، شرات در جرم

(. حرتکنب جرحئم پیم ح  صدور  کام قطعای اعیانر اشاترک ح ارح  و حرد  در 452: 9102 ، هنی

بن ح س  نل تعدد و تکارحر جارم اانو  (. 211: 2898، تفکیک تعدد ح  تکرحر جرم حست)توفیق ازنلی

 ، ایفر  قطعی ارتکب چند جارم شاود حلزم  ویهتند و حگر شخصی پز ح  صدور  کم احکوایت

ح  اصند ق جم  تکرحر و تعدد جرم حست و بن ارتکب اطنبق قوحعد خنص  ر  ک ح  آوهان رفتانر اای 

قنعده تعدد جارم بمنظاور برقارحر  تاوح   ایان  (. 921: 2882 ، ومور ؛211: 9154 ،شود)خطیب

ح اس اهام پیوواد وثیاق بان  حصول  فظ وظم عموای و حوصنف وحرد حدبینت  قوق ایفر  شده حست.

شننسی و ایفرگذحر  سنزیده تعدد جرم دحرد. چا آوکا ح   ک سو خطروانای ارتکعان  تعادد گووا

ح   اان ااا اس و تاارورت  فااظ وظاام عمااوای اقتراای سینساات ایفاار  جاارم و ب  کاانر   رفااا

 گیرحوا بن حلگو   تمیت و تشد د ایفر بر حسنس آاو ه  هنبگر  ایفر  االسایک بان  ادفسخت

 اکتاب اعینر ن  اطنبق ازن حت و جرم تننسب حصل د گر سو  ح  بن دحرودگی و ونتوح  سن   حست.

 اناوط -بان پرور  بن حوصنف جن گ  نی در فوگل حود شا در و ژهبا -حستحقنقی عدحلت  ن وکواالسیک

 وهبعاال(. 989: 9910 آبند ، ده  نجی)حست ایفر  وحانم بود  فرد  و ادحر ارحات انصفنوا، با

 جعفار ، جاوح )ایفار فههافا در وو س س حگرح  و پینادگرح  ن حود شا وهعی  ن  ونرسنئی و ا ح ن

 ایفار  سینسات حتخانذ باا انوط رح جرم تعدد قوحعد انرآاد ( 959: 9910  غالای، ؛51: 9915

  .  ومن دای اتوح   ترایعی
شننسای و و  او ه گووااح س پژو م در صدد  بررسی تطعیقی سینست ایفر  ح ارح  و حرد  در د

ایفرگذحر  تعدد جرم بن توجا با تحوالت حخیار در قانوو  اان م ازان حت  اعز تع  ار  اصاوب 
و پنسخگوئی ح س اهألا حست اا سینست ادحم اشور در برقرحر  توح   این  حصول  فظ وظم  99112

ح کنر ان  تفاوق بار برواد و ر نئی روا  ایعموای و حوصنف سنزیده و انرآادتر حست و ح  چا ونرسنئی
شننسی و ایفار گاذحر  تعادد جارم  ن چیهت. در  میس رحستن ح س پژو م در دو عنوح  اهی گوواآ 

 گیرد.تحهیهی اورد بحث قرحر ای –سنان   نفتا و اوتوعنت ارتعط بن آ  با روش توصیفی 
 

                                                           
اراب در تعر ف  قوقدحون  حردوی اتشکل ح  دو جرم  ن بیشتر و  کی ح  آوهن  عنصر جرم د گر و   ان ح  ایفیانت  جرم. 9

 (991: 2882اشدده جرم د گر انوند سرقت توأم بن تهد د  حست.) ومور،

 وو  ان ت ععنرت حختصنر  قن بن .2



ری تعدد جرم ردگوهن  09 (40)ایپپی ،  0011 تانپاییز و زمس   دوم، ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   شناسی و کیفرگذا

 

   

 . گونه شناسی تعدد جرم در ایران و اردن1
تعادد  شننسیر قعنل تعدد جرم در ار هة وخهت انوط با گوواحر  نبی سینست ایفر  ح رح  و حرد  د

 جرم و وجوه حشترحک و حفترحق آ  در ح رح  و حرد  حست.   
 

 شناسی صریح و مشترکگونه .1. 1
 ن  صر   و اشترک تعدد جرم در ح رح  و حرد  حست.  رچند در ان یات تعدد اند  و اعنو  ح  گووا

  و حرد  حختالفی وجود ودحرد؛ در تشخیص اصاند ق آ  رو کرد ان  اهی تعدد اند  و اعنو  در ح رح
  اتفنوتی حتخنذ شده حست. 

 

 تعدد مادی .1 .1. 1
 ان   اند تعدد 2قنوو  ازن حت حرد  12انده و  99129قنوو  ازن حت حسالای اصوب  992اطنبق انده 

 ار  اک ح    قطعی دربانر پیم ح  صدور  کم   حانرعمدیغ   ن چند جرم عمد ن بن حرتکنب دو  یوحقع
وفر ارتکب  ک ومووا چننوچا   برح د.جرح م اتعدد امکس حست اشنبا  ن اختهف بنشند د. رخ ایآوهن 
در  یمنا ح ت ام عدم رعنحئجر ن   ر دو فقره سرقت تع  ن    م جعل سند و تقهب در اهکوانت رححئجر
 ، گاردد  گار د یبادو بیباا آسا انزار یدر رحونادگ ینطیح تیبا ارگ انرگر و ب یانر انته طیاح

 اانوی اوتانه  ان طاوالوی  ةامکس حست در فنصاه اتعددم ئ. جرححستجرم اند  اشمول اقررحت تعدد 
 ، یرااس قانووو یگانوگ سنده حاان گانه دشاوحر حسات.   حغهب تعدد اند ق اصند صیتشخ .دنحرتکنب  نب

زرانواا ارتکاب ح  اوجعانت چانلم اجرم  ن  دف اکن  و   ان  ، یازن حت قنووو ، ده ب ه د ، اوتوع
 دو رو کرد وح د حوگنر  و تعدد حوگنر  حست. ح  جرم وح د و حتخنذ   تعدد اند   تمن

 

 رویکرد واحد انگاری  .1 .1 .1. 1
 جارم حوگانر  وح اد باا اتمن ال رح ح ارح  قرانئی شرح ط و ایفر ب ه حرتکنبی رو ا ، گنه  گنوگی عننصر

 ست.  ن    ر وموده حاطنبق ومووا
تعادد جارم  ردیابگ نف ر رش وه کی در چند ووبات ح     ن حگر انرانددر عرف دحدگنه - نخست

 م قنوو  ازن حت جارح 929در انده  آوچا» :یحدحره  قوقبنن با وظر ة  (.91: 9914 ،یهیحردب .وک)هتیو
 سیعازان حت اارتک د قنوو  تشد 5انده  2و تعصره  9انده  ک و تعصره  9902اهه  اصوب   رو نیو

                                                           
 .ح.م.ق حختصنر   روف بن .9

انتشار و باا  99/5/9148-9201تصو ب و در رو وناا رسمی شمنره  9148در سنل  94قنوو  ازن حت حرد  بشمنره   .2

 (.292: 2828دستخوش حصال نت شده حست)وک: ععی، 2891در  21اوجب قوحویس حصال ی و حخیرح قنوو  شمنره 
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 یموضوع خاص  حوزانم  برح رشوهحست اا حخذ   آاده ونظر با اوحرد 9 حختالس و اال عردحر ، حرتشنء
با دفعانت حخاتالس شاده بنشاد ااا در  یغاعنل یفرتن ح  صندوق خنص با دفعنت صورت گرفتا بنشد.

 در اقنبال شاود.یجارم احهاوب اا ک اازن حت و  سییازموع وجوه اذاور االک تع یصورت سیچن
 یه اص ندو ح   ن اعناوح  رشاوه گرفتاا بنشاد رح با یوجو  موضوعات جداگانه  برح  وچا فردچنن

 ا اوظر)«اشمول اقاررحت تعادد جارم حسات د حختالس ومن متفاوت یها زمان رح در یوجو  مختلف
2810/12/1- 5/99/9912  )   

حرتکانب    ووع انل اهاروقا و تانر ، اا احل سرقت شودیاتعدد احهوب ا یسرقت وقت -دوم 
مح   رح ظرف چند رو  سرقت اناد چاو    غها اوجود در حوعنر یحگر اه ح  ح س روآ  اتفنوت بنشد. 
دوم شاععا 1/0/9925-9200  شامنره)رح شاودیب ه اتعدد احهوب وم است یکیسرقت و نوع مال 

 (.22: 9914، یهیحردبعنلی اشور با وقل ح  وحو د
  اوتاور ایاوقه هایو حلصانق پاالک وسا  اوتاور ایوقه هایدر حرقنم پالک وس ریی ر چند تغ -سوم

)تع  ارحت(  ق.م.ح 128سا عنوح  ازرانوا جدحگنوا اقرر در اانده  ئیح هایوس سیو حستفنده ح  چن  گر د
حلصانق  و  اوتور ایوقه هاید نده حرقنم پالک وس رییحست اا تغ  انصرف ح  اوحرد کسیحست ل 99152

 یحدحره  قاوق ا اوظر)بنشد نفر کی ایوقه هایوس ح سده اننده ح  و حستفن  گر د  اننده پالک خودرو

9121/10/1-94/2/9911.) 
 کج ایدحرود و اعموالً  یاشترا یاا وفقا  وجا حشخنص وحجب حلنفقا اا  ودگ یدر  نلت -چهارم

)انوند وفقا  وجا و حوالد( ترک حوفنق آوان  تارک  شودیح  آون  پردحخت ا ک سهم  ر  کیو بدو  تفک
 ک اح   ام بنشاد و ساهم  ار   آون  جادح یاحل  ودگ کایشود. حان در صورتیل وح د احهوب افع

 یحدحره  قاوق ا اوظر)شاودیح  آون  جرم جدحگنوا احهوب ا ک پردحخت شود ترک وفقا  ر  جداگانه
451/10/1- 5/4/10  .)   

فتنر ان  ارتکاب ر واح د هبا هدف رسیدن به یک نتیجه مجرمانشخصی  در  قوق حرد  وی  حگر
 وح ادجارم  شاود اک وفار  رسانود  قتل ازرانوا اتوحلی انوند ح رحد تربنت اتعدد چنقو با انظور با

 (.  202و  211: 2898، )توفیق ازنلیایگردد احهوب
 

 رویکرد تعدد انگاری  .2 .1 .1. 1
ل  اانوی رغم وقوع  ک فعنلیت ازرانوا حان در حوتنع و ح وحل اختهف  منوناد فوحصابرخی اوحرد با در

ب ه د دگن   ن عننو س ازرانواا رو اا قرانئی ح ارح  اتمن ال باا حتخانذ ،  ر چند اوتنه  ن تعدد اوتوع
  ن    ر شده حست. رو کرد تعدد حوگنر  اطنبق ومووا

                                                           
 ح.ک. بن  روف حختصنر  ق.ت.م.ح. .9

 بن  روف حختصنر  ق.ت .2
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احهوب و اشمول اقررحت تعادد جارم یحده سا جرم عه  یسه دستگاه اتومب سرقت ح  -نخست
 یحدحره  قوق ا وظر) در اوتوع ودحرد  ریثأ ن تاشنبا بود  آ   ن وسرقت سیب یفنصها  انو یام.حست

9415/15/1- 91/1/15.)   

