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 چکيده 
 ین نیست.د معنوی چنولی در تعدّ ،ل بر تشدید مجازات مرتکبین استئواقعی جرم قا دحقوق کیفری ایران در تعدّ

و ایجاد  8263 اسالمی تامعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجاز دا تشخیص تعدّامّ

رورت دارد دارد. بنابراین، ضتأسیس حقوقی تشابه وجود  زیرا بین این دو ،بیشتر شده است« نتیجه دتعدّ» ۀقاعد

پرسش این پژوهش این است که شرایط تحقّق  پژوهشی جامع در مورد شرایط تحقّق تعدّد معنوی جرم انجام شود.

یانگر این پژوهش ب ۀنتیجست؟ تعدّد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چی

یش از و نقض ب ترین آنها ارتکاب رفتار واحدمهم هکه از جمل هستندد معنوی متعدّ دق تعدّاست که شرایط تحقّ

 دد نتیجه این است که در تعدّد معنوی از تعدّترین وجه افتراق تعدّمهم ،است. همچنین مجازاتیک ماده از قانون 

 شود. واحد حاصل می ۀواحد نتیج د معنوی از رفتاردر تعدّ ولی ،شودد حاصل مینتایج متعدّنتیجه، از رفتار واحد 
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 مقدّمه 

 اعتباری دد واقعی )مادی( و تعدّد جرم است که به دو نوع تعدّدۀ مجازات تعدّات مشدّیکی از کیفیّ

که بزهکار بیش از یک رفتار مجرمانه انجام  د واقعی جرم از آنجاشود. در تعدّ)معنوی( تقسیم می

زیرا از دیدگاه منطقی محض عادالنه است کسی  ،داده است عقیده بر تشدید مجازات او است

ضرر و زیان برای جامعه  باعثکه هریک به تنهایی  شده است،ای که مرتکب جرایم عدیده

 زات شودمجا شدیدتر ،بار مرتکب جرم شده است نخستیننسبت به کسی که برای  ،شودمی

اعتباری جرم معموالً عقیده بر تشدید مجازات مرتکبین  دتعدّ در امّا .(396 :8211 آبادی،)علی

بلکه  ،ل نشده استمستق ۀمجرمان رفتاردر این حالت بزهکار واقعاً مرتکب چندین  زیرا ،نیست

 رسد.د به نظر میرفتار واحد وی متعدّ

یکی  چراکه ،ت بسزایی برخوردار استد واقعی از معنوی از اهمیّتشخیص و تفکیک تعدّ

همواره تشخیص این دو نوع  این، با وجود و دیگری خیر. استموجب تشدید مجازات مرتکب 

به نحوی که گاه رفتار مرتکب از ، استهایی همراه جرم ساده نیست و گاه با دشواری دتعدّ

 ،د واقعی دانسته شده است و بالعکس. از سوی دیگربه اشتباه تعدّ امّا است،معنوی  دمصادیق تعدّ

د تعدّ»بار از حیث تقنینی تأسیس حقوقی  نخستینبرای  8263با تصویب قانون مجازات اسالمی 

د ا تعدّب این تأسیس شد؛کیفری ایران  وارد حقوق استواقعی جرم  دکه از مصادیق تعدّ« نتیجه

ی برخی و حتّ شودگاه بین این دو عنوان خلط  شدموجب  وضعیّتاین  .معنوی تشابه بسیار دارد

مباحث ن ایه به ناسخ و منسوخ بودن قواعد آنها در قانون مجازات داشته باشند. با توجّ ر برتصوّ

. هرچند تاکنون شودآشکار می معنوی جرم دضرورت انجام پژوهشی جامع در خصوص تعدّ

جرم  واقعی دبر تعدّ ها یا ناظراکثر پژوهش اند،انجام شدهد جرم دی راجع به تعدّهای متعدّپژوهش

تا  و استد معنوی پرداخته شده است به صورت محدود و مختصر یا اگر در آنها به تعدّ هستند

 وهشپژ ،است. بنابراین انجام نشدهمعنوی جرم  دتعدّ به جامع و مستقل راجع یکنون پژوهش

 انجام شده تحلیلی-معنوی جرم به صورت توصیفی دحاضر با هدف تعیین و تحلیل شرایط تعدّ
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د معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و ق تعدّتحقّپژوهش این است که شرایط  این پرسشاست. 

 ؟ یستاشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چ

  . تعريف و پيشينۀ تقنينی2

ن در نظام الت تقنینی آو سپس تحوّ شودمطرح میمعنوی جرم  ددر این بخش ابتدا تعریفی از تعدّ

 شود.ایران بررسی میحقوقی 

 . تعريف 2-2

جرم به دو نوع واقعی )مادی( و اعتباری  دد جرم است. تعدّمجازات تعدّ ۀدات مشدّیکی از کیفیّ

ه د بدون آنکم متعدّیارتکاب جرا» عبارت است از:د واقعی جرم شود. تعدّ)معنوی( تقسیم می

د م متعدّیاه جراخو، ت کیفری قطعی رسیده باشدد پیشین خود به محکومیّهامات متعدّهم برای اتّمتّ

هم کافی تّت مچندانکه زمان برای تعقیب و محکومیّ د،ندر فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باش

 بیلی،)ارد« دنم او به دالیل گوناگون کشف نشده باشیجرا یا هم متواری بوده وخواه متّ نبوده،

8262 :874.)  

 وصف جزایی شمول چند]تعدّد معنوی[ » اند:چنین تعریف کرده معنوی را دحقوقدانان تعدّ

اند: در تعریف مشابهی گفته برخی دیگر. (876 :8262)اردبیلی، « است بر فعل یا ترک فعل واحد

باری اعت دتعدّ، نظر مواد قوانین جزایی دارای عناوین مختلف باشد از واحد، ۀچنانچه عمل مجرمان»

 اصوالً یک رفتار توضیح باید اظهار داشت در. (796 :8213 )صانعی، «کرده است مصداق پیدا

جود با و ئاًا گاه استثناامّ ،است مجازاتو ناقض یک ماده از قانون  استمجرمانه دارای یک عنوان 

کند و ناقض چند ماده از قانون د را در خود جمع میعناوین مجرمانۀ متعدّ ،واحد است اینکه رفتار

 ردرفتار شخصی که  ،نمونه برایشود. د معنوی جرم گفته میبه این حالت تعدّ است؛ مجازات

 .ستاتوهین و مزاحمت تلفنی  ۀدو عنوان مجرماندارای  کندتماس تلفنی به دیگری توهین می

ر معنوی این است که د دتعدّبا د مادی ترین وجه افتراق تعدّمهم وق،ه به تعریف فبا توجّ

ر م بزهکار یک رفتاا در حالت دوّدهد، امّمجرمانه را انجام می بزهکار چندین رفتار نخستحالت 
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 هد رفتار وجود نداشتتعدّ ،شود. بنابراینمرتکب می د استمتعدّ ۀرا که دارای عناوین مجرمان

در  اند.صوری نیز گفته دت آن را تعدّبه همین علّ است و د به آن مجازاطالق لفظ تعدّ پس، است

 د: شود معنوی اشاره میبه چند نمونه از آرای صادره از دیوان عالی کشور در رابطه با تعدّ زیر

در صورتی که قتل غیر عمد » دیوان عالی کشور: 37/83/8243خ مورّ 9327رأی اصراری شمارۀ 

هام دو اتّ ،ای که بدون داشتن پروانه به قابلگی اشتغال ورزیده واقع شوداثر عدم مهارت قابلهبر 

قانون مجازات عمومی است نه موارد  28مشمول مادۀ  قتل غیرعمد و اشتغال به مامائی بدون پروانه

 .(66: 8211)میرزایی، « د جرم تا برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شودتعدّ

 :پنجم دیوان عالی کشور ۀشعب 34/3/8286 خمورّ 396 و 1/9/8289خ مورّ 669شمارۀ آرای 

اهانتی  ناگر کسی نسبت به مأمور دولت ضربی وارد آورد به تقدیر اینکه عمل مزبور متضمّ»

الحاقی باشد،  3باز دو عمل بر آن صادق نیست تا جای اعمال مادۀ  ،نسبت به مأمور مذکور باشد

 «قانون کیفر عمومی باید تعیین کیفر شود 28ت دارای دو عنوان که طبق مادۀ بلکه یک عمل اس

 .(69 :8213 )متین،

 . پيشينۀ تقنينی 2-1

قانون  28 ۀ. مادشدمطرح  8294قانون مجازات عمومی  28بار در مادۀ  نخستیند معنوی جرم تعدّ

د جرم باشد مجازات متعدّهر گاه فعل واحدی دارای عناوین » داشت:ر میمجازات عمومی مقرّ

دستخوش  8213قانون مجازات عمومی در سال  .«شود که جزای آن اشد استجرمی داده می

ب از انقال پیش و به همان صورت باقی ماند. نکردتغییر  28حکم مادۀ  ،اینوجود با  .التی شدتحوّ

جرایم  ۀیّبود و در کلّ کردهخاذ د معنوی جرم سیاست کیفری واحدی را اتّقبال تعدّ در قانونگذار

 سپا امّ قائل به وحدت مجازات بود. رفتار واحد، د بردر صورت جمع شدن عناوین مجرمانۀ متعدّ

ل ار تحوّمعنوی نیز دچ درات با شرع اسالم، مجازات تعدّه به تطبیق قوانین و مقرّاز انقالب با توجّ

یم به این نحو که در جرا، خاذ کردای را در این باره اتّقانونگذار سیاست کیفری دوگانه شد و

 به لد باشد، مانند سابق قائمتعدّ ۀصورتی که رفتار واحدی دارای عناوین مجرمان موجب تعزیر در



 
 
 
 

72 

 
 

ایران کیفری حقوق در جرم معنوی تعدّد تحلیل  

جمع  ۀا در حدود و قصاص و دیات از آنجایی که در اسالم اصوالً قاعدامّ ،وحدت مجازات شد

