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ساداتي

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

(تاریخ دریافت 1931/09/33 :ـ تاریخ پذیرش)1931/01/11 :

چکيده

در تعدد جرم مسئله این است که عدالت چگونه میان مجرمی کـه نخسـتین بـار مرتکـ جـرم
شده است با مجرمی که مکرّر مرتک بزه می شود تمـایز قائـ شـود .بـه حکـ قاعـدۀ عقالنـی
ضرورت تناس میان جرم و مجازات ،مجازات این دو حالت بایـد بـا هـ متفـاوت باشـد .بـرا
دستیابی به این هدف ،نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفته انـد .لـذا ایـن
مقاله با روش تطبیقی -تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام مند نهاد حقوقی تعدد جـرم در
حقوق ایران و آلمان ،به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفـر افتراقـی و همینـین
نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعـدد جـرم چیسـتر درپـیش گـرفتن
رویه ها مختلف در مجازات تعدد جرم در قوانین پس از انقالب و در دستور کـار قـرار گـرفتن
زود هنگام اصالح مواد مربوط به تعدد جرم در قـانون مجـازات اسـالمی 1933ش اهمیـت ایـن
مطالعات را دوچندان مینماید .این دو نظام حقوقی در معیار تمایز تعدد از تکـرار جـرم ،مفهـوم
تعدد اعتبار  ،تفکیک تعدد ماد در جرائ تعزیر  ،مجازات تعدد ماد و تعدد جـرائ اففـا
بزهکار با یکدیگر تفاوتهایی دارند ،درعین حا  ،در مجازات تعدد اعتبار و بهرسمیت شناختن
جرائ غیرمستق و تبعی در رویۀ قضایی به یکدیگر شبیه هستند .نتیجه آنکه افزون بـر وجـود
برخی ابهامات در مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسالمی ،ازجمله در معیار قانونی یا
قضایی بودن مجازات اشد در تعدد اعتبار  ،موارد نیز مانند معیار تفکیک تعدد مـاد جـرائ
تعزیر و همینین تداخ مجازاتها در این نوع از تعدد ،فاقد توجیـه معتبـر اسـت .در حقـوق
آلمان در پرتو نظریۀ تضاد ،این ابهامات برفرف شده و جرمانگـار و تعیـین کیفـر بـرا تعـدد
جرم از توجیه الزم برخوردار است.
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مقدمه
جرم در تمامی نظامها اجتماعی امر قبیح است و هیچگاه با مسامحه از آن گـذر نمـیشـود.
در این میان ،ارتکاب دوبارۀ جرم (به صورت تعدد یا تکرار جـرم) بـه دلیـ داللـت بـر اسـتمرار
حالت خطرناک فرد مجرم (نجفی ابرندآباد  ،1939 ،ص )11با واکنشها اجتماعی شدیدتر
روبرو میشود که این واکنشها در نظـام هـا حقـوقی مختلـف بـر اسـان مبـانی و همینـین
یافتهها علمی ،متفاوت میگردد .اص عقالنی تناس میـان جـرم و مجـازات ( Von Hirsch,
 )1992, P.55نیز تعدد جرم را موج تعیین مجازات شدیدتر میداند.
لذا واکنش اجتماعی در قبا تعدد و تکرار جرم در قال تشدید مجازات صـورت مـیگیـرد.
توضیح آنکه جهات تشدید مجازات به کیفیات مشدده عمومی و اختصاصی تقسـی مـیشـوند.1
تعدد و تکرار جرم و همینین سردستگی گروه مجرمانه 3از کیفیات مشدده عمومی مـیباشـند.
تشدید مجازات نیز به دو صورت ،افزایش مجازات اصلی و نیز منع اعما کیفیات مخففه یا منع
اعما مجازاتها جایگزین صورت میگیرد9.
در این میان ،نظام حقوقی آلمان به دلی ابتنا بر مبانی دینـی مسـیحیت و نیـز یافتـههـا
علمی ،از جذابیت الزم برا مطالعۀ تطبیقی با حقوق ایران برخوردار است .توضیح آنکه حقـوق
کیفر ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده ،در این نظام حقوقی ،وحی ،سنت ،اجمـاع فقهـا و عقـ
بهعنوان منابع استنباط احکام شمرده میشوند.
از فرف دیگر ،باوجود گذشت مدت کوتاهی از تصوی قـانون مجـازات اسـالمی (مصـوب 1
اردیبهشت  1933مجلس شورا اسالمی) ،برخی از مواد مربوط به تعدد جرم بـازنگر شـده و
الیحۀ قضایی مربوط به تغییر این مواد در دستور کار قـوۀ قضـائیه قـرار گرفتـه اسـت (روزنامـۀ
حمایت ،مورخ  39د .)1931
لذا نگارندۀ این مقا له در صدد است تعدد جرم را در حقوق کیفـر ایـران و آلمـان بررسـی
کرده ،به پرسشها زیر پاسخ دهد:
 مبانی سیاست کیفر افتراقی نظام حقوقی ایران و آلمان دربارۀ تعدد جرم چیستر
 .1برخی از حقوق دانان معتقدند تعدد جرم نه تنها یکی از مؤلفههـا عینـی تشـدید مجـازات نیسـت ،بلکـه حتـی
نمیتوان آن را بهعنوان یکی از کیفیات و عوام تشدید مجازات درنظر گرفت (جعفر  ،1933 ،ص.)181
 .3سردستگی گروه مجرمانه افزون بر اینکـه بـرا نخسـتین بـار در قـانون مجـازات اسـالمی 1933ش از کیفیـات
مشدده عمومی دانسته شده ،جرم مستقلی نیز بهشمار آمده است .به این معنـی کـه سردسـتۀ گـروه مجرمانـه
الزم نیست که لزوماً در عملیات ماد ارتکاب جرم ،خواه بهعنوان مباشرت یا معاونت ،مشارکت داشته باشد.
 .9مادۀ  83قانون مجازات اسالمی« :تعدد جرائ عمد که مجازات قانونی حداق یکی از آنهـا بـیش از شـش مـاه
حبس باشد مانع از صدور حک به مجازات جایگزین حبس است».
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 نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعریـف ،جـرم انگـار و تعیـین
کیفر تعدد ماد و اعتبار جرائ چیستر
بهنظر میرسد با توجه به انجام مطالعات جرمشناسی در نظام حقوقی آلمان و انجـام نشـدن
مطالعات الزم و کافی در این زمینه در ایران ،نظریهها و یافتهها علمـی نظـام حقـوقی آلمـان،
میتواند در اتخاذ واکنش اجتماعی مناس مورد استفادۀ نظام حقوقی ایران قرار گیرد.
روش تحقیق در این مقاله ،تطبیقی -تحلیلی است؛ تطبیقی است چراکه پارادای هـا مـؤ ر
در یکی از نظریهها رقی (فی ،1989 ،ص ،)18یعنی نظریۀ تضاد در حقوق کیفـر آلمـان را
با نظریۀ تعدد جرم در حقوق ایران بهفور دقیق مطالعه می کند ،و تحلیلی اسـت چراکـه سـعی
دار د از تعریف ،انواع ،و مجازات تعدد جرم در پرتـو مبـانی دو نظـام حقـوقی ایـران و آلمـان در
خصوص تعدد جرم ،تبیینی نظاممند و ساختار ارائه دهـد .قطعـاً ارزیـابی نقادانـه نیـز هـ در
تطبیق و ه در تحلی موضوعات مربوط به نهاد تعدد جرم از نظر دور نخواهد ماند.
در خصوص ادبیات علمی موضوع نیز باید یادآور شد که اگرچه دربارۀ تعدد جـرم در قـانون
مجازات اسالمی  1933ش مقاالت متعدد نگاشـته شـده ،تعـدد جـرم چـه در قـانون پیشـین
مجازات اسالمی (مصـوب  1980ش) و چـه در قـانون جدیـد ،بسـیار انـدک موضـوع مطالعـات
تطبیقی بوده است (کورانی .)1983 ،در این میان ،مطالعۀ تطبیقی تعدد جرم در حقوق ایـران و
آلمان تاکنون موضوع ا ر علمی نبوده است.
ازاین رو ،نخست مبانی تعدد جرم و سپس تعریف ،انواع تعدد جرم ،مجـازات آن و درنهایـت،
تعدد جرم در قانون آیین دادرسی کیفر ایران و آلمان مطالعۀ تطبیقی خواهد شد.

