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 چكیده 

هم درزمان های مختلف  از اتعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجز

 اسالمی مجازات جدید قانون دربدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. ، شود 

 یک تبصره در. است ملموس گراییعینیت و قانونگذار بیشتر دقت دهندهنشان که شدهادایج تغییرهایی

 تنها شود، محکوم تبعید و اعدام یا حبس و اعدام به مرتکب چنانچه است آمده قانون این 130 ماده

 مجازات یک به فقط شخص جرم، چند ارتکاب وصف با که معنا این به. شد خواهد اجرا اعدام

 اعمال اشد مجازات شود، تعیین مجازات چند اگر زنا، و لواط قبیل از جرایمی در یا شودمی محکوم

 راستای در حدی جرم چند یا دو چنانچه این قانون 130 ماده 3 و 0 تبصره اساس برهمچنین  .شودمی

 تمجازا چنانچه ،مثالً در چند بار زنا  .شودمی اجرا اشد مجازات فقط باشند، واقعه یک در و هم

از سویی دیگر  .شودمی اجرا مورد حسب رجم یا اعدام فقط باشد، ثابت جلد و رجم یا جلد و اعدام

 هرگاه تعزیر، موجب جرایم دردارد ؛ اظهار می 132 ماده در تعزیری جرایم درباره قانونگذار ابتکار

 را مقرر ازاتمج حداکثر جرایم آن از یک هر برای دادگاه نباشد، جرم سه از بیش ارتکابی جرایم

 تبصره این طبق ؛ است برده کار به جدیدی ابتکارنیز  132 ماده 2 تبصره در قانونگذار. کندمی حکم

 و سبکتر جرایم یعنی هشت و هفت هایدرجه تعزیری جرایم مورد در جرم تعدد به مربوط مقررات

 جمع شش تا یک درجه تعزیری هایمجازات با نیز و هم با هامجازات این و شودنمی اجرا کوچکتر

 .شودمی

 

 مادی ، تعدد معنوی ، جرایم متعددتعدد جرم ، تعدد ،  واژگان کلیدی :
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 مقدمه 

درمبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث                

شاید بتوان گفت  وضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.، مشود  می

مبارزه با جرم ازطریق  ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.هین ثمربهتر

سیاست جزایی موثر دراین راه ازدیرباز مورد توجه  اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ

  هم اهمیت خود را ازدست نداده استن مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزرهبرا

به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه 

با این معضل اجتماعی پیشنهاد و  روش تازه ای برای برخورد بهتر هر روز راه و قرارگرفته است و

تحول مصون  و ب می گردد. توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییرتصوی

نمانده و ارتکاب جرائم متعددتوسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را 

 برانگیخته وهرزمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود. 

جرم توسط یک شخص انجام شود و یک محکومیت قطعــــــی آنها را از هر گاه چند بر این اساس 

هم جدا نکند  تعدد جرم حاصل شده است ؛ خواه مرتکب این جرایم به نحوی از چنگ قانون خود را 

ای کم باشد که فرصت محاکمه شدن را رها ساخته باشد یا اینکه فاصله ارتکاب دو جرم به اندازه

م تحقق رب چند بزه با محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند ، تعدد جاگر ارتکانداشته باشد. 

نخواهد یافت بلکه تکرار جرم عنوان خواهد شد که مقررات خاص خود را دارد . در قانون ، وضعیت 

مرتکب جرایم متعدد با شدت عمل کمتری روبروست تا مرتکب تکرار جرم. در تعدد جرم ، مجرم 

ده است و بدان جهت تقصیرش کمتر است. تعدد جرم به تعدد معنوی و اخطار قضایی را دریافت نکر

شود . جرایم ارتکابی یک فرد هر گاه از لحاظ عنصر مادی از هم جدا باشند ، چند تعدد مادی تقسیم می

 1دهند .میجرم مستقل را تشکیل 

                                                           
 0، ص 1379عزیز،  طوسی،  1
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 به راجع ،اول محور. است بررسی قابل محور سه حول ایران، کیفری حقوق در جرم تکرار و تعدد

 انقالب از پس ایران کیفری حقوق در جرم تعدد تعریف تردیدها، برخی رغم علی. است دو آن تعریف

 مباحث از الهام با را تکرار از خود تعریف انقالب، از پس مقننِ تکرار، خصوص در اما نکرده، تغییری

 دو به مادی تعدد تفکیک ص خصو در دوم محور. است داده تغییر انتقاد قابل و ناقص صورت به حدود

 دومی برای و مجازاتها جمع قاعده اولی، برای مقنن که است مشابه و مختلف جرائمِ مادیِ تعدد دسته

