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 مقدمه
جرم   تقنینی،    عنوانبهتعدد  چندگانۀ  معیارهای  با  مجازات  تشدید  عینی  و  عام  جهات  از  یکی 

های مختلفی به خود دیده است. در تمییز تعدد واقعی از اعتباری، ارتکاب بیش از یک  بندیدسته
( 453:  1382نوربها،  )  کندرفتار مادی مجرمانه که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می

( و  104: 1394؛ فروغی و جودکی، 141-142: 1381نسب، طاهری ) ل تعدد نتیجهو در برخی اقوا
ارتکابی    جرایمدر تمییز تعدد از تکرار جرم، وجود یا فقدان محکومیت قطعی یا اجرای مجازات برای  

ضوابط تشخیصی پذیرفته شده است؛ با این    عنوانبه (  495:  1374پیمانی،  )  متعدد از سوی یک نفر
متعدد ارتکابی توسط مرتکب واحد، همواره   جرایمای برای نحوۀ تعیین مجازات  اعدهحال، یافتن ق

هم از حیث نظری و هم از جنبۀ عملی، موضوع تأمالت حقوقی و تحوالت قانونی بوده است. برخی 
 اند متعدد در مقایسه با مرتکب جرم واحد را الزمۀ عدالت دانسته   جرایمبرخورد متفاوت با مرتکب  

ای اندیشمندان تجمع اتهامات متعدد تعیین تکلیف نشده ( و در مقابل، پاره 178:  1396،  اردبیلی)
برای متهم را ناشی از ضعف و ناتوانی دستگاه عدالت کیفری دانسته و سختگیری بر وی را خالف  

می جمع  258:  1392آبادی،  علی)  دانندعدالت  و  شده  متوسل  جرم  تعدد  انکار  به  برخی   .)
را  مجازات پاره 268:  1392آبادی،  علی)  کنندتجویز میها  و  دیگر، مشکالت عملی عدیدۀ  (  ای 

 گذار قانون (. در این میان  179-180،  1392جعفری،  )  کشندها را به رخ میناشی از جمع مجازات
ایران نیز از این سردرگمی مصون نبوده و نگاهی به سابقۀ تقنینی در این حوزه به خوبی مؤید این امر  

های اصالح و تغییر قوانین  مسئلۀ تعیین کیفر در وضعیت تعدد جرم، همواره یکی از کانون  است که
 (.54-55: 1399میرمحمدصادقی، درزی رامندی، ) بوده است

موضوع را به اختصار برگزار   گذارقانونی در باب تعدد مادی جرم، گذارقانوندر نخستین تجربۀ 
هرگاه شخصی  مقرر داشته بود: »   1304عمومی مصوب    قانون مجازات   33کرده و صرفًا در مادۀ  

م  یجرم مرت ک را  برا   یمک حاینکه    ب شده بدونک رراً  باشد  او صادر شده  م  ک هر جرمی ح  یدرباره 
«.  وم خواهد نمودک ثر مجازات محکمه مجرم را به حدا ک مح  یگردد ول ینمحده صادریمجازات عل

استفاده از عبارت »جرمی را مکررًا« در این ماده تبادر در این داشت که حکم ماده منحصر به تعدد  
مختلف، حاکی از این بود که قائل به جمع  جرایمیکسان است و سکوت مقنن پیرامون  جرایممادی 

با تصویب    12/7/1311پاید و در تاریخ  ها در این فرض است. اعتبار این مقرره دیری نمیمجازات
مارالذکر، یکسان یا متفاوت    33»قانون متمم اصالح اصول محاکمات جزایی« و نسخ صریح مادۀ  

شود که در تعدد مادی جرم،  مقرر می  گونهایندهد و  ارتکابی، تأثیر خود را از دست می  جرایمبودن  
جازات آن جرم ، مرتکب باید بابت هر جرم، به حداکثر مجرایم نظر از یکسان بودن یا نبودن  صرف 
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محکوم شود اما در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا گردد. سپس در نخستین اصالح بنیادین قوانین 
قانون مجازات عمومی دست به اصالحات اساسی در باب    32مقنن در مادۀ    1352کیفری در سال  

ابعی از »تعداد«  تعدد مادی جرم زد و تعدد جرم را موجب تشدید مجازات و میزان و نحوۀ تشدید را ت
که میزان تشدید مجازات در تعدد میان دو یا سه جرم، متفاوت با    سانبدینارتکابی قرار داد؛    جرایم

 1میزان تشدید مجازات در تعدد میان چهار جرم و بیشتر مقرر گردید. 
  یت از احکام مقرر تبعبهسازی قوانین کشور  اسالمی  فرایندپس از پیروزی انقالب اسالمی و در  

متعدد صرفًا دائر مدار »مختلف« بودن یا نبودن   جرایمدر باب حدود، نحوۀ صدور حکم به مجازات  
انتقاد وارد بر آن از این حیث که تفاوتی  رغم  به(. این حکم  33:  1384پوربافرانی،  )  قرار گرفت  جرایم

ا مجرمی که  ستیزی و خطرناکی میان مجرمی که چندبار نقض قوانین یکسان کرده باز جنبۀ جامعه
قانون راجع   25(، هم در مادۀ  201:  1393زراعت،  )  قوانین مختلف را نقض کرده است وجود ندارد 

تکرار    1370قانون مجازات اسالمی مصوب    47و هم در مادۀ    1361به مجازات اسالمی مصوب  
تعدد جرم هرگاه  شد: » باک ارت  جرایمدر مورد  باشد  برای هریابی مختلف  ات  مجاز  جرایماز    یک د 

ن قسمت تعدد جرم  یگردد و در ان می ییمجازات تع  یک  ن شود؛ اگر مختلف نباشد فقطییجداگانه تع
داشته  ابی در قانون عنوان جرم خاصی  ک ارت  جرایمفر باشد و اگر مجموع  کیتواند از علل مشدده  می

مرت  محک باشد  قانون  در  مقرر  مجازات  به  می ک ب  دوگانه  گرددوم  رویکرد  این  با   ارگذقانون«.  که 
انتقاداتی مبنی بر مخالفت با انصاف و عدالت، در تعارض بودن با اهداف تدوین حقوق کیفری و  

مجازات طوالنیاعمال  و  شدید  ده )  های  دیگران،  حاجی  و  سالیان  104:  1395آبادی  بود  توأم   )
مادۀ   در  اینکه  تا  داشت  ادامه  مصوب    134متمادی  اسالمی  مجازات  در    گذارقانون  1392قانون 

قاعدۀ   گذاشتن  کنار  ضمن  آشکار  قانون    جرایمچرخشی  در  مقرر  حکم  عینًا  یکسان،  و  مختلف 
 (.52-53: 1395االسالمی، شیخ) را احیا نمود 1352مجازات عمومی سال 

شود در این سیر تقنینی نحوۀ عمل در قبال تعدد مادی جرم یا تابعی که مالحظه می  آن گونههم
ارتکابی    جرایمبوده یا تابعی از تعداد  ها  آن  نظر از تعدادصرف   ارتکابی  جرایماز یکسان بودن و نبودن  

 
از آن جرائم    یکهر    یلف است برا کشتر نباشد دادگاه م یاز سه جرم ب  یابکدر مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارت  -الف  .  1

از   یکش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر  یب  یابکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکحثر مجازات مقرر را مورد کحدا
د. در یثر به اضافه نصف آن تجاوز نماکه از حداکنیاند بدون کی ن م یمع  یثر مجازات مقرر قانونکش از حدایجرائم را ب

افته یل  ی ا تبدیل  یتقلی  از علل قانون  ییکاز موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به    یکهر  
در قانون عنوان جرم    یابکه مجموع جرائم ارتک  یگردد در صورتیاجرا م   یر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعد یغ  ای

 گردد. یوم م کب به مجازات مقرر در قانون محکت نخواهد شد و مرتی باشد مقررات تعدد جرم رعاداشته  یخاص
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 12ۀ  ماد  موجببه  1399ها. اما مقنن در اصالحی که در سال  نظر از مختلف بودن یا نبودن آن صرف 
قانون مجازات اسالمی اعمال کرد هر دو ضابطۀ    134قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مادۀ  

   که: سانبدینفوق را با یکدیگر تلفیق نمود 
 جرایمو اگر    1ارتکابی غیرمختلف باشند صرفًا یک مجازات با اعماِل قواعِد تشدید   جرایماواًل اگر  