مباني تعدد جرم
در حقوق جزا اسالمی ،هر جرمی مجازات خاص خود را دارد و لذا در جرائ متعـدد ،مجـازات
نیز متعدد می شود و جمع مجازاتها در مورد مرتک اجرا مـیگـردد (الهـام ،1939 ،ص.)301
این نظریه ،نظریۀ جمع مجازاتها نام دارد .ولی این قاعده مطلق نبوده ،در همـۀ جـرائ چنـین
نیست .در فقه امامیه موارد خالف قاعده منصوصاً مشخص است .در فقه عامه این اص کلـی بـا
دو نظریه تقیید شده است که از آنها با عنوان نظریۀ تداخ و نظریۀ ج یاد مـیشـود (الهـام،
 ،1983ص.)11
هر بزه ا  ،سب و شرط برا جزا و مجازات آن است .درواقع هر جرمی ،سب یـا مقتضـا
مستقلی پدید میآورد و با تحقق سب  ،جزا فع یا مسبِّ الزم میآید .در اصـو فقـه ،اصـ
بر «عدم تداخ » است .لذا تنها در موارد که دلیلی بـر تـداخ وارد شـده اسـت ،بـه آن نـص
خاص عم میشود .اص بر عدم تداخ است ،زیرا هر جمله شرفیه دو ظهور دارد:
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 ظهور فع شرط در اینکه سب مستقلی است .این ظهور مقتضی آن اسـت کـه هرگـاه
شرط متعدد شد ،جزا نیز متعدد شود؛ بنابراین با این وصف ،اسباب تداخ نمیکنند.
 ظهور جزا شرط در اینکه مقصود نفس تحقق و صرف وجود حک است .الزمـۀ قبـو
این ظهور این است که با تحقق شروط متعدد ،حک متعدد وجوب نمییابد ،بلکـه یـک
حک برا تمامی اسباب کافی است؛ بنابراین ،مقتضا این نظـر تـداخ اسـباب اسـت
(مظفر1191 ،ق ،ص.)31
مالحظه می شود این دو ظهور نافی یکدیگرند .اگر ظهور اولی مقدم باشد ،اص عدم تـداخ
است و اگر دومی ترجیح داده شود ،اص تداخ است .اصولیین تقـدم اولـی را تـرجیح دادهانـد،
ز یرا جزا معلق بر شرط است و بوتاً و ا باتاً تابع آن است .اگر واحد باشد جزا ه واحد است و
اگر متعدد شود ،جزا نیز باید متعدد باشد.
از فرف دیگر ،در حقوق کیفر اسالمی ،جرائ بر اسان مجازاتها میتوانند بـه دو دسـتۀ
جرائ مستوج مجازاتهـا منصـوص شـرعی و غیرمنصـوص شـرعی تقسـی شـوند .جـرائ
مستوج حد (مادۀ  11قانون مجازات اسـالمی ،)1قصـاص (مـادۀ  11ق.م.ا ،).دیـات (مـادۀ 18
ق.م.ا ).و همین فور تعزیرات منصوص شرعی (مادۀ  18و تبصرۀ  3مادۀ  111ق.م.ا ).را میتـوان
در زمرۀ جرائ منصوص شرعی دانست.
در تعدد جرائ منصوص شرعی ،از یک فرف اص بر جمع مجازاتهاست و هرگونه تـداخ
مجازاتها تنها به موج نص شرعی پذیرفتنی است .لذا در جرائ موج حد ،تعدد جرم موج
تعدد مجازات است (مادۀ  .)193در دیات نیز اص بر تعدد دیات و عدم تداخ آنهاست (مـادۀ
 .)198در قصاص نفس نیز اگرچه اص بر جمع مجازاتهاست و رویـۀ قضـایی نیـز قاتـ را بـر
اسان تعداد قت ها صورتگرفته ،به قصاص محکوم مـینمایـد ،ولـی عمـالً بـه دلیـ انتفـا
موضوع مجازات با اجرا اولین حک قصاص ،امکان عملـی جمـع مجـازاتهـا وجـود نـدارد .در
قصاص عضو نیز اص بر جمع مجازاتهاست .بر اسان اص جمع مجازاتها در جرائ منصـوص
شرعی چند نکته گفتنی است:
 با توجه به اص پیش گفته ،در صورت ارتکـاب جـرائ منصـوص شـرعی و غیرمنصـوص
شرعی ،قواعد جرائ منصوص شرعی حاک شده و در این حالـت از تعـدد نیـز اصـ بـر
جمع مجازاتهاست .لذا در تعدد جرائ موج حد و تعزیر و نیز جرائ موج قصاص و
تعزیر مجازاتها جمع میگردد (مادۀ .)191
 هرگونه تداخ مجازاتها که در شـرع بـه آن اشـاره نشـده اسـت ،در خصـوص جـرائ

 .1از این پس ،به اختصار :ق.م.ا .میآید.
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منصوص شرعی قاب اعما نیست .ازهمینرو ،قواعد مربوط به تعدد معنو یا اعتبـار
جرم که ناظر به تداخ مجازاتهاست (مادۀ  ،)191دربارۀ جرائ منصوص شـرعی اجـرا
نمیشود .بنابراین مقررات ناظر به تعدد اعتبار جرم در صورتی قاب اعمـا اسـت کـه
هر دو اتهام جنبۀ تعزیر داشته باشد و درجایی که یک اتهام حد و دیگـر تعزیـر
باشد ،قابلیت اجرا ندارد (مادۀ .)191
 پرسش نهایی که با توجه به مطال باال به ذهن متبادر میشود آن است که با توجه بـه
تقسی تعزیرات به منصوص شرعی و غیرمنصـوص شـرعی ،بـه چـه دلیـ آ ـار جـرائ
شرعی ،ازجمله تعدد ماد  ،بر تعزیرات منصوص شرعی بار نشده و این مجازاتهـا تـابع
آ ار حاک بر تعزیرات غیرمنصوص شدهاند .قـانونگـذار و همـینفـور دکتـرین حقـوق
کیفر  ،توجیه و استدال خاصی در این زمینه ارائه نکرده است.
در حقوق کیفر آلمان در زمینۀ تعدد جـرم ( ،)mehreren Gesetzesverletzungenنظریـۀ
تضاد ( )Konkurrenzenمطرح است .این نظریه برا تنظی موارد اسـت کـه موضـوع واحـد،
مشمو قوانین متعدد قرار می گیرد .در چنین موارد اِعما و نتیجۀ حقوقی قواعد و قـوانین
میتواند با یکدیگر سازگار یا ناسازگار باشد (.)Foster & Sule, 2010, P.378
برا جلوگیر از ناسازگار قوانین با یکدیگر در موضوع واحد ،روشها متفـاوتی وجـود
دارد .گاهی قانون اولویت دار وجود دارد یا ممکن است قانون خاص جایگزین قانون عام و قـانون
جدیدتر جایگزین قانون قدیمیتر شود .اص تضاد در خـدمت اهـداف متعـدد اسـت؛ ازجملـه
زمانی که رابطۀ میان عم مجرمانه و پیامدها ناعادالنۀ آن در زمینۀ تعیـین مجـازات ،مبـانی
قانونی برا انتخاب مجازات مناس را ترسی میکند .نظریۀ تضاد در زمینـۀ تعـدد جـرم دارا
قواعد است.
مه ترین این قواعد ،قاعدۀ منع مجازات مضاعف ) (ne bis in idemاست .مبنا ایـن قاعـده
از لحاظ عینی آن است که یک واقعیت زنـدگی مـاد فقـک یـک بـار موضـوع حقـوق کیفـر
می تواند قرار بگیرد ،اما این مبنا مطلق نیست .برا نمونه ،اگر شواهد جدید کشف شود ،اعادۀ
دادرسی حتی به ضرر فرد تبرئهشده ،امکانپذیر است .اص دادرسی عادالنه نیز اقتضـا دارد کـه
مجازات عادالنه بر مجرم اعما گردد و نادیده گرفتن قاعدۀ منع مجازات مضاعف بـرخالف ایـن
اص است .همینین امنیت قضایی نیز ایجاب می نماید که دادرسی در خصوص عملی مجرمانـه
زمانی مشخص به پایان برسد و نمیتوان بیوقفه دربارۀ یک عم مجرمانه تحقیق کرد.
لیکن یکی از پرسش ها مه در زمینۀ تعدد جـرم آن اسـت کـه منظـور از یـک عمـ یـا
چندین عم چیستر عم واحد در حقوق کیفر آلمان بر دو دسته است:
الف) گاه عم از لحاظ عینی و فبیعی یک عم است؛ مانند اینکه شخصی سنگی را عمـداً
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به سو پنجرها که رئیس او در پشت آن ایستاده است ،پرت مـیکنـد (
.)Mitsch, 2003, P.808
ب) گاه نیز مجموعها از اعما در حک عملی واحد تلقی میگردد .مالک و معیار این امـر،
فبیعت آن عم ))Steinberg & Bergmann, 2009, P. 908( (natürliche Handlungseinheit
یا قانون ) (Gesetzeskonkurrenzenمیتواند باشد.
به عبارت دیگر ،اساساً برا روشنتر شدن نظریۀ تضاد این پرسش مطرح میشود که چگونه
وحدت ) (Handlungseinheitیا تعـدد عمـ ) (Handlungsmehrheitوجـود داردر آیـا وحـدت
اعما میتواند با نظریهها تضاد قانونی از قبی قوانین خاص ،قوانین تبعی و قوانین ادغام شده
مشخص شودر لذا در وهلۀ او در حقوق آلمان از این بحث میشود کـه آیـا وحـدت اعمـا در
مفهوم فبیعی یا قانونی وجود دارد یا خیرر
ب )1فبیعت یک عم گاهی از «ادغام چندین عم در یک عمـ » و یـا «اتحـاد اقـدامات
مختلف» 1تشکی میشود؛ به این صورت که قصد و ارادۀ واحد موج میشود اعما مرتبک بـا
ه که از لحاظ زمانی و مکانی نیز متحد هستند ،در حک یک عم تلقی شوند.
در اینجا دو فرض را بهعنوان نمونه بیان میکنی  :فرض او زمانی است کـه چنـدین رفتـار
مجرمانه به یک نتیجه بینجامد؛ مانند زمانی که «الف» چندین ضربه به «ب» وارد مـیآورد کـه
با عنوان جرم آسی جسمانی مورد تعقی قرار میگیرد .فرض دوم زمانی است کـه یـک رفتـار
مجرمانه به نتایج متعدد منتهی میشود؛ مانند زمانی که یک حملۀ تروریستی بـه کشـته شـدن
چندین نفر میانجامد.
ب )3اعما مجرمانها که از لحاظ قانونی در حک یک عم مجرمانه هستند ( rechtliche
 ،)Handlungseinheitدر حقوق کیفر آلمان به سه دسته تقسی میشوند:
 جرائ مرتبک ( .)mehraktigen Deliktenاین نوع جرمها با این ویژگی شناخته میشوند
که اعما مجرمانها که از لحاظ معیارها قانونی تا حد مشابه ه هستند ،بـهمنزلـۀ
جرم واحد تلقی می شوند؛ برا نمونه در جرم آدم ربایی ،خشـونت بـه کاررفتـه در عمـ
ربایش نهفته است .ه زمان و از سو دیگر ،آسی جسمانی به فرد ربوده شده نیـز وارد
آمده است .میان این آسی جسمانی و خشونت بهکار رفته در جـرم آدم ربـایی شـباهت
وجود دارد .در مرحلۀ بعد  ،ممکن است اشیا شخص ربوده شده نیز سرقت شود (مادۀ
 313قانون مجازات آلمان.)3
Baumann, Weber,