انندگن  در انن عاا عاالوه بار ح  شارات یک در فرض تحقق انن عا چننوچا ح رح  شود  -دوم

ارتکاب دو رفتانر ازرانواا و ، وماوده ضرب و جرححقدحم با  سیوهعت با فرد اع شرکت در منازعه

  (. 1/4/15-9941/15/1 یحدحره  قوق ا وظر)تعدد جرم حست اشمول اقررحت

بنشاد عاالوه بار ازان حت شاروع باا  شروع به جرم اختالس توام با جع  س ند چننوچا -سوم

 .شودیاحکوم ا  یاقررحت تعدد جرم با ازن حت جعل و ت حختالس بن رعن

ح   وحسات   فریگذحر ا تعدد جرم ح  جرم وح د حرحده قنوو تمن   سنزم رو کرد بن هتا و االک

حستنعنط ومود.گنه ععنرحت قنوو  داللت آشاکنر بار جارم وح اد بن د انر رفتا در اتس قنوو  ععنرحت با

در ق.ت.م.ح.ح.ک.  2انناده شاعکا اوتاوع اانده   ر عار ن د نده  لیومووا چننوچا تشک  دحرد برح

ا بور با وتاو  قنبال حساتنعنط ح  اتس اقرر  د انده شرات ومن س اذاور در ح م جرح  اند نتیعمه

 -9190/10/1یحدحره  قااوق ا رخ دحده حساات)وظر  ه قنوووگااذحر جاارم وح ااددحرحساات اااا بناان بااا ح

اوتاوع  صیتشاخ بارح با عارف دحدرس حرحده قنوووگذحر اشف وگردد رجوع  چننوچا(. 91/9/9911

تند با عارف صار   و ی حست. تعدد حوگنر  بن د اه ر پرووده حل حاخنص اتننسب بن حوتنع و ح وحل 

ح تینط و حصال  ، حصول برحئت ، اههم بنشد و حال اقترن  حصل قنووومند  جرم و  کوات قنعده درء

 اتعادد ازرانواا وقن   بن د اند  در تعدد وح د حوگنر  جرم حست.  قوقدحون  حردوی اعتقدود ، عدم

 ان  حئی وظیر سارقتازرانواح  ح نرو چننوچا رفتنر . بنشند اهتقل اعنو   ن اند  راس جهت ح  و

اختهف در حوتنع و ح وحلی رخ د د اا عرفن قنبل حوتهنب با حرحده ازرانوا غیار قنبال تز  اا فنعال 

 ن  اختهف در بنشد  ک جرم و در غیر ح نصورت جرحئم اتعدد قهمدحد ای گردد. برح  ومووا سرقت

ربوده شاده  ان با ه د اده وح اد  ان  ان  و اکن  وح د  ن بهینر و د ک جرم وح د حست خوحه حاوحل 

 (211: 2898، )توفیق ازنلیاتعدد بنشد

 

 تعدد معنوی .2 .1. 1

 تک عارض د گار  در اکان  عماوای تعدد اعنو  رفتنر وح د بن دو  ن چند وصف ازرانوا حست. 

ق.م.حرد  و  214و  928وحجد دو وصف ازرانوا  تک عفت عموای و  تاک عارض اقارر در ااوحد 

بینی حوصنف پیم (.950: 2898،  د ثی ؛210: 2898، توفیق ازنلی .عنو  حست)وکومووا تعدد ا

ازرانوا اتعدد بن عننصر اناال اشاترک وانامکس حسات. ح  ح نارو تعادد اعناو  رح بن اد در حوصانف 

 ن برقرحر بنشد. پیوود جرح م ازرانوا اتعدد  جهتزو ومود اا بن وجود عننصر از ح پیوود  بیس آ 
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پیوود انال  ک جرم خردپیکر بن جرم پهاس پیکار ااا ح  آ  باا  ، دو گووا بنشد: وخهت توحود باای

پیوود بخشی ح  جرح م پهس پیکر بن  م ااا ح  آ  باا ، شود. دومرحبطا عموم و خصوص اطهق  ند ای

شود. در پیوود جرح م با شکل وخهت وصف ازرانواا خانص رحبطا عموم و خصوص اس وجا  ند ای

 بنشد. وصف ازرانوا عنم وی  ای قنبل حتصنف با

بننبرح س در فرض آوکا رفتنر خنص جرم حوگنر  وشده بنشد بن وصف ازرانوا عانم قنبال ازان حت 

خوح د بود. بنلعکز در پیوود جرح م ح  ووع دوم رفتنر ارتکب گنه قنبل حتصنف و گنه غیر قنبل حتصانف 

ب آ  در جرح م اارتعط باا وحاو عماوم و با حوصنف ازرانوا اتعدد حست. تعدد اعنو  در افهوم ون

خصوص اطهق قنبل تصور ویهت. چا آوکا در تعدد اعناو   ماا عنانو س ازرانواا حاان در جارح م 

(. 10: 9912، ارتعط حخیر حلذار تنهن وصف ازرانوا خنص در ار ها حجرح اعتعر خوح د بود) رحعات

 شود: با چند ومووا حشنره ای

صاورت ق.ت. و جعال شننسانناا با 592عانم وفاق اانده جعل حسنند رسمی بصورت  -نخست 

جرم حوگانر  و اخصاص جارم عانم  9918قنوو  تخهفنت حسنند سزهی اصوب  98خنص طعق انده 

 جعل حسنند رسمی حست.

ق.ت.م.ح.ح.ک و حرتشنء با انظور اقنبهاا بان وظانم  ان حرتشانء  9حرتشنء بصورت عنم در انده  -دوم 

قنوو  ازن حت حخاللگرح  در وظنم حقتصاند  اشاور اصاوب  9نده صورت خنص در ابصورت عمده با

 جرم حوگنر  و اخصص جرم عنم حرتشنء حست. 9941

ق.ت. جارم حوگانر  و  499و ربن م وو حد بطاور خانص در اانده  429آدم ربن ی در انده  -سوم

 اخصص ب ه عنم آدم ربنئی حست. 

ق.ت. جارم حوگانر  و  188در انده و تو یس در قنلب خنص  زو  480تو یس در انده  -چهارم

 اخصص ب ه عنم تو یس حست.

و حختالس با عنوح  واوع خنصای ح  خینوات در حانوات در  412خینوت در حانوت در انده  -پنجم

 ق.ت.م.ح.ح.ک جرم حوگنر  و اخصص خینوت در حانوت حست. 5انده 

 ا  بطاور و جعال حساکننس رح 525اانده  5جعل حسکننس رح   بطور اهای وفاق بناد  -ششم

ق.ت. جرم حوگنر  و اخصاص  524خنص)بن قصد حخالل در وت  پولی  ن بنوکی  ن حقتصند ( در انده 

 جرم وخهت حست.

 24ق.ت. در اوحد  411و  411گذحر در اننر جرم حوگنر  حفترحء بصورت عنم در اوحد قنوو  –هفتم

بینی وماوده و اخصاص پیم ک ووع حفترحء خنص رح  9904قنوو  اعنر ه بن اوحد اخدر اصوب  21و 

 بنشد.ب ه حفترحء عنم ای



ری تعدد جرم ردگوهن  05 (40)ایپپی ،  0011 تانپاییز و زمس   دوم، ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   شناسی و کیفرگذا

 

   

توحود ح  جهنت اختهف در راس اند   ن  ن  فوق روشس حست اا این  جرح م اتعدد ایح  ومووا

 ، اعنو  پیوود  بنشد. راس اند  جارح م امکاس حسات در عننصار اختهاف  منوناد رفتانر ارتکاب

با  م اتصل شوود. برح  ومووا جارح م اقارر فنعل جرم و برخی حوتنع و ح وحل د گر  ، اوتوع جرم

ق.ت. در اوتوع جرم با  م پیوود  نفتا حود. بن ح س  نل رحبطا ح اس دو جارم ح   414و  415در اوحد 

ووع عموم و خصوص اطهق حست و در روحبط جرح م ح  ح س ووع سخس ح  تعادد اعناو  گ حفاا حسات. 

 ک ازان حت حشاد حسات.  انل آوکاا در جارح م    رح حوال فههفا وت  تعدد اعنو  جرم تنهن حعمنل

ارتعط ح  ح س ووع قنوو  گذحر جرم خنص رح اخصص جرم عنم شننختا حست. وحوگهی ح اس تخصایص 

توحود با انظور تشد د  ن تخفیف ازن حت جرم خنص بنشد. حگر  دف اقنس تخفیف ازن حت جرم ای

حگر  دف تشاد د ازان حت جارم  حعمنل تعدد اعنو  و ازن حت حشد وقض غرض حست. ، خنص بنشد

خنص بنشد ترورتی با حعمنل قنعده تعدد اعنو  ویهت. ح  ح نرو بن خروج حوصنف ازرانوا اتعدد بان 

رحبطا عموم و خصوص اطهق ح  دح ره تعدد اعنو  وقوع آ  صرفن در حوصنف ازرانوا بن رحبطا عماوم 

 ن    ار  ایی  اک ناد ومووااو خصوص اس وجا قنبل تصور حست.جرحئم اارتعط ح  ح اس واوع  منو

 اخصص  م ویهتند.

دفس جهد اقتول با قصد فرحر ح  احناما انطعق بر حوصانف ازرانواا اقارر در ااوحد  -نخست

بنشد. چا آوکا جرح م اقرر در اوحد قنوووی اذاور در عنصار دفاس غیار ازان  ق.ت. ای 495و  552

 اعنو  حست.  م ارتعط و اصدحق تعددجهد با گووا عموم خصوص اس وجا با

ق.ت و  412فروش انل حانوی با غیر وحجد حوصنف ازرانوا خینوت در حانوت اوتوع اانده  -دوم

ح اس جارح م در  حسات. 9980حوتقنل انل غیر اوتوع انده  ک قنوو  تشد د ازن حت حوتقنل انل غیر 

 عنصر حوتقنل انل غیر با وحو عموم و خصوص اس وجا اشتراند.

 ینناا انتهی باا قتال غیار عماد قنبال حتصانف باا حوصانف اقارر در رحوندگی بدو  گوح -سوم

)عدم رعن ت وظنانت دولتای( باا  ق.ت حست. ح س جرح م در رحوندگی بدو  گوح ینناا 129و192اوحد

 حود.وحو عموم و خصوص اس وجا بهم پیوود  نفتا

ق.ت و  452سرقت  مرحه بن سال  انطعق بن حوصانف ازرانواا سارقت اقارر در اانده  -چهارم

 مل غیر ازن  سال  اقرر در قنوو  ازن حت قنچنق حسهحا و اهمانت و دحروادگن  ساال  و اهمانت 

 حست. حوصنف ازرانوا ا بور در  مل سال  اشتراند. 9918غیر ازن  اصوب 

و  9909قنوو  انوو  انرشننسان  رسامی اصاوب  91وهعت این  جرحئم اقرر در انده  -پنجم

اس وجا حست. ح  ح نرو چننوچا انرشننس رسمی در اقنبل در نفات ق.ت عموم و خصوص  500انده 

انل  ن حاتین   و با وف   کی ح  طرفیس دعوح حظهنر وظر خاالف وحقا  ومن اد اصادحق تعادد اعناو  

 (  29/2/11-9080/10/1ی حست)وظر ا حدحره  قوق
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انت اقارر ای توحود ح  طر ق تخر ب اهک  ن سن ر حقدح 418تصرف عدوحوی اوتوع انده  -ششم

در ح س انده رخ د د و تخر ب بر  هب وجود  ن فقدح  قصد امکس حست تصارف عادوحوی بنشاد  ان 

وعنشد. ح  ح نرو چننوچا فرد  با قصد صحنا سن   و تهیا آثنر تصرف حقدحم با تخر ب اهک د گار  

  (2/92/10-9421/10/1یومن د اصدحق تعدد اعنو  حست)وظر ا حدحره  قوق

 9919قنوو   من ات خانووحده اصاوب  52ق.ت و انده  499ئم اقرر در انده رحبطا جرح -هفتم