 گردد. اعد تشدید تعیین می مختلف باشند چند مجازات با اعمال قو
کند  یکسان و مختلف از یک قاعده تبعیت می  جرایمثانیًا نحوۀ و میزان اعمال تشدید مجازات در  

 ارتکابی است.  جرایمو در هر دو حالت، تابعی از تعداد  
 شود.ثالثًا در هر صورت در مقام اجرا صرفًا مجازات اشد موضوع دادنامه اجرا می

بتوان به درستی و آن گونه که مدنظر مقنن است قواعد تعدد مادی جرم را اعمال    بنابراین برای آنکه
اند یا مختلف.  متعدد ارتکابی توسط متهم، یکسان  جرایمکرد، ضروری است ابتدا تشخیص دهیم که  

در این خصوص سکوت اختیار کرده و از ارائۀ ضابطه و معیاری   گذارقانون این در حالی است که  
سو  خودداری کرده است. با توجه به این سکوت قانونی از یک  جرایمانستن یا ندانستن  برای مختلف د

ای جز تفسیر  های کیفری توسط مقامات قضایی از سوی دیگر چاره و ضرورت تعیین تکلیف پرونده
های موجود در این زمینه  در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی انواع تفاسیر و تحلیل  2قانون نیست.

 
 الزامی نیست و از اختیارات دادگاه است. . با این توضیح که در این حالت، اعمال تشدید مجازات، 1
نظریه 2 در  قضائیه  قوه  حقوقی  اداره  شمار.  مشورتی  مورخ    431/7/99و    15/4/1399مورخ    415/7/99  ۀ های 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری    12  ۀدر پاسخ به این سؤال که منظور از جرایم غیرمختلف در ماد  18/4/1399
در   بدون ابتنای آنها بر مبنای مشخصی به شرح زیر بیان کرده که به فراخور بحث،  پاسخ خود را در چند بند  چیست،

بدانبخش مقاله  ارتکاب   -1ها پرداخته شده است:  های مختلف  مانند  متعدد:  به صورت  ارتکاب یک جرم خاص 
تحت  ها،زاتجرایمی که به رغم عنصر قانونی و متفاوت بودن مجا  - 2های منطبق با یک ماده مشخص  متعدد سرقت 

صدور چک بالمحل به هر شیوه که در جعل اسناد مختلف،شوند: مانند سرقتهای متعدد، عنوان جرم واحد شناخته می 
است.   شده  مقرر  است؛   -3قانون  واحد  آنها  موضوع  که  مجرمانه  متعدد  نگهداری، رفتارهای  حمل،  مانند 

ت الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه اروبصادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشفروش، 
دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش بینی شده   - 4و مهمات از نوع واحد  

ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می   -5است.  
ند کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداری  شود؛ مان

معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمنًا در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی    شروع،   -6محسوب می شود.  
مومی دیوان عالی کشور )جعل و  هیئت ع  18/1/1377مورخ    624وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره  

 شود.  استفاده از سند مجعول( برخالف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می
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از  را  ابتدا هریک  و  کرده  ارزیابیها  آن   مطرح  و  تحلیل  به  و سپس  نموده  تبیین  و  توصیف  ها  آن   را 
صحیحمی  نهایت  در  بتوانیم  تفاسیر  این  از  هریک  معایب  و  مزایا  رهگذر  از  تا  و  پردازیم  ترین 

 ترین برداشت که بیشترین انطباق با اصول حقوقی و نظر مقنن داشته باشد را بیابیم. حقوقی 
 . وحدت عنوان مجرمانه۱

مختلف ارائه   جرایمیکسان و تفکیک آن از    جرایمترین معیاری که برای شناسایی  نخستین و رایج
گیرند همگی جرم یکسان و  ی که ذیل یک نام و عنوان واحد قرار میجرایمشود آن است که کلیۀ  می 

به حساب می از نوع جرانم مختلف    متفاوت استها  آن  آیند و هنگامی که وصف مجرمانۀمشابه 
(. در ادامه به تبیین و سپس ارزیابی این  163-164:  1397اعظمی و دیگران،  )  شوندمحسوب می

 پردازیم. دیدگاه می 
 . تبیین تفسیر ۱-۱

،  جرایم شود که همۀ این  متعدد موجب می   جرایمطبق این دیدگاه، وجود نام و عنوان واحد برای  
هنگام تعیین مجازات در وضعیت ها  آن   آیند و در نتیجه نحوۀ تعامل بایکسان و غیرمختلف به حساب  

(. بر این اساس کلیۀ 126:  1399  ، مصدق)   مختلف خواهد بود  جرایمتعدد مادی جرم، متفاوت با  
نظر از اینکه موضوع جعل، سند عادی باشد یا رسمی، امضا باشد یا مهر، اسکناس  جعل صرف   جرایم

 عنوان بههمگی جرم یکسان به حساب آمده و بر این مبنا، اگر  ها  این  یرباشد یا مدرک تحصیلی و غ
نامه عادی، جعل اسکناس، جعل در سند رسمی و نیز جعل  مثال شخصی مرتکب جعل در مبایعه

یکسان به حساب    جرایممدرک تحصیلی شده باشد، کلیۀ این اتهامات چهارگانه، از مصادیق ارتکاب  
ی قانون مجازات اسالمی برای مرتکب صرفًا یک مجازات تعیین خواهد  اصالح   134آمده و وفق مادۀ  

تواند تشدید مجازات را نسبت به همین مجازات شد و در این صورت دادگاه در صورت صالحدید می
جاسوسی و کلیۀ   جرایمسرقت، کلیۀ    جرایمهمچنین بر اساس این دیدگاه کلیۀ    1واحد اعمال نماید. 

مثال اگر   عنوانبهنمایند. بنابراین  محسوب شده و از قاعدۀ فوق تبعیت می   کالهبرداری یکسان  جرایم
(  651مادۀ )  ( سرقت مقرون به پنج شرط661موضوع مادۀ ) شخصی مرتکب چند فقره سرقت ساده

( همگی از کتاب تعزیرات  652مادۀ  )  ( و سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار657مادۀ  )  ُبری جیب
یکسان شده و بر این مبنا با وی برخورد خواهد شد.    جرایمه باشد مرتکب  قانون مجازات اسالمی شد

 
جرایمی که به رغم عنصر قانونی و متفاوت بودن   -2  ...  -1شوند:  . در موارد زیر جرائم »غیرمختلف« محسوب می1

صدور چک بالمحل  جعل اسناد مختلف،شوند: مانند سرقتهای متعدد، واحد شناخته میتحت عنوان جرم  ها،مجازات
  407/7/99و شماره    18/4/1399مورخ    431/7/99های شماره  به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.... )نظریه 

 ( 15/4/1399مورخ 
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بدون توجه    27/6/1375مورخ    608ۀ شمارۀ  رویرأی وحدت   عالی کشور نیز درهیئت عمومی دیوان 
در عنصر روانی با پذیرش این قرائت    ویژه بهمختلف چک پرداخت نشدنی    جرایم های میان  به تفاوت 

دار و تضمینی و غیره موضوع مواد  وعده  های بالمحل، به اینکه صدور چک  نظرمقرر داشته است: »
در صورتی که از    ، 1372و اصالحی آن در سال    1355قانون صدور چک مصوب    13و    10و  7و    3

  1« مشابهی هستند... جرایماز نوع جرایم مختلف نبوده، بلکه جانب یک نفر انجام شده باشد، 
تنها جرایم ذیل یک کنند اما برخی دیگر پا را از این فراتر گذاشته و نه بسنده می برخی به همین میزان  

ها از مصادیق جرم عنوان واحد، بلکه شروع و معاونت در این جرایم را نیز در مقایسه با جرم تام آن 
می  جاری  را  فوق  حکم  و  آورده  حساب  به  )نوربها،  یکسان  به 438:  1382دانند  اگر (.  مثال  عنوان 

کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی   656خصی در حین ارتکاب سرقت از منزل موضوع مادۀ  ش 
دستگیر شود و در مرحلۀ تحقیقات، به ارتکاب سه فقره سرقت تام در روزهای قبل که همگی مشمول 

قانون فوق هستند اقرار نماید، وی مرتکب چهار فقره جرم یکسان گردیده است: یک فقره   661مادۀ  
 2آیند. همگی یکسان به حساب می   661و نیز سه فقره سرقت تام مادۀ    656به سرقت موضوع مادۀ    شروع 