 د مجازات را در نظر گرفت.، تعدّشودد جرم رعایت میها به هنگام برخورد با تعدّمجازات

د معنوی جرم تعدّ خصوصدر  قانونگذارآخرین ارادۀ  8263قانون مجازات اسالمی  828مادۀ

جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانۀ  در» :کندمقرّر می هماد این .است

  .«شودد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میمتعدّ

 های حقوقی تعدّد معنوی جرم. نظام1

 د: نهای مختلفی وجود دارد معنوی جرم نظامبرای تعیین آثار کیفری تعدّ

د عدّتفاوتی بین ت نظاممطابق این  د واقعی:يکسانی تعدّد معنوی و تعدّ نظام -الف

هرگاه  ،ه. بر اساس این نظریّهستندمشابه و یکسان  آنها بلکه ،د واقعی وجود نداردمعنوی با تعدّ

شده است  دجرم باشد باید همانند کسی که مرتکب جرایم متعدّ درفتار کسی دارای عناوین متعدّ

 اندهنقض شد یدهای قانونی متعدّزیرا مصلحت، ت مجازات بودو قائل به شدّ شودبا او برخورد 

وی  ررفتاآگاه است که  بردشخصی که با جعل سند مال دیگری را می. (317: 8211 آبادی،)علی

و از سوی دیگری موجب سلب اعتماد عمومی  است ی به اموال مردمسو موجب تعدّ از یک

این  .(197:  3993ل کند )عبدالمنعم، باید دو مجازات را تحمّ مرتکب پس است.نسبت به اسناد 

حقوق  ود. دربقرار گرفته  سوسیالیست ه قانونگذار سابق آلمان در رژیم ناسیونالمورد توجّ نظام

 قضایی آن را ۀوجود نداشت و رویّ ایمقرّرهمعنوی جرم  ددر قانون سابق راجع به تعدّ ،فرانسه

 یامقرّرهد اعتباری در قانون جدید نیز راجع به تعدّ .(317: 8211 آبادی،ساخته و پرداخته بود )علی

 .(17: 8219درزی بروجردی، است )گو کردهد مادی اشاره و قانونگذار فقط به تعدّ وجود ندارد

واقعی  دد معنوی جرم و یکسانی آن با تعدّتعدّ نظریّۀقضایی معاصر فرانسه متمایل به حذف  ۀرویّ

ق دو جرم شود، در تواند موجب تحقّواحد می رفتاراست. در نظر دیوان عالی کشور فرانسه، 

 کنند را نقض ایجداگانه منافعو  نباشندصورتی که این دو وصف با یک دیگر قابل سازش 

های حاضر شدیداً شبیه پس اگر عنصر اخالقی در وصف .(713: 8277 )استفانی و دیگران،
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ی و حتّ بدانندق آن اوصاف را محقّ ۀحق خواهند داشت هم دادرسانیکدیگر نباشند، 

م عی جراید واقمانند تعدّ معنوی ددر چنین فرضی با تعدّ اعالم کنند. ی رادهای متعدّتمجرمیّ

 .(713: 8277 رفتار خواهد شد )استفانی و دیگران،

د واقعی را برطرف د معنوی از تعدّاز آن جهت که مشکل ناشی از تشخیص تعدّ این نظام

این است که با عدالت و  اندکردهوارد  آن ا انتقادی که حقوقدانان برح است. امّمرجّ کندمی

رورت ضت مجازات شدّبر که ارتکاب چند جرم  پذیرفتزیرا اگر بتوان  ،انصاف انطباق ندارد

چند صفت است پذیرفت،  دارایواحد که  رفتارتوان همین استدالل را در مورد نمی بخشد،می

با اخالق  تت مخالفشدّ بیانگرتنظیم قانون است و همیشه  ۀناشی از نحو اغلبد معنوی چون تعدّ

 .(396: 8211ادی، آب)علی نیستو یا خطرناکی آن برای جامعه 

ن رو فرانسوی و ف استادبرخی دیگر از حقوقدانان از جمله  نظام انکار تعدّد معنوی: -ب

و معتقدند شمول چند عنوان جزایی در  کنندمی را نفی د معنوی جرملیست آلمانی وجود تعدّ

چند متن قانونی  پذیرفتتوان نمی .(889: 8213 ر است )محسنی،غیرقابل تصوّ رفتارمورد یک 

یرین با مواد قانونی، یکی از آنها بیش از سا ۀیّبلکه بین کلّ ،دنواحد باش رفتاریکامالً منطبق با 

ابی منطبق ارتک رفتارو بر  کرد همان مادۀ را جستجو باید از این رو،ارتکابی منطبق است.  رفتار

رس باید با استفاده از اصول و هر گاه به ظاهر بین مواد قانونی تعارض مشاهده شود، داد کرد

انون ق و نیز اخف و قانون اشد د،مقیّ خاص، مطلق و رات عام ورعایت مقرّ نظیر قضایی و منطقی

 ،به عبارت دیگر. (889: 8213 و مادۀ مناسب را پیدا کند )محسنی، کندرفع تعارض  الحق و سابق

به قانون  نسبتبه قانون قدیم و قانون اشد  نسبتبه قانون عام و قانون جدید  نسبتقانون خاص 

  .(396: 8211آبادی، دارد )علی برتریاخف 

 ت.اعتباری تفاوت قائل شده اس واقعی و دبین تعدّ نظاماین  نظام قبول تعدّد معنوی: -پ

انطباق  شود قابلقانونی حاصل می ۀع چند مادعناوین مجرمانه که از تجمّ دتعدّ یّه،بر اساس این نظر

است  ه شدهپذیرفتهم برای متّ« یک مجازات»ه، تعیین این نظریّ در هم است.ارتکابی متّ رفتاربر 

 ،نمونه برایکه شدیدتر از عنوان دیگر است.  استای عنوان مجرمانه مجازاتِ که این مجازاتْ
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هرگاه : »کندیر ممقرّ قانون مجازات مصر 23است. مادۀ  کردهپیروی  نظاممصر از این  قانونگذار

گیرد که مجازات آن اشد د باشد، جرمی منظور قرار میمتعدّ ۀفعل واحد دارای عناوین مجرمان

 .(29 :8269 )حجاریان، «شوده به سایر جرایم، حکم به مجازات اشد داده میاست و بدون توجّ

ر قانون مجازات آلمان مقرّ 13است. مادۀ  کردهپیروی  نظاماین  قانون مجازات جدید آلمان نیز از

واحد بیش از یک قانون را نقض کند یا قانون واحدی را بیش  یدر صورتی که فعل -8» دارد:می

در صورتی که بیش از  -3 ؛شودبار نقض کند، فقط یک مجازات برای مرتکب تعیین می از یک

کند ن میکه مجازات اشد را معیّ، مجازات مرتکب باید بر اساس قانونی شودیک قانون نقض 

عباسی، ) «نندکین مآمیزتر از مجازاتی باشد که قوانین دیگر معیّ. مجازات نباید ارفاقشودتعیین 

8216 :43). 

قانون مجازات عمومی در  28از انقالب در مادۀ  پیشبرخی حقوقدانان، حقوق ایران  باوربه  

د عدّقبول ت نظاماز  «جرایم تعزیری»از انقالب در قانون مجازات اسالمی در  پسو  «جرایم ۀیّکلّ»

ار انک ۀبرخی دیگر معتقدند حقوق ایران از نظریّ .(819: 8262است )اردبیلی،  کردهمعنوی پیروی 

فعلی( مجازات  828)مادۀ انون مجازات عمومی ق 28مادۀ در ، زیرااست د معنوی پیروی کردهتعدّ

یعنی دادرس عنوان اشد را انتخاب ، (889 :8213 ف رجحان داده است )محسنی،اشد را بر اخ

ر نان متذکّدیگر از حقوقدا برخی ،در مقابل .کندمرتکب را با این عنوان منطبق می رفتارو  کندمی

معنوی  دانکار تعدّ نظامفعلی( در ظاهر با  828) 28و مادۀ  استاند که این انطباق صوری شده

فقط یک  و معتقدند هستندد د معنوی مطلقاً منکر تعدّانکار تعدّ نظامزیرا طرفداران  ،تمنطبق اس

حقوق  در امّا .قواعد تعارض قوانین آن را معلوم کند اساسبر  باید دادرسجرم وجود دارد که 

 .(421: 8219 د معنوی پذیرفته شده است )باهری،کیفری ایران تعدّ

د تعدّ قبول نظامدر حال حاضر  یااز انقالب  پس خواهنگارنده حقوق کیفری ایران  ۀبه عقید

 رده است:کبیان  چنین د معنوی هموارهزیرا در مواد قانونی مربوط به تعدّ، معنوی را پذیرفته است

این عبارت یعنی پذیرش این  ؛«د باشدمتعدّ ۀهرگاه رفتار یا فعل واحد دارای عناوین مجرمان»

 د را در خود جمع کند.متعدّ ۀتواند عناوین مجرمانکه یک رفتار میموضوع 
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 . شرايط تحقّق تعدّد معنوی جرم9

که  انون مجازات اسالمیق 828ه به مادۀتوجّ د معنوی جرم باق تعدّدر این بخش شرایط تحقّ

 828مادۀ  .شوندمی دارد تشریحد معنوی بیان میتعدّ خصوصرا در  قانونگذارسیاست کیفری 

د باشد، در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدّ: »داردر میمقرّ

 : شونداستنباط می زیرنکات  هماداین از  .«شودمرتکب به مجازات اشد محکوم می

معنوی جرم در تمامی  دجرایم تعزیری است. تعدّ خاصّ 828معنوی در مادۀ  دحکم تعدّ -8

موردی  خاصّ 828حکم مادۀ ،ق است. با این حالتعزیر( قابل تحقّو  )حد، قصاص، دیهجرایم 

عنی هر ی، است ید رفتار واحد از نوع جرایمی باشند که مجازات آنها تعزیراست که عناوین متعدّ

همه یا یکی از عناوین مجرمانه  اگر از این رو، دو )یا چند( عنوان از جرایم قابل تعزیر باشند.

