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دهیچک  
مجـازات تشـدیدیافته و    يک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیـین و اجـرا  یدد توسط متع جرائمارتکاب 

صالحیت یـک مرجـع بـوده و آن مرجـع از      متهم در جرائمدر مواردي که تمامی  جرم اعمال مقررات مربوط به تعدد
ز یک مرجع یا مراجع نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف ا رو روبهتمامی اتهامات آگاه باشد، با چالش خاصی 

اجرایـی متعـددي در اعمـال ایـن     مشـکالت   هـاي تقنینـی و  چالش ،متعدد و عدم اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم
در مقـام رفـع    1392فـري مصـوب   یقـانون آیـین دادرسـی ک    510مـادة  در  گـذار  قانون. خواهد داشتمقررات وجود 

صادره از مراجع قضایی مختلف حـاکی از آن  متعدد  احکام هاي اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی چالش
قانون آیین دادرسی کیفري  510مادة اعمال مقررات  ۀنظرهایی در زمینمشکالت متعدد و اختالف ،هااست که در دادگاه
 510ة مـاد هاي اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادي و معنوي در توان به چالشاین ابهامات می ۀوجود دارد. از جمل

و مفهـوم عـدم    ، حـدود کننـده  مراجـع بـدوي رسـیدگی   تعیین دادگاه باالتر در میـان   ةقانون آیین دادرسی کیفري، نحو
احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعـدد جـرم، مرجـع     ةکنند اظهارنظر ماهوي توسط مرجع تجمیع

اشـاره کـرد. بررسـی     ها مانند این مذکور ومادة » پ«ر بند د »سایر موارد«پس از تجمیع احکام و مفهوم  اعادة دادرسی
ها، ضرورت بازنگري و رفع ابهام از این نظر اختالفها و شعب دیوان عالی کشور و وجود برخی صادره از دادگاه يآرا

 سازد.ازپیش روشن می بیش ماده را
 

 واژگان کلیدي
 .یه واحد، اجراي احکامعلتعدد جرم، تشدید مجازات، محکوم تجمیع احکام متعدد، 
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 مقدمه 
کیفري دادرسیقانون آیین 313مادة ان به اتهامات متعدد متهم، امري است که در توأملزوم رسیدگی 

در برخی موارد این امر ممکن نبوده و احکام محکومیت متفاوتی  اماقرار گرفته است.  تأکیدمورد 
در برخی موارد نیز  ،ود. عالوه بر اینشاز مراجع قضایی مختلف نسبت به متهم واحد صادر می

اي قضایی و حتی از شعبه بلکه از یک مرجع ،احکام محکومیت متعدد نه از مراجع قضایی متعدد
گردد. بدیهی است که پس از صدور احکام محکومیت متعدد قطعی، قاضی اجراي واحد صادر می

بایستی اجرا شوند. از بودن  قطعیبه  باتوجهروست که همگی آنان  هاحکام با احکام متعددي روب
است که در قانون کاهش  تأسیسییکی از اسباب تشدید مجازات،  عنوان بهتعدد جرم  ،سوي دیگر

گیري در مقایسه با قانون مجازات اسالمی  با تغییرات چشم 1399مجازات حبس تعزیري مصوب 
یکی از اسباب  نعنوا بهمواجه شده و  1370و قانون مجازات اسالمی مصوب  1392مصوب 

لذا، در این وضعیت قاضی اجراي احکام کیفري با احکام قطعی  1.شودتشدید کیفر شناخته می
قانون  510مادة شده است. ست که بدون لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم صادر رو روبهمتعددي 

ات امکان اعمال مقررات ناظر بر تشدید مجازآیین دادرسی کیفري براي رفع این معضل و 
علیهی که نسبت به اتهامات وي بدون لحاظ سایر اتهامات حکم صادر شده، محکوم درخصوص

 بینی کرده است.پیش را حلیراه
قانون آیین دادرسی کیفري،  510ة موضوع ماد علیه واحدتجمیع احکام متعدد نسبت به محکوم
ر قانون آیین دادرسی . لیکن دنشده بودبینی پیش 1291در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 درخصوصتکلیف لحاظ مقررات تعدد جرم  184مادة در قالب  گذار قانون 1378کیفري مصوب 
 510مادة قانون سابق در قالب  184مادة ، مقررات 1392علیه واحد را معین نمود. در سال محکوم

تر بوده سابق کامل 184مادة از بسیاري از جهات نسبت به  510مادة با تغییراتی به تصویب رسید. 
علیه واحد، مورد هاي جدیدي را از لحاظ لزوم تجمیع احکام متعدد نسبت به محکومو موقعیت

هاي ها و چالشخألموجود، مبین  رویۀ قضاییمرور و بررسی  ،حال لحاظ قرار داده است. بااین
درواقع، . علیه واحد استمتعددي در اجراي مقررات تجمیع احکام متعدد نسبت به محکوم

منجر به اختالفاتی در تفسیر  ،ها و وجود برخی ابهاماتماندن قانون در برخی وضعیت مسکوت
صادره از شعب دیوان  رأي 300محاکم گردیده است. در این مقاله، بیش از  يآراقانون و تشتت 

تعدد جرم در بسیاري از موارد از  23/2/1399الزم به ذکر است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  .1
 شود.اختیاري تشدید کیفر محسوب میاسباب 
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 510مادة هاي ابهامات و چالش 1مورد بررسی قرار گرفته است. 510ة ماد درخصوصعالی کشور 
شمول و الزامات  ةبه دایر ،در قسمت نخست بررسی خواهد شد.در این مقاله در دو قسمت 

قانون آیین  510مادة هاي اجرایی به ابهامات تقنینی و چالش ،و در قسمت دوم مادهاجراي این 
 دادرسی کیفري اشاره خواهد شد. 

 
 قانون آیین دادرسی کیفري  510مادة الزامات اجراي . 1

موجب مادة  به ها و صدور حکم محکومیت واحد با لحاظ مقررات تعدد جرم،حکومیتادغام م
عنوان  چهاراین شرایط در  در ادامه، م جمع شرایطی است.مستلز قانون آیین دادرسی کیفري 510
 تبیین خواهد شد.کلی 

 
 شمول مقررات مربوط به تعدد جرم. 1-1

متعدد بدون آنکه متهم براي  جرائمت از ارتکاب تعدد جرم عبارت اس« ،اندان حقوق برخی گفتهبه 
متعدد در فواصل کوتاهی  جرائماتهام یا اتهامات پیشین خود محکومیت قطعی یافته باشد؛ خواه 

زمان براي تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواري  چندان کهارتکاب یافته باشد، 
تعدد جرم درواقع،  ).174: 1394اردبیلی، ( »شده باشداو به دالیل گوناگون کشف ن جرائمبوده یا 

کدام حکم محکومیت  عنوان موقعیتی است که یا چند جرم ارتکاب یافته است و در مورد هیچ
حدي) مجازات اجرا نشده است و یا یک رفتار جرائم (یا در برخی  ؛استقطعی صادر نشده 

. تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم استمنطبق  ولی چند عنوان مجرمانه بر آن ،مجرمانه ارتکاب یافته
تعزیري)  جرائمدر ( مختلف، محکومیت قطعی جرائمدر آن است که در تکرار جرم میان ارتکاب 

و نبوده گونه  ایناما در تعدد جرم  ،حدي) فاصله انداخته است جرائمدر ( یا اجراي مجازات
مجازات  االصول علیتکرار جرم  ).199: 1395برهانی، ( یستمحکومیت و مجازاتی در بین ن

شدیدتري نسبت به تعدد جرم خواهد داشت؛ زیرا مرتکب پس از یک بار محکومیت هنوز متنبه 
اصالحی  137مادة  موجب بهکه  )768: 1388صانعی، ( و باز به ارتکاب جرم دست زده استنشده 

ري) ناظر به قانون کاهش مجازات حبس تعزی 13(مادة  1399قانون مجازات اسالمی مصوب 
اش صادر  هدربارحکم قطعی یک تا پنج شده و درجۀ جرم عمدي  فرضی است که کسی مرتکب

زمان اجراي مجازات،  یا شمول مرور اعادة حیثیتشده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول 

آوري گردیده است که  قضاییه جمع ةقضایی پژوهشگاه قو ياز بانک آرا ،مورد اشاره در مقاله يالزم به ذکر است که آرا .1
 منظور اند. با حفظ محرمانگی آرا و حذف اطالعات محرمانه، بهنویسندگان به مناسبت همکاري با آن مرجع به آن دسترسی داشته

 قضایی، در این مقاله به برخی از این آرا اشاره شده است.ۀ رفع ابهامات روی
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افزایش وي حداقل مجازات  ،در این صورت. یک تا شش گردددرجۀ مرتکب جرم عمدي تعزیري 
و قاضی بین میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر مجازات قانونی مجازات یابد  می

 آن محکوم کند. چهارم یکتواند مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات تا کند و میتعیین می
صالح به آن رسیدگی و حکم  در مواردي ممکن است ابتدا یک جرم متهم کشف شود و دادگاه

به آن جرم رسیدگی و حکم نیز دادگاهی دیگر  ،او بعد با کشف جرم دیگرِ صادر کند و مدتی
وي فقط یک اتهام داشته  ،شودصادر کند. در چنین فرضی هر بار که به جرم متهم رسیدگی می

مادة مقررات مربوط به تعدد جرم رعایت نشده و اعمال  ،در نتیجه). 610: (ب) 1399 خالقی،( است
قانون آیین  510مادة یکی از شرایط اعمال بنابراین، رات ضروري است. جهت رعایت این مقر 510

دادرسی کیفري امکان اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم است و در صورتی که احکام محکومیت 
نیز  510مادة مقررات اعمال  ،متعدد نشان از لزوم اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نداشته باشد

فردي مواجه گردد  درخصوصقاضی اجراي احکام با دو محکومیت قطعی  اینکهمثل  ؛منتفی است
در زمان صدور حکم دیگر، در جریان اجرا بوده یا اجراي آن به پایان رسیده ها  آن که یکی از

  1باشد.
 