  1 .است پذیرفته را دادگاه توسط تشدید اختیار وصف با واحد مجازات قاعده

 توجه با و ستا نشده داده ارائه جرم تعدد از یوروشن واضح فیتعر 1312 یعموم مجازات قانون در

 به مرتکب یسو از متعدد میجرا ارتکاب صورت در جرم تعدد که گفت توان یم مواد منطوق به

 جهت نیا از نباشد یصائب نظر دیشا گرچه.   کند یم دایپ مصداق او درباره حکم صدور عدم شرط

 شده هگفت آنچه و نزده جرم تعدد فیتعر به دست روشن و واضح صورت به 1312 .ا مصوبم .ق که

 است نیا دیآ یم بر مواد منطوق از که آنچه 1350 یعموم مجازات قانون درباشد. می ناقص و مجمل

 چکدامیه به نسبت یول است داده انجام را یمتعدد میجرا که است یمرتکب حالت جرم تعدد که

 اطفال به نسبت و یخالف درامور جرم تعدد مقررات که نیا به توجه وبا  است افتهین یقطع تیمحکوم

 مجازات ستیبا یم 1371 یاسالم مجازات قانون در که یحال در.  است نشده رفتهیپذ زین بزهکار

 را جرم تعدد مقررات آن به نسبت توان یم باز شد صادر هم یقطع حکم اگر یعنی باشد نشده اجرا

 و یریتعز میاجر از شود یم افتهی ارتکاب که یمیجرا ستیبا یم نکهیا بر مضاف البته و کرد اعمال

 طور به  تعدد احکام اتید و قصاص و حدود  خصوص ودر یعمد ریغ ای یعمد چه باشد بازدارنده

 به دست گذار قانون 1390مصوب سال  یاسالم مجازات قانون در اما و .است شده انیب خاص

 شعارا که آنجا است نموده فیتعر132-1 ماده در حیصر طور به را جرم تعدد و زده دیجد یابتکار

 یاجرا از قبل است یگرید جرم تحقق ای جرم همان مجدد ارتکاب یمعنا به جرم تعدد»  دارد یم

                                                           
 1384حسن،  پوربافرانی ، 1
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 تعدد مقررات اعمال یبرا را مجازات یاجرا تنها مجازات قانون خالف بر نجایا در حهیال « مجازات

 1. داندمی مانع جرم

ین مطالعه ، سعی بر آن نمودیم تا با در نظر داشتن سیر تاریخی قانون تعدد جرائم در ایران ، در ا

، میزان « تعدد جرم » ی ضمن برشمردن مفاهیم و اصل قانون مجازات اسالمی در خصوص واژه

 سال و قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 1371و به ویژه  1350انطباق این قوانین را طول سالهای 

 واکاوی نماییم. 1390

 مسأله بیان 

و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و اصوالً منطق            

پا گذارده یکسان برخورد نشود  با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیر

و ازاین رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی ازنهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی 

است و مراد ازآن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی  کردن مجازات

ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد ، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی 

ه باشد. بدین ترتیب مالحظه که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشت

این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با لسفه ی بکارگیری که ف شودمی

مجرمیت، سوء نیت ، تباهی اخالقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با ی درجه

رعایت تعداد جرائم ارتکابی او ، و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم ازموجبات 

و ازاین روست که حقوقدانان آن را ازعلل مشدده ی مجازات دانستند و به آن تشدید مجازات است 

جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری 

 0.ندارد، آنرا ازجهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نمایند

                                                           
 .HaghGostar.irwww ل دسترسی در سایتبربر ، قاد 1

 http://hamidkhanzadeh.blogfa.com ، قابل دسترسی در سایت 1390وزینی پیروز ،  2
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هم درزمان های مختلف  ره جرم مجزی ازتعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فق

شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم ازاینکه مرتکب توانسته با توسل به 

هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد درفواصل کوتاهی 

 ورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. ازیکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و درنتیجه صد

  ؛ بنابراین تعریف برای تحقق و عنوان تعدد جرم دو شرط الزم است

  اول اینکه مجرم چند جرم یا الاقل دو جرم مرتکب شده باشد.

دوم اینکه قبل ازآنکه برای جرم اول یا هریک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، 

ین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که مجرم دومین یا چندم

      1. به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد

موقعیت قانونی وقضایی تعدد جرم و مجازات آن درحقوق جزایی ایران اززمان تدوین             

  1312را طی سالهای  ر پنج دوره ی مشخصتا زمان حاض 1312قانون مجازات عمومی مصوب 

پشت سر گذارده  1390و باالخره آخرین تغییرات در سال  1371،  1341،  1357،  1350،  1310

قانونگذار در هر یک از این قوانین سعی بر آن داشته تا با اصالحات مناسب ، نکات مبهم است. 