 .1قانونگذار نیز در قانون مجازات اسالمی در مورد دو یا چند جرم حد که در راستا ه و در یک واقعه باشـند،
حک به وحدت فبیعی آن جرائ داده و مجازات اشد را برا آنها تعیین کرده است (تبصرۀ 3مادۀ .)193
Strafgesetzbuch .3؛ از این پس به اختصار .STGB
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 جرائ مستمر ( .)Dauerdeliktenاین نوع جرمها نیز از نظر قانونی در حکـ یـک عمـ
مجرمانه است که به فور سنتی بازداشت غیرقانونی ( )Freiheitsberaubungموضوع مادۀ
 393قــــانون مجــــازات آلمــــان ( )STGBو ورود غیرمجــــاز بــــه ملــــک غیــــر
( )Hausfriedensbruchموضوع مادۀ  139قانون پیش گفته است .این گونه جرائ معموالً
در ارتباط متقاب با جرمی دیگر است؛ برا نمونه« ،الف» به فـور غیرقـانونی وارد خانـۀ
«ب» می شود (ورود غیرمجاز به ملک غیر موضوع مـادۀ  139قـانون مجـازت آلمـان) و
هنگام بازگشت او به خانه ،به و حمله می کنـد ( )überfallenو بـه او آسـی مـی زنـد
( .)verletzenهمینین«الف» می تواند به «ب» در مقابـ خانـه اش حملـه کـرده ،بـه او
صدمه بزند و پس از آن بهفور غیرقانونی وارد خانۀ او شود.
 جــرائ مرک ـ ( .)verklammerten Deliktenدر 1331م دیــوان عــالی فــدرا آلمــان
( 1)BGHدر راستا ساده ساز قوانین کیفر  ،قال مربوط به جرائ مرکبـی را کـه از
نظر قانونی در حک یک عم تلقی می شدند شکست و این گونه جرائ را منسوخ اعـالم
نمود .به این دلی که بر اسان نظر دادگاه عالی فدرا نیت ذهنی مربوط به این جـرائ
آسی دیده اسـت .ایـن امـر موجـ واحـد ندانسـتن ایـنگونـه اعمـا و درعـینحـا
سوءاستفادۀ قضایی از این مفهوم شده است .بـه ایـن مشـکالت مـوارد زیـر نیـز اضـافه
میشود :تکرار جرم ،باندها ( ،)Serientäterاص عدم مجازات مضاعف و احراز حد نصـاب
الزم مواد مخدر برا مبارزۀ با آن .در این راستا ،اکثریت اعضا دیوان عـالی فـدرا بـه
تصوی این اص اساسی اقدام کردند که محسوب نمودن چندین رفتار مجرمانۀ مـرتبک
که هر کدام یک رفتار مجرمانه به شمار می آیند به عنـوان یـک رفتـار واحـد ،بـر اسـان
ارزیابیها منصفانه از واقعیت ،ناعادالنه و مسئولیت مربوفه نیز گریزناپذیر است.
از فرف دیگر ،عالوه بر حک به وحدت مجموعـها از اعمـا  ،دکتـرین حقـوقی در حقـوق
کیفر آلمان با عنوان نظریۀ تضاد قانونی ،برخی از انواع تعدد را از دایرۀ تعریف تعدد (مـادۀ 13
 )STGBخارج کرده و به این فریق دامنۀ تعدد را محدود نموده است .نظریۀ تضـاد قـانونی کـه
تضاد غیرواقعی ( )Unechte Konkurrenzنیز نامیده میشود ،به سه دسته قاب قسمت است:
 قوانین خاص ( .)Spezialitätقانون خاص بر قانون عام مقدم است .قانون خاص به قانونی
گفته می شود که موضوع آن رفتار مجرمانها است که درعینحـا کـه از ویژگـیهـا
مشابه رفتارها دیگر برخـوردار اسـت ،از یـک ویژگـی برجسـته نیـز بهـره منـد اسـت
( .)Baumann, Weber, Mitsch, 2003, P.804جرائ دارا کیفیات مشـخص و جـرائ
عطف به ماسبق شونده در برابر جرائ پایه خـاص تـر هسـتند .همینـین جـرائ مرکـ
1. Bundesgerichtshof
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( )Zusammengesetzte Delikteدر برابر تعدد اعما مجرمانه نیز خاصتر هستند .برا
نمونه ،مادۀ  311قانون مجازات آلمان با عنوان سرقت در حا حمـ اسـلحه و فعالیـت
به عنوان عضو از یک گروه تبهکار خاص تر از مادۀ  313این قانون تحت عنوان سـرقت
است .یا عنوان مجرمانۀ دزد با توس به زور علیه شخص دیگر یـا تهدیـد بـه خطـر
قری الوقوع برا جان یا جس و (مادۀ  ،)313از مـادۀ  310همـان قـانون بـا عنـوان
مجرمانۀ «کاربرد تهدید یا زور جهت اجبار فرد به انجام فع  ،رضایت به فع یـا تـرک
فع » خاصتر است.
 جرم تبعی ( .)Subsidiaritätاین جرم یک رفتار مجرمانۀ تحقق یافتـه اسـت کـه زمـانی
قابلیت اعما پیدا می کند که به جرم محقق دیگر دسترسی نباشد .با درنظـر گـرفتن
جرم اولویتدار قاب اعما  ،جرم تبعی کنار گذاشته میشود .برا نمونـه ،بـاوجود مـادۀ
 311قانون مجازات آلمان در زمینۀ تصاح غیرقانونی ،مادۀ  318منسوخ شده است.
 جرم ادغام شده ( .)Konsumtionجرم تحقق یافته ا است که به فور معمـو بـا ارتکـاب
جرم دیگر تکمی شده ،با مجازات آن جرم اولویت دار تکمی مـیشـود .بـرا نمونـه،
استفادۀ غیرمجاز از وسیلۀ نقلیه دیگران موضـوع مـادۀ  318قـانون مجـازات آلمـان یـا
اختالن بنزین یا روغن مصرفی موضوع مواد  313و  311قانون یادشده ،در جرم سرقت
ادغام میشوند .دزد آپارتمان موضوع مادۀ  311نیز در جـرم ورود غیرمجـاز بـه ملـک
غیرموضوع مواد  139به بعد ادغام میگردد (.)Wessels & Beulke, 2007, P.750
در رویۀ قضایی نظام حقوقی ایران نیز جرم ادغـام شـده بـا عنـوان جـرم مقـدماتی یـا جـرم
غیرمستق پذیرفته شده است ،ولی در این زمینه در قوانین مربوط به تعـدد جـرم خـا قـانونی
وجود دارد؛ بدین گونه که دربارۀ این دسته از جرائ  ،جرم مقدماتی در جرم اصلی ادغام میشود.
برا نمونه ،در قانون مجازات اسالمی ساختن کلید یا هر نوع وسیلها برا ارتکاب جرم ،جـرم
مستقلی شمرده میشود و مجازات حبس از سه ماه تا یک سا و تا  81ضـربه شـالق بـرا آن
درنظر گرفته شده است (مادۀ  111کتاب تعزیرات) .لذا با توجـه بـه ایـن مـاده ،تمـامی جـرائ
مشمو عنوان تعدد جرم خواهد شد؛ چراکه در اکثر قری به اتفاق جرائ عمد  ،وسایلی برا
ارتکاب جرم تهیه می شود ،ولی باوجود این حقیقت حقوقی ،رویۀ قضایی تهیـۀ وسـای ارتکـاب
جرم را که خود جرم مستقلی است در جرم اصلی ادغام میکند و آن را در زمرۀ تعـدد اعتبـار
یا ماد نمیشمرد.

