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Abstract  
Multiplicity and recurrence of crime as 
general aspects of aggravation of 
punishment, they are one of the effective 
factors in determining the punishment of 
the offender. These two institutions 
because of their importance in 
determining the amount of punishment, 
in line legislative process, always have 
changed. Law on Reducing the 
Punishment of Imprisonment, approved 
in 2020, the legislative policy and 
philosophy inherent, reduced prison 
sentences, are also not an exception. And 
has fundamentally changed these 
institutions, thus, despite the fact that the 
multiplicity and recurrence of the crime 
are considered as grounds for 
aggravation of punishment, but in the 
law of reduction, they have evolved with 
a reductionist approach. Therefore, in 
this research, with a practical approach, 
descriptively-analytically, these changes 
are examined and the achievements of 
this article include identifying the 
challenges and achievements of the 
mentioned law in relation to the 
multiplicity and repetition of crime. 
Keywords: Achievement CHallenges, 
Multiplicity of Crime, Recidivism, 
Reduction Law, Imprisonment. 

  چکیده
عـام تشـدید مجـازات، از عوامـل      تعدد و تکرار بـه عنـوان جهـات   

باشند. این دو نهاد به واسـطه  موثر در تعیین میزان مجازات مجرم می
در تعیین میزان مجازات، در سیر مراحل قانونگـذاري،   ها آناهمیت 

اند. قانون کاهش مجـازات حـبس   همواره دستخوش تغییراتی شده
ا سیاسـت تقنینـی و فلسـفه ذاتـی، کـاهش      ، ب1399تعزیري مصوب 

مجازات هـاي تعزیـري، نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نبـوده و نهادهـاي         
، علیـرغم  رو ازایـن مذکور را مورد تغییرات اساسی قرار داده اسـت.  

تعدد و تکرار، به عنوان جهات تشدید مجـازات مـی باشـند،     که این
ولـی کیفـر   اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، بـا رونـد نز  

اند. با توجه به تحوالت قانون کاهش پیرامون نهادهـاي  متحول شده
مذکور، تفسیر و اتخاذ رویـه قضـائی متناسـب بـا رسـالت و فلسـفه       

سـوال اصـلی مطـرح    باشد. ذاتی قانون کاهش، اهمیت پژوهش می
هاي فراروي قـانون کـاهش   ها و چالشاین است که، نوآوريشده 

ــا ر   ــژوهش ب ــن پ ــه صــورت   چیســت؟ در ای ــاربردي، ب ویکــرد ک
دسـتاردهاي  ین تـر  مهـم تحلیلی ایـن تغییـرات بررسـی و    –توصیفی

ها شامل؛ تعیین دامنه حـداقل مجـازات   پژوهش در رابطه با نوآوري
در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در 
جرائم تعزیري با درجه هفت و هشـت و بـا وصـف حـذف قاعـده      

هــا و همچنــین نــوآوريین تــر مهــمبــه عنــوان جمــع مجــازات هــا، 
تفکیک جرائم بـه مختلـف و مشـابه بـا وصـف عـدم تعیـین معیـار         
مناسب براي تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و... بـه  

  چالش فراروي قانون کاهش می باشند.ین تر مهمعنوان 
هـا، تعـدد، تکـرار، قــانون    : دسـتاورد، چـالش  واژگـان کلیـدي  
 یري.کاهش حبس تعز
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  مقدمه
رتکاب عملیات مجرمانه توسط مرتکب واحد، با توجه به کیفیت رفتار ارتکابی، عناوین مجرمانه، ا     

زمان ارتکاب جرائم و سابقه محکومیت مرتکب، حسب مورد مشمول مقررات تعدد و تکرار جرم با 
شده است. نظر  گردد و در این راستا صور مختلفی توسط قانونگذار پیش بینیآثار کیفري متفاوت می

نهادهاي تعدد و تکرار جرم به عنوان عوامل عام تشدید مجازات، در تعیین میزان مجازات  که ینابه 
تغییرات اساسی  1399 مصوب يریتعز حبس مجازات کاهش قانونباشند، در متهم بسیار موثر می

ت داشته و گامی موثر در اند، که برخی از این تحوالت با توجه به رسالت قانون مذکور جنبه مثبداشته
باشند. به عنوان مثال در صور مختلف تعدد و تکرار، ها میراستاي حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان

دامنه مجازات حبس تعزیري را از حیث حداقل و حداکثر تعیین نموده و همچنین به چالش هاي 
یا عدم اجراي مجازات پایان  نهادهاي ارفاقی از قبیل تعلیق اجراي مجازات و عفو، از حیث اجراء

بخشیده است. از طرفی نیز برخی از تغییرات به علت استفاده از معیارها و عبارات مبهم باعث حصول 
 يریتعز حبس مجازات کاهش قانونهاي به عنوان مثال یکی از نوآوري اند.اي شدههاي عدیدهچالش
تفاده از این ضابطه در عمل باعث حدوث باشد. اس، تفکیک جرائم به مختلف و مشابه می1399 مصوب
آیا منظور از مشابه بودن جرائم، یکسان بودن ماهیت جرائم  -الفهائی بدین شرح گردیده است: چالش

آیا اشکال  -شوند یا مختلف؟ پآیا مشتقات جرائم با جرم اصلی، مشابه محسوب می -است؟ ب
آیا مراحل ارتکاب جرم تاثیري در مشابه -د؟ تباشمسئولیت کیفري در امر مشابه بودن جرائم موثر می

در جرائم با صور مختلف؛ مانند سرقت هاي تعزیري و یا جرم جعل  -یا مختلف بودن جرائم دارند؟ ث
باشند، در صورت ارتکاب چند مصداق مختلف توسط مرتکب واحد، از که داراي مصادیق مختلف می
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ها، در موارد تعیین یا مختلف؟ عالوه بر این چالشحیث مقررات تعدد، مشمول تعدد مادي مشابه است 
هاي اساسی در زمان دیدگان، چالشمجازات واحد، پیرامون تعدد مادي مشابه، در رابطه با حقوق بزه

  صدور حکم و اجراي مجازات، براي مراجع قضائی ایجاد نموده است.
 حبس مجازات کاهش قانوناي هها و چالشکه، دستاورد حال در پژوهش حاضر تالش براین است   
در باب تعدد و تکرار جرم با رویکرد کاربردي احصاء و راهکارهاي منطقی با توجه به فلسفه  يریتعز

  ها ارائه گردد.ي، در راستاي برطرف نمودن چالشریتعز حبس مجازات کاهش قانونذاتی 
  نوآوري هاي تعدد و تکرار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  -1
هاي تعزیري، پیش بینی طرق است کیفري قانونگذار در تصویب قانون کاهش مجازات حبسسی  

باشد. در این راستا، قانونگذار براي رسیدن به مختلف جهت حبس زدائی و کاهش جمعیت زندانیان می
این هدف مهم نهادهاي موثر در تشدید مجازات مجرمین، از قبیل تعدد و تکرار را دستخوش تحوالت 

  ه اي نمود، که در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم.عدید
 تعیین دامنه مجازات از حیث حداقل و حداکثر -1-1
تعیین دامنه مجازات از حیث حداقل  یکی از نوآوري هاي مهم قانون کاهش مجازات حبس هاي تعزیري،   

تعیین قلمرو حداقلی و  دستاورد قانون مذکور ینتر مهمو حداکثر مجازات می باشد. به عبارت دیگر 
 کاهش قانون 2 ماده لیذ 1حداکثري مجازات حبس در راستاي فلسفه ذاتی آن قانون می باشد. در تبصره

 نیا يبرا. است نموده استوار جرم یقانون مجازات حداقل اعمال بر را اصل قانونگذار ،يریتعز حبس مجازات
. تعیین دامنه حداقل مجازات است نموده ررمق يفریک محاکم قضات يبرا یانتظام ياجرا ضمانت اصل

حبس تعزیري، به عنوان یک اصل کلی هم در جرائم واحد، جرائم متعدد (اعم از مشابه و مختلف) و هم در 
  تکرار جرم پیش بینی شده است. که در ذیل هر یک از این موارد مورد بررسی قرار می گیرند.

