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ضابطۀ تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در مادۀ  ۴۳۱اصالحی قانون مجازات اسالمی
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چکیده
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال  ۹۹۱۱بخش قابل توجهی از مقلررات نلا ر بلز جلزای
عمومی را دستخوش تحول کرد .مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی نیز یکی از مقرراتی است کز بلزطور کللی
دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد .قانونگذار با برگشت بز مقلررات سلال
 ، ۹۹۳۱میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائ بز تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچلون
تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازاتهای تعیینی توسط وی شد .یکی از چالشهای اساسی در نحوۀ
تمییز این دو دستز از جرایم و ارائۀ معیار جهت برونرفت از سکوت قانونگلذار اسلت .در ایلن هل وهش بلز
شیوه ای توصیفی و تحلیلی بز بررسی معیارهای هیشلنهادی و تجزیلز و تحلیل ملواد قلانونی و دیلدگاههای
مختلف درخصوص موضوع هرداختز و تالش شد تا بز ارائۀ سلنجۀ مناسلبی در تشلخیر جلرائم مختللف از
غیرمختلف برسیم .همچنین ،با کاوش هیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف ،نظریۀ ادارۀ حقوقی در این زمینز
بز بوتۀ نقد گذاشتز شد.
واژگان کلیدی :تشدید مجازات ،تعدد جرم ،جرایم مختلف ،جرایم مشابز ،جرایم یکسان
 .۹دانشجوی دکتری حقوق کیفلری و جرمشناسلی ،دانشلکدۀ حقلوق ،دانشلتاه تربیلت
مدرس ،تهران ،ایران( .نویسنده مسؤول)
 .2دانشیار بازنشستۀ گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشتاه تهران ،تهران ،ایران.
 .۹دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی ،دانشکدۀ حقوق قضایی ،دانشتاه علوم قضایی و
خدمات اداری ،تهران ،ایران.

 rahmadzadeh@live.com
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مقدمه
چتونتی مبارزه با بزهکاری مهم ترین دغدغۀ حقوق کیفری است و دانشمندان این رشلتز در طلول
تاریخ بز دنبال یافتن هاسخ بز این هرسش هستند کز «نحوه و میزان مجلازات بلز چلز میلزان بایلد
باشد؟» .آنچز مشخر است وقوع جرایم در جوامع بشری امری حتملی و غیرقابل اجتنلا بلوده و
بزهکاران همیشز در طول تاریخ با رفتار مجرمانۀ خلود نظلم و امنیلت اجتملاعی را دچلار مخلاطره
کردهاند .اما مجرمین همیشز این گونز عم نمیکنند کز یک جرم کام را مرتکلب شلده و سل س
منتظر بازتا اجتماعی و نتیجۀ اقدامات قضایی بنشینند ،بلکلز ممکلن اسلت فلردی مجلرم تحلت
هوشش خاص و با حیلز از دست مأمورین خود را مخفی کرده و در یک دورۀ زمانی جرائم متعلددی
را مرتکب گردد؛ در حالیکز در این زمان دستتاههای نظارتی اجتماعی حتی متوجلز وقلوع جلرائم
توسط وی نتردند و در واقع شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزا از هم در زمانهای مختلف بشلود
بدون اینکز یک محکومیت قطعی فاص بین آنها باشد( .هیمانی )۳ :۹۹۳۱ ،بز همین جهت عدالت
اقتضا میکند چنین فردی از مجازات بیشتری برخوردار شود ۹.قانونگذار ایران در نلیم قلرن اخیلر
مسیرهای متفاوتی را برای اعمال مقررات تعدد جرم برگزیده است ،بزطوری کز چهار مرتبز اقدام بز
تغییر مقررات تعدد جرم کرده و نکتۀ قاب تأم آن اسلت کلز در هلر مرتبلز فاصللۀ زملانی تغییلر
استرات ی مقابلز با مجرمان مشمول قواعد تعدد کاهش یافتز است .بز هملین جهلت برخلی انعلان
داشتزاند کز مسئلۀ تعیین کیفر در وضعیت تعدد جرم ،همواره یکلی از کانونهلای اصلالح و تغییلر
قوانین بوده است (میرمحمدصادقی ،درزی رامندی.)44-4۱ :۹۹۱۱ ،
در آخرین تحول کز مربوط بز سال  ۹۹۱۱است ،قانونگذار قواعد قبلی را با یکدیتر تلفیق کرده
و تعدد بر اساس تفکیک جرایم مختلف و غیرمختلف واجد منشأ اثر شلده اسلت .قلبال نیلز هلس از
هیروزی انقال اسالمی و تغییر قوانین کشور بز تبعیلت از احکلام اسلالمی ،نحلوۀ صلدور حکلم بلز
مجازات جرائم متعدد صرفا دائرمدار «مختلف» بودن یا نبودن جلرائم قلرار گرفتلز بلود ،چراکلز در
جرائم دارای صبغۀ فقهی نیز برای ارتکا جرائم یکسان ،فقط یک مجازات تعیین میشود و در غیلر
این صورت کلیۀ مجازاتها با هم جمع میشوند .عالوه بر آن ،قواعد تعدد جلرم در اصلالحات اخیلر
قانون گذاری بر مبنای تعداد جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر شده است .با ایلن حلال قانونگلذار
بزرغم واجد آثار بودن تفکیک جلرایم مختللف از غیرمختللف ،از ارائلۀ شلاخر خلودداری کلرده و
تشخیر این مهم را برعهدۀ قضات قرار داده کز این عملکرد قاب نقد است.

 .۹جالب است کز در حقوق برخی از کشورها همچون انتلستان موضوع تعدد جرم ،نیل عنلوان «اصل تناسلب جلرم و
مجازات» مطرح شده و نز «عوام مشددۀ جرم» (.)Zedner & Roberts, 2012: 286
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۱