تعريف تعدد جرم
قانونگذار ایران به پیرو از حقوق کیفر فرانسه ،ارتکاب جرائ متعدد بدون آنکـه در خصـوص

تعدد جرم در حقوق ايران و آلمان

411

هر کدام از آنها حک محکومیت قطعی کیفر صـادر شـده باشـد ،موجـ تحقـق تعـدد جـرم
دانسته و حالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حک محکومیت قطعی کیفر فرض کرده
است (اردبیلی ،1939 ،ج ،9ص.)181
لذا به ارتکاب جرائ متعدد بدون آنکه مته برا اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت
کیفر قطعی رسیده باشد ،تعدد جرم گفته میشود (الهام ،1983 ،ص)8؛ خـواه جـرائ متعـدد
در فاصلهها کوتاهی ات فاق افتاده باشـد و خـواه مـته متـوار بـوده یـا جـرائ او بـه دالیـ
گوناگونی کشف نشده باشد.
لیکن در حقوق آلمان مبنا تعدد جرم ،اجرا مجازات اسـت ،نـه صـدور رم محکومیـت
قطعی (مادۀ  .)STGB 11لذا اگر تا زمان اجرا مجازاتها ،مشمو مرور زمـان شـدن یـا عفـو
مجازات ها سابق ،فرد مجرم بابت جرم دیگر محکوم شود که پیش از محکومیت سابق خـود
مرتک شده است ،این از موارد تعدد جرم بوده ،نـه تکـرار آن ( .)Gropp, 2015, P.631در ایـن
حالت ،مقررات مواد  19و  11قانون مجازات آلمان در خصوص تعدد جـرم و جمـع مجـازاتهـا
دربارۀ آن اعما میشود (.)Laubenthal & Nestler, 2010, P.130

انواع تعدد جرم
انواع تعدد جرم از حیث عنصر ماد عبارتاند از :تعدد واقعی و تعدد اعتبار  .قانونگذار پس از
انقالب ،تعدد ماد را به دو دستۀ تعدد ماد جرائ مختلف و مشابه تقسـی کـرد کـه در اولـی،
قاعدۀ جمع مجازات و در دومی ،قاعدۀ مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات را
پذیرفت.
در حقوق آلمان ،تعدد جرم بر اسان تضاد و تفاوت اعما از یکـدیگر معنـی مـییابـد .ایـن
تضاد گاه واقعی و گاه ساختگی و اعتبار است .در تضاد ساختگی و ظاهر بررسی دقیق رفتار
مجرمانه نشان خواهد داد که تنها یک جرم انجام شده است؛ لذا تضاد اعما مجرمانه از یکدیگر
دو حالت میتواند داشته باشد:
 تضاد اعتبار ( )Idealkonkurrenzیا تضاد مشابه ()Gleichartige Konkurrenz؛ یعنی
چندین جرم ناشی از یک عم (.)Baumann, Weber, Mitsch, 2003, P.812
 تضاد عینی ( )Realkonkurrenzیـا تضـاد غیرمشـابه ()Ungleichartige Konkurrenz؛
یعنی چندین جرم ناشی از چند عم (.)Riklin & Niggli, 2007/2008, P.32
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 .1تعدد مادي
در قانون مجازات اسالمی به تعدد ماد یا واقعی جرم در قال عبارتهـا «تعـدد جـرم» و یـا
«تداخ » 1اشاره شده است .در دکترین حقوق کیفر ایران تعاریف متعدد از تعدد مـاد یـا
واقعی ارائه شده که بررسی این تعاریف به شرح زیـر ،نشـاندهنـدۀ جامعیـت نداشـتن تعـاریف
یادشده است:
برخی از حقوق دانان تعدد ماد جرم را اینگونه تعریف کـردهانـد« :هرگـاه کسـی مرتکـ
افعا متعدد شده باشد که هریک از آن ها جرم واحد به شمار می رود ،در این صورت با فرض
تعدد واقعی روبهرو هستی » (اردبیلی ،1939 ،ج ،9ص .)181-181بر اسان ایـن تعریـف بـرا
تحقق تعدد واقعی دو شرط اساسی وجود دارد:
 مته حداق دو جرم مرتک شده باشد.
 مته هنگام محاکمه نسبت به جرم پیشین محکومیت قطعی نداشته باشد.
نقد وارد بر این تعریف آن است که تعدد جرم تنها در خصوص ارتکاب جرم از سـو مجـرم
محقق نمی شود ،بلکه قابلیت انتساب قانونی رفتار مجرمانه نیز از موجبات تعدد جرم است .برا
نمونه ،در جرم سردستگی گروه مجرمانه ،3سردستۀ گروه به صورت مطلق مسئولیت افعا گروه
مجرمانه را برعهده دارد و لذا اگر اعضا گروه مرتک رفتار مجرمانها شـوند کـه سردسـته در
آن حضور نداشته و مشارکتی اع از مباشرت یا معاونت در آن جرم نداشته باشد ،بـاز هـ ذیـ
عنوان مجرمانه سردستگی گروه مجرمانه قال تعقی است .لذا این پیشفرض که همۀ جرائ با
ارتکاب مستقی فع مجرمانه محقق میشوند ،قاب ایراد بهنظر میرسد؛ بنابراین ،بهتر است بـه
جا عبارت «ارتکاب جرم» ،از عبارت «قابلیت انتساب رفتار مجرمانه» استفاده شود.
با توجه به تعاریف پیشگفته و نقدها وارده ،بهنظر میرسد تعریف مرجح تعدد واقعی جرم
در حقوق کیفر ایران از قرار زیر باشد:
«تعدد واقعی جرم زمانی است که افعا متعدد به فرد قابـ انتسـاب اسـت و هریـک از
این افعا  ،جرم واحد و مستقلی 9بهشمار رفته و قابلیت تعیین مجازات را دارد».
جدا از بحث تعریف ،در زمینۀ تعدد ماد این پرسش را میتوان مطرح کرد کـه آیـا جـرائ
غیرعمد نیز مشمو عنوان تعـدد جـرم قـرار مـیگیرنـدر لـذا مـیتـوان جـرائ عمـد را از
 .1فص دوم از مواد عمومی کتاب قصاص به تداخ جنایات اختصاص دارد .به تداخ و تعـدد دیـات نیـز از مـادۀ  198تـا
مادۀ  118پرداخته شده است.
 .3مادۀ  190قانون مجازات اسالمی« :هرکس سردسـتگی یـک گـروه مجرمانـه را برعهـده گیـرد بـه حـداکثر مجـازات
شدیدترین جرمی که اعضا آن گروه در راستا اهداف همان گروه مرتک شوند ،محکوم میگردد.»...
 .9جرم مستق در برابر جرم غیرمستق .
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غیرعمد تفکیک نمود .مادۀ ( 333تعدد قصاص) و مواد  193تا  191قـانون مجـازات اسـالمی
1933ش ناظر به تعدد واقعی در جرائ عمد است.
جرائ غیرعمد را نیز در این زمینه میتوان به جرائ مستوج پرداخت دیه و سایر جرائ
غیرعمد تقسی کرد .بر اسان قانون مجازات اسالمی ،در جرائ غیرعمد مستوج پرداخت
دیه ،اص بر تعدد دیات و عدم تداخ آن ها است؛ مگر موارد که در این قانون خالف آن مقرر
شده است (مادۀ  .)198در سایر جرائ غیرعمد  ،میتوان قائ به دو دیدگاه بود.

ديدگاه نخست
الف) بر اسان افالق واژۀ «تعزیر» در مادۀ  191قانون مجازات اسالمی ،جـرائ غیرعمـد نیـز
ازجمله تعزیرات شمرده شده ،حک تعدد جرم در مادۀ پیشگفتـه شـام جـرائ غیرعمـد نیـز
میشود.
ب) برخی حقوقدانان در زمینۀ تعدد نتایج مجرمانه از رفتار واحد ،معتقدنـد کـه در جـرائ
عمد  ،چنانیه مرتک قصد نتایج مجرمانه متعدد را نداشته باشد و یـا آنکـه نسـبت بـه وقـوع
آن ها آگاه نباشد ،از باب نتایج متعدد ،مسئولیت کیفر نخواهد داشت .اما در جرائ غیرعمـد
به دلی آنکه قصد مجرمانه جزء تشکی دهندۀ رکن روانی آن نیست ،لذا قصد نداشـتن مرتکـ
یا ناآگاهی و به نتایج حاصله ،مانع تحقق مسئولیت کیفر و نخواهد بود (بسامی و وروایـی،
 ،1931ص.)18

