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مختلف قابل تصور است كه ناشي از وحـدت جـرم    هايشكلارتباط جرايم در معناي عام، به 
مجـرمين  ) داعـي (يا تعدد جرم با وحدت مرتكب و يا وحدت انگيـزه   توسط مجرمين متعدد

توان قائل به نـوعي ارتبـاط بـين    مي) واقعي(عالوه بر اين در حالت تعدد مادي . متعدد است
برخي از جرايم در معناي خاص بود كه با وجود دارا بودن عنوان مسـتقل مجرمانـه، قابليـت    

پذيرد و بـه همـين جهـت    تكاب آنها با هم صورت ميار بيشترتفكيك از يكديگر را نداشته و 
در خصـوص جـرايم مـرتبط در حالـت خـاص سـه ديـدگاه        . را جرايم مرتبط مي نامند آنان

اي ايـن جـرايم را   اي قايل به وحدت اين جـرايم بـوده، دسـته   مشخص قابل ذكر است؛ دسته
تعـدد مـادي را    تعدد معنوي تلقي نموده و دسته آخر هم ايـن جـرايم را مسـتقل دانسـته و    

در اين تحقيق ضمن بررسي رويه تقنيني و قضايي، ادله هريـك از نظريـات   . دانندمحقق مي
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  مقدمه
هاي كيفري است كه مراد از آن ارتكاب چنـدين  تعدد جرم از جمله مسائل مبتال به دادرسي

ارتكاب چندين عمل مجرمانه طبيعي است . جرم توسط يك فرد قبل از اعمال مجازات است
يابـد، حـاكي از حالـت    توسط يك فرد، نسبت به زماني كه يك عمـل مجرمانـه ارتكـاب مـي    

چنين مجرمي، تكرار  تر مجرم براي جامعه است و در صورت عدم برخورد مناسب باخطرناك
هـاي كيفـري   ظـام از ايـن رو اقسـام ن  . از احتمال بيشتري برخوردار خواهد بود جرم در آينده

اند كه البته نوع برخورد و تعيين ميزان برخورد شديدتري با حالت تعدد جرم را تجويز نموده
مجازات مرتكبين جـرايم متعـدد متفـاوت     هاي مختلف دربارهت، حسب پذيرش نظريهمجازا
تعدد جرم و فلسفه چگونگي تعيين مجازات هاي ارائه شده درباره تعريفصرف نظر از  . است

اي خـاص از بحـث تعـدد جـرم در حالـت اخـتالف عنـاوين        راي اين دسته از جرايم، مقولهب
يـا  » الزم و ملزوم«يا » جرايم مرتبط«مجرمانه محل بحث اين مقاله است كه از آن با عنوان 

  .شودياد مي» جرايم غير قابل تفكيك«
ي از وحـدت  مختلف قابل تصور است كـه ناشـ   هايشكلارتباط جرايم در معناي عام، به 

) داعـي (جرم توسط مجرمين متعدد يا تعدد جـرم بـا وحـدت مرتكـب و يـا وحـدت انگيـزه        
اگر افراد متعددي در وقوع جرمي واحد مداخله داشته باشند اين نـوع  . مجرمين متعدد است

وحدت داعي يا انگيزه نيـز در حـالتي اتفـاق    . افتدارتباط در قالب شركت و معاونت اتفاق مي
تعدادي از افراد با انگيزه واحد مرتكب جرايم متعدد، خواه مشابه و خـواه متعـدد   افتد كه مي

مانند جايي كه گروهي در جريان اغتشاش و آشوب، با انگيزه واحد و بدون همـاهنگي  . شوند
در ايـن حـال   . نماينـد و ارتباط با يكديگر، نسبت به انجام افعال مجرمانه متعددي اقدام مـي 

اي واحـد بـراي مـرتكبين ايـن جـرايم اسـت كـه فصـل         م وجود انگيزهوجه ارتباط اين جراي
صورت سوم از ارتباط جرايم در جايي است كه فرد واحدي . گرددها محسوب مينمشترك آ

در اين صورت نيز ممكن است جرايم مشابه يـا متفـاوت   . مرتكب افعال مجرمانه متعدد گردد
       .باشند

در معناي عام كـه شـرح آن گذشـت، در حالـت تعـدد      عالوه بر وجود ارتباط بين جرايم 
وجـود  . توان قائل به نوعي ارتباط بين برخي از جرايم در معناي خاص بودمي) واقعي(مادي 

ارتباط بين جرايم در معناي خاص زماني است كه با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، 
جـرايم   .پـذيرد ها بـا هـم صـورت مـي    ارتكاب آن بيشتر قابليت تفكيك از يكديگر را نداشته و

  : زير تعريف شده است  هايتمرتبط در يك معناي كلي توسط حقوقدانان به صور
جرايمي كه به لحاظ مادي مشخص بوده ولي در موقع ارتكاب، يـك رابطـه منطقـي و    « 

 دروني بين آنها وجود دارد، به طوري كه به منزله جرم واحد تلقي شود و بـر حسـب ارتبـاط   
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» .نامنـد و خفيف آنها با يكديگر آنها را جرم غير قابل تقسيم و يـا جـرايم مـرتبط مـي     شديد

  ).256: 1367 علي آبادي،(
دو يـا چنـد جـرم    «: انـد گونه محقق دانستهاين نوع از ارتباط را برخي از حقوقدانان اين 

ضـي ديگـر   اند كه بعضي از آنها مقدمه بعضي ديگر بوده و يا به مناسـبت بع وقتي بهم مرتبط
مانند كشتن گواه به قصـد  . به تحقق بعضي ديگر باشد وابستهارتكاب يافته و يا تحقق بعضي 
برخي ديگر جرم مـرتبط را جرمـي   ) 167: 1365 آخوندي،(» از بين بردن دليل قتل عمدي

ممكن است قبل يـا بعـد يـا همزمـان بـا جـرم       در ارتباط مستقيم با جرم مهمتر دانسته كه 
انند حمل سالح براي سرقت، قتل در حـين سـرقت و مخفـي كـردن مـال      مهمتر رخ دهد م

  )372: 1387زراعت، ( .مسروقه
اي از مصاديق جرايم مـرتبط ماننـد شـركت و معاونـت در قـانون بـه روشـني        حكم پاره

گـذار پـيش از انقـالب،    مشخص شده است اما در خصوص برخي از مصاديق بر خالف قـانون 
احت تكليـف دادرس را مشـخص ننمـوده اسـت كـه خـود ايـن        قوانين بعد از انقالب به صـر 
مراجعه به رويه قضـايي  . هاي متفاوت از قانون را باز خواهد كردبالتكليفي باب اقسام برداشت

ايـن موضـوع،   شاي خروج از ابهام نيست چراكه دربـاره  حقوق دانان نيز راهگ هايو حتي نظر
دادرسي آراء مختلفـي در ايـن زمينـه    نظرات مختلف و متفاوتي مطرح شده و حتي در روند 

  . صادر گرديده است
توان تقسيم بندي نمـود؛  هاي طرح شده را به سه دسته ميدر مجموع، نظريات و ديدگاه

-گروهي به وحدت جرايم مرتبط نظر داشته و جرم مقدم يا مؤخر را داخل در جرم اصلي مي

سته و حكم نمودن به مجـازات جـرم   را كافي دان 1اين گروه مجازات جرم اصلي يا مهم. دانند
اي ديگر جرايم مرتبط را همانند تعدد معنـوي جـرايم   دسته. دانندمقدم يا مؤخر را جايز نمي

ـ . سازندرا برجرايم مورد بحث جاري ميدانسته و حكم آن -هدسته سوم، هريك از جرايم را ب
شته و براي هر عمـل  طور مستقل نگريسته و نظر به عدم تداخل جرايم مرتبط در يكديگر دا

نتيجه ديدگاه دسته اخيـر ايـن اسـت    . ارتكابي قايل به تحقق عنوان مستقل مجرمانه هستند
، حكـم بـه جمـع     47بـر اسـاس مـاده     1370كه در زمان حكومت قانون مجازات اسـالمي  

مجـازات  قـانون   134شد و در حال حاضر نيز طبق مـاده  هاي جرايم مرتبط داده ميمجازات

                                                 
جرم اصلي همان جرمي است كه در كانون توجه مجرم است و تمامي اعمالي كه قبـل و بعـد از آن صـورت     .1

مثال . م انگيزه اي براي انجام جرايم ديگر نداردميگيرد در راستاي تحقق آن است به گونه اي كه بدون آن مجر
كسي كه قصد قتل ديگري را دارد ممكن است قبل از قتل اسلحه غير مجاز تهيه كند ، مرتكب جرم ورود غيـر  
قانوني به منزل ديگري شود ، براي ساكت نمودن ديگران آنانرا تهديد كند و پـس از قتـل جسـد را بسـوزاند و     

  .امثال آن 
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، هر يك از عناوين جرايم مرتبط، بصورت مسـتقل، در عـداد عنـاوين مجرمانـه     1392اسالم 
   1.شودارتكابي در نظر گرفته مي

هـاي موجـود، بـراي    با اين وجود پرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه، از ميان ديدگاه
  باشد؟ تر ميتر و مناسبحل مسأله جرايم مرتبط، كداميك با توجه به اصول حقوقي، منطقي

و محدود كردن آن توجه به نكـات زيـر الزم   پرهيز از گسترش موضوع مورد بحث جهت 
   :است

  ارتباط جرايم در معناي خاص به سه شكل قابل تصور است؛  -1
ـ  )  الف واسـطه آنهـا زمينـه    هبراي ارتكاب جرم اصلي نياز به اقدامات و اعمالي است كـه ب

انند تخريـب ديـوار بـراي انجـام     آيد مبراي جرم اصلي كه مقصود مجرم است، فراهم مي
  . ناميممي» جرايم مرتبط اوليه«گونه جرايم را در اصطالح سرقت، كه اين

گيرد و تقدم و تـأخر بـين آنهـا وجـود نـدارد      ارتكاب جرايم در يك زمان صورت مي) ب
جـرايم مـرتبط   «ايـن جـرايم را    ر حين سرقت؛ در اين صـورت بـه اصـطالح   مانند قتل د

  . نماييمري ميگذانام» همزمان
زنـد  است كه مجرم پس از ارتكاب جرم اصلي دست به اقدامات و جرايمـي مـي  زماني) ج

واسطه اين اقدامات، يا آثار جرم خويش را پوشانده و مخفي كـرده و يـا بـا ارتكـاب     هكه ب
اعمال ثانويه عمل مجرمانه اصلي خويش را تكميل نموده و يا از آن عمل انتفـاع حاصـل   