. البته منظور از استخارج  هاز شمول ماد ، موضوعدنمجازات حد، قصاص یا دیه باش مشمول

این نیست که فقط جرایمی که از ابتدا قابل تعزیر هستند مشمول  828جرایم قابل تعزیر در مادۀ

 ،مثال رایبتبدیل به تعزیر شده باشد.  سپسو  باشدبلکه ممکن است مجازات قصاص  هستند،ماده 

 ته شدن وگذارد و باعث کشکار می ل اوکه به قصد قتل دیگری بمبی را در اتومبی رفتار فردی

گری که یکی مستوجب تعزیر و دی استواجد دو عنوان قتل و تخریب  شودمی او تخریب اتومبیل

جب مادۀ باشند، به مو کردهدم نسبت به قصاص گذشت یولی اگر اولیا مستوجب قصاص است.

 ت جامعهاقدام فرد موجب اخالل در نظم و امنیّ اگر المی بخش تعزیرات،قانون مجازات اس 983

ی مرتکب یا دیگران برود، دادگاه مرتکب را به سه تا ده سال حبس شده باشد و یا بیم تجرّ

واحد بزهکار واجد دو عنوان تعزیری تخریب و اخالل در  رفتاردر این حالت  .کندیمحکوم م

 .استت نظم و امنیّ

 د معنوی جرم این استق تعدّالزمۀ تحقّ د معنوی است.ق تعدّانجام رفتار واحد شرط تحقّ -3

وضوع را از م یک رفتار ارتکاب بیش از ،بنابراین انجام داده باشد.را که شخص فقط یک رفتار 

انجام  را رفتارگاه تشخیص اینکه مرتکب یک  این، . با وجودکندد معنوی خارج میشمول تعدّ

 ر، هریک از اعمال خرید،مخدّ مطابق قانون مبارزه با موادّ ،مثال برای ا بیشتر دشوار است.داده ی
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 ر خریداری کردهمخدّ فردی که موادّ اگرحال  .هستندر جرم مخدّ نگهداری موادّ حمل و فروش،

رید خ ،آیا مرتکب دو فعل مجرمانۀ حمل و خرید یا نگهداری وکندآن را حمل یا نگهداری  است

چراکه  ،اشدمنفی باین پرسش رسد پاسخ به به نظر می است؟تشدید مجازات  است و مستحقّ شده

ر را خریداری مخدّ کسی که موادّ از این رو،ر نیست. جز در موارد نادر، خرید بدون حمل متصوّ

 ذیرناپجداییحمل جزء ، به عبارت دیگر .کندآن را حمل می همچنین کند با گرفتن موادمی

 راین باره مقرّ در 29/1/8271 خمورّ 661/7شمارۀ  ۀنظریّ ه دریّئقضا ۀادارۀ حقوقی قوّ خرید است.

گیرد با دو عنوان ر برای نگهداری، یک فعل مادی صورت میمخدّ در خرید موادّ» دارد:می

 «د معنوی است و لذا برای مرتکب باید یک مجازات تعیین شودکه از مصادیق تعدّ متفاوت،

 . (43: 8216سلیمی الیزئی، )

قضایی  ۀ. رویّکرداشاره « ارتکاب جرم ۀوحدت وسیل»توان به از دیگر مصادیق رفتار واحد می

ور هشتم دیوان عالی کش ۀشعب را معادل وحدت رفتار دانسته است.« ارتکاب جرم ۀوحدت وسیل»

 و ]دهد[ ای را تشکیلاگر کسی خانه: »داردر میمقرّ 36/7/8229خ مورّ 2934در رأی شمارۀ 

چون تشکیل خانه یک عمل است که  ،کشی باشدشیره فحشاء هم محلّ اداره کند که هم محلّ

فقط باید از جهت جرم اشد تعقیب و مجازات شود و دو  ،مشمول دو ماده از مواد کیفری است

 .(61: 8213)متین،  «د محکوم گرددشود تا به دو کیفر با رعایت تعدّعمل محسوب نمی

قانون  828مادۀ در شود.ق میترک فعل مجرمانه محقّ با هم معنوی هم با فعل و دتعدّ -2

مادۀ ست )ابکار رفته است و رفتار اعم از فعل و ترک فعل « رفتار واحد»عبارت  اسالمی تمجازا

رم ط نظامیان جتوسّ )ترک فعل( مجاز حدّ غیبت بیش از ،برای مثال .(انون مجازات اسالمیق 3

فی به یگان برای خدمت )ترک فعل( عدم معرّ ،از سوی دیگر .شودفرار از خدمت محسوب می

حال ممکن است رفتار واحد  .استفرد نظامی صادر شده است جرم  ۀنیز در مواردی که ابالغیّ

 ح درسازمان قضایی نیروهای مسلّ عنوان مجرمانۀ مذکور باشد. دو یک فرد نظامی مصداق هر

هر نظامی که : »داشته است در این رابطه اظهار 3/1/8219خ مورّ 14649/19/3/7شمارۀ  ۀنظریّ

فی خود به آن یگان بیش از مهلتی که به او داده شده است انتقال به یگان جدید در معرّ پس از
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 موضوع از مصادیق فعل، این اقدام منجر به فرار از خدمت نیز شود خیر کند وأه تبدون عذر موجّ

مجازات اشد نسبت به  .ق.م.ا 49رات مادۀ برابر مقرّ د کیفری است وعناوین متعدّواحد دارای 

 .(871: 8211ح، )سازمان قضایی نیروهای مسلّ «شودمرتکب اعمال می

 مه که رکن مادی آنها فعل است و شودق مید معنوی جرم هم در جرایمی محقّتعدّ ،بنابراین

ن که رک واقع شود رفتاریا آیا ممکن است امّ .تاسجرایمی که رکن مادی آنها ترک فعل  در

ر دیگ یرکن مادی جرم مجازاتای دیگر از قانون مادی یک جرم به صورت فعل باشد و در ماده

ه اصوالً اگرچ» اند:چنین پاسخ داده پرسشبرخی حقوقدانان به این ؟ به صورت ترک فعل باشد

م ولی در عال ،هم ترک فعل فعل باشد واز لحاظ فیزیکی و مادی غیرممکن است که امری هم 

ه نحوی ب ،باشندخوریم که دارای انعطاف میالی قوانین جزایی به مواردی برمیدر البه اعتبار و

ای دیگر از قانون باشد، در مادهشده که رکن مادی یک جرم به صورت فعل میکه عمل واقع

 .(828: 8276 نسب،طاهری« )جزا رکن مادی جرم دیگری به صورت ترک فعل است

ای خطاب به رئیس قاضی در نامه فرض شود» اند این است که:مثالی که در این زمینه زده

دادرسی صادر نماید و  ۀدستور اعزام یک زندانی را به دادگاه جهت شرکت در جلس زندان،

مذکور آن را نزد خود نگه داشته و از اجرای آن خودداری کند و  ۀرئیس زندان با وصول نام

تی چنین حال در همچنین از اقدامات سایر پرسنل جهت اعزام زندانی به دادگاه جلوگیری نماید.

باشد. اوالً، از حیث امتناع از تسلیم کردن زندانی عمل رئیس زندان مشمول دو عنوان جزایی می

از حیث سوءاستفاده از  ،ثانیاً باشد وعمل وی جرم ترک فعل می 174به مقام قضایی وفق مادۀ 

 8«عمل وی جرم فعل است 179مقام و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی مقامات قضایی وفق مادۀ 

 .(828: 8276 نسب،)طاهری

                                                      
ن زندانی ها از تسلیم کردها و ندامتگاهبازداشتگاهاگر مسئولین و مأمورین »قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  174مادۀ . 8

خواهند  172به مقامات صالح قضایی امتناع کنند یا از رسانیدن تظلّمات محبوسین به مقامات صالح خوداری نمایند مشمول مادۀ 

مورین دولتی و چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأ»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  179مادۀ «. بود

ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود سوءاستفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی شهرداری
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ک هم تر رسد. ممکن نیست عملی درآن واحد هم فعل ودیدگاه مذکور صحیح به نظر نمی 

ه نیست. ب چنینولی ترک فعل  ،نمود خارجی دارد چراکه فعل قابل حس است و ،فعل باشد

اید در خصوص مثال مطروحه نیز ب حرکتی و سکون است.فعل حرکت و ترک فعل بی ،عبارتی

انون مجازات اسالمی ق 179زیرا حکم مادۀ  ،د معنوی نیستاظهار داشت که مورد از مصادیق تعدّ

نیز  واست مورین دولتی أو خطاب آن تمام صاحب منصبان و معام است  یحکمبخش تعزیرات 

خاص است  همان قانون 174 در حالی که حکم مادۀ ،و قوانین مملکتی است هادستور ۀیّشامل کلّ

 .است ردهکها اختصاص دارد و به عدم تسلیم زندانی نیز اشاره و به مسئولین زندان و بازداشتگاه

 است. 174مرتکب فقط منبطق با مادۀ  رفتاردر مثال اخیر  از این رو،

د تعدّ قالزمۀ تحقّ موجود باشند. همگی باید در زمان ارتکاب رفتار دعناوین مجرمانۀ متعدّ -4

د باشد. عناوین مجرمانۀ متعدّ دارایمعنوی جرم این است که رفتار شخص در زمان ارتکاب 

 دالیلیه ب ا به جرم اوامّ ،مجرمانه باشدیک عنوان  دارایاگر رفتار فردی در زمان ارتکاب  ،بنابراین

داشته یق مجرمانۀ سابق تطب رفتاردیگر را که بر  یجرم قانونگذارو پس از چندی  نشودرسیدگی 

زمان وقوع رفتار است  زیرا مالکْ ؛د معنوی خارج استاز شمول تعدّ کند، موضوعوضع باشد 

قانون  10به موجب مادۀ  همچنین،یک عنوان مجرمانه بوده است.  دارایفرد  رفتارآن زمان  و در

هیچ  و است ر شدهمجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرّمجازات اسالمی 

 .کردر مجازات خّأتوان به عنوان جرم به موجب قانون متفعل یا ترک فعلی را نمی

معنوی  داست. تعدّ مجازاتد معنوی نقض بیش از یک ماده از قانون ق تعدّالزمۀ تحقّ -1

د باشد و الزمۀ این امر نقض متعدّ ۀکه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانشود ق میزمانی محقّ

 ،رفتار واحدی دارای چند اثر مجرمانه باشد اگر ،بنابراین است. مجازاتبیش از یک ماده از قانون 

در  این، با وجود .استخارج  828از شمول حکم مادۀ  ،د باشداوین متعدّبدون اینکه دارای عن

ی دیوان عال ،مثال برای است. نکردهه قضایی به این موضوع توجّ ۀبرخی از آرای صادره، رویّ

                                                      
و یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال دائم 

 «.دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد از خدمات
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شوهر  ۀفرزند از ناحی ترک انفاق زن و 29/1/8299خمورّ 24شمارۀ  ۀی وحدت رویّأر کشور در

دیوان عالی کشور در موضوع فوق با  دانسته است. ازات عمومیانون مجق 28را مصداق مادۀ 

 معنوی محسوب د، موضوع را تعدّ«ترک انفاق» همان یعنی است، آنکه عنوان مجرمانه واحد بوده

د معنوی اجرای قاعدۀ مجازات اشد مستلزم وجود حداقل در تعدّه داشت باید توجّ امّااست.  کرده

در حالی که در نمونۀ عدم پرداخت نفقه تنها یک متن قانونی و  ،قانون کیفری است از دو متن

تعیین مجازات شدیدتر در چنین فرضی  ،بنابراین .یک عنوان مجرمانه )ترک انفاق( وجود دارد

 موضوعاً منتفی است. 