واحد از مراجع قضایی متعدد  علیه محکوموجود احکام محکومیت قطعی متعدد نسبت به . 2-1
 یا مرجع قضایی واحد

 علیه محکوموجود احکام محکومیت قطعی متعدد نسبت به  510مادة دیگر از شرایط اعمال یکی 
قانون آیین دادرسی کیفري  490مادة مواردي است که در  ،واحد است. منظور از حکم قطعی

وقتی ) 1شود: حکم در سه مورد قطعی محسوب می .ار گرفته استمورد اشاره قر 1392مصوب 
که  وقتی) 2 ؛)427(مادة  اعتراض باشد قابلقطعی و غیر ،قانون موجب به در هنگام صدورحکم که 

مقرر نسبت به آن اعتراض نشده مدت  ولی در ظرف ،اعتراض بوده قابل حکم در هنگام صدور
اعتراض بوده و ظرف مهلت مقرر نیز نسبت به آن  قابل که حکم در هنگام صدور وقتی )3 ؛است

: (الف) 1399خالقی، ( صالح رسیدگی و حکم آن صادر شده است. اعتراض صورت گرفته و در مرجع

واحد امکان اعمال  علیه محکومقطعی متعدد نسبت به  هاي محکومیتبا وجود بنابراین،  ).109
مربوط به یکی از این  اجراي تمام یا قسمتی از مجازاتمقررات تجمیع وجود دارد و 

 2.نون آیین دادرسی کیفري نیستقا 510مادة ها، مانع اعمال مقررات  محکومیت

 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 511 ة، مقررات ماد»تکرار جرم«الزم به ذکر است که در صورت شمول مقررات مربوط به  .1
 .حاکم خواهد بود 1392

 .15/10/1398مورخ  ،1400/98/7شمارة  ه بهقضایی ةحقوقی قو رةادانظریۀ مشورتی  :ر.كدر این خصوص  .2
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، رعایت مقررات تعدد جرم در فرضی است که 510مادة ترین موارد استناد به ماز مه
هاي مختلف هاي قطعی متعددي است که در صالحیت ذاتی دادگاهعلیه داراي محکومیت محکوم

ي دارد و مشمول متعدد جرائمدر مواردي از همان ابتدا معلوم است که متهم درواقع، قرار دارد. 
رسیدگی به اتهامات متعدد او در صالحیت ذاتی  اینکه دلیل بهمقررات تعدد جرم است، ولی 

در دادگاه واحد  313مادة  موجب بهان به اتهامات متهم توأمهاي مختلف است، رسیدگی دادگاه
قالب) و دادگاه ان( متهم به فروش مواد مخدر براي مثال، این موارد که شخصیممکن نیست. در 

 حال .شود میهر اتهام به دادگاه صالح ارسال  ة، پروندشده است) دودادگاه کیفري ( سرقت ساده
کند که فقط اي رسیدگی میاز آنجایی که هر دادگاه با لحاظ صالحیت ذاتی خود به پروندهآنکه 

رسیدگی به تواند به اعتبار وجود اتهام دیگري که صالحیت شود و نمییک اتهام در آن مطرح می
او رعایت نماید، باید در هر پرونده، حکم مجازات  دربارةآن را ندارد، مقررات تعدد جرم را 

 عمل شود 510مادة یک اتهام را صادر و سپس بعد از قطعیت، مطابق مقررات  دربارةمعمول 
ولی  ،در صالحیت دادگاه واحد است جرائممواردي هم اساساً  البته در. )610(ب):  1399 خالقی،(

زمان کشف نشده یا مورد رسیدگی قرار نگرفته است و در نتیجه مقررات مربوط به همها  آن ۀهم
قانون آیین دادرسی  510مادة بدیهی است که مقررات بنابراین،  تعدد جرم رعایت نشده است.

هاي متعدد صادر شده باشد و شامل کیفري محدود به فرضی نیست که احکام متعدد از دادگاه
 گردد.ضی که احکام متعدد از دادگاه واحد صادر شده است نیز میفر

 
 اجرا قابل اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازاتبودن  مؤثر .3-1

مورد اشاره قرار گرفته این است که اعمال مقررات تعدد  510مادة دیگر از شرایطی که در یکی 
 باشد.  مؤثراجرا  قابل جرم در میزان مجازات

و اعمال مقررات تعدد، در  «... دارد:که مقرر می قانون آیین دادرسی کیفري 510دة ماصدر 
مقررات تجمیع احکام متعدد اشاره کرده است. بودن  مؤثر، به »است... مؤثراجرا  قابل میزان مجازات

مقررات تخفیفی و مساعد به حال  ،مقررات تجمیع احکام متعدد در برخی موارد اینکهبه  باتوجه
به نظر آید که قاضی اجراي احکام زمانی مقررات تجمیع را اجرا گونه  ایناست، شاید  علیه وممحک
تعدد،  ةدر غیر این صورت حتی در فرض شمول قاعد و کند که موجب تخفیف مجازات شودمی

این است که  510مادة شرط اعمال درواقع،  .شودنسبت به احکام متعدد مقررات تجمیع اجرا نمی
علیه هاي متعدد محکومهاي علیحده احکام محکومیتکام متعدد از مجموع مجازاتتجمیع اح

 13/4/1396 -758شمارة  ۀوحدت روی رأيعالی کشور با صدور  ت عمومی دیوانئکمتر باشد. هی

 



 
  1399پاییز و زمستان ، 2 ةمار، ش50 ةدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    374

اعالم کرد و اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد را در  همادمخالفت خود را با این شیوه از تفسیر 
  دانست. هر صورت الزامی

چنـین   ،510مـادة  در صدر » است مؤثراجرا  قابل در میزان مجازات«از عبارت  اینکهدیگر  ۀنکت
باشـند و چـون بـا    » اجرا قابل«گیرند که مذکور و تجمیع قرار میمادة پیداست که احکامی مشمول 

وب اجرا محس قابل حکم غیابی پس از انقضاي مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، ،وصف مذکور
االجرا، اعم از حضـوري یـا غیـابی را    تمام احکام الزم 510مادة شود، دادگاه باید در مقام اعمال می

 ).612(ب):  1399 خالقی،( مدنظر قرار دهد

 
 احکام ةکنند ماهوي توسط مرجع تجمیع اظهارنظرممنوعیت . 4-1

ت که تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفري، ممنوعیتی اس 510مادة از دیگر شرایط اعمال 
مورد اشاره قرار گرفته است.  هماداین  ةدر تبصر کننده ممنوعیت اظهارنظر ماهوي مرجع تجمیع

به  باتوجهقائل به تفکیک شد. » تعیین مجازات«و » اثبات جرم« ۀتوان بین دو مرحلمیدرواقع، 
، ورود ماهوي یک بار در دادگاهی صالح به اثبات رسیده است علیه محکومجرم و تقصیر  اینکه

قانون آیین  510مادة وضع بنابراین، مجدد به پرونده ضرورتی نداشته و فاقد توجیه قانونی است. 
هاي برخی محدودیت علت بهتعیین مجازات صحیحی است که  دلیل بهدادرسی کیفري در حقیقت 

 را ی به آنمی که صالحیت ذاتی براي رسیدگئها در جرادادگاه ۀقانونی از جمله ممنوعیت مداخل
احکام از هرگونه ورود  ةکنند مرجع تجمیع ،در این تبصره نابراینبندارند، صورت نگرفته است. 

همین قانون که در باب اعمال  511مادة ماهوي به پرونده منع شده است. این در حالی است که در 
 مقررات تکرار جرم است، این امر تجویز شده است.

صادره را  رأيشود این است که اگر دادگاه در مقام تجمیع، میحال سوالی که در اینجا مطرح 
تکلیف  ،علیه داشته باشدبه صورت فاحش غیرقانونی دیده و حتی اعتقاد به عدم مجرمیت محکوم

سترس نیست. لیکن در بادي امر ممکن ی از مراجع قضایی در دأین خصوص رچیست؟ در ای
مجاز به نقض حکم یا تعیین  ،رأي ةکنند اه تجمیعدادگ ،است چنین استدالل شود که در این فرض

است. به نظر نگارندگان در این فرض نیز به  علیه محکوماصلی براي  ۀمجازات کمتر از دادنام
از اظهارنظر ماهوي منع شده و در این مورد نیز نظیر  کننده دادگاه تجمیع ،510مادة  ةصراحت تبصر

اعتراض به  ةالعادهاي فوق، بایستی به شیوههستندنونی قطعی آشکارا غیرقا يآراتمام مواردي که 
قانون آیین دادرسی کیفري  477مادة یس کل دادگستري استان براي اعمال ئنظیر اطالع به ر آرا

کند. حلی براي این امر مقرر نمی در این مورد خصوصیتی نداشته و راه 510مادة تمسک جست و 
وظیفه و حتی حق دیگري  ،آراجز تجمیع  ،کننده تجمیع رسد که در این مورد دادگاهبه نظر می
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مراتب را به اطالع  رأيدادگاه پس از تجمیع  ،نداشته باشد. شاید بتوان گفت که در این موارد
تواند با قانون آیین دادرسی کیفري می 491مادة رساند و وي به استناد قاضی اجراي احکام می

قطعی اطالع دهد. لیکن در این فرض نیز به نظر  رأي ةکنند دراطالع دادستان مراتب را به دادگاه صا
 و است صرفاً موارد شکلی ،1اندان حقوقنظر به مثال برخی  491مادة مذکور در رسد که موارد می

اي تواند به اعتبار احکام قطعی خدشهحکم قطعی نمی ةکنند دادگاه صادر ،نه ماهوي و در نتیجه
به قاضی اجراي  کننده تنها راه، اعالم مراتب از سوي دادگاه تجمیع وارد کند. شاید در این حالت

و توقف اجراي  اعادة دادرسیاحکام و از سوي وي به دادستان باشد که در صورت امکان راه براي 
 گشوده شود. آرا

 
 قانون آیین دادرسی کیفري 510مادة هاي تقنینی و اجرایی اعمال مقررات چالش .2
 تجمیع احکام با لحاظ مقررات ناظر بر زمان وقوع جرم اعمال مقررات. 1-2

قانون مجازات اسالمی  134مادة ، تعدد جرمِ موضوع 510مادة به اینکه مجراي اعمال  باتوجه
واحد، مستلزم شمول مقررات  علیه محکوماجراي مقررات تجمیع احکام متعدد نسبت به  ،است
اگر آراي متعددي که از شعب متعدد صادر  بنابراین،قانون مجازات اسالمی است.  134مادة 

نتیجه از  اسالمی نباشد، درقانون مجازات  134مادة موضوع  شود، مشمول مقررات تعدد جرمِ می
  قانون آیین دادرسی کیفري نیز خارج است. 510مادة مقررات شمول 

ت است از ترین ویژگی اعمال مقررات تعدد جرم، عبارطور که اشاره شد، اولین و مهم همان
متهم براي اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفري قطعی آنکه  متعدد بدون جرائمارتکاب 

در فرضی که مرتکب جرم پس از صدور حکم قطعی در حال تحمل کیفر بنابراین، رسیده باشد و 
به اینکه جرم دوم پس از صدور حکم  باتوجهالقاعده  باشد و مرتکب جرم دوم شود، علی

بالوجه است.  510مادة میت قطعی است، مشمول مقررات تعدد جرم نبوده و توسل به محکو
مرتکب  علیه محکومدر مقام بیان این نکته بوده است که اگر مشخص شود  گذار درواقع، قانون

کدام حکم قطعی صادر نشده است، مشمول  چندین عمل مجرمانه شده است و در مورد هیچ
حکم بدون توجه به مقررات تعدد  ةکنند دادگاه صادر که صورتیمقررات تعدد جرم است و در 

بایست نقض شود و حکم واحد با رعایت مقررات احکام متعدد می ،کم صادر کرده استجرم ح
در مواردي  ،متعددي يآراهاي کیفري در شعب دیوان عالی کشور و دادگاهتعدد جرم صادر شود. 