عموم و خصوص اس وجا حست و چننوچا اندر  پز ح  تولد وو حد در بیمنرستن  حو رح ر ن و احل رح 

 .(0/0/9910-15/10/1یاند اصدحق تعدد اعنو  حست)وظر ا حدحره  قوقترک 

ق تعدد اعنو  بر رفتنر وح د بان حوصانف ازرانواا در صد 12بنوجود آوکا پیم ح  تصو ب ق.م.ح 

انطق  قوقی ونگ  ر ح   اتعدد بن رحبطا صرفن عموم و خصوص اس وجا تصر   قنوووی وجود ودحشت؛

ق.م.ح. او د  992انده  2گذحر حخیر در اتنبعت ح  آ  آشکنر حست و تعصره پذ رش آ  بود. حرحد  قنوو 

جرح م اتعدد رحبطا عموم خصوص اطهق بنشد اصدحق تعدد  آ  حست. وفق اقرره ا بور چننوچا بیس

اعنو  وعوده و بهکا جرم خنص االک تعییس ازن حت خوح د بود انوند رحبطا وناشروع ااا باا وحاو 

با بعد و تفخیذ )بن دحشتس وهعت عانم بان با ه  229ق.ت و  ون بطور خنص در انده  491عنم در انده 

در ح اس ااوحرد  قانوو  ق.م.ح. جارم حوگانر  گرد اده حسات. 299و لوحط در انده  295لوحط( در انده 

 گردد. ارتکب فقط با ازن حت  ون و لوحط احکوم ای

در صورتی اا جرم  د  ح  جنز جرم تع  ر  بنشد انوند سرقت  د   995طعق تعصره انده 

م ارتکاب فقاط باا ازان حت  اد  احکاو ، و سرقت غیر د   ن  ون و روحبط وناشروع امتر ح   وان

چا آوکا بیس ح س جرحئم وی  رحبطا عموم و خصوص اطهق حست و ح  ح س رو فقاط ازان حت  9.شودای

 گردد.شد د  د  حعمنل ای

 احوصانف ازرانوا بان تعدد اعنو  عمال وح اد 51وفق بند وخهت انده  در قنوو  ازن حت حرد 

بن حوصنف ازرانوا اتعادد حست. قنوووگذحر حرد  تعدد اعنو  رح صر حن انحصر در رفتنر وح د اتعدد 

چننوچا رفتانر  51انده بند دوم اطنبق بن وهعت صرفن عموم و خصوص اس وجا قهمدحد وموده حست. 

وح د ارتکب انطعق بن حوصنف ازرانوا عنم و خنص بنشد دحدگنه اکهف با صدور  کام باا ازان حت 

                                                           
رفتنر وح د  حست اا  م وحجد وصاف ازرانواا  اد  و  ام تع  ار  حسات و  995ارحد اقنس ح  افند تعصره انده  .9

انصرف ح  اوحرد  حست اا شخصی   کعنر ارتکب جرم  د  و بنر د گر جرم تع  ر  ح  جنز  من  جرم  د  شاود) 

حدعن شود تعصره ا بور شنال تعدد اند  ویا  اای شاود. در غیار ح نصاورت (در اقنبل امکس حست 919: 9912جعفر ،

برح  ومووا دحرح  ح س پیناد غیر انطقی حست اا حگر    و ارد  ارتکب تعدد  ون با دفعنت اختهف شوود  ک  اد دحرد 

. بععانرت د گار و حگر  کعنر ارتکب رحبطا وناشروع اندو   ون و بنرد گر ارتکب  وان  شاوود اهاته م  اد و تع  ار حسات

ازن حت دو بنر  ون ح  ازن حت رحبطا اندو   ون و  ون در دو ووبت خفیف تر خوح د بود. تفهیر حخیر ح   یاث ترامیس حصال 

 قنووومند  ازن حت و  قوق اتهم ارج  حست
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 صانفوحدحرح   انوند ورود با ان ل غیار باا قصاد سارقت ااا  م اان وصف ازرانوا خنص حست. 

 تاک  ان  284انده  جبند  در و شروع با جرم سرقت 921انده در رات ان ل غیر  تک  اازرانو

و  تاک  928عرض د گر  در اکن  عموای اا وحجد حوصنف ازرانوا  تک عفت عماوای در اانده

 (.950: 2898 ، اد ثی ؛210: 2898 ،توفیاق ازانلی .)واک بنشادای .م.حرد ق 214عرض در انده

قنوووی رح وقض ومن د و  اازرانو وصنفقنوووی سن ر حا ازرانو وصنفذار حست چننوچا  کی ح  ح شن ن 

شاود بهکاا ح  ااوحرد شمرده ومای فعل وح د تنهن انطعق بن  کی ح  وصوص قنوووی بنشد تعدد اعنو 

فعال وح اد  اتعدد اصنف ازرانوحوچا آوکا در تعدد اعنو  ال م حست  .حست یتعنرض وصوص قنووو

ت اتفانو برخای در و کانال بن  کد گر ودحشاتا بنشاند بهکاا در برخای عننصار اشاتر پوشنوی  م

 (.991: 2882 ،ومور ؛190: 9111 ،)ععیدبنشند

 

 شناسی مبهم و نامشترکگونه .2. 1

حرتعنط دو  ن چند جرم ح  ح س جهت اا برخی جرحئم اقداا جرم غنئی حود و وتان   ازرانواا اتعادد 

اوجب حتخنذ رو کرد ن  اعهم و اتفنوت در شننسن ی تعدد جرم  ن  گوواا آ  در ونشی ح   ک رفتنر 

 ح رح  و حرد  شده حست. 

 

 )جرائم مرتبط( شناسی  مبهمگونه .1 .2. 1

گنه جرای اقداا حرتکنب جرم غنئی حست و در جرم وح د  ن تعدد جرم شننختس آ  تصار   قانوووی 

بنشاد تعادد غنئی قرن ی حرد  چننوچا جرای اقداا جرم  اطنبق رو ادر ح رح  و حرد  وجود ودحرد. 

در  .بنشاد غانئیجارم  اشاددهت نشود اگر آوکا جرم اقداا ح  عننصار  ان ایفیااند  احهوب ای

خیر رو ا قرن ی حرد  اطنبق قوحعد  ل تعنرض قوحویس ایفر  جرح م حرتکنبی رح جرم وح اد حصورت 

آرحء  قوقدحون  و رو ا قرن ی  .(202: 2898 ،لیتوفیق جمن ؛122: 9151 ،)اصطفی سعیدشمنردای

 ح رح  در ح س بنره اتشتت و اوجب  حتخنذ دو رو کرد اتفنوت شده حست.
 

 تعدد انگاری معنوی جرائم مرتبط .1 .1 .2. 1

(.  نایان  951:  9912 ،قینسی .شننسن ی تعدد اعنو   کی ح  رو کرد ن در ح س خصوص حست)وک

چننوچا جرای اقداا جرم غنئی  ن ح  لاوح م عرفای آ  -حوال ومن ند:دالل ایح س رو کرد ح س گووا حست

(. برح  وموواا ورود غیار ازان  باا 902: 9912، )فروغی بنشد خنرج ح   یطا تعدد اند  جرم حست

ان ل د گر  و خر دحر  اشروب با ترتیب ح  اقدانت و لوح م عرفی جرح م سرقت و شارب خمار و 

جرم اقداا برح  ازارم اوتاوعیت وادحرد و  -(. ثنوین44: 9914 ،ندحتیاصدحق تعدد اعنو  حست)س

تاوح  تنهن اقداا حرتکنب جارم غان ی حسات و اقادانت قنبال ازان حت ویهاتند. بارح  وموواا ومای
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اال عردحر  بن جعل سند و حستفنده ح  سند ازعول رح تعدد اند  تهقی و ازن حتهن رح جم  ومود. چا 

ح  سند ازعول برح  ازارم اوتاوعیت ودحشاتا و  ادف حصاهی فنعال  آوکا حرتکنب جعل و حستفنده

وی  تنهن در جرح م جعل و حساتفنده ح   98/9/9994 -9900اال عردحر  بوده حست. رح  و دت رو ا 

وقتی جرای اقداا -(. ثنلثن54: 9912 ، )بشیر ا سند ازعول بدو  حرتکنب اال عردحر  اعتعر حست

 ، توحود انشنء دو  ن چند جرم بنشدبدلیل ح نکا قصد وح د ومی ترور  و جدحوشدوی جرم غن ی حست

( برح  ومووا وقتی شخصی برح  940: 9912 ، قینسی ؛299: 9901 ،)بن ر  تعدد اند  وخوح د بود

ورود و گذحرد  تر نک در  ، اتهم ارد  د گر  با وگهدحر  اوحد اخدر حقدحم با شکهتس درب ان ل

انوا ارتکب تنهن اشتمل بر قصد ازرانوا حفترح حسات و بهحانف فقادح  رفتنر ازر، ومن دآ  احل ای

ح  تحت ح س عننو س تکو س وینفتا قصد ازرانوا تخر ب و ورود غیر ازن  با اهک غیر رفتنر ازرانوا

ق.م.ح وانظر باا  992عهای حلظان ر اانده  -(. رحبعان940: 9912، قینسای ؛252: 9909 ،)ووربهان حست

قدایت این  جرح م برقرحر وعنشد. قنئهیس با ح س د دگنه در رد ح س حستشکنل اوحرد  حست اا رحبطا ا

گو ناد گانه ازماوع اا جرح م اورد حشنره رفتنر ن  ازرانوا اهتقل و در وتیزا تعدد اند  حود ای

شاوود و باا حساتفنده ح  ساند ازعاول و وقن   و رفتنر ن قنووون  ن عرفان  اک وحقعاا عینای تهقای ای

 (.41: 9914، عنوح  ومووا حشنره ای ومن ند)سندحتیاال عردحر  با

( و برخای 94/2/9911-9121/10/1؛99/0/9910-991/10/1حدحره  قوقی قاوه قرانئیا)وظر ا 

حود. بر حسنس برخی آرحء صاندره ح  احانام بادو  و تزد اد  ن چنیس رو کرد  رح حتخنذ ومودهدحدگنه

سنخت اهید اقداا سرقت ، و اوجب ازن حت حشد وظر حستن  تهرح  ورود با اهک غیر ال اا تخر ب

جعال و حساتفنده ح   ، تخر ب قفل درب خودرو اقداا سرقت ح  دحخل آ  و  اک جارم ، و  ک جرم

سند ازعول اقداا اال عردحر  و اوجب ازن حت حشاد و ا ح مات تهفنای و تاو یس  ان تهد اد ح  

 .؛ واک24-21و  98-92: 9919، شاوود)ازموعا آرح  قرانئیطر ق تهفاس  اک جارم قهمادحد اای

 (.  942: 9912 ،قینسی ؛91: 9919 ،حردبیهی
 

 تعدد انگاری مادی جرائم مرتبط .2 .1 .2. 1

شننسن ی تعدد اند  جرح م اقدانتی و غن ی دوایس رو کرد در ح س اورد حست.  ناین  ح س رو کارد 

ح   کاد گر و اصادحق تعادد حصوال جرح م اقدانتی و غن ی اهتقل -ومن ند: حوالح س گووا حستدالل ای

(. بععنرت د گر اقداا بود  جرای برح  حرتکنب ب ه 49: 9915 ، فخر ؛951: 9912 ،حود)قینسیاند 

غنئی سنلب وصف ازرانوا آ  ویهت اگر ح نکا  ردو ب ه در قنوو  ازموعن وصاف ازرانواا خانص 

حرتکانب با ه د گار  اقداا بود  ب  ی بارح 9990اورخ2119دحشتا بنشند. اطنبق رح  و دت رو ا