نماید. بر این اساس مطابق آخرین اصالحات موجود در قانون قبل را در قانون جدید اصالح و تشریح 

این پژوهش کل گرفته تا با بررسی تحوالت تقنینی  1391و  1371قانون مجازات اسالمی در سالهای 

این دو قانون ابتکارات و نوآوریهای جدید را در آخرین اصالحات ق.م.ا برای خوانندگان بازگو نماید. 

 بیشتر دقت دهندهنشان که شدهایجاد تغییرهایی ، المیاس مجازات جدید قانون دردر همین رابطه 

:  است آمده قانون این 130 ماده یک تبصره دربه عنوان مثال . است ملموس گراییعینیت و قانونگذار

 این به. « شد خواهد اجرا اعدام تنها شود، محکوم تبعید و اعدام یا حبس و اعدام به مرتکب چنانچه» 

 از جرایمی در یا شودمی محکوم مجازات یک به فقط شخص جرم، چند ارتکاب وصف با که معنا

 قانونگذار همچنین ابتکار .شودمی اعمال اشد مجازات شود، تعیین مجازات چند اگر زنا، و لواط قبیل

                                                           
  53، ص  75اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، سال  کیومرث. کالنتری ، 1
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 داده تغییر را سابق قانون 27 و 24 مواد در مندرج اصول از بخشی 132 ماده در تعزیری جرایم درباره

 جرایم هرگاه تعزیر، موجب جرایم در که است کرده مقرر مقنن ماده این در مثال طور به. است

 حکم را مقرر مجازات حداکثر جرایم آن از یک هر برای دادگاه نباشد، جرم سه از بیش ارتکابی

 1. کندمی

 

 ضرورت انجام تحقیقاهمیت و 

حیث تعیین مجازات،  در نظام قضایی کشورهای مختلف برای برخورد با پدیده ی تعدد جرم از

 سه سیستم وجود دارد: 

 سیستم جمع مادی مجازات ها  -1

 سیستم عدم جمع مجازات با تعیین مجازات اشد -0

 سیستم جمع قضایی مجازات ها  -3

سیستم جمع مادی مجازات ها ریشه در باورهای طرفداران مکتب عدالت مطلق دارد که مجرم را برای 

بل مجازات می دانند. بدین ترتیب تعدد بزه موجب تعدد مجازات هر بزهی که مرتکب می شود قا

است. بنابراین کسی که مرکتب تخریب، کالهبرداری و خیانت در امانت شه است و یا این که چند 

فقره جرم از یک نوع مانند سرقت از وی سر زند، باید مجازات همه ی آن ها را تحمل کند و این 

 ها مجازات مادی جمع 1371 مصوب اسالمی مجازات قانون 27 ی ماده. مقتضای اجرای عدالت است

 چه چنان ماده این اول قسمت استناد به و بود پذیرفته را مختلف نوع از جرایم ارتکاب صورت در

 به بود شده سرقت و مجعول سند از استفاده جعل، مانند مختلف نوع از متعدد جرایم مرتکب کسی

 0.گردید می اجرا او به نسبت مجازات سه هر واقع در و محکوم جداگانه مجازات سه

  است ها مجازات جمع عدم سیستم نفر،؛ یک توسط ارتکابی متعدد جرایم با برخورد در دیگر سیستم

 و تربیت و اصالح بلکه مجرم، تنبیه نه را مجازات از هدف که اجتماعی دفاع مکتب طرفداران

 از مجرم طرد جز ها مجازات جمع سیستم که هستند هعقید این بر ، دانند می او کردن بازاجتماعی
                                                           

 1390قانون مجازات اسالمی ، مصوب  1

 http://hamidkhanzadeh.blogfa.com ی در سایت، قابل دسترس 1390وزینی پیروز ،  2
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 گونه این مورد در ها آن اعتقاد به.  نیست جامعه نفع به و ندارد دیگری اثر مدید مدت برای جامعه

که قانون مجازات اسالمی اصالح گردید در  1350اما از سال  .شود اجرا اشد مجازات باید مجرمین

عدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه در مورد ت» بیان داشت که  30ماده 

که این «. مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات جرم مقرر را مورد حکم قرار دهد

اما این قانون امتیازات و ابتکاراتی در مقایسه با نیز دنبال شده است.  1390نظریه در قانون م.ا مصوب 

که الزم است به صورت مفصل بدانها پرداخته شود. بنابراین انجام این مطالعه قوانین قبلی دارد 