  حداقل مجازات در جرم واحد -1-1-1
دادگاه در حکم  چه چنان«مقرر می دارد:  يریتعز حبس مجازات کاهش قانون 2ذیل ماده تبصره    

بر بندهاي مقرر  صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی 

                                                      
 :با اصالحات و الحاقات بعدي الحاق می شود 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18ر به ماده شرح زی : یک تبصره به 2ماده  - 1

بر بندهاي  دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی  چه چنان - تبصره
یش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به ب

  باشد. این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می
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کر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذ
با توجه به مقرره .» باشد کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می

باشد. عدم توجه مذکور، اصل بر اعمال حداقل مجازات قانونی جرم، در موارد ارتکاب جرم واحد می
حداقل قانونی،  باشد و تعیین مجازات بیش ازبه این امر مستلزم مجازات انتظامی براي مرجع قضائی می

قانون مجازات اسالمی و یا سایر جهات قانونی (مانند  18بر یکی از بندهاي مقرر در ماده ماده  باید مبتنی 
موارد تشدید عام و یا موارد تشدید خاص) باشد. علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر 

باشد، اما توجه اختبارات مقام قضائی میمر نشان دهنده محدود کردن قانونی باید ذکر گردد. ظاهر این ا
باشد، زیرا بند هاي ها میدقیق به این مقرره، نشان دهنده توجه قانونگذار به اصل فردي کردن مجازات

باشند و اصل قانون اخیرالذکر متفقاً در راستاي اصل فردي کردن مجازات ها می 18چهارگانه ماده 
تعیین مجازات بیش از حداقل را به مقامات قضائی داده است. مذکور اجازه الزم به مقام قضائی جهت 

  این نوآوري یک دستاورد مثبت می باشد. رو ینازا
  حداقل مجازات در تعدد مادي (مختلف و مشابه) -2-1-1
قانون  134ي، ناظر بر ماده ریتعز حبس مجازات کاهش قانون 12قانونگذار در بندهاي ب و پ ماده    

در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی  -بند ب«دارد: ، مقرر می1392ب مجازات اسالمی مصو
بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر 

چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر  -بند پ .مجازات مقرر قانونی است
تواند مجازات هر یک را بیشتر  جازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه مییک، حداکثر م

  » .چهارم آن تعیین کند از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک 
با توجه به بندهاي فوق قانونگذار، ضابطه تعیین حداقل مجازات قانونی در موارد ارتکاب دو یا سه جرم و    

حداقل مجازات در موارد ارتکاب دو یا سه  - جرم را مشخص نموده است. الفهمچنین ارتکاب بیش از سه 
جرم، عبارت است از، تعیین مجازات بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم. به عنوان 
مثال؛ مجازات قانونی جرم خیانت در امانت، سه ماه تا یک سال و نیم حبس تعزیري می باشد. در این حالت 

ر شخصی مرتکب دو یا سه فقره جرم خیانت در امانت گردد (البته در تعیین مجازات تفاوتی بین جرائم اگ
باشد) مجازات مرتکب از حاصل اجتماع حداقل (سه ماه) و حداکثر (یک سال و متعدد مشابه و مختلف نمی

باشد و میانگین آن، ده می نیم)، تقسیم بر میانگین آن دو (اجتماع سه ماه و هجده ماه، بیست و یک ماه حبس
ماه و پانزده روز) باید بیشتر باشد. یعنی حداقل مجازات قانونی، از ده ماه و شانزده روز شروع می شود، اما 
دامنه حداکثر مجازات توسط قانونگذار تعیین نشده است و این امر خود به عنوان یک چالش محسوب می 
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 حبس مجازات کاهش قانون 2شده در تبصره ذیل ماده  شود و براي حل این چالش، باید به اصل ذکر
توجه نمود. بر اساس اصل مذکور تعیین حبس بیش از حداقل مجازات، مستلزم رعایت  بندهاي  يریتعز

حداقل مجازات در موارد ارتکاب  - می باشد. ب 1392 مصوبقانون مجازات اسالمی  18چهارگانه ماده 
مجازات قانونی هر یک از جرائم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم بیش از سه جرم؛ در این حالت حداقل 

است و حداکثر مجازات هر یک از جرائم ارتکابی، حداکثر مجازات قانونی آن جرم، به عالوه یک چهارم 
حداکثر مجازات قانونی آن جرم می باشد (البته  اعمال یک چهارم حداکثر مجازات قانونی آن جرم از 

  ئی می باشد).اختیارات مقام قضا
 حداقل مجازات در تکرار جرم -3-1-1

قانون  137ماده «دارد: که مقرر می يریتعز حبس مجازات کاهش قانون 13بر اساس ماده     
علت ارتکاب جرم عمدي به موجب   هرکس به :شود شرح زیر اصالح می به  1392مجازات اسالمی مصوب 

درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت  هاي تعزیري از  حکم قطعی به یکی از مجازات 
حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم عمدي تعزیري درجه یک 
تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و 

حداقل مجازات مجرم در » .چهارم آن محکوم کند  حداکثر مجازات تا یک تواند وي را به بیش ازدادگاه می
صورت داشتن سابقه محکومیت قطعی موثر، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و 

چهارم آن محکوم نماید. قانونگذار در این ماده   تواند وي را به بیش از حداکثر مجازات تا یکدادگاه می
  مجازات را براي مجرم با سابقه تکرار پیش بینی نموده است. حداقل

 اعمال مقررات تعدد در جرائم تعزیري درجه هفت و هشت -1-2
ي، اعمال مقررات تعدد در جرائم ریتعز حبس مجازات کاهش قانونیکی دیگر از نوآوري هاي    

ور، جرائم تعزیري درجه مذک قانون 12 ماده 2تعزیري درجه هفت و هشت می باشد. بر اساس بند ت
هفت و هشت با یکدیگر، مشمول مقررات تعدد می باشند. به عبارت دیگر کلیه مقررات تعدد، اعم از 

لف بودن جرائم، دامنه حداقل و حداکثري تعیین مجازات و... تتعدد از حیث تعداد جرائم، مشابه و مخ

                                                      
د جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع : در تعد12بند ت ماده  - 2

شود. در جمع این جرائم با جرائم  و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش
شود و در هر صورت  درجه شش و باالتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می

  مجازات اشد قابل اجراء است.
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قانون مجازات اسالمی مصوب  134ماده  4بر این جرائم جاري می باشند. در حالی که بر اساس تبصره 
  3، مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیري درجه هفت و هشت قابل اجراء نبود.1392