جرایم »عبارت  ق است.غیرعمدی قابل تحقّ در معنوی هم در جرایم عمدی و هم دتعدّ -9

فقط به جرم بودن ه ماد این .استاعم از جرایم عمدی و غیرعمدی  828در مادۀ « موجب تعزیر

در این خصوص که عمدی باشند نیاورده است. در  را و قیدی کرده استد اشاره عناوین متعدّ

 ،اشندی باین عناوین از جرایم غیرعمد ود جرم باشد رفتار واحدی دارای عناوین متعدّ اگر ،نتیجه

 قابل اجراء است.  مادهحکم 

معنوی  دمرتکب مشمول تعدّ رفتارد معنوی منصرف از جرایم اداری است. برای اینکه تعدّ -7

رایم جزایی یکی از عناوین از ج اگر ،د همگی عناوین جزایی باشند. بنابراینباشد باید عناوین متعدّ

د معنوی جرم خارج است. از شمول تعدّ موضوعباشد،  8 ف اداری(و عنوان دیگر جرم اداری )تخلّ

د دّرات تعچون جرایم اداری در احتساب تعداد جرایم ارتکابی از جهت اجرای مقرّ ،بر این اساس

اداری و یا به  تخلّفمجازات اداری به عنوان مجازات اصلی یک  اگرشوند، نمی محسوبجرم 

ضمن مجازات اشد  ،تعداد که باشد به هر ،م مجازات یک جرم جزایی مطرح بشودعنوان متمّ

خ مورّ 7629/7شمارۀ  ۀه در نظریّیّئقضا ۀادارۀ حقوقی قوّ .(79: 8274)پیمانی،  دشواجراء می

                                                      
های ها و سازمانها و سندیکا. جرایم اداری تخلّفاتی هستند که از طرف کارکنان و مستخدمین دولت یا اعضاء اتّحادیّه8

داری معموالً ا شوند. مجازات این جرایمشغل و حرفۀ آنان واقع می تباط با انجام وظایف یا اشتغال بهای و صنوف در ارحرفه

شود کیفری نمی ۀو مالی و با طبیعت انضباطی است و صفت ترذیلی یا ترهیبی ندارد و محکومیّت به آنها نیز موجب سوء پیشین

 ( .96 -79، 8274)پیمانی، 
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اگر فعل واحد هم عنوان جزایی و هم » :اشاره داشته است چنین در این رابطه 1/83/8271

هم از حیث جزایی و هم از حیث انضباطی در مراجع  ،ف انضباطی داشته باشدعنوان تخلّ

د معنوی جرم که در قانون رات تعدّارتباطی با مقرّ مربوطه قابل تعقیب است و موردْ

 .(328: 8214)ایرانی ارباطی،  «مجازات اسالمی آمده است ندارد

که  ی رافرد رفتارقضایی  ۀرویّ د موضوع جرم باشد.معنوی ممکن است ناشی از تعدّ دتعدّ -1

هم  اگرم و سرد را ب ۀیا اسلح است هم به دیگری فروخته ین را بائدر یک معامله تریاک و هرو

حیح برای مرتکب ص را و تعیین دو مجازات است د معنوی دانستهمصادیق تعدّ از است کردهحمل 

 چنین هیّئقضا ۀادارۀ حقوقی قوّ 38/89/8279خ مورّ 1987 شمارۀ ۀدر نظریّ ،نمونه برای داند.نمی

قانون مجازات اسالمی، در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد  49ه به مادۀ با توجّ»آمده است: 

شود که مجازات آن اشد است. لذا در مجازات جرمی داده می ،د جرم باشددارای عناوین متعدّ

وان ه مجازات عنهم را بین فقط باید متّئگرم تریاک و پنج گرم هرو 799فروش  مورد نگهداری و

نهم دیوان عالی کشور نیز در رأی شمارۀ  ۀشعب .(86: 8216)سلیمی الیزئی، « اشد محکوم نمود

 42د طبق مادۀ مزبور )مادۀ متعدّ ۀحمل اسلح» اظهار داشته است:چنین  88/6/8223خ مورّ 3864

 ۀد بودن اسلحد از نظر متعدّرعایت تعدّ ( جرم واحدی است و8228قانون مجازات مرتکبین قاچاق 

  .«ناریه و چاقو صحیح نخواهد بود

تی یکسان و همجنس است این است که موضوعات جرم ماهیّ شدهآنچه در آراء فوق بحث 

د دّتوان گفت تعبه این دلیل می از این رو، .اندر یا اسلحه بودهمخدّ همه موادّ ، چنانکهاندداشته

 فرضی که موضوعات جرم در امّا شود.جرم ارتکابی نمی دد اسلحه باعث تعدّر و یا تعدّمخدّ موادّ

 ،باشد هکردهم حمل  ین و اسلحه را بائمانند آنکه شخصی هرو ،تی غیرهمجنس داشته باشندماهیّ

و معنوی  مادی عنصرنخست اینکه زیرا ؛ د معنوی بودتوان قائل به وحدت رفتار و تعدّدیگر نمی

 دوّم اینکه. اندهق گرفتتعلّ دارند ییاانگاری مجزّجرم ۀسفجرم بر دو جرم مختلف که مبانی و فل

رم مادی ج دتوان نافی تعدّین و اسلحه( نمیئمجرمانه را )حمل همزمان هرو رفتارتقارن زمانی دو 
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 1398ونهم، زمستان فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست

را  بزهکاران ۀموجبات سوءاستفاد بحث واحد دانستن جرم در فرض مورد سوّم اینکهدانست. 

 آورد.فراهم می

 قتیود معنوی خواهد بود. ق تعدّعام و خاص بر یک رفتار مجرمانه مانع تحقّ حکمشمول  -6

 خاص حکم ،کندعناوین مجرمانۀ مستقلی را تحمیل می واحد رفتارحکم عام و خاص هر یک بر 

این امر ناشی از . (24: 8216 نیا،آقاییجرم غیرقابل طرح است )معنوی  دتعدّ حاکم است و قاعدۀ

مشمول یک عنوان عام و یک عنوان  رفتاری اگر ،اساس این قاعده بر است.« تخصیص» ۀقاعد

 د شامل یکعناوین مجرمانۀ متعدّ ،کند. بنابراینعنوان عام را زایل می خاص باشد، عنوان خاصْ

 :8263 ،)زراعت ماندد معنوی باقی نمیی برای اجرای قاعدۀ تعدّد، در نتیجه محلّنشورفتار نمی

ا امّ ،مشمول عنوان قاچاق است« کاالی ممنوعی فروش هر خرید و» ،برای مثال .(73 و 79

ر، اموال تاریخی و مخدّ قاچاق برخی کاالهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی، موادّ قانونگذار

در این موارد باید عنوان خاص را بر عنوان عام  ؛است کردهانگاری فرهنگی را به طور خاص جرم

  (.73 و 79 :8263 ،زراعت) کردم مقدّ

خصی . شکردتوان به رابطۀ جرم خیانت در امانت و انتقال مال غیر اشاره دیگر می یمثال در

ولی  ارد،د مسئولیّت هام خیانت در امانتنسبت به اتّ تنها کندکه مبادرت به انتقال مال امانی می

 یچراکه خیانت در امانت حکم ،نیسته او تی متوجّولیّسئم« انتقال مال غیر»هام در خصوص اتّ

انون مجازات ق 974قانون مجازات انتقال مال غیر حکم عام و مادۀ  خاص از انتقال مال غیر است.

ه قضی حکم خاصّ تصاحب مال امانی از طریق فروش آن خصوصدر  اسالمی بخش تعزیرات

 .(24: 8216نیا، آقایی)حاکم بر حکم عام است  قانونگذارر حکم خاص به عنوان ارادۀ مؤخّ است.

زیرا در تمام مواردی که حکم عامی وجود دارد و متعاقباً  ،رسداین عقیده صحیح به نظر می

موضوع خاص از شمول  کردنخارج  خاصْ حکم هدف از وضع شود،خاص وضع می یحکم

ه و ب کردهم جمع  حکم عام و خاص را با نْمعیّ یموضوع درتوان نمی ،بنابراین حکم عام است.