 رزیابی تفسیر. ا۱-۲
ان زیادی است. چراکه ظاهرًا از دارطرف آن    تبعبهدیدگاهی که در باال تبیین شد دارای جذابیت و  

فتن اسم و عنوان جرم تنزل یکسان را به راحتِی یا  جرایمسادگی بسیاری برخوردار است و تشخیص  
پذیرش این دیدگاه و اجرای آن در مقام عمل،    با وجود ایننماید.  داده و از این حیث بسیار کارگشا می

 سازد. توجهی است که تمسک به این تفسیر را با تردید جدی مواجه می قابلدارای ایرادات و معایب 
اقناعنخستین ایراد آن است که ضابطه به اسم و عنوان مشخص، در   جرایم سمیۀ  آور برای تای 

از بیان دیگر  به  به تبیین عناصر متشکلۀ جرم و وضع   گذارقانونکه غالبًا  جا  آن   دست نیست.  فقط 
کند، لذا وضع یک اسم یا  تعیین نمی  جرایمکند و اسم خاصی برای  مجازات برای آن مبادرت می

ی ذیل اسم و  جرایماست و معلوم نیست که چه    ایعنوان برای هر جرم، امری اعتباری و بعضًا سلیقه
  گذار قانونتوان به ذائقۀ  گیرند. برای مثال می یکسان قرار می  جرایم، در زمرۀ  در نتیجهعنوان واحد و  

انواع متفاوتی از سرقت اشاره کرد. در این طیف گسترده از عناوین متعددی مانند  در جرم  انگاری 
 

از صدور چک 1 در حال حاضر  و تضمینی جرم های وعده.  استدار  قانون صدور چک   13  ۀماد  نک:)  زدایی شده 
 (1397اصالحی 

می2 محسوب  »غیرمختلف«  جرائم  زیر  موارد  در  جرم.    -6  ...-1شوند:  .  یک  در  مباشرت  و  معاونت  شروع، 
نظریه مشورتی    :کن( نیز  4/1399/ 15مورخ    407/7/99و شماره    4/1399/ 18مورخ    431/7/99های شماره  )نظریه 
 گردند«. »شروع به کالهبرداری و کالهبرداری از جرایم مشابه محسوب می: که مقرر داشته است 7/2656شماره 
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استفاده    ی، دزد  زنی، بری، کیفجیب  راهزنی،  آن  مانند  ربایشی که مشمول عنوان سرقت نیست و 
و رستمی، آقایی)  کرده است معیار 149:  1397  نیا  که  آن است  راهکار  ایراد یک  این  رفع  برای   .)

  گذار قانون تشخیص را همان اسم و عنوانی بدانیم که برای هریک از فصول و ابواب قانونی توسط  
گیرند همگی یکسان که ذیل یک فصل یا باب مشترک از قانون قرار میی  جرایمتعیین شده و لذا کلیۀ  

رسد. از به حساب آیند. این راهکار، از آن جهت که نه جامع است و نه مانع، پذیرفتنی به نظر نمی 
فقط  یک برداشت،  این  اساس  بر  چون  نیست  جامع  میجرایمسو  قرار  فصل  یک  ذیل  که  گیرند ی 

این فصل، در یک قانون    جرایمسنخ با  جنس و همی کاماًل همجرایمر  آیند و اگیکسان به حساب می
گروه نخست نیستند، نسبت    جرایم فصل با  دیگر یا در یک فصل دیگر تعریف شده باشند، چون هم

 746ای موضوع مادۀ مثال جرم نشر اکاذیب رایانه عنوانبهآیند. به یکدیگر »مختلف« به حساب می
رغم آنکه از لحاظ محتوا و ارکان و عناصر متشکله کاماًل  زات اسالمی به کتاب تعزیرات قانون مجا

وحدت اسم و عنوان،  رغم بهاین قانون است   698شبیه و نظیر جرم نشر اکاذیب سنتی موضوع مادۀ 
به حساب می لذا مختلف  دارند  قرار  این چون ذیل دو فصل و بخش مختلف  از سوی دیگر  آیند. 

ذاتًا مختلف و متفاوتی   جرایمتواند منجر به این شود که  نبوده و اعمال آن می   راهکار، مانع اغیار نیز 
مثال جرم شرکت در    عنوانبهاند، یکسان به حساب آیند.  صرفًا به این دلیل که ذیل یک فصل آمده

کتاب تعزیرات در کنار جرم جعل، جرم ساخت وسیله برای    541دیگری موضوع مادۀ    جایبه آزمون  
در کنار   641در کنار جرم سرقت، جرم مزاحمت تلفنی موضوع مادۀ    664موضوع مادۀ    ارتکاب جرم 

در کنار   673جرم رابطۀ نامشروع تعزیری و جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفیدامضا موضوع مادۀ 
اند و بنابراین همگی جرم مشابه و یکسان تلقی خواهند شد.  و ذیل یک فصل آمده   خیانت در امانت

از ربا و ها  این   حتی  ارتشاء و  قانون مجازات اسالمی،  تعزیرات  پانزدهم کتاب  فراتر موضوع فصل 
می  نشان  فصل  این  ذیل  مواد  بررسی  و  است  مادۀ  کالهبرداری  که  عنوان    596دهد  تحت  که  را 

سوءاستفاده از ضعف نفس محجور نیز شهرت پیدا کرده است باید کالهبرداری دانست که با جرم 
دهندۀ جرایم  ارتشاء و کالهبرداری تشکیل  قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس،   1موضوع مادۀ  

تفاوت اساسی در ماهیت    دلیلبهاز این نتایج  یک  هیچرسد  یکسان خواهند بود. حال آنکه به نظر می
 قبول نباشد.  قابلمذکور، صحیح و  جرایم

باشد و    جرایمو معمول و مرسوم  راهکار احتمالی دیگر آن است که مالک، اسم و عنوان عرفی  
شوند همگی یکسان  نام شمرده میهایی که در عرف جامعه و عرف حقوقی قضایی کشور، هملذا جرم 

بیان دیگر   از نظر  جرایممختلف،    جرایمتلقی خواهند شد. به  ی هستند که هیچ ارتباط یا شباهتی 
(. این راهکار نیز راهگشا نیست چراکه  100:  1399احمدزاده و تام،  )  عنوانی با یکدیگر نداشته باشند
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که ناشی از اختالف دیدگاه و    جرایمگذاری  های مختلف در نام ها و رویهنظراختالفنظر از  صرف 
می مشاهده  متعددی  موارد  در  است،  اسامی  سلیقه  که  برای  جرایمشود  دقت  انتخاب  ها  آن   به 

انتظا  عنوانبهشود.  نمی با عناوینی همچون نمونه در عرف اجتماعی و بعضًا  می و حقوقی کشور، 
شویم که به ترتیب ناظر بر جرم استفاده غیرمجاز از برق و  دزدی« یا »سرقت ادبی« مواجه می»برق

  جرایم ، شبیه جرایمنقض حقوق مالکیت فکری هستند اما بعید است کسی قائل به این باشد که این 
توان  می  یکسان در نظر گرفت. در رویۀ قضایی  یم جرا را  ها  این  سرقت بوده و در مقام تعدد باید همۀ

ه با شمارۀ  یات ادارۀ حقوقی قوه قضائی ی از نظریک با این قرائت بود. برای مثال در  سو  هم  شاهد آرایی
رات جرم است و  ی قانون تعز  109شروع به سرقت طبق ماده  ن آمده است: »یچن  3956/7-2/8/63

اب سرقت و شروع آن در دو مورد، تعدد محقق  ک ارت   ز دارد و در صورت یهمانند سرقت مجازات ن
م  کگردد و هرگاه برای هر یک حن مییین حالت برای هر جرم مجازات مربوط به آن تعیه در اکاست  

 «. د اجرا شودیم باک ای صادر شده باشد، هر دو حجداگانه
گذاری بوده گذار که زیربنای این نحو قانون دومین ایراد آن است که این تفسیر، با مبنای فقهی قانون 

(. توضیح اینکه خاستگاه ورود این ایده که در وضعیت تعدد 49: 1372چندان سازگار نیست )الهام، 
ر باب موضوع بوده مادی جرایم، میان جرایم یکسان و متفاوت، فرق گذاشته شود، احکام و آراء فقهی د 

