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و طرح موضوعئبيان مس  له
و حالتارتباط ميان حالت تعدد معنو« اصلي اين تحقيقةلئمس نه» هاي مشابهي جرم كه است

هاي نيز در عمل ميان اين حالتي بلكه مراجع قضا،تنها قانون داخلي در اين زمينه ناقص است

و حكم تعدد جرم يعني اعمال مجازات شديدتر را بر حالت هاي ديگر نيز جاري خلط نموده

 ابتدا بايد، است تحليلي–براي پژوهش در اين موضوع كه از نوع توصيفي. سازند مي

و تحليل حالت و شرايط هر حالت را تجزيه و اركان تا قضات در كرد هاي مختلف را شناسايي

. اجراي هر حالت در محل اصلي خود دچار اشتباه نشوند

چه تفاوتايسؤال اصلي تحقيق ون است كه هاي اساسي ميان حالت تعدد معنوي جرم

و؛هاي مشابه يعني حالت تعدد مادي حالت و تخصيص، تقييد، حكومت، ورود، جرم شامل

كه اين حالتةفرضي.م مرتبط وجود داردئجرا  اساسييها ها داراي تفاوت تحقيق آن است

و دادگاه ، اشتباه كرده»ي جرمتعدد معنو«ها را با حالت ها در موارد فراواني اين حالت هستند

ميهاي مجازات . كنند غيرمرتبطي را اعمال

مسةمقايس در مواجهه با اين و خارجي لهئ حقوق داخلي
مي130ةماد  واحد رفتار هرگاهر تعزيموجبمئدر جرا«:دارد قانون مجازات اسالمي مقرر

مي، باشدمتعدد مجرمانه داراي عناوين اين ماده بيانگر.»شود مرتكب به مجازات اشد محكوم

كه با عنوان  مي» معنوي جرمتعدد«يكي از عوامل تشديد مجازات است يكي از آن ياد و شود

و  بهپيچيدة از مباحث مهم در حقوق جزا  تشخيص مصاديق تعدد جرم استزمينة ويژه

اي بلكه قاعده،اين قاعده اختصاص به نظام حقوقي ايران ندارد.)256ص، 1382، آبادي علي(

مي شده در نظام پذيرفته آ هر چند؛باشد هاي حقوقي ديگر نيز ن در قوانين موضوعه جايگاه

و برخي شباهت آن با شركت در جرم، در قسمت به دليل را قوانين اين متفاوت است

و وليت كيفري آوردهئمس و برخي نيز ها بيان كرده ديگر آن را در رژيم مجازاتبعضي اند اند

.اند سكوت كرده

مي181ةماد و«:دارد قانون جزاي لبنان مقرر ،صف مجرمانه باشدهر گاه عملي داراي چند

و اگر عملي،شود تمام آنها در حكم ذكر مي به مجازات شديدتر بدهد  اما قاضي بايد حكم

و يك قانون خاص باشد، قانون خاص مقدمةمادقابل تطبيق با يك عمومي از قانون جزا

به»است و اين ماده آن قسمت نخست حق حالت تعدد جرم را از حالت تخصيص جدا كرده

ب كه عناوين تفاوت با اين؛ قانون مجازات اسالمي است130ةا حكم مذكور در مادمطابق

مي،مجرمانه بايد در حكم بيان شود  اما قسمت دوم.شود هر چند فقط مجازات شديدتر اعمال

به بررسيو مهمماده، حكم جديدي است كه در قانون ما وجود ندارد ترين بخش اين مقاله
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مس.اختصاص داردهاي اين دو حالت تفاوت وئدر قانون ما اين به صراحت بيان نشده است له

كه قضايي در پارهةروي و سپساي عنوان مجرمانهاي موارد آن به صورت عام  يكي از مصاديق

 قرار»تعدد معنوي« مشمول قاعدة،انگاري قرار گرفته است به صورت خاص مورد جرم

بواين رويه صحيح نيست. دهد مي ا توضيح بيشتر داليل ناصواب بودن آن را توضيح در ادامه

و با تفكيك ميان57ةماد. دهيم مي  قانون جزاي اردن نيز حكمي شبيه همين حكم را بيان كرده

كه وصف هر گاه يك عمل داراي.1«:دارد اين دو حالت، چنين مقرر مي ةهمهاي متعدد باشد

 اگر.2. دهدت شديدتر را مورد حكم قرارآنها در حكم بيان شده است، دادگاه بايستي مجازا

و وصف خاص باشدعملي مي، داراي وصف عام ، 1385،زراعت(»گيرد وصف خاص مالك قرار

.)180ص

مش حالت بهاهاي
اي موارد تفكيك آنها از مواردكه در پارهتوان بيان كرد مصاديق فراواني را براي اين موضوع مي

آنة نمون. هاي مختلف دشوار است حالتمايزت اما گاهي،تر است مشابه آسان حالت نخست،

و امينْاست كه به امانت سپرده شود  عمل مشمول؛ اين آن مال را بفروشد مالي نزد ديگري

و در اينجامي» انتقال مال غير«و» خيانت در امانت«عنوان  يك رفتار يعني فروش مال باشد

ومجرمانة ديگري، مشمول دو عنوان ،معموالً قاعدة تعدد مجازات را اجرا كرده خاص است

كه.دهند مجازات عنوان شديدتر را مورد حكم قرار مي  اما مثال براي حالت دوم، آن است

همةنفقشخصي به صورت و فرزند خود را ب درحالي؛نمايدزمان ترك همسر موجبه كه

را آنها را با هم به همسرشةحكم دادگاه بايد نفق در. بپردازد برعهده داردكه حضانت فرزند

ت عموميئهياين،وجودبا. بدون اشكال نيست»تعدد معنوي جرم«ةقاعداين حالت، اجراي

از1360 آبان30 به تاريخ34ة شمارةديوان عالي كشور اين مورد را در رأي وحدت روي

كه؛مصاديق تعدد معنوي يا اعتباري جرم دانسته است وي جرم، تعدد معنركن مهم در حالي

و فرزند دو رفتار جداگانهةنفق ترك در اينجاوباشد وحدت فعل مي و اين حالت همسر  است

وي سهماگر شخصي. تر است به تعدد مادي جرم نزديك االرث ديگري را با جعل امضاي

مي،منتقل نمايد و ادار دو عنوان مجرمانه بر عمل وي صدق قوةكند ة قضائيه در نظرية حقوقي

به حساب آورده است77 مرداد24 مورخ2996/7ةشمار كه درحالي؛، آن را تعدد معنوي جرم

و اصطالحاً مي» جرم شامل« يك جرم، جزئي از ركن مادي جرم ديگر است .شود ناميده

مي مهم كهةشود رابط ترين حالتي كه موجب اشتباه قضات و خاص دو عنوان است  عام

و يعني هما؛شود تعدد معنوي تلقي مي به تفكيك بيان شده و اردن ن حالتي كه در قانون لبنان

را رايب. قواعد عمومي استعهدة در حقوق ما بر و تقلب چك بالمحلي مثال شخصي با حيله
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ميةشد از حساب مسدود كند؛ اين عمل از يك سو مشمول عنوان عام خود صادر

از استانگاري شده جرم كه در قانون مجازات عمومي با همين عنوان است» كالهبرداري« و

مي» چك بالمحل« خاصسوي ديگر، عنوان در اينجا ممكن است گفته شود. كند بر آن صدق

و بر حسب  تعدد«قاعدة صدور چك از حساب مسدود، مشمول دو عنوان مجرمانه است

مجرمانة تخصيص، عنوان قاعدة اما بر اساس.ل گرددابايد مجازات شديدتر اعم» معنوي

و حقوق حالت. زندمي» تخصيص«ان عام را خاص عنو هاي ديگري نيز در علم اصول فقه

كه ممكن است ايجاد شبهه كند بر مانند حالت؛عرفي وجود دارد هاي حكومت يك عنوان

مي عنوان ديگر يا حالتي كه يك عنوان وارد بر عنوان ديگر مي در. سازد باشد يا آن را مقيد پس