هاي حقوقی  مطالعات و پژوهش ۀسسؤ، تهران: م15چ ، ها در قانون آیین دادرسی کیفري نکته)، 1399(، علی خالقی :ر.ك .1
الغ مانند اینکه حکم از طرف دادگاه مذکور جهت اب: «شده است بدین شکل مثالی آورده 491ة که در ذیل ماد ،601، ص شهردانش

 ».ابالغ برنگشته و در پرونده موجود نباشد دومِ ۀولی نسخ ،ارسال شده
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وي در حال اجرا  لی اجرا نشده است یا محکومیتو ،صادر شده که حکم قطعی در مورد فردي
و شود، وي را مشمول مقررات تعدد جرم دانسته علیه مرتکب جرم دوم میاست و سپس محکوم

ذیل  دادنامۀنمونه، در  عنوان به. اند نمودهاحکام متعدد را نسبت به وي اعمال  مقررات تجمیعِ ،تبع هب
صادر شده و در حال اجرا است و  1386ل در سال او ۀ، دادنام9509970909301156 ةبه شمار

دیوان  .فرد مشمول مقررات تعدد جرم شده است ،صادر و در نهایت 1389دوم در سال  ۀدادنام
آخرین حکم  ةکنند صادر ۀپرونده را به شعب ،جهت تجمیع احکام متعدد در اینجا، عالی کشور

در باب تعدد جرم استناد نموده  1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 134مادة ارسال کرده و به 
 .دیوان عالی کشور وجود دارد يآرااین استناد در بسیاري از  ؛است
 16/5/1386... مورخ شمارة مۀدادنا موجب به »الف«شخص رأي مذکور از این قرار است که  

 کیلو و هشتصد گرم حشیش بههفتادودو دادگاه انقالب اسالمی بابت مشارکت در خرید و حمل 
دویست میلیون ریال جزاي نقدي در حق  ،ضربه شالق و همچنین 74سال حبس و  8تحمل 

مراتب از طریق اجراي احکام در حال اجرا  دولت محکوم گردیده است. رأي صادره قطعی و
دوم  ۀشعب 1386مورخ  ...شمارةۀ مشارالیه طی دادنام دیگري ةپروند موجب به ،همچنین .باشد می

ونه  وشش کیلوگرم تریاك و نود کیلو و هفتصدوپنجاه بت مشارکت در حمل پنجاهبا ،دادگاه انقالب
وپنج میلیون و چهارصدوپنجاه هزار تومان جزاي نقدي  گرم حشیش به حبس ابد و پرداخت چهل

ضربه  30ضربه شالق و بابت استعمال تریاك به پرداخت دو میلیون ریال جزاي نقدي و  74و 
مراتب به زندان... جهت اجرا اعالم گردیده  قطعیت لحاظ است و بهشالق محکومیت حاصل نموده 

مادة مفاد  برده و عدم اعمال مقررات مربوط به تعدد نام دربارةهاي متعدد لحاظ محکومیت است. به
 510مادة  »پ«موصوف پرونده در اجراي بند  يآراقانون مجازات اسالمی در زمان صدور  134

 به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.ین دادرسی کیفري یقانون آ
 16/5/1386مورخ  ...شمارة ۀقسمتی از دادنام موجب به »]الف«[نظر به اینکه «رأي شعبه:  

کیلو و هشتصد گرم حشیش  هفتادودوبابت مشارکت در خرید و حمل دادگاه انقالب شهرستان... 
پرداخت دویست میلیون ریال جزاي نقدي محکوم ضربه شالق و  74سال حبس و  8به تحمل 

بابت  ...دوم دادگاه انقالب شهرستان ۀشعب 15/8/89مورخ  شمارة... ۀطی دادنام ،گردیده و همچنین
حشیش  وپنجاه گرموشش کیلو و ششصد گرم تریاك و نود کیلو و هفتصد مشارکت در حمل پنجاه

ضربه  74نجاه هزار تومان جزاي نقدي و وپنج میلیون و چهارصدوپ به حبس ابد و پرداخت چهل
ضربه شالق  30استعمال تریاك به پرداخت دو میلیون ریال جزاي نقدي و شالق و بابت 

 134مادة محکومیت حاصل نموده است که به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم و 
ین دادرسی کیفري، یآ قانون 510مادة  »ب«و  »الف«قانون مجازات اسالمی، به استناد بندهاي 
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دوم دادگاه  ۀبه شعب ها پرونده ،شده هاي تعیین موصوف در قسمت مجازات يآراضمن نقض 
ارجاع تا با رعایت مقررات مزبور  ،انقالب اسالمی شهرستان... جهت تجمیع و صدور حکم واحد

 .ب دیوان عالی کشور)تا، یکی از شع ، بی9509970909301156(دادنامۀ شمارة  »مبادرت به صدور حکم نماید
یک  درخصوصرغم صدور محکومیت قطعی علی ،رأيگردد در این طور که مالحظه می همان

یکی از احکام، اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم الزامی شده است. به بودن  اجرا اتهام و درحال
دیوان عالی  أيرقانون آیین دادرسی کیفري در  510مادة رسد که در این فرض استناد به نظر می

مربوط به حاکمیت  آرامشخص است، این  آراکه از تاریخ  گونه کشور صحیح است؛ زیرا همان
 ،آن قانون، اجراي کامل مجازات 48مادة  موجب بهاست که  1370قانون مجازات اسالمی مصوب 

عمال شرط شمول مقررات تکرار جرم بود و تا قبل از این مرحله، مقررات مربوط به تعدد جرم ا
، -در اعمال مقررات تجمیع احکام مهم استکه –تعدد جرم  اینکه دلیل بهرسد به نظر می .شدمی

از این حیث تابع مقررات زمان وقوع است؛ در حالی که در ، نه شکلی و یک نهاد ماهوي است
قانون فعلی اشاره شده است. بدیهی است در صورتی  134مادة صادره به مقررات مربوط به  رأي

نسبت به مقررات زمان وقوع اخف محسوب  1399 ه مقررات تعدد جرم در قانون الحق اصالحیک
 دلیل به ،شود، قوانین اخف، از حیث تعیین مجازات به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. همچنین

سابق بر وضع آن  جرائماجراي فوري مقررات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفري نسبت به 
صادر  1392عالی کشور که بعد از حاکمیت قانون مجازات اسالمی مصوب دیوان  رأيقانون، در 

مورد اشاره قرار گرفته است.  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510مادة شده است، 
مادة ات ردیوان عالی کشور در این خصوص صرفًا از جهت ارجاع به مقر رأيمنطوق بنابراین، 

به نظر نگارندگان، درست  ؛ زیرابا اشکال مواجه است 1392ب قانون مجازات اسالمی مصو 134
جزء مقررات شکلی است، لیکن ارجاع آن به مقررات ناظر  510مادة است که مقررات مربوط به 

در این فرض مورد لذا، تابعِ قانونِ حاکم در زمان وقوع جرم است.  ،و در نتیجه بوده به تعدد جرم
، ارجاع به مقررات 510مادة ؛ چراکه اصلِ موضوع مقررات است 510مادة استناد به  قابل از موارد

 وتعدد جرم است که بایستی با قوانین حاکم در زمان وقوع جرم در مورد آن تعیین تکلیف نمود 
 نه تکرار جرم. و جزء قوانین تعدد جرم است ،رأيمورد مذکور در  ،1370به قوانین سال  باتوجه

 
 مربوط به تعدد جرم در بحث تعدد نتیجه تجمیع احکام و مقررات. 2-2

قانون آیین دادرسی کیفري قرار  510مادة تواند در مواردي مشمول مقررات تعدد نتیجه نیز می
در صورتی «، 1399 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 12مادة » چ«بند  موجب بهگیرد. 