لذا هرسش اصلی این ه وهش هیرامون یافتن معیلار قابل اتکلا بلرای تمییلز جلرایم مختللف از
غیرمختلف در حقوق کیفری ایران خواهد بود .هس از ارائۀ معیار تشخیر اختالف در نوع جرائم ،بز
آثار تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف ،نحلوۀ شلمارش و تعیلین کیفلر جلرایم متعلدد خلواهیم
هرداخت.
 .1بازشناسی قلمرو تعدد جرم ،از مفهوم تا مصداق
از نظر جرمشناسی تعدد جرم در واقع نشاندهندۀ حاللت خطرنلام مجرملان اسلت (رایجیلان اصللی،
 ،)۹۱ :۹۹82از این رو قانونگذار بز سیاست تشدید مجازات هناه آورده کز یکی از مهمتلرین مصلادیق
تشدید مجازات است .تعدد جرم از منظر دکترین بز وضعیتی گفتز میشود کز فرد چند فقره جرم (بلا
تعریف قانونی جرم) مرتکب شود ،مشروط بز آنکز برای هیچ یک از جرایم ارتکلابی محکومیلت قطعلی
صادر نشده باشد .بز عبارت دیتر تعدد جرم عبارت است از ارتکا جرایم متعدد بدون آنکز متهم برای
اتهامات متعدد هیشین خود بز محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد؛ خواه جلرایم متعلدد در فواصل
کوتاهی ارتکا یافتز باشند ،چندان کز زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده ،خلواه ملتهم
متواری بوده و یا جرایم او بز دالی گوناگون کشف نشده باشد (اردبیلی.)22۱ :۹۹84 ،
سیاست کیفری ایران تعدد را بز دو دستز تعدد مادی و تعلدد معنلوی تقسلیمبندی کلرده اسلت.
البتز دستۀ دیتری از تعدد جرایم نیز تحتعنوان تعلدد نتیجلز شلناختز میشلوند ۹.تعلدد نتیجلز بلز
وضعیتی گفتز میشود کز فرد ،مرتکب یک فع میگردد با این تفاوت کز در نتیجۀ آن فعل چنلدین
نتیجۀ مجرمانز رخ میدهد2.
 .۹تعدد نتیجز در مقررات سال  ۹۹۱2در حکم تعدد مادی بود ،اما با اصالحات بز عم آمده در سال  ،۹۹۱۱بلر اسلاس
بند چ مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی ،درصورتیکز در جرایم تعزیری ،از رفتار مجرمانۀ واحلد ،نتلایج مجرمانلۀ متعلدد
حاص شود ،مرتکب بز مجازات جرم اَشد محکوم میشود.
 .2برخی معتقدند کز تعدد نتیجز در جرایم مطلق و مقید محقق است (حاجیدهآبادی و دیتران۹۹8 :۹۹۱4 ،؛ حیلدری
و همکاران۹8۱ :۹۹۱۳ ،؛ فروغی و جودکی۹۹۳ :۹۹۱۱ ،؛ بسامی و وروایی .)۱8 :۹۹۱۱ ،ملا بلر ایلن بلاوریم کلز تعلدد
نتیجز تنها در جرایم مقید وجود دارد و جرایم مطلق با تعدد موضوع یا بزهدیده را بز لحاظ نبلود حکلم مصلرح قلانونی،
نمیتوان نی مفهوم تعدد قرار داد .در جرایم توهین بز چند نفر ،تهدید چند نفر ،تلرم انفلاق زن و همسلر و  ،...از ایلن
نظر کز تنها یک عنوان مجرمانز صادق است و نتایج مجرمانزای نیز واقع نشده است ،هس تحتعنوان هیچ نلوع تعلددی
(مادی ،معنوی و نتیجز) قاب مجازات نیست .هس چنانچز شخصی با انجام یک رفتلار ،مرتکلب چنلد جلرم قاب گذشلت
مطلق شود (مانند اینکز با یک لفظ چند نفر را تهدید کند یا بز چند نفر توهین نماید یا با یک رفتار بلز چنلد نفلر افتلرا
زند و  ،)...از آنجایی کز این فرض شام هیچ یک از انواع تعدد نمیشود ،بنابراین رفتار بزهکلار نبایلد بلر مبنلای قواعلد
تعدد تحلی گردد .اما اگر قائ بز تحقق تعدد در این حالت باشیم ،مجازات مرتکب باید بر اساس بند «اللف» ملادۀ ۹۹۱
تعیین گردد.
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در تعدد مادی با وضعیتی مواجز هستیم کز فردی مرتکب چند رفتار مجرمانز شلده باشلد اعلم از
آنکز جرایم ارتکابی از یک نوع باشند یا متفاوت باشند .مث اینکز فردی چنلدین بلار مرتکلب سلرقت
شده باشد و یا اینکز مرتکب سرقت ،خیانت در امانت و توهین شده باشد .همان طور کز بیان شد نکتۀ
اساسی در تشخیر تعدد این است کز فرد بعد از ارتکا هر جرم مجازات نشده و یا محکومیت قطعی
هیدا نکرده است (برهانی و الهام .)22۹ :۹۹۱8 ،در مقاب تعدد معنوی عبارت است از اینکز آنچز کز از
مرتکب در عالم خارج بز وقوع هیوستز است یک فع باشد ،اما چند عنوان کیفری بر آن قابل تطبیلق
است .برای مثال فردی مالی کز بز وی امانت س رده شده است را فروختز و بز دیتری انتقال میدهلد.
همانطور کز مشخر است در این فرض رفتار مادی ارتکابی از سوی مرتکلب فلروختن اسلت ،املا از
آنجایی کز وی اَمین بوده است ،همزمان عنوان مجرمانۀ خیانت در امانت نیز بر وی صادق است .تعلدد
معنوی ناتا و ماهیتا تعدد جرم نیست بلکز نوعی تعارض قوانین است کز قاعلدۀ تعلدد معنلوی جلرایم
برای برونرفت از چالش تعیین کیفر بز مدد دادرس میآید (باهری.)۹8۱ :۹۹۱۱ ،
در این میان ،صُوری از ارتکا رفتارهای مجرمانز وجود دارد کز بازشناسی آنها از تعلدد جلرم بلز
شفافسازی قلمرو تعدد جرم کمک خواهد کرد.
مورد نخست ،جرم مقدمز است .جرم مقدمز بز جرمی گفتز میشود کز بزهکار برای ارتکلا جلرم
اصلی ،ناگزیر بز ارتکا آن باشد .البتز اگر مسیری برای ارتکا جرم دوم ،بدون ارتکلا جلرم مقدملز
وجود داشتز باشد ،جرم اول جرم مقدمز بزحسا نمیآید۹.
بز این ترتیب ،جرم مقدمز جرمی است کز ارتکا جرم مؤخر بدون تحقق جرم مقدم میسر نباشلد
و ارتکا آن الزمۀ تحقق جرم دیتر باشد .لذا از آنجا کز ورود بز عنف بز منزل مقدمۀ جلرم سلرقت از
منزل است و سرقت از منزل لزوما از طریق ورود بز عنف بز منزل واقع میشلود ،در ایلن ملورد بلز بلا
تعدد جرم روبزرو نیستیم و قواعد تعدد مادی جرم اجرا نمیشود .بز عبلارت سلادهتر در جلرم مقدملز
(برای مثال ارتکا رفتار نتهداری سالح جهت سرقت مسلحانز) ،جرم مقدماتی ،بزطور جداگانلز قابل
تعقیب نبوده و از موارد تعدد جرم محسو نخواهد شد .ممکن است عدهای در مقاب چنین اسلتدالل
 .۹برای مثال ،برخالف باور رایج اعتقاد نتارندگان بر آن است کز برحسلب اینکلز درم و دریافلت نهنلی ملا از مقصلود
قانونگذار چز باشد ،حم مواد مخدر مقدمۀ وارد کردن مواد مخدر بز کشور نیست ،زیرا برای وارد کردن مواد مخدر بلز
کشور حم مواد آن ضرروتی ندارد و راه وارد کردن مواد مخدر منحصر در حم آن نیست .برای مثال مرتکب میتوانلد
از طریق قراردادن مواد بر روی بار چهارها توسط فروشنده در آن سوی مرز یا هرتا آن بلا وسلایلی نظیلر منجنیلق و ،...
مواد مخدر را بز داخ کشور هدایت کند .همچنین حم نمیتواند مقدمۀ جرم فروش مواد مخدر باشد ،زیرا لزوما بلرای
فروش مواد مخدر ،حم مواد مخدر صورت نمیگیرد .رویۀ قضایی نیز در برخی ملوارد ره بلز خطلا بلرده و بلرای مثلال
برخالف نظر برخی از حقوقدانلان (میرمحملد صلادقی ،)۹۳۹ :۹۹۱2 ،جلرم اسلتفاده از سلند مجعلول را مقدملۀ جلرم
کالهبرداری دانستز و آن را مشمول تعدد معنوی ندانستز است( .ه وهشتاه قوه قضاییز.)۱۱ :۹۹۱۹ ،
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نمایند کز در جرایم مقدماتی هر دو فع با ارادۀ مسلتقیم مرتکلب صلورت میگیلرد و هلر دو سلزاوار
سرزنش است و جرم مقدماتی با جرم اصلی تعدد تشکی میدهد و دادگاه مکلف اسلت بلرای یکایلک
جرایم ارتکابی مجازات علیحده تعیین کند (اردبیلی ،)۹8 :۹۹۱۱ ،اما چون ارتکا رفتلار هیلرو جلز از
طریق ارتکا رفتار هایز امکانهذیر نیست ،بزنظر میرسد کز نباید تعدد جرم مصداق یابد.
رویۀ قضایی در این مبحث ،راه روشنی هیش نترفتز و آراء متفاوتی در این زمینز صادر شده اسلت.
شعبۀ  ۹۱۹۹دادگاه عمومی جزایی تهران در یکی از آراء صادره مبتنی بر هملین دیلدگاه آورده اسلت:
« ...با توجز بز رابطۀ استلزامی بزه ورود بز مح و تخریب بنا ،متهمان را از حیث ارتکا جرم تخریلب
با اعمال مادۀ ...بز هرداخت ...محکوم مینماید ».شعبۀ  ۱۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض
دادنامۀ صادره از شعبۀ  ۹۹۱۱دادگاه عمومی جزایی تهران کز متهم بز سلرقت از داخل خلودرو را بلز
مجازات هر دو جرم تخریب قف در خودرو و سرقت از آن محکوم کرده بود ،در بخشی از رأی خلود
چنین آورده است ...« :تخریب قف در خودرو برای سرقت لوازم خودرو مقدمز سرقت محسو و جلرم
مستقلی تلقی نمیگردد( »... .ه وهشتاه قوۀ قضائیز.)۹۹۱۹ ،
از منظر قانونی در چتونتی مجازات این دستز از جرایم ابهام وجود دارد و بلزرغلم مبتالبلز بلودن
جرم مقدمز ،سکوت قانونگذار در این فرض هذیرفتنی نیست و موجب تشتت آرا شده اسلت ۹.بلا ایلن
حال بز عقیدۀ نتارندگان اگر فرضی را بتوان تصور کرد کلز تعریلف نکلر شلده از جلرم مقدملز در آن
جاری باشد ،باتوجز بز سکوت قانونگذار چارهای جز هذیرش نظریۀ عدم مجازات جرم مقدمز نداریم2.
مورد دوم ،ارتکا رفتارهای مجرمانۀ متعددی از یک جنس است کز بلز لحلاظ نزدیکلی و اقتلران
زمانی میان آنها و یا وحدت قصد مرتکب در ارتکا رفتار غایی ،دو نوع برداشت تعدد جرم یا وحلدت
جرم از مجموعۀ رفتارهای مرتکب مُتَصَوّر است ۹.برای مثال اگر فردی در طلی چنلدین مرحللز ورود و