هاي مشابه حالت تعدد معنوي را شناخت تا با يكديگر اشتباه حالتاين موارد نيز بايد تفاوت

. نشوند

 اركان تعدد معنوي جرم.1
و حالتبراي تشخيص تفاوت  الزم است شناخت دقيقي از هاي مشابه، حالت تعدد معنوي

اجتماع عناوين« ترين توصيف براي تعدد معنوي جرم، ساده. تعدد معنوي جرم صورت گيرد

برةمجرمان يك؛باشدمي» واحدرفتارمتعدد  مشمول چند عنوان مجرمانه مستقل رفتار، يعني

بر. قرار گيرد كه رفتار ركن است؛ يك ركن، وحدت چندتعدد معنوي جرم مبتني  است

 از سوي يك رفتار زيرا در تعدد مادي، چند،شودمي موجب تمايز آن با تعدد مادي جرم

ركن دوم، وحدت مرتكب است. مستقل دارندةن مجرماندهد كه هر كدام عنوا شخص رخ مي

گونه كه ركن اول وجه اشتراك همان؛شودكه موجب تمايز اين حالت از شركت در جرم مي

به.باشد اين حالت با شركت در جرم مي كه مربوط  ركن ديگر، تعدد عناوين مجرمانه است

و همين ركن سبب بائتعدد معنوي جرااشتباه موضوع بحث ماست .شودمي مشابه عناوينم

اي كه يك عنوان عناوين ديگر را منتفي به گونه، نشودرفتاراگر عناوين مجرمانه شامل يك

 مثال اگر عملي رايب. ماند باقي نمي» تعدد معنوي جرم«ة محلي براي اجراي قاعد،سازد

و يك عنوان خاص باشد ومي عنوان خاص عنوان عام را زايل،مشمول يك عنوان عام اين كند

مي» تخصيص«ةقاعدبه حكم رفتار  مشمول همچنين اگر يك عملْ.دشو مشمول عنوان خاص

و يك عنوان مقيد باشد و،يك عنوان مطلق » تقييد«ةقاعد عنوان مقيد بر عنوان مطلق تقدم دارد

و سرانجام عمل ارتكابي فقط مشمول يك عنوان باق اقتضا مي ي كند تعارض آنها از بين برود

.)906ص، 1988نجيب حسني،( بماند

هاي ديگر مورد توجهو حالت» تعدد معنوي«پس شرط مهمي كه بايد براي تمايز حالت

كه در حالت تعدد معنوي، عناوين متعدد همچنان به اعتبار خود باقي،قرار گيرد است آن است
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دي اما در حالت،كند مكان عنوان ديگر را اشغال نميو يك عنوانْ گر معموالً يك عنوان هاي

و عنوان باقي مي مي ماند آنچه سبب خلط اين. كنند هاي ديگر عرصه را براي آن عنوان خالي

مي حالت با حالت و شرايط هريك از حالت،شود هاي ديگر هاست عدم دقت كافي در اركان

شدتفصيلبهكه در ادامه  . بحث خواهد

فعب،»دت فعلـــوح« يعنيبراي تحقق ركن اول يك) عنصر مادي(ل ــــايد يك ناشي از

 تعدد مادي،هاي مختلف رخ دهد پس اگر چند فعل با اراده،وجود آيدبه)عنصر معنوي( اراده

مي؛است كه رخ و يكسان باشند هر چند اعمالي  مصداق»وحدت فعل«البته حالت. دهد مشابه

به حساب، گيرد پس اگر چند عمل با يك اراده صورت،بارز تعدد معنوي است  يك فعل

و خفه كردن؛آيد مي و شليك گلوله را مانند اينكه شخصي با ضربات متعدد قتلبه، ديگري

 اما گاهي،منظور از وحدت رفتار در اينجا وحدت طبيعي است.)789ص، 2002كامل السعيد،( اندبرس

مي قانون س؛)وحدت قانوني( كند گذار چند عمل را يك رفتار تلقي و حمل اسلحه مانند رقت

مي) سرقت مسلحانه(كه يك رفتار  اين حالت مشمول مقررات تعدد مادي. آيدبه حساب

 زيرا عناوين مجرمانه متعدد بر آن صدق،شود اما تعدد معنوي نيز محسوب نمي،نيست

كه اصل بر عدم تعدد جرم است.كند نمي  يعني هرگاه ترديد؛در مورد تعدد جرم گفته شده

د به،و جرم مشمول قواعد تعدد جرم هستند يا خيرشود كه  بايد با تكيه بر اصل تفسير قانون

و در نتيجه وحدت مجازات نهاد در اما.)40ص،1384خدابخشي،( نفع متهم اصل را بر وحدت جرم

و مسببات، ديدگاهله ميان اصوليئاين مس و در مورد وحدت يا تعدد اسباب ها اختالف است

،1371مشكيني،(دداننميب هرچند غالباً تعدد سبب را مـــوجب تعدد مسب؛ـديكساني ندارنــ

.)186ص

و تمايز آن با عناوين ديگر عالوه بر تعيين مجازات» تعدد معنوي جرم«احراز عنوان

و ممنوعيت تعقيب مجدد را درپي و اين مناسب، آثار ديگري همچون تعيين دادگاه صالح دارد

مياحكام زماني به درست و حالتي اعمال و شرايط تعدد جرم كه اركان به شود دقت هاي ديگر

به رسميت شناخته نشده است.شناخته شود  مانند ديدگاهي؛ از منظر دكترين، برخي از اين آثار

. شودمي دو مصلحت قانوني نقضازير،داندكه تعدد معنوي را مستوجب دو مجازات مي

ميشخصي كه با جعل اسناد مال ديگري  كه عمل وي از يك سو موجب آگاه است،ربايد را

و از سوي ديگردتع به اموال مردم دو،شودمي اعتماد عمومي مردم به اسناد سلبي پس بايد

 مشهور استبه غلطدانان ميان حقوق البته.)807ص،2002سليمان عبدالمنعم،( مجازات را تحمل كند

كه، استاتكه تعدد معنوي جرم از عوامل تشديد مجاز  تشديد عامل اما حقيقت آن است

و حتي يك، از عوامل تخفيف مجازات باشد ممكن استمجازات نيست  زيرا براي دو جرم

.)376ص، 1390نوروزي،( شود مجازات اعمال مي
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 تعدد عنوان تعزيري وحدي
و حالتةآنچه گفته شد در مورد رابط يريم تعزئهاي ديگر در جرا حالت تعدد معنوي جرم

كه قانون همان؛است و دياتدحمستوجبمئگذار در مورد تعدد معنوي جرا گونه و قصاص

 زيرا مصداق خارجي،م حدي روشن استئسكوت قانون در مورد جرا. سخن نگفته است

و نمي ح ندارد حددتوان رفتاري را يافت كه مشمول دو عنوان و يك عنواني يا يك عنوان ي

هماما ممكن. تعزيري باشد به صورت و است دو رفتار يكي تعزيري زمان صورت گيرد كه

ح كه؛ي باشددديگري به قتل برساندكسي فردي مانند اين و با وي زنا كند يا او را . را ربوده