جعال  90/9/9911-422(. وفاق رح  و ادت رو اا 22: 9914 ،حردبیهی .ونفی تعدد جرم ویهت)وک

 دف ح  جارم -(. ثنوین24سند و حستفنده ح  سند ازعول توسط  ک وفر دو جرم اهتقل حست) من : 
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جارح م  حوگنر  جرح م اقدانتی پیشگیر  ح  وقوع سن ر جرح م حست و انفی شننختس صرف ازان حت

حصل بر عدم تدحخل ازن حت  نست   رح -(. ثنلثن915: 9912، غن ی وقض غرض قنوووگذحر حست)قینس

حرتکنب  ر جرای سعب اهتقل و اقتری اهعب)ازن حت( اهتقل حست و قول تدحخل بن ح س حشکنل 

 اوحجا ای شود اا چننوچا ارتکب ح  جرم غن ی برحئت  نصل اند ومی توح  با جرحئم اقدااا جارم

 (. 919: 9912، حصهی رسیدگی ومود)قینسی

اال عردحر  ح  طر ق جعل سند ، ح ح س رو برح  ومووا سرقت ح  طر ق تخر ب قفل  ن درب ان ل

سارقت ح  طر اق ورود غیار  ، تو یس  ن تهد د ح طر ق ا ح مات تهفنای ، و حستفنده ح  سند ازعول

جعال ساند و  ، فنده ح  سال  غیار ازان تهد د  ن قتل د گر  بن  مل و حست ، ازن  با اهک د گر 

وگهدحر  آالت و حدوحت حستعمنل اوحد اخدر و اصرف ااوحد اخادر جارحئم  ، حستفنده ح  سند ازعول

حوااد.   اارح  اایی وجااا حشااترحای در عننصاار اااند  ح ااس جاارحئم وجااود اهااتقل و تعاادد اااند 

 (.91: 9914 ،ردبیهایح ؛918: 9912 ،؛ قینسای59: 9912 ، بشایر ا ؛11: 9912 ،اانمودحرد)صندق

با  کم جرحئم اقداا و غانئی تصار   و  9982قنوو  ازن حت عموای  92گووا اا انده  من  -رحبعن

چننوچا قنوووگذحر ازن حت حسالای قصاد حتخانذ  ، شمرددر  کم  ک جرم و  اوجب ازن حت حشد ای

وا جرحئم اصدحق تعدد ومود. ح  ح س رو در  نل  نتر ح س گوچنیس رو کرد  دحشت با آ  تصر   ای

 9912در اقررحت ذ ل فصل ششم قنوو  اعنر ه بن قنچانق اانال و حر  اصاوب  -خناهن حود.اند  جرم

ق.ت  521و  492حرحده قنوووگذحر بر ح تهنب تعدد اند  جرحئم ارتعط اناال اشهود حست. افند اوحد 

 داللت بر  میس اوتوع دحرد.

تاوح  اال ظاا ح اس رو کارد رح ای و رو ا قران ی وموواا  ن  حدحره  قوقی قوه قرنئیادر وظر ا

تهد د و حفتارحء حوزانم  ، ومود: چننوچا شخصی بن حرسنل پیناک حعمنل ازرانوا اتعدد  چو  تو یس

چو  تهفس فقط وسیها حعمنل ا بور بوده حست؛  ر ک ح  ح اس حعمانل ازرانواا اهاتقال قنبال ، دحده

(. برخاای 92/98/9914-448/14/1یر ا حدحره  قااوقوظق.م.ح حساات)992تعقیااب و اشاامول ااانده 

ا ح مت تهفنای  ، تهیا اهید و سرقت ،  ن تخر ب قفل درب خودرو و سرقت انل ح  دحخل آ دحدگنه

 .و واک 92-94: 9919، و تو یس ح  طر ق آ  رح تعدد اند  جرم شامرده حود)ازموعاا آرحء قرانئی

 (.  942: 9914 ،قینسی

وق با وحو اطهق دور ح  صاوحب حسات و تارجی  بان حتخانذ رو کارد حتخنذ  ر ک ح  رو کرد ن  ف

تفصیهی  ن وهعی حست. توتی  آوکا رحبطا جرح م اقداا و غن ی  ن تعن س  ن عموم خصوص اطهاق  ان 

عموم خصوص اس وجا حست.  نگنای اا بیس جرح م اقداا و غنئی  یی وجاا حشاترحای در عننصار 

نوووی تشد د ازن حت جرم غنئی شمرده وشاود و ح   ار جهات آوهن وعنشد  ن جرم اقداا ح  ایفینت ق

اهتقل ح   کد گر بنشند رحبطا آوهن تعن س و اصدحق تعادد ااند  جارم حسات. بارح  وموواا سارقت 
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حواد چاا آوکاا  ایی عنصار تع  ر  ح  طر ق تخر ب و ورود غیر ازن  با اهک غیر جارح م اهاتقل

ر  میس حسنس وی  چننوچا وفر حول حقدحم با تخر ب اشترای در راس اند  ح س جرحئم وجود ودحرد. ب

 ر اک  ، اهک و وفر دوم بدو  ازو  صرفن وحرد اهک غیر و وفر سوم حقدحم باا ربان م حااوحل ومن اد

فاروش اانل اهاروقا ح   ، تهد د ح  طر ق ا ح مت تهفنای ارتکب جرم اهتقهی شده حود. تو یس و

 ، ستفنده ح  ساند ازعاول ح  طر اق جعال ساندح ، سرقت ح  طر ق سنختس اهید ، طر ق سرقت آ 

اهاتقل ح   کاد گر و  ، شکنر غیر ازن  ح  طر ق  مل سال  غیرازن  بن عننصر اند  ااناال اتمان  

 حود.اصدحق تعدد اند  جرم

خانرج ح   یطاا  ، در اوحرد  اا بیس جرحئم اقداا و غنئی وهعت عموم و خصوص اطهق بنشاد

تاوح  باا رحبطاا وناشاروع  حت جرم خنص حست. برح  وموواا ایتعدد جرم حست و االک تعییس ازن

ق.م.ح  ن تفخیاذ اوتاوع 229ق.ت)انوند تقعیل و ارنجعا( و ب ه  ون اوتوع انده  491اوتوع انده 

 ق.م.ح حشنره ومود. 299و لوحط اوتوع انده 295انده 

ق تعادد خصاوص ااس وجاا بنشاد اصادح  نگنای اا پیوود جرح م اقداا و غن ی بگووا عموم و

توح  با اال عردحر  ح  طر ق حستفنده ح  سند ازعول حشنره وماود اعنو  خوح د بود. برح  ومووا ای

حئی قنبل حرتکنب و چا آوکا اال عردحر  جرای حست اا ح   ک طرف بن حستفنده ح   ر وسیها اتقهعنوا

د گر حستفنده ح  سند ح  ح س جهت عنم و اال عردحر  بن حستفنده ح  سند ازعول خنص حست. ح  طرف 

اال عردحر  ح  طر ق عرتا و فاروش  9ازعول بدو  اال عردحر  وی  جرم و ح  ح س جهت عنم حست.

اهکوانت تقهعی وی  با  میس گووا حست و اال عردحر  بان حساتفنده ح   ار وسایها اتقهعنواا عانم و 

اهاکوک تقهعای  اال عردحر  ح  طر ق عرتا و فروش اهکوانت تقهعی خنص حست حان با ه تارو  

بدو  اال عردحر  وی  قنبل حرتکنب و ح  ح س جهت عنم حست. رحبطا سرقت  د  و تخر ب وی  عماوم 

وخصوص اس وجا حست. چا آوکا سرقت  د  انوط با  تک  ار  حسات حاان تخر اب اناوط باا 

سرقت ویهت.  تک  ر  وی  گنه بن تخر ب و گنه بدو  تخر ب حست. رحبطا سرقت اههحنوا اوتاوع 

 9918ق.م.ح.ت و  مل سال   غیر ازن  اقرر در قنوو  قنچنق حساهحا و اهمانت اصاوب  452نده ا

 وی  ح   میس قهم حست.

شود در گذحر برح  ازموع جرح م اقداا و غنئی وصف ازرانوا خنص قنئل ایبرخی اوحق  قنوو 

شود و ارتکب اقررحت تعدد جرم حعمنل ومی 992انده  2ح س صورت بد هی حست اا اطنبق  تعصره 

حوگانر  خانص حخاتالس ح  تاوح  باا جرمگردد. برح  ومووا ایبا ازن حت اقرر در قنوو  احکوم ای

 ق.ت.م.ح.ح.ک حشنره ومود. 5انده   2طر ق جعل سند اوتوع تعصره 

 

                                                           
 (  292: 9910)شمز ونتر ، برخی اخنلف وقوع تعدد اعنو  دراال عردحر  بن  حستفنده ح  سند ازعول حود .9
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 گونه شناسی نامشترک)تعدد  نتیجه( .2 .2. 1

اتعدد دحشتا بنشد.  نلت وخهات  ازرانوا   وتن ن رفتنر وح د ارتکب امکس حست حوصنف ازرانوا 

، گنروودحرد) یخنرج تیوحقع زایاعتقدود تعدد وت یحست. برخ زایو  نلت دوم تعدد وت  تعدد اعنو

و حرد  در قعانل تعادد وتیزاا رو کرد ان   رح  اح گاذحرقنوو  .(901: 9914 ،یحسالا ؛249: 9922

فقدح  وص قانوووی جارم وح اد  ان تعادد  دحون  حرد  تعدد وتیزا رح بنحود.  قوقاتفنوت حتخنذ وموده

گاذحر ح ارح  در اقنبال قنوو  9(.950: 2898 ، د ثی ؛211: 2898، حود)توفیق جمنلیاعنو  شمرده

 کم  992انده  2عنوح   ک ووع اهتقل ح  تعدد جرم در بند چبا زایتعدد وت  ی صر  تمس شننسن

  گار اانل و قتال د ب زک انت  با تخرده حست. پرتنب ونروبا ازن حت حشد در جرحئم تع  ر  ومو

 گردد. یعرت ن  یازرانوا اتعدد طول   حست. رفتنر وح د امکس حست سعب وتن زایاصدحق تعدد وت

 ان  انت  با تخر ب پرتنب ونروزک با دحخل حتواعیل دحرح  سروشیس و حوفزنر آ  در صورتی اا  م

  گار نق دترتنب سنگ با سمت پنزره حپ و یعرت زایتعدد وتحتواعیل و قتل سروشینن  آ  گردد 

 ان شاایحصانبت خارده شدر حثار صن ب خنوا  تیو سپز اصدوا شایسعب شکهتس ش اا وخهت

   .(22-25: 9912 ،یحست)بهنا یطول زایگردد تعدد وت

ح  حوصانف ازرانواا  یک حود و حوتفنء وحجد وصف ازرانوا اهتقل   ح  وتن ک  ر  زایتعدد وت در

ترب وح د با    بانردحر انزار باا  رحد ومووا در ح  برح ازرانوا وخوح د بود.   نوت ر انو  تحقق سن

حوتفانء وصاف ازرانواا وقاص عراو ل واانً اوجاب  وحل عناوح  ، سیو سقط جن ده وقص عرو ب ه د

 بنشد. یوم سیجنازرانوا سقط

 ن ا ک اوقض  بن زایحان تعدد وت د دیرخ ا  یاقرره ج ح ک ح   میحل حانً بن وقض ب  تعدد اعنو

باا  یوموواا پرتانب سانگ انتها  بارح .(929: 9912 ،یحسات)فروغ ر پذحاکن   یچند اقرره ج ح