است و بر این اساس که اصواًل در جرایم دارای صبغۀ فقهی، برای ارتکاب جرایم یکسان، فقط یک 
شوند، تقنین حاضر صورت ها با هم جمع می شود و در غیر این صورت کلیۀ مجازات مجازات تعیین می 

ع فقهی و شرعی نیز صرف (. این در حالی است که در همان مناب 38: 1384گرفته است )پوربافرانی؛ 
کند. کما اینکه در مادۀ نوع بودن جرایم ارتکابی، برای تعیین تنها یک مجازات کفایت نمی نام و هم هم 

قانون مجازات اسالمی نیز تصریح شده است که شرط الزم برای یکسان دانستن جرایم حدی آن  132
ی »مجازات« یکسان نیز باشند. این مقرره است که جرایم ارتکابی عالوه بر اسم و »عنوان« واحد، دارا 

نامی )مانند اینکه فرد، مرتکب چند فقره رغم هم دهد که در جرایم حدی، جرایم به به خوبی نشان می 
زنا شده باشد( به محض تفاوت مجازات )مانند شالق، اعدام، رجم( وصف یکسان بودن خویش را از  

اب آورد و تعیین مجازات یکسان تنها در شرایط خاص ها را جرایم مختلف به حسدست داده و باید آن 
 پذیر است. این ماده )وحدت مرتکبین جرم( امکان   3بینی شده در تبصرۀ  پیش 

شود در بسیاری ایراد سومی که متوجه این تفسیر است ایراد عملی وارد بر آن است که منجر می
تعیین   و  جرم  تعدد  قاعدۀ  ِاعمال  امکان  اساسًا  باشدموارد،  نداشته  وجود  مرتکب  برای    مجازات 

،  جرایم(. توضیح آنکه تنها ثمرۀ عملی برای یکسان دانستن یا ندانستن  102:  1399احمدزاده و تام،  )
آن است که بدانیم در وضعیت تعدد مادی جرم، مرتکب را به چه میزان مجازات محکوم نمائیم. مقنن  
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ارتکابی    جرایم اسالمی مقرر داشته است که اگر  اصالحی قانون مجازات    134در بند »الف« مادۀ  
دهد که  یکسان باشند »فقط یک مجازات« باید برای مرتکب تعیین شود. این حکم قانونی نشان می

ارتکابی متعدد توسط متهم، همگی دارای   جرایم آن چیزی که مدنظر مقنن است، مواردی است که  
کند که دادرس باید فقط یک فقره مجازات از ییک نوع و میزان مجازات یکسان هستند و لذا حکم م

نام ارتکابی، دارای  هم جرایم های یکسان را مورد حکم قرار دهد. بدیهی است اگر میان این مجازات
به مشکل   134های قانونی متفاوتی باشند، دادرس در اجرای حکم مقرر در بند »الف« مادۀ  مجازات

های  دارای مجازات  جرایمقط »یک مجازاتی« که برای این  کند: فبست عملی برخورد میاجرایی و بن
متعدد ارتکابی شامل    جرایمنمونه اگر    عنوانبهمختلف باید در دادنامه بنویسد، کدام مجازات است؟  

ضربه شالق( و سرقت مقرون به   74مستوجب سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا ) سرقت ساده
 ضربه شالق( و سرقت از محل وقوع حادثه 74حبس و تا  مستوجب شش ماه تا سه سال) یک شرط

یک از  باشد، دادرس باید مرتکب را به کدام   1ضربه شالق(   74مستوجب یک تا پنج سال حبس و تا  )
تعیین ها محکوم کند؟ سادهاین مجازات برای جرم اشد  تنها  این مورد  در  آن است که  پاسخ  ترین 
تواند  قانون مجازات اسالمی، دادگاه حسب مورد می  134  شود و مطابق بند الف مادۀمجازات می

پذیرش به نظر  قابل(. اما این پاسخ  154:  1400طهماسبی و دیگران،  )  این مجازات را تشدید کند
مورد بحث، هرکجا نظر مقنن بر تعیین مجازات اشد بوده    134جای مادۀ  رسد. چراکه در جاینمی

ر بند »الف« چنین مجوزی داده نشده است. به بیان دیگر، به آن اشاره شده اما د  صراحتبهاست  
صریح   مجوز  مستلزم  اشد،  مجازات  آن هم  مختلف  مجازات  چند  میان  از  مجازات  یک  انتخاب 

آنکه این اقدام آشکارا    ویژهبهشود.  قانونی است که این جواز از عبارت »یک مجازات« مستفاد نمی
تفسیر به نفع متهم است که در فرض فقدان مجوز برخالف قاعدۀ تفسیر مضیق نصوص جزایی و  

  7829/7صریح قانونی باید از آن اجتناب شود. همچنین اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ شمارۀ  
در    30/8/1381مورخ   که  راهکار  این  توجیه  در  که  طور  بهو  )  موارد   گونهاینخود  موردی  خاص، 

منطبق بر مادۀ قانونی متفاوت با دیگری  ها  آن  ازمرتکب، چند فقره سرقت مرتکب شده که هریک  
نیز با یکدیگر متفاوت است( باید حکم به مجازات اشد داده شود، به  ها  آن  است و مجازات قانونی 

ناظر بر نحوۀ تعیین مجازات در تعدد معنوی  13702قانون مجازات اسالمی   46اخذ مالک از مادۀ 

 
مواد  1 به ترتیب موضوع  اموال   658و    656و    661.  این فرض که ارزش  با  قانون مجازات اسالمی  کتاب تعزیرات 

 مسروقه بیش از دویست میلیون ریال باشد. 
 جایگزین آن در مقام تعیین تکلیف تعدد معنوی یا اعتباری شده است. عینًا    131مادۀ    1392. در قانون مجازات اسالمی  2
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قبول نیست. چراکه تعدد مادی و معنوی ماهیتًا با قابلج نیز استناد جسته است. حال آنکه این احتجا
الفارق خواهد بود. توضیح آنکه آن چیزی که  اند و قیاس آن دو با یکدیگر قیاس معیکدیگر متفاوت 

شود، ذاتًا و ماهیتًا  ان کیفری تحت عنوان »تعدد معنوی« یا اعتباری شناخته میدانحقوق در لسان  
ای که مقنن در  ( و قاعده389:  1396باهری،  )  وعی تعارض قوانین استتعدد جرم نیست بلکه ن

فعلی تعیین کرده که بر آن اساس باید حکم به مجازات اشد داده شود، نه تعیین    131سابق و    46مادۀ  
تکلیف تعدد جرم بلکه تعیین تکلیف نوع خاصی از تعارض قوانین است. به بیان دیگر هنگامی که  

رد با یک رفتار واحد ارتکابی توسط متهم و هنگام یافتن عنوان مجرمانه و مادۀ  قاضی کیفری در برخو
شود در قانونی منطبق بر این رفتار، با دو متن قانونی مختلف با عناوین مجرمانه مختلف مواجه می

واقع با دو قانون معارض مواجه شده و باید راهکاری برای حل این تعارض بیابد. در حالت عادی،  
زند یا تخصیص قانون عام  ارض قوانین با قواعدی همچون قانون الحق، قانون سابق را کنار می رفع تع

سابق(    46مادۀ  )  قانون مجازات اسالمی  131پذیرد؛ اما مقنن در مادۀ  توسط قانون خاص صورت می 
ون  دارد که این نوع خاص از تعارض قوانین کیفری با تقدم قانون حاوی مجازات اشد بر قانمقرر می 

گردد. بنابراین حکم جاری در تعدد معنوی که حکمی خاص  وفصل میحاوی مجازات اخف، حل
 تعمیم به تعدد مادی نخواهد بود.قابلدر مقام حل تعارض قوانین است 

تدوین و تصویب قانون به خوبی مؤید آن است که   فرایندچهارمین ایراد آن است که نگاهی به  
مجلس شورای    15/10/1398مقنن است. توضیح آنکه در متن مصوب   این تفسیر قطعًا مغایر با نظر

 عنوانبهبینی شده بود که متن زیر  پیش  15اسالمی برای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مادۀ  
مادۀ   به  »  134تبصره  شود:  الحاق  اسالمی  مجازات  و  جرایم قانون  جعل  سرقت،  قبیل  از  ی 