با نگاهی به سیر تاریخی تحوالت این قانون  90و  71تحوالت تقنینی قانون مجازات اسالمی سال 

جهت شفاف نمودن اذهان محققین ، دانش پژوهان وعالقمندان به علوم کیفری و مجازاتها در قاعده 

 رت دارد.تعدد جرم ضرو
 

 اهداف تحقیق

و  1371تعیین تحوالت تقنینی قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسالمی سال : هدف کلی   -الف

1390 

 

 اهداف اختصاصی   -ب

تحوالت قاعده تعدد جرم در قانون مجازات فعلی با قانون  یو مقایسه شناسایی .1

 سابق

 منظر تعدد جرمبررسی تاریخی مسیر تحوالت قانون مجازات اسالمی از  .0

تعیین مصادیق تعدد جرم در جرایم مستوجب حد و مجازاهای مربوط از دیدگاه  .3

 90و  71قانون مجازات اسالمی سال 

 تعیین سیاست کیفری ایران در برخورد با پدیده مجرمانه تعدد جرم .2
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  ی تحقیقپرسشها

 می نماید؟ سیاست کیفری ایران در برخورد با پدیده تعدد جرم از چه سیستمی استفاده .1

سیاست کیفری ایران ایران در قانون قبلی نسبت به قاعده تعدد جرم چه تفاوتی با قانون  .0

 کرده است؟ 1390مصوب 

 تحوالت مجازات تعزیری در تعدد جرایم مشابه یا مختلف به چه صورت می باشد ؟   .3

چه در جرایم تعزیری به تعدد جرایم مشابه یا مختلف تعیین ضابطه ی تشدید مجازات  .2

 صورت می باشد؟ 

 آیا در تعدد جرم وجود جهات تخفیف نیز امکان دارد؟ .5

 

 فرضیات تحقیق 

سیاست کیفری ایران در برخورد با پدیده تعدد جرم از سیستم تعیین مجازات اشد استفاده می  .1

 نماید.

مجازات اشد مد نظر  1390جمع مجازاتها مد نظر بوده است اما در قانون  1371در قانون  .0

 رفته است. قرار گ

جرایم تعزیری متعدد، مجازات اشد برای در خصوص  1371در قانون مجازات اسالمی  .3

 .  وجود دارداختالف نظر 

 قانون جدید مجازات اسالمی ابتکارات و نوآوری های جدید در قاعده تعدد جرم دارد. .2

 

 ساختار تحقیق

یات تحقیق شامل بیان مسأله  در ابتدا کلبه نگارش در آمده است ؛ فصل  0این رساله مشتمل بر 

ساختار تحقیق و فرضیات تحقیق ، پرسشها و ، اهداف تحقیق ،  تحقیق انجام ضرورت و اهمیت

 تعدد ارتباط جهات اقسام ، تاریخچه ، مبانی ، مفهوماول است. در فصل روش تحقیق و تحقیق  پیشینه

 کیفری قوانین در جرم تعدد اریخیت سیر و تقنینی تحوالت دومدر فصل  و کیفری قواعد سایر با جرم
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ایران مورد کنکاش قرار گرفته و در پایان نتیجة این مطالعه به تحریر در آمده و در انتهای تحقیق با 

 ذکر منابع و مآخذ ، این دفتر بسته می شود.

 

 پیشینه تحقیق

 

 کتب -الف

ری، ، چاپ مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، تهران، نشر بش،  3109الهام، غالمحسین؛  -3

 .اول

 را حق احکام و اقسام اسالمی، تعالیم اساس بر حق تعریف و معنا بر عالوه در این کتاب نگارنده

 فردی حقوق اقسام و انواع اسالمی، درفرهنگ حقوق بررسی با همچنین وی. است نموده تشریح

 حقوقدانان برخی ،فقهی متون به اشاره با کتاب مطالب. است کرده تبیین را المللیبین و اجتماعی

 است.  گردیده تدوین( ره) خمینی امام دیدگاه و اسالمی

 

بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، انتشارات مجتمع  .3104پیمانی، ضیاء الدین، -9

 . آموزش عالی قم

 حقوق جرم تعدد قاعده تاریخی جرم و بررسی تعدد قاعده تطبیقی و تاریخی این کتاب به بررسی

می در حوزه جرم شناسی پرداخته و ضمن معرفی قاعده تعدد جرم به مطالعه قوانین عمو کیفری

 مصوب موجود تا قبل از قانون جدید مجازات اسالمی در حوزهی تعدد جرم اهتمام داشته است.