ديدگاه دوم
الف) اص بر عمد بودن جرائ است؛ لذا هر جا از واژۀ جرم استفاده شده ،مـراد جـرم عمـد
است؛ بنابراین ،واژۀ «جرائ » در مادۀ  191این قانون ،تنها ناظر به جرائ عمد اسـت و جـرائ
غیرعمد از شمو قواعد تعدد جرم خارج است.
ب) افزون بر این ،جرائ غیرعمد نشان دهندۀ حالت خطرناک فرد مجرم نیسـتند تـا شـدت
مجازات در خصوص آنها براسان شدت حالت خطرناک سنجیده شود.
ج) از سو دیگر ،رعایت اص تناس جرم و مجازات ه خروج موضوعی جرائ غیرعمـد را
از قواعد تعدد جرم ایجاب مینماید .نهایت آنکه بهنظر میرسد ادلـۀ دیـدگاه دوم از دیـدگاه او
قو تر است.
پرسش مه دیگر آنکه معیار تعدد جرم ،رفتار مجرمانه است یا تعیین کیفـرر توضـیح آنکـه
تعدد واقعی جرم در صورتی محقق است که رفتارها مجرمانه متعدد ارتکاب یافته باشـد کـه
هریک قاب مجازات باشد .حا اگر یکی از این رفتارها مجرمانـه ،بـا سـقوط مجـازات (فصـ
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یازده بخش دوم قانون مجازات اسالمی) روبرو شود ،آیا میتـوان از آن رفتـار هنـوز بـا عنـوان
جرم یاد کردر درصورتی که تعریف جرم را منوط بـه لحـاظ عنصـر مجـازات بـدانی  ،در مواقـع
کیفرزدایی ،فرض آن است که دیگر جرمی محقق نشده است؛ بنابراین بـهنظـر مـیرسـد تعـدد
واقعی جرم با لحاظ جرائمی است که قابلیت تعیین تعزیر را دارد.
نکتۀ دیگر که در خصوص تعدد جرم در حقوق ایران وجود دارد ،موضوع «جـرم مقدمـه»
در رویۀ قضایی است که ادبیات حقوقی در این زمینه بسیار اندک است .نگهـدار مـواد مخـدر
برا استعما این مواد ،تهدید در ایراد ضرب و جرح عمد  ،1جع و استفاده از سـند مجعـو
در جرم ارتکاب فروش ما غیر ،3حم مشروب در جـرم شـرب خمـر ،9قـدرتنمـایی بـا چـاقو
بهعنوان مقدمۀ ایراد ضرب و جرح ،1جـرم مقـدماتی شـمرده مـیشـوند .در تمـامی مثـا هـا
پیش گفته با دو جرم روبرو نیسـتی  ،بلکـه رویـۀ قضـایی ایـن دو جـرم را یـک جـرم مـیدانـد
(پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی ،1931 ،ص .)131-190به بیان دیگـر ،بـر اسـان
مادۀ  191قانون مجازات اسالمی ،جرم مقدمه و جرم اصلی ،دو جرم محسوب میشود و موضوع
از باب تعدد ماد بررسی خواهد شد.
برخالف منطوق قانونی ،رویۀ قضایی در فرض وجود جرم مقدمه و جرم اصلی ،اصـوالً منکـر
وجود دو جرم شده و با جع اصطالح «جرم مستق » و «جرم غیرمستق » ،جرم مقدمه را جرم
غیرمستق دانسته و لذا مجموع اعما ارتکابی را در حک عم واحد یا جرم مرک تلقی نموده
است و موضوع را از باب تعدد ماد رسیدگی نخواهد کرد (همان) .به عبارت دیگر ،جرم مقدمه
و جرم اصلی بر اسان رویۀ قضایی ذی تعدد ماد و معنو نمیگنجد .افزون بر رویـۀ قضـایی،
ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نی ز خرید یا نگهدار مواد مخدر به مقدار ک بـرا اسـتعما را جـرم
مستقلی نسبت به جرم استعما مواد مخدر تلقی نکرده است.1
لذا همانفور که مالحظه میشود ،رویۀ قضایی و قواعد قانونی مربوط به تعـدد مـاد جـرم
در حقوق ایران در این موضوع با یکدیگر سازگار نیستند .برخی از حقوقدانان نیز بـدون اذعـان
 .1دادنامۀ شمارۀ  3303380331100833مورخ  38شهریور  1933صادره از شعبۀ  11دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان
تهران.
 .3دادنامۀ شمارۀ  3303380398000811مورخ  18شهریور  1933صادره از شعبۀ  11دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان
تهران.
 .9دادنامۀ شمارۀ  3303380330100808مورخ  31شهریور  1933صادره از شـعبۀ  1دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان
تهران.
 .1دادنامۀ شمارۀ  3303380333300831مورخ  18شهریور  1933صادره از شعبۀ  33دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان
تهران.
 .1نظریۀ شمارۀ  8/1983مورخ  38آذر .1981
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به این تناقض و درعین حا  ،بـدون ارائـۀ دالیـ و مسـتندات موجـه ،معتقدنـد در ایـن مواقـع
نمیتوان قواعد تعدد جرم را بهفور کلی جار کرد (اردبیلی ،1939 ،ج ،9ص .)189این بیان بـا
این نقد روبروست که بر اسان رویۀ قضایی و همینفور نظریات ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه ،اصوالً
این موضوع تعدد شمرده نمیشود تا نوبت به اجرا قواعد تعدد دربارۀ آن برسد.
در حقوق آلمان نیز همان فور که بیان شد ،بر اسان دکترین حقوقی ،جرم مقدمه در جرم
اصلی ادغام شده ( ، )Konsumtionلیکن موضـوع از بـاب تعـدد معنـو یـا اعتبـار (مـادۀ 13
 )StGBرسیدگی قضایی میشود (.)Köhler, 2013, P.685
تعدد ماد در حقوق آلمان در مادۀ  19قانون مجازات ( )Strafgesetzbuchبا عنوان جـرائ
متعدد که بهواسطۀ ارتکاب افعا متعدد بهوقوع میپیوندند ،تصریح شده است.
یکی از موارد دیگر که مقررات تعدد در آن جار نمیشود ،زمانی است که مجموع جرائ
ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشـته باشـد (تبصـرۀ  3مـادۀ  191ق.م.ا) .1در حقـوق
کیفر آلمان چنین مقررها بهچش نمیخورد و در این موارد ،مقررات تعدد اعتبار یا مـاد
حس مورد جار می شود؛ چراکه برا مثا در استفاده از سـند مجعـو در کالهبـردار بـر
اسان حقـوق ایـران ،مقـررات تعـدد جـار نشـده ،جـرم اسـتفاده از سـند مجعـو در جـرم
کالهبردار ادغام می شود .درحالی که در حقوق آلمان ،اگر در کالهبـردار  ،اسـتفاده از سـند
مجعو  ،علت مؤ ر و تام باشد ،این از موارد تعدد اعتبار است؛ ولی اگر افزون بر سند مجعـو ،
جرائ و وسای متقلبانۀ دیگر در کالهبردار مؤ ر باشد ،مقررات تعدد ماد جار میگردد.