 .۹قانونگذار در تبصرۀ  2مادۀ  ۹۹2قانون مجازات اسالمی بز جرایمی اشاره کرده اسلت کلز در راسلتای هلم و در یلک
واقعز صورت میگیرند .شاید این مقررۀ قانونی ،نزدیکترین تعریف بز جرم مقدمز باشد ،اما بز هلیچ وجلز جوانلب جلرم
مقدمز را تشریح نمیکند .البتز جرایمی کز در راستای هم واقع میشوند بدون شک با جرمی کلز مقدملۀ جلرم دیتلری
است متفاوت است .برای مثال با توجز بز اینکز امکان تحقق جرم لواط بدون تحقق تفخیذ وجود دارد ،نملیتلوان گفلت
جرم تفخیذ مقدمۀ جرم لواط است .از این رو میتوان گفت قانونگذار در مبحث جرم مقدمز سکوت کرده است.
 .2البتز مشروط بز این کز جرم مؤخر مجازاتی شدیدتر از جرم مقدم داشتز باشد تا از ایلن طریلق اسلبا سوءاسلتفاده
برای مرتکبین فراهم نشود و بعد از جرم مقدمز ،جرم مؤخری را کز دارای مجازاتی اَخَف است ،مرتکب نشوند.
 .۹نویسللندۀ مسللئول در یکللی از هرونللدههای تحللت رسللیدگی در دادنامللۀ شللمارۀ  ۱۳۱۱۱۳۹۱4۳4۱۱۱۱۱مللورخ
 ۹۹۱۳/۹۱/۱۱صادره از شعبۀ  ۹۱۹دادگاه کیفری دو شهرستان چهارباغ بلز تشلریح موضلوع هرداختلز اسلت ...« :قصلد
مرتکب تخریب شیشزهای خودروی شاکی بوده است ،اما باید توجز داشتز کلز هلر یلک از تخریلبهلای صلورتگرفتلز
نسبت بز شیشۀ عقب و شیشز جلو خود میتواند مصداق بزه علیحده باشد و از این رو بز نظر دادگاه با توجز بلز امکلان
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خروج هیدرهی بز منزلی از آن مح سرقت نماید ،چون قصد مرتکب سرقت از آن منزل بوده و اَعملال
مرتکب با توجز بز این مؤلفۀ روانی محقق شده است ،حکم بز سرقت واحد دور از انصاف نیست .برخلی
از حقوقدانان چنین فرضی را جرم استمراریافتز دانستز و بیان داشتزاند «یک سری اعمال و رفتارهای
متوالی و هشت سر هم ،آن هم با نیت واحد کز هم تک تلک آنهلا و هلم مجملوع آن اعملال ،عنلوان
مجرمانۀ واحدی دارد .مثال فردی قصد دارد تمامی کیسزهای هلر از بلرنج را از انبلار بربایلد .چلز یلک
کیسز ،چز چند کیسز و چز تمام کیسزهای برنج را برباید ،در هر حلال رفتلار یلا رفتارهلای او عنلوان
مجرمانۀ واحدی یعنی «سرقت» دارد .یا سارقی اموال مسروقز را بز دفعلات از حلرز خلارج ملیکنلد»
(صبری .)۹۱۱ :۹۹۱۳ ،تعریف اخیر مشلابز تعریفلی اسلت کلز برخلی حقوقدانلان فرانسلوی از جلرم
استمراریافتز یا همان جرم مکرر بدین شک بیان داشتزاند کز «ممکن است است جرملی کلز طبیعتلا
آنی است ،دارای صفات یک جرم مستمر باشد .مثال سرقت کز ربودن شئ دیتری است ،یک جرم آنلی
است ،ولی این جرم ممکن است با افعال متوالی صورت گیرد .مانند سرقت آ  ،گاز ،یلا بلرق بزوسلیلۀ
یک انشعا مستقیم روی کانال .این جرمها طبیعتا آنی هستند ،ولی مانند تمام اعمال متوالی و مکلرر،
مجموع این اعمال با توجز بز وحلدت نقشلۀ مرتکلب و حلق ملورد تجلاوز ،عمل واحلدی را تشلکی
میدهند» (استفانی .)۹۹4 :۹۹۳۳ ،در مقاب با لحاظ دقت منطقی و عقلی و صرفنظر از تسامح عرفلی
نسبت بز فاصلۀ کوتاه زمانی ،این دیدگاه کز بز تعداد ورود و خلروج مرتکلب بلز منلزل بزهدیلده جلرم
تمایز عرفی و قانونی بین این دو تخریب ،تعدد خسارات در موضوع حاضر منجر بز تعدد جرم میشود ،بز عبارت سادهتلر
از آنجا کز متهم یکبار با تجمیع ارکان مادی و معنوی جرم نسبت بز تخریب شیشۀ عقب خلودرو اقلدام و بلار دیتلر بلا
تجمیع ارکان مادی و معنوی جرم نسبت بز تخریب شیشۀ جلوی خودرو اقدام کرده است و هیچ یک از ارکلان ملادی و
معنوی این دو رفتار با همدیتر یکسان نیستند و موضوع آنها (شیشۀ عقب یا شیشۀ جلو) متفلاوت اسلت ،للذا در علالم
واقع دو جرم علیحده اتفاق افتاده است .چز آنکز اگر مرتکب در همان شب اقدام بز تخریب شیشۀ عقب خودرو میکلرد
و در شب بعدی شیشۀ جلوی همان خلودرو را ملورد تخریلب قلرار ملیداد ،قطعلا داوری علرف بلر تعلدد جلرم صلحز
میگذاشت ،اما فاصلۀ کوتاه بین این دو تخریب و همزمانی (با تسامح عرفی) این دو اقدام ،عرف را در این وضعیت سلایز
روشن بز داوری رفتار بز عنوان جرم واحد سوق میدهد .بز نظر میرسد با توجز بز این نکتز کز ایلن دو تخریلب الزملۀ
همدیتر نبوده و حتی مقدمۀ همدیتر نیز محسو نمیشود ،هی در هی بودن اعمال ارتکابی بز تنهایی نمیتوانلد دلیللی
بر وحدت رفتار مجرمانز باشد؛ بلکز واکاوی قصد مرتکب نیز ضروری است ... .اما چز بسا در تحلی رفتار موضوع هرونلدۀ
حاضر بز این امر دست یابیم کز قصد مرتکب (مؤلفۀ روانی) تخریب شیشۀ عقب و جللوی خلودرو بلز عنلوان دو بخلش
مجزا (شیشۀ عقب و جلو) از یک موضوع واحد (خودرو) بوده و تخریب شیشزهای خودرو بز عنوان بخشی (شیشلزهلا) از
یک موضوع واحد (خودرو) مدنظر ایشان نبوده است .با عنایت بز مراتب هیشگفتز ،علیرغم تمایل بلز هلذیرش تفسلیر
اخیر ،با توجز بز رویۀ قضایی حاکم و داوریهای عرفی کز چز بسا وافی بز مقصود قانونگذار هم نباشد ،دادگاه بلا واحلد
تلقی کردن تخریبهای صورت گرفتز با استناد بز مادۀ  ۱۳۳قانون مجازات اسالمی (بخلش تعزیلرات) حکلم بلز تحمل
شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد»... .

ضابطۀ تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف ...
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۹۹

سرقت واقع شده است ،دور از نهن نیست .در هلر حلال در برخلی از صلور ارتکلا جلرم ،مرتکلب از
مجموع رفتارهای ارتکابی ،قصد تحقق جرم واحدی را داشتز و بز عبارت دیتر متحدالمقصد اسلت کلز
بز نظر نتارندگان چنین مواردی اساسا نباید تعدد جرم باشد .برای مثال کسی کز قصد سلرقت از انبلار
یک شرکت تولیدی دارد و طی چندین مرتبز ورود و خروج بز آنجا در هنتام شلب چنلدین کلارتن از
تولیدات آن شرکت را خارج میکند ،مرتکب یک جرم سلرقت شلده اسلت .در بخشلی از رأی شلمارۀ
 ۹288شعبۀ دوم دیوان عالی کشور بز تاریخ  ۹۹24/8/۳چنین آمده است ...« :بزه سرقت وقتی متعلدد
محسو است کز مح سرقت مختلف و نوع مال مسروقز و تاریخ ارتکا متفاوت باشد ،بنلابراین اگلر
کسی غلۀ موجود در انباری را در رف چند روز سرقت کند ،چون مح سرقت و نوع مال یکلی اسلت
بزه متعدد محسو نمیشود»... .
حال کز مفهوم و مصادیق تعدد جرم روشن شد ،باتوجز بز اینکلز قانونگلذار در ملادۀ  ۹۹۱قلانون
مجازات اسالمی نظام تشدید کیفر متفاوتی را میان جرایم مختلف و غیرمختلف تعیین کرده اسلت ،در
مبحث بعدی بز ارائۀ معیار خواهیم هرداخت.
 .2جرایم مختلف و تمیز آن از جرایم غیرمختلف
تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف ۹در فرض تعدد جرم در قلانون مجلازات اسلالمی مصلو ۹۹۳۱
مسبوق بز سابقز است .مادۀ  ۱۳این قانون مقرر میداشت« :در مورد تعدّد جرم هرگلاه جلرائم ارتکلابی
مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانز تعیین شود و اگر مختللف نباشلد فقلط یلک
مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم میتواند از عل مشدّده کیفر باشد و .»...این قاعلده
با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  ۹۹۱2بلز کللی دگرگلون شلده و قانونگلذار بلزرغم اینکلز
رویکرد نظاممندتری در تعیین مجازات تعلدد جلرم هلیش گرفلت ،املا تفلاوت میلان جلرایم مشلابز و
غیرمشابز را در نظام کیفردهی جرایم متعدد فاقد اثر کرد .با وجود این بعضا در رویلۀ قضلایی مشلاهده
میشد کز قضات دادگاهها با اخذ مالم از مادۀ  ۹۹2قانون مجازات اسالمی ،تعلدد جلرائم مشلابز را از
شمول تعدد جرم خارج میدانستند .اما اطالق مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی مصو  ،۹۹۱2مانع از
این تفسیر میشد کز بین جرائم تعزیری مشابز و مختلف قائ بز تفاوت باشیم .اداره ک حقلوقی قلوۀ