متعدد حاصل شود، مرتکب به  ۀواحد، نتایج مجرمان ۀتعزیري از رفتار مجرمان جرائمکه در 
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تعدد  1392یک قانون مجازات اسالمی مصوب  ةدر تبصر». شودمجازات جرم اشد محکوم می
گشت که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري محسوب می» در حکم تعدد مادي«نتیجه 

 دستخوش تغییراتی شد. 134مادة و اصالح 
مرتکب یک عمل مجرمانه گردد، اما از فعل یا ترك  مقصود از تعدد نتیجه آن است که بزهکار

قهري عمل  ۀنتیج ،. در تعدد نتیجه، پیامدهاي مجرمانهشودمجزا حاصل  ۀمجرمان ۀفعل او چند نتیج
در تعدد  ،گیرد. همچنینفاعل صورت می ةبا اراد نخستین است و فقط عمل نخستین است که

آب باعث مرگ کردن  ثال، اگر کسی با مسمومم طور بهنتیجه همواره تعدد موضوع وجود دارد. 
قضایی دیگر و مرگ برخی افراد در  ةدرختان در حوزکردن  قضایی و نابود ةها در یک حوزماهی
شمس ( قضایی دیگري شود، رسیدگی به جرم این فرد با احتساب مقررات تعدد جرم است ةحوز

مجرمانه در عالم واقع  ۀنتیجانه بیش از یک از فعل مجرم ،در تعدد نتیجه ).364 :1398 ،و دیگران ناتري
صاحب آثار متعدد در  ،واحد ۀو این حالت متفاوت با حالتی است که عمل مجرمان گرددمحقق می

قانون مجازات  134مادة » چ«بند  البته موضوع). 107: 1395آبادي و دیگران،  دهحاجی( شودعالم واقع می
در حالی که  .این قانون است 131مادة وي موضوع ، غیر از تعدد معن1399اسالمی اصالحی 

قانون یادشده مربوط به تعدد معنوي است؛ یعنی رفتار واحد داراي عناوین  131ة موضوع ماد
اصالحی این مورد را مادة در  گذار قانون ،اما در عین حال .متعدد است و نه نتایج متعدد ۀمجرمان

 ).98: 1399ق، مصد( نیز در حکم تعدد معنوي قرار داده است
مثال احکام متعددي صادر شده باشد که  عنوان بههرگاه با فرض تعدد نتیجه مواجه شویم و 

زدن سطل آشغالی  آتش ۀدر نتیج اینکهمثل -واحد باشد  ينتایج متعدد ناشی از رفتار موجب به
ده و فردي نیز تخریب ش ،منظور مقابله با نظام، ماشینی نیز که متعلق به یکی از همسایگان است به

مجروح گشته و موتور وي نیز تخریب شده  ،که با موتور در حال گذر از کنار سلطل آشغال بوده
دنبال داشته است؛ یعنی  ، با اقدام و رفتار واحدي مواجه هستیم که نتایج متعددي را به-باشد

 و چشمدشدن  تخریب اموال عمومی، تخریب ماشین، تخریب موتور و جرح عمدي منجر به کور
عدم امکان قصاص و گذشت شاکی خصوصی مجازات حبس را در پی داشته  دلیل بهه به فرض، ک(

و جرح،  شان شخصیمرتکب، افراد دیگر نیز براي تخریب اموال شدن  . پس از دستگیر)باشد
بر فرض طرح شکایات متعدد و صدور احکام متعدد از  ،جداگانه از وي شکایت کرده و در نتیجه

منظور مقابله با نظام و دادگاه کیفري یک در مورد تخریب موتور و  قالب در مورد احراق بهدادگاه ان
 ها دادگاهیک از  نبودن هیچ در فرض مطلع( زوال بینایی و دادگاه کیفري دو در مورد تخریب ماشین

گردد فردي مواجه می درخصوصاز سایر اتهامات متهم)، قاضی اجراي احکام با اتهامات متعددي 
اعمال تعدد در میزان  ،یک رفتار وي بوده و براساس مقررات جدید که در حقیقت نتایج متعدد
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 510مادة این فرض از موارد  رسداست. به نظر می مؤثراجرا و اعمال مجازات اشد  قابل مجازات
 ،اتهامات تعزیري مرتکب درخصوصقانون آیین دادرسی کیفري بوده و قاضی اجراي احکام 

آب موجب تخریب کردن  هرگاه کسی با آلوده ،را اعمال خواهد کرد. همچنین 510دة مامقررات 
تعیین مجازات به فرض عدم امکان قصاص و ( قضایی و مرگ دو کودك ةدرختان در یک حوز

قضایی متعدد به  هاي حوزهمختلف در  هاي دادگاهقضایی دیگر شود و  ةحبس تعزیري) در حوز
ها در اجراي اي را صادر کرده باشند، پس از طرح پروندهام جداگانهها رسیدگی کرده و احکاتهام

گردد که نتایِج متعدد ِرفتار واحدي هاي متعددي مواجه میاحکام، قاضی اجراي احکام با دادنامه
 قانون آیین دادرسی کیفري خواهد بود. 510مادة هستند و در این فرض مکلف به اجراي قواعد 

اصالحی قانون  134مادة مشمول مقررات  ،تهام واحد با نتایج متعددرسیدگی به ابنابراین، 
علیه واحد در فرض مجازات اسالمی است و اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد نسبت به محکوم

صدور احکام متعدد ضروري است؛ چراکه در هر صورت اعمال مقررات تعدد با تعیین مجازات 
در این فرض نیز در صورت صدور احکام لذا، خواهد بود.  رمؤثاجرا  قابل اشد، در میزان مجازات

علیه واحد متعدد از مراجع قضایی مختلف اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد نسبت به محکوم
 ضروري است.

 
 تخفیف مجازات در مقام اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد. 3-2

جرم در صورت وجود جهات ، در تعدد 1399اصالحی مصوب  134مادة » خ«مستنبط از بند 
شود. به دیگر این قانون اقدام می 38 و 37 ، مطابق موادجرائمتخفیف مجازات براي هریک از 

اتخاذ گردیده بود، تعدد جرم  1392نظیر موضعی که در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،سخن
م متعدد نیز نباید رسد که در فرض تجمیع احکابه نظر میبنابراین، مانع از تخفیف مجازات نیست. 

اي از شود، شعبهکه مرتکب مشمول مقررات تخفیف میاین بند نادیده گرفته شود و در صورتی
چالشی که باید این مقررات را مدنظر قرار دهد.  ،دادگاه که موظف به تجمیع احکام متعدد است

ربوط به آن تبع اعمال مقررات م هاحراز شرایط تخفیف و ب ،ممکن است در این فرض پیش آید
یف اي که باید آن را لحاظ کرد این است که آیا اعمال مقررات ناظر بر تخفنکتهدرواقع، است. 

مادة  ةصراحت در تبصر احکام به ةکنند امري که مرجع تجمیع( استنیازمند ورود ماهوي به پرونده 
طعی و ق هاي قانون آیین دادرسی کیفري از آن منع شده است) یا با وجود محکومیت 510

ها، احراز جهات تخفیف مستلزم ورود شرایط ارتکاب جرم و دسترسی به پروندهبودن  مشخص
امري که موضوع ( جریان و روند تعیین مجازات ۀتوان آن را ادامماهوي به پرونده نبوده و می

ممنوعیت اعمال  ،شک قبول نظر اولیین دادرسی کیفري است) دانست؟ بیقانون آ 510مادة اصلی 
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دنبال خواهد داشت. به نظر  امکان اعمال آن را به ،ررات ناظر به تخفیف و پذیرش نظر دوممق
رسد که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات، مستلزم ورود ماهوي به پرونده نیست؛  می

خاص ناظر بر احراز  طور بهاحکام از آن منع شده است،  ةکنند چراکه ورود ماهوي که مرجع تجمیع
و انتساب آن به متهم است و پس از این مرحله، تعیین مجازات و اعمال مقررات مربوط مجرمیت 

شود. )، ورود ماهوي به پرونده محسوب نمیغیرهتعلیق و نظیر تخفیف و تشدید و ( به مجازات
 ،نخست :در نظر گرفت رأي ةکنند توان براي مرجع صادراي، دو مرحله را میدرواقع در هر پرونده

اول مستلزم ورود ماهوي به  ۀشک مرحلبی که تعیین مجازات ۀمرحل ،راز مجرمیت و دوماح ۀمرحل
 ،ولیت مرتکبئیکی احراز مس .حکم دادگاه مشتمل بر دو بخش است« ،پرونده است. در حقیقت

ال، این یعنی اظهارنظر در این امر که متهم مجرم است یا خیر، دوم تعیین مجازات. در نظام کامان
و  convictionمحکومیت یا  ۀگیرند. مرحلجداگانه مورد رسیدگی قرار می ۀدو مرحل دو امر در

از  پسمنصفه  تئهیها دادگاه با حضور ه. در بسیاري از پروندsentencingتعیین مجازات یا  ۀمرحل
کند که فرد مجرم است یا خیر تا در صورت اعالم مجرمیت در فقط اعالم می ،رسیدگی الزم

نظران در امر تعیین اي دیگر از دادرسی با حضور متخصصان و صاحبو مرحله اي دیگرجلسه
کیفر، نسبت به تعیین مجازات متناسب براي مرتکب اقدام شود. در مقررات جدید نظام کیفري 

) قانون مجازات اسالمی یعنی معافیت از کیفر بعد از احراز 39مادة (کشور ما مواردي مثل 
شاهد تفکیک این  ،) قانون آیین دادرسی کیفري510( مادةو تبصره تعویق صدور حکم  ،مجرمیت
، مرجع 510مادة استناد صدر  که به در فرضیبنابراین، ). 130: 1398طهماسبی، ( »له هستیمدو مرح
حکم واحد صادر  ،احکام مکلف است که با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ةکنند تجمیع

اصالحی  قانون مجازات اسالمی 134مادة » خ«بند  موجب بهنماید، اعمال مقررات تخفیف نیز 
، جزئی از مقررات مربوط به تعدد جرم بوده و دلیلی براي ممنوعیت اعمال آن در مقام 1399

1قانون آیین دادرسی کیفري وجود ندارد. 510مادة موضوع  تجمیع احکام و تعیین مجازات واحد 
اساس مورد قبول قضات واقع شده است. برظر بر تخفیف انظر اخیر مبنی بر امکان اعمال مقررات ن

پرسش مطرح شده بدین  ،برگزار شده است 31/1/1395نشست قضایی که در تاریخ  ۀجلس صورت
قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه اخیرِ  510مادة شرح بود که آیا در تجمیع آراي قطعی در اجراي 

 134مادة قانون آیین دادرسی کیفري و  510مادة صره لحاظ تب ، حق تشدید مجازات بهکننده تجمیع
هاي تواند مجازاتآیا دادگاه اخیر می ،ترعبارت روشن  قانون مجازات اسالمی را دارد یا خیر؟ به

مادة شرط اصلی تقاضاي اعمال «ت عالی قضایی، ئیا زیاد بکند یا خیر؟ براساس نظر هی کمقبلی را 

 10/4/1396مورخ  7/96/929 نظریۀ مشورتی شمارةو  24/2/1398مورخ  161/98/7ة شمارنظریۀ مشورتی  :در تأیید این امر ر.ك .1
 ادارة حقوقی قوة قضاییه.
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و الحاقات و اصالحات بعدي آن، تأثیر اعمال  1392صوب قانون آیین دادرسی کیفري م 510
، عام است ةاساساً تعدد جرم از عوامل مشدد و اجراست قابل مقررات تعدد در میزان مجازات