 دط امین را از مصادیق تعدّبرخی از حقوقدانان انتقال مال امانی توسّ ،در مقابل دو عمل کرد. هر

ه نیز یّئقضا ۀادارۀ حقوقی قوّ .(831 :8218 نسب،طاهری ؛91 :8243خاور، ) دانندمعنوی جرم می
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 داز مصادیق تعدّ ط امین رافروش مال امانی توسّ 36/1/8214خ مورّ 9813/7شمارۀ  ۀدر نظریّ

ا مال امانی از سوی مالک ب ۀدر صورت مطالب»ه به این شرح است: معنوی دانسته است. متن نظریّ

و فروش  8271 ق.م.ا 974امانت موضوع مادۀ  عدم استرداد و فروش از سوی امین، بزه خیانت در

 ،دباشد میمتعدّق و چون فعل واحد دارای عناوین محقّ ،مال غیر، که در حکم کالهبرداری است

 .«شودهم اعمال میمجازات اشد در مورد متّ

که  حالتی جرم را درمعنوی  دتعدّ قاعدۀ قبل، ۀبرخالف نظریّ دیگری ۀادارۀ حقوقی در نظریّ

بل طرح غیرقاکند مستقلی را تحمیل می ۀواحد عناوین مجرمان رفتارحکم عام و خاص هر یک بر 

چنین استعالم شده است: اگر چند دستگاه تجهیزات دریافت از  از ادارۀ مذکور دانسته است.

قانون  8مشمول مادۀ  و استد معنوی مشمول تعدّ رفتارآیا  کنند،شخصی کشف  ماهواره از

 ؟استت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره قانون ممنوعیّ 1 مجازات مرتکبین قاچاق و مادۀ

چنین پاسخ داده است:  81/6/8211 خمورّ 7996/7 شمارۀ ۀنظریّ ه دریّئقضا ۀادارۀ حقوقی قوّ

ت و تحلیل حقوقی وارد کردن تجهیزات دریافت از ماهواره را بتوان ممکن است از لحاظ ماهیّ»

قانون  1مادۀ  ،ا بر ارتکاب چنین عملی هر عنوان جزایی که صادق باشدی کرد، امّقاچاق تلقّ

عیین کننده مجازات خاص تتوزیع تولیدکننده وبرای واردکننده و  ت بکارگیری ماهواره،ممنوعیّ

  .«.(..) باشدکرده است و مورد مشمول قاچاق نمی

 معنوی قابل طرح نیست. در دتعدّ، دیگر باشد یدهندۀ جرماجزاء تشکیل جرمی از اگر -89

 دهندۀ عنوان مجرمانۀ دیگر قراریک عنوان مجرمانه را از اجزای تشکیل قانونگذارمواردی که 

 رفتارمجازات اصل  هرچند مجازات آن جزء بیش از ،معنوی جاری نیست ددهد، حکم تعدّمی

ر مقرّانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات ق 914مادۀ  ،برای مثال .(897: 8274زاده، باشد )حبیب

قطع و درو نماید یا به واسطۀ سرقت یا قطع آبی که )...( هرکس محصول دیگری را »دارد: می

 ال وبه حبس از شش ماه تا سه س )...( یع آن شودیخشک کند یا باعث تض( ...) ق به آن استمتعلّ

بدون  914)تخریب( را در مادۀ  خشکاندن قانونگذارحال اگر  .«شودضربه محکوم می 74اق تا شلّ

 ۀوسیلخشکاندن به  914در مادۀ  امّامعنوی قابل اعمال بود.  دتعدّ ،کردذکر سرقت آب بیان می
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 1398ونهم، زمستان فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست

 فتارر از این رو، .مستقالً مورد حکم قرار گرفته است است و قانونگذاره سرقت آب مورد توجّ

قانونگذار یکی از طرق  ،همچنین .(897: 8274زاده، خاص در قانون دارد )حبیب یعنوان واحد و

م ردانسته است. قانونگذار زمانی که ج« تخریب مال امانی»امانت را  ارتکاب جرم خیانت در

 جرم تخریب آگاهی به وجوداست،  ق دانستهخیانت در امانت را از طریق تخریب مال امانی محقّ

 نماید مشمول عنوان وامینی که مال امانی را تلف می» هدفش این بوده است که امّا است، داشته

 اگر عمل امین مشمول عنوان و مجازات جرموگرنه  ،«امانت باشد نه تخریب مجازات خیانت در

تخریب باشد، دیگر وضع جرم خیانت در امانت از طریق تخریب مال امانی کاری عبث خواهد 

نوی د معط امین را از مصادیق تعدّبرخی از حقوقدانان تخریب مال امانی توسّ این، با وجود. بود

 .(831: 8218 نسب،طاهری ؛91 :8243خاور، ) دانندجرم می

 جه. رابطة تعدّد معنوی با تعدّد نتی۴
برای ن مورد ای د نتیجه است.د معنوی دارد تعدّبسیار با تعدّ یکه شباهت اییکی از عناوین جزایی

 مقرّر شده 8263 انون مجازات اسالمیق 824 ۀماد ۀبار در حقوق کیفری ایران در تبصر نخستین

د عدّمت ۀمجرماننتایج  صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، در» دارد:ر میتبصره مقرّاین است. 

که حکم  است 824ۀ رات فوق مادمنظور از مقرّ .«شودرات فوق عمل میطبق مقرّ ،حاصل شود

 واقعی جرم را بیان داشته است. دتعدّ

 قضایی ۀرویّ قانونی، مقرّرۀه به فقدان با توجّ 8263 اسالمی از تصویب قانون مجازات پیش تا

د از مصادیق نتایج متعدّ دارای د بود و هممتعدّ ۀرفتار واحدی را که هم دارای عناوین مجرمان

دیوان عالی  1 ۀشعب 32/1/8236 خمورّ 3916رأی شمارۀ  در ،نمونه برایدانست. د معنوی میتعدّ

 لتصادف دُرشکه با دو نفر و فوت یکی و مجروح شدن دیگری، فع» :آمده استچنین  کشور

قانون مجازات عمومی، مجازات جرمی داده  28واحدی است دارای دو عنوان که برابر مادۀ 

 3د دانستن این عمل و تعیین دو مجازات و رعایت مادۀ شود که جزای آن اشد است. متعدّمی

 .(13: 8211)حسینی،  «موصوف است ۀالحاقی باعث نقض دادنام
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رفتار واحد دارای نتایج قانون مجازات اسالمی،  824 مادۀ 8 ه به تبصرۀدر حال حاضر با توجّ

 چه درفتار واحد دارای نتایج متعدّ ،د معنوی خارج است. بنابرایند از شمول تعدّمجرمانۀ متعدّ

نخواهد  828د معنوی و حکم مادۀ د باشد چه نباشد دیگر مصداق تعدّمتعدّ ۀدارای عناوین مجرمان

اء حقوقی مورد اشاره، در حقوق کیفری کنونی ایران برخالف مسائل مطروحه در آر ،بود. بنابراین

 .استو مستوجب تشدید مجازات  استمعنوی(  دد نتیجه )نه تعدّسابق از مصادیق تعدّ

نوی مطالب د معد نتیجه با تعدّه به مباحث فوق در خصوص وجوه اشتراک و افتراق تعدّبا توجّ

د نتیجه بزهکار رفتار واحدی را مرتکب هم در تعدّمعنوی و  دهم در تعدّ -8 :هستندقابل ذکر  زیر

یعنی همواره بیش از  ،دنوجود دار یدد معنوی همیشه عناوین مجرمانۀ متعدّدر تعدّ -3 ؛شودمی

ود د وجمتعدّ ۀد نتیجه گاه عناوین مجرماندر تعدّ ، ولیشودنقض می مجازاتیک ماده از قانون 

و گاه فقط یک ماده از قانون  شودنقض می مجازاتیعنی بیش از یک ماده از قانون ، دندار

یعنی عنوان مجرمانه واحد است، مانند آنکه در اثر یک تیراندازی دو نفر شود، نقض می مجازات

 در حالی که ،)نتیجه( حاصل از رفتار مرتکب واحد است معنوی اثر دتعدّ در -2 ؛به قتل برسند

ه در یّئقضا ۀحقوقی قوّ ۀادار د.نشود حاصل میتایج متعدّن و رفتار مرتکب آثار نتیجه از ددر تعدّ

 ۀماد 8 ۀدر تبصر»در این رابطه بیان داشته است:  39/1/8263خ مورّ 613/7 ۀمشورتی شمار ۀنظریّ

مانند اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی  ،نظر است د از فعل واحد مدّنتایج متعدّ 824

ت انتفاء صور در است و دیگر ۀنتیج ا ازمجزّ نتیجۀ مجرمانه مستقل و د نتیجه هرتعدّ در -4 ؛«کند

نوان معنوی در صورت انتفاء یک ع دتعدّ در اامّ باقی است. خود تنتیجۀ دیگر به قوّ یک نتیجه،

 ،ثالم برای ماند.عنوان مجرمانۀ دیگری باقی نمی و رودمیبین  جرم از آن ،کلّ ۀمجرمانه و نتیج

ه صورت انتفاء جرح، قتل ب در جرح دیگری شود، شخص ویک به قتل  واحدی منجر رفتار اگر

مجعول و شروع به  عناوین استفاده از سند دارایواحدی  رفتار ا اگرامّ خود باقی است. تقوّ

کالهبرداری باشد، در صورت منتفی بودن سند مجعول، عنوان شروع به کالهبرداری نیز منتفی 

 است.
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ت وجود سه رابطه یا سه حالت ممکن اس د نتیجهد معنوی و تعدّوان گفت بین تعدّتمی بنابراین،

 است، دتعدّم ۀارتکابی فقط دارای عناوین مجرمان رفتارزمانی است که  نخستداشته باشد. حالت 

دیگری  یک سند مجعول قصد فریب ۀمانند شخصی که با ارائ ،د باشدبدون آنکه دارای نتایج متعدّ

وی معن دشود. این فرض از مصادیق تعدّا در حین ارتکاب دستگیر میامّ ،او را داردبردن مال  و

د ن متعدّبدون آنکه عناوی ،د داردارتکابی فقط نتایج متعدّ رفتارم زمانی است که حالت دوّ است.