 .۹جرائم مختلف یا غیرمشابز جرائمی هستند کز هیچ ارتباط یا شباهتی از نظر موضوع یا مجلازات بلا هملدیتر نداشلتز
باشند .برای مثال بزه خیانت در امانت ،توهین ،قت غیرعمدی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی ،سرقت و آدمربلایی نسلبت
بز همدیتر جرائم مختلف بزشمار میروند .جرائم غیرمختلف ،آن دستز از جرائملی هسلتند کلز دارای موضلوع مشلابز و
مجازاتهای یکسان اند کز در ادامز بز بررسی تفصیلی آن خواهیم هرداخت( .برای مطالعۀ تفصیلی ،نک :احمدزاده و تلام،
 :۹۱۱۱شرح مادۀ )۹2
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قضاییز در هاسخ بز این هرسش کز با توجز بز مادۀ  ۹۹۱قانون مجلازات اسلالمی مصلو  ۹۹۱2آیلا از
حیث تعیین مجازات برای جرائم متعدد مشابز و غیرمشابز تفاوتی وجلود دارد؟ بلزبیاندیتر در جلرائم
متعدد مشابز نیز سیستم جمع مجازاتها حاکم است؟ در نظریلۀ مشلورتی شلمارۀ  ۳/۱۹/۹88ملورخ
 ۱۹/2/22بیان میدارد« :با توجز بز اطالق ماده  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی  ۹۹۱2مقررات ایلن ملاده
در کلیز جرائم موجب تعزیر اعم از مشابز یا غیرمشابز قاب اعمال است و در این خصلوص تفلاوتی بلین
جرائم نیست و درهرصورت فقط مجازات اشد بز مرحلز اجرا گذاشتز میشود».
مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی مصو  ۹۹۱2بدون اشاره بز جرایم مختلف یا غیرمختللف صلرفا
محدودۀ تشدید مجازات را در حالتی کز سز جرم و کمتر و یا بیشتر از سز جلرم ارتکلا یافتلز باشلد،
تعیین کرده بود .با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال  ،۹۹۱۱نوع جلرایم در تعیلین
میزان مجازات جرایم متعدد منشأ اثر شد .لذا در این مبحث بز بررسی معیار تشخیر اختالف در نلوع
جرائم و س س بز بررسی انواع جرایم غیرمختلف خواهیم هرداخت.
با مداقز در مواد قانونی مربوط بز تعدد جرم از ابتدای قانونگذاری تاکنون ،از جملز مادۀ  ۹2قلانون
مجازات عمومی ،مادۀ  ۱۳قانون مجازات اسالمی مصلو  ۹۹۳۱و ملواد  ۹۹۹تلا  ۹۹۳قلانون مجلازات
اسالمی مصو  ۹۹۱2نمیتوان بز شاخصی برای شناسایی جرم مختلف از غیرمختلف دست یافلت .در
آراء دیوانعالی کشور ۹و نظریات ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیز نیز همواره تمرکلز بلر روی مصلادیق بلوده و
شاخر یا معیار کلی در این باره ارائز نشده است .در حقوق فرانسز نیز هاسخی برای این هرسلش بیلان
نشده است (صادقمنش ،)8۹ :۹۹۱2 ،زیرا اساسا در مادۀ  ۹۹2-۹مجموعۀ قانون جزای فرانسز تفلاوتی
بین جرایم مختلف و غیرمختلف وجود نلدارد .از هملین رو یکلی از انتقلادات وارد بلز قلانون مجلازات
اسالمی مصو  ،۹۹۳۱مسکوت گذاردن معیار و نحوۀ تفکیک جرایم مختلف از جرایم مشابز بود (نلک:
اسحقیان.)۹2 :۹۹۱۱ ،
ادارهک حقوقی قوۀ قضلائیز در نظریلۀ مشلورتی 2بیلان داشلتز اسلت ...« :در ملوارد زیلر جلرائم،
غیرمختلف محسو میشود .۹ :ارتکا یلک جلرم خلاص بلزصلورت متعلدد؛ ماننلد ارتکلا متعلدد
سرقتهای منطبق با یک مادۀ مشخر؛  .2جرائمی کز بلزرغم تعلدد عنصلر قلانونی و متفلاوت بلودن
مجازاتها ،تحتعنوان جرم واحد شناختز میشوند؛ مانند سلرقتهای متعلدد ،جعل اسلناد مختللف،
صدور چک بالمح بز هر شیوه کز در قانون مقرر شده است؛  .۹رفتارهای متعدد مجرمانز کز موضلوع
آنها واحد است؛ مانند حم  ،نتهداری ،فروش ،صادرات ،واردات و ساخت ملواد مخلدر از نلوع واحلد،
 .۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحلدت رویلۀ شلمارۀ  ۱۱8ملورخ  ۹۹۳4/۱/2۳صلدور چکهلای بالمحل و
وعدهدار و تضمینی و  ...را مشابز دانستز ولی در رأی وحدت رویۀ شماره  ۱۱2مورخ  ۹۹۳8/۱/۱جع و استفاده از سلند
مجعول را مختلف بز حسا آورده است.
 .2نظریۀ مشورتی شمارۀ  ۳/۱۱/۱۹4مورخ ۹۹۱۱/۱۱/۹۳
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مشروبات الکلی ،تجهیزات دریافت از ماهواره و اسللحز و مهملات از نلوع واحلد؛  .۱دو یلا چنلد رفتلار
مجرمانز کز در یک مادۀ قانونی نکر و برای آنها مجازات هیشبینی شده است؛  .4ارتکا جرائمی کلز
مجازات جرم دیتر دربارۀ آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیتری محسلو ملیشلود؛ ماننلد
کالهبرداری و جرائمی کز مجلازات کالهبلرداری دربلارۀ آنهلا مقلرر شلده اسلت و یلا طبلق قلانون،
کالهبرداری محسو میشلود؛  .۱شلروع ،معاونلت و مباشلرت در یلک جلرم .ضلمنا در ملواردی کلز
بلزموجلب نلر خلاص یلا رأی وحلدت رویلۀ دیلوان عللالی کشلور از قبیل رأی شلمارۀ  ۱2۱مللورخ
 ۹۹۳۳/۹/۹8هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جع و استفاده از سلند مجعلول) ضلوابط و معیارهلای
خاصی مقرر شده باشد ،بز همان ترتیب عم میشود۹».
همانگونز کز مالحظز میگردد این اداره ک در مقام قانونگذاری و نز ارائۀ نظریۀ مشورتی ،بلدون
هیچگونز استداللی بز بیان مقصود خویش هرداختز و بزنظر میرسد این نظر مشورتی از قوت چنلدانی
برخوردار نباشد؛ چراکز اوال مشابز دانستن جرائمی کز دارای مجازاتهای متفاوتی هسلتند ،منجلر بلز
لغو دانستن حکم مقرر در بند «الف» مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی خواهد شلد؛ زیلرا عملال امکلان
تعیین کیفر در جرائمی کز دارای مجازاتهای مختلفاند ،فراهم نیست .برای مثال اگر جلرم جعل در
اسناد عادی و جع در اسناد رسمی را بر اساس بند دوم نظریۀ اخیر غیرمختلف بلدانیم ،بلا توجلز بلز
اینکز دادگاه مکلف بز تعیین یک فقره مجازات است ،بزلحاظ تفاوت در میزان مجازاتها امکان رعایلت
مقررات تعدد جرم بر اساس بند «الف» مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی فراهم نخواهد بود .ثانیا صلرف
تشابز در عناوین مجرمانز و وحدت در عنصر قانونی آنهلا در جرائملی هماننلد کالهبلرداری علادی و
مشدد (مادۀ  ۹قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اخلتالس و کالهبلرداری) کلز مجلازات قلانونی
آنها نیز یکسان نیست ،دلیلی بر مشابهت جرائم نیست؛ چراکز صرفنظر از تفاوت در مجازات قلانونی،
اوصاف رفتار مجرمانۀ آنها نیز متفلاوت از یکلدیتر اسلت 2.ثالثلا شلروع و معاونلت در تملامی جلرائم
تعزیری ،چنانچز همردیف ارتکا جرم اصلی موضوع تعدد جلرم باشلد ،مختللف محسلو میشلود و
 .۹البتز اداره ک حقوقی قوۀ قضاییز قبال نیز در نظرات متعدد خود در اینبلاره کلز در زملان حکوملت قلانون مجلازات
اسالمی مصو  ۹۹۳۱صادر شده است ،بلدون ارائلۀ ضلابطز و مالکلی ،مباشلرت و معاونلت در سلرقت (نظریلۀ شلمارۀ
 ۳/۱824مللورخ  ،)۹۹8۱/۱/۱شللروع بللز جللرم و ارتکللا همللان جللرم بللز صللورت تللام (نظریللۀ شللمارۀ  ۳/۱۱۱۱مللورخ
 ،)۹۹۳۹/۱/24ارتکا سرقتهای تعزیری مندرج در فص بیست ویکم قلانون تعزیلرات (نظریلۀ شلمارۀ  ۳/۳82۱ملورخ
 )۹۹8۹/8/۹۱و  ...را مختلف محسو نکرده است.
 .2در تعدد جرائم مشابهی کز دارای مجازات نسبیاند ،همچون بزه کالهبرداری بز نظر میرسد با توجز بلز حکلم مقلرر
در بند «الف» مادۀ  ۹۹۱اصالحی کز تعیین یک مجازات را الزامی دانستز است ،صرفا یک فقره مجازاتِ جزای نقلدی بلر
اساس بزهی کز مال برده شده در آن نسبت بز سایر جرائم بیشتر است ،تعیین میشود .بز عبارت سادهتر ،میلزان جلزای
نقدی اشد مالم تعیین مجازات قرار خواهد گرفت؛ چراکز با حکم بز جزای نقدی اشد ،مابقی جزاهای نقلدی نیلز ملورد
حکم واقع میشود.
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بزمثابۀ ارتکا جرمهای مختلف با آن رفتار خواهد شد .برای مثلال چنانچلز فلردی کارخانلۀ (اللف) را
بزصورت عامدانز بز آتش کشد ،مجازات قانونی آن وفق مادۀ  ۱۳4کتا هنجم قانون مجلازات اسلالمی
حبس درجۀ  4است .اما مجازات شروع بز این جرم در کارخانۀ ( ) بر اساس مادۀ  ۹22قانون مجازات
اسالمی حبس یا شالق یا جزای نقدی درجۀ  ۱خواهد بود .با توجز بز تفاوت در میزان مجازات قلانونی
این دو جرم ،امکان اعمال قاعدۀ بند «الف» مادۀ  ۹۹۱قانون مجلازات اسلالمی وجلود نلدارد و بلزرغم
تشابز در عنوان ،بز علت تفاوت در مجازات ،دو جرم مختلف بزشمار میآیند .رابعا اشاره بز رأی وحدت
رویۀ شمارۀ  ۱2۱مورخ  ۹۹۳۳/۹/۹8هیأت عمومی دیوان علالی کشلور در انتهلای نظریلز و اسلتثنایی
تلقی کردن قاعدۀ مذکور در آن صلحیح نیسلت .چلرا کلز ملادۀ  ۱۳قلانون مجلازات اسلالمی مصلو
 ۹۹۳۱/4/8مقرر میداشت« :در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یلک
از جرائم مجازات جداگانز تعیین شود و  .»...از همین رو هیئت عمومی دیلوان در ملوردی کلز جاعل
شخصا از سند مجعول استفاده کرده این عم را مستق از جع بز شمار آورده و دادنامزای را کلز بلز
استناد مادۀ  ۱۳قانون مجازات اسالمی برای جع و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانلز تعیلین
کرده صحیح و منطبق با موازین قانونی قلمداد نموده است (اردبیلی)2۱ :۹۹۱۱ ،
شاید چنین برداشت شود کز نظریۀ اداره ک حقوقی قوۀ قضائیز بر مبنای تفسلیر بلز نفلع ملتهم
بسیار مفید بز حال وی بوده و نقد مطروحز در تضاد با حقوق متهم است .اما تفسیر منطقلی و سلازوار
از مقررات قانونی ،مقدم بر تفسیر بز نفع متهم و حتی تفسیر مضیق است و الزم است ابتلدا در جهلت
احراز نظر قانونگذار تالش خود را بز کار بستز و صرفا در صورت عدم امکان احراز نظر مقنن بز تفسیر
بز نفع متهم روی آوریم .لذا در ادامز با طرح چند دیدگاه مطرح در زمینۀ شلناخت جلرایم مختللف از
غیرمختلف با ارائۀ معیار و شاخر قاب اتکا با تبیین نظریۀ مختار بیش از هیش مشخر خواهد شد کز
تفسیر سادهانتارانۀ ادارۀ حقوقی واجد ایرادات نظری و عملی متعددی است.
 .1 .2تفاوت در رفتار مجرمانه
این دیدگاه بر وجز اختالف جرایم تمرکز داشتز و رفتار مرتکب کانون اصلی تشخیر جرایم مختللف و
غیرمختلف از همدیتر است .بز عبارت سادهتر ،معیار اصلی اختالف جرایم رفتار فیزیکی آن است کز از
جرمی بز جرم دیتر متفاوت میباشد ،بنابراین اگر دو یا چند جلرم از حیلث عنصلر رفتلار فیزیکلی در
رکن مادی با هم تفاوت داشتز باشند ،هر چند از جهت سایر معیارهلا در تقسلیمبنلدی جلرایم مشلابز
تصور شوند ،جرایم مختلف تلقی میگردند (طاهرینسب .)8۱ :۹۹۳۱ ،مانند مباشرت در جرمی خلاص
با معاونت در همان جرم و یا مواد  ۳۱4تا  ۳۱8کتا هنجم قانون مجازات اسالمی کز مختلف بز شمار
میآیند و تفاوت در شرایط و اوضاع و احوال مختلفِ جرایم در صورت تشابز در رفتلار فیزیکلی ،ماننلد
سرقت تعزیری مواد  ۱4۹بز بعد کتا هنجم قانون مجازات اسالمی یا تخریب مواد  ۱۳4تا  ۱۳8کتلا
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هنجم قانون مجازات اسالمی ،تأثیری در اختالف جرایم ندارد .همچنین این دستز از حقوقدانلان بعضلا
ها را فراتر نهاده و معتقدند شروع بز جرم با ارتکلا هملان جلرم بلز صلورت تلام ،جلرم مشلابز اسلت