مي در اين صورت بحث  مانند اينكه آيا تعدد معنوي محسوب؛شود هاي گوناگوني مطرح

مييشود مي و دو مجازات گرددا فقط مجازات زنا اعمال ؟ يا تعدد از نوع تعدد مادي بوده

ح و جرم و جنايات با هم جمعدمستقل بايد مورد حكم قرار گيرد؟ هر گاه جرم تعزيري ي

مي تمامي مجازات،شوند و ادغام مجازات ها اعمال م از نوع واحدئها مخصوص جرا گردد

كه جرم تعزيري مقدمگذار جديد به حالتي اشار قانون.)225ص، 1383اردبيلي،( است ةه كرده است

ح و در طول يكديگر باشنددجرم  نامشروع صورت گيردة مانند اينكه قبل از زنا رابط؛ي بوده

ح در اين موارد. جرم حدي ديگري همچون لواط باشدةي مانند تفخيذ مقدمديا يك جرم

ح ميدفقط مجازات نيما،گرددي جرم اخير اعمال .ستا از مصاديق تعدد معنوي

ح پس در مواردي كه دو يكي از آنها عنوان و و ديگريدجرم مرتبط با يكديگر رخ داده ي

كه اگر هر دو عنوان تعزيري درحالي. بايد دو مجازات اعمال گردد،عنوان تعزيري داشته باشد

مانند اينكه شخصي از راه سرقت حدي مالي را ربوده دارد؛ احتمال يك مجازات وجود باشد،

مي. بفروشدو آن را . شود ازآنجاكه اين موارد عنوان تعدد معنوي ندارد به همين مقدار بسنده

م تعزيريئتعزيري را از شمول مقررات تعدد جرام غيرئگذار سابق احكام تعدد جرا قانون

وامستثن بهئ در قانون جديد تالش شده است مقررات تعدد جرالي كرده بود م غيرتعزيري

131ةماد.م غيرتعزيري سكوت شده استئما نسبت به تعدد معنوي جراا،صورت قاعده درآيد

مجازاتم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعددئدر جرا«:به صورت مطلق آورده است.ا.م.ق

مي.»است كه اما همان،شود ممكن است گفته شود اطالق اين ماده شامل تعدد معنوي نيز گونه

و نمي عناوين حدود در قانون مشخ،اشاره شد توان مصداقي براي تعدد معنوي پيداص است

. كرد

و تعارض معنوي تعددةرابط.2
دو،است»مئتعدد معنوي جرا« شبيه حالت» تعارض دو قانون«حالت  زيرا در هر دو حالت،

بر همين اساس قبل از هر چيز بايد. توان به هر دو عمل كرد عنوان مغاير وجود دارد كه نمي
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دورابطة و معلوم اين كه آيا تعدد معنوي مصداقي از حالت تعارض است شود حالت بررسي

 يا با يكديگر تفاوت دارند؟ 

و عقلي دو قانون در مرحل  يعني؛گذاري است قانونةتعارض به معناي تنافي عرفي

ميبرقراريگذار هنگام قانون تعارض. كند حكم براي يك موضوع، دو حكم متعارض وضع

)5ص،1368خميني،موسوي( وجه نتواند ميان دو دليل جمع كند هد كه عرف به هيچد زماني رخ مي

به اندازه و سختو شرايط حصول تعارض رخ اي زياد گيرانه است كه به ندرت چنين حالتي

كه ميان دو قانون. دهد مي وةرابطاز جمله شرايط تعارض آن است و خصوص، اطالق عموم

و بر چنانچه امر قانون. جود نداشته باشدو... تقييد، حكومت، ورود يك مرجعةعهدگذاري

و،باشد هايي قوانين متعارض در نظامگونه اين امكان وضع قوانين متعارض بسيار نادر است

مس بيشتر رخ مي كه چند مرجع در نظام حقوقي ما هم گرچه. گذاري هستندل قانونئودهد

ب قانون  اما، استگذاشته مجلس شوراي اسالميةرعهدگذار صالحيت انحصاري وضع قانون را

ميمراجع ديگري همچنين.كنند همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قانون وضع

شوراي عالي انقالب فرهنگي ممكن است مصوباتي داشته باشد كه با قوانين ديگر تعارض پيدا 

مي؛كند به ندرت اتفاق جر هر چند مصوبات اين مرجع كه مربوط به  حال.انگاري باشدمافتد

گذار براي يعني قانون؛است تعدد معنوي از مصاديق تعارض دو قانون ممكن است گفته شود

راكه در اين حالت قطعاً نمياستيك عمل مجرمانه دو قانون وضع كرده  توان هر دو قانون

به،اعمال كرد ميةمنزل زيرا چنين عملي پس. باشد كه امري ممنوع است تعقيب مجدد جرم

و اگر شودميقانوني بر موضوع حاكم تعدد معنويةقاعدكه مجازات شديدتر داشته باشد

مي، بر حسب قواعد اصولي،حاكم نبود به تساقط يا يا بايد حكم و  انجامتخييرةقاعدشد

از، تساقط مباح شدن عمل استةاجراي قاعدةنتيج. گرفت مي ةدرج زيرا وقتي هر دو قانون

كهةقاعد اجرايةاما نتيج. يعني اينكه قانوني وجود ندارد،ط شوداعتبار ساق تخيير، آن است

البته اگر زمان.تواند مجازات را به دلخواه خودش بر مبناي يك قانون تعيين كند قاضي مي

مي،تفاوت باشدمتصويب دو قانون  به دليل اين كار اما،رود احتمال نسخ قانون قبلي نيز نياز

و شرايط حالت دقت. دارد مي» تعدد معنوي«و حالت» تعارض«در اركان دو نشان كه اين دهد

تعدد« نيز مانند حالت» تعارض« درست است كه در حالت.حالت با يكديگر تفاوت دارند

 اما در تعارض فرض بر آن است كه هيچ،، يك موضوع با دو حكم متفاوت وجود دارد»معنوي

و سرانجام بر حسب اختالف نظري كه ميان راهي براي جمع دو حكم متعارض وجود ندارد

به تساقط يا تخيير داد،ها وجود دارد اصولي ا در حالت تعدد معنوي بايد عنوانما. بايد تن

و امكان تخيير يا تساقط وجود ندارد . شديدتر را برگزيد
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وةرابط.3  تزاحم تعدد معنوي
ق كه ناسازگاري در و عمل باشدة مربوط به مرحلانونْحالت ديگر تنافي آن است  يعني؛ اجرا

دو قانون  اما هنگام عمل اتفاقاً دو عنوان مجرمانه در يك عمل،كندميانگاري را جرمرفتارگذار

بهمي»تزاحم«ها اين حالت را اصولي.شوند با هم جمع مي و در احكام شرعي حكم نامند

هاي ديگري ارائه شده در تزاحم قوانين ممكن است راه اما.)385ص،1429خراساني،( اند تخيير كرده

و را جرم»خيانت در امانت«گذار نمونه قانون رايب؛باشد  را نيز»انتقال مال غير«انگاري كرده

 مصداق هر دو عنوان قرار كسيةمجرمان اما اتفاقاً عمل.به صورت جداگانه جرم دانسته است

تعدد معنوي جرمةقاعداز نظر حقوقي،.د امانت را بفروشد مانند اينكه امين، مال مور؛گيرد مي

.بيني شده است براي اين موضوع پيش

،است» تزاحم«قاعدةيكي از مصاديق» تعدد معنوي جرم«ممكن است گفته شود حالت

به زيرا قانون آن گذار در مقام وضع عناوين مجرمانه، هر عنوان را و براي تنهايي مالحظه