انند جعل و استفاده از سند مجعول؛ قتل و مخفي نمودن جسـد مقتـول و يـا    نمايد ممي
جـرايم مـرتبط   «در حالت اخير عنـوان اصـطالحي   . خريدن مشروبات الكلي و مصرف آن

زمـان و ثانويـه بـراي    الزم به ذكر است انتخاب قيد اوليـه، هـم  . بريمرا به كار مي» ثانويه
و يا همزماني ارتكاب جرايم مرتبط نسبت به جرم جرايم مرتبط، با توجه به تقدم يا تأخر 

  .گذاري سهولت و دقت بيشتر در اشاره به موارد مورد بحث استدليل اين نام.اصلي است
جرايم متعدد روي هم داراي عنوان خـاص مجرمانـه   در صورتي كه  بايد توجه داشت، -2

قانون جديد  134ماده  2قانون سابق و تبصره  47باشند، مورد از مصاديق قسمت اخير ماده 

                                                 
ها مطرح نيست ولـي بـازهم لـزوم بحـث از جـرايم      ه به قانون جديد اگر چه ديگر بحث جمع مجازاتبا توج .١

زيرا اوالً، ضرورتاً مجازات جرم اصلي، مجازات اشد نيست بلكه ممكن است مجازات جرم مقـدم  . مرتبط باقيست
سـه عنـوان مجرمانـه اجـازه     ثانياً، قانونگذار در صورت وجود بـيش از  . يا مؤخر اشد از مجازات جرم اصلي باشد

اضافه نمودن به حداكثر ميزان مجازات تا نصف مجازات مقـرر را داده اسـت كـه در صـورت تلقـي هـر يـك از        
. تواند در حدوث نصاب مذكور تعيين كننده باشدعناوين جرايم مرتبط به صورت مستقل، اين تلقي مستقل مي

مواجه هستيم؛ اينكه تلقي وحدت يـا اسـتقالل جـرايم     البته در صرف جرايم مرتبط بندرت با بيش از سه جرم
تواند در نصاب بيش از سه جرم مؤثر باشد عمدتاً در فرض تحقق جرايم مرتبط بعالوه سـاير عنـاوين   مرتبط مي

 .باشدمستقل مجرمانه توسط يك نفر مي
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به عنوان مثال يكي از عناصر جرم سرقت حدي هتك حرز . 1بوده و از محل بحث خارج است

بـا سـرقت و    همراهتواند به عنوان جرم تخريب مجازات گردد، ولي اگر مي تنهاييبهاست كه 
ز ؛ و نيگرددجميع شرايط اثبات حد سرقت باشد فقط مجازات سرقت حدي بر مرتكب بار مي

گذار با ذكـر هـر عمـل مجرمانـه، همـه را      با آزار و يا سرقت مسلحانه كه قانون همراهسرقت 
در اين موارد در واقع قاعده عام تعدد جرم تخصيص زده . تحت عنوان واحدي قرار داده است

قانون جديد مجازات  134 ماده 2 تبصره و سابق 47گونه كه قسمت اخير ماده  شده و همان
-دارد اكتفاء به مجازات مقرر در قانون براي عنوان خاص مجرمانه كفايت مـي  اسالمي تأكيد

  . نمايد
جـرايم مـرتبط    تنهاگيرد بايد گفت آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي اين وصفبا 

پـس پـرداختن بـه جـرايم     . باشـد در معناي خاص و با در نظر داشتن انواع سه گانه آن مـي 
 134 مـاده  2 تبصره و سابق 47ز جرايم موضوع قسمت اخير ماده مرتبط در معناي عام و ني

  .جديد، خارج از موضوع بحث حاضر خواهند بود
جرايم مشمول حدود، قصاص و ديات، قواعد مسـتقلي دربـاره تعـدد و تكـرار جـرايم       -3

قانون جديد مجازات اسالمي فقط ناظر بـه جـرايم    134قانون سابق و ماده  47دارند و ماده 
 تنها جـرايم تعزيـري بـوده و بحـث دربـاره     بنابراين محدوده موضوع اين مقاله . ي استتعزير

  .باشدحدود، قصاص و ديات خارج از محل بحث مي
براساس آنچه كه گذشت، ابتدا رويه تقنيني و قضايي موجود، در موضوع مورد بحـث بـه   

جـرايم مـرتبط    بـاره هاي سه گانه مورد اشـاره در صورت مختصر بيان شده و در ادامه ديدگاه
  .شودشرح و بسط داده مي نيز نظر مختار و ادله آن هايتن درگردد؛ تبيين مي

                                                 
جرمانه به تك تـك  رسد عمل به حكم مواد قانوني مذكور در صورتي است كه ذيل عنوان خاص مبه نظر مي .1

اجزاء مستقيماً و مصداقاً تصريح شده باشد؛ در غير اين صورت، اگر يـك عنـوان عـام، جزيـي از اجـزا تشـكيل       
دهنده عنوان كلي باشد در صورت ارتكاب يكي از مصاديق عنوان عام كه داراي وصف مجرمانه است، با توجه به 

-مثالً جرم كالهبرداري اين. تر استمادي به صواب نزديكداليلي كه در ادامه مقاله خواهد آمد، حكم به تعدد 

حال اگر كسي با اسـتفاده از سـند   » بردن مال غير از طريق توسل به وسايل متقلبانه«: گونه تعريف شده است
 134مـاده   2سـابق و تبصـره    47توان حكم قسـمت اخيـر مـاده    مجعول اقدام به بردن مال ديگري نمود، نمي

وص جاري ساخت؛ چراكه استفاده از سند مجعول يكي از مصاديق عمليات متقلبانه اسـت  جديد را در اين خص
ماننـد دروغ گفـتن و يـا نشـان     (در حاليكه عمليات متقلبانه داراي مصاديق ديگري . كه جرم انگاري شده است

قـانون   621ده با اين وجود در ما. است كه از عنوان مجرمانه برخوردار نيستند) دادن يك زمين به عنوان مبيع
ربايي دارنـد پـس امكـان    تعزيرات تهديد و ربودن انسان دو عنوان مستقل هستند كه مجموعاً عنوان واحد آدم

رسد؛ زيرا تهديـد عنـوان   ربايي موجه به نظر ميتمسك به حكم مواد قانوني مذكور و اكتفا به مجازات جرم آدم
  . مستقلي است نه مصداقي از يك عنوان كلي
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جرايم مـرتبط در معنـاي    بارهسابقه تقنيني، رويه قضايي و نظريات مشورتي در .1
 خاص

  :سابقه تقنيني .1.1
 در. در مورد تعدد جرم وضع شده اسـت  33و  32 مواد ،1304 قانون جزاي مصوبدر اولين 

  : به حكم جرايم مرتبط اشاره شده كه اكتفا به مجازات جرم اشد است 32ماده 
هم باشد و يا اينكه بعضـي از آنهـا   هاگر چند جرم براي يك مقصود واقع شده و مربوط ب«

مقدمه يا جزء ديگري بوده يا تفكيك از هم نشوند تمام آنها يـك جـرم محسـوب و مجـازات     
  ».آن اشد استشود كه جزاي جرمي داده مي

قـانون مـتمم اصـول     3موجب ماده هعمومي ب  قانون جزاي 33و  32 مواد1312در سال 
آئين دادرسـي كيفـري   ه ملحقه ب 2ماده ه مزبور كه ب  قانون 2سخ و ماده نكمات حقوقي امح

اگر شخصي مرتكب چند « :داردگرديد كه مقرر مي  جاي آنها وضع و تصويبه معروف است ب
قانون جرم باشد محكمه براي هريك از آن اعمـال حكـم     ريك از آنها مطابقعمل شده كه ه

مجازات عليحده صادر خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال بموجـب قـانون جـرم خاصـي     
  فرد اعمال ارتكابيه در صورتيكه فرداً .يا بعضي از آنها مقدمه جرم ديگري باشد  شناخته شده

بايد براي   ها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمهجرم بوده بدون اينكه مجموع آن
فـرد اعمـال جـرم بـوده و      در صـورتيكه فـرداً   .هريك حداكثر مجازات مقرره را معين نمايـد 

بايد براي هريـك از اعمـال     مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه
جازات قانوني را مورد حكم قـرار دهـد و در   مجازات عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيزم

  ».شودهريك از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذاشته مي
-تر و روشنمنسوخ جامع 33شود ماده مرقوم با مقايسه با ماده كه مالحظه مي طوريهب 

ود ايـن مـاده بـا وجـ     .معين كرده است ،در اكثر صور تعدد يي راازو تكليف محاكم جبوده تر 
اينكه در خصوص جرايم مرتبط، تأكيد بر تعيين مجازات جداگانه توسط محكمـه رسـيدگي   
كننده دارد ولي در پايان، حكم ماده سابق مبني بر كفايت مجازات اشد براي جـرايم مـرتبط   

-، آخرين تـدبير قـانون  1352قانون مجازات عمومي مصوب سال  32ماده  .نمايدرا تكرار مي

اين ماده قانوني نيز . واقعي يا مادي جرم، قبل از انقالب اسالمي استگذار در خصوص تعدد 
از سياست مجازات جرم اشد در جرايم متعدد پيروي نموده است با اين تفاوت كه در صورت 
تعدد جرايم بيش از سه فقره، دادگاه مجازات جرايم ارتكابي را بيش از حداكثر مجازات مقرر 

ه مجازات مذكور از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد كه كند بدون اينكقانوني معين مي
در اين ماده اگرچه نسبت به مـواد  . آيدالبته در نهايت مجازات جرم اشد به مرحله اجرا درمي

قبل تفصيل بيشتري در خصوص تعدد جرم توسط قانونگذار صورت گرفته اما بر خالف مـواد  
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و قانونگذار از كنار اين موضوع با سـكوت گذشـته   اي به جرايم مرتبط نشده است قبلي اشاره

  . است
قـانون راجـع بـه مجـازات     «گذار با تصـويب  قانون 1361بعد از انقالب اسالمي، در سال 

قـانون   25و 24سياست كيفري جديدخويش را در خصـوص تعـدد جـرم در مـواد     » اسالمي
در « : يـان شـده اسـت   گونه بحكم تعدد مادي جرايم اين 25مذكور بيان داشت كه در ماده 

مجـازات   ،هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد بـراي هـر يـك از جـرائم     ،مورد تعدد جرم
گردد و در اين قسـمت   يك مجازات تعيين مي  جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط

ن تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكـابي در قـانون عنـوا    تعدد جرم مي
 1370در سال » .گردد داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي  جرم خاصي