دارای گونه و  با مجازات  های مختلفکالهبرداری که  است  متفاوت  به شیوه جرایمهای  های  ی که 
استعمال  قابلمختلفی   و  نگهداری  حمل،  توزیع،  تولید،  وارادات،  صادرات،  مثل  است،  تحقق 

شود و یا مجازات  قانون در حکم جرم دیگری محسوب می  موجببهی که  جرایمموادمخدر، همچنین  
«.  شوند، متفاوت محسوب نمیجرایمجرم دیگری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این  

قانون مجازات اسالمی،   134، موضوع اصالح مادۀ 15در مادۀ اما شورای نگهبان با این عبارت که »
  156اصل    5« مغایر بند  مذکور  جرایمت محسوب نشدن  متفاودرخصوص    ، 134اطالق تبصرۀ مادۀ  

قانون اساسی است با این تفسیر مخالفت کرد و در نتیجه مجلس شورای اسالمی با حذف این تبصره  
نظر شورای نگهبان اقدام نمود. بنابراین و با در نظر گرفتن این واقعیت که قوۀ مقننه در   منظور تأمینبه

  نماید و رکنی است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام میایران نظامی یک مجلسی اما د
خانواده، از آن جهت که  نام یا همهم  جرایم( باید گفت که یکسان دانستن کلیۀ  89:  1394  هاشمی، )
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 باشد. کاشف از نظر مقنن نیست، مورد پذیرش نمی
 . وحدت عنصر قانونی۲

به تفسیر نخست و  ایرادات اساسی  به  توجه  آن، عدهبا  ایرادات  باورند که  منظور رفع  این  بر  ای 
 آیند. موضوع یک مادۀ قانونی، یکسان به حساب می جرایم

 تبیین تفسیر  .۲-۱
بر مبنای این دیدگاه چنانچه اتهامات متعدد متهم، همگی منطبق بر یک مادۀ قانونی باشند از  

بر فرض یکسان بودن نام و گروه   آیند و در غیر این صورت، حتی یکسان به حساب می  جرایممصادیق  
بود  جرایم،  جرایم  از122:  1399فرهی،  )  مختلف خواهند  دیگر  بیان  به  مادۀ جا  آن   (.  در یک  که 

شود لذا کلیۀ رفتارهایی که منطبق بر این  قانونی، یک جرم، تعریف شده و مجازاتی برای آن مقرر می
بود و در نتیجه دادرس در مقام تعیین    مادۀ قانونی باشند همگی جرم یکسان و غیرمختلف خواهند

آنکه مرتکب را به چند فقره تحمل مجازات محکوم کند، صرفًا حکم به یک فقره    جای بهمجازات  
نمونه اگر شخصی مرتکب دو فقره    عنوانبهمجازات مندرج در این مادۀ قانونی صادر خواهد کرد.  

کتاب تعزیرات قانون مجازات    656  و سه فقره سرقت موضوع مادۀ  661سرقت ساده موضوع مادۀ  
فقط یک مجازات  ها  آن  اسالمی شده باشد، دو فقره سرقت سادۀ وی یکسان به حساب آمده و برای

نیز یکسان بوده و مستوجب یک مجازات است و    656شود، سه فقره سرقت موضوع مادۀ  تعیین می 
از میان دو مجازات تعیین شده  شوند و در نتیجه  این دو جرم، نسبت به یکدیگر متفاوت محسوب می
قانون صدور   10و مادۀ    3انگاری موضوع مادۀ  فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد. مثال دیگر جرم 

عنصر روانی    رغم وحدت عنوان مجرمانه، مستندات قانونی این دو جرم یکی نیست، چک است؛ به
این   و مجازات  جرایم در  نیست  ندارد؛یکسان  نیز  یکسانی  نمیبناب  های  بزه صدور چک  راین  توان 

برای اعمال    گذارقانونزیرا هنگامی که    بالمحل را با صدور چک از حساب مسدود مشابه دانست؛
کند  گزیند و دو نوع مجازات تعیین میبرمیها  آن  کند و دو تعریف برایارتکابی دو عنوان انتخاب می

 (. 18-19: 1379ی، آخوند) اجتهاد در برابر نص استها آن مشابه تلقی کردن
 . ارزیابی تفسیر۲-۲

تر قبول نظریۀ وحدت عنصر قانونی، برخی ایرادات دیدگاه قبل را مرتفع ساخته و از این لحاظ قابل 
نام مواجه نخواهیم نماید. ازجمله اینکه با پذیرش این دیدگاه، با چالش ناظر بر شناسایی جرایم هم می 

نخواهند آمد، سان به حساب سان به صرف حضورشان ذیل فصل واحد قانونی، هم شد، جرایم غیرهم 
سان خارج شوند با این دیدگاه از این عمدۀ مواردی که از نظر شورای نگهبان باید از مصداق جرایم هم 

به  و دادرس  این دیدگاه در عمل بسیار راحت است  اینکه کاربست  دایره خارج خواهند شد. مضافًا 
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جرایم ارتکابی متعدد متهم  تواند جرایم غیرمختلف را از جرایم مختلف تفکیک نماید: اگر سادگی می 
رغم وجود مزایای فوق، همگی مشمول یک مادۀ قانونی باشند، جرایم یکسانی مرتکب شده است. اما به 

 کند در باب آن تأمل بیشتری صورت گیرد.پذیرش این دیدگاه واجد ایراداتی است که ایجاب می 
های مختلف  انونی برای حالتدر یک مادۀ ق  گذارقانوننخستین ایراد آن است که در فرضی که  

ها، تعیین مجازات  های متفاوتی مقرر کرده باشد، با یکسان دانستن همۀ این حالتیک جرم، مجازات
میسر نخواهد بود و در نتیجه دادرس با ایراد سومی که در نقد دیدگاه نخست  ها  آن  واحد برای همۀ

ک مادۀ قانونی، اصل و اساس یک جرم  مطرح کردیم مواجه خواهد شد. توضیح اینکه گاه مقنن در ی
را تبیین و تعریف نموده و در همان مادۀ قانونی، حسب نحوۀ ارتکاب یا وسیلۀ ارتکاب یا نتیجۀ حاصل  

  504مثال در مادۀ    عنوانبهنماید.  های متفاوتی برای آن جرم تعیین میها، مجازاتاز جرم و مانند این
ای جرم تحریک نیروهای رزمنده چنانچه اقدامات مرتکب  کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی بر

بینی شده مؤثر واقع شود دو تا ده سال حبس و در غیر این صورت شش ماه تا سه سال حبس پیش
است. حال اگر متهم مرتکب دو فقره تحریک نیروهای رزمنده شده باشد که در یک مورد، تحریک 

نگر واقع  مؤثر  دیگر  مورد  در  و  بوده  مؤثر  اتهامی،وی  دو عنوان  این  دانستن  یکسان  با  است،    دیده 
یک از این دو مجازات را برگزیند؟ مورد مشابه  دادرس باید در مقام تعیین یک مجازات واحد، کدام 

  بندی شده در دو وضعیت تحقق نتیجه یا عدم تحقق آنآوری اطالعات طبقهتوان در جرم جمعرا می
مجا  505مادۀ  ) قانون  تعزیرات  برابر  کتاب  در  تمرد  جرم  اسالمی(،  سه مأمورزات  در  دولتی  ین 

غیر و  سالح  به  بردن  دست  سالح،  دادن  نشان  )این  وضعیت  قانون   607مادۀ  ها  تعزیرات  کتاب 
مجازات اسالمی(، جرم شرکت در نزاع جمعی در سه وضعیت منتهی شدن به قتل یا نقص عضو یا  

ها چنانچه متهم دارای اتهامات متعدد این مثال( مشاهده کرد که در کلیۀ  615مادۀ  )  ضرب و جرح 
های متفاوت باشد، اعمال  منطبق بر یک مادۀ قانونی اما مشمول حاالت مختلف آن و تبعًا مجازات

 غیرممکن خواهد بود. 134حکم مندرج در بند »الف« مادۀ 
ماهیتًا    جرایمی،  ایراد دوم وارد بر این دیدگاه آن است که بعضًا ممکن است در متن یک مادۀ قانون 

پیش یکسان  مجازات  با  اما  این  متفاوت  دانستن  یکسان  صورت  این  در  که  باشد    جرایمبینی شده 
کتاب   536و نیز    529تا    524مثال در مواد    عنوانبهحقوقی و عرفی محل اشکال است.    لحاظبه