ميمرحلة اما در است، كردهمجازات تعيين  . يابد عمل هر دو عنوان در يك رفتار ظهور

 مثال چنانچه رايب؛ ميان دو قانون جمع شوددر صورت امكاندر حالت تزاحم نيز بايد

و مكلف فقط توان پرداختةترك نفق و مادر جرم باشد يكي از آنان را داشتهةنفق همسر

جةنفق قانوني كه ترك،باشد ميهمسر را راةنفق مقدم بر قانوني است كه ترك،داند رم مادر

ا،استدهكرجرم اعالم  .تر از مصلحت دومي است مهم،لي وجود داردو زيرا مصلحتي كه در

شدبا به آنچه گفته ،تر از تعارض است نزديك» تزاحم«قاعدةبه» تعدد جرم« حالت، توجه

كه در تزاحم دو حكم وجود دارد زيرا همان يكي از آنها قابل انجام استگونه در،كه فقط

به يكي از آنها داده شود كه بايد حكم اما. حالت تعدد معنوي جرم نيز دو عنوان وجود دارد

كه در تزاحم، دو حكم با دو موضوع متفاوت وجود  تفاوت اساسي اين دو حالت، آن است

كه مشمول دو عنوا،دارد هر عالوه.ن است اما در تعدد جرم، يك رفتار وجود دارد براين، حكم

مي،دو حالت نيز متفاوت است  حال آنكه در تعدد جرم،؛شود زيرا در تزاحم، حكم به تخيير

. بلكه قاضي بايد عنوان شديدتر را مورد حكم قرار دهد،تخييري وجود ندارد

و تخصيصةرابط.4  تعدد معنوي
و يك و( عنوان خاص استتخصيص، راهكاري براي جمع ميان يك عنوان عام عموم

پس؛ اما تشديد مجازات، راهكار براي جمع ميان دو عنوان مجرمانه است،)خصوص مطلق

بهموضوع اين دو حالت و بايد دقت شود تا هركدام در موضوع خود . اجرا درآيد متفاوت است

و فروش هر كاالي ممنوعي« مثالرايب ق،است» قاچاق«مشمول عنوان عام» خريد گذار انون اما

و اموال فرهنگي را  و مواد مخدر و فروش برخي كاالهاي ممنوع مانند مشروبات الكلي خريد
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در اين موارد بايد عنوان خاص را بر عنوان عام. انگاري كرده استبه صورت خاص، جرم

به اشتباه آن را مصداق حالت تعدد معنوي كه برخي دادگاه حاليدر؛)تخصيص( مقدم داشت ها

مي،تهدانس و خصوص. دهند مجازات شديدتر را مورد حكم قرار هاي گوناگوني حالت عموم

و خصوص مطلق است و آنچه گفته شد عموم من،دارد و خصوص حكم اما عموم وجه

به صورت جداگانه بحث شوند كه براي شناخت آن الزم است هر دو حالت . ديگري دارد

وةرابط.4.1 و خصو تعدد معنوي ص مطلقعموم
و خصوص مطلق( تخصيصةقاعد اب) عموم مانند( عاميةمجرمان كه عنوان ين معناسته

به صورت خاص جرم) كالهبرداري و يكي از مصاديق آن  رايب.شودانگاري وجود داشته باشد

قهب» جعل در اسناد رسمي« مثال، عنوان )532ةماد( انون مجازات اسالميــصورت عام در

به10ة اما ماد، استنگاري شدها جرم  قانون تخلفات اسناد سجلي، جعل در شناسنامه را

مي كه اين عمل مشمول ماد، وجود نداشت10ةاگر ماد. كند صورت خاص بيان ة ترديدي نبود

مي532 ب.گرفت قرار را532ةعنوان جرم خاص، عموم ماده اما در حال حاضر اين جرم

و بايد تخصيص مي راةقاعدزند ها اين مورد را نيز بسياري از دادگاه ولي. اجرا نمودتخصيص

مي، دانسته»تعدد معنوي« حالتمشمول  در؛كنند مجازات شديدتري اعمال  يعني جعل

كه،دانند كه مشمول دو عنوان مجرمانه است شناسنامه را عمل واحدي مي  پس هر عنواني

 زيرا جعل،اين شيوه خطاست. شود مجازات شديدتر داشته باشد با همان عنوان تطبيق داده مي

كه داراي دو عنوان عام  بلكه فقط، مجرمانه باشد يا خاصدر شناسنامه، عمل واحدي نيست

و قانون مي يك عنوان مجرمانه دارد كه قانون تخلفات اسناد رسمي را وضع به،كرد گذار زماني

ب» جعل در اسناد رسمي«وجود عنوان و اين جرم را و استثناعنهتوجه داشت وان جرم خاص

شد در قوانين خارجي همان.دكروضع» جعل در اسناد رسمي« بر عنوانِ كه اشاره  براي،گونه

و مناسب بود قانون ما نيز بيني كرده پرهيز از چنين اشتباهي هر دو حالت را در قانون پيش اند

انون جزاي لبنانق181ةقسمت ذيل ماد. داد در اصالحات اخير چنين تفكيكي را انجام مي

و يك قانون خاص باشد،ةاگر عملي قابل تطبيق با يك ماد«:آورده است  عمومي از قانون جزا

.»قانون خاص مقدم است

مي اي موارد قانون در پاره كه چنانچه براي جرم خاص مجازات شديدتري گذار تصريح كند

و اين مورد،وجود داشته باشد  نيز با تعدد معنوي جرم بايد مجازات شديدتر اعمال گردد

و مدارك طبقه،مثال رايب. تفاوت دارد شده در اختيار اشخاص فاقد بندي قرار دادن اسناد

و شدهانگاريم نيروهاي مسلح جرمئ قانون مجازات جرا26ةصالحيت توسط نظاميان در ماد

ميةتبصر ب«:گويد دوم اين ماده م مجازات موجب قوانين ديگر مستلزههر گاه اعمال فوق
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شد،شديدتري باشد  اين جرم در قانون مجازات.» مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد

و اگر مجازات در آنجا شديدتر باشد اسالمي نيز پيش  به حكم اين ماده بايد،بيني شده است

، نيست»تعدد معنوي«ةقاعد اما اعمال مجازات شديدتر در اجراي.همان مجازات اعمال گردد

مي اين اگر مشمول اوالًزيرا و تصريح،بود قاعده به تصريح جداگانه نداشت  عمل،آنبه نيازي

 تعدد معنوي جرم فراهمة امكان اجراي قاعد، وجود نداشت26ة مادة ثانياً اگر تبصر.بودلغوي

و نمي،نبود و نظاميان، دو جرم مستقل است توان يكي زيرا ارتكاب جرم توسط اشخاص عادي

 اين2ةتبصر«:اند برخي از نويسندگان گفته، اين باوجود.ا را مشمول عنوان ديگر دانستاز آنه

كه در ماد  قانون مجازات46ةماده اشاره به تعدد عنواني يا اعتباري يا معنوي يا رواني دارد

به آن اشاره شده است .)73ص،1383مالمير،(» اسالمي نيز

ها مصداق حالت وجود دارد كه از سوي دادگاههاي فراواني براي حالت تخصيص مثال

شد» تعدد معنوي« به چند نمونه اشاره كه به عنوان.به حساب آمده است كلي بايد قاعدة اما