مطلب جالب توجه این است که، این جرائم با جرائم درجه شش و باالتر، مشمول مقررات تعدد و متعاقبا تشدید     
  هاي کاربردي به شرح ذیل مطرح می گردند.مر پروندهمجازات جرائم اخیر نمی شوند. براي تبیین بهتر این ا

 مجازات قانون 4»641«پرونده اول: شخصی مرتکب جرائم مزاحمت از طریق تلفن (موضوع ماده 
و با مجازات قانونی تعزیر درجه هشت به میزان، پانزده روز  1375 مصوب راتیتعز پنجم کتاب یاسالم

 مجازات کاهش قانون 11ي درجه هشت، با توجه به ماده تا سه ماه حبس تعزیري، با مجازات تعزیر
 5»700«و تقلیل مجازات قانونی حبس جرائم تعزیري قابل گذشت، هجویه (موضوع ماده  يریتعز حبس
و با مجازات قانونی تعزیر درجه شش به  1375 مصوب راتیتعز پنجم کتاب یاسالم مجازات قانون

قانون  11ي، با مجازات تعزیري درجه هشت، با توجه به ماده میزان، پانزده روز تا سه ماه حبس تعزیر
مذکور و تقلیل مجازات قانونی حبس جرائم تعزیري قابل گذشت، مزاحمت ملکی (موضوع ماده 

و با مجازات قانونی تعزیر درجه  1375 مصوب راتیتعز پنجم کتاب یاسالم مجازات قانون 6»690«
قانون مذکور و تقلیل مجازات  11س تعزیري، با توجه به ماده هفت به میزان پانزده روز تا شش ماه حب

                                                      
ها با هم و  جرائم تعزیري درجه هاي هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات : مقررات تعدد جرم در مورد134اده م 4تبصره  - 3

  .هاي تعزیري درجه یک تا شش جمع می گردد نیز با مجازات
هاي مخابراتی دیگر براي اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالوه بر اجراي  : هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه641ماده  - 4

  .پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد ت، مرتکب به حبس ازمخابرا مقررات خاص شرکت 
هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا : 700ماده  - 5

  شود می شش ماه محکوم 
بندي، نهرکشی، حفر چاه،  تغییر حد فاصل، امحاي مرز، کرتکنی، دیوارکشی،  سازي از قبیل پی : هر کس به وسیله صحنه690ماده  - 6

زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی  غرس اشجار و
تأسیسات کشاورزي و دامداري و سارها، انهار طبیعی و پارك هاي ملی،  منابع آب، چشمه  شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،

اراضی و امالك متعلق به دولت یا شرکت هاي وابسته به دولت یا شهرداري ها  دامپروري و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر
شخاص المنفعه اختصاص یافته یا ا باقیه که براي مصارف عام  یا اوقاف و همچنین اراضی و امالك و موقوفات و محبوسات و اثالث

بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا   حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگري، مبادرت نماید یا
اقدام به هر گونه تجاوز و   مراجع ذیصالح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا

 .شود می مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم تصرف عدوانی یا ایجاد 
  .دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید
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 یاسالم مجازات قانون 7»608«قانونی حبس جرائم تعزیري قابل گذشت) و توهین ساده (موضوع ماده 
 8»1«و با مجازات قانونی جزاي نقدي درجه شش، با توجه به ماده  1375 مصوب راتیتعز پنجم کتاب
زات جزاي نقدي درجه شش براي جرم توهین ساده)، شده است. در این مذکور و پیش بینی مجا قانون

حالت، جرائم تعزیري مزاحمت از طریق تلفن و هجویه با مجازات قانونی درجه هشت و مزاحمت 
 قانون 12 ماده 9ملکی با مجازات قانونی درجه هفت مشمول مقررات تعدد مادي مختلف موضوع بند ب

  باشد. ین با مجازات قانونی درجه شش، مشمول مقررات تعدد نمیگردند، اما جرم توهمذکور می
پرونده دوم: در فرض مطرح شده در پرونده اول، اگر مرتکب عالوه بر جرائم مذکور، مرتکب جرائم 

 راتیتعز پنجم کتاب یاسالم مجازات قانون 10»674«دیگري شامل، خیانت در امانت  (موضوع ماده 
تعزیر درجه شش به میزان سه ماه تا هجده ماه حبس تعزیري، با توجه  نیو با مجازات قانو 1375 مصوب
قانون مذکور و تقلیل مجازات قانونی حبس جرائم تعزیري قابل گذشت)، جعل در اسناد  11به ماده 

و با مجازات  1375 مصوب راتیتعز پنجم کتاب یاسالم مجازات قانون 11»536«عادي (موضوع ماده 
قانون مذکور و  11به میزان سه ماه تا یک سال حبس تعزیري، با توجه به ماده  قانونی تعزیر درجه شش

تقلیل مجازات قانونی حبس جرائم تعزیري قابل گذشت) و رانندگی بدون پروانه مجاز (موضوع ماده 
و با مجازات قانونی تعزیر درجه  1375 مصوب راتیتعز پنجم کتاب یاسالم مجازات قانون 12»723«

                                                      
ضربه  74موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا  چه چنانبه افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک  توهین :608 ماده - 7

  ).خواهد بود ، جزاي نقدي درجه ششه موجب بند ج ماده یک قانون کاهش(ب و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي
شرح اقات بعدي بهبا اصالحات و الح 1375مصوب  تعزیرات - هاي مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی: مجازات1ده ما - 8

  قانون به جزاي نقدي درجه شش. 697و  608ج ـ مجازات موضوع مواد  :شودزیر کاهش یافته یا تبدیل می
: در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم 12بند ب ماده  - 9

  ات مقرر قانونی است.بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجاز
هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن  منقول یا نوشتههر گاه اموال منقول یا غیر :674ماده  - 10

ه مصرف بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا ب یا  هر کار با اجرت  یا براي وکالت یا
استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید  ها آنرا به ضرر مالکین یا متصرفین  ها آنبوده   معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او

  .به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
را مورد استفاده قرار دهد  ها آنتزویر  رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل وهاي غیر هر کس در اسناد یا نوشته: 536ماده  - 11

  .خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد  عالوه بر جبران
خصوص : هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدي وسایل موتوري که مستلزم داشتن گواهینامه م723ماده  - 12

همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوري ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت   است، بنماید و
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یک روز تا دو ماه حبس تعزیري) گردد، در این حالت، جرائم تعزیري مزاحمت از  هشت به میزان
طریق تلفن، هجویه و رانندگی بدون پروانه با مجازات قانونی درجه هشت و مزاحمت ملکی با مجازات 

 قانون 12 ماده13قانونی درجه هفت مشمول مقررات تعدد مادي مختلف بیش از سه جرم موضوع بند پ
ردند و جرائم توهین، جعل و خیانت در امانت با مجازات قانونی درجه شش مشمول گمذکور می

  می گردند. 12مقررات تعدد مادي مختلف بیش از سه جرم موضوع بند ب ماده 
  اعمال مجازات اشد قضائی (دادنامه اي) -1-3
جازات اشد در مقام اجراء تنها م ي،ریتعز حبس مجازات کاهش قانون 12ماده  14بر اساس بند ث   