رأي وحدت  1.»دهدتواند مجازات را تخفیف ولیکن در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می
 فحواي؛ چراکه است این نظرکشور مؤید  ت عمومی دیوان عالیئهی 13/4/1396ـ758شمارة  ۀروی
الزامی است؛ اعم از آنکه در  510مادة وحدت رویه بر این امر استوار است که اعمال مقررات  رأي

علیه باشد. این امر حاکی از آن است که تخفیف مقام تجمیع حکم صادره به ضرر یا نفع محکوم
قانون آیین  510مادة حتی در مقام اعمال ( مجازات نیز در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم

 .نیستماهوي و ورود ماهوي به پرونده  اظهارنظردادرسی کیفري) ممکن بوده و مستلزم 
 
  هفت و هشتدرجۀ تعزیري  جرائممقررات تجمیع احکام در مورد . 4-2
حی اصال 134مادة » ت« ، بند1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  12مادة  موجب به

درجـۀ   جـرائم در تعدد «دارد: هفت و هشت چنین مقرر میدرجۀ تعزیري  جرائمتعدد  درخصوص
درجـۀ   جرائمشود و جمع اقدام میمادة هفت و هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این 

شـود. در جمـع    اخیر نمی جرائمشش و باالتر سبب تشدید مجازات درجۀ هشت با درجۀ هفت و 
هشـت  درجـۀ  هفـت و  درجۀ  جرائمطور جداگانه براي  هشش و باالتر بدرجۀ  جرائمبا  جرائماین 

 ».اجرا است قابل شود و در هر صورت مجازات اشدتعیین مجازات میمادة مطابق این 
 1352آن مصوب سال  ۀو اصالحی 1304ب قواعد تعدد جرم، در قانون مجازات عمومی مصو 

. خالفی از شمول مقررات تعدد جرم خارج بودنـد  رائمجشد و در مورد جنحه و جنایت اعمال می
شدند. در قوانین بعـد از انقـالب بـا    ها با هم جمع میخالفی مجازات جرائمتعدد در صورت لذا، 
رفتن عنوان جنایت و جنحه و خالف، موضوع عدم رعایت مقررات ناظر بـر تعـدد در مـورد     ازبین

و هیچ حکمی در قانون در ایـن خصـوص بیـان     خالفی نیز موضوعیت خود را از دست داد جرائم
قانون کـاهش مجـازات حـبس     موجب بهآخرین اصالحیه در قانون مجازات اسالمی  اینکهنشد، تا 

مقرر نمود که در اعمال مقررات تعـدد جـرم بـرخالف قـانون سـابق، بـین        1399تعزیري مصوب 
هاي یک تا شش و هفت و هشت تفاوتی وجود ندارد. تنها تفاوت در این اسـت کـه هرگـاه    درجه
شدید هفت و هشت سبب تدرجۀ  جرائمها باشند، وجود هفت و هشت با دیگر درجهدرجۀ  جرائم
هاي هفـت و  با درجه ها هسایر درجبودن   ،اندان حقوقبرخی  ةشود. البته به عقیدها نمیدرجه دیگر

، دسترسی 31/1/1395، توسط آخرین دادگاه صادرکنندة حکمحق تشدید یا تخفیف مجازات جلسۀ نشست قضایی، صورت .1
، https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/d9d78ef1-b40a-42b0-f19a-08d5db9f95a4در: 

 .7/2/1400آخرین بازدید: 
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: پیشـین مصـدق،  ( اجرا اسـت  قابل شود و در هر صورت مجازات اشدها میهشت موجب تشدید این

یک تا درجۀ تعزیري  جرائمرسد که مراد مقنن در این خصوص واضح بوده و لیکن به نظر می ).96
هفت و هشت در اعمال مقررات تعدد کـامالً از هـم مسـتقل بـوده و     درجۀ تعزیري  جرائمشش و 

شش درجۀ  جرائمبا  جرائمکدام تاثیري بر دیگري ندارند. به دیگر سخن، در صورت جمع این هیچ
 ،اصـالحی  134مـادة  هفـت و هشـت مطـابق مقـررات     درجۀ  جرائمجداگانه براي  طور بهو باالتر 

هفـت و  درجـۀ   جـرائم تشدید مجازات  برثیري أیک تا شش تدرجۀ  جرائمت تعیین شده و مجازا
)، خیانـت در  چهـار (درجـۀ   اگر شخصی مرتکـب کالهبـرداري  بنابراین، هشت نخواهند گذاشت. 

)شـود، قواعـد تعـدد    هشت(درجۀ  ) و ولگرديهشتۀ درج( )، مزاحمت تلفنیشش(درجۀ  امانت
نیـز   هشـت درجۀ دو جرم  درخصوصصورت جداگانه و  هبیک تا شش درجۀ  جرائم درخصوص

 جرائمصورت جداگانه اعمال خواهد شد. بدون شک تفسیر به نفع متهم نیز مقتضی این است که  هب
 134مادة نشده و قواعد  هفت و هشتدرجۀ  جرائمنیز موجب تشدید مجازات یک تا شش درجۀ 

رغـم   علی ،ذیل يآرا اهد گردید. درصورت جداگانه اعمال خو ههر دو دسته ب درخصوصاصالحی 
در حـال تحمـل    علیـه  محکـوم اینکه صدور حکم محکومیت دوم بعد از محکومیـت اول اسـت و   

رغم اینکه عضو ممیز بر حاکمیت قواعد تکرار در وضعیت مـورد حکـم    مجازات اول است و علی
 صـرفاً جـرم دارد و  عالی کشور نظر بـه حاکمیـت قواعـد تعـدد      اما در نهایت دیوان ،کنداشاره می

 ،در نتیجـه  و مقررات تعدد جرم را مجري ندانسته هفت و هشت هستند،درجۀ  جرائماینکه  دلیل به
قـانون آیـین دادرسـی     510مـادة  نموده و مقـررات   آراقاضی اجراي احکام خود مبادرت به جمع 

ات اسـالمی مصـوب   قانون مجاز 134مادة مقررات  موجب بهاین امر  .دانداعمال نمی قابل کیفري را
-هفت و هشت را از شمول مقررات ناظر بر تعدد جرم خـارج مـی  درجۀ تعزیري  جرائمکه  1392

درجـۀ  تعزیـري   جـرائم ، 1399صحیح بود؛ در حالی که براساس مقررات جدید اصالحی  ،دانست
هفت و هشت نیز مشمول مقررات تعدد جـرم بـوده و در صـورتی کـه قاضـی اجـراي احکـام بـا         

 برگذاشتن مقررات تعدد جرم تأثیر دلیل بههفت و هشت مواجه گردد، درجۀ متعدد  ايه محکومیت
صادره  رأيبه دو  در ذیل، 1اقدام نماید. 510مادة اجرا بایستی براساس مقررات  قابل میزان مجازات

 : گردد میاز شعب محترم دیوان عالی کشور اشاره 

- شودقانون مجازات اسالمی نسبت به محکومان سابق اخف محسوب می 134 ةدر مواردي که مقررات تعدد جرم وفق ماد .1
از موارد اجراي مورد ، -تعیین مجازات شده باشد ،قانون آیین دادرسی کیفري با نقض تمام احکام 510 ةهرچند سابقاً در اجراي ماد

 حکم تجمیعی ارسال شود. ةاست و پرونده باید نزد آخرین دادگاه صادرکنند 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10 ةماد» ب«بند 
 ).111: پیشین(مصدق، 

                                                           



  
 383 هاي تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم                                                           چالش

دادگـاه   101 ۀصادره از شـعب  ۀدادنام موجب بهبه اینکه آقاي ح. الف.  باتوجه«ي نخست: رأ )1
ضـربه شـالق غیابـاً محکـوم      20روز حـبس تعزیـري و    91 . به تحمـل ی شهرستان..یعمومی جزا

ـ  مجـدداً محکـوم   ،قطعی گردیـده  20/9/1391گردیده و در تاریخ  شـمارة   ۀموجـب دادنامـ   هعلیـه ب
... محکومیت حاصل نمـوده  اول دادگاه انقالب اسالمی ۀصادره از شعب 124101473-21/12/1393

اولـی بـه مجـازات     ۀباشد؛ زیرا دادنامـ قانون مجازات نمی 137مادة موضوع پرونده مشمول  ،است
محکوم گردیده و حال آنکـه در تکـرار جـرم بایـد جـرائم ارتکـابی مشـمول        هفت درجۀ تعزیري 

ازات اسالمی قانون مج 134مادة موضوع پرونده مشمول لذا، یک الی شش باشد و درجۀ تعزیرات 
 ،134مـادة   4 ةزیرا طبق مفاد تبصر ؛شودمشمول مقررات تعدد جرم نمی ،باشد. اما در عین حالمی

مقررات تعدد جرم خارج است و موضوع پرونده  ةدایرهاي هفت و هشت از درجه جرائم تعزیريِ
 510مـادة  ناد بـه  تـوان بـا اسـت   باشد، نمـی هفت میدرجۀ از جرائم  هالحاظ اینکه یکی از دادنامه هب

هذا مجازات مندرج در هر دو دادنامه با یکدیگر جمع و هر دو اجرا  علی ق.آ.د.ك تجمیع نمود. بناء
و لحاظ مقررات نـاظر بـر تعـدد     1399بدیهی است که با لحاظ مقررات جدید اصالحی  .»گرددمی

ه بـا  هفت و هشت، قاضی اجراي احکام موظـف اسـت کـ   درجۀ تعزیري  جرائم درخصوصجرم 
 دنامـۀ (دا قانون آیین دادرسی کیفري را اعمال نماید. 510مادة مقررات مربوط به  ،جمع سایر شرایط

 دیوان عالی کشور). 29، شعبۀ 30/4/1395مورخ  ،9509970909300188 شمارة
درخصــوص درخواســت قاضــی اجــراي احکــام دادســراي عمــومی و انقــالب «ي دوم: رأ) 2