چند  ،اخیر فرض در شود. پرتاب نارنجکی باعث قتل دو نفر مانند آنکه شخصی با، داشته باشد

 ،نتیجه دراست. واحد است که همان قتل  جرما عنوان امّ ،اندارتکابی زیان دیده جرم شخص از

د عدّارتکابی هم عناوین مت رفتارم آن است که حالت سوّ د معنوی نیست.موضوع از مصادیق تعدّ

قرار دارد  ایمانند آنکه کسی با اسلحه به سمت فردی که در مقابل پنجره د،دارد هم نتایج متعدّ

 ،ن فرضدر ای .شودو فرد مورد نظر نیز مجروح  شود در اثر شلیک، شیشه تخریب شلیک کند و

فرض اخیر  ،حال حاضر در .هستندد عناوین نیز متعدّ هستند،د بر اینکه نتایج مجرمانه متعدّ افزون

ه یجد نتمصادیق تعدّ و از استد معنوی خارج د از شمول تعدّمتعدّ ۀبه دلیل وجود نتایج مجرمان

، 8263از تصویب قانون مجازات اسالمی  پیش از انقالب تا پساز انقالب و نیز  پیش ولی است،

 .(46: 8264)بسامی و وروایی،  د معنوی بودموضوع از مصادیق تعدّ ،قانونی مقرّرۀبه دلیل فقدان 

 . تعدّد معنوی در فقه۵

 فتاررآن اینکه اگر یک  و نیستمعنوی  دشباهت به تعدّعلم اصول بحثی وجود دارد که بی در 

، در این حالت آیا باشد دعنوان متعدّ ولی از جهت وصف و ،از نظر ذات و وجود واحد باشد

ن و عنوا دیا به خاطر تعدّ شودواحد محسوب می رفتاریخاطر وحدت ذاتی و وجودی، ه ب رفتار

آنکه شخصی با آب غصبی وضو بگیرد. کاری که  مانند ؟شودد شمرده میمتعدّ رفتاری وصف،

اگر از  ولی ،اگر از جهت وجودی نگریسته شود یک چیز است ،است این شخص انجام داده

حالی که وضو اطالق  در رفتارچراکه به این  ،دو عنوان داردشود عنوان و وصف مالحظه  ۀناحی

 شود. در این مسئله اصولیونمیف بدون اجازه در مال دیگران نیز گفته شود، غصب و تصرّمی
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را  رفتار حکم دو د است،چون از لحاظ وصف و عنوان متعدّ رفتارنظر دارند: نخست اینکه  دو

ن صفت دیگرش که عنوا که عنوان وضو باشد واجب است و رفتاریکی از دو صفت این  دارد.

 رفتارک دت وجودی یبه خاطر وح رفتارکند که این کید میأ. نظر دیگر تاست غصب باشد حرام

حرمت با هم به آن  ز این نیست که وجوب وشود و اینکه دارای دو عنوان است مجوّمحسوب می

 .(884 ،8ج :8269گیرند )صدر، بق تعلّ

 ریمد معنوی نداتعدّ اندکردها در فقه جزایی اسالم همچنانکه برخی از حقوقدانان تصریح امّ

ل ییکی از دال .تعریف و حکمی برای آن وجود ندارد رو،. از این (36: 8261)شیخ االسالمی، 

اند ع فراوان برخوردار نبودهم از کثرت و تنوّیدر زمان گذشته مانند زمان حاضر جرا این است که

ی که هایدر کالم فقها نمونه این، . با وجودکندد را در خود جمع متعدّ ۀتا رفتاری عناوین مجرمان

این موارد در حقوق کیفری کنونی ایران از  ولید، نشومالحظه می دند معنوی شباهت داربه تعدّ

نمونه اشاره  به چند اینجادر هستند. نتیجه  دبلکه از مصادیق تعدّ نیستند،د معنوی مصادیق تعدّ

 شود.می

آمده است: اگر کسی زنا را به  چنین در کتب فقهی مخاطب: نسبت دادن زنا به غير

در این  ،کار(ا)مثل آنکه به شخصی بگوید فرزند زن زن نسبت دهدمخاطب و مواجه  شخص غیر

خورد و به خاطر خود شخصی که مخاطب این مخاطب حد می غیر حالت به خاطر قذف فرد

؛ 491، 4و2ج: 8431ی، ق حلّمحقّ؛ 839 ،82ج :8214)شهید ثانی،  شودکالم است تعزیر می

مستوجب  و واحد دارای دو عنوان توهین و قذف است رفتاردر این حالت . ( 472تا: خمینی، بی

 د. در فرض مذکور هرچند رفتار ارتکابی واحد است و عناوین متعدّاستدو مجازات حد و تعزیر 

ند است. ت فرزدیگر اذیّ ۀت مادر و نتیجد است. یک نتیجه اذیّمجرمانه نیز متعدّ ۀا نتیجامّ ،دارد

 دعدّمصادیق ت نه از ،د نتیجه استاز مصادیق تعدّ این مصداق در حقوق کیفری کنونی ایران

قضایی و  ۀرویّ همانطور که گفته شد 8263 اسالمی از تصویب قانون مجازات پیشتا  امّا .معنوی

را  دد و نتایج متعدّواحد دارای عناوین متعدّ رفتار ،قانونی مقرّرۀه به فقدان حقوقدانان با توجّ

 دانستند.د معنوی میمصداق تعدّ
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این است که کسی در شب یا روز ماه رمضان یا  مورد دیگر ک:مکان متبرّ زنا در زمان و

در این  زنا کند، های شریف مانند روز جمعه، روز عرفه یا در مکان شریف مانند مسجددر زمان

ی، ق حلّمحقّ ؛ 12 ،82ج :8214ثانی،  شود )شهیدمی نیز حد طبق نظر حاکم تعزیر بر افزونحالت 

 برای یتعزیرمجازات  و استزنا ی برای مجازات حدّ. (272 ،48ج :8494نجفی،  ؛498: 8431

رسد فرض مذکور از مصادیق تغلیظ مجازات به نظرمی هتک حرمت زمان و مکان شریف است.

ه مثال مذکور معتقد ب ی اگر درحتّ د معنوی جرم.مانند قتل در ماه حرام، نه از مصادیق تعدّ ،است

 است کب زنامرت رفتارِ د است، یک اثرِآثار و نتایج خارجی نیز متعدّ ،اوین مجرمانه باشیمد عنتعدّ

 هتک حرمت. و اثر دیگرْ

د دّت وجود عناوین متعهای مذکور نه به علّها در نمونهبه نظر نگارنده جمع مجازات ،بنابراین 

در  .ستاحکم بزهی مستقل  در که هر نتیجهچنان ،د استمتعدّ ۀت وقوع نتایج مجرمانبلکه به علّ

ب د مسبّو منظور از این اصل تکرار و تعدّ« اصل عدم تداخل»نام ه اصلی وجود دارد ب فقه اسالم

جمعی از ) د اسباب است، خواه اسباب از یک سنخ باشند و یا از چند سنخبه لحاظ تکرار و تعدّ

ل هر بزهی سبب و مجازات مطابق این اص .(482 :8439 پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی،

 های مذکور نیزد خواهد بود. در مثالد بزه، مجازات نیز متعدّدر صورت تعدّ پس است،ب مسبّ

قل مجرمانه را بزه مستقل و مستوجب مجازات مست ۀیعنی هر نتیج ،د بزه بوده استتعدّ نظر فقها بر

 اند.تهدانس

 . مجازات تعدّد معنوی جرم 6

 معنوی جرم در تعزيرات. مجازات تعدّد 6-2

هرگاه رفتار مرتکب  مستوجب تعزیرجرایم  در 8263 انون مجازات اسالمیق 828 به موجب مادۀ

مجازات  که آنْشود فقط یک مجازات تعیین و اعمال می ،د باشدمتعدّ ۀواجد عناوین مجرمان

الک تشخیص ا ضابطه و م. امّاستاز عنوان دیگر  مجازاتش اشدای است که عنوان مجرمانه
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مجازات اشد چیست. در پاسخ باید اظهار داشت جهت تشخیص مجازات اشد در تعزیرات باید 

 ه داشت.ت مجازات توجّمجازات و کمیّ ۀبه دو معیار درج

  ههای تعزيری با توجّه به درج. شدّت و ضعف مجازات6-2-2

 ها ازبندی مجازاتدرجههای تعزیری به قانونگذار در مجازات ،حقوق کیفری کنونی ایران در

های تعزیری مجازات 8263 انون مجازات اسالمیق 86مادۀ  .ضعف پرداخته است ت وحیث شدّ

 ۀیک شدیدترین مجازات و مجازات درج ۀاست. مجازات درج کردهرا به هشت درجه تقسیم 

شود. می اشد محسوب ترپایین ۀهر درجه نسبت به درج ،. بنابرایناستترین مجازات هشت خفیف

 وپنج سال، جزاییک شامل حبس بیش از بیست ۀمجازات تعزیری درج 86طبق مادۀ  ،مثال برای

مجازات  و استاموال و انحالل شخص حقوقی  کلّ ۀنقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادر

نصدوپنجاه اوپنج سال و جزای نقدی بیش از پدو شامل حبس بیش از پانزده تا بیست ۀتعزیری درج

ک میلیارد بندی، جزای نقدی بیش از یه به این تقسیمبا توجّ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال است.