اقنبل چننوچا پرتانب آ   درحست.   یاقرره ج ح ک ح   میونقض ب  گر د تیانل و اصدوا ب تخر

 حست.   یاقرره ج ح ک با جرح ت چند وفر شود ونقض صرفنً  یانته

 ویهات و ال م د اومنیاا ت اتعدد افن اازرانو   وح د انت  با وتن صرف رفتنر زایدر تعدد وت

وموواا پرتانب ونروزاک انات  باا   بارح. اناال اشترک بنشاند  در عننصر راس اند واازران   وتن

اتعدد و    وتن سیب .حست زایتعدد وت  راس اند عننصردر  تفنوتبا رغم   گر انل و قتل د ب تخر

ومووا چننوچا   برح (.941: 9911 ،یحعظم) وجود دحشتا بنشد تیطا سععرحببن د رفتنر وح د ارتکب 

                                                           
 شاود اای  فاظ آ  و دت بنشد وح د حرحد  تصمیم با اهتند ازرانوا فعل اا  انوی با حعتقند  قوقدحون  حردوی تن .9

(.برخی اعتقدود حگار فعال وح اد اوجاب ح ارحد 211: 2898ازنلی، توفیق)بنشد اتعدد تصمیم آ  حجرح  وتن   آوکا ولو

 (.951: 2898،ح  اصند ق تعدد اعنو  جرم حست) د ثی صداا با دو وفر شود

 با اوجب قنوو  ان ت 992حلحنقی با انده  .2
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حست  زایبنشد تعدد وت  گر حتالف انل و قتل د س پرتنب ونروزک با دحخل پمپ بن  میاهتق زایوت

 زاایح  حوفزنر ونروزک بنشد تعادد وت  ر پذریثأبدو  ت یقهع هت ح  ح یحان چننوچا ارگ اقتول ونش

  با شالق و حجرح تیاحکوا یو صدور  کم قطع یبا حتهنم وح   گر د ایعه  فریا ت شکن .هتیو

با  کام دحدگانه تنهان در   با حتهنم قتل عمد در دحدگنه و قصنص و  فرد ایشهندت اذب عه ن آ  

ج  حفترحء و   گر عنال د ییقنبل حوتهنب با   ریحخ   خوح د بود اا وتن زایاصدحق تعدد وت یصورت

 حست.  یحثعنت آ  بر عهده ادع وعنشد و اذب ندتشه

بهکاا رفتانر وح اد  ویهات زایاتعدد تعدد وت دگن  دب ه ن رفتنر وح د بن اوتوعنت  صرف حصوالً

ح   ک ا ار   گاذحر بارحقانوو  ئنحساتثنن آوکااازرانوا اختهف شاود اگار    انت  با وتن هت بنیا

ععنرت باا .خانص قنئال بنشاد  فریا رو آثن تیاوتوع وفهایرفتنر وح د ف دگن  دب ه ن اوتوعنت 

 د گر بن د بیس تعدد وتیزا وحقعی و تعدد وتیزا  کمی قنئل با تفکیک شد.
 

 تعدد نتیجه واقعی  .1 .2 .2. 1

تعدد وتیزا وحقعی رفتنر وح د  حست اا وحقعن انت  با دو  ن چند وتیزا ازرانوا شده بنشاد. رفتانر 

بهکا جرم وح اد حسات. اقتران  حصال  زایتعدد وت وا حصوال اتعدد دگن  دب ه ن بن اوتوعنت وح د 

ح   وح د حوگنر  جرم حست، ح تینط و حصل عدم ، حصول برحئت ، قنووومند  جرم و  کوات قنعده درء

 ن ا ک اباا  آوهان تعهاقونروزک حعم ح   ک بن پرتنب  لیچند حتواع ب تخر    منونداوحرد رو در س ح

چناد وفار  یفروش حاوحل حانو، لفظ ک حفترحء با چند وفر بن ، لفظ ک با چند وفر بن  سیتو  ،چند وفر

حساتفنده ح  چناد فقاره ساند  ، اتقهعنواا نتیاعمه ک اانل چند وفر بن  لیحغفنل و تحص ، کعنره با 

شکهاتس  ، اعناهاا ک اباا حفارحد اختهاف در  یفاروش اهاکوانت تقهعا ،  اان  ک اازعول در 

 ک ارباود  چناد وفار در  ، یشا ک اپرتانب  نبوفر چند  ن  ک با  اتعهق اتعدد   نپنزره شایش

اهاک اشانع اتعهاق باا  یتصرف عدوحو ، با اهک اشنع اتعهق با چند وفر رازن یورود غ ، تیاوقع

چناد وفار در  یخصوصا ر ونحوتشنر تصا ، سند ک هف بن ختحاوحل حفرحد ا یرقنووویحوتقنل غ ، چند وفر

 .گ حفا حست زایسخس ح  تعدد وت ،ووبت ک در وفر  ک  هفاخت یخصوص ر حوتشنر تصنو ن  ان   ک 
 

 تعدد نتیجه حکمی .2 .2 .2. 1

( با رفتانر 94: 9915 ،دحون  وتن   اتکثر)شی  حالسالایتعدد وتیزا  کمی  ن با تععیر برخی  قوق

  بارح قنوووگاذحر گانهوح د  حطالق ای شود اا با  کم قنوو  اترمس آثنر و وتان   اتعادد حسات. 

در  کام تعادد  بینای وپیم خنص  فرینً آثنر ائاختهف رفتنر وح د حستثنن دگن  داوتوعنت و ب ه

 ن ا ریت ک  کیقتل چند وفر بن شه ، لفظ ک وفر بن  چنداقنس قذف ومووا   برح. شمرده حست زایوت

حلننسای ح اس جارحئم و جنعاا  ق .شامرده حسات زایتربا رح در  کم تعدد وت ک جر  چند وفر بن 
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 ک ابن  ذفق دگن  دتعدد ب ه من ت ح  ب ه د دگن   کم با تعدد وتیزا رح قنبل توجیا وموده حست. 

 -وخهات .شاده حسات کیادو  نلات قنئال باا تفک سیدحرد اا اقنس ب تیجهت اوتوع س ح ح  لفظ

در صاورت وخهات  .ناد جدحگنوا اطنلعا  اد ومن سیوفذاق -دوم. ند بن  م اطنلعا  د ومن سیوفذاق

   . د دحرد یسدر صورت دوم با تعدحد اقذوف و د  ک 

 ار   دحرد اا اقنس بارح تیجهت اوتوع س رفتنر وح د ارتکب ح  ح یسازرو  ن  سیتعدد اقتول

 هاب ااورد قنئال  ربا ا ااطنلعاا د ن دم آوهن با وحو اهتقل  ق قصنص  یول ن  دگن  دح  ب ه ک 

 عفاو گان  صاورت بالعاوض و رحرح باا یجنو  ،دم  نیحول ن  دگن  دب ه ایدر اقنبل چننوچا اه. حست

 وفار  اک باا تربا  ک ح رحد .شودیشمرده وم زایدر  کم تعدد وت  ر ازن حت تع  ثیح    ند ومن

حصاوال  چا آوکا باا  کام قانوو . عرو وی  در  کم تعدد وتیزا حست اتعدد  ن شکهتگی با انت 

 ااوحد وفق گذحرقنوو  آوکا چا. دحرد رح انتصد ح   ک  ر جدحگنوا د ا  ن قصنص اطنلعا  ق د دهب ه

 حستثننئی اوحرد در فقهی اتو  ح  تععیت با و وهنده جنن نت تدحخل بر عدم رح حصل 522، 529، 901

 .حست دحده جنن نت تدحخل با  کم 529 و 591 و 211 لغن ت 214 اوحد در اصر 

 م اختهاف در جارح دگن  ادب ه ن وهعت با رفتنر وح د بن اوتوعنت  زایتعدد وت  ی کم حستثنن

و  429در ااوحد  رررد ب رگهنل و وو حد اقافدو  ربن یومووا آدم  برح .قنبل اال ظا حست  یو  ر تع 

و  480لفاظ اقارر در ااوحد  ک بن  فایحوزنم وظ سیو انراند دولت    با دو فرد عند سیتو ،  499

و  550رفتنر وح اد اقارر در ااوحد  ح  یونش یخ تنر-یو حاوحل فر نگ یحاوحل خصوص ب تخر،  481

و  480دولت  یس حوزنم وظیفا بن  ک لفاظ اقارر در ااوحد و انراند   با اقنم ر عر سیتو ،  551

باا  رحت اقانوو  تع   449و  451اقرر در اوحد سرقت  کعنره  حاوحل شخصی و حاوحل عموای ،  481

. چا آوکا در وحق  جارم وح اد حاان دشوویشمرده ا زایدر  کم تعدد وت اتفنوت   نتعنر ازن حتحع

 بنشند. ونقض چند اقرره ج حئی بن رحبطا عموم و خصوص اطهق ای

 

 . کیفر گذاری تعدد جرم در ایران و اردن 2

طور اهای  ان  ایفار  حسات. بااحتخنذ سیهتم ایفرگذحر  انصفنوا و بن دحروده اورد ح تمانم وظنم

  فرگاذحریا -وخهاتحود: رسامیت شاننختاحر  رح باگاذگذحرح  ح ارح  و حرد  ساا واوع ایفرقنوو 

 یحرفنق  فرگذحریا -سوم ی.عیتزم  فرگذحریا -مدو . د تفر

 

 یدیتفر یفرگذاریک .1. 2

ازن حت وح د . حست مرغم تعدد جرازرم با  ازن حت برح ک  سییتع  د تفر  فرگذحریاقصود ح  ا

حون  حردوی حعمنل ازن حت وح د حشد  ن دبرخی  قوق د بنشد.داش ن امکس حست بر  هب اورد حشد 
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ایفر  ارتکب در قعانل جارحئم غیار حشاد و اشدد رح اعتنی بر تهنا  و ادحرح دحوهتا و ح  جهت بی

در  (.210: 2898، حواد)توفیق جمانلیتحر ک ب  کنرح  با حرتکنب جرحئم حخف بن آ  اخنلفت وماوده

سن   و قصور جناعا  پذ ر  حجتمنعی بر ونتوح تقدم بن ، اقنبل تننسب ازن حت بن ارحات ذحتی حوهن 

 در حخطنر ب  کنر حسنس  من ت ح  ایفر وح د حست.