جا  را توأمان و یک  جعل و استفاده از سند مجعول   جرایم،  گذارقانون تعزیرات قانون مجازات اسالمی  
، مجازات یکسانی در نظر گرفته است.  جرایم انگاری کرده و برای هر دوی این  در یک مادۀ قانونی جرم 

را می وارد کشور کردن، خرید،  مورد مشابه  رفتارهای ساختن،  یافت:  نیز  زیر  قانونی  مواد  در  توان 
اسالمی(، رفتارهای ساختن،    کتاب تعزیرات قانون مجازات  518مادۀ  )  فروش یا ترویج سکۀ قلب
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نگهداری، به نمایش عمومی گذاردن، صادر کردن، وارد کردن، معامله کردن یا معرفی کردن آثار و  
قانون مجازات اسالمی(، رفتارهای ساخت، خرید،    640مادۀ  )  نگارانه اشیاء هرزه  تعزیرات  کتاب 

 راردادِن مشروبات الکلیفروش، در معرض فروش گذاشتن، حمل، نگهداری، در اختیار دیگری ق
دوازده  702مادۀ  ) رفتارهای  اسالمی(،  مجازات  قانون  تعزیرات  مخدر کتاب  مواد  به  نسبت  گانه 

در این قبیل موارد هرچند با ایراد نخست از حیث تعیین   1قانون مبارزه با مواد مخدر.  8مذکور در مادۀ  
ها و تعیین تنها یک مجازات ان دانستن آن مجازات واحد در فرض وقوع تعدد جرم مواجه نیستیم اما یکس

متفاوت  ذاتًا  که  جرایمی  قانونی برای  مادۀ  یک  در  متفاوت  جرم  دو  این  که  خاطر  این  به  صرفًا  اند 
  2رسد. اند، با منطق حقوقی و حتی فقهی حاکم بر نظام حقوقی ایران سازگار به نظر نمی انگاری شده جرم 

ازات واحد بر مرتکب جرایم حدی یکسان، صرفًا در مواردی صورت چراکه در منابع فقهی نیز ِاعمال مج 
مصرف می  فقره  چندین  مرتکب  )مثاًل  باشد  شده  مرتکب  یکسانی  ماهیتًا  جرایم  مرتکب،  که  گیرد 

گاه در ارتکاب جرایم حدی ماهیتًا مسکرات شده باشد، یا مرتکب چندین فقره زنا شده باشد( اما هیچ 
ه، یا مانند مصرف مسکر و قذف( به صرف اینکه مجازات یکسانی دارند یا متفاوت )مانند زنا و مساحق 

لحاظ شود و به ها اشاره شده باشد، حکم به مجازات واحد داده نمی در یک متن و منبع فقهی واحد بدان 
 گردد.مختلف بودن این جرایم، از قاعدۀ ناظر بر تعدد مادی جرایم مختلف استفاده می 

 جرم  . وحدت عناصر متشکلۀ۳
ی که در یک مادۀ  جرایمشود که  های قبل، این ایده مطرح میاحتراز از ایرادات دیدگاه  منظوربه

یکسان به حساب آمده و در غیر    جرایم   یکسان باشد، ها  آن  دهندۀقانونی آمده و اجزای عناصر تشکیل
 را مختلف دانست.  ها آن این صورت باید

 تبیین تفسیر .۳-۱
ها کافی نیست بر اساس این دیدگاه صرف بیان دو جرم در یک ماده قانونی برای یکسان دانستن آن 

آیند که اجزا و عناصر هایی یکسان به حساب می بلکه از میان جرایم مندرج در یک مادۀ قانونی تنها آن 

 
قواعد تعدد مادی   30/10/1393مورخ    738  ۀ شمارۀ  با در نظر گرفتن این واقعیت که به موجب رأی وحدت روی  .1

 باشد. الرعایه میقانون مجازات اسالمی در خصوص جرائم مواد مخدر نیز الزم  134 ۀجرم مندرج در ماد
  18/10/1377مورخ    624  ۀ شمار  ۀهمین خاطر است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت روی  . به2

دو  به تحمل  متهم  مقام تعدد، محکومیت  دانسته و در  متفاوت  از سند مجعول را دو جرم مستقل و  جعل و استفاده 
های مشورتی وقی قوه قضائیه در نظریه مجازات مستقل برای این دو جرم را الزم دانسته است و از همین رو اداره حق

ضابطه برای تشخیص جرائم یکسان به استناد همین رأی وحدت رویه، این دو جرم را مختلف قلمداد   ۀخود در مقام ارائ
 ( 1399/ 15/4مورخ  7/99/ 415 ۀ و شمار 1399/ 18/4مورخ  431/7/99 ۀ های شمارنظریه  نک:کرده است. )
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ر تعدد جرم، عناصر ها نیز یکسان باشد. در این تفسیر مبنای تمایز جرایم مختلف و مشابه د متشکلۀ آن 
های گذشته، جعل و استفاده (. بنابراین در مثال 12:  1382هاست )رایجیان اصلی،  گانۀ سازندۀ آن سه 

نمی  حساب  به  یکسان  متفاوتی از سند مجعول، جرایم  رفتارهای  با  مادی  از حیث عنصر  آیند چون 
قانون مجازات اسالمی از قبیل   کتاب تعزیرات   523یابند: جعل با رفتارهای مندرج در مادۀ  ارتکاب می 

شود اما استفاده با رفتاری مانند ارائه کردن و به کار ساختن، خراشیدن، تراشیدن، الحاق و... محقق می 
دهد. همچنین رفتارهایی مانند ساختن، صادر کردن، فروش، خرید، نگهداری، استفاده گرفتن رخ می 

ابراین اگر شخصی مشروبات الکلی را بسازد و شوند. بنو... نسبت به یکدیگر متفاوت محسوب می 
بفروشد مرتکب دو جرم مختلف شده است. این دیدگاه دارای دو جنبه است: جنبۀ نخست سلبی است 

شان در یک مادۀ یک از جرایم دارای عناصر متشکلۀ متفاوت به صرف بیان و ناظر بر آن است که هیچ 
یجابی و ناظر بر آن است که کلیۀ جرایم مندرج در یک آیند. جنبۀ دوم ا قانونی، یکسان به حساب نمی 

آیند. بنابراین اگر شخصی مادۀ قانونی که دارای عناصر متشکلۀ یکسان باشند، یکسان به حساب می 
ها واجد عنصر قانونی یکسان مرتکب چندین فقره سرقت ساده شده باشد از آنجا که کلیۀ این سرقت 

زات اسالمی( و عناصر مادی و روانی یکسان هستند )همگی کتاب تعزیرات قانون مجا   661)مادۀ  
قانون   134بدون وجود عناصر مشدده( از مصادیق جرایم یکسان محسوب شده و وفق بند »الف« مادۀ  

 ها تنها یک مجازات تعیین خواهد شد.مجازات اسالمی بابت کلیۀ این سرقت 
ایی کرد: دستۀ نخست برای یکسان قلمداد توان شناسقائلین به این دیدگاه را در دو دستۀ مجزا می

و هم  جرایم کردن   قانونی، وحدت  مادۀ  در یک  را ضروری  مندرج  مادی  اجزای عنصر  سانی کلیۀ 
اعم از رفتار، زمان، مکان، وسیلۀ ارتکاب، نحوۀ ارتکاب  )  اند و با تفاوت در هر یک از این اجزا دانسته

قانون مبارزه با مواد   5نمونه مقنن در مادۀ  عنوانبهد. آورن را مختلف به حساب می جرایمو نتیجه( آن 
شامل خرید، نگهداری، حمل، مخفی کردن( نسبت  )  مخدر ارتکاب هریک از رفتارهای چهارگانه 

قانونی  مادۀ  قالب یک  در  را  و...  تریاک، شیره، سوخته  چرس،  بنگ،  مواد شامل گراس،  برخی  به 
شود قائل به این شویم که اگر شخصی  ت موجب میانگاری کرده است. پیروی از دستۀ نخسجرم 

تریاک را خریداری و حمل کند( و چه مرتکب یک   مثالً ) چه مرتکب دو رفتار بر روی یک ماده شود
مثاًل هم تریاک و هم گراس خریداری کند( در هر دو حالت، مرتکب  )   رفتار بر روی دو ماده شود

تعیین کیفر شود. در مقابل، دستۀ دوم بر این باورند    مختلف شده و بر این اساس باید برای وی  جرایم
که جزء سوم عنصر مادی یعنی شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم از عوامل غیرمؤثر در  