ذکور زیرا جزای نقدی م است،صدوپنج میلیون تومان( اشد از بیست سال حبس  برای مثالریال )

معنوی  دعدّدر ت ،بنابراین .استدو  ۀیک است، ولی بیست سال حبس تعزیر درج ۀتعزیر درج

 و(د ۀدرج جرم، اگر مجازات یک عنوان مجرمانه جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال )تعزیر

سه(، جزای نقدی مجازات اشد  ۀ)تعزیر درج مجازات عنوان دیگر پانزده سال حبس باشد و باشد

 شود و باید مورد حکم قرارگیرد. محسوب می

در  این، با وجود کرد.ه ها توجّمجازات ۀجهت تشخیص مجازات اشد باید به درج بنابراین،

هایی روبرو است. یکی از این موارد فرضی است که مواردی تشخیص مجازات اشد با دشواری

اگر مجازات یک عنوان  ،مثال برای های عناوین مجرمانه همه در یک درجه باشند.مجازات

ن ای در ،جزای نقدی باشد، ولی هر دو در یک درجه باشند وان دیگرمجرمانه حبس و مجازات عن

صریح در قانون وجود  یدر این خصوص نصّ؟ شودحالت کدام یک اشد از دیگری محسوب می

 دصورت تعدّ در»ر داشته است: مقرّانون مجازات اسالمی چنین ق 86مادۀ  2تبصره  ولیندارد، 
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عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس  مجازات شدیدتر و در صورت ها،مجازات

و صدور آراء متهافت از سوی  هتبصراین های متفاوت از برداشت بهه با توجّ .«مالک است

به موجب  . دیوان عالی کشورشدطرح مت عمومی دیوان عالی کشور ئها، موضوع در هیدادگاه

قانون  86مطابق مادۀ » داشته است: چنین اظهار 86/1/8264خ مورّ 744شمارۀ  ۀرأی وحدت رویّ

ای خاص قرار داده که قرار گرفتن ها را در درجهیک از مجازات مجازات اسالمی، قانونگذار هر

ن در لک باشد،ت و ضعف آن کیفر نیز مین شدّن در عین حال مبیّای معیّهر مجازات در مرتبه

د که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها نکیفرهای غیرمتجانس وجود دار هریک از این درجات نیز

ظور رفع اشکال، به من. گردداشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می تشخیص کیفر با یکدیگر،

ها مجازات ددر صورت تعدّ که داردر میدر مقام بیان قاعده مقرّ قانون یادشده، 86مادۀ  2ۀ تبصر

قانون  در عالوه بر این، حبس مالک است.مجازات  و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر،

س مجازات حب «تربدیل مناسب»مجازات اسالمی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان 

ت اهیّالقاعده ممقام تخفیف و تبدیل آن مجازات( و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی )در

 و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ماتری از حبس دارد، استفاده شده است تر و مالیمخفیف

ت ئضای هیت اعبه نظر اکثریّ ت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور،نیز حکایت از صحّ

 عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده،

 دگاه است. این رأی مطابقت داکیفر حبس مالک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صالحیّ

ه ها در موارد مشابقانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه 478مادۀ 

 .«االتباع استالزم

صورت عدم  ت عمومی دیوان عالی کشور، درئهی ۀه به رأی وحدت رویّبا توجّ ،بنابراین

 شود.اشد محسوب می مجازات حبسْ امکان تشخیص مجازات اشد،
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 های تعزيری با توجّه به معيار کمّی. شدّت و ضعف مجازات6-2-1

تاً یکسان و از حیث درجه نیز در عناوین مجرمانه ماهیّ هایمعنوی جرم چنانچه مجازات ددر تعدّ 

برای تعیین مجازات اشد باید میزان آنها در نظر گرفته شود و مجازاتی که میزان  یک درجه باشند،

سال حبس و یک  3سال حبس اشد از  2 ،مثال برایشود. است شدیدتر محسوب میآن بیشتر 

هایی ا در مورد مجازات. امّاستمیلیون ریال جزای نقدی اشد از پانصد هزار ریال جزای نقدی 

قل بیشتر مجازات با حدا ،، اگر حداکثر دو مجازات برابر باشدهستندکه بین اقل و اکثر در نوسان 

اگر  .سال حبس، مورد اخیر شدیدتر است 3تا  8سال حبس و  3ماه تا  9یعنی بین  ،شدیدتر است

ی ظاهر ا اختالف در جایامّ مجازات با حداکثر بیشتر شدیدتر است. ،حداقل دو مجازات برابر باشد

دو  هر و ها بیشتر و حداقل آن کمتر از مجازات دیگر باشدشود که حداکثر یکی از مجازاتمی

حقوقدانان در این حالت معتقدند مجازاتی که حداکثر آن بیشتر است اشد ؛ باشند در یک درجه

مجازات جرمی را که حداکثر  ،جرم دتعدّ ۀشود و دادگاه باید در مقام اعمال قاعدمحسوب می

 .(69: 8218آن بیشتر از دیگری است انتخاب کند )گلدوزیان، 

 828معنوی بر اساس مادۀ  ددر تعدّ هرچند ه داشت این است کهای که باید به آن توجّنکته

ف به تعیین مجازات اشد است، ولی این بدان معنا نیست که مکلّ قانون مجازات اسالمی دادرس

ات باید به حداکثر مجاز دادرسچنانچه مجازات عنوان اشد بین حداقل و حداکثر در نوسان باشد، 

ملزم  دادرس ،چنانچه مجازات عنوان اشد شش ماه تا سه سال حبس باشد ،مثال برایرأی دهد. 

م دیوان عالی دوّ ۀشعب حکم دهد. تواند به شش ماه حبسبلکه می ،به تعیین سه سال حبس نیست

وجود موجبات »دارد: ر میمقرّ چنین در این باره 84/83/8281خ مورّ 3178کشور در رأی شمارۀ 

ن مجازات بین زیرا تعیی ،لیف دادگاه به تعیین حداکثر مجازات نیستتشدید مجازات مستلزم تک

  .«ات مقرونه موقوف به نظر حاکم بوده و اصوالً در اختیار اوستحداقل و اکثر برحسب کیفیّ

 ،اشدد بدر جرایم مستوجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدّ بنابراین،

گاه قانونگذار خود  ،با وجود این آن هم مجازات عنوان اشد است.شود که یک مجازات داده می

مادۀ  3رۀ در تبص ،مثال براید مجازات شده است. قائل به تعدّ و کردهبر این اصل استثنائی وارد 
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آمده است: چنین  8297یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 

ر در همان مورد خواهد بود و ب مورد حداقل مجازات مقرّمجازات شروع به کالهبرداری حس»

کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع

واقعی جرم قائل به جمع  ددر تعدّ قانونگذارزمانی تصویب شده بود که  هماد. این «شودمی

که برای مرتکبین  8263 اسالمیه به قانون مجازات ولی در حال حاضر با توجّ ،ها بودمجازات

 ؛تاشکال اس د قائل به اعمال مجازات واحد شده است، سیاست کیفری مذکور محلّجرایم متعدّ

ل تحمّشود یک مجازات را ماین است که شخصی که مرتکب چندین رفتار مجرمانه می هزیرا نتیج

عنوان مجرمانه  که واجد چند است انجام دادهواحدی را  ۀولی شخصی که رفتار مجرمان شود،می

اگر شخصی مرتکب شروع به کالهبرداری  ،مثال برای ل شود.است باید چند مجازات را متحمّ

ا اگر امّ .شودیک مجازات در مورد وی اجراء می ،کندمجعولی استفاده  مجدداً از سند شود و

 عنوان شروع به کالهبرداری و استفاده که واجد دو همین شخص مرتکب یک رفتار مجرمانه شود

ق فو ۀرسد حکم مادبه نظر می از این رو،. شودل باید دو مجازات را متحمّ از سند مجعول باشد،

 د.ننباش ءحال حاضر قابل اجرا د معنوی درها در تعدّو موارد مشابه در جمع مجازات

 . مجازات تعدّد معنوی جرم در غير تعزيرات6-1

 در باب اعمال مجازات اشد خاصّ انون مجازات اسالمیق 828حکم مادۀ  شد گفته همانطور که

 اشدب ولی چنانچه یکی از عناوین تعزیری ،موردی است که عناوین مجرمانه همگی تعزیری باشند

خارج  هاز شمول حکم ماد ، موضوعو عنوان دیگر دارای مجازات حد یا قصاص یا دیات باشد

قانون مجازات اسالمی در خصوص زمانی که  در کم قضیه چیست؟ا در این حالت حاست. امّ

دارد. صریح وجود ن ید تعزیری و غیرتعزیری باشد نصّواحد دارای عناوین مجرمانۀ متعدّ یرفتار

که شود با مراجعه به برخی از مواد قانونی در باب حدود و قصاص و دیات مالحظه می امّا

از نظرات فقهی  قانونگذاراین موارد  ها دارد. درجازاتجمع م بهدر این حالت نظر  قانونگذار

یکی  نکهباشد، چنا واحد بزهکار دارای دو عنوان مجرمانه رفتار اگر ،بنابراین است. کردهت تبعیّ
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مستوجب تعزیر باشد، بزهکار به هر دو مجازات محکوم  یمستوجب قصاص یا دیه یا حد و دیگر

  شود:مواد اشاره می به برخی از این اینجاخواهد شد. در 

مصادیقی  8271دی در قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مواد متعدّ جمع تعزير و حد:

زیری د حدی و تعمتعدّ ۀاساس آنها چنانچه رفتار واحد دارای عناوین مجرمان اند که بردهکررا بیان 

 798و  919، 926توان به مواد جمله می د که ازنشوباشد، مجازات حد و تعزیر با هم جمع می

کند یا مردم را به فساد یا  فساد یا فحشاء دایر کسی مرکز اگر 926 ۀ. به موجب مادکرداشاره 

ادی قوّ عمل فوق عنوان چنانچه برو  شودبه یک تا ده سال حبس محکوم می ،کندفحشاء تشویق 

 ۀبه موجب ماد ،همچنین .شودادی نیز محکوم میقوّ مجازات مذکور به حدّ بر افزون کندصدق 

... محکوم  سال حبس و یا کس در دادگاه شهادت دروغ دهد به سه ماه و یک روز تا دو هر 919

مجازاتی است که  مجازات مذکور در این ماده عالوه بر» :کندمقرّر میماده این  ۀشود. تبصرمی

 .«در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است

باشد  ی و تعزیرید حدّواحد دارای عناوین متعدّ فرضی که رفتار در ،فوق مواد استنباط از با

 در 8263 اسالمیقانون مجازات  در قانونگذار ،ها داد. با وجود اینحکم به جمع مجازات باید

 چنین شودی و تعزیری مید حدّدر خصوص شخصی که مرتکب جرایم متعدّ 821مادۀ  ۀتبصر

و  یسرقت حدّ ی از جنس جرم تعزیری باشد مانندصورتی که جرم حدّ در» داشته است: مقرّر

شود یی محکوم منامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدّ ۀی یا مانند زنا و رابطغیرحدّ

قدف نسبت به شخصی و دشنام به  قذف که اگر گردد، مگر در حدّو مجازات تعزیری ساقط می

  .«شودمرتکب به هر دو مجازات محکوم می دیگری باشد،

 ،د مادی جرایم مستوجب حد و تعزیردر تعدّ قانونگذار اینکهمذکور  ۀه به تبصرحال با توجّ

 و مجازات تعزیری شودی اعمال میدارد که فقط مجازات حدّبیان می ،وقتی از یک جنس باشند

یری ی و تعزد حدّواحد دارای عناوین متعدّی وقتی رفتار معنوی نیز دتعدّ در ، آیاشودساقط می

مذکور مالک گرفت و گفت در این حالت نیز فقط مجازات  ۀتوان از مادباشد، می «همجنس»

 ست اینکهنخبه نظر پاسخ مثبت است.  یبنا به دالیل شود؟شود و تعزیر ساقط میی اجراء میحدّ
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یر ساقط تعز برخی تعزیری هستند وی و شود که برخی حدّوقتی شخصی مرتکب چند جرم می

 دت وقتی مرتکب یک جرم شود که دارای عناوین متعدّاولی و قیاس اولویّ طریقبه  شود،می

م و اعمال هبه نفع متّ تفسیر دوّم اینکهمجازات تعزیری ساقط شود.  باید، استی و تعزیری حدّ

 استر خّؤقانون م 8263 المیاس قانون مجازات سوّم اینکه. استمقتضی چنین نظری  أدر ۀقاعد

ون حکم موادی چ بایدبا این استدالل  از این رو،که قوانین مغایر با آن را باید منسوخ دانست. 