 .2تعدد اعتباري
گاه فع واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفر محسوب شده و به نظر چنین مـی رسـد کـه
جرائ متعدد ارتکاب یافته است ،درحالی که چنین نیست؛ مث سـرقت کتیبـۀ منقـوش کـه
سارق برا ربودن آن ناگزیر از تخری آن شـده بـود .قـانونگـذار در مـادۀ  11قـانون مجـازات
اسالمی 1980ش ،در خصوص این قس از تعدد جرم مقرر داشته بود« :در جـرای قابـ تعزیـر
هرگاه فع واحد دارا عناوین متعدد جرم باشد ،مجازات جرمی داده میشـود کـه مجـازات آن
اشد است» .در قانون مجازات اسالمی 1933ش به تعدد اعتبار در مادۀ  191اشاره شده است.
بهموج این ماده« ،در جرائ موج تعزیر هرگاه رفتار واحـد ،دارا عنـاوین مجرمانـه متعـدد
 .1این را می توان یکی از مصادیق قانونی ادغام جـرم غیرمسـتق در جـرم مسـتق دانسـت .درعـینحـا  ،برخـی
حقوق دانان به چنین موارد که قانون گذار چند عنوان مجرمانه را یک جرم دانسته است« ،جرم شـام » لقـ
دادهاند (زراعت ،1933 ،ص 89و .)81
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باشد ،مرتک به مجازات اشد محکوم میشود» .این ماده نسبت بـه قـانون سـابق دارا برخـی
تغییرات است:
 در این ماده از عبارت «جرائ موجـ تعزیـر» اسـتفاده شـده ،و ایـن عبـارت بـه ایـن
معناست که جرم علت تعیین تعزیر است؛ درحالی که در حقوق کیفر اسالم این گونـه
نیست .تعیین تعزیر دارا عل و شرایطی است؛ ازجمله تحقق جرم ،مستوج حـد یـا
قصاص نبودن جرم ،فقدان شرایک سقوط مجازات ،و نظر قاضی .لذا وقوع جرم بهتنهـایی
موج تعزیر نیست ،بلکه وقوع جرم یکی از عل تعیین تعزیر شمرده می شود و به ایـن
ترتی  ،عبارت «جرائ قاب تعزیر» در قانون سابق ،مناس تر بهنظر میرسد.
 با توجه به تعریف جرم در مادۀ  3قانون مجازات اسالمی ،واژۀ «رفتار» در قانون جدیـد،
جایگزین واژۀ «فع » در قانون سابق شده است.
در حقوق کیفر آلمان ،مفهوم ماد  -حقوقی یک عم  ،فرایند حقوقی یک واقعیت زندگی
و نیز مفهوم ماد  -حقوقی چندین عم مجرمانه نیز فرایند حقـوقی چنـدین واقعیـت زنـدگی
است .هدف از فرح نظریۀ تضاد که در مواد  13تا  11قانون مجازات آلمان بـه آن اشـاره شـده،
این است که با تقارن چندین جرم ناشی از یک تقصیر ،یک مجازات مناس درنظر گرفته شـود
و تنها مجازات جرائ مربوفه بهتنهایی لحاظ نگردد (.)Roxin, 2003, P.795-799
قانون مجازات آلمان با اشاره به فع واحد مجرمانه در مـادۀ ( 13نظریـۀ تضـاد اعتبـار ) و
جرائ متعدد در مادۀ ( 19نظریۀ تضاد واقعی) دو رویۀ متفاوت را درپیش گرفته و در صدد است
با ابداع اصو متفاوت برا این دو دسته اعما  ،مجازات مناسبی ایجاد نماید ( Foster & Sule,
.)2010, P.378
مادۀ  13با عنوان فع مجرمانها که قوانین متعدد را نقض میکند یا قانون واحد را بیش
از یک بار نقض مینماید ،چنین مقرر میدارد:
« . 1درصورتی که فع واحد  ،بیش از یک قانون را نقض نماید یا قانون واحد را بـیش از
یک بار نقض کند ،فقک یک مجازات برا مرتک تعیین خواهد شد.
 . 3درصورتی که بیش از یک قانون نقض گردد ،مجازات مرتک باید بـر اسـان قـانونی کـه
اشد مجازات را معین میکند ،تعیین گردد .مجازات نباید ارفاقآمیزتر از میـزان مجـازاتی باشـد
که قوانین دیگر معین مینمایند.
 .9دادگاه میتواند براسان مفاد مادۀ  ،11جریمۀ مالی اضـافی را بـرا هـر مـدت مجـازات
حبسی که در قانون مربوفه معین شده است ،تعیین کند.
 .1درصورتی که یکی از قوانین افالقپذیر ،صدور حک سل مالکیت را مجاز دانسته باشـد،
دادگاه می تواند عالوه بر مجازات حبس ابد یا حـبس معـین بـیش از دو سـا  ،حکـ بـه سـل
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مالکیت مرتک دهد .عالوه بر این ،درصورتی که یکی از قوانین افالقپذیر ملزم یا مجـاز نمایـد،
مجازاتها و اقدامات تبعی (زیر بند  8بند  1مادۀ  ،)11باید وضع گردند».
هر عم مجرمانها که قوانین متعدد را نقض کند یا قـانون واحـد را بـیش از یـک بـار
نقض نماید ،در حقوق آلمان « »Tateinheitنامیده میشود ( )Roxin, 2003, P.817که آن را در
زبان فارسی با تسامح میتوان معاد «تعدد اعتبار » تلقی نمود .لذا اقسـام تعـدد اعتبـار در
حقوق آلمان عبارتاند از:
الف) عم مجرمانه ا که قوانین متعدد را نقض کند .برا نمونه ،اگـر شـخص «الـف» بـا
بطر شیشه ا به سر شخص «ب» بزند ،عم او بنـد  3-1مـادۀ  331قـانون مجـازات آلمـان
(ایراد آسی بدنی با ابزارها خطرناک) و همینین بند  1-1مادۀ پیشگفته را (آسی بدنی بـا
شیوههایی که زندگی دیگر را در معرض خطر قرار میدهد) نقض مـینمایـد ( Eisele, 2012,
 .)P.336درعینحا  ،این عم اقدام به قت ( )versuchten Mordنیز شمرده شده ،نـاقض مـواد
 33 ،311و  39میباشد .لذا عم یادشده پنج قانون و یک قـانون را دو بـار (مـادۀ  )331نقـض
کرده است ،بنابراین این رفتار مجرمانه مشمو مادۀ  13می شود .باوجوداین ،حقوقدانان آلمانی
در خصوص اینکه آیا با اقدام به قت دانستن این رفتار ،دو عنوان مجرمانۀ پیشـین در اقـدام بـه
قت ادغام میشوند یا خیر ،دچار اختالف هستند (.)Bock, 2013, P.18
تعدد اعتبار درصورتی که عم مجرمانه ا که قوانین متعدد را نقض کرده اسـت ،جـرم
خاص یا تبعی یا ادغامشده نباشد ،با یک مجازات ( )Strafeکه به شـدتِ جـرم ارتکـابی بسـتگی
دارد ،مواجه میشود.
ب) عم مجرمانه ا که یک قانون را چند بار نقض میکند .در مثا باال ،مادۀ STGB 331
دو بار نقض شده است.
تعدد اعتبار در حقوق ایران و آلمان شباهتها و تفاوت هایی دارد .در حقوق ایـران ،تعـدد
اعتبار زمانی است که عم واحد مشمو عناوین مجرمانه متعدد قرار گیرد و از این نظر تعدد
اعتبار در هر دو نظام حقوقی ،معنا مشابهی دارد .لیکن حقوق آلمان با توسعۀ مفهـوم تعـدد
اعتبار  ،رفتار مجرمانه واحد را که قانون واحد را چند بار نقـض کنـد نیـز مشـمو تعـدد
اعتبار قرار داده است .این امر در حقوق کیفر ایران اصوالً تعدد شـمرده نشـده اسـت و لـذا
درصورتی که سارق مسلح با شلیک گلوله موج جرح شود (مادۀ  113ق.م.ا .کتاب تعزیـرات،)1
رفتار مجرمانۀ او بر اسان حقوق آلمان سه بار یک قانون را نقض کرده است؛ زیرا نخست اینکـه
 .1مادۀ  113قانون مجازات اسالمی« :هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سـه مـاه
تا ده سا و شالق تا ( )81ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد عالوه بـر مجـازات جـرح بـه
حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد».
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سارق مسلح بوده ،دوم ،سرقت مقرون به آزار بوده و سوم اینکه سرقت همراه با جرح بوده است.
نکتۀ جال آن است که مجازات این نوع از سرقت در حقوق ایران بر اسان تعدد مـاد جـرائ
تعزیر که حداکثر مجازات میباشد ،تعیین شده است .لذا می توان گفت که رویۀ قانونگـذار
در حقوق ایران ،عم مجرمانه ا را که قانون واحد را بیش از یک بار نقض کـرده ،در پـارها
موارد نوعی تعدد ماد به حساب آورده و مد تعیین مجـازات بـرا تعـدد جـرائ تعزیـر را
(صدر مادۀ  )191برا آنها درنظر گرفته است .درعینحا  ،مطالعۀ رویۀ قضایی نیز در این باره
جال و ضرور بهنظر میرسد.

مجازات تعدد جرم
مد ها تعیین کیفر در تعدد جرائ بر اسان اهداف متفـاوت نظـام حقـوق کیفـر  ،مختلـف
است .این اهداف می تواند ایجاد عدالت کیفر  ،رفع حالت خطرناک در مجرم و یا ایجاد امنیـت
پایدار در جامعه باشد .مجازات تعدد جرم در دو نظام حقوقی ایران و آلمان دارا ویژگـیهـایی
مشابه و متفاوت و همینین اهداف مشخصی است که در این بخش از مقالـه بـه بررسـی آنهـا
میپردازی .