  جرایم(؛ و صرفًا تفاوت در رفتارها موجب مختلف شدن  1391عابد،  )  است   جرایمایجاد تفاوت میان  
رفتارهای یکسان شده باشد حتی اگر این رفتارهای یکسان نسبت    شود اما اگر فرد مرتکبارتکابی می 
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امر،  به موضوع این  باشند  نتایج مختلف شده  به  یا منتهی  را مختلف   جرایمهای مختلف  ارتکابی 
باید یکسان به حساب آیند. بنابراین اگر تریاک را خریداری و حمل کرده باشد،   جرایمکند و این نمی

دو جرم مختلف شده این    مرتکب  باشد  و گراس خریده  تریاک  اگر  به حساب  جرایم اما  یکسان   ،
های یکسان مانند سرقت( جرم )  هایی که دارای اشکال ساده و مشدد هستندجرم   آیند. با این معیار، می 

هستند و کیفیات مخففه و مشدده توان ایجاد تغییر ماهوی در عنصر مادی جرایم را ندارد؛ در نتیجه  
ان  یشناخت اختالف م یار مناسبی برا یتواند معاوضاع و احوال خاص هر جرم نمی  ط ویتوجه به شرا 

 (.1391عابد، ) طبقه باشد  یکم یجرا 
 ارزیابی تفسیر .۳-۲

دیدگاه وحدت عناصر متشکله از این حیث که ایرادات دو دیدگاه قبل را مرتفع ساخته، دیدگاه  
  جرایمکند،  نمی  جرایم ای یافتن اسم و عنوان  رسد: دادرس را درگیر چالش برقبولی به نظر میقابل

داند و کاربست آن نیز به نسبت  ماهیتًا متفاوت مانند جعل و استفاده از سند مجعول را یکسان نمی
ساده نخست  است.  دیدگاه  اینتر  وجود  دیدگاه    با  این  پذیرش  در  است  ممکن  مالحظات  برخی 

 تردیدهایی ایجاد نماید. 
ایراد وارد بر این دیدگاه آن است که جنبۀ ایجابی آن در برخی موارد ممکن است دادرس   ترینمهم

در یک مادۀ قانونی صرفًا یک جرم با    گذارقانونرا با مشکل مواجه سازد. توضیح آنکه ممکن است  
برای وضعیت اما  باشد  تعریف کرده  متشکله  آن، مجازاتیک مجموعه عناصر  های  های مختلف 

 677نمونه اگر شخصی مرتکب دو فقره تخریب اموال موضوع مادۀ    عنوانبهرر نماید.  مختلفی مق
و در نتیجه مستوجب )  میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریالها  آن  شده باشد که در یکی از

و در  )  سه تا هجده ماه حبس باشد( و در دیگری میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلیون ریال
  جرایم آنکه  رغم  به ستوجب جزای نقدی تا دو برابر میزان خسارت وارده( باشد در این صورت  نتیجه م

های متفاوتی هستند  متعدد ارتکابی دارای عناصر متشکلۀ یکسان هستند اما چون مستوجب مجازات
  کند که در مقام تعیین کیفر در در عمل، دادرس را با این مشکل مواجه میها  آن  لذا یکسان دانستن

یک  کدام قانون مجازات اسالمی و تعیین مجازات واحد،    134اجرای حکم مقرر در بند »الف« مادۀ  
را   مجازات  دو  این  رخ   عنوانبهاز  مواردی  در  مشابه  مشکل  دهد.  قرار  حکم  مورد  واحد  مجازات 

  دهد که شخص مرتکب دو فقره کالهبرداری یا دو فقره انتقال مال غیر شده باشد که ارزش مال می 
بیش از یک میلیارد ریال و در دیگری کمتر از این میزان باشد. همچنین ها  آن   موضوع جرم در یکی از

مادۀ   مشمول  همگی  که  باشد  شده  سرقت  فقره  چند  مرتکب  شخص  که  مواردی  کتاب    656در 
کمتر از دویست میلیون ریال و در برخی ها  آن  تعزیرات باشند اما ارزش مال مسروقه در برخی از
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متعدد ارتکابی دارای نام    جرایمرغم آنکه  ر کمتر از این نصاب باشد. در هریک از این موارد بهدیگ
با »غیرمختلف« محسوب کردن اما  قانونی یکسان و عناصر متشکلۀ یکسان هستند   یکسان، مادۀ 

 در مقام تعدد جرم، تعیین کیفر نمود.ها آن  توان براینمیها  آن 
 زات. وحدت عناصر متشکله و مجا4

گفته، دیدگاه چهارم بر این باور است که عالوه بر وحدت  مرتفع ساختن ایرادات پیش  منظوربه
، »غیرمختلف«  جرایم نیز باید یکسان باشد تا آن  ها  آن  ، مجازات قانونیجرایم دهندۀ  عناصر تشکیل

 محسوب شوند. 
 تبیین تفسیر .4-۱

متعدد ارتکابی    جرایم بر اینکه الزم است  عالوه    جرایم بر اساس این دیدگاه برای یکسان دانستن  
توسط متهم، دارای عنوان و عنصر قانونی و اجزای متشکله و ماهیت یکسانی باشند ضروری است  

قانونی مقرر  برایها  آن  مجازات  بتوان  تا  باشد  یکسان  گرفت ها  آن  نیز  نظر  در  واحد    مجازات 
دیگران،  ) و  اگر شخصی  55:  1399پوربافرانی  بنابراین  مؤثر کیفری  (.  سابقۀ محکومیت  فاقد  که 

کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی شده باشد    657بری موضوع مادۀ  است مرتکب دو فقره جیب
و مستوجب شش ماه تا دو سال  )  ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریالها  آن  که در یکی از

و مستوجب یک تا پنج سال حبس و تا  )  شالق( و در دیگری بیش از این میزان  74و نیم حبس و تا  
مختلف دانست و بر این اساس    جرایمشالق( باشد، این دو اتهام متهم را باید از مصادیق ارتکاب    74

همچنین اگر شخصی مرتکب چهار فقره کالهبرداری شده باشد که    1مبادرت به تعیین کیفر نمود. 
و در نتیجه مستوجب شش ماه  )  کمتر از یک میلیارد ریالها  آن   میزان مال موضوع جرم در دو فقره از

و در نتیجه مستوجب یک  )  تا سه سال و نیم حبس و جزای نقدی( و در دو فقره دیگر بیش از این مبلغ
تا هفت سال حبس و جزای نقدی( باشد، دو فقره جرم نخست، یکسان و دو فقره جرم دوم نیز یکسان  

 و هر یک از این دو دسته نسبت به یکدیگر متفاوت محسوب خواهند شد.  

 
مورخ    9909972214502226  ۀ شمار  ۀقضایی در دادنامه زیر مشهود است: دادنام   ۀکاربست این دیدگاه در روی  .1

دادگاه کیفری دو رودهن که در آن ارتکاب هفت فقره سرقت از منزل با ارزش اموال    102  ۀصادره از شعب  26/12/1399
یازده فقره سرقت از مسروقه باالتر از دویست میلیون تومان همگی جرائم یکسان به شمار آمده و در مقابل، ارتکاب  

اند و در نهایت این دو  منزل با ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون تومان نیز همگی یکسان به حساب آمده 
اند و در نتیجه بابت هفت سرقت دسته نخست تنها یک مجازات مشدد دسته نسبت به یکدیگر متفاوت محسوب شده 

مجازات مشدد تعیین شده و نهایتًا مقرر گردیده که از میان این دو مجازات    و بابت یازده سرقت دسته دوم نیز تنها یک 
 صرفًا مجازات اشد قابلیت اجرا دارد. 
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 ارزیابی تفسیر. 4-۲
یرادات کمتری باشد و به  شده دارای ا رسد این دیدگاه در مقایسه با سایر تفاسیر ارائهبه نظر می

یا هیئت عمومی   گذارقانون نوعی با برطرف کردن ایرادات قبل، تا زمانی که رویۀ واحدی از سوی  
سان دانستن تری باشد. چراکه برای همپذیرش تر و قابلدیوان عالی کشور شکل گیرد، دیدگاه حقوقی