 

 به عمومی جزای حقوق: ایران کیفری قوانین در جرم تكرار و تعدد .3142 .م جمشیدی، -1

 عالی دیوان آراء و قضاییه قوه حقوقی اداره مشورتی، تنظریا اسالمی، فقه انضمام

 .تهران. کشور
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 و معرفی به ایران، حقوق در پیشگیرانه شناسیجرم موضوع نظری مباحث طرح با حاضر، کتاب در

 پرداخته آنان عملکرد ارزیابی و جرم وقوع از پیشگیری امر در مسئول نهادهای و هاسازمان شناسایی

 شبه مراجع نقش و قضاییه قوه رسالت تریناصلی عنوان به موضوع، این بیینت همچنین. شودمی

 .است کتاب این در شدهمطرح مباحث دیگر از جرائم وقوع از پیشگیری امر در اداری ـ قضایی

 

. انتشارات ققنوس 3129. 3129ع. شرح مختصر قانون مجازات اسالمی مصوب زراعت،  -4

 . تهران. 

ی شرح مبسوط آن است و ر مواد قانون مجازات اسالمی جدید و خالصهاین کتاب شرح مختصری ب

تالش شده است تا خواننده « کتاب قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی » ی کتاب بر اساس شیوه

ی این مواد و مبانی فقهی و حقوقی آنها آشنا شود. بسیاری از مواد این قانون ، سابقه ای در با سابقه

ارد و از همین روی رویه قضایی و دکترین حقوقدانان در نشریح آنان شکل نگرفته قوانین قبلی ند

-است . بنابراین شرح مواد بر اساس قواعد حقوقی و فقهی انجام شده است که البته کار دشواری می

پنجم ، تعدد مادی و معنوی جرایم ، جمع مجازات حد و قصاص   باشد . در این کتاب در فصل 

 زیری و نحوة اجرای مجازتهای متعدد مورد بحث قرار گرفته است.تعدد جرایم تع

 

 . تهران.. حقوق جزای عمومی 3123ساوالنی، ا.  -3

مورد بحث  1391در این کتاب کلیات حقوق جزای عمومی منطبق با قانون مجازات اسالمی مصوب 

 ی تعدد جرم گفتگو شده است.قرار گرفته است. در فصل سوم این کتاب درباره
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، تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور، ، 3143طاهری نسب،سید یزداهلل؛ -2

 چاپ اول.

و تکرار و تعدد جرم تعریف و با در این کتاب به اصول کلی قانونی و کیفری تعدد جرم پرداخته شده 

 یکدیگر مقایسه شده اند.

 

 نتهرا.  اسالمی مجازات قانون محشای مجموعه .3141 .ا گلدوزیان، -0

مراجعه به قوانین جزایی تالیف کتاب حاضر بانوشتن حاشیه ای ناظر بر متون قانونی در جهت تسهیل 

و جلب توجه اشخاص به معانی و مفاهیم قانونی مطالب علمی کاربردی قوانین مزبور با عنایت به 

متصدیان نظرات علمای حقوق ، اساتید دانشگاهها ، مقامات قضایی و مدیریت جامعه و به طور کلی 

این کتاب با حواشی ناظر بر متون علمی کاربردی گانه مقننه ، قضائیه و مجریه است.  امور قوای سه

 است و در فصل سوم خود به تعدد جرم پرداخته است.

 

با رویكرد کاربردی.  3129. شرح قانون مجازات اسالمی مصوب 3129مصدق، م.  -4

 انتشارات جنگل. تهران.

که مباحث مرتبط با تمامی جرایم است و در متون حقوق جزای عمومی  این کتاب به بحث کلیات

گیرد پرداخته است. بحث کلیات قانون مجازات اسالمی در شش بخش به تعاریف مورد بحث قرار می

مواد عمومی ، مجازاتها ، جرایم ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و ادلة اثبات در امور کیفری مرتب 

به تعیین تکلیف پیرامون اموال ناشی از جرم پرداخته « مسائل متفرقه » با عنوان شده و بخش ششم نیز 

شده است. در این کتاب در فصل سوم در بارة تعدد جرم و اصالحات قانون مجازات اسالمی مصوب 

 های تقنینی هر یک از مواد قانون مورد بحث قرار گرفته است. بحث شده و ریشه 1390
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 تنشریات و مقاال  -ب

اخوت. م. شرح و تفسیری موادی از قانون مجازات اسالمی ، قسمت بیستم. ماهنامه  -3

 .3147. 92دادرسی . شماره 

یکی دیگر از راههای فردی کردن مجازاتها واکنش در قبال تعدد و تکرار جرم است که از علل مشدده 

تعدد  27و  24در مواد  1371رود. قانون مجازات اسالمی مصوب کیفر با تشدید مجازاتها به شمار می

تکرار جرم را متعرض شده است.... در این مقاله به این موضوع پرداخته شده  28جرم و در ماده 

 است.