 

 مجازات واحد اشد .1 .1. 2

  و حصوالً حختصانص باا تعادد اعناو 992و بند چ انده  999وح د حشد وفق انده  ازن حتدر ح رح  

قانس در ااوحرد خانص اصار  در ا حلوصافا . دحرد یجنعاا حل حاا   ور تع  م در جرح تعدد وتیزا

صرفن ازن حت   یجرم و  اند تعدددر  992انده  9بند ت ریو قهمت حخ 992انده  9تن  9   نتعصره

. در تعییس ازان حت حشاد اال ظاا درجاا ازان حت حوصانف ازن حت حشد رح قنبل حجرح شننختا حست

حشاد ازان حت  فقاط 992اانده  2ترورت دحرد حان اهاتفند ح  بناد   91ازرانوا اتعدد وفق انده 

امکس حست  یکا ازن حت حشد قنوووا آوچ. قنبل حجرح حست یازن حت حشد قنووووا اندرج در دحدوناا و 

 حرد  (. در21/0/12-9452/12/1 یحدحره  قاوق ا اوظر نبد) فیبا جهنت اختهف توسط دحدگنه تخف

 صار حن حرد  ق.م. 51 انده. شود ای وی  اند  تعدد شنال اعنو  بر تعدد عالوه حشد وح د ازن حت

 اتعادد ازرانواا دحرح  حوصانف وح اد فعال چننوچا ومن دای تصر   اعنو  تعدد ازن حت اورد در

 اانده وخهت بند حست.  حشد با ازن حت  کم اکهف با صدور آ  تمنای حوصنف  بنشد دحدگنه بن ذار

  ن  جنحا  ن  نتجنن حرتکنب  نگنم با ومن د ای تصر   اند  تعدد ازن حت اورد در حرد .م.ق 12

 در بنانبرح س. حست حشد ازن حت صرفن حعمنل و جرحئم ح   ر  ک ازن حت تصر   با اه م دحدگنه اتعدد

گاذحر حرد  دحدگانه رح قنوو  .حست حشد وح د ازن حت در حرد  تعییس اهی قنعده اند  و اعنو  تعدد

؛ کم با  دحاثر ازن حت حشد د ددحود دحدگنه  اکهف با حعمنل ازن حت حشد وموده حست حان ال م ومی

حصال فارد  اارد   حسات. ح  ح اس رو اخیار جرم حشاد قنووویازن حت  بیس  دحقل و  دحاثر بهکا 

ازن حت حشد بان توجاا باا ازان حت   ن در وهند تعدد جرم در  قوق حرد  ارحعنت شده حست.ازن حت

چننوچا ازن حت . گرددص ایصرف وظر ح  حقدحانت تناینی آوهن اشخو اتعدد  احصهی حوصنف ازرانو

: 2898،) اد ثی ان خوح اد دحدبا  کی ح  ازن حت کم حوصنف ازرانوا اتعدد  کهن  بنشند دحدگنه 

950 .) 

در  قوق حرد  احکوایت با ازن حت حشد سعب حسقنط ازن حت تمنای حوصانف ازرانواا د گار 

اار اختاوم ایفار  جان   شده و تعقیب ازدد آ  تحت سن رعننو س ازرانوا بن توجاا باا حعتعانر ح

                                                           
 با اوجب قنوو  ان ت  992حلحنقی با انده . 9

 با اوجب قنوو  ان ت 992حلحنقی با انده  .2
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حستثننئن اقارر  50گذحر حرد  در بند دوم انده (. بن ح س  نل قنوو 209: 2898 ،ویهت)توفیق جمنلی

اطانبق  ، حگر پز ح  تعقیب ایفر  وتن   فعل ازرانوا تشد د و دحخال وصاف حشاد شاود»دحرد ای

ح  چا وتن   فعل ازرانوا. طعق ح س اقرره چننو«شودوصف حشد تعقیب و تنهن ازن حت حشد حجرح ای

بعد ح  صدور  کم قطعی تشد د و انتهی باا قتال با ه  992انوند ح رحد صداا عمد  اقرردر انده 

احناما و ازن حت جانوی باا حتهانم وصاف ازرانواا حشاد  ، ق.م. حرد  شود 998د ده اوتوع انده 

ازان حت حشاد سانبق جد د ترور  حست. در ح س فرض تنهن ازن حت حشد حخیر حجرح ای شود و حگار 

 (. 200: 9100 ،قهوجی ؛988: 9104 ،شود)حبوعنارحجرح شده بنشد ح  ازن حت حشد ال ق اهر ای

گذحر در وتا  ازان حت حشاد در تعادد اوح وا حصول  فظ وظم حجتمنعی و حوصنف ر نمو  قنوو 

اقترای اعنو  و وتیزا  حست. چا آوکا ح   ک سو سعب  ن رفتنر ازرانواا وح اد و جنواب حوصانف 

تر حست ح   اهعب  ن ازن حت وح د و ح  سو  د گر شدت آسیب با وظم عموای اقتری ایفر سنگیس

گذحر ح رح  در تخصیص ازن حت حشد با تعدد اعنو  و  وتیزا و عدم حعمانل آ  ح س رو رو کرد قنوو 

 تر حست. در تعدد  اند  ج  در اوحرد حستثننئی اعقول

 

 مجازات واحد مشدد .2 .1. 2

وح اد  ازان حت دف ح  ازن حت وح د اشدد حعمنل ایفر بیم ح  ازن حت جرم حشد حست. در ح ارح  

سا حگرحئی  ، حصل عدم تدحخل .دحرد  ر تع  م در جرح  حختصنص با تعدد اند 992وفق انده  دداش

 ان در تعادد بن دحرودگی ازن حت و  فظ وظم عموای اقتری حعمنل سیهاتم جما  ازن حت، اطهق

. بن ح س  نل حصل تننسب ازن حت اعتنی بر آاو ه عدحلت حستحقنقی و ایفرد ی انصفنوا اند  حست

  ر اتع  م جارحومن اد. ادحر بهندگی با ازن حت وح د اشدد در تعدد اند  رح  بن هتا ایو ارحات

 م جارح  ر او ازان حت تع  یانصاوص شارع ریاصاوص و غنا رحت اتع حعام ح  اقرره  س اوتوع ح

توساط  یحرتکانب  اد جارحئم   ر او ازان حت تع  یعماواوظام ح  جنعا  ا اهتوجب قصنص و د

ح  قوحعد تعدد جرم حسات  ءحطفنل اهتثنن م در اقنبل جرح .حست  ق.م.ح 01و  19ووجوحون  طعق اوحد 

 ا اوظر)شاودیحعمانل اا یتیو ترب تناینیحقدحانت  .م.ح صرفنق920طعق انده در اورد آوهن  چا آوکا

اختهف  یحرتکنب م ازن حت جرح د در وحوه تشدح رح   گذحرقنوو (. 24/9/9911-0/11/1یحدحره  قوق

 . شده حست کیاختهف قنئل با تفک ریو غ

 یحرتکانب م چننوچاا جارح 992اانده  9بند حلف . وفقاختهف ریغ م ازن حت جرح د تشد -وخهت

حاان  ، شاودیاا سییتع)واا حل حاان اشادد(ازن حت ک فقط صرف وظر ح  تعدحد جرحئم اختهف وعنشند 

ارتکاب رح  زان حتا اختهاف م جارحتعدحد   برح در انده اذاور اقرراطنبق توحبط  توحودیدحدگنه ا
                                                           

 با اوجب قنوو  ان ت 992حلحنقی با انده  .9
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 ن یاازان حت ساخس باا ا د ح  تشد توح یا یاشنبا تنهن در صورت م در جرح س بننبرح. د ومن د تشد

 .  د ومنازن حت حستفنده  د تشد برح  یقنووو نریحخت ح آورد اا دحدگنه 

 یحرتکانب م قنوووگذحر ازن حت جارح 992انده  9بند ب وفق . اختهف م ازن حت جرح د شدت -دوم

 -.  اکوموده حسات سییتع یحرتکنب م تعدحد جرح اعنن  رح بر اشدد و ازن حت د تشد سناختهف رح رح

 ک   ر دحقل ازن حت  992بند ب انده  وفقصورت  س در ح .ح  سا جرم وعنشد میب یحرتکنب م جرح

باا  ها مو دحدگانه ا تشاد د ی دحقل و  دحاثر ازان حت قانووو سینوگیح  ا میبا ب یحرتکنب م ح  جرح

صاورت  س ادر ح .ح  سا جرم بنشد میب یحرتکنب م جرح -دوم .بنشدیا تنهن ازن حت اشدد حشدحعمنل 

خوح اد  م حفا ح 992اانده  2بناد   فاقآوهن و یبا  دحاثر ازن حت قنووو م ح  جرح ک ازن حت  ر 

 یچهنرم  دحاثر ازن حت قانووو ک رح تن  م ح  جرح ک ازن حت  ر  توحودیعالوه بر آ  دحدگنه ا .نفت 

فنقاد ازان حت   مخصوص جارح در. گرددای و دروهن ت تنهن ازن حت اشدد حشد حعمنل د  ن تشدآ 

 ک ا توحواد تان یدحدگنه ا، ح  سا جرم وعنشد میب یحرتکنب م جرح حگرازن حت ثنبت   دحرح ن  ی دحقه

رو گردحوای ح  حصال عادم  .د اچهنرم با حصل آ  حتنفا ومن ک ح  سا جرم بنشد تن  میششم و حگر ب

بینی ازن حت وح د اشدد حشد  مرحه بن وت  ای ح  تشد د ازان حت در تعادد ااند  تدحخل و پیم

گاذحر در برقارحر  تاوح   ایان  حصاول  فاظ وظام جرحئم تع  ر  وشن  ح  رو کرد سنزد ده  قنوو 

 موای و حوصنف و حجتننب ح  تشد د ونعندالوا ازن حت دحرد.ع

  وقاد  جا ح  اعز  ان ؛شاالق ن   عزانوند   نریاتعدد و حخت یامکس حست ازن حت جرا 

 د بان لحانف تشاد  رخییات   انح  ازن حت یکا ارتکب رح با  توحودیصورت دحدگنه ا س در ح .بنشد

 ا اوظر)شالق د اد ن   عز  با جن  وقد  ج ح ومووا  کم با  برح .د ومن کوماح یاقتری قنووو

  (.99/4/12-9921/12/1یوقحدحره  ق

 در غیار ح اس صاورت و د اومن سیایتع دحدونااحست دحدگنه ازن حت حشد قنبل حجرح رح در  هتا شن

چننوچاا (.91/98/12-2821/12/1 یحدحره  قاوق ا اوظر)دحرد  نریاحخت سیح کنم چنا  حجرح نر دحد

 خوح اد ح  آوهن حجرح یک ودحرد و  تیازن حت حشد اوتوع، بنشند کهن دحدوناا  اقرر در    نازن حت

   انتیاازن حت حشد در احکوا صیتنبطا تشخ (.91/1/15-9115/15/1ی  قوق حدحره ا وظر)شد

 کهان   یحصاه   انااا ازان حت یدر صورتو حست  تععیبدو  توجا با آثنر  یازن حت حصه، اتعدد

 ی قوق حدحره ا وظر)شودیا بازن حت حشد احهو شتریب یعتعآثنر   ن ععیتآثنر  دحرح  بنشد ازن حت

9289/12/1-28/4/12.) 

                                                           
 با اوجب قنوو  ان ت 992حلحنقی با انده  .9
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ری تعدد جرم ردگوهن  11 (40)ایپپی ،  0011 تانپاییز و زمس   دوم، ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   شناسی و کیفرگذا

 

   

 فت و  شت بر  هاب ااورد ازان حت  نتدرج  ر در تعدد جرحئم تع  992طعق بند ت انده 

 م حاان چننوچاا جارح .شاودیاا لنعماح (تعادد اند)ددازن حت وح د اش  ( نتعدد اعنو)وح د حشد

و  شامدرجاا   ر اجارم تع  ک  شت بن  ن درجا  فت   ر چند جرم تع  ن دو  اراب ح  یحرتکنب

درجاا  فات و  شات   ر اتع  م جارح  بهکاا بارح نبد یوم د تشد ریجرم حخ ازن حت، بنشد تربنال

 م درجاا جارح ازان حت حشاد . االکازن حت حشد قنبل حجرحستو در وهن ت  سییازن حت جدحگنوا تع

اتعادد    انازن حت  حرحاا دی جرادرجا  سییتع  برح .ع جرم حست ان  وقو .م.حق 91انده  طعق

و   بناد ن درجاازن حت ر فوق و اهتقل ح  سنتنبطا بر حسنس  یقنووو   نح  ازن حت ک حست  ر 

 ان در ازن حت یااا تمانا  درجا جرم حست و در اوحرد سییدرجا ازن حت االک تع س آوگنه بنالتر

و   وقد  ازن حت شالق وهعت با ج ح 21انده  ریخذ االک ح  قهمت حبن حتخن رودیدرجا قرحر گ ک 

ی حدحره  قااوق ا وظرد)شااویاحهااوب ااا حشااد  وقااد  ازاان حت  ااعز وهااعت بااا شااالق و جاا ح

و جرم د گر  5چننوچا ازن حت  کی ح  جرحئم اتعدد ج ح  وقد  درجا . (9010/10/1-5/92/9910

 ، آورتار و شاد دتر حساتایفی ازان حت  اعز رو بنشد عهیرغم آوکا اطنبق اعینر   4 عز درجا 

انحصار باا  91اانده  9جر ما وقد  ازن حت حشد و قنبل حعمنل حسات.   ارح تعصاره  91وفق انده 

 ن  اختهف  عز و جر ما ح   ک درجاا بنشاند. ح  ح اس رو بان وگر  در اوحرد  حست اا ازن حت

 قنوو  و رف  ح س وقیصا ترور  حست.