و خصوص مطلق، يك عنوان عام  و) مانند كالهبرداري(توجه داشت كه در عموم وجود دارد

يكي از مصاديق آن  صورت خاص موردهب) مانند صدور چك از حساب مسدود(سپس

مي جرم و» تعدد معنوي جرم«ةچنين حالتي از شمول قاعد. گيرد انگاري قرار خارج است

مي» تخصيص«ةقاعد از. شود اجرا به معناي استثنا كردن حكم يكي از مصاديق عام تخصيص

مي؛شمول حكم عام است آن هرچند خاص همچنان موضوع عنوان عام و فقط حكم باشد

و اگر خاص از شمول موضوع عام خارج شده باشدتخصيص خورده  اصطالحاً، است

مي»تخصص« شد. شود ناميده  صدور چك از حساب مسدود عنوان،در مثالي كه بيان

ير اما حكم كالهبردا، زيرا اركان كالهبرداري در مورد آن وجود دارد،كالهبرداري دارد

و جزاي نقدي معادل مال( و استرداد مال بدون نياز ربودهمجازات يك تا هفت سال حبس شده

و ممنوعيت تخفيف مجازات تا كم آن) تر از حداقل قانوني به طرح دعواي خصوصي در مورد

كه در حالت تعدد معنوي،. شود اجرا نمي و تعدد معنوي در اين است تفاوت اساسي تخصيص

به اعتبار خود باقي  مي اما در تخصيص، عنوان عام بردا،استهر دو عنوان و عمل شته شود

شد همان. ماند فقط مشمول يك عنوان يعني عنوان خاص باقي مي  شرط،گونه كه قبالً نيز اشاره

و عملْتعدد معنوي آن است كه يك عنوانْ  مشمول هر دو عنوان عنوان ديگر را زايل نكند

.كه در تخصيص، عنوان عام شامل موضوعاتي غير از موضوع خاص است حاليدر؛باشد

كه مشمول قاعدي و بر قاعد» تخصيص«ةكي از مواردي مقدم» تعدد معنوي جرم«ةبوده

و داراي مصاديق فراواني مي كه جرم است در«ي با عنوان كلي مانندـباشد، آن است معاونت

مي در قانون پيش» شروع در جرم«يا» جرم در،شود بيني  اما برخي مصاديق معاونت يا شروع

مي جرمبه صورت خاص نيزجرم به قاعد.شود انگاري و خاص«ةدر اين موارد نيز بايد » عام
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به اجراي قاععمل كرد  قانون121ة ماد، مثالرايب. رسد نمي»د معنويدتع«ةدــو نوبت

به صورت كلي در حالتمجازات اسالمي، مجازات بيني هاي مختلف پيش شروع در جرم را

ا.كرده است ويربام مانند قتل، سرقت، كالهبرداري، آدمئز جراشروع در برخي به صورت...ي

به مادو در آن موارد نميبيني شده است خاص پيش  اين موارد نيز. عمل كرد121ةتوان

ومشمول حالت تخصيص بوده  زيرا هدف،شود مقررات تعدد معنوي جرم اجرا نمي است

كه موارد قانون .حكم شروع در جرم خارج باشداز شمول شده يادگذار آن است

و خصوص من وجهة رابط.4.2 و عموم  تعدد معنوي
و خصوص من وجه« مي» عموم كه دو عنوان با يكديگر تعارض نمايندبه حالتي گفته ؛شود

و از جهتي خاص باشد درحالي به عنوان ديگر از جهتي عام در اين.كه يك عنوان نسبت

احالت، برخي مصاديق فقط مشمول وو عنوان و برخي فقط مشمول عنوان دوم است ل بوده

و خصوص من وجه«حالت. باشد برخي مصاديق مشمول هر دو عنوان مي ةرابط» عموم

مي» تعدد معنوي«نزديكي با حالت و توان گفت شمول هر دو عنوان بر مصداق مشترك، دارد

.همان حالت تعدد معنوي است

و ماد عمومة قانون خدمت وظيف60ةماد و3ةي  قانون مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس

و خاص يكي از مصاديق عام به صورت»ارتشا« جرم3ة زيرا ماد، است من وجهكالهبرداري،

به60ة اما ماد،عام را بيان كرده است »ارتشا براي معاف كردن از خدمت سربازي« اختصاص

و مي كه با ارتكاب اعمالي چون«:گويد دارد يا،... جعل شناسنامه، مهر، امضاكساني اخذ رشوه

 عمومي فراهم سازندةفريب دادن مشمول، موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيف

و و دفعات و امكانات خاطي و با رعايت شرايط به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگي

و تهديد به حبس تعزيري از و توبيخ  يك سال تا پنج سال محكوم مراتب جرم، تأديب از وعظ

جع« جرم.»شوند مي  اما مشمول،باشدمي60ة مصداق ماد»ل شناسنامهــمعاف كردن از راه

و3ةماد ةا مشمول مادــام،باشدمي3ة مشمول ماد» حكم قضاييصدورارتشا براي« نيست

و 60 ما»ارتشا براي فراهم كردن موجبات معافيت ديگران« نيست و مشمول هر دو ده است

61ة مادة تبصرالبته.و مجازات شديدتر را اعمال نمود مراجعه كرد تعدد معنوية قاعدبايد به

به موجب قوانين جاري اعمال ارتكابي مذكور در ماد«:مقرر داشته است 61و60ةهرگاه

مي عناوين ديگري داشته باشد، دراين  اين.»شوند صورت به كيفر أشد همان عناوين محكوم

ازت و اگر منظور ة قاعد،باشد» ارتشا« عنواني غير از عنوان» عناوين ديگر«بصره ابهام دارد

و خصوص اجرا مي مي» ارتشا« نيز عنوان3ة زيرا ماد،شود عموم بعيد است. كند را بيان

 بلكه احتماالً منظور وي وجود مجازات شديدتر،گذار چنين حالتي را در نظر داشته باشد قانون
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م نيروهاي مسلحئ قانون مجازات جرا26ة مادةانين ديگر است كه مشابه آن در مورد رابطدر قو

شدو قانون مجازات اسالمي .بيان

و جرم ارتشا نيز از موارد597ة مادةرابط من« قانون مجازات اسالمي و خصوص عموم

و انوني را جرمـ مجازات غيرقعمالا597ةماد. باشدمي»وجه چنانچه«:گويدميانگاري كرده

تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند هر يك از مأمورين دولتي محكومي را سخت

سه سال محكوم خواهد شد به حبس از شش ماه تا .»يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است

يكه اگر مأمور اجرا همچنان؛ مشمول همين ماده است،اين عمل چنانچه بدون اخذ رشوه باشد

و مجازات را اجرا نكند يا خفيف  قانون تشديد3ة مشمول ماد،تر اجرا كند حكم رشوه بگيرد

و كالهبرداري مي در. باشد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و اما اگر مأمور دولتي رشوه بگيرد

دو،تر از مجازات مورد حكم مجازات كند قبال آن محكومي را سخت  عمل وي مشمول هر

و. بايد مجازات شديدتر را اعمال نمود،دهبوقانون و خصوص من وجه با عموم  عموم

و خصوص مطلق ترديدي نيست كه خاص و در عموم  عام را خصوص مطلق تفاوت دارد

و خصوص من وجه،زند تخصيص مي و يك خاص وجود ندارد، اما در عموم  بلكه، يك عام

به موضوع يك قانون، عا و از جهتي خاص استمورد مشترك از جهتي نسبت در مثالي.م بوده

شده عام گرفتهة از آن جهت كه رشو»تر مجازات كردن گرفتن رشوه براي سخت«كه بيان شد 

مي و چنانچه عمل ديگري نيز در مقابل آن انجام و سخت است تر مجازات كردن شد، جرم بود

 اعم از اينكه؛يابدمي زيرا اين جرم در هر صورت تحقق، عام استنْهم نسبت به رشوه گرفت

كه: پس در اين مورد چند احتمال وجود دارد.رشوه گرفته شود يا خير  يك احتمال آن است

و خاص و ارتشا را عام بدانيم  يعني؛ عام را تخصيص بزندمجازات كردن غيرقانوني را خاص

مج. بر اين مورد حاكم باشد597ةماد و كه ارتشا را خاص ازات كردن احتمال ديگر آن است

با احتمال سوم كه منطقي. بر آن حاكم گردد3ة يعني ماد؛غيرقانوني را عام بدانيم و تر بوده