اين قـانون   47نيز كه قانون مجازات اسالمي از تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشت، ماده 
  . را در خصوص تعدد مادي تكرار نمود 1361قانون سال  25عيناً همان عبارات ماده 

 1/2/1392بعد از انقالب در قانون مجازات اسالمي جديد مصـوب  آخرين تدبير قانونگذار 
براي تعيـين تكليـف جـرايم متعـدد، عبـارات       1قانون حاضر 134در ماده . متبلور شده است

هـم بـا   تكرار گرديده و مجازات جرايم متعدد، خالصه در يك مجـازات، آن  1352قانون سال 
. يم مرتبط، تعيين تكليف نشده اسـت كيفيت اشد شده است كه البته بازهم در خصوص جرا

هـا را در حالـت تعـدد    با اين وصف قانونگذار بعد از انقالب، در ابتدا سياسـت جمـع مجـازات   
جرايم مختلف در پيش گرفته و اخيراً با بازگشت به رويه قبل از انقـالب، اكتفـا بـه مجـازات     

ر خصوص جرايم مرتبط اي دجرم اشد نموده است كه در هر دو منش قانونگذاري تدبير ويژه
از آنجا كه در موضوع مـورد بحـث بـا    . در معناي خاص، توسط قانونگذار لحاظ نگرديده است

سكوت قانون جزا مواجه هستيم لذا براي اسـتنباط حكـم موضـوع بايـد بـه رويـه قضـايي و        
  .دكترين حقوقي مراجعه نماييم

  
  
  

                                                 
در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه بـراي هـر يـك از آن    : 134ماده  .1

كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجـازات هريـك را   جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي
-ن تجـاوز نكنـد، تعيـين مـي    بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آ

در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل . نمايد
در هر مورد كه مجـازات فاقـد حـداقل و    . گردديابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي

چهارم و اگر جرايم ارتكـابي بـيش از سـه جـرم     يش از سه جرم نباشد تا يكحداكثر باشد، اگر جرايم ارتكابي ب
  .شودباشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي
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   رويه قضايي .2.1
مورد بحث، احكام و آراء صادره از سوي ديوان عـالي  موضوع  بارهبراي بررسي رويه قضايي در

البته اين آراء نيز از مبنـاي  . شوداند عنوان ميكشور كه جرايم مرتبط را مورد اشاره قرار داده
هـر رأي، يكـي از    بيشـتر كـه   واحدي در شناسايي و بيان حكم جرايم مذكور تبعيت ننموده

قـرار داده و در خصـوص آن جـرم خـاص     مصاديق جرايم مرتبط در معناي خاص را مـدنظر  
اي كه استخراج مالك و مبنا، در تعيين تكليف جرايم مـرتبط  اظهار نظر نموده است؛ به گونه

در مورد اين آراء بايد به اين نكته نيز توجـه نمـود كـه برخـي از     . با مشكل مواجه شده است
 1312ين دادرسـي مصـوب   الحاقي به قـانون آيـ   2ها با توجه به قوانين سابق مانند ماده آن

صادر شده و حكم صادره ناشي از نص قانون بوده است؛ اما بسياري از آراء هم پـس از نسـخ   
  . باشدقانون صادر گرديده و نشان دهنده اختالف برداشت قضات از قانون مي

در ادامه آراء و احكام ديوان در دو دسته با در نظر گرفتن موافقت يـا مخالفـت بـا تعـدد     
  :هد آمدجرم خوا

  
  آراء مبتني بر پذيرش تعدد جرم  .1.2.1

تاريخ را در  488شماره  يدادنامه 2شعبه در اين خصوص : جعل و استفاده از سند مجعول -
اعتراض مدعي العمـوم اسـتيناف دايـر باينكـه     « : به اين قرار صادر نموده است 31/2/1317

متمايز بوده و دادگـاه رعايـت قـانون    ورقه و استفاده از ورقه مجعوله دو جرم مستقل و   جعل
عمـومي    قـانون مجـازات   106رسد زيرا اين دو عمل در ماده تعدد جرم نكرده وارد بنظر مي

شده و در يك چنين صورتي طبـق مـاده     جدا جدا ذكر شده و هركدام عليحده جرم شناخته
عمـل الزامـي    از دو  تعيين مجازات عليحده براي هريـك  1محاكمات جزائي  الحاقي باصول 2

  »...است
در مورد اين مصداق هيأت عمومي ديوان نيز اقدام به صدور رأي نموده و در اين رأي نيز 

  18/1/1377 – 642رأي وحدت روية شـماره   در. شاهد تكرار حكم سابق صادر شده هستيم
 قانون مجازات جرائم نيروهـاي مسـلح  ) 82تا  75(نظر به اينكه به موجب مواد« :  آمده است

براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به عـالوه   1371مصوب 
بور نيز براي استفاده كننده  از سند مجعـول در مـواردي كـه جاعـل     زقانون م) 83(در ماده 

                                                 
اند ناشـي از نـص   الحاقي صادر شده 2الزم به ذكر حكم به تعدد جرم در اين آراء كه در زمان حكومت ماده  .1

وجود ندارد؛ در حال حاضر نيز اين مصاديق خارج از محـل بحـث   قانون بوده و اختالف نظري در خصوص آنها 
دليل ذكر اين موارد اشاره به مصاديقي است كه عينيت يافته و بر اساس قـانون مـذكور حكـم آن صـادر     . است

  .شده است
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خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور اسـتفاده از  

ي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنـا بـه   سند مجعول عمل
قـانون  ) 47(كه به موجب آن با رعايت تعدد و مـاده   28/2/1376 – 6مراتب دادنامه شماره 

مجازات اسالمي براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده صـحيح  
  )75: 1389ي، حسين( ».و منطبق با موازين قانوني است

عمل جعل و عمل استفاده از   چوندر اين مورد اينست كه خالصه استدالل ديوان كشور 
بنـابراين   ،جدا جدا ذكـر شـده اسـت    مواد مربوط توسط قانونگذار به صورتسند مجعول در 

قـانون مجـازات    47مـاده  و مشـمول   جـرم بوده و مورد از موارد تعـدد   جداگانه  جرمهريك 
  .است اسالمي

  21/11/1318مـورخ   2993ديوان عالي در حكـم شـماره    5شعبه : نقب زدن و سرقت -
دمـه بـودن بزهـي كـه مسـتقالً جـرم       قم« : چنين اظهار عقيده نموده استدر اين خصوص 

شناخته شده براي ارتكاب بزه ديگر نافي تعدد نيست بنابراين اگر كسي با نقب زدن مرتكـب  
در هـر دو   ،مهر دخالت در مـال توقيـف شـده بكنـد     سرقت از خانه كسي شود يا با شكستن

  ) 79: 1389حسيني، ( ».مورد، مرتكب دو بزه شده است
- 2993در حكـم شـماره   گونه كه همان :اشياء توقيفي و مداخله در آنها  1هرشكستن م 

البتـه در رأي  . اشاره شد اين مورد را نيز ديوان از موارد تعدد مـادي محسـوب نمـوده اسـت    
در «نيز اين امر مورد تأكيد واقع شده اسـت   17/4/1318ديوان مورخه  2شعبه  789شماره 

مورد شكستن مهر محل اشياء توقيف شده و دخالت در آن اشياء دادگاه مكلف به اصدار رأي 
توان به عنوان اين كـه شكسـتن مهـر    باشد و نميمجازات براي هر يك از دو عمل مزبور مي

شود مـتهم را فقـط از جهـت ارتكـاب دخالـت در آنهـا       مي مقدمه دخالت در اشياء محسوب
  )81: 1389حسيني، (» .محكوم نمود

 حكـم در ديـوان در ايـن خصـوص      5شعبه   :ساختن كليد براي سرقت و انجام سرقت-
ساخته شدن كليـد بـراي دزدي از   «: است نمودهنظر اعالم  12/9/1325مورخ  1276شماره 

  ».دشوطرف دزد جرم جداگانه محسوب مي
 25/7/1317ديوان مورخـه   1592رأي شماره : مداخله در مرسوالت پستي و اختالس -

اگر شخصي به قصد اختالس وجه، مرتكب اعمال «: حكم اين موضوع را مشخص نموده است
جعـل رسـيد بـه امضـاي     -3از بين بردن آن -2باز كردن پاكت سفارشي بيمه  -1ذيل شود 

هـر يـك از اعمـال نـامبرده جـرم مسـتقلي       . فرسـتنده منسوب به گيرنده و فرستادن آن به 
  )64: 1319عبده بروجردي، ( ».گرددمحسوب مي

                                                 
  .منظور الك و مهر اشياء توقيف شده است .1
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: آمده اسـت  4/4/1319شعبه پنجم در مورخه  100در رأي شماره : عنف و ايراد جرح -
عنف غير از ايراد جرح است و اگر كسي در ارتكاب هتك ناموس به عنف، مرتكـب جرحـي   « 

  )81: 1389حسيني، (» .محسوب استنيز بشود بزه او متعدد 
آمـده   18/8/1328ديوان در مورخه  2شعبه  653در رأي شماره : قتل و ضرب و جرح -
وقوع چند جرم در زمان واحد موجب نفي توجه احكام تعدد نخواهد شد و اگر دو نفر «: است

دفـاع از   به قصد قتل ضرباتي به كسي وارد كنند و زن و دختر مجني عليه را هم كه در مقام
پـس اگـر   . الحـاقي اسـت   2اند مضروب و مجروح سازند، مورد از مصاديق مسلم ماده او بوده

كه ضرب و جرح وارده به زن و دختـر مقتـول، منظـور خـاص مـرتكبين      دادگاه به لحاظ اين
: 1389حسـيني،  (» .شـود نبوده مجازات عليحده از اين حيث تعيين نكند دادنامه نقض مـي 

81(  
آمـده   9/9/1321در مورخـه  ديـوان   2شـعبه   2669 در رأي شـماره : السجعل و اخت -
جعل فاكتورهاي متعدد و استفاده از آنها از جمله جرايم انتسابي اسـت كـه جـرايم    ...«: است

مستقل و مجازات عليحده دارند، اما نسبت به موارد مزبور رسيدگي و تعيـين كيفـر نشـده و    
  )80: 1389حسيني، ( ».قررات تطابق نداردمقدمه قرار دادن آنها با اختالس با م

 5797هيأت عمومي ديوان عالي در رأي اصراري شماره : قتل و حمل اسلحه غير مجاز -
قتلي كه با اسلحه دولتي صورت گرفته اسـت، اگـر حمـل    «: آورده است 7/11/1335مورخه 