ح   یاصادحق یتکانبحر  کای ح  جارحئم صاهیح م.ح چننوچاا ازان حت  .ق 299اانده  9 بناد  طعق

 ر چند اربوط با ازان حت  حست یآ  حل حا  بنشد حجرح ق.م.ح 22و  29اندرج در اوحد    نازن حت

فنقاد آثانر ق.م.ح  25 انده  وفق دچننوچا ازن حت حش ا بور اقرره ریو طعق قهمت حختر بنشد خفیف

  یاو یازان حت تععا، حشاد یبر ازن حت حصه عالوه ، بنشد تععیآثنر   دحرح تر فیو ازن حت خف تععی

  ن  تععی جرحئم حشد و حخف فنقد وجن ت قنوووی حست.تزمی  ازن حت .شودیحجرح ا

حعمانل  لقنبا جنحاا  ان جنن انت در تعادد ااند صرفن د رح دگذحر حرد  ازن حت وح د اشقنوو 

اه م باا اتعدد دحدگنه    نجنحاجنن نت  ن در حرد  .م.ق 12اطنبق بند وخهت انده  .شننختا حست

بنانبرح س در تعادد  حسات.ازان حت حشاد  صرفن حجرح  ازن حت  ر ک ح  جرحئم و احکوایت اتهم با

گاذحر حرد  باا دحدگانه حجان ه بن ح اس وجاود قانوو  .ازن حت وح د حشد حست حجرح اند  قنعده اهی 

حرد  در ح اس  .مق 12بند دوم اانده  .ازن حت ارتکب ومن د حقدحم با تشد د قیود د د بن رعن ت ای

 کم در صورتی امکس حست ااا ازماوع  حوق ن  اورد لجم  ازن حت» دحرد:خصوص تصر   ای

 جنحاا در  اک برحبار آ  و جنن ت در ن  اوقتی ح   دحاثر ازن حت حشد با عالوه وصف آ  ازن حت

                                                           
 با اوجب قنوو  ان ت 992حلحنقی با انده  .9
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   انازن حت حشد  ن جما  ازن حتحعمنل تعییس و در  اطنبق ح س اقرره دحدگنه اخیر9«تزنو  ونمن د

 ن ح   دحاثر ازن حت جرم حشد با عالوه وصف  ن  ک برحبار اوقتی تن  د  حست اا ازموع ازن حت

جرم حشد بن توجا با ازن حت حصهی جرحئم اتعدد و اقن هاا درجاا 2آ  بر  هب اورد تزنو  ونمن د.

بننبرح س ازن حت جرح م  .گرددحرد  تعییس ای .م.ق 22تن  92 ن بر حسنس اوحد ازن حت  ر  ک ح  آ 

 نگانای ااا  .شاودی وهعت باا خاالف حشاد احهاوب ایئحجنحاو جرح م  جنحاجنن ی وهعت با 

شود اا ازن حت ادحم ایاشخص   مازن حت جرحئم اتعدد ح   ک درجا و  م ووع بنشند بن اقن ها 

ر اعنن   دحقل آوهن تعیایس بکهن  بنشد ازن حت حشد  ن  ر  دحاثر ازن حت آ حگ حست و ک بیشتر 

عاالوه بار ازان حت حصاهی  خفجرم ح (.اطنبق د دگن ی چننوچا209: 2898،)توفیق جمنلیدگردای

ازن حت حشد د د احکوایت اتهم با دحدگنه  کم با و ازن حت تععی  ن حقدحانت تناینی بنشد  ح دحر

و ح  ح اس  یاث رو کارد حرد  ااورد  باودخوح د کس وجرم حخف ام یاینأتحقدحانت  ازن حت تععی  ن

 ان  حان چننوچا دحدگنه حقدحم با تعییس ازن حت وح د اشدد ح  طر اق تزمیا  ازن حت 9.حوتقند حست

اوقتی تن سقف اقرر ومن د اانو  ح  حعمانل ازان حت تکمیهای  ان حقادحانت تاناینی جارحئم حرتکانبی 

حواد و واا حتنفی و تدحبیر تناینی با وفز جرم ارتعط ن    رح ازن حت(. 949: 2898 ،ویهت) د ثی

 ن و تادحبیر تاناینی اقنبهاا بان خطار گذحر ح  ح س ازن حتعالوه  دف قنوو  ن  حصهی.  بابا ازن حت

قنتای اخیرحسات طعاق شارح ط و حوتانع  و بن ح س  نل  اند.جرحئمی حست اا جناعا رح تهد د ای

دحون  حردوای برخی  قوق (.201: 2898 ،ود د)توفیق جمنلیح وحل   ر دعو    کم با تزمی  آوهن 

بینی تحمیل ازن حت حصهی ازن حت لعنن   بنوجودپیم قنوو  280گووا اا وفق انده اعتقدود  من 

نر  رح اختا ن  تکمیهی و حقدحانت تناینی حعمنل و در عایس  انل قنتای سیهتم جم  ازن حت، حشد

گاذحر حرد  ویا  ل   ر دعو   کم با تزمی  آوهان ود اد؛ قنوو ه اطنبق شرح ط و حوتنع  و ح وحومود

  (.201: 2898 ،بن هت صر حن چنیس رو کرد  حتخنذ ومن د)توفیق جمنلیای
 
 

                                                           
 .2/5/2899-5818اندرج در رو وناا رسمی حرد  با شمنره  2899 اصوب 0 شمنره حصال ی قنوو   .9

بکنر رفتا حست ازن حت  ن  سنلب آ حد  حست و شنال  12اقصود ح  ععنرت ازن حت  ن  اوقت اا در بند دوم انده  .2

 س  ازن حت غرحات ح  قنعده جم  ازن حت  ن در جنن نت و جنحا  ن ی اا چنیس ازن حتی بارح  غرحات ومی شود و بننبرح

 مچنیس ععنرت ازن حت  ن  اوقت شنال ازن حت حعدحم،حعمنل شنقا دحئمی و  اعز  آوهن پیم بینی شده اهتثنن حست.

آوهان و تنفیاذ و  حجارح  ازان حت حشاد  ن بنشاند حدغانم شود بننبرح س حگر جرحئم اتعدد اشتمل بر ح س ازن حتدحئم ومی

 (201: 2898ترور  حست) توفیق ازنلی،

  رح  دف قنوووگذحر ح  پیم بینی ازن حت تععی  ن حقدحانت تناینی برح  جارم حخاف رعن ات اصانل  عماوای باوده و  .9

 (924: 2882مور،اعقول ویهت قنوووگذحر قصد حستثننء آ  رح ح  جرم حشد با  نگنم تحقق تعدد اعنو  دحشتا بنشد)و
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 میعیتج یفرگذاریک .2. 2

بان توجاا ایفر  ح رح  گذحر قنوو  .حست یحرتکنب م جم  ازن حت جرح یعیتزم  فرگذحریاقصود ح  ا

 ریااتعادد غ م در جارح 999و  992اطانبق ااوحد  ی ن در فقاا حساالابا حصل عدم تدحخل ازن حت

 تیرسامباا ن حساتثننئنتی ان رح باقنعده جم  ازان حت  ر تع  ریو غ  ر تع   ن تعدد جرحئم  ر تع 

و تعصاره اانده 992اانده  9و 2،  9 ن  خانص اصار  در  تعصارهخانرج ح  ااوحرد  .شننختا حسات

 .شاودی ان احکاوم ااازموع ازن حت آ  ااتعدد شود ب   د م وفر ارتکب جرح ک چننوچا 995

حالرض گاردد دحدگانه یفقره حفهند فا ک فقره جرم احنربا و  ک ارتکب   ومووا چننوچا فرد  برح

ا بور انطعق بن حساتثننئنت  تیاا احکوا و ح  آوزن د دبا ازن حت  د قط  و حعدحم   کمتوحود  یا

حبتادح  اد قطا  و ساپز حعادحم  د ات قنبال حجرحسات بنوعوده و  ار دو ازان ح 992اقرر در انده 

 .(9/98/10-291/10/1 یحدحره  قوق ا وظر)جرحگرددح

 بهندگی با ازن حت وح د در جرحئم  د  اشنبا با صرف تدحخل حسعنب قنبال توجیاا ویهات و

بن هات در تادحخل گروا  کهن  و اختهف بود  ازن حت جرای انوند  ون احصنا و غیر احصانا ای

 ق حلههای ، وجود شعها دحرئا ، تأثیر بنشد. حصل برحئت ح  وجوب بیم ح   ک ازن حتآ  بی ازن حت

عالوه حدلا ا بورد دگنه برخی فقیهان  ح ال تر حست. بابود   دود و بنن  آ  بر تخفیف حقننع اننده

تأااال ساانت در تاادحخل  ااد  واان غیاار احصاانا)تن  نوا( در  ااد  واان  احصاانا)رجم( رح قنبل

 (.  25: 9910 ، حدهبیگ ؛949: 9222 ،  ر سن د)جای

جما   ن صل بر عدم تدحخل ح 522، 529، 901وفق اوحد  یو ا د ن اهتوجب قصنص  نت جنن در

اهاهم اؤ اد آ   حلننسی و  من ت ح  ازنی عهیا و قنعده ال عطل دم حارء. جنعا  قستح  نازن حت

ر جنن نت اهتوجب قصنص  ان د اا قنعاده حست. ح  ح س رو ج  در اوحرد حستثننئی اصر  در قنوو  د

گردد. انشنء وحقعی بهاندگی باا ازان حت وح اد در جنن انت اهاتوجب  ن حعمنل ایجم  ازن حت

 قصنص و د ا در اوحرد حستثننئی حستنند جنن نت با رفتنر  ن سعب وح د و وا تدحخل حسعنب حست

ح م خالفای قنعاده جما  جار در تعادد نقانوو  ازان حت صارف 12اانده  2اطنبق بناد در حرد  

ازن حت  ان  » بنن با تصر   قنوووگذحر حرد .  ن با وحو اطهق با رسمیت شننختا شده حستازن حت

ح  ح نرو حعمنل قنعده جم  ازن حت  ن در تعدد اند  جرحئم  9«.حورعنطی با طور قط  جم  ای شوود

نحا  ن جنن ت بنشاند قنعاده خالفی حل حای حست. چننوچا جرحئم اتعدد اتشکل ح  جرحئم خالفی و ج

: 2898، )توفیاق جمانلی شاودجم  ازن حت جرحئم خالفی بن ازن حت جنحا  ن جنن ات حعمانل اای

205.) 