اي يعني مشمول عنوان مجرمانه؛ است» تعدد معنوي«ة قواعد نيز سازگارتر است، اجراي قاعد

.گيرد كه مجازات شديدتر دارد قرار مي

و مطلقة رابط.5  تعدد معنوي
دوا، رابطهعنوانودةگاهي رابط و اين و مقيد است دو را نمي عنواني مطلق عنوان توان

به وجود، زيرا تا زماني كه جمع عرفي ميان دو قانون امكان داشته باشد،متعارض ناميد  تعارض

يكي از راه نمي و تقييد نيز هاي ديگري نيز براي جمع عرفي بيان راه. هاي جمع عرفي است آيد

.)205صق،.هـ1405مظفر،( قدر متيقني براي هر دو دليل وجود داشته باشد اينكه مانند؛شده است

كه هر گاه يك دليلْ ها پذيرفته اصوليةهم و دليل ديگر مقيد باشداند  دليل مقيد، مقدم، مطلق
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 تقدم دليل مقيد بر دليل مطلق اختالف نظر وجودة هر چند در مورد نحو؛بر دليل مطلق است

به عده.دارد و دليلاي آن را  آن را ناشي از مقدمات حكمت گروهيداللت لفظي دانسته

و قانون مقيد شامل.)190ص،1387ايرواني نجفي،(دانند مي يك در هر صورت چنانچه قانون مطلق

و قوي،فرد شوند تر از حكم قانون مطلق طبيعي است كه شمول حكم قانون مقيد، ظاهرتر

.)130صق،.هـ 1429خراساني،(به قانون مقيد عمل نمود از همين روي بايد،بوده

يكي از آنها رابط و و مقيد وجود دارد  قانون مجازاتةمصاديق فراواني براي قوانين مطلق

و و كالهبرداري و اختالس و قانون مجازات مرتكبين ارتشا اخاللگران در نظام اقتصادي كشور

سك« جرم،در قانون نخست.قانون مجازات اسالمي است و ضرب وةجعل اسكناس  قلب

و و قاچاق اموال فرهنگي و ارتشا به قيودي.بيني شده است پيش»...احتكار  منتها مقيد

به.شده است» عمده بودن«و» مقابله با نظام جمهوري اسالمي ايران« همچون  پس اين قانون

و مجازات خاص ايندعنوان قانون مقيد بر قوانين مطلق، تق  يعني اعدام يا حبس،قانونم دارد

و مينيز از پنج تا بيست سال تعدد معنوي«ةاين قوانين مشمول قاعد. گردد ضبط اموال اعمال

 زيرا شرط شمول اين قاعده آن است كه دو عنوان مجرمانه شامل فعل واحد،نيستند» جرم

مي اما در اينجا يك عنوانْ،بشود و عنوان ديگر مقيد و مطلق است و قتي جرم همراه با قيد باشد

مي،تحقق يابد  يك اين قانون آمدهةماد»ج« مثال در بندرايب. شود از شمول عنوان مطلق خارج

 عمده از فروش غيرمجاز تجهيزاتةاستفاد اخالل در نظام توليدي كشور از طريق سوء«:است

و و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و ارتشاي فني يا رشا

هاي عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختالل در سياست

و امثال آنها و غيرعمده ترديدي نيست.»توليدي كشور شود  پس در مورد حكم ارتشاي عمده

بهة اما در مورد مصاديق آن، ممكن است شبه،آيدو اختالفي هم به وجود نمي  موضوعيه

بهترديدآن بودنهت به عمده يا غيرعمدبنس يعني؛ آيدوجود .وجود آيدي

و تعدد معنويةرابط.6  حكومت
كه عنوان مجرمانه  بدون اينكه،اي بر مصداق خاصي تحميل شود معناي حكومت آن است

اخالل در نظام اقتصادي« هرگاه،مثال رايب.شرايط آن عنوان در مصداق خاص فراهم باشد

ميه قصدب»كشور در درحالي؛كند مقابله با نظام صورت گيرد، عنوان محاربه پيدا كه اخالل

ب بهنظام اقتصادي كشور شرط محاربه . كارگيري اسلحه براي ترساندن مردم را نداردهويژه

كه، تفاوت دارد»تعدد معنوي«ة با قاعد»حكومت«  زيرا در حكومت فرض بر آن است

خا رايبگذار قانون  پس اگر؛ را بر جرمي تحميل كرده است»محاربه«صي عنوان مصالح

كه حكومت همان. گذار سازگاري ندارد با هدف قانون،مجازات شديدتر اعمال گردد گونه
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و از نامش پيداست ها گفته اصولي  يعني در اين مورد بايد عنوان؛به معناي زورگويي است،اند

م دليل حاكم بر دليل محكوم نيازدتق. هم نباشد هر چند شرايط آن فرا،حاكم مالك قرار گيرد

و استدالل ندارد  قانون2ة ماد.)627صق،. هـ 1408الحائري،(ي استي بلكه يك حكم عقال،به تبيين

سك«مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور، جرم  قلب يا قاچاقةجعل اسكناس يا ضرب

و كه موجبرام ديگرئو برخي جرا»اموال فرهنگي  اخالل در نظام توليد يا توزيع يا صادرات

زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد، محاربه چنانچه به قصد ضربه،شود واردات مي

و مجازات آن اعدام است و در ماد اما.محسوب كرده  قانون277ة محاربه تعريف خاصي دارد

به اين صورت توصيف شده است  از كشيدن سالح به قصد محاربه عبارت«:مجازات اسالمي

كه موجب ناامني در محيط گردد به نحوي  حال.»جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است

ميئو بسياري مواد ديگر كه جرا ياد شده2ةماد برم خاصي را در حكم محاربه دانند، حاكم

ن،و مقررات محاربه هستند277ةماد ر آنها را محاربه فرض گذاو قانونبوده زيرا واقعاً محاربه

و شرايط محاربه؛كرده است مئو برخي جرا»انتقال مال غير«جرم. را ندارند هرچند اركان

كه در قانون به عنوان مي»كالهبرداري«ديگر از شناخته و در اين استين قبيلاشوند نيز

در،را اعمال كرد» تعدد معنوي جرم«ةتوان قاعد موارد نمي مواردي اجرا زيرا اين قاعده

كه مي حكومت. حاكم بر قانون ديگر نباشد يك قانونْ،بوده دو قانون يك عمل مشمولشود

 گاهي يك قانون موضوع قانون ديگر را توسعه:يك قانون بر قانون ديگر به دو صورت است

مي؛دهد مي .دهد يعني عملي را كه فاقد شرايط يك عنوان مجرمانه است مشمول آن عنوان قرار

ميةاهي دامنگ به رغم اينكه واجدئ يعني برخي جرا؛كند موضوع قانون ديگر را محدود م را

مي است، خاصيةشرايط عنوان مجرمان . سازد از شمول آن خارج

و تعدد معنويةرابط.7  ورود
به. وارد بر قانون ديگر نباشديكي از شرايط تعارض دو قانون آن است كه يك قانونْ ورود

آ كه يك دليلْاينن معناي  مانند تقدم اماره بر اصل؛ موضوع دليل ديگر را از ميان بردارداست

ب، زيرا موضوع اصل عملي شك در حكم است،عملي شكي اقي ـــ پس وقتي اماره بيايد

و»دليل مورود«بر»دليل وارد«دليل تقدم. اندم نمي كه ادله بيانگر حكم هستند  آن است

مي،نندك موضوع را بيان نمي  1380خوئي،( شود كه موضوع آن فراهم باشد پس حكم زماني اجرا