 

. صفحات 3123. 392پاکنده، ن. و باقرزاده، د. تعدد جرم. نشرۀ اصالح و تربیت . شماره  -0

32-33. 

ا جرایم مزبور کشف نشده باشدو هر گاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد ام

یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد ، تعدد جرم مصداق پیدا 

 کند. این مقاله به تعاریف جامع انواع تعدد جرم و شرایط تحقق تعدد جرم پرداخته است.می

 

.فصلنامه مدرس علوم انسانی ، پروبافرانی، ح. تعدد و تكرار جرم در حقوق کیفری ایران  -1

 .3144ویژه نامه حقوق . 

 به راجع اول، محور. است بررسی قابل محور سه حول ایران، کیفری حقوق در جرم تکرار و تعدد

 از پس ایران کیفری حقوق در جرم تعدد تعریف تردیدها، برخی رغم علی. است دو آن تعریف

 از الهام با را تکرار از خود تعریف انقالب، از پس قننِم تکرار، خصوص در اما نکرده، تغییری انقالب

 تعدد تفکیک ص خصو در دوم محور. است داده تغییر انتقاد قابل و ناقص هصورت ب حدود مباحث

 و مجازاتها جمع قاعده اولی، برای مقنن که است مشابه و مختلف جرائمِ مادیِ تعدد دسته دو به مادی

 مقاله این در .است پذیرفته را دادگاه توسط تشدید اختیار وصف با واحد مجازات قاعده دومی برای
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 اسالمی مجازات قانون و سابق عمومی مجازات قانون در جرم تکرار و تعدد تعریف بررسی بهمحقق 

 نوع دو به مادی تعدد تفکیک در مقنن اقدام بودن سقیم یا صحیح بررسی آن بر عالوه. پرداخته است 

 تشدید از مقنن منظور خصوص در سرانجام و انجام شده نیز مختلف و بهمشا جرائم مادی تعدد

 گفتگو گردیده است. جرائم تکرار و مشابه جرائم مادی تعدد حالت در مجازات

 

پوربافرانی، ح. نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تكرار در حقوق  -4

 .90-42صفحات . 3141. 3. شماره 3کیفری ایران. مجلۀ نامه حقوقی . ج 

مقنن پس از انقالب در تدوین مقررات راجع به تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده 

 1عمدتاً قواعد تعدد و تکرار را از مباحث تعدد و تکرار در جرایم مستوجب حد استخراج کرده است .

قواعد تعدد و تکرار با بر هم زدن  1341قانون مجازات اسالمی مصوب  19بر این اساس در ماده 

تعریف خود را از تکرار همانند تعریف تکرار در جرایم مستوجب حد دانسته است. که مختصراً     

این اقدام مقنن باعث گردید احکام  اصالح گردید. 1371می توان گفت این موارد در قانون سال 

کامل مجازات و این  ارتکاب جرایم در حاالت پس از صدور محکومیت قطعی کیفری تا زمان اجرای

ای از ابهام فرو رود. سؤال این مجازات را تشدید کرد یا خیر ، در هالهتوان که در این موارد آیا می

است که چرا مقنن قانون را به نحوی تننظیم کرده است که با توجه به ابهاامت فروان آن ، غرض 

 ن پرسشها بحث خواهد شد.اصلی از وضع آن تحقق پیدا نکند. در این مقاله به دربارة ای

 

 

 

                                                           
به رشته تحریر درآمده که طبیعتاً اشکاالت قانون مجازات اسالمی که در اصالح شده آن در سال  1382توضیح نگارنده : این مقاله در سال  1

 را بیان می نماید. تعدیل شده است 1390
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جعفری.د. بررسی تطبیقی تعدد و تكرار جرم در حقوق ایران و اردن. ماهنامه دادرسی .  -3

 .3144سال نهم .   33شماره 

تخفیف و تشدید مجازاتها از راهکارهای سیستمهای جزایی جهان در مبارزه علیه جرم است. اصل 

ینی که جرایم مشابه از آنها سر زده است ، متناسب با نماید بر مرتکبشخصی بودن مجازاتها ایجاب می

وضعیت و شخصیت آنها و جرم ارتکابی برخورد شود. علل تخفیف و تشدیدگاه در مجرم نهفته است 

به تطبیق مجازات با « مقادیر » و « کیفیات » گردد و این دو علل در دو مجرای و گاه به جرم بر می

در » شتار ، نگارنده به مفهوم قواعد تکرار جرم و چگونگی اثر آپردازد. در این نومرتکب جرم می