فهـوم  از م) 75: 1389حسـيني،  (» .اسلحه مجاز باشد، مشمول مقررات تعـدد جـرم نيسـت   
مخالف اين رأي مي توان استنباط نمود كه اگر اسلحه مورد استفاده غير مجـاز باشـد عمـل    

به عبارت ديگر اگر قتل بوسيله اسلحه غير مجاز واقع شود عالوه . مشمول مقررات تعدد است
  .بر جرم قتل، جرم حمل سالح غير مجاز نيز توسط قاتل محقق است

  
  تعدد جرم  عدم پذيرش  آراء مبتني بر .2.2.1

در مورد سرقتي كـه   30/4/1316مورخه  7155/949ديوان در رأي شماره : سرقت و تخريب
بوده و دادگاه استان براي هر يك از تخريـب و سـرقت   ) شكستن در دكان(مقرون به تخريب 

كه تخريب مقدمه سـرقت بـوده يـك مجـازات را     كيفر عليحده تعيين نموده بود از لحاظ آن
  )79: 1319عبده بروجردي، . (أي استينافي را نقض بال ارجاع كرده استكافي دانسته و ر

تـاريخ  در  346دادنامـه شـماره    عـالي  ديـوان  2شـعبه   :سرقت و اخفاء اشياء مسـروقه  -
گويد هركس ماده مذكوره كه مي«: گونه صادر نموده استبا موضوع اين جرايم اين 19/2/17
كننده خود شركت   پنهان  موردي است كهه كند ناظر باشياء مسروقه را مخفي  و عامداً اًلمعا

  وسيله سرقت ديگـري ه او همان پنهان كردن مالي باشد كه ب  در اصل سرقت نداشته و عمل
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انـد   خود دخيل در امر سـرقت بـوده    بدست آمده و شامل چنين موردي كه اشخاص نامبرده

   ».نيست
 2504كشور در دادنامـه شـماره     واندي 5مورد شعبه  ايندر :قتل و اخفاء جسد مقتول -

متهم اصلي از جهت تشـخيص جـرم و   ه راجع ب« :حكم نموده است  چنين 6/11/17تاريخ هب
شود قسمت باتفاق آراء ابرام مي  قتل اشكالي بنظر نرسيد و در اينه محكوميت نسبت ب  اصل

در باب   ين عملمتهم مزبور از جهت اخفاء جسد با مالحظه آنكه ا  ولي در قسمت محكوميت
-مزبور مخدوش بوده و نقض بال ارجاع مـي   باشد حكمجرم عليحده محسوب نمي خود اصوالً

  )64: 1319عبده بروجردي، ( ».شود
شـماره    دادنامـه  و 9/2/16مورخ  564دادنامه شماره  :مامور دولته تمرد و ايراد جرح ب -
گرچه عمل جنبـه تمـرد    1661  هكه در مورد مادابراز داشته  24/10/17مورخ  5شعبه  240

  .شودقانون كيفر همگاني نمي 1612و  160مادتين   نيز دارد ولي معهذا مشمول
  

  نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه .3.1
در نظريات مشورتي ارائه شده نيز همانند آراء و احكام صادره از سـوي ديـوان عـالي كشـور،     

م؛ بلكه حسـب مـورد در برخـي مـوارد     ييم مرتبط نيستجرا بارهاي واحد درشاهد اتخاذ رويه
به يـك جـرم بـه دليـل ارتبـاط       تنهاتعدد مادي و جمع جرايم تجويز شده و در برخي ديگر 

در ادامه اكثر نظريـات صـادر شـده از سـوي اداره     . جرايم ارتكابي با يكديگر اكتفا شده است
موافق و مخـالف تعـدد، مـورد     موضوع مورد بحث در دو دسته زمينهحقوقي قوه قضاييه، در 

  .گيرداشاره قرار مي
  
  نظريات مبتني بر پذيرش تعدد جرم  .1.3.1

اگر سارق، مال مسروقه را بفروشد مرتكـب دو جـرم   : 4/8/1383 -5906/7نظريه مشورتي  -
و لذا بايد به اتهام ارتكاب هر دو جرم تعقيب و بـه هـر   ) سرقت و فروش مال غير(شده است 

  .بوط محكوم و جمع دو مجازات درباره وي اجرا شوددو مجازات مر
حمـل سـالح و اسـتفاده از آن بـراي شـكار      : 12/10/1373 -5691/7نظريه مشـورتي  -

  .ا خارج است.م.ق 46باشند و از شمول ماده  حيوانات، فعل واحد نبوده و افعال متعددي مي

                                                 
صدمات بدني وارد آورد كه موجب  164و  163و  162هر گاه نسبت به اشخاص مذكوره در ماده : 166ماده  .١

  .جرح يا مرض گردد مقصر به حبس مجرد از دو الي پنج سال محكوم خواهد شد

اگر متمرد در موقع تمـرد مرتكب جنايت يا جنحه ديگري هم گردد در صورتي كه مجازات آن «: 161ماده  .  ٢
  ».مجازات تمرد محكوم خواهد شد جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات جرم مزبور و االّ به
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اسـلحه غيـر    خريد و فروش و حمل و نگهـداري  :2/4/1372 -2014/7نظريه مشورتي -
  )233: 1386ايراني ارباطي، . (مجاز از مصاديق تعدد جرم است

سارقي كه مـالي را سـرقت نمـوده و آن را بـه     : 17/5/1380 -4343/7نظريه مشورتي  -
. فروش رسانده مرتكب دو بزه مستقل گرديده است يكي سرقت و ديگـري انتقـال مـال غيـر    

و از لحاظ كيفـري   1گردد ال غير محسوب ميزيرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال م
ا مشمول مـاده يـاد شـده    .م.ق 662قابل تعقيب است و عمل خريدار نيز بنا به صراحت ماده 

  )168: 1382اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، ( .باشد مي
جرم شخصي كه مالي را بدواً سرقت كرده و : 10/12/1382 -10183/7نظريه مشورتي -
رت قاچاق از كشور خارج نموده متضمن دو عنوان مستقل جزايـي اسـت كـه مرتكـب     به صو

ا براي هر يك از جـرايم مـذكور جداگانـه    .م.ق 47بايست وفق قسمت اول ماده  گرديده و مي
مال قاچاق نباشد ليكن از  سارقِ ،خود ،مجازات مربوطه تعيين گردد و در صورتي كه مرتكب

 رده باشد چنانچه عالم به قاچاق آن باشد و با علم و اطالعرا خريداري ك  سارق مال موصوف
از مسروقه بودن آن را خريداري كرده باشد نيز مرتكب دو جرم مجزا گرديده كه چون هر دو 

باشد به استناد مذكور در فـوق بـراي هـر يـك از جـرايم ارتكـابي        جرم از جرايم مختلف مي
م خريد مال غير و خريداري مـالي مسـروقه   هر يك از جراي. شود جداگانه تعيين مجازات مي

هر دو در صورت علم و اطالع و قاچاق كاال به هر نحوي از انحاء هر يك به تنهـايي در زمـره   
: 1386ايرانـي اربـاطي،   ( .باشـد  ا مـي .م.ق47جرايم مختلف بوده و مشمول قسمت اول ماده 

233(  
ــه - ــته چــك ر  : 8/8/1379 -327/7نظري ــارق امضــاي صــاحب دس ــر س  ،ا در چــكاگ
سازي كرده و با آن اجناس خريده باشد عالوه بر سرقت مرتكب جعل سند غير رسـمي   شبيه

و استفاده از سند مجعول مذكور شده است كه به هر حال با عنايت به مختلف بـودن  ) چك(
هـا   ها براي هر يك از اعمال مجرمانـه مـتهم بايـد مجـازات جداگانـه تعيـين و جمـع آن       بزه

  .را شودي وي اج درباره
  
  عدم پذيرش تعدد جرم  نظريات مبتني بر .2.3.1

هرگـاه  «: چنين اظهار نظر نموده اسـت   14/4/1367مورخ  928/7نظريه مشورتي شماره  -
جرائم ارتكابي بعضي مقدمه بعضي ديگر بوده و يا از لوازم آن به شمار آيد و مجموع آنها نيـز  

                                                 
اگر قائل به اين باشيم كه فروش مال مسروقه ادامه منطقي سرقت نيست بايـد گفـت كـه خـود ايـن عمـل        .1

. و فروش مال غير است) قانون تعزيرات 662موضوع ماده (مشمول دو عنوان مجرمانه دخالت در اموال مسروقه 
  .قق شده، با تعدد معنوي مواجه خواهيم گشتاز آنجا كه اين دو عنوان نيز با يك عمل مح
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جازات جرمي داده مي شود كـه جـزاي آن   م 1)تعدد معنوي(داراي عنوان خاص جزائي باشد 

بنابراين در فروض مورد سوال چون ورود غيرمجاز به منازل افراد از لوازم سرقت و . اشد است
مرتكب را فقط مي توان به مجازات سرقت و . تهيه مشروب از لوازم و مقدمات شرب آن است

قت و خريد مواد الكلـي و  يا شرب خمر محكوم كرد و نه به مجازات ورود به منزل افراد و سر
  )73: 1381مصالحي، ( »شرب آن

حمـل و نگهـداري و اخفـاء مـال     : 3/4/1361مـورخ   711667نظريه مشورتي شـماره   -
مسروق بوسيله سارق كه بدون مجوز مال مسروق در يد او قرار گرفته، هـر يـك بـه تنهـايي     

كليـه آن اعمـال در    باشد بلكه اين اعمال مستتر در عمـل سـرقت بـوده و   جرم مستقلي نمي
  .شوددر نظر گرفته مي) سرقت(حكم عمل واحد و يك مجازات براي سارق 

در مورد فروش اسلحه غير مجـاز چـون خريـد،    : 2/4/1372 -2014/7نظريه مشورتي  -
رود و فعل واحد بوده از مصـاديق   حمل و نگهداري از مقدمات و لوازم فروش آن به شمار مي

  . ا است.م.ق 46ماده 
تحقق جرم اختالس مسـتلزم حمـل و نگهـداري    : 2/4/1380-1912/7ظريه مشورتين -

تحقق جـرم اخـتالس     مال موضوع اختالس است و به عبارت ديگر حمل و نگهداري از لوازم
جرم   جرم اختالس،  سالح و مهمات حاصل از فروش مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا .است

ه در صورت ارتكاب مشمول مقررات صدر مـاده  مستقل و داراي عنوان خاص كيفري است ك
  .بايد براي آنها مجازات جداگانه و مستقل تعيين گرددا است و .م.ق 47
  
     جرايم مرتبط در معناي خاص دربارهي يهاديدگاه .2

با بررسي انجام شده در ميان نظريات بيان شـده توسـط قضـات و حقوقـدانان، ايـن نتيجـه       
نحوه برخورد با جرايم مـرتبط در معنـاي خـاص،     زمينه درشود كه وحدت نظري حاصل مي

اند؛ در يك ديـدگاه  وجود نداشته و در مجموع نظريات ابرازي سه طريق كلي در پيش گرفته
-تمايل به سمت جرم واحد بوده و با تعدد مادي جرم و در نتيجه با آثاري كه بر آن بـار مـي  

مرتبط، حكم به تعدد معنوي شده و آثار  در ديدگاه دوم، در جرايم. شود، مخالفت شده است
از ديـدگاه  دهنـد و در نهايـت   مورد پذيرش قرار مـي ناشي از آن را براي اين دسته از جرايم 

سوم جرايم مرتبط در قالب تعدد مادي جرم تفسير شده و عمل به حكـم قـانون در صـورت    

                                                 
در اين نظريه دو استباه رخ داده است؛ نخست آنكه ارتكاب دو جرم را تعدد معنوي دانسته در حالي كـه در   1.