داند که دارای ی را یکسان میجرایمکند،  اکتفا نمیها  آن  فصل بودننام بودن یا همبه صرف هم  جرایم
واسطۀ داشتن  کاماًل با یکدیگر مشابه است و بهها آن ماهیت و ذات یکسانی هستند، عناصر متشکلۀ

یکسان مندرج در بند »الف« مادۀ   جرایممجازات قانونی یکسان، قابلیت ِاعمال قاعدۀ تعدد مادی  
ای  134 نکه با اصول حقوقی ـ فقهی نیز سازگارتر است. در قانون مجازات اسالمی را دارد. مضافًا 

هاست و وضوح این ادعا  شود که اصل بر عدم تداخل مجازاتمالحظۀ منابع فقهی نیز مشاهده می
بر این   (103:  1395آبادی و دیگران،  دهحاجی)  اندبه حدی است که برخی در آن ادعای اجماع کرده

  نحوبهجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود  اساس که هر جرم سببی است که مسبب آن م
ای خالف آن وجود داشته باشد. بنابراین در فرضی که  کند مگر آنکه دلیل یا قرینهاستقالل عمل می

اسباب مختلفی وجود دارند هریک مستقاًل در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه  
بودهیچ نخواهد  دیگری  تأثیر  نافی  تعدد    سانبدین.  یک  اعمال  جرایمدر فرض  مقتضی  ، هر جرم 

نه   و  است  خود  قانونی  مجازات  جرایممجازات  نه  هیچو  نمیها  تداخل  یکدیگر  در    کنندیک 
به نظر می31-25:  1388،  ذاکرحسین) بنابراین  با  (.  باید  ایران  در نظام حقوق کیفری فعلی  رسد 

بر   که »اصل  این شد  به  قائل  اصل  بودن  تأسیس یک  موارد   جرایم مختلف  در  نتیجه  در  و  است« 
مختلف در نظر    جرایممتعدد ارتکابی توسط متهم را باید از مصادیق    جرایممشکوک و مورد تردید،  

ای که وجود چنین اصلی یکسان پرهیز نمود. مسئله  جرایمگرفت و بدون حصول یقین از توسعۀ دامنۀ  
سو  اصالحی قانونی مجازات اسالمی است: از یک  134  کند نحوۀ تدوین و نگارش مادۀرا تقویت می

مختلف بنا شده است و از    جرایمآن بر بیان حکم تعدد مادی    بنای مادۀ قانونی مزبور و کانون توجه
ارتکابی »مختلف نباشد« مقنن از میان دو    جرایم سوی دیگر در بند »الف« این ماده در فراِز هرگاه  

مختلف و غیرمختلف«، عبارت اخیر را برگزیده و   جرایم« و »یکسان و غیریکسان  جرایمعبارت »
می  گونهاین بودن  القا  مختلف  بر  اصل  که  اصواًل تعریف  جرایماست؛    جرایم کند  قوانین  در  شده 

نیاز به بررسی و کشف دارد. بر این اساس دیدگاه چهارم از آن  ها  آن  اند و غیرمختلف بودنمختلف
 نماید.  تر میدفاعقابلسازد در مقایسه با سایر تفاسیر، محدودتر می یکسان را  جرایمجهت که دامنۀ 

دیگر مزیت این دیدگاه آن است که با اصول حقوق کیفری و مبانی تشدید مجازات در حالت  
کند شخصی  تعدد مادی جرم سازگارتر است. چراکه منطق حقوقی و اصول عدالت کیفری اقتضا می
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مجازاتی قرار گیرد متفاوت با شخصی که فقط مرتکب یک جرم    که مرتکب چند جرم شده در معرض 
سو اجرای عدالت و  متعدد، از یک  جرایمشده است. به بیان دیگر فلسفۀ تشدید مجازات مرتکب  

از سوی دیگر تشویق مرتکب جرم   مرتکب جرم واحد است و  با شخص  تعیین مجازاتی متفاوت 
  جرایمنجام داد جهت احتراز از عواقب تشدید مجازات  واحد به اینکه حتی اگر یک مرتبه یک جرم را ا

و   بعدی انصراف داده و در همان جرم نخست باقی بماند. نیل به این فلسفه  جرایممتعدد، از ارتکاب  
کند که مجازات تعدد جرم، بیش از مجازات جرم واحد باشد و در این میان یکسان  اهداف ایجاب می

تأثیر خواهد بود. به همین جهت است که در قوانین کیفری سایر  ارتکابی بی  جرایمبودن یا نبودن  
ایران    گذارقانونحال که    (Larquier et al., 2008: 164)  شودکشورها چنین تفاوتی مشاهده نمی

مختلف و غیرآن نموده و با عنایت به    جرایممیان    تفکیک بهاین مبانی و اهداف مبادرت    برخالف 
متعدد یکسان، مغایر اصول حقوقی فوق است تفسیر چهارم   جرایماینکه تعیین مجازات واحد برای  

 شود.تری قلمداد میسازد، تفسیر صحیحیکسان را تا حد امکان محدودتر می جرایمکه دامنۀ 

 نتیجه 
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر    12مادۀ    موجببهای که  ایران در اصالحیه  گذارقانون

متعدد را بدوًا تابعی از   جرایمقانون مجازات اسالمی وارد کرد، تعیین مجازات مرتکبین    134مادۀ  
از یکدیگر    جرایمضابطۀ تفکیک این    با وجود اینمتعدد ارتکابی قرار داد    جرایممختلف بودن یا نبودن  

مح تفاسیر  میان  در  است.  ننموده  ارائه  میرا  مطرح  مسئله  این  از  که  موجودی  و  دیدگاه تمل  گردد 
غالبًا دارای نام مشخص و قانونی    جرایمپذیرش نیست:  قابلوحدت عنوان مجرمانه به دالئل مختلف  

تابع سالیق افراد است، با سوابق فقهی و تقنینی موضوع سازگار نیست،  ها  آن  نیستند، عناوین عرفی
در برخی موارد وجود نخواهد داشت. دیدگاه    جرایماحد برای همۀ  امکان انتخاب و تعیین مجازات و

 جرایموحدت عنصر قانونی و وحدت کلیۀ عناصر متشکلۀ جرم نیز در مواردی که در یک مادۀ قانونی  
 گردد.  اند با ایرادات مشابهی مواجه می ماهیتًا متفاوت یا دارای مجازات متفاوت وضع شده

گفته و ایجاد امکان عملی برای اعمال قاعدۀ تعدد  از ایرادات پیش   احتراز  منظوربهدر این میان  
در   ماد  جرایمجرم  بند »الف«  وفق  اسالمی  134  ۀیکسان  قانون مجازات  یعنی صدور  )  اصالحی 

ی  جرایممتعدد غیرمختلف( باید قائل به این شد که صرفًا    جرایمحکم به تنها یک فقره مجازات برای 
کله و حتی تشو تابع قاعدۀ اخیرالذکر هستند که کلیۀ عناصر و ارکان م آیندغیرمختلف به حساب می

قانونی کامالً ها  آن  مجازات  از   نیز  هریک  به  شدن  قائل  و  دیدگاه  این  پذیرش  عدم  باشند.  یکسان 
ارتکابی ناچار به    جرایمشود که در مقام تعیین »تنها یک مجازات« برای  های فوق موجب می دیدگاه

سو و مغایرت آن  فقدان نص و تصریح قانونی از یک لحاظبهاشد شویم که این امر انتخاب مجازات 
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ها  آشکار با اصل قانونی بودن مجازاتقابلبا اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی از سوی دیگر در ت
های ارائه  منعکس در اصل سی و ششم قانون اساسی قرار گیرد. بدیهی است کلیۀ تفاسیر و تحلیل

موضوع  درخصوص    ۀ قضاییرویوحدتشتار ناشی از سکوت و ابهام قانونی و فقدان  شده در این نو
رفت از این ابهامات قضایی بوده و راه حل اساسی برون  1و در راستای اصل هفتاد و سوم قانون اساسی 

ه از رویرأی وحدت  در وهلۀ اول، تعیین تکلیف صریح موضوع توسط مقنن و در وهلۀ دوم صدور
 .  عمومی دیوان عالی کشور است هیئت سوی

  

 
 این  مفاد. است  اسالمی  شورای مجلس  صالحیت  در عادی قوانین  تفسیر و  شرح . اصل هفتاد و سوم قانون اساسی: »1

 «. نیست  کنندمی قوانین از ،حق تمیز  مقام در دادرسان  که تفسیری از مانع اصل 
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