 .1مجازات تعدد واقعي
مادۀ  18قانون مجازات اسالمی 1980ش ،قواعد تعیین مجازات تعدد واقعی جرم را چنین بیـان
میکرد « :در مورد تعدد جرم هرگاه جرای ارتکابی مختلـف باشـد بایـد بـرا هریـک از جـرای
مجازات جداگانه ا تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقک یک بار مجازات تعیین مـیگـردد و در
این قسمت تعدد جرم میتواند از عل مشدده کیفر باشد . ...
تبصره -حک تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابـواب مربوفـه ذکـر
شده است».
همانفور که مالحظه میشود قانونگذار در این ماده ،تعـدد مـاد را بـه دو دسـتۀ جـرائ
متعدد مشابه و مختلف تقسی کرده و برا اولی ،قاعدۀ مجازات واحد با وصف اختیار دادگـاه در
جهت تشدید مجازات ،و برا دومی قاعدۀ جمع مجازاتها را پذیرفته بود.
قانونگذار پس از انقالب برا اولین بار بهموج مادۀ  31قانون راجع بـه مجـازات اسـالمی
مصوب  1911ش ،این تفکیک را وارد قانون موضوعه کرده و پس از آن ،مقررات این ماده را عیناً
و بدون هیچ تغییر در مادۀ  18قانون مجازات اسالمی مصوب 1980ش تکرار نموده است.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که با توجه به اینکه ا ـر از ایـن تفکیـک در
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قوانین موضوعۀ پیشین نبوده است و از فرفی قوانین کیفر سایر کشورها نیز معتقد به چنـین
تفکیکــی نیســتند (اســتفانی ،گاســتون؛ ژرژ لواســور و برنــار بولــوک ،1988 ،ص )831-881و
حقوقدانان نیز این تفکیک را درست نمیدانند ،قانونگذار بر چه اساسی مبادرت به این تفکیک
کرده استر
بهنظر میرسد قانونگذار در هنگام وضع این ماده ،دست به قیـان زده و قواعـد مربـوط بـه
تعدد جرم در حدود را با استفاده از قیان در خصوص جرائ تعزیر بهکار برده اسـت .توضـیح
اینکه از لحاظ موازین فقهی ،چنانیه شخصی مرتک چندین جرم مستوج حد شده باشد کـه
بابت هیچکدام از آنها مجازات نشده ،اگر جـرائ ارتکـابی او هماننـد و مشـابه هـ باشـد (مـثالً
چندین سرقت مستوج حد) ،صرفاً یـک مجـازات دربـارۀ او اجـرا خواهـد شـد (محقـق حلـی،
1109ق ،ص .)118اما اگر جرائ ارتکابی مستوج حدود و نیز مختلف باشد ،بـرا مثـا یـک
مورد سرقت مستوج حد و یک مورد شرب خمر ،تمام مجازاتها جرائ ارتکابی او با ه جمع
خواهد شد.
در قانون مجازات اسالمی  1933ش ،جـرائ شـرعی از همـان نظـام حقـوقی سـابق تبعیـت
می کنند ،لیکن مجازات تعدد واقعی جرائ تعزیر دچار تغییر شده است؛ بدینگونه کـه مشـابه
یا غیرمشابه بودن رفتار مجرمانه تأ یر در تعیین مجازات تعزیر نـدارد ،بلکـه تعـداد ارتکـاب
جرم تعزیر در تعیین مجازات تعدد جرم مؤ ر است؛ به این نحو که در صورت ارتکاب سه جرم
یا کمتر و یا بیش از سه جرم ،دو مد برا تعیین مجازات تعدد جرائ تعیین شده است:
الف) درصورتی که مجرم مرتک دو یا سه جرم شود ،در مرحلۀ تعیین کیفـر ،دادگـاه بـرا
هر یک از جرائ مجازات حداکثر را تعیـین مـیکنـد ،لـیکن در مرحلـۀ اجـرا مجـازات ،تنهـا
مجازات اشد قابلیت اجرا مییابد .لذا در مرحلۀ تعیـین کیفـر ،اصـ بـر جمـع مجـازاتهـا و در
مرحلۀ اجرا کیفر ،اص بر تداخ مجـازاتهـا اسـت؛ درحـالی کـه در قـانون سـابق مجـازات
اسالمی ،بین مراح تعیین و اجرا کیفر تفکیک صورت نگرفته بود.
ب) درصورتی که مجرم ،مرتک چهار جرم یا بیشتر شود ،دادگاه میتوانـد بـرا هریـک از
جرائ تا حداکثر به اضافۀ نصف مجازات آن جرم را مورد حک قرار دهد و درنهایت ،تنها مجازات
اشد قابلیت اجرا پیدا میکند.
در حقوق کیفر آلمان ،تعدد ماد جرائ زمانی است که چند عم مجرمانه ،چند قانون را
نقض کند؛ بهگونه ا که شام اعما مجرمانه قاب ادغام در جرم اصلی نباشد .این امر بهموج
مادۀ  19قانون مجازات آلمان ،سب تعیین یک مجازات کلی ( )Gesamtstrafeمیشود.1

 .1مادۀ  -19جرائ متعدد که بهواسطۀ ارتکاب افعا متعدد بهوقوع میپیوندند:
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لذا در حقوق آلمان ،نیاز به تعیین مجازات تمامی جرائ در حک صادره و سـپس تعیـین
مجازات قاب اجرا نیست ،بلکه تنها یک مجازات در حکـ قیـد شـده اسـت و همـان نیـز اجـرا
میشود (.)Köhler, 2013, P.686-687
مادۀ  11قانون مجازات آلمان نیز به بیان مد تعیین مجازات مشدد در تعدد مـاد جـرائ
(مادۀ  )STGB 19میپردازد؛ لذا این ماده شام تعدد اعتبار موضوع مادۀ  13قـانون مجـازات
آلمان نمیشود.
بر اسان این ماده ،درصورتی که مجازات یکی از جرائ ارتکابی ،حـبس ابـد ( lebenslange
 )Freiheitsstrafeباشد ،تنها حبس ابد که مجازات اشد است مورد حک قرار خواهد گرفت1.
گاهی در تعدد جرم میتوان با تعیین مجازات ها ،یـک جـرم را کـه پـیش یـا پـس از عمـ
مجرمانه اصلی انجام شده است ،نادیده انگاشت .مجازاتپذیر یک عم پیشینی زمـانی حـذف
می شود که غیرقانونی بودن آن با عم مؤخر بعـد احافـه شـود؛ بـرا نمونـه ،سـرقت کلیـد
خودرو ،یک عم مجرمانه مقدم است که با سرقت ماشین با آن کلیدها احافه میشود.
مجازات پذیر یک عم پسینی نیز زمانی که آن عمـ در خصـوص عمـ اصـلی پیشـین،
خطا مستقلی نباشد و به واسطۀ آن نیز هیچ ما جدید ازدست نـرود و یـا حقـوق جدیـد
پایما نشود ،نادیده گرفته میشود.
در قانون دادگاه اففا آلمان نیز در مواد  91و  93به مسئلۀ تعدد جرم پرداخته شده است.
در این قانون با اولویت قرار دادن امور آموزشی و اصالح و تربیت در زمینۀ تعدد جرم ،مقرر شده
است که در صورت تکرار چند جرم از سو اففا تنها یک مجازات دربارۀ آنهـا اجـرا خواهـد
شد.

ـ درصورتی که فرد مرتک بیش از یک جرم گردد و بنا باشد به همۀ جرائ ه زمان رسیدگی شـود ،و همینـین
موج بیش از یک مجازات حبس یا بیش از یک جریمۀ مالی گردد ،مجموع مجازاتها باید مقرر شوند.
ـ درصورتی که مجازات حبس تومم با جریمۀ مالی در قانون مقرر شـده باشـد ،مجمـوع مجـازات بایـد وضـع گـردد.
گرچه دادگاه می تواند درصورتی که برا جرائ متعدد ،جریمهها مالی متعدد ،مقرر شده باشد ،جریمۀ مـالی
جداگانها تعیین نماید ،اما مجموع جریمهها مالی باید به همان میزان مقرر وضع گردد.
ـ اگر مجرم بهموج قانونی که مادۀ  19الف در مورد آن قاب اعما است و یا بر فبق مفاد مندرج در بنـد  1مـادۀ
 ،13به عنوان مجازاتی فرد به حبس ابد و یا حبس بیش از دو سا محکوم شود ،دادگاه مـیتوانـد عـالوه بـر
مجموع مجازاتها ،جریمۀ مالی دیگر بر فبق مفاد بندها 1و3فوقالذکر مقرر نماید.
 .1در حقوق آلمان مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات است ،مانع اعما سایر مجازاتها مـیشـود؛ لـیکن در
حقوق ایران ،مجازات سال حیات که شدیدترین مجازات است ،مانع اعما سایر مجـازاتهـا نمـیشـود (مـادۀ
.)191
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 .2مجازات تعدد اعتباري
در قانون مجازات اسالمی ،مجازات تعدد اعتبار  ،مجازات اشد اسـت (مـادۀ  .)191دربـارۀ ایـن
ماده دو نکته قاب توجه است:
 او اینکه مشخص نیست منظور قانونگذار از مجازات اشـد ،مجـازات قـانونی اسـت یـا
مجازاتی است که قاضی برا هر عنوان مجرمانه تعیین میکند .برخالف نظـر برخـی از
حقوقدانان (فروغی و رحیمیان ،1931 ،ص ،)133نص ماده هیچکـدام را تـرجیح نمـی
دهد.
 دوم اینکه این پرسش اساسی قاب فرح است که چرا در تعدد اعتبـار کـه درواقـع بـا
تعدد عنصر قانونی تخطیشده روبرو هستی  ،اص بر انتخاب مجازات اشـد اسـتر اصـ
تفسیر به نفع مته  ،احترام به آزاد افراد جامعه و همینین قاعدۀ فقهی «درء الحـدود
ما استطعت » ،بر مجازاتی حداقلی داللت دارند و نه حداکثر .
در حقوق آلمان نیز مجازات تعدد اعتبار  ،مجازات اشد است؛ لیکن در مواد قانونی مربوفه
به صراحت بیان شده که منظور از مجازات اشد ،مجازات ذکرشده در قانون اسـت و نـه مجـازات
تعیین شده از سو قاضی در خصوص هر عنوان مجرمانه .درعینحا  ،مجازات رفتار کـه یـک
قانون را چند بار نقض کند ،مجازات اشد نیست (مادۀ .)STGB 13