مي.)379ص .ماند پس موضوعي براي اصل عملي باقي نمي،رود وقتي اماره بيايد شك از بين

جا؛ورود گاهي در دو قانون است و گاهيي كه هر دو قانونْي مانند  مقيد به عدم ديگري باشد

و حالت دوم مي شوددر يك قانون است به پنج قسم تقسيم يك: خود كه صرف جعل  ورودي

شود؛ ورودي كه فعليت يك قانون، موضوع قانون قانون موجب برداشته شدن قانون ديگري مي
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مي ديگر را برطرف مي كه اجراي يك قانون، موضوع قانون ديگر را زايل ؛دكن كند؛ ورودي

ميورودي كه با اصول يك قانون، موضوع قانون ديگر از يك بين كه تنجيز رود؛ ورودي

ب ميــــقانون، موضوع قانون ديگر را كه شبهه.)50ص. هـ 1405هاشمي،( كند رطرف  در مواردي

مي در حدود به ميئموضوع جرا» درأ«ةآيد، قاعد وجود در همچنان؛سازدم حدي را منتفي كه

به قانون، مثالرايب. برخي جرائم به آن تصريح شده است م تعزيري رافعئدر جرا جهل

مي،وليت نيستئمس به قانون شود، حد ساقط هرگاه. گردد اما در جرم زنا هرگاه ادعاي جهل

و يك قانون به صورت صريح يا   قانون ضمنيدو قانون در مورد يك جرم وجود داشته باشد

 وارد بر قانونخْ زيرا قانون ناس،رسد نمي» تعدد جرم«ة نوبت به قاعد،ديگر را نسخ كرده باشد

مي منسوخ مي و موضوع آن را منتفي  قانون مجازات اسالمي208ة مثال مادرايب. سازد باشد

مي1370مصوب مي قتل عمدي را بيان و عمل كند كه شاكي ندارد يا شاكي گذشت كند

و معاون قتل نيز به يك تا پنج سال حبس محكوم  مرتكب سه تا ده سال مجازات حبس دارد

و 1375 قانون مجازات اسالمي مصوب612ةماد.دشو مي  نيز حكمي مشابه را بيان كرده است

به مادهمي208ة ناسخ ماد612ة اما ماد،اين دو ماده گرچه شبيه هم هستند و بايد 612باشد

و در چنين مواردي اگر مجازات به قاعد نمي،ها متفاوت باشد استناد شود تعدد«ةتوان با استناد

كه يك قانون وارد. مجازات شديدتر را اعمال كرد،»يمعنو پس بايد توجه داشت در مواردي

 زيرا شرط اجراي اين قاعده،را اجرا كرد» تعدد معنوي«ة توان قاعد نمي،بر قانون ديگر باشد

كه هر دو قانون به اعتبار خود باقي باشند ، قانون»وارد« در ورود با آمدن قانونولي،آن است

ميبي»دمورو« .شود اعتبار

و قاعدئجراةرابط.8  تعدد معنويةم مرتبط
مستقلي دارد يا عمل مجرمانه مجرمانة اي موارد هر يك از اجزاي جرم مركب، عنوان در پاره

را يا قانون) جرم اعتيادي( صورت گيرد تا جرم رخ دهدبار بايد چند  گذار چند عنوان مجرمانه

ش( يك جرم دانسته است  مثالً يك جرم مقدمه؛و يا چند جرم با يكديگر رابطه دارند) املجرم

 اين موارد نيز بايد دقت كردبا» تعدد معنوي«ة قاعدة در مورد رابط. جرم ديگر استةيا نتيج

.ريب قاضي نشودفتا موجب

 جرم شامل.8.1
كه در تبصر،يكي از اين موارد ت اسالمي آمده قانون مجازا133ة سوم مادة جرم شامل است

كه مجموع جرا«:است ،م ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشدئدر صورتي

و مقررات تعدد جرم اعمال نمي ميشود به مجازات مقرر در قانون محكوم پس،»گردد مرتكب
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اني هاي فراو نمونه. تفاوت دارد»د معنوي جرمدتع« عنصر قانوني اين مورد نيز با عنصر قانوني

اند دانان آن را منحصر در مواردي كرده چند بسياري از حقوقهر؛م وجود داردئ جرا اينبراي

 عنوان سومي براي آن قرار،گذار به صراحت دو عنوان مجرمانه را با هم جمع كردهكه قانون

به صورت جداگانه رخ دهند»حمل اسلحه«و»سرقت« مانند،داده باشد  مجازات، كه اگر

 مجازات همين،پيدا كرده» سرقت مسلحانه« عنوان، اما هرگاه همراه با هم باشند،دارندمستقلي

.شود جرم اعمال مي

 جرم مقدمه.8.2
كهمصداق  جرم ديگريةمقدم آن است كه جرميكرد، بيان حالت براي اين توانمي ديگري

خا؛ برايباشد به عنف وارد منزل ديگري شود، جرم ص محسوب نمونه هرگاه شخصي

و ورود به عنف،شود مي  اما هرگاه ورود به منزل براي ارتكاب سرقت، مستلزم تخريب محل

در،باشد در. سرقت استة زيرا ورود به عنف مقدم،پي خواهد داشت فقط مجازات سرقت را

و سرقت را مشمول قاعد اينجا نمي  زيرا دو عمل،دانست» تعدد معنوي«ةتوان ورود به عنف

د معنوي در مواردي است كه فعل واحدي مشمولدتعة حال آنكه قاعد؛رخ داده است جداگانه

با»تباني براي ارتكاب جرم«مثال ديگر براي اين مورد. دو عنوان مستقل مجرمانه باشد همراه

مي. استجرم اصليتحقق   زيرا تباني براي،دشو در اينجا فقط مجازات جرم اصلي اعمال

ميارةارتكاب جرم مقدم و زماني و مجازات تكاب جرم اصلي است توان جرم تباني را تعقيب

.كه جرم اصلي رخ نداده باشدد كر

و نتيج.8.3  مجرمانهةجرم اصلي
 سارق مال مسروقه را بفروشد مانند اينكه؛ باشدي منطقي جرم ديگرة جرمي نتيجممكن است

ب،دارد» انتقال مال غير« فروش مال ديگري عنوان مستقلِدر اينجا.يا مخفي كند عنوانه اما

و از همين رو ميان اعمال» سرقت« جرمةنتيج تعدد«يا» تعدد معنوي«ة قاعدرخ داده است

.ترديد وجود دارد» مادي

ميشده مال سرقتسارقْ اما، جرم مستقلي است»كردن مال ديگري مخفي« تا را مخفي كند

تا عملش كشف نشود يا آن را مي  منطقية پس اين رفتارها نتيج؛ ثمن تملك نمايدفروشد

 ارديبهشت19به تاريخ 10693ةشمار دوم ديوان عالي كشور در رأيةشعب. سرقت هستند

مي230ةماد«: در اين خصوص چنين حكم كرده است1317 و عامداًكه گويد هر كس عالماً

به قرينياشيا و بر حسب مستفادة مسروق را مخفي كند  از ظاهر آن، ناظر به موردي قيد علم

كه پنهان و عمل او فقط پنهان كردن مال باشد، خودةكنند است  شركت در اصل سرقت نداشته
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به دست آمده استةوسيلبهكه هم. سرقت ديگري به محكوميت كسي بنابراين صدور دادنامه

و هم از جهت اخفاي مال مسروق، مجوز قانوني ندارد اين نظر همه، اينبا.»از جهت سرقت

و دوباره  و آن را بفروشد هم مطرح شده است كه اگر كسي مال ديگري را سرقت كند

سه مجازات را تحمل كند،خريداري كند و بايد  1374مير محمد صادقي،( مرتكب سه جرم شده

مياما.)207 كه شخصي هنگام ورود به عنف دستگير  چنانچه عمل وي عنوان؛شود در موردي

س«  زيرا،تر است جرم قوي» تعدد معنوي«ة احتمال شمول قاعد،نيز داشته باشد» رقتشروع در

ص،2002القهوجي،( در اينجا وجود دارد،باشد ركن اصلي تحقق اين قاعده كه وحدت فعل مي

657(.