شـمارة   -1 هـاي  پرونـده جهـت ادغـام و تجمیـع     510مـادة   »پ«نـد  اعمال ب ... مبنی بر شهرستان
به اتهـام واردکـردن سـه گـرم و پنجـاه       [محکوم] آن موجب بهاجراي احکام انقالب که  92/0923

ضـربه شـالق    30به پرداخت سه میلیون ریـال جـزاي نقـدي و تحمـل      [و] سانت تریاك به زندان
 به اتهام سرقت مقرون بـه آزار [محکوم] ساس آن که برا 2/893418شمارة  -2 [و] محکوم گردیده

ضربه شالق و  74سرقت وي صادر گردیده) به تحمل ده سال حبس و  ةمقام تجمیع دو پروند در(
 شـده بـراي جـرم اول    به اینکـه مجـازات تعیـین    نظر ،رد مال و پرداخت دیه محکوم گردیده است

بـه   ، مسـتنداً شـود  مـی هشت محسـوب   هفت ودرجۀ هاي  واردکردن تریاك به زندان) از مجازات(
 مقـررات تعـدد جـرم در مـورد آن     1392قانون مجازات اسالمی مصوب سـال   134مادة  4 ةتبصر
 ،ایـن حیـث   ازلذا، . باشد میجمع  قابل دیگر وي هاي مجازاتو این مجازات با  باشد نمیاجرا  قابل

اکنـون بـا    ایـن مـورد هـم    1399با لحاظ قانون جدید اصـالحی   .»گرددمطروحه رد میدرخواست 
مـورخ   ،9409970937000278 دادنامـۀ شـمارة  (اسـت   510مـادة  استدالل فوق از موارد اعمـال مقـررات   

 دیوان عالی کشور). 46 ، شعبۀ26/10/1394
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 قانون آیین دادرسی کیفري 510مادة معیار تعیین دادگاه باالتر در . 5-2
هاي بدوي قطعی شده باشند، در دد صادره از دادگاه، اگر احکام متع510مادة » الف« مستنداً به بند

شود. در غیر این آخرین حکم ارجاع می ةصادرکنندها، پرونده به مرجع صورت تساوي دادگاه
، با رعایت شود که پس از نقض تمامی احکامصورت، به دادگاه داراي صالحیت باالتر ارسال می

قانون  510مادة » ب«مستند به بند  ،همچنین مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر کند.
اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد،  آیین دادرسی کیفري،

شود تا پس از نقض تمامی احکام با رعایت مقررات تعدد جرم، این دادگاه ارسال می ها بهپرونده
رو بهما با دو وضعیت مجزا رو ،510مادة » ب«و » الف«در بند بنابراین، حکم واحد صادر کند. 

و در وضعیت  مقرر شده هاي بدوياحکام متعدد از دادگاه وضعیت صدورِ» الف«هستیم. در بند 
است، حداقل یکی از احکام از دادگاه تجدیدنظراستان صادر شده است. » ب«دوم که مربوط به بند 

ر به صدور یکی از احکام از مرجع تجدیدنظر منحص 510مادة » ب«به اینکه بند  درواقع، باتوجه
» الف«بند بنابراین، اشاره شده است.  هماد» ب«است، فرض صدور احکام از مرجع باالتر در بند 

ها بدوي هستند. تمامی دادگاه» الف«در وضعیت بند و  کند میرا بیان » ب«وت از بند وضعیتی متفا
این  ،شودنون آیین دادرسی کیفري مطرح میقا 510مادة  »الف«بند  درخصوصحال سوالی که 

چراکه به  ؛شودهاي بدوي سنجیده میها یا عدم تساوي دادگاهاست که با کدام معیار تساوي دادگاه
هاي بدوي نیز همگی با هم در وضعیت تساوي قرار ندارند. دادگاه 510مادة » الف«صراحت بند 

وحدت قاضی در وضعیت تساوي قرار دارند یا  با دادگاه انقالب با یک حال آیا دادگاه کیفري
 1 ةتبصر هاي بدوي وجود دارد، مواد متعددي از جملهتی بین دادگاهید این نکته که ارجحیؤخیر؟ م

 ،. در تمام این موارداستقانون آیین دادرسی کیفري  601و  600 و 588و  587مواد و  314مادة 
به اینکه  باتوجهدیگري مرجع باالتر است. مسلماً  هر دو مرجع، یکی نسبت بهبودن  رغم بدويعلی

مادة همگی بدوي و در عرض هم هستند، معیار مرجع عالی و تالی موضوع » الف«هاي بند دادگاه
به سکوت  باتوجهرسد در این مورد صادق نیست. به نظر می 1قانون آیین دادرسی مدنی 30

را مدنظر » در صالحیت دادگاه جرائمِاهمیت « و» تشکیالت دادگاه«توان دو معیار می گذار قانون
در  جرائمِمتعددي است، معیار اهمیت  جرائم ،در صالحیت دادگاه جرائمِبه اینکه  باتوجهقرار داد. 

صرفاً موجب تشتت  این معیاررسد که تواند معیار مناسبی باشد و به نظر میصالحیت دادگاه نمی
عالی کشور به معیار صالحیت بسنده شده و دادگاه انقالب  گردد؛ هرچند در برخی آراي دیوان آرا

نظر استان با دادگاه بدوي در مورد صالحیت اختالف دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدید باهرگاه بین دیوان عالی کشور  .1
 االتباع است. نظر مرجع عالی الزم ،ردحسب مو ،شود
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در  جرائمِ مشخص نیست که ،طبق این معیار 1دادگاه باالتر در نظر گرفته شده است. ،مطلق طور به
هاي دادگاه ،تر هستند یا دادگاه انقالب با وحدت قاضی و در نتیجهمهم دوصالحیت دادگاه کیفري 

 شوند یا خیر؟هاي مساوي محسوب میدادگاه ،ب با وحدت قاضیهاي انقالدادگاه دو با کیفري
توانند دو دادگاه مساوي در صالحیت این دو دادگاه متفاوت است نمی جرائمبه این که  باتوجه

توان تشخیص داد کدام یک از مراجع پیش گفته گیري از این معیار نیز نمیباشند، از طرفی با بهره
 از دیگري باالتر است. 

 ،قانون آیین دادرسی کیفري 314مادة ی از شعب دیوان عالی کشور با وحدت مالك از برخ
تواند مورد پذیرش باشد. استداللی که نمی ؛2دانندسایر مراجع بدوي باالتر میدادگاه انقالب را از 

قانون آیین دادرسی کیفري  510مادة قانون آیین دادرسی کیفري با  314مادة موضوع  ،درواقع
قانون  314مادة در درواقع، تواند موجه باشد. نمیمادة ت است و وحدت مالك گرفتن از این متفاو

تفاوت صالحیت ذاتی به اتهامات متعدد متهم رسیدگی  دلیل بهآیین دادرسی کیفري تمامی مراجع 
اگر این استدالل  ،ترتیب رسیدگی را مشخص کرده است. همچنین گذار قانونخواهند کرد و صرفاً 

هاي انقالب و اطفال و  دادگاهتجمیع احکام متعدد و صدور حکم واحد در فرض صدور احکام از  ،مربوطه رأي ۀخالصبه بنا  .1
اینکه  مندرجات پرونده وباعنایت به محتویات و « :هدر صالحیت دادگاه انقالب است. رأي شعب ،از دادگاه اطفال صدور حکم متأخر

توجه به با ،ثانیاً ؛گرددهاي انقالب و اطفال از موارد صالحیت ذاتی محسوب می یک از دادگاههر ةشد هاي تفکیکصالحیت ،اوالً
قانون آیین دادرسی کیفري، مرجع مذکور نسبت به  303 ةشرح مندرج در ماده هاي رسیدگی دادگاه انقالب بحدود صالحیت

قانون آیین دادرسی  510 ةماد »الف«و قسمت اخیر بند  »پ«مستنداً به بند  .صالحیت باالتري دارد هاي اطفال و نوجوانان دادگاه
(به جانشینی دادگاه اطفال) و  دودادگاه کیفري  102 ۀشعب 1/6/1394ورخ م 5000587هاي شمارة ضمن نقض دادنامه ،کیفري
اول دادگاه  ۀپرونده جهت صدور حکم واحد به شعب ...،اسالمی اول دادگاه انقالب ۀشعب 31/6/1393مورخ  400838 شمارة ۀدادنام

 ةذیل ماد ةجمله رعایت تبصر گردد تا با لحاظ موازین قانونی و منارسال می عنوان دادگاه با صالحیت باالتر هبانقالب تربت حیدریه 
، شعبۀ اول دیوان عالی 6/2/1395رخ ، مو9509970906100033(دادنامۀ شمارة » قانون مرقوم مبادرت به صدور حکم نمایند 510

 کشور).

طی گزارشی اعالم کرده است آقاي ...، دادستان عمومی و انقالب شهرستانمربوطه از این قرار است که  ةجریان پروند ۀخالص .2
است و به پنج سال حبس و پرداخت جریمه طبق حکم دادگاه انقالب محکوم شده  ،تهام نگهداري مواد مخدر هروئینه اس. ب. ب
قانون مجازات  134ة با رعایت مادو سال حبس  سهنفر از مأمورین به ... لحاظ جرح عمدي با چاقو نسبت به به دیگر، از سوي

پرونده را جهت  ،صالحیت ذاتی متفاوت با یهای باتوجه به تعدد احکام صادره از دادگاه اسالمی به مجازات اشد محکوم شده است.
 . ایشان اجماالًت شعبه تشکیل گردیدئارجاع گردیده است. هی به این شعبه که یوان عالی کشور فرستادهتجمیع احکام به دفتر کل د

مشاوره  ،تجمیع خواسته 30/10/1392– 9509970925300188ة شمار ۀدرخصوص دادنامداشتند و م واحد عقیده حک صدور بر
 ،ین دادرسی کیفريیقانون آ 510ة ماد »پ«ختیار حاصله از بند در اجراي ا« رأي شعبه: دهد. چنین رأي میو درنهایت، شعبه نموده 

قانون  134 ةپرونده جهت صدور حکم واحد با رعایت ماد ،همان قانون 314ة با وحدت مالك مادمارالذکر و  ۀضمن نقض دادنام
دیوان عالی  38، شعبۀ 29/1/1395(دادنامه (بدون شماره)، مورخ » شود مجازات اسالمی به دادگاه انقالب اسالمی ارجاع داده می