اي قابل اجراء است. در این رابطه هیچ تفاوتی بین درجات مختلف مجازات قانونی جرائم نیست، دادنامه
تواند هر یک از درجات تعزیر باشد که مشمول تشدید به عبارت دیگر مجازات اشد دادنامه اي می

  مجازات شده است.
  حذف قاعده جمع مجازات ها -1-4
در راستاي اقتضاي عدالت و بر اساس این تفکر شکل گرفته است که به ازاي  ها،شیوه جمع مجازات   

بر اساس ، این قاعده ). اما190، 3،جلد1399است (اردبیلی،هر جرم، مرتکب سزاور یک بار سرزنش 
جرائم تعزیري درجه هفت و هشت مشمول  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134 ماده15»4«تبصره 

ها با هم و با مجازات هاي  تعزیري درجه یک تا شش شدند و این مجازاتیمقررات تعدد جرم  نم
قانون کاهش، این جرائم مشمول  12جمع می گردیدند. اما بر اساس منطوق و مفهوم بند ت ماده 

اي، قابل اعمال می باشد و باشند و قواعد تعدد جرم، یعنی مجازات اشد دادنامهمقررات تعدد جرم می
  زات ها به طور کلی حذف گردید.قاعده جمع مجا

  

                                                                                                                                   
تعزیري تا دو ماه یا جزاي نقدي تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه  ورزد براي بار اول به حبس

  .حبس محکوم خواهد شدتا شش ماه 
جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم  چه چنان: 12د پ ماده بن - 13

  .چهارم آن تعیین کند  تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک است. در این صورت دادگاه می
 یکی به شدا مجازات اگر و است اجراء قابل دادنامه در مندرج شدا مجازات فقط فوق، يبندها از کی هر در: 12 ماده ث بند -  14
 زمان مرور ای قانونی مجازات نسخ ،یخصوص یشاک گذشت لیقب از یموجب به یا شود لیتبد ای ابدی لیتقل یقانون علل از

 شدا مجازات ياجرا در یقبل شده اجراء مجازات زانیم صورت نیا در و شود می اجراء يبعد شدا مجازات گردد، اجراء  غیرقابل
  .است اجراء حکم در عفو و مجازات ياجرا قیتعل مشروط، يآزاد. شود یم محاسبه يبعد

 هـم  بـا  ها مجازات نیا. شود ینم اجراء هشت و هفت يها درجه يریتعز جرائم مورد در جرم تعدد مقررات: 134ماده  4تبصره  -  15
  .گردد یم جمع شش تا کی درجه يریتعز يها مجازات اب زین و
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  تعلیق مجازات و عفو به منزله اجراي حکم -1-5
، ابهام در رابطه با برخی نهادهاي حقوقی 1392یکی از چالش هاي قانون مجازات اسالمی مصوب     

ناظر بر مجازات در مرحله صدور حکم و اجراي مجازات بود. بدین ترتیب، اگر شخصی مرتکب 
گردید و مرجع قضائی در مقام تعیین مجازات، مجازات هاي متعدد براي متهم تعیین جرائم متعدد می

مجازات اشد را بر اساس نهاد تعلیق مجازات، تعلیق می نمود، این چالش  اجراءمی نمود و در مقام 
مطرح می گردید که آیا این تعلیق به منزله اجراي مجازات می باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دو 

محسوب می نمودند  اجراءظر متفاوت وجود داشت. برخی مراجع قضائی این شکل از تعلیق را به منزله ن
نبودند. برخی دیگر تعلیق اجراي مجازات  اجراءو در عمل با تعلیق مجازات اشد، سایر مجازات ها قابل 

مجازات ها نبود. اما را اجراي مجازات نمی دانستند و در عمل با تعلیق مجازات اشد، مانع اعمال سایر 
قانون مذکور، ابهامات ذکر شده پیرامون آزادي مشروط،  12ماده  16در قانون کاهش بر اساس بند ث

تعلیق اجراي مجازات و عفو برطرف گردید و این به عنوان یکی از دستاوردهاي قانون کاهش محسوب 
بعی و آثار جرم، مقررات گردد. شایان ذکر است، در صورت عفو عمومی، به جهت سلب مجازات تمی

  ).404، 1399گردد (منصورآبادي،اعمال نمیتکرار 
در قانون کاهش تعدد و تکرار جرم  ينهادها يفرارو هايچالش -2

 مجازات حبس تعزیري
هائی که داشته، اما در عمل و از حیث کابردي قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، علیرغم دستاورد   

   پردازیم.ها میدر قسمت از پژوهش به بررسی این چالش رو ینازاباشد. هائی روبرو می با چالش
 تفکیک جرائم به مختلف و مشابه -2-1
باشد. این اقدام قانونگذار یکی از نوآوري هاي قانون کاهش، تفکیک جرائم به مختلف و مشابه می   

در باب تعدد جرم   1370صوب باشد. زیرا در قانون مجازات اسالمی مدر واقع یک اقدام رو به عقب می
و براي تعیین مجازات، جرائم به دو دسته مختلف و مشابه تقسیم شده بودند، اما چون در عمل و در مقام 

براي پایان دادن به  1392هائی وجود داشت، قانونگذار در سال تعیین مجازات و تفکیک این دو چالش
ر قانون کاهش، علیرغم تجربه سابق، مجددا گامی رو ها اقدام به حذف این معیار نمود. اما داین چالش

به عقب برداشته و از تفکیک سابق استفاده نموده است. استفاده از این ضابطه  در عمل باعث حدوث 
  گردد.هائی به شرح ذیل میچالش

                                                      
  .است اجراء حکم در عفو و مجازات ياجرا قیتعل مشروط، يآزاد  :12 ماده ث بند -  16
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 آیا منظور از مشابه بودن جرانم، یکسان بودن ماهیت جرائم است؟ به عنوان مثال، آیا کلیه -الف   
باشند و ماهیت این جرائم با جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه جرائم علیه اموال داراي ماهیت یکسان می

هاي قانون آسایش عمومی متفاوت می باشد؟ براي پاسخ به این سوال باید به یافته هیعلامنیت و جرائم 
دن جرائم، عالوه رجوع نمود. در قانون مذکور براي مشابه محسوب ش 1370مجازات اسالمی مصوب 

بر داشتن ماهیت مشابه، یکسان بودن نوع جرم نیز ضروري بود. بنابراین براي مشابه محسوب نمودن 
جرائم، یکسان بودن جرائم نیز الزم است. به عنوان مثال جرائم سرقت و کالهبرداري از حیث ماهیت 

و براي مشابه محسوب شدن هردو جرم علیه اموال محسوب می گردند، اما این جرائم مشابه نیستند 
  جرائم الزم است نوع جرائم نیز یکسان باشند. 