(طاهرینسب۱۱ :۹۹۳۱ ،؛ نوربها .)۱۹4 :۹۹8۱ ،این در حالی است کز مطابق قانون مجازات اسلالمی،
در جرائم حدی ،جرائم بزرغم همنامی (مانند چند فقره زنا) بز محض تفاوت در مجازات (مانند شلالق،
اعدام ،رجم) وصف غیرمختلف بودن را از دست داده و باید آنها را جرائم مختلف بلز حسلا آورد .بلا
این حال بر اساس دیدگاه مارالذکر تفاوت در مجازات ،سبب مختللف محسلو شلدن جلرایم متعلدد
نمیشود و چالش مهمی در تعیین کیفر خودنمایی میکند .چرا کز بز دلی تفلاوت در مجازاتهلا ،بلر
اساس بند الف مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی ،امکان تعیلین مجلازات واحلد بلرای هملۀ آن جلرائم
توسط دادرس میسر نخواهد بود.
 .2 .2تشابه در عنوان مجرمانه
در این دیدگاه ،بز جای هرداختن بز معیار اختالف ،معیار تشابز را مدنظر قرار داده و جرایم غیرمختللف
را جرایمی دانستزاند کز دارای «عنوان مجرمانز» یکسلان بلوده و یلا تلابع و زیرمجموعلۀ یلک عنلوان
مجرمانز باشند .عنوان مجرمانز آن رفتاری است کز قانونگذار بلرای مرتکلب آن ،مجلازاتِ متناسلب و
مستق از دیتر عناوین درنظر گرفتز است و بز جهت اختالف در ارکان تشکی دهنده از دیتلر عنلاوین
مجرمانز متمایز میگردد .بنا بر این نظریز ،شیوههای ارتکا یک جلرم اعلم از مباشلرت یلا معاونلت و
همچنین تام یا ناقر بودن یک جرم را نمیتوان عناوین مجرمانۀ مختلف محسو نمود ،بلکز تلابعی از
یک عنوان مجرمانز هستند.
از دیتر سو رفتارهای مجرمانزای کز در قانون نی یک عنوان مجرمانۀ کللی قلرار گرفتلز ،املا بلز
جهت ارکان تشکی دهنده بز وی ه شرایط و اوضاع و احلوال الزم بلرای تحقلق جلرم ،از دیتلر اعملال
مجرمانۀ نی عنوان مجرمانۀ کلی ،متمایز میگردند و قانونگذار نیلز بلرای آن رفتارهلا ،مجلازاتهلای
متفاوت و مستقلی در نظر گرفتز است (مانند جع ملواد  42۹بلز بعلد کتلا هلنجم قلانون مجلازات
اسالمی و سرقت مواد  ۱4۹بز بعد کتا هنجم قانون مجازات اسالمی) را باید عناوین مجرمانۀ مختللف
محسو کرد.
این دیدگاه مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفتز و بیان داشتزاند کلز ملثال جلرایم موضلوع
مادۀ  ۹و  ۹۱قانون صدور چک مختلف هستند .چلرا کلز بلزرغم وحلدت عنلوان مجرمانلز ،مسلتندات
قانونی این دو جرم یکی نبوده و مجازاتهای یکسانی نیز نلدارد .بنلابراین نمیتلوان بلزه صلدور چلک
بالمح را با صدور چک از حسا مسدود مشابز دانسلت؛ زیلرا هنتلامی کلز قانونگلذار بلرای اعملال
ارتکابی دو عنوان انتخا میکند و دو تعریف برای آنها برمیگزیند و دو نوع مجازات تعیلین میکنلد
مشابز تلقی کردن آنها اجتهاد در برابر نر است (آخوندی.)۹۱-۹8 :۹۹۳۱ ،
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 .3 .2مشابهت حداکثری اجزای تشکیلدهندۀ بزه
بر اساس این دیدگاه ،برای تشخیر مشابز یا مختلف بودن جرایم باید نخست همانندی یا ناهماننلدیِ
عنصر «رفتار فیزیکی» یعنی فع یا ترم فع  ،آنی یا مستمر و ساده یلا مرکلب بلودن رفتلار در رکلن
مادی بررسی گردد و در صورت تشابز ،اجزای عنصر «شرایط و اوضاع و احلوال» ماننلد موضلوع جلرم،
شیوۀ ارتکا بزه ،وی گیهای بزهکار و ...تحلی شود و در صورت همانندی اجزای این عناصر ،تشابز یلا
تخالف در عنصر نتیجز ارزیابی گردد .چنانچز اختالفی در عناصر رکلن ملادی نباشلد سل س بایلد بلز
تجزیۀ عناصر رکن روانی بزوی ه شرط بودن یا نبودن قصد خاص (سوءنیت خاص) در بزهکلار هرداختلز
شود .بنابراین حم مواد مخدر بز لحاظ اینکز رفتاری مستمر است با فروش ملواد مخلدر کلز رفتلاری
آنی است متفاوت و جع اسکناس داخلی یا خلارجی موضلوع بنلد  4ملادۀ  424کتلا هلنجم قلانون
مجازات اسالمی و جع اسکناس مادۀ  42۱کتا هنجم قانون مجازات اسالمی بز لحاظ یکسان نبلودن
در رکن روانی مختلف خواهند بود .همچنین مباشرت با معاونت و جرم تام با شروع بز جرم یک عنلوان
مجرمانز ،مختلف هستند.
 .4 .2نظریۀ مختار
در مادۀ  ۹4طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ،یک تبصره برای ارائۀ معیار تشخیر جلرایم مختللف
از غیرمختلف هیشبینی شده بود .این تبصره کز بیان میداشلت« :جرایملی از قبیل سلرقت ،جعل و
کالهبرداری کز دارای گونزهای مختلف با مجازاتهای متفلاوت اسلت و جرایملی کلز بلز شلیوههلای
مختلفی قاب تحقق است ،مث صادرات ،واردات ،تولید ،توزیع ،حم  ،نتهداری و استعمال مواد مخلدر،
همچنین جرایمی کز بز موجب قانون در حکم جرم دیتلری محسلو ملیشلود و یلا مجلازات جلرم
دیتری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این جرایم ،متفاوت محسو میشود» ،بلا ایلراد
شوارای نتهبان بدون هیشبینی معیار دیتری ،از مصلوبۀ مجللس حلذف گردیلد و در حلال حاضلر بلا
فقدان معیار قانونی مواجز هستیم .برخی از حقوقدانان با این استدالل کز قانونگذار بلا حلذف تبصلرۀ
مادۀ  ۹۹۱در مصوبۀ اولیۀ خود کز سز شاخر شناسایی جرایم غیرمختلف را بیلان کلرده بلود ،امکلان
توسعۀ شاخرهای تعیین جرایم غیرمختلف را از جامعۀ حقوقی کشلور گرفتلز اسلت ،صلرفا بلز تنهلا
شاخر کز همان ارتکا متعدد یک جرم خاص ،مانند ارتکا چند فقره سرقت تعزیری شبانز موضوع
بند ( )۹ماده  ۱4۱کتا هنجم قانون مجازات اسالمی است ،اکتفا کردهاند( .عابدی)۱۱ :۹۹۱۱ ،
بر اساس برداشت نتارندگان از نائقۀ قانونگذار و با توجز بز اصول حقوق کیفری ،اص بر اخلتالف
در جرائم متعدد ارتکابی متهم است و تا حد امکان باید از توسعۀ دامنۀ جرائم یکسلان اجتنلا کلرد و
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صرفا در صورت همسانی در «عنصر قانونی»« ،عنوان مجرمانز» ۹و «مجازات قانونی» 2میتلوان جلرایم
را غیرمختلف محسو کرد .بز عبارت دیتر مشابهت همزمان این سلز شلاخر در هلر یلک از جلرایم
منجر بز غیرمختلف بودن آنها خواهد شد .بر ایلن اسلاس ،بلز شلرح و تبیلین سلز دسلتز از جلرایم
غیرمختلف میهردازیم:
دستۀ اول جرایم غیرمختلف ،ارتکا یک عنوان مجرمانۀ خاص بزصورت متعدد یلا سلریالی اسلت.
برای مثال ارتکا چند فقره جرم سرقت تعزیری موضلوع ملادۀ  ۱4۱مجلازات اسلالمی (تعزیلرات) یلا
ارتکا چند فقره کالهبرداری موضوع ملادۀ  ۹قلانون تشلدید مجلازات ملرتکبین ارتشلاء ،اخلتالس و
کالهبرداری از نوع غیرمختلف (همسان) بزشمار میرود.
دستۀ دوم جرائم غیرمختلف ،آن دستز از جرائمی هستند کز بزرغم وحدت در عنصلر قلانونی ،بلز
شیوههای مختلف رفتاری قاب تحققاند .برای مثال چنانچز فردی مرتکب خریداری ،نتهلداری ،حمل
یا معاملۀ سالح شکاری (موضوع بند «الف» مادۀ  ۱قانون مجازات قاچاق اسلحز و مهملات و دارنلدگان
سالح و مهمات غیرمجاز) شود ،تعدد جرائم وی از نوع جرائم غیرمختلف بزشلمار ملیرود .البتلز رکلن
قانونی این دستز از جرائم باید یکسان باشد و همۀ این رفتارها مجازات واحدی نیلز داشلتز باشلند؛ بلز
این معنا کز چنانچز فردی مرتکب ساخت سالح شکاری (موضوع بند «اللف» ملادۀ  4قلانون مجلازات
قاچاق اسلحز و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز) و حم آن (موضوع بنلد «اللف» ملادۀ ۱
قانون مجازات قاچاق اسلحز و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز) شود ،هرچند موضوع جلرم
یک قبضز سالح شکاری میباشد ،اما با توجز بز تفاوت در مجازات رفتارهای بیان شده ،اتهاملات وی از
شمول قواعد تعدد جرایم غیرمختلف خارج بوده و مطابق قواعلد تعلدد جلرایم مختللف تعیلین کیفلر
خواهد شد.
عالوه بر این ،در برخی از عناوین مجرمانز ،تفاوت در رفتار مجرمانلز بلز جهلت تفلاوت در موضلوع
رفتار صورت میگیرد و این جرایم نیز مشمول حکم مذکور در باال هستند .برای مثال بر اسلاس قلانون
مجازات قاچاق اسلحز و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز ،مرتکب قاچاق یا ساخت و مونتلا
«مواد محترقز» و «شومدهندهها (شوکرها)» ،بز حبس از شش ماه تا دو سلال محکلوم خواهلد شلد.
بنابراین چنانچز فردی یک بار اقدام بز ساخت مواد محترقز و بار دیتر قاچاق شوکر نماید ،با توجلز بلز
وحدت در عنصر قانونی (بند ث مادۀ  ۹2قانون مذکور) ،عنوان مجرمانلز (قاچلاق یلا سلاخت و مونتلا
 .۹مقصود از «عنوان مجرمانز» ،برداشت مخاطب قانون از مجموع رکن مادی و معنوی بزه معنلون اسلت کلز بلز نلوعی
برساختۀ عرف حقوقی محسو میگردد.
 .2بر اساس بند الف مادۀ  ۹۹۱اصالحی قانون مجازات اسالمی ،اگر جرائم ارتکابی مختلف نباشند« ،فقط یلک مجلازات»
تعیین میشود .این حکم قانون نشان میدهد کز آن چیزی کز مدنظر مقنن اسلت ،ملواردی اسلت کلز جلرائم ارتکلابی
متعدد توسط متهم ،همتی دارای یک نوع مجازات با میزان یکسان هستند.
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اقالم یا مواد تحت کنترل) ،مجازات قانونی (شش ماه تا دو سلال حلبس) مرتکلب جلرایم غیرمختللف
شده است.
دستۀ سوم از جرائم غیرمختلف ،جرائمی هستند کز مجازات جرم دیتری بلرای آنهلا مقلرر شلده
است یا آنکز در حکم جرم دیتری محسو میشوند (همچون بزه کالهبرداری یا بزه انتقال مال غیلر)
این دستز از جرایم هم باتوجز بز اینکز مجازات یکسان داشتز و عنصلر قلانونی مجلازات آنلان یکسلان
بوده و همچنین کلیۀ آثار جرم اصلی را دارند ،از جرایم غیرمختلف محسو میشوند.
 .3آثار تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف
تفکیک و تمییز جرایم مختلف از غیرمختلف در مادۀ  ۹۹۱اصالحی قانون مجازات اسالمی واجد دو اثر
است کز هر دو در جهت رعایت حال مرتکب وضلع شلده و بلز نلوعی علدول از جنبلزهای تشلدیدی
مجازات در تعیین کیفر تعدد جرم هستند.
 .1 .3اختیار دادرس در تشدید مجازات
مهمترین اثر تفکیک جرائم مختلف از غیرمختلف وجود اختیار دادگاه در اعمال نظام تشلدید مجلازات
برای جرائم غیرمختلف است .با این توضیح کز در صلورت وجلود تعلدد میلان جلرائم مشلابز ،تشلدید
مجازاتها بر اساس بند «الف» مادۀ  ۹۹۱قانون مجلازات اسلالمی از اختیلارات دادگلاه اسلت ۹.یعنلی
دادگاه می تواند با لحاظ تبصرۀ الحاقی بز ماده  ۹8قانون مجازات اسالمی ،مسلتند بلز یکلی از جهلات
مندرج در مادۀ مذکور ،نسبت بز تشدید مجازات مرتکب حسب مورد مطابق یکی از بندهای «الف» یلا
« » اقدام نماید .حال آنکز در فرض تعدد جرائم از نوع مختلف باتوجلز بلز اینکلز قانونگلذار عبلارت
«دادگاه میتواند» را در بندهای «الف» و « » حذف نموده است ،بنابراین بزصورت الزاملی منجلر بلز
تشدید مجازاتها خواهد شد .نظریۀ مشورتی شمارۀ  ۳/۱۱/۱۹4مورخ  ۹۹۱۱/۱۱/۹۳ادارهک حقلوقی
قوۀ قضائیز نیز مقرر داشتز است« :مطابق بنلد «اللف» ملادۀ  ۹۹۱قلانون مجلازات اسلالمی اصلالحی
( ،)۹۹۱۱/2/2۹هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد ،فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگلاه الزاملی
بز تشدید مجازات ندارد .دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقلرر در بنلدهای « » و «پ»
مادۀ مذکور مجازات را تشدید کند».