 کشور).
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بنابراین، به ترتیب دادگاه باالتر انقالب و سپس نظامی و کیفري یک یا کیفري دو است.  ،بپذیریمرا 
مهم  جرائماست که به  یکمرجع باالتر از دادگاه کیفري  دوطبق این استدالل دادگاه نظامی 

 کند؛ امري که به نظر خالف روح قانون است. رسیدگی می
در  510مادة » الف«هاي بدوي موضوع بند بندي دادگاهرجهمنظور د توان بهمعیار دیگري که می

 هاي بدوي که با تعدد قضاتدادگاه ،به این معیار باتوجهاست. » تشکیالت دادگاه«نظر گرفت، 
نسبت به سایر  ،کنندرسیدگی می جرائم) به یک ، انقالب با تعدد قضات و نظامییککیفري (

ها و و در صورت صدور احکام متعدد از این دادگاه شوندکیفري باالتر محسوب می هاي دادگاه
و دادگاه انقالب با وحدت قاضی) دادگاه با دو مثل دادگاه کیفري ( دادگاه دیگري با وحدت قاضی

رسد معیار صالحیت تجمیع را دارد. به نظر می ،تعدد قضات مرجع باالتر بوده و در نتیجه
 آراتر است و احتمال تشتت گفته دقیق یار پیشتشکیالت دادگاه و حد نصاب قضات، نسبت به مع

 1در آن کمتر است.
مبهم است، صدر  قانون آیین دادرسی کیفري 510مادة » پ«یکی دیگر از مواردي که در بند 

. در بند کند میدر دو بند نخست فروض مختلفی را بیان  گذار قانونمذکور است؛ مادة » پ«بند 
و در صدر بند  کند میتجدیدنظر اشاره  هاي دادگاهبه  »ب«د بدوي و در بن هاي دادگاهنخست به 

چه » سایر موارد« که مشخص نیست منظور از کند میو فروض دیگري اشاره » سایر موارد«به » پ«
» ب«یا » الف«بایست براساس بند عالی کشور می به اینکه در نهایت دیوان باتوجهفروضی است. 

 510مادة  »ب«یا  »الف« بندهايرضی وجود داشت که در این است که اگر ف سؤال ،اقدام کند
در این خصوص مبهم مادة ؟ بایستی انجام دهدعالی کشور چه اقدامی  دیوان ،شدنمیگنجانده 

آراي بدوي، مورد  ۀمواردي است که هم» سایر موارد«برخی نویسندگان مراد از  ةاست. به عقید

 دواضی را مرجعی مساوي با دادگاه کیفري قدادگاه انقالب با وحدت  ،عالی کشور ظر نگارندگان، در رأي ذیل دیوانندر تأیید  .1
به غیبت از دائر  ،دادگاه کیفري دو بابل 103 ۀ... در شعبآقايدرخصوص  :قلمداد کرده و به معیار تشکیالت دادگاه توجه کرده است

 شود کهمی صادربه تحمل سه ماه حبس  ويحکم بر محکومیت  ،تعزیرات اسالمیقانون  547 ةمرخصی زندان با استناد به ماد
 مورخ 000449و  12/5/1394 مورخ 000423، 10/2/1393 مورخ 000129هاي موضوع احکام برده تقاضاي ادغام مجازات نام
را نموده و هاي کیفري دو بابلسر و دادگاه انقالب اسالمی بابلسر دادگاهصادره از  12/3/3139 مورخ 9300149و  18/5/1394

پرونده  و نموده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال ،ین دادرسی در امور کیفريیقانون آ 510ة ماد »پ«دادگاه نیز در اجراي بند 
 »پ«محتویات پرونده و نظر به اینکه تقاضاي مطروحه با بند  باتوجه به« شود. رأي شعبه:جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می

ی با یقضا ةباشد و توجهاً به اینکه احکام متعدد در حوزمنطبق می 92ین دادرسی در امور کیفري مصوب سال یقانون آ 510 ةماد
که با نقض آخرین حکم بوده است  ةعنوان صادرکنند بهدادگاه کیفري دو بابل نیز  103 ۀشعبصالحیت ذاتی متفاوت صادر گردیده و 

قانون مجازات اسالمی ارجاع  134 ةدادگاه کیفري دو بابل جهت رسیدگی و اعمال مفاد ماد 103 ۀاحکام مذکور مراتب به شعب ۀکلی
 دیوان عالی کشور). 29، شعبۀ 6/11/1394، مورخ 9409970909300539(دادنامۀ شمارة » شودمی
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 ،در هر حال ).98: 1395شاهچراغ، ( ار گرفته باشدیعنی دیوان عالی کشور قر ،مرجع فرجام تأیید
 1نیز به آن پاسخ نداده است. رویۀ قضاییعبارت سایر موارد در این بند مبهم بوده و 

 
قانون آیین  510مادة و تجدیدنظرخواهی از احکام صادره پس از اعمال  اعادة دادرسی. 6-2

 دادرسی کیفري
 ،رو شویم، بحث تجدیدنظرخواهی و در نهایتبهرو یکی دیگر از مشکالتی که ممکن است با آن

 گذار قانوناز احکامی است که در مقام تجمیع احکام متعدد صادر شده است.  اعادة دادرسیبحث 
به اینکه اصل  باتوجهنداشته است و  ،شوداي به قطعیت احکامی که در مقام تجمیع صادر میاشاره

مشخص نیست که سازوکار  ،گر اینکه استثنا شده باشداحکام است م از تجدیدنظرخواهیامکان بر 
اگر دادگاه تجدیدنظر در مقام تجمیع حکم  .تجدیدنظرخواهی این احکام به چه صورتی است

العاده از طرق فوق صرفاًبه اینکه احکام دادگاه تجدیدنظر قطعی است و  باتوجهصادر کند، 
الزم است که اگر بنابراین، تکلیف چیست؟  ،رددر مورد این احکام اقدام ک توان میاعتراض به آرا 

 ،ست، صراحتاً به آن اشاره کرده و در غیر این صورتامعتقد به قطعیت چنین احکامی  گذار قانون
 7/5430شمارة مشورتی نظریۀ سازوکارهاي تجدیدنظرخواهی از چنین احکامی را تعیین کند. 

پاسخ به این ابهام نظر به قابلیت در مقام  ،قضاییه ةحقوقی قو ةادار 24/9/1395 مورخ
به عمومات آیین دادرسی کیفري داده  باتوجهخواهی چنین احکامی  تجدیدنظرخواهی و فرجام

به اینکه تجمیع احکام  باتوجهرسد به نظر می 2کند.است؛ پاسخی که ابهامات اجرایی را مرتفع نمی
قابلیت  به پرونده،در جهت تعیین مجازات است و نه ورود ماهوي درواقع، متعدد 

چراکه تجویز تجمیع  است.اعتبار امر مختومه  ةتجدیدنظرخواهی چنین احکامی برخالف قاعد
 تاکند قانون آیین دادرسی کیفري، احکام را از حالت قطعیت خارج نمی 510مادة احکام و اعمال 

در فرض استعالم که قبل از  -2« :17/4/1396مورخ ، 7/96/857 ةشمار به قضاییه ةوحقوقی ق ةادارمشورتی نظریۀ  .1
قانون مبارزه  32 ةموضوع ماد هاي از سوي دادگاه انقالب، درخصوص بزه 1392شدن قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  االجرا الزم

 510 ةموضوع ماد طروحه مشمول اعمال مقررات تعددبا قاچاق مواد مخدر به تأیید دادستان کل کشور رسیده است، چنانچه مورد م
سایر موارد«اجرا مؤثر است، باشد، در این صورت موضوع، مشمول عبارت  قابل قانون آیین دادرسی کیفري که در میزان مجازات« 

 .»باید مطابق مقررات این بند رفتار گردد ،بنابراین .این ماده است »پ«در بند 
قانون آیین دادرسی  510 ةه در مادکبه این باتوجه« :24/9/1395مورخ  ،7/5430 ةشمار به قضاییه ةقوقی قوح ةادارمشورتی نظریۀ  .2

 ،تصریح به عمل نیامده است ،مزبور ة، به قطعیت یا قابلیت فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجراي ماد1392کیفري مصوب 
ها رجوع کرد  م بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاهمذکور باید به قواعد عام حاک ةدرخصوص ماد ،بنابراین

تجدیدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه  هاي کیفري قابل دادگاهالذکر، آراي  قانون فوق 443، 428، 427با لحاظ مواد  ،و لذا
 .»الذکر قطعی است قانون فوق 510ة ظر درخصوص موضوع مادنتجدید
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در مقام تجمیع نیز صادره  رأي اینکه بتوان نسبت به آن تقاضاي تجدیدنظرخواهی نمود؛ کما مجدداً
شود که تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفري در باب قابلیت جدیدي محسوب نمی رأي

چنین احکامی سابقاً از نظر ماهوي بررسی و قطعی شده است و درواقع، تجدیدنظر یا فرجام باشد. 
ه احراز ن( در این مرحله صرفاً عملیاتی شکلی در جهت تجمیع احکام متعدد و تعیین مجازات

زیرا شرط اصلی  ؛جهتی براي تجدیدنظرخواهی وجود ندارد، لذاگیرد ومجرمیت) صورت می
 خروج احکام صادره از حالت قطعیت است. ،قابلیت تجدیدنظر در ابتدا

ر بدون حضور طرفین و بدون ورود د 510مادة رسیدگی در مقام  اینکهبه  باتوجه ،عالوه به
قطعی بوده و  ،گرددیی که در مقام تجمیع صادر میأگیرد، ریشرایط و ماهیت محکومیت صورت م

 رأي موضوعِ این امر مانع از آن نیست که اگر یکی از احکامِ ،قابلیت اعتراض ندارد. در عین حال
 نسبت به آن اقدام نمایدنفع  ذي ،داشته باشد اعادة دادرسیتنهایی قابلیت واخواهی یا  تجمیعی به

 ).612 (ب): 1399 خالقی،(
مجازات نیز امکان تجدیدنظرخواهی متصور شدن  به نظر نگارندگان حتی در فرض شدیدلذا،  

 134مادة نشدن اصول  نادرست و رعایت ةنیست و شاید صرفاً در فرض تجمیع احکام به شیو
ها را به و بلکه مکلف گردد) پرونده( بتواندقانون مجازات اسالمی، قاضی اجراي احکام کیفري 