شوند یا مختلف؟ به عنوان مثال، آیا جرائم در آیا مشتقات جرائم با جرم اصلی، مشابه محسوب می -ب  
حکم کالهبرداري (مانند جرم انتقال مال غیر)، یا جرائم با مجازات کالهبرداري با جرم کالهبرداري، 

شوند یا مختلف هستند؟ در رابطه با این سوال دو نظریه وجود دارد. برخی معتقد محسوب می مشابه
شوند، اما نظریه اکثریت بر این است که هستند که مشتقات جرائم با جرم اصلی، مشابه محسوب می

  شوند. مشتقات جرائم با جرم اصلی، با توجه به تفاوت در نوع جرم، مشابه محسوب نمی
عنوان  هیقضائ قوه یحقوق کل اداره 06/06/1399مورخ  7/99/676مشورتی شماره  نظریهرابطه  در این  

مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟ به عنوان مثال، آیا  جرائممالك تعیین  :سوالمی گردد. 
 جرائمبخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی از مصادیق  656هاي مشمول بندهاي مختلف ماده  سرقت

مشابه تلقی  جرائمتوان در زمره  شوند؟ آیا سرقت مسلحانه و سرقت عادي را می مشابه محسوب می
ارتکاب یک جرم خاص  -اولشوند:  محسوب می (مشابه) مختلف غیر جرائمدر موارد زیر  :پاسخ کرد؟

رغم   می که بهئجرا -دومهاي منطبق با یک ماده مشخص.  به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت
شوند؛ مانند  می ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته  تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات

هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.  سرقت
درات، ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صا رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن -سوم

واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و 
ها  دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آن -چهارممهمات از نوع واحد. 

ها مقرر شده  می که مجازات جرم دیگر درباره آنئارتکاب جرا -پنجمبینی شده است.  مجازات پیش
می که مجازات ئشود؛ مانند کالهبرداري و جرا است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب می

شروع،  -ششمشود.  ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداري محسوب می آن  کالهبرداري درباره
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  دیوانضمناً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه  معاونت و مباشرت در یک جرم.
عالی کشور (جعل و   هیأت عمومی دیوان 18/01/1377مورخ  624عالی کشور از قبیل رأي شماره 

استفاده از سند مجعول) برخالف ضوابط و معیارهاي فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب 
هاي  و همچنین سرقت 656هاي موضوع بندهاي مختلف ماده  شود. بنابراین کلیه سرقت عمل می

آمده است، تحت عنوان  1375به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب  651مسلحانه و عادي که در مواد 
 شوند. مشابه تلقی می جرائمهاي تعزیري، از نوع  کلی سرقت

باشد؟ به عنوان مثال، شخصی در آیا اشکال مسئولیت کیفري در امر مشابه بودن جرائم موثر می -پ   
مرحله مباشرت و در یک مرحله دیگر مشارکت و یا معاونت در جرم نموده  جرم کالهبرداري در یک

است، حال تفاوت در اشکال مسئولیت کیفري توسط مرتکب، تاثیري در امر مشابه یا مختلف بودن 
قانون کاهش توجه نمود. در کلیه بندها به جرم  12جرائم دارد؟  براي حل این چالش باید به متن ماده 

و معیار مشابه بودن با توجه به نوع جرم است و شکل مسئولیت تاثیري در مشابه یا  توجه نموده است
نظریه مشورتی در بند ششم  اداره کل حقوقی قوه قضائیه که یناضمن   مختلف بودن جرائم ندارد.

در موارد زیر «، به صورت کلی به این امر اشاره و اظهار داشته: 06/06/1399مورخ  7/99/676شماره 
  »شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. -ششم شوند: محسوب می (مشابه) مختلف غیر مجرائ

آیا مراحل ارتکاب جرم تاثیري در مشابه یا مختلف بودن جرائم دارند؟ به عنوان مثال شخصی در  -ت   
یک مرحله شروع به جرم سرقت نموده و در یک مرحله دیگر مرتکب جرم تام سرقت شده است، در 

نوع جرائم مرتکب مختلف است یا مشابه؟ در پاسخ به این چالش نیز با دقت نظر به منطوق  این حالت
قانون کاهش می توان به این نتیجه رسید که، ماده مذکور به جرم اشاره نموده است و میزان  12ماده 

در مشابه و عملیات اجرائی مرتکب را موثر در امر ندانسته است. بنابراین میزان عملیات اجرائی تاثیري 
نظریه مشورتی شماره در بند ششم  اداره کل حقوقی قوه قضائیه که ینامختلف بودن جرائم ندارد. ضمن 

 جرائمدر موارد زیر «به صورت کلی به این امر اشاره و اظهار داشته:  ،06/06/1399مورخ  7/99/676
  »ک جرم.شروع، معاونت و مباشرت در ی -ششم شوند: محسوب می (مشابه) مختلف غیر

- در جرائم با صور مختلف؛ مانند سرقت هاي تعزیري و یا جرم جعل که داراي مصادیق مختلف می - ث   

باشد، در صورت ارتکاب چند مصداق مختلف توسط مرتکب واحد، از حیث مقررات تعدد، مشمول 
اي در تعدد مادي مشابه است یا مختلف؟ سوال مطرح شده از حیث کاربردي موضوع چالش هاي عدیده

  باشد و در عمل باعث صدور آراء متفاوتی در محاکم کیفري گردیده است.مقام صدور راي می
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 که ینابه طور کلی در این رابطه دو نظریه قابل اعتناء وجود دارد. گروه اول: معتقد هستند با توجه به    
نظریه مشورتی شماره  نوع جرائم یکسان می باشد، لذا جرائم مشابه محسوب می گردند. در این رابطه

مطابق بند الف  :سوالعنوان می گردد.  هیقضائ قوه یحقوق کل اداره 28/07/1399مورخ  7/99/1068
ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات  جرائمقانون کاهش مجازات حبس تعزیري هرگاه  12ماده 

 جرائمماده که براي تعدد  تواند مطابق ضوابط مقرر در این شود و در این صورت دادگاه می تعیین می
مختلف هرگاه  جرائممختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند و مطابق بند ب ماده مذکور، در مورد 

بیشتر از میانگین حداقل و  جرائمم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن ئجرا
هاي عمومی  ون به آزار، سرقت از مکانمی مثل سرقت مقرئحداکثر مجازات مقرر قانونی است. آیا جرا

می مثل تخریب عادي یا تخریب اموال عمومی، از نوع مشابه و ئبري و یا جرا زنی و جیب یا شبانه، کیف
مختلف و مشمول بند ب همین  جرائمکه از نوع  شوند یا این قانون مرقوم می 12ماده » الف«مشمول بند 
عنوان «دد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات، تحت می که به رغم تعئجرا :پاسخ ماده هستند؟
ها استناد شده  یا انواع تخریب که در استعالم به آن  شوند؛ مانند انواع سرقت شناخته می» مجرمانه واحد

قانون مجازات  1399اصالحی  134شوند و مشمول بند الف ماده  غیرمختلف محسوب می جرائماست، 
قد هستند؛ اگرچه نوع جرم از حیث عنوانی یکسان است، اما از حیث شرایط و گروه دوم، معت اسالمی هستند.