                                                           
قانوو  ازان حت حرد  باا جارحئم  25و22و  29اقصود ح  ازن حت  ن  حورعنطی ازن حت  ن ی حست ااا طعاق ااوحد  .9

 خالفی حختصنص  نفتا حست.  
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 یارفاق یفرگذاریک .3. 2
 قیاتعه ، یخصوصا عفاو ، ل تعاد ، فیاتخف ، تی مچو  اعنف  یوهند ن ینیبمیپ یحرفنق  فرگذحریا

وهاعت باا  یتحات تاوحبط ک ابنشاد ااا  ار یحت اااشروط و سقوط ازن   آ حد ، ازن حت  حجرح
وموواا   بارح .دنبنشا یاا مانلدرجانت خانص قنبال حع ن اح   ر درجا   ر اتعدد تع  م ارتکعن  جرح
در  نلت تعدد جارم رح ی حرتکنب م ح  جرح ک ازن حت  ر  فیتخف نًصر ح 992انده  9بند خقنوووگذحر در 

 یاتفانوت آثانر یااورد اقترا  هاب با ازن حت حشد وهعت یحرفنق  حعمنل وهند ن .وموده حست   تزو
برخای ساعب حجارحء  ، . برخی وهند ن  حرفنقی اوجب حجرحء ازن حت حشد تقهیال  ان تعاد ل  نفتااحست

 بنشند. ازن حت حشد بعد  و برخی در  کم حجرحء ازن حت حشد ای
 

 یافته  یتبد یا اجراء مجازات اشد تقلی  .1 .3. 2
ح   یکا چننوچا ازان حت حشاد باا  .حستوموده  کیتفک ی و قرن یقنووو ااخفف ینتفیا سیگذحر بقنوو 
حان چننوچا ازن حت حشاد بان حعمانل . شودیا ءحجرح  ازن حت حشد بعد ، نبد  ل تعد ن  هیلتق یقنوووعهل 

 رح ا    ویهات.ازن حت حشد بعاد ءحجرح  برح یاوجب قنووو بدن  ل تعد  ن یلتقه  یقرن اخففا تینفیا
 فیاتخف باحست وگروا بن فههفا وت  اقررحت ونظر   یقرن ااخفف تینفیاح  انصرف  992نده ا  بند 
 209چننوچا بان حعمانل اانده  س بننبرح. در تعنرض خوح د بود 992در بند خ انده اقرر ازن حت   یقرن

حت حشاد و وا ازن  نفتا  ل تعد ن  هیل من  ازن حت تق ، ازن حت حشد تقهیل  ن تعد ل  نبد 12ق.آ.د.ک 
 .  (98/99/11- 2111/11/1یحدحره  قوق ا ظر)وشودیا حجرح بعد 

 

 اجراء مجازات اشد بعدی .2 .3. 2
ارور  ان  سعب  ، یوه  ازن حت قنووو ، قنبل گذشت م در جرحی  مچو  گذشت شنا یحرفنق  وهند ن

 د.وشویا  حجرح ازن حت حشد بعد وسقوط ازن حت حشد 
 

 زات اشددر حکم اجراء مجا .3 .3. 2
  حجارح قیا مچاو  تعه  وهند ن .شوودیازن حت حشد احهوب ا  حجرح یحرفنق  وهند نحعمنل برخی 

طعقاا  س ادر ح 992ی  ن عموای وفق قهمت حخیر بند   اانده خصوص عفو ، اشروط  آ حد ، ازن حت
حست اا در  در قنوو  ازن حت حرد  با ح س اوتوع تصر   وشده حست لیکس حعتقند بر آ  .دوریگیقرحر ا

گاردد ولای ازان حت حشاد صورت تحقق عفو عنم  ن خنص احکوم عیها تنهن ح  ازن ت حشاد اعانف ای
(. رو کرد قنوووگاذحر ایفار  ح ارح  204: 2898، شود)توفیق ازنلیبعد  دربنره احکوم عهیا حجرحء ای

                                                           
 با اوجب قنوو  ان ت 992حلحنقی با انده  .9
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  آ حد  طانصارف حع  ،حوالً :ح  دو جهت اتفنوتند سنبق و ریحخ یحرفنق  وهند نسنزیده حست. چا آوکا 
  لغاو آ حد حاکان ا آوکاا چا هتیسقوط ازن حت حشد و  ازن حت حشد با اعنن ءحجرح قیتعه ن اشروط 

، 52، 58 ااوحد فقو ن حرتکنب جرم ح  دستورحت دحدگنه  یچیسرپ ازن حت در حثر  حجرح قیاشروط و تعه
 ، یخصوصاعفاو  ، نًیاثنو .بنشادیا ءقنبل حجرح یقیصورت ازن حت حشد تعه س وجود دحرد و در ح 49و 52
در اادت اقارر در  ریازن حت حشد با شرط عدم وقض شروط دو وهند حخ  حجرح قیاشروط و تعه  آ حد

  جهات حجارح یرو اوجاب قانووونا ست و ح  ححازن حت حشد  ءدر  کم حجرح ، ایتوسط احکوم عه کم 
ح  ازان حت  یهاعت باا بخشاوعفو ذار حست در صورت شمول  ن  شن. وجود ودحرد  ازن حت حشد بعد

 (2/5/15-9882/15/1 یحدحره  قوق ا وظر) شودیازن حت حشد حجرح ا منودهیحشد بنق
 

 گیریپیشنهاد و نتیجه
بن پذ رش صار   تعادد ااند  و اعناو  ح رح  و حرد   گذحرقنوو  تعدد جرم  شننسیگووا و ه در  -9

ی عننصر ب ه  منوند راس قنوووی اشترک  ن تعادد حود.  گنوگی  ن تعدد برخرو کرد اشترای حتخنذ وموده
 وح اد باا ان ل عرفی االک بن حرد  وح د حست.  قوق جرم ح  اند  تعدد تمن    ن چنلم ب ه د ده ح 

و در   صار   عرف گذحر  نقنوو  حرحده اتهنفت حست. االک اعتعراشف قرنئی ح رح  جرم و رو ا حوگنر 
گاذحر حرد  تعادد اعناو  رح رفتانر وح اد دحرح  حوصانف قنوو .حسات حوگنر  بر وح د حصل اوحرد اشتعا

ازرانوا اتعدد بن وهعت صرفن عموم و خصوص اس وجا و انصارف ح  حوصانف ازرانواا عانم و خانص 
دحون  و رو ا قرنئی ح رح  تن پیم ح  تصاو ب ق.م.ح شننسد. در اقنبل در غینب وص قنوووی آرحء  قوقای

قنوو  حخیر ترد اد  در حرحده  992انده  2ت حست. حان بن وت  تعصره در ح س خصوص اتشت 12اصوب 
قنوووگذحر بر حوحصنر تعدد اعنو  بر حوصنف ازرانوا بن وهعت صارفن عماوم و خصاوص ااس وجاا بانقی 

ح  اتفنوت ح  تعدد اند  و اعنو  و اوجب ازن حت حشد رح گووا د وتیزادتعگذحر ح رح  انود. قنوو ومی
حرد  تعدد وتیزا رح پیم بینی ونموده و در تهقای آ  باا    شننختا حست؛ حان قنوووگذحردر جرحئم تع  ر

حف و  بر آ  در حرد  جرح م ارتعط   ن تعدد اعنو  در  قوق حرد  حختالف وظر حست. جرم وح دعنوح  
آ   هددشات ان ی  ان ایفیاغاند اگر آوکا جرم اقداا ح  عننصر جرم وشوحصوالً تعدد اند  شمرده ای

ح ارح  در دحون  و رو اا قرانئی . در اقنبل آرحء  قوقگرددای هقیخیر تعدد اعنو  تحدر صورت  وبنشد 
گذحر ح رح  بخالف حرد  با حوصرحف قوحعد تعدد جرم . قنوو حست تاتش آ  اند   ن اعنو  حوگنر  تعدد

ت ایفار  حرد  ح  جرحئم اتعدد  اا ازموعن عنوح  خنص دحرود تصر   وموده حست. در ازموع سینس
 تر حست.در  و ه گووا شننسی تعدد جرم وهعتن اعقول

در  و ه ایفرگذحر  در ح رح  و حرد  بن حعمنل سیهتم ایفرگذحر  اتنوع تفر اد  و تزمیعای  -2
ح   ک سو و شننسنئی ایفر وح د حشد در تعدد اعنو  رو کرد اشترای حتخنذ شده حست. بان ح اس  انل 

 ، بند  جرحئم با خاالفد  و تزمیعی رو کرد ن  حفترحقی وجود دحرد. طعقاگذحر  تفر در توحبط ایفر
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 ن در تعدد اند  جرحئم خالفی و سیهتم ازن حت وح اد جنن ت و حعمنل سیهتم جم  ازن حت ، جنحا
تخییر  حشد  ن اشدد در تعدد اند  جنحا و جنن نت بدو  تفکیک بایس جارحئم اشانبا و اختهاف ح  

غیر تع  ر  و ایفر گذحر  تزمیعای  -رد  حست. در اقنبل تفکیک جرحئم تع  ر رو کرد ن  حفترحقی ح
تعدد اند  جرحئم سنگیس غیر تع  ر )بن لحنف اعذور ت  ن  شرعی و برخی تعاد ل  ان  قانوووی در 

ازن حت وح د غیر اشدد در تعدد جرحئم  د  اشنبا سینسات ایفار  ح ارح  رح ، جرحئم  د  اختهف(
 دحئی ح  حبهانم ،  نحنل حعمنل ازن حت اشدد اتغیر بار پن اا تعادحد جارحئم حرتکانبیشکل دحده حست. بن ح

ایفر ان  تععای و حصاهی  وجوب حعمانل، برخی اهنئل  مچو  تصر   با ازن حت حشد در تعدد وتیزا
حاکان  تخفیاف  ، و لو  ارتعط بن ازن حت خفیف تر عالوه بر ازان حت حشاد اشنبا ازن حت  ن  تکمیهی

عییس آثنر اترتب بر وهند ن  حرفنقی و بهندگی با ازن حت وح د در جرحئم  د  اشنبا بننبر ت ، ازن حت
 ق حلههی باود   ادود و بنان  آ  بار ، وجود شعها دحرئا ، حصل برحئت ح  وجوب بیم ح   ک ازن حت

حلننسای و  من ات ح  ازنای عهیاا و قنعاده تخفیف و تزمی  ازن حت در قصنص و د نت ح  جنعاا  ق
اههم ح  ا ح ن  رو کرد قنوووگذحر ح رح  قهمدحد ای گارددد. بان ح نحانل  قاوق ح ارح  و  طل دم حارءال ع

  ن ی رو  ای برود.حرد  در  و ه ایفر گذحر  ح  برخی ونرسنئی
بن وگر  در قنوو  و تصر   با اوتوعنت پیشنهند  ذ ل ای توحواد سینسات ایفار  ح ارح  رح  –9

ا رفتنر وح د انطعق بر حوصنف ازرانوا عنم و خنص بنشاد ارتکاب باا چننوچ -انرآادتر ومن د: وخهت
 دگن  ادب ه ن ارفتنر وح اد بان اوتاوعنت  صرف -ازن حت وصف ازرانوا خنص احکوم ای گردد. دوم

 ن اح  اوتوعنت  ک  ر   گذحر برحقنوو  ئناا حستثنن  بنشد اگر در اوحردیوم زایتعدد وتحصوال اتعدد 
حصاوالً جارحئم اارتعط  -سوم .خنص قنئل بنشد  فریا رو آثن تیاوتوع وفهای د فرفتنر وح دگن  دب ه

آ  بنشد ااا  هددشت ان ی  ن ایفیغند اگر آوکا جرم اقداا ح  عننصر جرم وشوتعدد اند  شمرده ای
در تعدد جرحئم  د  اشانبا بان ازان حت  کهان   -چهنرم .گرددای هقیخیر تعدد اعنو  تحدر صورت 

توحود بن تصر   با ایفینت اشدده ارتکاب گردد و عالوه بر آ  دحدگنه ای د احکوم ایارتکب با  ک 
 تربا شالق تع  ر ومن د. 12رح تن 
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