دانست.  ءشده و غیرقابل اجرارا نسخ 8271بخش تعزیرات اسالمی قانون مجازات  919و  926

 821 ۀادم ۀحت در تبصرخود به صرا قانونگذارکه  استتنها استثناء در این خصوص جرم قذف 

قدف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری  قذف که اگر مگر در حدّ» اظهار داشته است:چنین 

 8263انون مجازات اسالمی ق 313 ۀحکم ماد .«شودمرتکب به هر دو مجازات محکوم می باشد،

نسبت دادن زنا کسی که به قصد » :کندر میمقرّچنین  313مادۀ  کیدی بر این مطلب است.أنیز ت

افرادی  ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به کاراز زنا یا لواط به یا لواط به دیگری، الفاظی غیر

یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط به او نسبت  خواهر پدر، مادر، از قبیل همسر،

 ت شده باشد، بهاین انتساب اذیّت مخاطب اگر به علّ ۀدربار قذف و محکوم به حدّ داده است،

 .«گرددمجازات توهین محکوم می

 در 821 ۀماد ۀه داشت این است که حکم و استثناء تبصرای که باید به آن توجّا نکتهامّ

ی از جنس جرم که جرم حدّموردی است  ی و سقوط تعزیر خاصّخصوص اعمال مجازات حدّ

 821 ۀقاعده و حکم ماد در غیر این صورت بنا بری، ی و غیرحدّسرقت حدّ مانند ،تعزیری باشد

مجرمانۀ واحد دارای  . با لحاظ این امر چنانچه شخصی مرتکب رفتارشوندها جمع مجازات باید

ها قاعدۀ جمع مجازات بایدباشند،  «غیرهمجنس»عناوین  ولی شود،ی و تعزیری د حدّعناوین متعدّ

هر : »کندمی رمقرّچنین بخش تعزیرات انون مجازات اسالمی ق 798مادۀ  ،مثال برای. شوداعمال 

 ،کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید

ن ای در .«دشوشرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می عالوه بر اجرای حدّ

 از دو که است عنوان متفاوت بوده مرتکب دارای دو واحد رفتارخصوص با عنایت به اینکه 
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ۀ صرشمول تب رسد موضوع ازمی به نظر ،هستند« علن بودن در»و نیز « شرب خمر» جنس مختلف

)اعظم صادقی، به نقل از شیخ االسالمی،  هستندمجازات قابل اعمال  دو و هر استخارج  821 ۀماد

8261: 72). 

انون مجازات اسالمی بخش تعزیرات چنین ق 189 مادۀ جمع تعزير با قصاص يا ديه:

سیاسی آن در قلمرو ایران سوء  ۀهر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نمایند: »کندمی رمقرّ

ۀ ماده نیز چنین مقرّر تبصر .«)...( شودمحکوم می (181)قصد نماید به مجازات مذکور در مادۀ 

جرح یا ضرب شود عالوه بر مجازات مزبور به قصاص چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا » :کندمی

 دیوان عالی ،بر مواد قانونی مذکور افزون .«رات محکوم خواهد شدیا دیه مطابق ضوابط و مقرّ

با تصویب قانون »دارد: ر میمقرّچنین  3/3/8291خ مورّ 8شمارۀ  ۀکشور در رأی وحدت رویّ

 92و  11مدی با چاقو باید با لحاظ مواد مجازات جرح ع 8298حدود و قصاص و دیات در سال 

قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر 

 ت و آسایشسرد و اخالل در نظم و امنیّ ۀعناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلح

 با این عنوان هم بال اشکال استباشد که در این صورت تعیین مجازات  8229ب عمومی مصوّ

(...)». 

 

 ها در تعدّد معنوی. تساوی مجازات6-9

از  که مجازات یکی کرده استمعنوی جرم فرضی را لحاظ  دقانونگذار در رابطه با مجازات تعدّ

ت این اس ا فرض دیگری که ممکن است حادث شودعناوین مجرمانه اشد از عنوان دیگر است. امّ

 تنخسوهلۀ  در این حالت تکلیف چیست؟ عنوان مجرمانه یکسان باشد، در دو که مجازات هر

دادرس مجازات هر یک از عناوین را که مورد حکم قرار دهد صحیح  .رسدپاسخ ساده به نظر می

کدام عنوان مجرمانه  برایا مشکلی که وجود دارد این است که مجازات امّ است. کردهعمل 

 ... ذشت وگ ت تعلیق،که یکی از عناوین مجرمانه قابلیّ داردزمانی معنا  به ویژه پرسش)این  است
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ن مال تلف کرد برخی از حقوقدانان، به نظر ،برای مثال .ولی عنوان دیگر خیر( ،را داشته باشد

. ستاامانت  خیانت در واحد است که دارای عناوین مجرمانۀ تخریب و رفتاریط امین امانی توسّ

 شش ماه تا سه سال حبس انون مجازات اسالمی بخش تعزیراتق 977 مادۀمجازات تخریب طبق 

چنانکه  است. حبس شش ماه تا سه سال 974طبق مادۀ  مجازات خیانت در امانت نیز و است

با این تفاوت که تخریب از جرایم ، عنوان مجرمانه یکسان است شود مجازات هر دومالحظه می

 .(قانون مجازات اسالمی 894)مادۀ است  ناپذیررایم گذشتو خیانت در امانت از ج پذیرگذشت

درپی  ت بیشتری برای مرتکبکه ممنوعیّ یرسد هر عنوانفوق به نظر می پرسشپاسخ به  در

یکی از عناوین مجرمانه دارای مجازات تبعی و عنوان  اگر ،برای مثال نظر قرار بگیرد. دارد باید مدّ

ای که دارای مجازات تبعی است اشد محسوب عنوان مجرمانه دیگر فاقد این مجازات باشد،

دادرس  باشد، پذیرگذشت و عنوان دیگر ناپذیرعناوین گذشت اگر یکی از ،همچنین شود.می

 8987/63/7 شمارۀ ۀه در نظریّیّئقضا ۀادارۀ حقوقی قوّ را مالک قرار دهد. ناپذیرعنوان گذشت

د های اصلی جرایم متعدّدر صورتی که مجازات»است:  اظهار داشتهچنین  3/9/8263 خمورّ

مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب  ،دنیکسان باش

 .«گرددمی

 

 نتيجه 

نوی د معا در تعدّامّ ،ل بر تشدید مجازات مرتکب استئد واقعی جرم قاقانونگذار ایران در تعدّ

د معنوی این تعدّ باواقعی  دتشدید مجازات پذیرفته نشده است. وجه افتراق اصلی تعدّ ۀجرم نظریّ

معنوی  ددر تعدّ ولی ،دهدانجام می را مجرمانه د واقعی بزهکار بیش از یک رفتاراست که در تعدّ

انون قواحد وی با بیش از یک ماده از  رفتار البته ،دهدانجام می را بزهکار فقط یک رفتار مجرمانه

د عدّدر ت از این رو،. استد متعدّ ۀدارای عناوین مجرمان ، رفتار ویبنابراین .منطبق است مجازات

گاه تشخیص  مّاانه به خود رفتار.  ،گرددد به عنوان رفتار برمید واقعی لفظ تعدّمعنوی برخالف تعدّ
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ار موضوع جرم، رفت دگاه به دلیل تعدّ .استد دشوار واحد است یا متعدّ این موضوع که رفتار

 است. دهکرهم حمل  ین را بائمانند حالتی که فردی تریاک و هرو ،رسدد به نظر میبزهکار متعدّ

اعث که ب شوندهم پیوسته واقع میه وار و بگاه چند عنوان مجرمانه به صورت زنجیره همچنین،

در  امّا .حمل آن ر ومخدّ مانند خرید موادّ ،د استرفتار ارتکابی بزهکار متعدّ شود رشود تصوّمی

 معنوی بود. دوحدت رفتار و در نتیجه تعدّ ل برئقا بایدگفته شد تمام موارد مذکور به دالیلی که 

نتایج  رفتار واحد دارای ومعنوی(  دد )تعدّمتعدّ ۀبین رفتار واحد دارای عناوین مجرماندیگر اینکه 

از  د نتیجه را قانونگذار ایرانتعدّ وجود دارد. یز تشابه بسیارد نتیجه( نید )تعدّمتعدّ ۀمجرمان

نتیجه  دد معنوی از تعدّداند. وجه افتراق تعدّد واقعی و از موجبات تشدید مجازات میمصادیق تعدّ

د عدّت در ولی ،حاصل از رفتار بزهکار واحد است ۀمجرمان ۀمعنوی نتیج داین است که در تعدّ

 .است دحاصل از رفتار متعدّ ۀنتیج ،د معنوی رفتار بزهکار واحد استمانند تعدّ اگرچهنتیجه 
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