باشند. به عنوان مثال جعل در همه اوضاع و احوال و همچنین از حیث میزان مجازات و کیفت ارتکاب متفاوت می
کارمند یا هائی از قبیل مرتکب جرم (باشد، اما مجازات آن با توجه به مولفهشرایط قلب متقلبانه حقیقت می

اي که صالحیت محاکم نیز در باشد، به گونهغیرکارمند)، موضوع جعل (سند عادي یا رسمی) و... متفاوت می
  باشد. این خصوص در بسیاري از موارد متفاوت می

رسد استدالل گروه اول با بنابراین با دقت نظر به استدالل مطرح شده توسط محاکم قضائی، به نظر می   
قانون کاهش سازگارتر هست، اما نظر گروه دوم با اصول کلی حاکم بر ماهیت جرائم و  فلسفه ذاتی

  باشد.تعدد مادي جرائم سازگارتر می
  تعیین مجازات واحد در تعدد مادي مشابه -2-2
یکی از نوآوري هاي قانون کاهش مجارات حبس هاي تعزیري، تعیین مجازات واحد براي جرائم    

قانون مجازات  134 دهتوسط متهم واحد می باشد. این در حالی است که در ما متعدد مشابه ارتکابی
، توسط ها آن، به تعداد جرائم ارتکابی مرتکب، صرفنظر از مشابه یا مختلف بودن 1392اسالمی مصوب 

مراجع قضائی و به استناد ماده مذکور تعیین مجازات می گردید. اما در قانون جدید، ارتکاب جرائم 
شابه به هر تعدادي تنها یک مجازات تعیین می گردد. حال سوالی که در این جا مطرح می متعدد م
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گردد، این است که این نوآوري  از حیث کاربردي، جنبه مثبت دارد یا منفی؟ براي پاسخ به این سوال 
  دو پرونده مختلف به صورت مفروض مطرح می گردد. 

) با تشکیل پرونده هاي صوري و به تعداد هفتاد فقره و فرض اول: کارمند بانکی (بانک دولتی -الف   
به نام مشتریان بانک (با وصف عدم علم و اطالع آنان)، قصد اخذ وام هاي متعدد براي خود دارد و قبل 

شود و در این راستا، نامبرده مرتکب هفتاد فقره جعل در اسناد از استفاده از اسناد مجعول دستگیر می
گردد. حال در این پرونده ع مشتریان تعداد هفتاد فقره شکایت علیه متهم مطرح میبا اطال گردیده است.

ارتکابی مرجع قضائی تنها یک مجازات براي  جرائمبر اساس مقررات جدید، با توجه به مشابه بودن 
مرتکب تعیین می نماید. با دقت نظر به مراتب یاد شده فوق، جرائم ارتکابی توسط متهم از جرائم 

هائی در تعیین باشند و در فرض اعالم گذشت شکات، مرجع قضائی با چالشابل گذشت میغیرق
  مجازات مواجه خواهد بود. 

 - در این راستا اعالم گذشت شکات با توجه به مقررات شکلی در دو مرحله قابل تصور است. یک   
، در موارد گذشت 1392مرحله قبل از صدور حکم قطعی:  با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب 

شاکی، در پرونده هاي شکات متعدد با جرائم متعدد علیه مجرم واحد، گذشت هر یک از شکات تنها در 
موضوع شکایت خود موثر بود و مرتکب از آن حیث و در آن جرم موضوع گذشت شاکی مشمول 

توجه به تعیین مقررات تخفیف می شد و گذشت شاکی  در دیگر جرائم متهم، هیچ تاثیري نداشت. با 
مجازات هاي متعدد و به تعداد جرائم ارتکابی، در عمل مراجع قضائی با چالشی مواجه نبودند. اما بر اساس 
قانون جدید و با وصف تعیین مجازات واحد براي جرائم (غیرقابل گذشت) متعدد مشابه متهم، در صورت 

عمال مقررات تخفیف مجازات با گذشت تعدادي از شکات، تکلیف مرجع قضائی در اعمال یا عدم ا
چالش مواجه می گردد. زیرا، از یک طرف تعدادي از شکات اعالم گذشت نموده اند و گذشت شاکی 
یکی از جهات تخفیف مجازات می باشد. از طرف دیگر تعداد دیگري از شکات تقاضاي مجازات متهم 

مرحله بعد از  - براي متهم می باشد. دورا دارند و در عمل نیز مرجع قضائی ملکف به تعیین مجازات واحد 
، گذشت شاکی در 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  17»483«صدور حکم قطعی: براساس ماده 

                                                      
 دن حکم از شکایت خود صرفنظر کندپس از قطعی ش غیرقابل گذشت جرائم: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در 483 ماده - 17

دادگاه  نظر شود. در این صورتدرخواست کند در میزان مجازات او تجدید صادرکننده حکم قطعی ند از دادگاهتوا علیه می محکوم
رسیدگی  این قانون  300 ماینده او با رعایت مقررات مادهالعاده و با حضور دادستان یا ن علیه در وقت فوق به درخواست محکوم

تبدیل علیه باشد تر به حال محکوم سبدهد یا به مجازاتی که منا کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می می
  .کند. این رأي قطعی است می
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جرائم غیرقابل گذشت  و بعد از صدور حکم قطعی، از جهات تخفیف مجازات محسوب و دادگاه 
ف مجازات اعمال نماید. حال در صادرکننده حکم قطعی می تواند در حدود قانون براي مرتکب  تخفی

صورتی که تعدادي از شکات در این مرحله اعالم گذشت قطعی و منجز نمایند، چالشی که در این مرحله 
مطرح می گردد این است که، با توجه به تعیین مجازات واحد و تعدد شکات با وصف گذشت برخی از 

ن حالت تکلیف مراجع قضائی در اعمال شکات و تقاضاي اجراي مجازات از طرف تعداد دیگر، در ای
قانون اخیرالذکر و یا عدم اعمال مقررات مذکور مشخص نمی باشد. این امر به عنوان  483مقررات ماده 

   18یکی از چالش هاي اساسی در مقام اعمال مقررات مذکور می باشد.
 قانون 19»11«ماده فرض دوم: شخصی مرتکب بیست فقره جرم خیانت در امانت شده است و بر اساس  - ب

قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم  674ي، خیانت در امانت موضوع ماده ریتعز يها حبس مجازات کاهش
 یاسالم مجازات قانون 20»100«، جرم قابل گذشت محسوب می گردد. بر اساس ماده 1375تعزیرات مصوب 

و رسیدگی و اجراي مجازات،  جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب: «1392 مصوب
علی ایحال با توجه به مراتب یاد شده فوق، در صورتی » منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وي می باشد.

که برخی از شکات قبل از صدور حکم قطعی، اعالم گذشت قطعی و منجز نمایند، مرجع قضائی در این حال 
برخی از شکات  اجراءصدور حکم قطعی و در مرحله  قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. اما اگر بعد از

یک که  ینااعالم گذشت قطعی نمایند و برخی دیگر خواهان اجراي مجازات باشند، در این حالت با توجه به 
مجازات براي جرائم متعدد متهم تعیین و صادر شده است، در این حالت مراجع اجراي حکم با چالش مواجه 

ست که بر اساس قانون سابق این چالش وجود نداشت و با توجه به تعیین مجازات به می باشند. این در حالی ا
 اجراءتعداد جرائم ارتکابی، مراجع اجراي حکم در صورت اعالم گذشت برخی از شکات، قرار موقوفی 

  صادر می نمودند و در مقام عمل، برخالف قانون جدید، هیچ چالشی وجود نداشت. 
  