تعدد معنوي با يك عمل روبرو هستيم و دو عنوان؛ ديگر آنكه تعدد معنوي را جرم شامل تلقي كرده درحاليكه 
  .قانون سابق ذكر شده بود 47و جرم شامل ذيل ماده  46تعدد معنوي در ماده 
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هـاي قـائلين   استدالل در ادامه به نظرات و. تر دانسته شده استتعدد مادي به صواب نزديك
  .به حاالت سه گانه اشاره و در اطراف هر دسته نيز بحث خواهد شد

  
  جرايم مرتبط به مثابه جرم واحد؛ ادله قائلين و پاسخ ايشان .1.2

را مـانع تحقـق    انان ارتباط جـرايم، در معنـاي خـاص   همانگونه كه بيان گرديد برخي حقوقد
دانند كه اين شرايط موجـود  رايم را زماني محقق ميدانند و لذا تعدد مادي جتعدد مادي مي

  : باشد
   .يكي از دو عمل مقدمه ديگري نباشد -اول
   .يك عمل جزء ديگري نباشد -دوم
   .)58: 1377آزمايش، . (مجموع اعمال عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد -سوم

و پيمـاني،   433: 1389بـاهري،  . (عمل نخسـت نباشـد   1عمل ارتكابي نتيجه قهري -چهارم
1374 :23 (  

زير مطرح شده است كـه در   هايلبراي توجيه وحدت جرم در جرايم مرتبط داليل و استدال
  .اين مجال ضمن پرداختن به اين داليل، پاسخ مخالفين نيز خواهد آمد

اي كه عمل در حالت جرايم مرتبط اوليه، يعني عملي مقدمه عمل ديگر بوده به گونه -1
توانـد  عمل دوم باشد، به دليل اينكـه قصـد واحـد نمـي     جدا نشدنيري و مذكور مقدمه ضرو

در ) 433: 1389بـاهري،  (. تواند مطرح باشـد منشأ دو يا چند جرم شود تعدد مادي نيز نمي
واقع بنابر اين نظر، هر عمل مجرمانه مشتمل بر يك قصد يا نيت مجرمانه اسـت كـه اگـر دو    

از آنجا كه قصد مجرمانه شـامل عمـل اول كـه حكـم      جرم با يك قصد مجرمانه ارتكاب يابد،
شود پس عمل اول به عنوان جرم، تكوين نيافتـه و تعـدد   مقدمه براي جرم اصلي را دارد نمي

شخصي براي گذاشتن ترياك در خانـه ديگـري و    كه مانند جايي. جرم نيز عمالً منتفي است
نوربهـا،  ( دهـد و جـرم را انجـام مـي   شود شكند و وارد خانه ميمتهم كردن او، در خانه را مي

1381 :452.(  
نيـاز  ) قـانوني، مـادي و روانـي   (از آنجا كه هر جرمي به سه عنصر «در پاسخ گفته شده، 

عناصر سازنده  ،چون شكستن در مجرمانهدارد، در فرض مورد بحث با ارتكاب رفتار مقدماتي 
ن مواردي تصور قصد واحـد  گيرد و بنابراين در چنيشكل مي» تخريب«جرم مستقلي به نام 

در واقع مرتكب لزوماً از قصد ) 18: 1382رايجيان اصلي، (» .مرتكب منتفي است براي اعمال

                                                 
زيرا نتيجه قهري داخل در بحث . رسد صحيح نباشد و بايد ادامه منطقي گفتتعبير نتيجه قهري به نظر مي .1

جا هر دو عمـل بـه صـورت ارادي    شود،  در حاليكه در اينتعدد نتيجه است كه به صورت غير ارادي حادث مي
  .انجام شده است
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دانسـته كـه بـراي    سوء، براي ارتكاب تك تك اعمال مجرمانه برخوردار بوده است، يعني مـي 

ب در يـا  ورود غير مجاز به منزل ديگري يا دخالت در مال توقيف شده بايد اقـدام بـه تخريـ   
شكستن مهر نمايد و همين اندازه از آگاهي براي تحقق سوءنيت مستقل كافي اسـت كـه بـا    

 638رأي شـماره   با اين توجه،. الحاق به فعل مادي و ركن قانوني، تشكيل جرم مستقل دهد
قتـل غيـر عمـدي ناشـي از     «در ايـن رأي  . گـردد هيأت عمومي ديوان نيز با ايراد مواجه مي

حال آنكه در «. از مصاديق تعدد معنوي يا اعتباري انگاشته شده است» پروانهرانندگي بدون 
چنين موردي عناصر سازنده بزه رانندگي بدون پروانه پيش از ارتكاب قتل غير عمدي محقق 

بنابراين، اگر چه قانونگذار رانندگي بدون پروانه را وصفي براي تشديد مجازات جـرم  . شودمي
ار داده است، ولي با توجه به استقالل عناصر سه گانه جرم نخست و قر) قتل غير عمدي(دوم 

هاي روشـن تعـدد واقعـي    چنين موردي را بايد از نمونه ،قدم ارتكاب آن بر قتل غير عمديت
  )19: 1382رايجيان اصلي، (» .دانست) 47موضوع قسمت سوم ماده (

ـ  جرايم ارتكابي كه ظن تعدد مادي نسبت به آنهـا مـي   -2 وعي جـزء يكـديگر   رود بـه ن
بر اين اساس هتك حرز يا ساختن كليد براي دزدي از طرف دزد، جـرم  . گردندمحسوب مي

از ديـدگاه قـائلين بـه ايـن     . باشـد اي تلقي نشده و جزء عمل ديگر يعني سرقت ميجداگانه
قانون مجـازات اسـالمي سـابق آمـده، مؤيـد       6641، كه در ماده »عالماً و عامداً«دليل، قيد 

توان گفت كـه قيـد عالمـاً    در توضيح ايشان مي) 433: 1389باهري، (. آنان است 2تبرداش
اي نسبت به خود مرتكب لغو است زيرا امري بديهي است؛ كسـي كـه بـراي دزدي از خانـه    

سازد عالم است، بنابراين، اين غير سارق اسـت كـه بـراي سـاختن كليـد مجـازات       كليد مي
اين است كه خود سارق براي ساختن كليد مجازات  مفهوم مخالف اين برداشت. خواهد شد
در همين راستا برخي حقوقدانان، ارتكاب يك جرم را از لوازم جرم ديگر تلقـي  . نخواهد شد

قانون  4براي مثال، اگر كسي مقداري ترياك با خود وارد كشور كند مطابق ماده . نمايندمي
از طـرف ديگـر، چـون    . مجازات اسـت قابل تعقيب و ) 67مصوب آبان (مبارزه با مواد مخدر 

رسـد كـه   به نظر مي ،اين قانون جرم است 5نگهداري يا حمل اين مواد نيز به موجب ماده 
در حالي كه وارد كردن مواد مخدر به كشور . وارد كننده مرتكب جرم ديگري نيز شده است

كشور  ين عالدر اين باره ديواالبته ) 224: 1377اردبيلي، (. مستلزم حمل و نگهداري است
چنين نظر خود را بيان داشـته   24/10/43مورخ  6186به مناسبت ديگري در حكم شماره 

هر چند فرجامخواه اعتراض خاصي نكرده ولي اشكالي كه بر حكم فرجـام خواسـته   «: است
                                                 

نمايد ياهر نـوع وسـيله    هركس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن :664ماده  .1
ضـربه شـالق محكـوم    )  74( يـك سـال و تـا     اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا

  . خواهد شد
  .نويسنده استداللي براي اين برداشت ذكر نكرده است .2
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كه جزيـي بـوده و   ) گرم 16(رسد اين است كه دادگاه مواد افيوني مكشوفه وارد به نظر مي
شود بزه جداگانه تشخيص داده و با رعايت قواعـد تعـدد   استعمال محسوب مي عرفاً از لوازم

  »...چنين مجازات نموده است
اي براي عمل كه، اگر عمل اول فقط مقدمه كردتوان عنوان مي باالدر پاسخ به استدالل 

دوم باشد و تحقق عنصر مادي جرم دوم، منوط به تحقـق عنصـر مـادي جـرم اول نباشـد،      
زيـرا  ) 30: 1391عابـد،  . (تواند مانع اعمال قاعده تعـدد مـادي گـردد   صرف اين حالت نمي

تصور وقوع هر يك از افعال ارتكابي به تنهايي و بدون نياز به تحقق عمل ديگر، بـا مراجعـه   
هايي كه براي اين استدالل بيان در خصوص مثال. قل سليم، امري بديهي استبه عرف و ع

اي كـه اگـر   شده نيز اين امر صادق است؛ چرا كه الزمه سرقت ساختن كليد نيست به گونه
در سـاير مـوارد نيـز بـه همـين      . كليدي موجود نباشد امكان وقوع سرقت نيز منتفي باشـد 

جرايم مرتبط ذكر شده را بـدون نيـاز بـه تحقـق     توان تحقق هر يك از صورت است كه مي
البته شايد بتوان در مواردي كه دو جرم از هـم تفكيـك ناپذيرنـد ايـن     . ديگري تصور نمود
و لـزوم وجـود علـم و     664نيز در ماده » عالماً و عامداً«تصريح به قيد . استدالل را پذيرفت

اي تهيـه  عدي، كليد يا وسـيله عمد، ناظر به موردي است كه فرد بدون هيچ قصد مجرمانه ب
سازد، ولي بعداً، كليد يا هر وسيله ديگر را براي اقدامات مجرمانه مورد اسـتفاده  كرده يا مي