پردازد و در نهایت با مقایسة قانون این دو کشور به طور تشدید مجازات در قانون ایران و اردن می

 نماید. مختصر به جهات برتری هر یک اشاره می

 

. 01ق دادرسی، شماره انداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی. نشریه حقوذاکر. ح. م. ه. چشم -2

 .93-13صفحات 

سیاست جنایی غالب در مواجهه با وضعیت تعدد جرم ، مبتنی بر تشدید مجازات اصلی است. اصال 

انطباق قوانین بر اساس موازین اسالمی است که مورد تصریح قانون اساسی است. مقتضی نقش فعال 

رورتی که با وجود گذشت سه دهه از باشد ؛ ضفقه در ساختاربندی نهادهای حقوقی مورد نیاز می

استقرار حکومت اسالمی مورد توجه الزم واقع نشده است. این نوشتار بر آن بوده تا با جستاری در 

اندازهای مطلوب آن را بر اساس مبانی نهاد تعدد جرم در حقوق عرفی و تبیین ازکان آن ، چشم

 اصولی و فقهی ترسیم نماید.

 

 http://rhoghough.irبرگرفته از سایت  مقاله ای س. ح. .شاهچراغ -0

و  سرقت کالهبرداری، مانند)  مختلفی جرائم اسالمی، مجازات قدیم قانون حکومت زمان در فردی

 مانند) مستقل های مجازات به حکم زمان آن مقررات مطابق و است شده مرتکب را(  عدوانی تصرف
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 شده صادر وی برای ( عدوانی تصرف ایبر سال 1 و سرقت برای سال 0 کالهبرداری، برای سال 3

 انواع از مادی جرائم تعدد صورت در که دارد می مقرر اسالمی مجازات جدید قانون 132 ماده. است

 البته و شود می اجرا اشد مجازات تنها ولی شود می صادر مجازات حداکثر آنها همه مورد در مختلف

 مجازات جدید قانون شدن جرایی ا و ماده این بتصوی به عنایت با شود؛ نمی اجرا ها مجازات بقیه

تحلیل این ماده  شود؟ می ماسبق به عطف چگونه فوق ماده که شد خواهد مطرح پرسش این اسالمی

 از قانون در این مقاله بازگو شده است.

 

رایجیان. ا. تحلیلی بر مقررات تعدد جرم دشواری های آن. فصلنامه دیدگاههای حقوقی  -4

 .2-10. صفخات 3149.  94ضایی و خدمات اداری. شماره دانشكده علوم ق

پیش بینی مقرراتی در زمینه تعدد جرم در قانون مجازات اسالمی یکی از جلوه های بارز سیاست 

اجرای این سیاست از طریق جمع مجازاتهای رود. تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران به شمار می

اه دشواری هایی به همراه دارد که با حقوق متهمان و جرایم متعدد یا اجرای مجازات اشد ، گ

کند . روشن نبودن سقف تشدید مجازات یا ایهام در تشخیص مجازات اشد ، از محکومان برخورد می

دهد به رغم توجیه پذیری تشدید مجازات در مهمترین دشواریهاست که آگاهی از آنها نشان می

حکومان را نباید در برابر اتخاذ چنین سیاستی نادیده صورت تعدد جرم ، حقوق انسانی متهمان و م

 گردد.انگاشت. در این مقاله در خصوص دشواریهای این موضوع بحث می

 

 . 3127،  333رحیمی، م. تعدد و تكرار جرم. نشریۀ اصالح و تربیت . شماره  -2

ان ناپذیری کند و خطرات جبرگاهی اوقات ، جرم به وسیلة حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می

برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از حاالت خطرناک ، تعدد جرم ) ارتکاب جرایم متعدد ( 

رود. در این مقاله به های خطرناک بزهکار به شمار میاست. از دیدگاه جرم شناسانه این حالت نشانه

 حاالت متعدد این موضوع پرداخته شده است.
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د و تكرار جرم. ماهنامۀ دادرسی . سال چهارم. طوسی، ع. مرز قانونی بین تعد -37

 .3102. 97شماره 

دانند . در این مقاله در قلمرو حقوق جزا تعدد جرم و تکرار جرم را از علل تشدید کننده مجازات می

 به توضیح تشدید مجازات ، تکرار جرم و انواع آن و فرق بین تکرار و تعدد جرم آورده شده است.