                                                      
 کاهش قانون به توجه با  مشابه يماد تعدد موارد در مجازات نییتع یچگونگ رامونیپ یئقضا هیرو در صادره دادنامه نمونه -  18

  .المیا شهرستان دو يفریک دادگاه 103 هیشع 26/05/1399 مورخ 9909970842900886 شماره دادنامه يریتعز حبس مجازات
 - 104ماده :شود شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104ماده : 11 ماده - 19

گذشت  ذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابلزیري مندرج درکتاب دیات و فصل حد قعالوه بر جرائم تع
 ... 1375هاي بازدارنده) مصوب  )، کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات674( ...باشند، جرائم مندرج در مواد  می

  .قابل گذشت است
جرائم تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی  : در100ماده  - 20

  .اجراي مجازات است
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  ات مطابق مقررات عام در تعدد و تکرار جرماعمال تخفیف مجاز -2-3
 از 139 ماده و 134 ماده21»3«مطابق تبصره  و تکرار جرم، اعمال مقررات تخفیف در موارد تعدد    
دادگاه در صورت وجود جهات تخفیف، اختیار داشت، مجازات  1392 مصوب یاسالم مجازات قانون

جازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه م
اما در قانون کاهش حبس تعزیري، قانونگذار از معیارهاي سابق عدول نموده و در موارد  22تقلیل دهد.

تعدد و تکرار جرم، در صورت وجود جهات تخفیف، مطابق معیار و قواعد عام تخفیف اقدام می نماید. 
در تعدد جرم در صورت وجود جهات «دارد: ذکور اشعار میقانون م 12در این راستا بند خ ماده 

همچنین در » .شوداین قانون اقدام می 38و  37تخفیف مجازات براي هر یک از جرائم، مطابق مواد 
شرح  به  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  139ماده «دارد: و در باب تکرار جرم مقرر می 14ماده 

در تکرار جرائم تعزیري، در صورت وجود جهات تخفیف  :شود یزیر اصالح و تبصره آن ابقاء م
این اقدام قانونگذار اگرچه در راستاي فلسفه وجودي » .شوداین قانون اقدام می 38و  37مطابق مواد 

هیچ تفاوتی  که یناباشد، اما از حیث ي مجازات امري پسندیده میریتعز حبس مجازات کاهش قانون
متهم با جرائم متعدد و یا با سابقه تکرار جرم هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد با بین متهم با جرم واحد و 

  باشد.عدالت قضائی و اصل انصاف سازگار نمی
  اعمال مقررات تعدد معنوي در موارد فعل واحد با نتایج متعدد -2-4

د معنوي، ي قانونگذار از معیار تعدریتعز حبس مجازات کاهش قانون 12ماده  23بر اساس بند چ    
در تعدد نتیجه رفتار  جهت تعیین مجازات متهم در موارد رفتار واحد با نتایج مجرمانه اتخاذ نموده است.

باشد. در واقع، وحدت در رفتار    ارتکابی مرتکب واحد است، اما نتایج حاصله از این رفتار، متعدد می
در تعدد  به عبارت دیگر، ).135 ،1381(طاهري نسب،ارتکابی و تعدد در نتایج مجرمانه وجود دارد 

نتیجه، رفتار مجرمانه واحد و نتایج حاصل از آن متعدد است و وجود همین نتایج متعدد موجب شده 

                                                      
: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و 134ماده  3 تبصره - 21

  .مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد چه چنانحداکثر و 
اساس قانون مجازات  تخفیف مجازات بر ی پیرامون چگونگی تعیین مجازات در موارددر رویه قضائ نمونه دادنامه صادره -  22
  دادگاه کیفري دو شهرستان ایالم. 103شعیه  16/01/1399مورخ  9909970842900017دادنامه شماره  1392اسالمی

 به مرتکب شود، حاصل متعدد مجرمانه جینتا واحد، مجرمانه رفتار از ،يریتعز جرائم در که یصورت در: 12ماده بند چ  -  23
  .شود یم محکوم داش جرم مجازات



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        54

 

دیدگاهی  1392شاید دیدگاه قانونگذار در سال «است که از مصادیق تعدد مادي شمرده شود و 
، 1395،همکارانآبادي و   (حاجی ده بوده آوردمحور بوده که تعدد نتیجه را در ذیل تعدد مادي   نتیجه
-تعدد معنوي، اگر رفتار واحد، عنصر مادي جرائم متعدد را تشکیل دهد، به اعتبار عنوان اما در ).118

حالی است که بر اساس  ). این در190، 3،جلد1399است (اردبیلی،هاي مجرمانه متعدد قابل تعقیب 
در صورتی که از رفتار «که مقرر می داشت:  1392وب قانون مجازات اسالمی مص 134ماده  1تبصره 

در واقع بر اساس » .شودمجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می
  24گردید.قانون سابق، فعل واحد با نتایج متعدد مشمول مقررات تعدد مادي می

یک رفتار بیشتر صورت  ها آنکه در هر دو نقطه اشتراك تعدد نتیجه با تعدد معنوي در این است    
گیرد و ممکن است بر این رفتار مجرمانه، عناوین متعدد جزائی بار شود. حال معیار و مالك تمایز نمی

اند که باید جرم را از دو جهت درون این دو نوع تعدد از یکدیگر چیست؟ پاره اي از حقوقدانان گفته
به ذکر است که از نظر این  ). الزم263،3داد (گارو،بی تا،ج قرارذاتی و برون ذاتی مورد مطالعه 

حقوقدانان تعدد نتیجه موجب تعدد مجازات نخواهد شد. زیرا جرم یک فعل است یعنی حرکتی براي 
پس فعل نسبت به  .تغییر در محیط خارج، هر گاه یک فعل بیشتر نباشد، یک جرم بیشتر نخواهد بود

اي از فعل واحد به وجود آید، در این صورت راین اگر نتایج عدیدهنتیجه، فعل استقالل دارد بناب
مرتکب فعل واحده، جرم واحدي مرتکب شده است. به همین خاطر برخی حقوقدانان در مورد تعدد 

دانسته اند (الهام و نتایج مجرمانه، به دلیل شباهتی که با تعدد معنوي دارد از صور تعدد اعتباري 
از  که ینادیگر ضمن تفکیک میان تعدد نتیجه و تعدد معنوي و بیان  و برخی )209، 2،ج1393برهانی،

باشد، اما معیاري براي تفکیک این دو نوع تعدد از جهت عملی تعدد نتیجه مبتال به دادگاه ها می
  ).456، 1383اند (نوربها،ندادهیکدیگر ارائه 

د نتیجه به مانند تعدد معنوي تنها یک در واقع مبناي عدم پذیرش تعدد نتیجه این است که در تعد   
دهد و اعتقاد به تعدد جرم در این فرض به معناي عنصر مادي وجود دارد که جرم واحدي را تشکیل می

خواهد بود. به عبارت دیگر معیار تعدد جرم، فعل مادي  جرائمپذیرش فقدان عنصر مادي در برخی از 
ست؛ دلیل این انصراف عالوه بر تبادر عرفی از معناي مجرمانه است و لفظ تعدد منصرف به همین معنا

 تعدد جرم که ناظر به ارتکاب چندین جرم است سازگار نمودن نهاد تعدد جرم با عدالت و انصاف است
اساس این دیدگاه تعدد نتیجه از مصادیق تعدد معنوي بوده و بایستی تعدد  ). بر28، 1388(ذاکرحسین،

                                                      
اساس قانون مجازات  ی پیرامون چگونگی تعیین مجازات در موارد تعدد نتایج مجرمانه، بردادنامه صادره در رویه قضائ نمونه -  24