توسط ايـن فـرد    664توان گفت كه تحقق جرم موضوع ماده دهد؛ در اين حالت ميقرار مي
راي ارتكـاب آن  منتفي است و فقط او را مرتكب جرم سرقت يا جرم ديگر كه از آن وسيله ب

  .استفاده كرده، بايد دانست
 بـه  دسـت  اصـلي  جـرم  ارتكاب از پس مجرم كه در جرايم مرتبط ثانويه، يعني زماني -3

 مخفـي  و پوشـانده  را خـويش  جـرم  آثـار  اقدامات، اين بواسطه كه زندمي جرايمي و اقدامات
 عمل آن از يا و نموده تكميل را خويش اصلي مجرمانه عمل ثانويه اعمال ارتكاب با يا و كرده
نمي توان آن دو جرم  اول استنتيجه منطقي جرم  نمايد، از آنجا كه جرم دوم حاصل انتفاع

مانند اينكه سارق، اموال مسروقه را مـورد معاملـه قـرار     ؛را مشمول قواعد تعدد جرم قرار داد
ي اسـت كـه   نتيجه منطقي در واقع انتظار معقـول ) 434: 1389باهري، . (دهد يا مخفي كند

رود بـه  رود؛ كما اينكه از فرد سارق انتظار مـي براي ارتكاب جرم دوم از مرتكب جرم اول مي
منظور انتفاع از سرقت خويش، اموال مسروقه را مورد معامله قرار داده و يا بـه لحـاظ ايمـن    

ء گونـه كـه در آرا  گيري، اموال سرقت شده را پنهان دارد و يا همـان تنگاه داشتن خود از دس
رود كه جسد مقتول را براي پنهان نگاه ديوان عالي كشور نيز آمده از قاتل انتظار منطقي مي

دانان فرانسوي چنين اسـتدالل  براي اين ادعا برخي حقوق .داشتن جنايت خود، مخفي نمايد
ها قابل جمع نيستند، مثالً كسـي كـه بعـد از اعمـال خشـونت،      بعضي از وصفكنند كه، مي

كند فقـط از منظـر جـرم خشـونت قابـل تعقيـب       ا بدون مواظبت طبي رها ميقرباني خود ر
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دارد فقـط بـه عنـوان    همچنين كسي كه بعد از سرقت، مال مسروقه را نگاه مـي . خواهد بود

جرم دوم چيزي جز ادامه منطقـي  «. شود نه سرقت و اختفاي مال مسروقهسرقت تعقيب مي
فقـط   1آنچه قـبالً بـوده نيسـت، فعـل واحـد      اولي نبوده و متضمن يك عنصر اخالقي غير از

تواند سبب يك اعـالم مجرميـت و يـك مجـازات     شود، و فقط ميموجب وقوع جرم واحد مي
در خصوص ارتبـاط جـرم سـرقت و نيـز مداخلـه در امـوال       ) 783: 1383استفاني، (» .باشد

سـياق  مسروق نظر ديگري بيان شده كه در اين ديدگاه بر اساس فلسـفه وضـع مـاده و نيـز     
مداخله در امـوال  (قانون سابق 662عبارات آن، تعدد مادي جرم سرقت و جرم موضوع ماده  

اين ماده براي مبـارزه  «استدالل بيان شده به اين شرح است كه . داندرا منتفي مي) مسروقه
ها محسوب با كساني غير از سارقين، يعني كساني كه در واقع محرك پشت پرده اكثر سرقت

وضع شده است ونه براي مبارزه با سـارقيني كـه بـراي آنـان طـي مـواد ديگـري        گردند، مي
به عالوه تكيه ماده بر علم واطالع مرتكب يـا  . هاي متناسب پيش بيني گرديده  استمجازات

دهـد  اي است كه نشان ميوجود قراين اطمينان آور نسبت به مسروقه بودن مال، خود قرينه
تـوان حـالتي را   ي غير از خود سارقين بوده است، زيرا نمـي نظر قانونگذار معطوف به اشخاص

: 1389ميرمحمـد صـادقي،   (» .تصور كرد كه سارق از مسروقه بودن مال آگاهي نداشته باشد
227-228( 

دانان استثنايي براي حالت نتيجه منطقي قائل بـوده و معتقدنـد در   البته برخي از حقوق
تعدد جرم جاري بـوده و  ت متعدد تصريح كرده باشد قانونگذار به لزوم اعمال مجازاصورتيكه 
استفاده از سـند  كما اينكه )375: 1387زراعت،(. شودجرايم ارتكابي با هم جمع مي مجازات

بـراي آن   قـانون سـابق   535ول نتيجه منطقي جعل سند است امـا قانونگـذار در مـاده    عمج
) 533(، ) 532(ور در مواد ول مذكهركس اوراق مجع«. جداگانه در نظر گرفته است تمجازا

تزوير مورد استفاده قرار دهد عالوه برجبران خسـارت وارده بـه    را با علم به جعل و) 534(و 
يا به سه تاهجده ميليون ريـال جـزاي نقـدي محكـوم خواهـد       حبس از شش ماه تا سه سال

  » .شد
دوم پـس از   ها بايد توجه داشت كه اوالً؛ تحقـق جـرم  در پاسخ به اين دسته از استدالل

ارتكاب جرم اول ضروري نيست و عقل سليم و عرف معمول جامعه لزومي در ارتكاب جـرم  
بيند كه جرم دوم نتيجه يا ادامه منطقي جرم اول محسوب دوم بعد از ارتكاب جرم اول نمي

تـوان حـالتي را   در واقع به وقوع نپيوستن جرم دوم امري غير قابل تصور نيست و مي. گردد

                                                 
رسد صحيح نباشد؛ چراكه ما با يك فعل كه نتايج متعدد داشته باشد مواجـه نيسـتيم،   اين سخن به نظر مي .1

بلكه در عالم خارج واقعا دو فعل مادي جداگانه به وقوع پيوسته است كه هر كـدام نيـز داراي عناصـر تشـكيل     
  .پس ادعاي وقوع فعل واحد چندان موجه نيست. دهنده مستقل هستند



 

     
وق  

نا 
ژپو

  سال /    ی 
 م، ماره

زتان 
، پاز و 

دوم
١٣٩٤ ،)

پی    )١٢ماره ایپ

172  

هـاي يـاد شـده زده    اشت كه كسي دست به ارتكاب يكي از جرايم مذكور در مثالدر نظر د
به عنوان . بدون اينكه ارتكاب جرم دوم يا همان نتيجه يا ادامه منطقي جرم اول، تحقق يابد

شـود و بـاكي از دسـتگير    مثال در مورد كسي كه به انگيزه انتقام مرتكب سرقت يا قتل مي
در . رسد كه مال مسروقه يا جسد مقتول را پنهـان نمايـد  ر نميشدن ندارد، استلزامي به نظ

متصور است كه شخص سندي را جعـل و از   كامالًمورد جعل و استفاده از سند معجول نيز 
تواند از سند مجعولي بدون استفاده نكند همانطور كه واضح و روشن است كه يكنفر مي  آن

سند مجعول  مايد بنابراين جعل و استفاده ازمباشرت كرده باشد استفاده ن  آنكه در جعل آن
  كننـده شـخص   اسـتفاده  ست جاعل وا باشند كه هم ممكنمي  ادو بزه كامال مستقل و مجز

آن استفاده ننمايد و هم  ازو خود   واحد باشد و هم متصور است كه شخصي سندي را جعل
اسـت اسـتفاده     مباشرت ديگـري جعـل شـده   ه افتد كه شخص از سندي كه ببسا اتفاق مي

حال اگر بتوانيم موردي را تصور كنيم كـه جـرم ارتكـابي    ) 410: 1319پورهمايون، . (نمايد
دوم نتيجه قهري و گريز ناپذير جرم اول باشد برخي حكم به تعـدد مـادي جـرايم را جـايز     

تعدد يـا وحـدت   «اما در اين خصوص بايد توجه داشت كه ) 23: 1374پيماني، (دانند؛ نمي
اگر نتيجه حاصله جرمي عمدي اسـت، فقـط در   . ع ركن رواني نتيجه مجرمانه استجرم تاب

صورتي كه مرتكب با فعل نخستين قصد ايجاد نتيجه را داشته باشد، با جرايم متعدد روبـرو  
هستيم و اگر نتيجه حاصله جرمي غير عمدي يا با مسئوليت مطلق باشد، ارتكاب فعل اوليه 

 )133: 1388قياسي، (» .تواند به تعدد جرم منجر شودنيز ميبا تقصير و يا حتي بدون آن 

را دارد كه اگر كسي به عملي اقـدام كـرد بايـد مواظـب     ثانياً؛ عدالت و انصاف اقتضاي آن
تواند از بار مسؤوليت عواقبي كه به اقتضاي عرف و عادت، بـا انجـام   نتايج عملش باشد و نمي

اي كه حتي شخص مست اگر احتمال دهد گونه شود، شانه خالي كند بهاين عمل حادث مي
كه با وقوع مستي ممكن است اعمال خالفي انجام دهد، سلب مسـئوليت از چنـين شخصـي    

-نمايد؛ چرا كه با وجود اين احتمال نبايد خويش را مسـت مـي  امري نامعقول و ناعادالنه مي

بـه  بـراي رسـيدن   فـردي كـه   . نمود كه بعد از آن ادعاي سـلب قصـد و اراده از خـود نمايـد    
ايـن اسـتدالل بـراي جـرم     . دهد الزم است تبعات آنرا نيز بپـذيرد مقصودي جرمي انجام مي

مرتبط اوليه نيز قابليت طرح دارد كه اقدام كننده به جرمي كه الزمه و مقدمه ارتكـاب جـرم   
دار نتايج و مقدمات عمل خود نيز باشد در غير اين صورت حكم عقـل،  ديگر است، بايد عهده
  . ترك انجام جرم است

اسـت كـه اگـر     توان در موضوع مورد بحث مطرح نمـود ايـن  استدالل ديگري كه مي -4
-جرمي از لوازم جرم ديگر باشد اصوالً از اينكه عملي مقدمه يا نتيجه عمل ديگري باشد نمي

توان نتيجه منطقي گرفت كه بايد آنها را يك جرم حساب نمود مگر اينكه چنـين حـالتي را   
اره و كاشفي از اراده قانونگذار تلقي كنيم؛ يعني قانونگذار با تصويب جرم ملزوم، جـرم الزم  ام
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 675موضوع ماده (مثالً در احراق منزل مسكوني . داندرا نيز به شكل تبعي، مندرج در آن مي