 

انتقادی کیفیات مشدده عمومی در قانون مجازات اسالمی.  فتحی، م. ج. بررسی -33

 . 00-337مجله مجتمع آموزش عالی قم. سال دوم . شماره هفتم و هشتم. صفحات 

 

جهات تشدید مجازات ، اوصاف و کیفیاتی است که از سوی قانونگذاش تعیین شده و سبب باال رفتن 

زات به کیفیات مشددة عمومی و کیفیات بندی ، جهات تشدید مجاشود. در یک طبقهمجازات می

قانون  24-28گردد که مصادیق کیفیات مشددة عمومی ) تعدد و تکرار ( در موارد مشدده تقسیم می

شود. این مقاله به مجازات اسالمی ذکر شده و منحصراً شامل جرایم تعزیری و مجازاتهای بازدارنده می

نونی دو قاعدة تعدد و تکرار ، حدود و نحوة تشدید بررسی انتقادی مواد مذکور در زمینهة مرز قا

 مجازات ، جمع کیفیات مشدده و مخففه و دیگر موارد پرداخته است. 

 

قیاسی، ج. بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت نتیجه. نشریۀ فقه و حقوق.  -39

 . 97. سال پنجم. شماره 3140

شود که خود عنوان ایجی منجر میگاهی انجام عمل مجرمانه یا حتی ارتکاب عملی مجاز ، به نت

مجرمانه دارد ؛ مثالً سرعت غیر مجاز منجر به تصادف و قتل و جرح چندین نفر شود یا ریختن جوهر 

بر روی یک سند ، باعث سیاه شدن دو یا چند سطر شود. به دالیلی حقوقدانان در شیوة برخورد 

آن ، اتفاق نظر ندارند. برخی آن را جرم  کیفری با مجموعة فعل نخستین و نتایج خواسته یا ناخواستة

های . برخی نیز با تفصیل شکلاندو برخی فعلی با چند عنوان مجرمانه ) تعدد معنوی ( دانسته
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اند. این مقاله در صدد است تا نخست از گوناگون و لحاظ رکن روانی جرم اولیه به حل مسئله پرداخته

و سپس حل مسئله را از دیدگاخ رویة قضایی و دکترین  لحاظ موضوعی به تبیین دقیق موضوع بپردازد

 مطرح سازد و در نهایت ، راه حل مطلوب را بیان کند.

 

 . 3142. 33کاکوئی. سابقۀ تاریخی قاعدۀ تعدد جرم. ماهنامه قضایی. شماره  -31

اما تا اند های حقوقی پیشرفته تقریباً به طور مشابه قاعدة تعدد جرم را پذیرفتهگر چه امروزه سیستم

کنون وحدت نظر کامل در این زمینه بین آنان به وجود نیامده است. برای شناخت منشأ قاعده تعدد 

جرم الزم است سازمانهای حقوقی کشورهای قدیم را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم نحول عمل آنان 

 در این زمینه چگونه است. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

 

 به تطبیقی نگاهی با ایران حقوق در جرم تعدد تقنینی تاریخی ی، ح. سیروزین -12

 http://hamidkhanzadeh.blogfa.com مصر. قابل دسترسی در سایت حقوق

-می بحث مجازات و کیفری مسئولیت جرم، موضوع سه از عمومی کیفری حقوق درمبحث            

 توان می را مجازات .دهند می تشکیل را یجزای دادرسی یک عناوین درواقع که شود موضوعاتی

 عمومی نظم زدن برهم عبارتی به و قانونی مقررات درنقض مجرمانه عمل اجتماعی واکنش یا بازتاب

 اهداف آن برای کیفری حقوق متخصصین و شناسان جامعه و شناسان جرم که العملی عکس دانست،

 احساسات فرونشاندن ، جویی انتقام ،(  جامعه دسایرافرا یا مجرم فرد از اعم)  ارعاب ازقبیل مختلفی

 و جامعه سازی پاک و سازی به مجرم، تربیت و اصالح او، اقربای یا ازجرم دیده زیان ی توزانه کینه

 ناشی احتمالی خطرات از جلوگیری یا مجرم عمل از ناشی خطرات درمقابل احتمالی دفاع درنهایت

در این مقاله در خصوص وجوه مختلف  .اند گردیده قائل(  ندهبازدار مجازاتهای)  او بعدی ازاقدامات

 تعدد جرم گفتگو شده است.
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 روش پژوهش

قاعده تعدد جرم و تحوالت مقایسه ای برای تبیین  –در این رساله با استفاده از روش توصیف بنیادی 

. تالش محقق بر بهره گرفته شده است  90و  71تقنینی آن در قانون مجازات اسالمی به ویژه در سال 

آن بوده است تا با تعریف و تفسیر انواع تعدد جرم و مقایسه آن با قاعده تکرار جرم بر مبنای قانون 

 مجازات اسالمی اصالحات و تغییرات صورت گرفته در قانون فوق را معرفی نماید. 

 

 

 

 

 

 