   دادگاه کیفري دو شهرستان ایالم. 103شعیه  27/03/1398مورخ  9809970842900379دادنامه شماره  1392 اسالمی
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توان اما این استدالل را نمی شد.قید می 1392ازات اسالمی مصوب قانون مج 131نتیجه ذیل ماده 
باشد که هر جرم نیاز به سه عنصر قانونی، مادي و روانی دارد اما براي پذیرفت؛ این امر کامالً صحیح می

شکند. اگراین را می اي از داخل خودرو، شیشه آنمثال سارقی را فرض کنید که براي ربودن وسیله
ز دستیابی به مال دستگیر شود، وي با ارتکاب رفتار مقدماتی ممنوعه اي مانند شکستن شیشه سارق قبل ا

اتومبیل، مرتکب جرم تخریب کیفري شده است. در تعدد نتیجه نیز همین گونه است؛ زمانی که شخص 
کند تا نخلستان دیگري خشک شود، شخص یک فعل بیشتر مواد سمی را به آب آشامیدنی اضافه می

گردد و تصور قصد واحد در مرتکب منتفی است و فرد تنها دهد اما منجر به نتایج متعددي میم نمیانجا
انجام می دهد (فروغی و مختلفی را  جرائمبا انجام یک فعل به قصد ایجاد نتایج مختلف، 

  ).120، 1394جودکی،
ا نتایج مجرمانه متعدد و اعمال در هرحال قانونگذار با تغییر رویکرد، در رابطه با فعل مجرمانه واحد ب   

، فعل واحد که ینامقررات مجازات به صورت تعدد معنوي براي این موارد، در واقع دیدگاه مبتنی بر 
  با نتایج متعدد از مصادیق تعدد معنوي است، را مورد پذیرش قرار داده است.

  نتیجه 
ازات، در قانون کاهش با تغییر و تحوالتی تعدد و تکرار جرم به عنوان دو نهاد عام و موثر در تعیین مج   

ها و دستاوردهائی همراه بوده اند، که این تغییرات در راستاي فلسفه ذاتی قانون کاهش، همراه با چالش
هستند. دستاورد از این حیث، که بسیاري از تنگناهائی که مراجع قضائی با آن مواجه بوده اند را در مقام 

با توجه به  که یناو فرآیند تعیین کیفر را تسهیل کرده است. ضمن  تعیین مجازات، برطرف نموده
مقاصد و رسالت قانون کاهش پیرامون تقلیل مجازات حبس قلمرو این دو نهاد را در مقام اعمال 
مجازات با پیش بینی معیارهاي مختلف، محدود ساخته است و این امر با توجه به آثار بسیار زیان بار 

  باشد. ، راهگشا و موثري میحبس، اقدام سازنده
از طرفی برخی معیارها و عبارات استعمال شده توسط قانونگذار در متن قانون، به علت عدم بداهت و    

هائی براي مراجع وضوح مورد انتظار در سیاست تقنینی و در نتیجه مبهم بودن، باعث حدوث چالش
. به عنوان مثال مفهومِ ضابطه مند و بی خدشه قضائی در تعیین میزان کیفر و در مقام عمل گردیده است

هم قلمرو و هم ماهیت جرائم مشابه و مختلف از  که ینامشابه و مختلف نامشخص است. کما  جرائم
بداهت الزم برخوردار نیست و کامالٌ روشن نمی باشد و این امر در عمل براي اجراي عادالنه و یکسان 

ه می تواند مانع جدي محسوب شود، در نتیجه باعث صدور آراء قانون در پرونده ها با موضوعات متشاب
  متفاوت محاکم قضائی شده و نتایج متعارضی به شکل ناخواسته در پی دنبال داشته است. 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  اما در هرحال و به طور کلی برآیند مفید و دستاوردهاي سازنده    
می باشد، براي گذر از بخشی از موانع و  ها آنرم، بیشتر از چالش هاي فعلی پیرامون دو نهاد تعدد و تکرار ج
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در عمل این مراجع و محاکم کیفري هستند که با تفاسیر قضائی مناسب و در راستاي فلسفه ذاتی این دو نهاد 
و انتظار و همچنین رسالت قانون کاهش مجازات حبس تعزیري با رفع ابهام اقدام به صدور آراء شایسته نموده 

است تا صاحبان اندیشه هاي حقوقی به کمک طرح نظریات و دکترین هاي درخور، چالش هاي آتی را 
 چه آنرا فراتر از  ها آننمودار ساخته؛ شرح و بسط داده و راهکارهاي برون رفت از 

ته از در مقاله حاضر تفصبال بیان گردید در پژوهش هاي مستقل با تأمل بر مستحدثات جدید که برخواس
  طبع اجراي مقررات در طول زمان است تبیین نمایند.

  منابع 
، جلد سوم، چاپ بیست و دوم، ویراست چهارم، تهران، حقوق جزاي عمومی، 1399اردبیلی، محمد علی،  -

  انتشارات میزان.
، جلد دوم، چاپ دوم، درآمدي بر حقوق جزاي عمومی، 1393الهام، غالمحسین و برهانی، محسن،  - 

  .میزان انتشارات، تهران
جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفري ایران،  ،1395آبادي، احمد؛ باقرزادگان، امیر؛ میرزایی، محمد،   حاجی ده - 

  .1، شماره 7 ، دورهپژوهشنامه حقوق کیفري
  .73، شماره مجله دادرسی، چشم انداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی، 1388، محمدهادي، نیذاکرحس - 
  دانشور. انتشارات، تهران، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، 1381نسب، یزداله، طاهري  - 
، 1392تعزیري بر اساس قانون مجازات اسالمی  جرائم، تعدد نتیجه در 1394فروغی، فضل اهللا و جودکی، بهزاد،  -

  .70، شماره فصلنامه دیدگاه هاي حقوق قضائی
جلد سوم،  نقابت، نیاءالدیدضیسدکتر  هترجم، ر حقوق جزامطالعات نظري و عملی دگارو، رنه، بی تا،  - 

  .ابن سینا انتشارات تهران،
  .زانیم انتشارات تهران، دوم، چاپ ،یعموم يجزا حقوق مختصر ،1399، عباس ،يمنصورآباد - 
   دادآفرین. انتشارات، چاپ یازدهم، تهران، زمینه حقوق جزاي عمومی، 1383نوربها، رضا،  - 
   قوانین - 
  1370 مصوب راتیتعز یاسالم مجازات نونقا - 
  1375 مصوب راتیتعز پنجم کتاب یاسالم مجازات قانون - 
   1392قانون مجازات اسالمی مصوب  - 
  1392 مصوب يفریک یدادرس نیآئ قانون - 
   1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  - 
  ها دادنامه - 
 المیا شهرستان دو يفریک دادگاه 103 شعبه - 27/03/1398 مورخ  9809970842900379 شماره دادنامه - 
 المیا شهرستان دو يفریک دادگاه 103 شعبه - 16/01/1399 مورخ  9909970842900017 شماره دادنامه  - 
  المیا شهرستان دو يفریک دادگاه 103 هیشع - 26/05/1399 مورخ  9909970842900886 شماره دادنامه  - 

  نظریه هاي مشورتی
  هیقضائ قوه یحقوق کل اداره 06/06/1399 مورخ 7/99/676 شماره یتمشور هینظر - 
  هیقضائ قوه یحقوق کل اداره 28/07/1399 مورخ 7/99/1068 شماره یمشورت هینظر - 
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