تعدد جرم در قانون آيين دادرسي کيفري
دادگاه در موارد تعدد یا تکرار جرم ،اقدام به صدور حک و اجرا مجازات مینماید .حا ممکـن
است پیش از اجرا حک یا پس از اجرا حک  ،جـرم جدیـد کشـف شـود .آیـین دادرسـی
کیفر نحوۀ رسیدگی به جرم جدید را تعیین میکند .به این صورت که اگر جرم جدید پیش از
اجرا حک جرائ قبلی کشف شود ،قاضی اجرا احکام موظف است پرونده را به دادگاه صـالح
ارسا کند ،تا دادگاه با نقض تمامی احکام و اعما مقررات تعدد جـرم ،اقـدام بـه صـدور حکـ
جدید نماید (مادۀ  110قانون آیین دادرسی کیفر ).
مادۀ  11قانون مجازات آلمان نیز به ا ر تعدد جرم در حالتی میپـردازد کـه جـرم جدیـد
کشف شده باشد .مادۀ  11قانون یادشده مقرر میدارد:
« .1مادۀ  19و  11نیز در خصوص مجرمی که با رم قطعـی دادگـاه بـه مجـازاتی محکـوم
شده باشد که هنوز اجرا نشده ،یا از اجرا آن بهواسطۀ قـوانین نـاظر بـر مـرور زمـان ممانعـت
نشده یا مجازات و عفو نشده باشـد ،اعمـا خواهـد شـد؛ وقتـی چنـین شخصـی بـه ارتکـاب
جرم دیگر محکوم شود که قب از محکومیت سـابق خـود مرتکـ شـده اسـت ،دادگـاه بایـد
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در حک قبلی خود بر اسان یافته هـا واقعـی کـه مبنـا محکومیـت جدیـد اسـت ،بـازبینی
کند.»...
لذا همانفور که مالحظه می شود در حقوق کیفر آلمان تمایز تعدد و تکرار جـرم اجـرا
قطعی مجازات یا اسقاط آن به دالی قانونی است .به این معنی که تا زمانی که مجازات بـهفـور
کام اجرا نشده و یا موجبات اسقاط آن از لحاظ قانونی فراه نیامده باشد ،کشف جـرم جدیـد
پیش از محکومیت قطعی و یا انجام جرم جدید در زمان تحم مجـازات محکومیـت پیشـین از
موجبات وقوع تعدد جرم میباشد .در مادۀ پیشگفته درصورتی که مجازات محکومیـت پیشـین
اجرا نشده یا مشمو مرور زمان نباشد و یا مجازات و عفـو نشـده باشـد ،کشـف جـرم جدیـد
مستلزم درنظـر گـرفتن مجـازات هـا تعیینـی بـرا جـرم پیشـین و تجدیـدنظر در مجـازات
محکومیت قبلی است؛ درحالی که در حقوق کیفر ایران معیـار تفکیـک تعـدد و تکـرار جـرم
صدور حک قطعی است.

نتيجه
تعدد جرم به لحاظ بروز مس ّل حالـت خطرنـاک مجـرم و اتخـاذ واکـنش مناسـ در برابـر آن،
همواره یکی از موضوعات مه حقوق کیفر بوده است .درعینحا  ،تغییر سیاسـت جنـایی در
قانون جدید مجازات اسالمی در خصوص تعدد جرم و ظهور مشکالت اجرایی ،قضایی و امنیتـی،
موج شده است تا اصالح مواد مربوفه نیز در دستور کار قوۀ قضائیه قرار گیرد .لذا ایـن مقالـه
با مطالعۀ تطبیقی این نهاد در حقوق ایران و آلمـان ،در صـدد اسـت بـه تبیـین شـفافتـر از
امتیازات و معای نهاد حقوقی تعدد جرم در حقوق ایران بپردازد.
یافتۀ این مقاله حاکی از آن است که مبانی سیاست کیفر تعـدد جـرم در قـانون مجـازات
اسالمی  1933ش ،در حـدود ،قصـاص و دیـات مبتنـی بـر نظریـۀ اسـباب و در تعزیـرات فاقـد
مبناست .در حقوق آلمان نیز نظریۀ تضاد مبنا سیاست کیفر افتراقی در این خصوص اسـت.
این نظریه با تعریف عم واحد و متعدد ،و خارج نمودن رفتارها مرکبی که به صورت فبیعـی
و قانونی عم واحد دانسته میشود ،محدوده و گسترۀ تعدد جرم را مشخص مینماید.
همینین مه ترین وجوه تشابه و تفاوت دو نظام حقوقی ایران و آلمان در بـاب تعـدد جـرم
عبارتاند از:
 اولین وجه تمایز حقوق کیفر ایران و آلمان در زمینۀ تعدد جرم ،مالک و معیار تمـایز
تعدد از تکرار جرم است .در حقوق ایران ،صـدور حکـ محکومیـت قطعـی و در حقـوق
آلمان اجرا کام مجازات یا عفو مجرم یا گذشت مـرور زمـان ،مـالک و معیـار تمـایز
تعدد از تکرار جرم است.
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 تعدد اعتبار در حقوق کیفر آلمان مفهوم گستردهتر نسبت به حقـوق ایـران دارد.
در حقوق آلمان مانند ایران ،یک عم مجرمانه ممکن اسـت قـوانین متعـدد را نقـض
کند؛ درعینحا  ،در حقوق آلمان برخالف حقوق ایران ،رفتـار واحـد نیـز کـه قـانون
واحد را بیش از یک بار نقض کند ،از مصادیق تعدد اعتبار دانسته شده است.
 در حقوق کیفر ایران ،تعدد ماد در جرائ تعزیر بر اسان تعداد جرم تقسی شـده
است؛ درحالی که در حقوق آلمان ،نخست اینکه در خصوص تعدد مـاد تقسـی بنـد
خاصی وجود ندارد ،دوم اینکه به جرائ ارتکابی دارا عنوان خاص ،نه در قـانون ،بلکـه
در دکترین حقوقی و با عنوان نظریۀ تضـاد غیرواقعـی پرداختـه شـده اسـت ( Köhler,
.)2013, P.691
 در هر دو نظام حقوقی ،مجازات تعدد اعتبار  ،مجازات اشد است؛ با این تفـاوت کـه در
نظام حقوقی آلمان ،مجازات اشد قانونی تصریح شده ،ولی در حقوق ایـران ،قـانون گـذار
چنین تصریحی نداشته است و مشخص نیست منظور از مجازات اشد ،مجـازات قـانونی
است یا قضایی.
 مجازات تعدد ماد در قـانون مجـازات آلمـان ،بـهفـور کلـی بـر اسـان قاعـدۀ جمـع
مجــازاتهاســت؛ درحــالی کــه در حقــوق کیفــر ایــران در جــرائ مســتوج حــد،
دیه و قصاص ،اص بر جمع مجازاتها و در جرائ تعزیـر  ،اصـ بـر تـداخ مجـازات
هاست.
 تعدد جرائ اففا بزهکار در حقوق کیفر آلمان تنها مسـتوج یـک مجـازات اسـت؛
درحالی که قانون مجازات اسالمی در این زمینه مقررها ندارد و لذا تعدد جرائ اففـا
بزهکار از قواعد کلی تبعیت میکند.
 در رویۀ قضایی هر دو نظام حقوقی ،جرم ادغامشده پذیرفته شده است؛ با این تفاوت که
در رویۀ قضایی نظام حقوقی ایران ،از جرم ادغامشده با عنوان «جرم مقدماتی» یا «جرم
غیرمستق » یاد میشود.
 تفکیک تعدد ماد جرائ تعزیر در قانون مجازات اسالمی بر اسان تعداد جرائ (سـه
جرم و کمتر یا بیش از سه جرم) توجیه مناسبی ندارد .نظام حقوقی آلمان نیـز در ایـن
زمینه تفکیک خاصی نداشته است.
 تداخ مجازاتها جرائ تعزیر در صورت ارتکاب دو یا سه جرم تعزیر  ،و همینین
تداخ مجازاتها با وصف اختیار قاضی در تشدید در صورت ارتکاب چهار جرم یا بیشتر
نیز دارا توجیه مناسبی نیست .در این مورد نیز نظام حقوقی آلمان بهعنوان یک نظـام
حقوقی غربی از قاعدۀ جمع مجازاتها پیرو کرده است.
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درعین حا  ،با بررسی تطبیقی مواد مربوفه و برشمردن تفاوتها و شباهتها ،پیشـنهادها
زیر را میتوان ارائه داد:
 شایسته است اصطالح «جرم مقدماتی» یا «جرم غیرمستق » نیز همانند رویـۀ قضـایی
در قانون مجازات اسالمی پذیرفته شده ،تصریح گردد.
 مجازات تعدد اعتبار در هر دو نظام حقوقی ،مجازات اشد است .فـرض قـانونگـذار در
این زمینه آن است که مجازات اشد بازدارندگی بیشتر نسبت به مجازات اخـف دارد و
این درحالی است که اص تفسیر به نفع مته  ،اص احتـرام بـه آزاد و قاعـدۀ فقهـی
«درء الحدود ما استطعت » انتخاب مجازات اخف در تعدد اعتبار را توجیه مینماید.
 قانون گذار مجازات تعدد اعتبار را در قانون مجازات اسالمی ،مجـازات اشـد دانسـته و
مشخص نکرده که منظور ،مجازاتِ اشد قانونی است یا قضایی؛ لـذا شایسـته اسـت ایـن
ابهام با مقررۀ جدید برفرف گردد.
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