 .۹این در حالی است کز برخی از نویسندگان تشدید مجازات در کیفیات مشددهای همچون تعدد و تکرار جلرم را املری
الزامی دانستز و آن را از وی گیهای کیفیات مشدده تلقی کردهاند (گلدوزیان.)۹۹۱ :۹۹۳8 ،
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 .2 .3تعیین یک مجازات (اعمال مادۀ  4۸3قانون آیین دادرسی کیفری)
بر اساس بند «الف» مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی در تعدد جرائم غیرمختلف (همسان) صلرفا یلک
مجازات در دادنامز تعیین خواهد شد نز چند مجازات .اما در جرائم مختلف تعداد مجازاتهای تعیینلی
برابر با تعداد جرائم ارتکابی است و از میان مجازاتهای تعیین شده ،مجازات اشد قاب اجراسلت .ثملرۀ
این تمایز آنجا اهر میشود کز شاکیِ یکی از جرائم متعدد ،گذشلت کنلد .اگلر چنلد جلرم ارتکلابی،
غیرمختلف باشد ،چون یک مجازات در حکم تعیین شده است ،باید گذشت همۀ شکات اخلذ شلود تلا
تغییری در حکم حاص شود .برای مثال چنانچز فردی محکوم بز سز فقلره سلرقت مسللحانز باشلد و
هس از قطعیت حکم ،رضایت یکی از شکات را اخذ کند ،با توجز بلز منطلوق ملادۀ  ۱8۹قلانون آیلین
دادرسی کیفری ،این امر تأثیری در میزان مجازات نداشتز و با توجز بز اینکز مجازات تعیین شده برای
ارتکا سز فقره سرقت مسلحانز بوده است ،صرفا هس از گذشت هر سز شلاکی هرونلده امکلان اعملال
قواعد تخفیف در حق وی فراهم خواهد بود۹.
 .4نحوۀ شمارش و تعیین کیفر در تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف
قانونگذار نحوۀ شمارش چند جرم غیرمختلف بز همراه مختلف را بز سکوت برگزار کرده اسلت .بلرای
مثال چنانچز فردی متهم بز ارتکا سز فقره سرقت شبانز ( ۱ماه تلا  ۹سلال) ،یلک فقلره خیانلت در
امانت ( ۹ماه تا  ۹8ماه) و یک فقره تهدید ( ۹ماه تا  ۹سال) شود ،مشلخر نشلده اسلت کلز مجملوع
جرائم مختلف را  ۹فقره (یک فقره سرقت شبانز  +یک فقره خیانت در امانت  +یک فقره تهدید) یلا دو
فقره (یک فقره خیانت در امانت  +یک فقره تهدید) یا  4فقره (سلز فقلره سلرقت شلبانز  +یلک فقلره
خیانت در امانت  +یک فقره تهدید) باید بدانیم .برای ح این ابهام ،سز راه ح وجود دارد:
در حالت اول جرائم مختلف را بر مبنای عناوین مجرمانز شلمارش ملیکنیم کلز در مثلال حاضلر
بزطور کلی با سز عنوان مجرمانز (سرقت شبانز ،خیانت در امانت و تهدید) مواجز هستیم.
در حالت دوم گروه جلرائم مختللف و غیرمختللف را تملایز بخشلیده و هریلک را در دسلتۀ خلود
میشماریم .بر این اساس ،در مثال اشاره شده ،سلز فقلره سلرقت شلبانز ،گلروه جلرائم غیرمختللف را
تشکی داده و در شمارش جرائم مختلف تأثیری ندارند و جرائم مختلف ،صرفا شام یک فقره خیانلت
در امانت و یک فقره تهدید هستند.
 .۹نظریۀ مشورتی شماره  ۳/۱۱/۱۹4مورخ  ۹۹۱۱/۱۱/۹۳ادارهک حقوقی قلوه قضلائیز بیلان داشلتز اسلت« :در جلرائم
متعدد ،اعم از مختلف یا غیرمختلف قاب گذشت ،چنانچز هیش از صدور حکم قطعی درخصلوص یکلی از دو جلرم قابل
گذشت ،با گذشت شاکی ،قرار موقوفی تعقیب صادر شود ،نسبت بز جرم دیتر مقررات تعدد اعمال نمیشود و بلر اسلاس
مقررات جرم واحد تعیین کیفر میشود؛ ولی چنانچز بعد از صدور حکم قطعی ،یکلی از شلکات گذشلت کنلد ،ایلن املر
تأثیری در مجازات تعیین شده کز بر اساس مقررات تعدد صادر شده است ندارد».
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در حالت سوم مالم شمارشِ جلرائم مختللف ،جملع تملامی جلرائم ارتکلابی فلارغ از مختللف و
غیرمختلف بودن آنهاست؛ با این توضیح کز تکتک سرقتهای شبانز محاسبز شده و با جلرائم دیتلر
(خیانت در امانت و تهدید) جمع میشود.
بز نظر نتارندگان ،نحوۀ شمارش در حاللت اخیلر ارجلح اسلت؛ زیلرا بلزلحاظ عمللی در محاسلبۀ
مجازات و اعمال قواعد تعدد ،بر سایر التوها توالی فاسدی مترتلب اسلت و میلان قواعلد تعلدد جلرائم
مختلف با جرائم غیرمختلف تداخ صورت میگیرد .لذا شایستز است کز از التوی شمارشی اخیر بهره
جوییم ۹.بنابراین چنانچز فردی متهم بز ارتکا چند فقره جرم مختلف و غیرمختلف با همدیتر باشلد،
مختلف یا غیرمختلف بودن آنها تأثیری بر شمارش تعداد جرائم نخواهد داشت و تعداد جرائم ارتکلابی
(اعم از مختلف و غیرمختلف) مبنای شمارش خواهد بود .در اینصورت وجود جرائم غیرمختلف ،صلرفا
منجر بز تعیین یک فقره مجازات برای آن دستز از جرائم خواهد شد و در این صورت دادگاه باید طبق
مقررات تعدد جرایم مختلف در بندهای « » و «پ» مبادرت بز صدور حکم نماید.
بنابراین امکان اِعمال توأمان قواعد تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف فراهم نیست .بدین ترتیلب در
فرضی کز مطرح شد ،با توجز بز اینکز مجموع جرائم ارتکابی (فارغ از تشابز یا عدم تشابز)  4فقره بوده
است ،در تعیین مجازات از قاعدۀ مقرر در بند «پ» مادۀ  ۹۹۱تبعیلت خلواهیم کلرد و بلرای بزههلای
سرقت صرفا یک فقره مجازات در بازۀ  ۹سال تا  ۱4ماه و برای بزه خیانت در امانلت مجلازاتی در بلازۀ
 ۹8ماه تا  22ماه و  ۹4روز و برای بزه تهدید مجازاتی در بازۀ  ۹2ماه تا  ۹4ماه تعیین خواهد شلد کلز
صرفا مجازات اشد قاب اجراست .با توجز بز اینکز جرائم سرقت در کنار جرائم دیتلر ،خلود یلک جلرم
مختلف بزشمار میآیند ،لذا اختیار تشدید مجازات کز از قواعد حاکم بر تعدد جرائم غیرمختلف اسلت،
در این فرض منتفی است و دادگاه مکلف بز اعملال قواعلد تشلدید وفلق بنلد «پ» ملادۀ  ۹۹۱قلانون
مجازات اسالمی خواهد بود.
همچنین باید توجز داشت تمامی جرایمی کز بز هر دلیلی قاب مجازات نیستند ،جزء نصلا علدد
محاسبز نخواهند شد .بنابراین عوام موجهۀ جرم و عل رافع مسئولیت کیفری و مواردی کز در ملادۀ
 ۹۹قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است ،در نصا تعداد جلرایم محاسلبز نملیگلردد و قاضلی
دادگاه از لیست اتهامهای اعالم شده در کیفرخواست ،صرفا جرایم محرزی کز نظر بر محکومیت ملتهم
بز آنها را دارد ،مبنای شمارش قرار خواهد داد.
نحوۀ اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات در جرایمی کز دو مجازات یا بیش از دو مجلازات
دارند مح تأم است .بز نظر میرسد در مواردی کز فردی مرتکب جرایملی بلا مجازاتهلای متعلدد