) قانون مجـازات اسـالمي   676موضوع ماده (تبعاً احراق اموال منقول ) قانون مجازات اسالمي
يعني اگرچه قانون گذار صرفاً يك مـورد را اشـاره   . اي است مستتر استه جرم جداگانههم ك

نموده است ولي گويا هر دو جرم را باهم در نظر داشته و لذا روي هم عنواني خاص براي آن 
. البته بايد در نظر داشت ميان اين حالت و جرم شامل تفاوت وجود دارد. در نظر گرفته است

مل به همه اجزاء جرم در قانون تصريح شده ولي در اين حالـت فـرض بـراين    زيرا در جرم شا
است كه قانونگذار اگرچه نسبت به اجزاء تصـريحي نداشـته ولـي چنـين قصـدي را در نظـر       

را به عنوان يك احتمـال در  البته اين استدالل توسط كسي مطرح نشده و ما آن. داشته است
  .آوريمجا مياين

، توجه به اين نكته حايز اهميت است كه قصد تبعـي قانونگـذار   داللدر پاسخ به اين است
توان به دليـل متقنـي   در واقع نمي. امر مسلمي نيست و دليل قانوني بر اين ادعا وجود ندارد

توان به قصـد  براي احراز و اثبات قصد مذكور تمسك جست و صرفاً در مقام تفسير قانون مي
توان از ظاهر مال اشاره كرد، كه البته با صرف احتمال نميتبعي قانونگذار، به عنوان يك احت

 .قانون صرف نظر كرد

اين اشـكال  ، طرح اگر جرايم مرتبط را داخل در يكديگر بدانيمعالوه بر موارد ياد شده، 
كـه مرتكـب از جـرم اصـلي     جاييدر صورت داخل بودن جرايم در  بدون وجه نيست كهنيز 

به ساير جرايم وي كه به عنوان مقدمه جرم اصلي هستند  توانبرائت حاصل كند ديگر نمي
رسد تداخل جرايم چندان سازگاري با منطـق حقـوقي و   بنابراين به نظر مي. رسيدگي نمود

 .عدالت كيفري نداشته باشد

توان از نظريه عدم تعدد مادي نمود، اصل تفسير مضـيق اسـت   آخرين دفاعي كه مي -5
ه نفع متهم خواهد بود با اين توضيح كه اگر نهايتاً در تعـدد  كه تمسك به آن در اين مورد، ب

كنيم، بر اساس اصل مذكور ها شك مادي و يا عدم آن و به تبع ، در جمع يا وحدت مجازات
بنا را بر تفسير مضيق گذارده و ضمن رد ادعاي تعدد مادي، فقط فـرد را در معـرض تحمـل    

  .ميان چند عقوبتدهيم نه مجازاتي اشد از يك عقوبت قرار مي
 

  پاسخ ايشان تعدد معنوي؛ ادله قائلين و  مثابه به مرتبط جرايم .2.2
بر اساس اين ديدگاه، هرگاه چند جرم مستقل و جداگانه و بدون وابستگي به هم واقع شـود  
به نحوي كه ارتكاب يكي مقدمه ارتكاب ديگري يا از لوازم آن باشد، تعدد معنوي يا اعتباري 

بنابراين ورود غير مجاز به منازل افـراد و يـا   . گردددر نتيجه كيفر اشد اعمال ميجرم بوده و 
باشد كه در اين موارد هتك حرز از لوازم سرقت است و يا تهيه مشروب از لوازم شرب آن مي

نظريـه  . گـردد مرتكب فقط به يك كيفر كه اشد است يعني سرقت يا شرب خمر محكوم مي
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ديوان عالي كشور به  5شعبه  30/4/1316 -949حكم شماره و  12/4/67 -71928مشورتي 
همچنين ) 107: 1382شكري و سيروس، . (عنوان تأييد نظر مورد استشهاد قرار گرفته است

برخي ديگر جرايمي چون استفاده از سند مجعول و كالهبرداري را كه از مصاديق بارز جرايم 
اين  ارتكاب كه استدالل اين ايشان با. يندنماباشند در عداد تعدد معنوي تلقي ميمرتبط مي

 فعـل  يـك  در و هـم  بـا  مقـارن  را آنها وقوع است، تحقق قابل واحد فعل يك قالب در جرايم
 )180: حبيب زاده، بي تا( .ندبه شمار آورده معنوي تعدد دانسته و از اين رو مصداق واحد

 متعـدده  عنـاوين  تالقي لمح زماني واحد فعل  در پاسخ به اين نظر بايد توجه داشت كه
 بـراي  الزم روانـي  و مـادي  اركـان  اجـزاء  تمامي كه يابد مي تحقق معنوي تعدد و بوده جرم

 يـا  جـزء  فقـدان . باشـد  موجود مرتكب و ارتكابي واحد فعل در موردنظر، متعدد جرايم تحقق
ي، عباسـ (.سـازد  مـي   منتفـي  را معنـوي  تعدد تحقق جرايم، رواني يا مادي اركان از اجزايي
به . يابدتحقق مي به صورت مستقلهر دو جرم اين در حاليست كه در جرايم مرتبط  )1390

كند عناصر سازنده آنهاست و بدين ترتيـب  بيان ديگر آنچه اين دو جرم را از يكديگر جدا مي
 .قابل تصور نيسـت  در جرايم مرتبط فعل واحدي كه دو عنوان مجرمانه را در خود جمع كند

جرايم مقدماتي از لحاظ زماني قبل از زمان شـروع  عالوه براين  )14: 1382ي، رايجيان اصل(
جرم غايي شروع مي شوند و ممكن است تا زمان ارتكاب تام جـرم اصـلي نيـز ادامـه داشـته      
باشند و بنابراين جرايم مقدماتي و نهايي، علي رغم آنچه كه در نظريه مشورتي اداره حقوقي 

باشند تا بـراي آنهـا   ) مصداق فعل واحد و عناوين متعدد جرم(ي آمده، نمي تواند تعدد معنو
  )  79: 1381طاهري نسب، ( .يك مجازات در نظر بگيريم

پذيرش وقوع همزمان جرايم اسـتفاده از سـند مجعـول و كالهبـرداري در     اين اوصاف با 
زيـرا؛   .قالب فعل واحد و در نتيجه تحقق تعدد معنوي، كامالً ناموجه و غير قابل قبـول اسـت  

يكي از شروط تحقق تعدد معنوي وقوع فعل واحد بوده در حاليكه كالهبـرداري از مصـاديق   
توسـل بـه وسـايل     يعنـي  بارز جـرم مركـب مـي باشـد و تحقـق دو فعـل و عمـل متفـاوت        

بـراي وقـوع تـام آن    ) فعـل دوم (و بردن و به دسـت آوردن مـال ديگـري   ) فعل اول(متقلبانه
هرچند توالي وقوع اين دو عمل با فاصـله زمـاني انـدك     )260: 1381نوربها، ( .ضروري است

 - افعـال  نوع به توجه با  –قابل تصور بوده ولي تصور جمع اين دو فعل و عمل در فعل واحد 
 طريـق  از هرچنـد  كالهبـرداري،  در متقلبانـه  وسايل به توسل فعل بنابراين .است غيرممكن
 محقـق  واحـد  فعـل  در تواننـد مـي  و هبـود  بـديهي  و پـذير  امكـان  مجعـول  سـند  از استفاده
براي تحقق جرم  ضروري ديگر عمل و فعل عنوان به  -اما با فعل بردن مال ديگري  1گردند،

                                                 
 بـه  مجعـول  سـند  از اسـتفاده  طريـق  از متقلبانه وسايل به توسل يعني؛ باره اين در آزمايش، سيدعلي دكتر .1

 سـند  از اسـتفاده  و كالهبـرداري  بـه  شـروع  مجرمانـه؛  متعدد عناوين مشمول واحد فعل را كالهبرداري منظور
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 گردد، مي واقع  )مجعول سند از استفاده(متقلبانه وسايل به توسل از بعد كه  -  كالهبرداري

  .نيستند تصور و جمع قابل واحد فعل در هرگز
اين نكته را نيز در نظر داشت كه تعـدد اعتبـاري اسـتثنايي بـر قواعـد      عالوه بر اين بايد 

  .را به همان ميزان كه در قانون تصريح شده محدود ساختعمومي تعدد جرم بوده و بايد آن
  

  داليل پذيرش تعدد جرم در جرايم مرتبط .3.2
هـا، در ايـن   پس از بيان نظرات و داليل قائلين به وحدت جرم در جرايم مرتبط و دليل رد آن

جـرم در موضـوع مـورد    مـادي  توان بر اثبات تعدد هاي ايجابي كه ميقسمت ادله و استدالل
الزم به ذكـر اسـت كـه درخصـوص پاسـخ بـه آخـرين دليـل         . شودبحث اقامه كرد اشاره مي

اي اثبـاتي دارد، لـذا   مخالفين يعني تفسير مضيق، از آنجا كه اين پاسخ نياز به بيـان مقدمـه  
  .سمت خواهد آمدذيل اين ق

گذار كيفري از جرم انگاري جـرايم مقـدماتي   ترين هدف قانونمهمرسد، به نظر مي -1
باشـد و  مـي  ياين است كه از وقوع جرايم ديگري كه وقوع آنها منوط به تحقق جرايم مقدم

بـه عنـوان مثـال هـدف اصـلي      . كندتر جلوگيري همچنين ورود لطمات و خسارات سنگين
گاري حمل اسلحه غير مجاز و جعل اسناد و يـا تهيـه مـواد مخـدر و توليـد      مقنن از جرم ان

سكه تقلبي همانا جلوگيري كردن از وقوع جرايم مهلك و خطرناكتري مانند قتل و استفاده 
باشـد و بنـابراين اگـر    از سند معجول و اعتياد و اخالل در نظام اقتصادي و پولي كشور مـي 

، صرف مجـازات جـرم   )در جرايم مقدماتي و غايي(موارد  قائل به اين نظر باشيم كه در اين
باشد، اين اعتقـاد نـاقض   غايي كافي براي مجازات مرتكب در هر دو دسته جرايم مذكور مي

  )  80: 1381طاهري نسب، ( .باشدمي 1مانعغرض قانونگذار كيفري از جرم انگاري جرايم 
را جرم انگـاري نمـوده و سـپس    جرمي مثل سرقت  ابتدابسياري از اوقات قانونگذار  -2

آنچـه كـه از ايـن اقـدام     . نمايـد عملي چون ساختن كليد يا تخريب حرز را جرم انگاري مي
از نظـر وي  ) ساختن كليد و تخريب حـرز (آيد اين است كه جرايم مقدماتي قانونگذار بر مي