و امكان تحقق چند؛ جرم بايد منطقي باشدةنتيج  پس اگر شخصي مرتكب جرمي شود

را،د داشته باشد ديگر نيز وجوةعمل مجرمان و اختيار خودش يك جرم  اما مرتكب با اراده

به حساب آورد نمي، انجام دهد،انتخاب كرده چنانچه، مثالرايب. توان هر دو را يك جرم

و يا نمي، سپس آتش بزند يا تخريب كندشخصي اتومبيل ديگري را سرقت كرده توان تخريب

داةمال را نتيجسوزاندن  از منطقي جرم سرقت و يا تصرف در مال مسروقه را اعم نست

و معنوي دانسته  تخريب را مانند فروش به حساب آورد؛ نتيجه اينكه چنين،تصرف مادي

،اي موارد اظهار نظر صريح آسان نيست البته در پاره.شود حالتي تعدد مادي جرم محسوب مي

كه شخصي انبا هدفاز جمله مواردي مي ارتكاب جرمي، جرم ديگري را براي؛ مثالًدهد جام

قطع اشجار جنگل مقداري از اراضي جنگل را تصرف عدواني كند يا برعكس، درختان جنگل 

ياةدر اينجا يك جرم نتيج. تصرف عدواني قرار دهدمورد را قطع كند تا زمين آن را   منطقي

يا جهت زيرا براي تصرف زمين جنگلاست، منطقي جرم ديگرةمقدم و ساز  ساخت

ت عمومي ديوان عالي كشور در رأيئهي،اينوجودبا. رزي بايد درختان آن را قطع نمودكشاو

حس،1384 اسفند23 به تاريخ685ة شمارةوحدت روي با چنين موردي را تعدد مادي به

كه مستوجب دو مجازات .استآورده

ميةگاهي نتيج كه آن عمليات سبب منطقي يك جرم با عمليات خاصي انجام شود

 مثال سارقي كه مال رايب. مجرمانه مشمول عنوان مجرمانه خاصي قرار گيردة نتيجگردد مي

را براي اينكه خريدار متوجه سرقتي بودن مال نشود، فاكتور خريد،مسروقه را ربوده است

مي كند يا عمليات متقلبانه جعل مي به كار و در نتيجه، فروش مال يك نتيج اي وةبرد  ساده

مي» كالهبرداري«يا» جعل سند«ة بلكه عنوان مجرمان،منطقي نيست در اين موارد. كند نيز پيدا

تعدد«يا» جرم شامل«يا» تعدد معنوي«ةنيز ترديد وجود دارد كه عمل مرتكب مشمول قاعد

مي احتمال اخير منطقي.باشدمي» مادي  فعل واحد نيست تا تعدد زيرا عمليات مرتكب،نمايد تر

و جعل يا كالهبرداري نتيجمعنوي به حس . منطقي سرقت هم نيستةاب آيد
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 ارتكاب جرمةجرم بودن وسيل.8.4
به قتل كند يا به وي توهين نمايدچنانچه مي، شخصي با تلفن ديگري را تهديد توان گفت آيا

يا» توهين«يا» تهديد«و» مزاحمت تلفني«جرم  و بايد دو مجازات اعمال گردد رخ داده است

ميفقط  اول اينكه:وجود دارداحتمال سه در اينجا گيرد؟ مجازات شديدتر مورد حكم قرار

مي، بوده» تعدد معنوي«ةچنين حالتي مشمول قاعد به مجازات شديدتر داده ؛شود فقط حكم

بهاي اي نيست بلكه با هر وسيله جرم توهين يا تهديد، جرم وسيلهاحتمال ديگر اينكه  يعني

و تلفنيكتبي، شفاهصورت  پس فقط مجازات توهين يا تهديد مورد، ممكن است رخ دهدي

كه؛گيرد حكم قرار مي و توهين باشد، اگر قصد مرتكباحتمال سوم آن است ايجاد مزاحمت

مي،د معنوي استدتع  قصد مزاحمت اما چنانچه مرتكب.باشد زيرا اركان هر دو جرم فراهم

مي،ن يا تهديد باشد بلكه قصد وي فقط توهي،نداشته باشد شودبه مجازات همين جرم محكوم

يك،ضعيف است» تعدد معنوي« در اينجا هم احتمال.)262ص،1368هاي قضايي، مجموعه نشست(  زيرا

.عمل مشمول دو عنوان مجرمانه مستقل نيست

 نتايج متعدد.8.5
و عمل وي نتايج متعددي را در پي ؛داشته باشدممكن است شخصي مرتكب جرمي شده

كه در كنار آن است آتش و خرمن شخص ديگري هم مانند اينكه خرمن شخصي را آتش بزند

دو:در اينجا دو حالت قابل تصور است. بگيرد كه عمل مرتكب تبديل به  يك حالت آن است

حالت. خواهد بود»مئتعدد مادي جرا« عمل جداگانه شود كه در اين صورت مشمول حالت

ك كه؛ه تعدد موضوع تأثيري در تعدد عناوين مجرمانه نداشته باشدديگر آن است  مانند شخصي

به سرقت ببرد به صورت مداوم اموال داخل مغازه را هيچ،حالهربه. اي را يك از اين دو حالت

؛حالت ديگري شبيه اين حالت نيز قابل تصور است. به حساب آورد» تعدد معنوي« توان نمي

حكم، محكوم گرديده ريالشخصي براي كالهبرداري مبلغ يك ميليون مثالًبه اين صورت كه

اين حالت نيز. اما بعداً معلوم شود كه مقدار كالهبرداري دو ميليون ريال بوده است،اجرا شود

و تابع مقررات خاصي است» تعدد معنوي«با  . تفاوت دارد

 نتيجه
ب كه تعدد معنوي جرمميراز آنچه گفته شد چنين و شرايط خاصي دارد كه آن را از آيد اركان

و جراييها حالت ميئ همچون تخصيص، تقييد، حكومت، ورود ترين مهم.سازدم مرتبط جدا

و حالت دو»تعدد معنوي«هاي مشابه، آن است كه در حالت مالك براي تمايز اين حالت هر

و دادگاه با به اعتبار خود باقي است يد مجازات شديدتر را عنوان مجرمانه با مجازات خاص
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و حتي دادگاه بايد مجازات خفيف تر را نيز در حكم بياورد تا چنانچه مجازات اعمال كند

به هر دليلي اجرا نشد، مجازات خفيف يك اما در حالت. تر اجرا شود شديدتر هاي ديگر، فقط

مي عنوان با يك مجازات باقي مي و تخصيص يا تقييد يا ورود يا حكومت سبب كه ماند شود

يا،عنوان عام يا مطلق يا محكوم يا مورود، اعتبار خود را از دست داده  عنوان خاص يا مقيد

هايم مرتبط نيز عنوان جديدي جاي عنوانئدر جرا. وارد يا حاكم به تنهايي قابل اعمال باشد

مي قبلي را مي و يا عنوان مقدمه يا نتيجه از صحنه خارج  كيفري قضات،به هر روي. شود گيرد

ها دقت فراوان نمايند تا هر جرمي با مجازات قانوني خودش تعقيب بايد در تفكيك اين حالت

و از اختالط كه در آرا شود مي دادگاهيهايي .شود پرهيز گردد ها ديده
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