 .۹در نحوۀ محاسبۀ مجازات ،حسب هریک از حاالت شمارش جرائم متعدد ،فروض مختلفلی مطلرح اسلت کلز در ملتن
حاضر بز تبیین نظر برگزیدۀ مؤلفان بسنده میشود.
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میشود ،میبایست بین موردی کز قاضی بز اعمال یکی از چند مجلازات مخیلر اسلت ۹و ملوردی کلز
قاضی اختیاری ندارد و باید تمامی مجازاتهای جرم را تعیین کند 2،قائ بز تفکیک شد.
در صورت الزام قاضی بز تعیین همۀ مجازاتهای جرم ،در فرض وجود سلز جلرم حلداکثر تملامی
مجازاتها تعیین میشود و در صورت اختیار قاضی بز تعیین یکی از مجازاتها ،حداکثر مقلرر یکلی از
مجازاتها بز اختیار قاضی مجازاتها تعیین شده و در نهایت مجازات اشلد اعملال میشلود ۹.البتلز در
این فرض نیز همانطور کز اشاره گردید تعیین مجازات اشد (بز خصوص در صورت همدرجلز بلودن و
متفاوت بودن نوع مجازات) با ابهام روبزروسلت .بنلابراین در جلرم موضلوع ملادۀ  ۱۱۱قلانون مجلازات
اسالمی (کتا هنجم ل تعزیرات) مصو  ۹۹۳4دادگاه مخیر بز انتخا مجازات حبس یا جزای نقلدی
یا شالق است و مقررات مادۀ  ۹۹۱قانون مجازات اسالمی نا ر بز تشدید مجلازات را در هملان نلوع از
مجازاتی کز اختیار کرده است ،اِعمال خواهد کرد.
در جدول زیر محدودۀ اختیارات دادگاه در تشدید کیفر جرایم متعدد اعم از مختلف و غیرمختللف
درج شده است.
تعداد جرائم
ارتکابی
 2یا  ۹جرم
بیش از  ۹جرم
تعداد جرائم
ارتکابی