يـز نقـض   از اهميت برخوردار بوده و اگر به هر دو جرم يك مجازات بدهيم، در اين صورت ن
در حقوق آمريكا نيز تباني براي ارتكاب جرم خود جرم مسـتقلي  . غرض صورت گرفته است

كه تباني در جرايمي كه منوط به تباني است جـزء لـوازم انفكـاك ناپـذير جـرم      است، با آن
بنابراين در هر موردي كه دو يا چنـد نفـر   «گردد؛ است اما در عمل منجر به تعدد مادي مي

كنند، تباني كنندگان، هم به خاطر جرم اصلي و ك جرم با يكديگر توافق ميبراي ارتكاب ي
                                                                                                               

 عمـومي،  جـزاي  حقـوق  درس تقريـرات  آزمـايش،  سيدعلي: ك.ر.(دانند مي معنوي تعدد مصاديق از و مجعول
  )1390عباسي، (: ؛ به نقل از)22 ص ،74-73 دوم نيمسال مجازات، مبحث جزا، حقوق ارشد كارشناسي مقطع

1.  protective crime  
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حتي اگر تنها يك طرف، جرم مورد . شوندهم به خاطر جرم اضافي تباني مجرم شناخته مي
ايـن  ... . نظر را مرتكب شود تمامي ايشان به صورت يكسان به علت تباني مجرم خواهند بود

در يك پرونده، يكي از تباني كنندگان كـه  . ي گذاشته استايده در بحث معاونت تأثير زياد
دستگير و زنداني شده بود به خاطر جرايم ارتكابي توسط طـرف ديگـر كـه هنـوز آزاد بـود      

  ) 322: 1389فلچر، (» .مسئول شناخته شد
بايد آنها را داشت ترجيحي وجود ميپيوستگي دو جرم نزد قانونگذار  براياگر  به هر حال

الزم بود در يك ماده قانوني و تحت لواي يك مجـازات آنـان را    احد بيان كرده ووحكم ذيل 
 .اين چنين نموده است جرائم شاملكه در همچنان. دادقرار مي

مجـازات   ،حقوق كيفـري «ست زيرا ا هادر حقوق كيفري اصل بر عدم تداخل مجازات -3
ب هر جرمي سـببي اسـت كـه    ارتكا ؛ پسشودرا اثري دانسته كه بر ارتكاب جرم مترتب مي

ب آن مجازات استمسب .كنـد  ب خود به نحو استقالل عمـل مـي  هر سبب نيز در ايجاد مسب
بنـابراين در فرضـي كـه اسـباب     . كه دليل يا قرينه اي خالف آن وجود داشـته باشـد  مگر آن

ه ب خود تأثير خواهد داشت در عين اينكـ مختلفي وجود دارند هر يك مستقالً در ايجاد مسب
هيچ يك نافي تأثير ديگري نخواهد بود؛ چراكه قضيه شرطيه تنها افاده ترتب جزا بـر شـرط   

هر جرمي مقتضي اعمال مجازات قانوني خود اسـت؛ لـذا    ،پس در فرض تعدد جرايم. كندمي
هـا  كنند و اصل بر تجميع مجازاتها هيچ كدام در يكديگر تداخل نمينه جرايم و نه مجازات

در جايي كه مجازات ها تكويناً قابليت تكرار ندارنـد، ماننـد فـرض اعـدام كـه       البته. باشدمي
اگر تعـدد ارتكـاب جـرم نـاظر بـه      . شودبديهي است در عمل يك مجازات بيشتر اعمال نمي

جرايم مختلف باشد اسباب در يكديگر تداخل نكرده و مجازات ها با يكديگر جمع شده و بـه  
عـدم  «پس در اينجا مقتضاي اصل ) 30: 1388كر حسين، ذا( ».شوندموقع اجرا گذاشته مي

بوده و لذا تنها در مواردي كه دليلي بر تداخل وارد شده باشد، به آن دليل يـا نـص   » تداخل
بـا ايـن   . شود و در صورت فقدان دليل، به اصل عدم تداخل عمل خواهد شـد خاص عمل مي

ر يكـديگر مطـرح اسـت و    وصف در موضوع مورد بحث كه تعدد مـادي يـا تـداخل جـرايم د    
شك و تردد بين باشد، در نهايت ها و يا حكم به مجازات واحد مياختالف در تجميع مجازات

آيد كه در اين صورت الزم است به اصل رجوع شـود و همانگونـه كـه    اين دو مقوله پيش مي
ها و در نتيجه تعدد مـادي جـرايم   گذشت در اين مجال تمسك به اصل عدم تداخل مجازات

 . مرتبط مرجح و پسنديده است

با توجه به استدالل قبل عمالً استدالل آخر مخالفين تعدد جرم نيز كـه تمسـك بـه     -4
چـرا كـه تفسـير    . شـود اند پاسخ داده مـي تفسير مضيق را به عنوان دليل خويش ابراز نموده
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 1زمضيق، اصلي عملي است و مجراي آن شك است و دادرس پس از آنكه از هيچ طريق مجا

نتوانست به مراد مقنن دست يابد و ترديد خود را برطرف نمايد بايد بر اساس ايـن اصـل بـه    
قياسـي،  . (كه چنين تفسيري به زيان متهم نبـوده باشـد  تفسير قانون بپردازد، مشروط بر آن

با اين وجود هنگام پديد آمدن شك و ترديد در تعدد مادي يا غير آن با وجود ) 129: 1379
اخل، ديگر به عنوان آخرين راه حل، نوبت به تمسـك بـه اصـل تفسـير مضـيق      اصل عدم تد

 .رسدنمي

كـه   توانند ارتباطي با جرايم مرتبط داشته باشند، آنچهبا بررسي متون قانوني كه مي -5
گردد اين است كه قانونگذار نيز تمايل بـه تلقـي تعـدد مـادي در جـرايم      به ذهن متبادر مي

ها در موارد ارتباط، وردي يافت نگرديد كه تصريحي به تداخل مجازاتچرا كه م. مرتبط  دارد
شده باشد؛ مگر اينكه عنوان جديدي براي مجموع جرايم ارتكابي جعل شده باشد كه توضيح 

اين در حاليست كـه در مـواردي بـا وجـود ارتبـاط بـين       . گذشت» جرم شامل«آن با عنوان 
 6342بـه عنـوان مثـال در مـاده     . داشـته اسـت   هـا جرايم، قانونگذار تصريح به جمع مجازات
 5473نمونه ديگر در ماده ) 355: 1384گلدوزيان، . (قانونگذار نظر به اين سياق داشته است

در قانون جديد مبارزه با قاچاق كـاال و  .  ها تصريح شده استاست كه به حكم جمع مجازات
مبني بـر تلقـي تعـدد مـادي در      به تصويب رسيده اراده قانونگذار 1392ارز نيز كه در سال 

تحـت عنـوان    -اينكه در فصـل ششـم قـانون مـذكور      جرايم مرتبط كامالً مشهود است؛ كما
در صورت ارتكاب جرمـي مـرتبط بـا جـرم قاچـاق توسـط مرتكـب، حكـم          –جرايم مرتبط 

  4.قانونگذار جمع مجازات جرم قاچاق با جرم ارتكابي مرتبط است

                                                 
  .قيد مجاز، براي پرهيز از طرق غير مجاز همچون قياس ظني است .1
يك روز تا يكسـال محكـوم    حبس از سه ماه و هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات«: 634 .2

  .»محكوم خواهد شد ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم شود و هرگاه جرم مي
ضربه يا سه تا شش ماه حبس ) 74(هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شالق تا« : 547ماده   .3

خسارت وارده  را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، عالوه بر تامين  شود و اگر براي فرار درب زندان محكوم مي
  ».به هر دو مجازات محكوم خواهد شد

 و يگمرك پلمب اي موم و مهر ،)يتاليجيد( يرقوم اي يكتب از اعم يگمرك مثبته اسناد در هركس -33 ماده . 4
 قـات يتحق و اسـتاندارد  يملـ  مؤسسـه  ،يكـ يتمل امـوال  فـروش  و يآور جمع سازمان اسناد ليقب از اسناد ريسا

 و صـادرات  ازيـ ن مـورد  يمجوزها ريسا و سفارش ثبت ،يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت ران،يا يصنعت
 دهـد،  قـرار  استفاده مورد را آنها بودن، يجعل به علم با اي و گردد جعل مرتكب ،يريرهگ و كاال شناسه واردات،
 برابـر  پـنج  تـا  دو معـادل  ينقد يجزا به ياسالم مجازات قانون در رمذكو حبس مجازات بر عالوه مورد حسب
   .شود يم محكوم مجعول اسناد موضوع يكاال ارزش
 ينحـو  هـر  به كاشف مأموران با مواجهه در قاچاق، ارز اي و كاال مالك اي حامل شخص كه يصورت در -34 ماده

 بـر  عـالوه  نباشد مردم تيامن سلب و سالح به بردن دست قيمصاد از مذكور عمل اگر د،ينما مقاومت اي مقابله
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  گيرينتيجه
عناي خاص از جمله مباحثي است كه بدليل بالتكليفي قانوني، بـاب ابـراز   جرايم مرتبط در م
ميـان   جسـتجو در با بررسي رويـه قضـايي و   . هاي متفاوتي را گشوده استنظرات و برداشت

مشـهود  نظريات حقوقدانان، در مجموع نظريات ابرازي در موضوع مـذكور سـه طريـق كلـي     
بوده و با تعدد مـادي جـرم و در نتيجـه بـا     ؛ در يك ديدگاه تمايل به سمت جرم واحد است

در ديدگاه دوم، در جرايم مرتبط، حكـم بـه   . شود، مخالفت شده استآثاري كه بر آن بار مي
دهند و تعدد معنوي شده و آثار ناشي از آن را براي اين دسته از جرايم مورد پذيرش قرار مي

جرم تفسير شده و عمل به حكـم  از ديدگاه سوم جرايم مرتبط در قالب تعدد مادي درنهايت 
پـس از بررسـي ادلـه     .تـر دانسـته شـده اسـت    قانون در صورت تعدد مادي به صواب نزديك

هاي موجود، براي حل مسأله جرايم مرتبط، بـا  از ميان ديدگاهرسد نظريات مطرح به نظر مي
رايم توجه به اصول حقوقي، نظريه سوم كه قائل به حكم به تعدد مادي در هنگام حـدوث جـ  

   .باشدتر ميتر و مناسبمرتبط در معناي خاص است، منطقي
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   .شوديم
 ايـ  و شوند قاچاق مرتكب خود دولت، يدرآمدها وصول اي كاشف يدستگاهها مأموران كه يصورت در -35 ماده
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