اعاده کند تا مجدداً تجمیع صورت گیرد. این امر موافق با اصول حاکم بر قانون  کننده یعمرجع تجم
تر به احتیاط و موافق عدالت است و حقوقی نزدیک ةادارنظریۀ آیین دادرسی کیفري است؛ هرچند 

 آن تدبیري بیندیشد. درخصوص گذار قانونمستلزم آن است که  ،نتیجهدر 
ید نظر ؤخواهی) مدر مقام رد فرجام( کشورعالی یل صادره از دیوانذ رأيالزم به ذکر است که 

 فوق است:
علیه از ین دادرسی در جهت رعایت و مصلحت محکومیقانون آ 510مادة هرچند خالصۀ رأي: 

 ،کرد مینسبت به صدور حکم اقدام بودن   جهت مجازات است و دادگاه با رعایت قانون ضروري
کشور متصور نیست و در صورت  عالی موضوع، اقدامی در دیوان بودن به قطعی باتوجههذا علی

به  باتوجه«رأي شعبه:  .ین دادرسی کیفري اقدام گرددیقانون آ 477مادة لزوم باید از طریق اعمال 
که داراي  هیعلی محکوم درخصوصقانون آیین دادرسی کیفري  510مادة اینکه وفق 

باشد،  مؤثراجرا و مقررات تعدد در میزان مجازات قابل هاي قطعی متعدد باشد و اعمال محکومیت
 ،»الف«علیه، قاضی اجراي احکام وفق مقررات قانونی در قسمت بندهاي  پس از درخواست محکوم

و چون اقدامات  نماید میمطابق مقررات اقدام  511 مادة و 510مادة » پ«بند  ةتبصر و »پ« ،»ب«
 ،بوده 9213قانون مجازات اسالمی مصوب سال  134مادة اي قانون مزبور در راستاي اجر 510مادة 

لحاظ اینکه حکم صادره قطعی بوده و در  هب ،پس از نقض احکام متعدد و صدور حکم مجدد
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الصدور صادر گردیده، قابلیت اعتراض مجدد از ناحیه  سابق راستاي احکام متعدد قطعیِ
 ۀ شمارةدادنام( »باشد میکشور  عالی طرح در دیوان علیه را نداشته و غیرقابل محکوم

 دیوان عالی کشور). 29، شعبۀ 4/5/1395، مورخ 9509970909300198
به  باتوجهقانون آیین دادرسی کیفري،  474مادة موضوع  اعادة دادرسیدر بحث  ،همچنین 

 ،اعادة دادرسیعالی کشور پس از تجویز قانون آیین دادرسی کیفري، دیوان 476مادة اینکه بر طبق 
این  سؤالدهد، حکم قطعی ارجاع می ةکنند دادگاه صادر عرضِرسیدگی مجدد را به دادگاه هم

 حکم قطعی کدام دادگاه است و در نهایت دیوان ةکنند دادگاه صادر ،است که در چنین شرایطی
دادگاهی که در  ؛دهدرا به کدام دادگاه ارجاع میپرونده  اعادة دادرسیکشور پس از تجویز  عالی

حکم قطعی؟ اهمیت این  ةکنند مقام تجمیع احکام متعدد، حکم صادر کرده است یا دادگاه صادر
حکم در مقام تجمیع، صالحیت ذاتی  ةکنند که دادگاه صادر شود میپرسش در جایی مطرح 

ز دادگاه انقالب و نظامی صادر احکام متعدد ا ،مثال طور بهرسیدگی به پرونده را نداشته باشد. 
کند. اگر حکم، در مقام تجمیع، حکم صادر میجهت صدور آخرین  دادگاه نظامی به شود و می

نسبت به حکم دادگاه انقالب کند، کدام مرجع، مرجع  اعادة دادرسیعلیه درخواست محکوم
حکم قطعی  ةکنند حکم قطعی است؟ اگر دادگاه نظامی مرجع صادر ةکنند عرض دادگاه صادر هم

عرض بایست به دادگاه هممربوط به دادگاه انقالب می هاي پروندهکه  شود میباشد، نتیجه این 
وجه با اصول صالحیت ذاتی سازگار نیست. از طرفی  هیچ امري که به ؛دادگاه نظامی ارسال شود

 در ابتداالی کشور ع قانون آیین دادرسی کیفري، دیوان 510مادة  »پ«به اینکه طبق بند  باتوجه
توان گفت نمی ،کندجمیع نزد دادگاه مربوطه ارسال میمنظور ت سپس بهکند و احکام را نقض می

در ست که قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاهی ا 476مادة موضوع  حکم قطعیِ ةکنند مرجع صادر
 و حکم دادگاه انقالب نقض شده است ،گفتهحکم صادر کرده است. درواقع در مثال پیش ابتدا

عرض دادگاه انقالب که حکمش نقض شده پرونده را به مرجع همتواند عالی کشور نمی دیوان
هاي ارسال به هرکدام از دادگاه در هر صورت تکلیف مشخص نیست وبنابراین، ارسال کند.  ،است

رسد دادگاهی به نظر می ،تقنینی و اجرایی به همراه خواهد داشت. در هر حال یمشکالت ،مذکور
حکم قطعی  ةکنند تواند دادگاه صادرنمی ،م صادر کرده استکام متعدد حککه در مقام تجمیع اح

موضوع  که در حالی ؛کندپرونده می حکم قطعی ورود ماهوي به ةکنند دادگاه صادردرواقع، باشد و 
صرفاً تجمیع احکام و واحد صدور حکم نیست، بلکه  علیه محکومتجمیع احکام متعدد نسبت به 

رفاً حکم دادگاه انقالب در فرض مثال، ص اینکهبه  باتوجهگان تعیین مجازات است. به نظر نگارند
عرض دادگاه انقالب، هم ن فرض همچنان دادگاهیگردد، در ااز جهت تعیین مجازات نقض می
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قانون آیین دادرسی کیفري به همان دادگاه  476مادة صالح بوده و پرونده جهت اعمال مقررات 
 ارجاع خواهد شد.

 گیري نتیجه
است که در قانون آیین  تأسیسیعلیه واحد کام محکومیت متعدد نسبت به محکومتجمیع اح

بینی شده است. مطالعه و بررسی تعدد جرم پیشدادرسی کیفري با هدف اعمال مقررات مربوط به 
قانون آیین دادرسی  510مادة  درخصوصمتعدد صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور  يآرا

در برخی موارد نیازمند اصالح و رفع ابهام تنها  نه هماددهد که این ینشان م 1392کیفري مصوب 
درستی  به آنشمول  ةرو شده است و دایربهاجرا نیز رو ۀهاي متعددي در مرحلاست، بلکه با چالش

 درخصوصامکان اعمال نهادهایی نظیر تخفیف  ،این ابهامات ترینِکی از مهممشخص نیست. ی
مراجع کیفري در صدور حکم با دو  اینکه. نظر به است رأينسبت به این تجمیعی یا اعتراض  رأي

صرفاً بحث تعیین  510مادة هستند، مجراي اعمال  رو روبهاحراز مجرمیت و تعیین مجازات  ۀمرحل
به ماهیت پرونده و در  رأي ةکنند مجازات است و هرگونه اقدامی که مستلزم ورود مرجع تجمیع

امکان تخفیف براي مرجع  ،با پذیرش این معیار لذاممنوع است. ف باشد،ن ورود ماهوي به آ ،نتیجه
صادره در مقام  رأيامکان اعتراض به  درخصوصرسد لیکن به نظر می ،وجود دارد کننده تجمیع

رغم اهمیت فراوان آن کلی این امر علی طور بهبا ابهامات فراوانی مواجه بوده و  همادتجمیع احکام، 
مادة به اینکه  باتوجه ،اصالح قوانین است. همچنین و گذار قانوننیازمند تصریح مسکوت مانده و 

است  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134مادة قانون آیین دادرسی کیفري، دایر مدار  510
گیري  با تغییرات چشم 1399 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 12مادة  موجب بهکه 

قانون مجازات  134مادة شمول این قانون با محوریت  ةرسد دایرمی مواجه گشته است، به نظر
شود و در مواردي که با اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم، تعیین می 1399اسالمی اصالحی 

قانون آیین دادرسی کیفري نیز  510مادة کند، اعمال مقررات اجرا تغییر نمی قابل میزان مجازات
آراي شعب دیوان عالی کشور حاکی از آن است که عدم  ۀمطالع ،. همچنیننخواهد بودمقدور 

شده است و در بسیاري از  آراوجب تشتت م ه،مادتعیین ضابطه براي تشخیص مرجع باالتر در این 
مراجع بدوي باالتر دانسته شده  ۀمشخصی نسبت به هم ۀدادگاه انقالب بدون وجود ضابط ،موارد
تري براي معیار منسجم ،ها و حد نصاب قاضیشکیالت دادگاهرسد تکه به نظر می در حالی ؛است

 ،قانون آیین دادرسی کیفري است. در بسیاري از موارد 510مادة » الف«احراز مرجع باالتر در بند 
در «نیز تاکنون به کمک قانون نیامده و برخی عبارات همچنان مبهم است؛ نظیر قید  رویۀ قضایی
اعادة بحث  ،قانون آیین دادرسی کیفري و همچنین 510مادة  »پ«مذکور در بند » سایر موارد
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مرجع  ،امکان یا عدم امکان آن و همچنین درخصوصصادره در مقام تجمیع که از احکام  دادرسی
رسد در هر تفسیري ابهام وجود دارد. به نظر می اعادة دادرسیصالح براي رسیدگی به درخواست 

به احکام صادره، اعتبار احکام قطعی  آرا ةکنند رجع تجمیعممنوعیت ورود ماهوي م ه،ماداز این 
و اصول حاکم بر آیین دادرسی  -نیستخدشه  قابل دادرسی ةالعاد فوقکه جز با طرق -محاکم 

هاي قانونی، تفسیر صحیح و مناسب از به محدودیت باتوجه . لذا،ر قرار دادکیفري را بایستی مدنظ
رویۀ این امر لزوم بازنگري و رفع برخی معضالت  .ه استمنع ورود ماهوي به پروند ،این امر
 سازد.پیش روشن می از ان بیشگذار قانونرا براي  قضایی
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