محدودۀ اختیار دادگاه در تعیین میزان مجازات دارای حداقل و حداکثر

حداق

حداکثر

میانتین حداق و حداکثر مجازات
قانونی

حداکثر مجازات قانونی

حداکثر بزعالوه یکچهارم مجازات
حداکثر مجازات قانونی
قانونی
محدودۀ اختیار دادگاه در تعیین میزان مجازات فاقد حداق و حداکثر
حداکثر
حداق

 2یا  ۹جرم

مجازات قانونی

مجازات قانونی بزعالوه یکششم

بیش از  ۹جرم

مجازات قانونی

مجازات قانونی بزعالوه یکچهارم

 .۹مانند مادۀ  ۱۹8قانون مجازات اسالمی (کتا هنجم ل تعزیرات) مصو  .....« :۹۹۳4بز حبس از ده روز تا دو ماه یا تا
 ۳۱ضربز شالق محکوم میشود».
 .2مانند مادۀ  ۱۱۱قانون مجازات اسالمی (کتا هنجم ل تعزیرات) مصو « :۹۹۳4اشخاص نی بز حبس از سز ملاه تلا
یک سال و جزای نقدی ...و شالق تا  ۳۱ضربز محکوم میشوند».
 .۹در زمینۀ نحوۀ واکنش نسبت بز مرتکبین تعدد جرم و تعیین مجازات آنان ،سلز ملدل از نظامهلای کیفلری مختللف
قاب اقتباس است :جمع مادی مجازاتها ،مجازات اشد و جمع قضایی مجازاتها کز بلدان مجلازات شلدیدتر از مجلازات
جرم اشد نیز گفتز میشود.
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نتیجهگیری
تعدد جرم از جملز مباحث رایج در مراجع قضایی است و ابهامات و ایلرادات قلوانین ملرتبط بلز تعلدد
جرم در برخی موارد موجب تضییع حقوق بزهدیده و متهم خواهد شد .همچنلین سیاسلت کیفلری در
تعدد جرم همواره دستخوش تغییر بوده است.
وجز ممیزه جرایم مشابز از مختلف توسط قانونگذار مشخر نشده است و هیشینۀ تقنینی نیلز در
این زمینز وجود ندارد و حذف تبصرۀ نی مادۀ  ۹2الیحلۀ قلانون کلاهش حلبس تعزیلری کلز در آن
قانونگذار شاخرهای تعدد جرایم مشابز را بیان نموده بود نیز مزید بر علت شده اسلت و راه را بلرای
تفاسیر مختلف و بعضا متعارض باز کرده است و بز همین جهت نیز اداره ک حقلوقی قلوه قضلاییز در
نظریز مشورتی خود ،برخالف رویۀ همیشتی خود بز جلای ارائلۀ نظریلز مشلورتی در قاللب اسلتدالل
حقوقی بز نوعی اقدام بز قانونگذاری کرده و تکلیف فراموش شده توسط قانونگذار را بز انجام رسلانده
است.
هر چند این اداره بز دنبال رفع این خأل بوده است ،اما با این حال بزنظر می رسد ،بلرای حل ایلن
معض کز با حقوق متهمان در تعیین مجازات رابطۀ مستقیم دارد ،بایستی از رویۀ قضایی برای تفسیر
آن بهره برد .در حال حاضر باتوجز بز تازه تصویب بودن قانون کلاهش مجلازات حلبس تعزیلری رویلۀ
قضاییای ایجاد نشده است و بز همین دلی باید مدتی از تصویب و الزماالجرا شلدن قلانون بتلذرد تلا
رویۀ قضایی جای خود را در میان منابع تفسیری قانون بیابد .اما بز رغم این موضوع میتوان بلا تفسلیر
منطقی و مبتنی بر اصول حقوق کیفری بز قدر مسلمی از شلاخرهای تعیلین جلرایم مشلابز دسلت
یافت.
بر اساس برداشت نتارندگان با توجز بز همسانی جرایم در «عنصر قلانونی»« ،عنلوان مجرمانلز» و
«مجازات قانونی» میتوان جرایم را غیرمختلف محسو کرد .از این رو دستۀ اول جلرایم غیرمختللف،
ارتکا یک عنوان مجرمانۀ خاص بزصورت متعدد یا سریالی است .دسلتۀ دوم جلرائم غیرمختللف ،آن
دستز از جرائمی هستند کز بلزرغم وحلدت در عنصلر قلانونی ،بلز شلیوههای مختللف رفتلاری قابل
تحققاند .البتز رکن قانونی این دستز از جرائم باید یکسان باشد و همۀ ایلن رفتارهلا مجلازات واحلدی
نیز داشتز باشند .عالوه بر این ،در برخی از عناوین مجرمانز ،تفاوت در رفتار مجرمانز بز جهلت تفلاوت
در موضوع رفتار صورت میگیرد و این جرایم نیز مشمول حکم مذکور هستند .دسلتۀ سلوم از جلرائم
غیرمختلف ،جرائمی هستند کز مجازات جرم دیتری برای آنها مقرر شده است یا آنکز در حکم جلرم
دیتری محسو میشوند.
همچنین از آثار مهم تفکیک و تمیز جرایم مختللف از غیرمختللف در ملادۀ  ۹۹۱اصلالحی قلانون
مجازات اسالمی ،وجود اختیار برای دادرس در تشدید مجازات در جرایم غیرمختلف و همچنین تعیین
یک مجازات در دادنامز برای این دستز از جرایم است.
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