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 چکيده

امروزه جرم و مبارزه با جرم در قانون مجازات اسالمی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.در قانون  

جرم مباحث مختلفی مطرح شده است.لذاهدف از انجام تحقیق  درباره تعدد و تکرار    مجازات اسالمی
تشدید مجازات  ن مجازات اسالمی می باشد.علل  دالیل بروز تکرار جرم در قانو  و تحلیل  حاضر بررسی

را   و راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم در نظام کیفری اسالمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زی

زه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسالمی، مثل اصل عدالت تعیین مجازات متناسب با ب

  ن امر سالمت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و ای
کاربردی می  از نظر هدف از جمله پژوهش های  وز  تحلیل  و  توصیفی  نوع  از  رو  پیش  تحقیق 

گردآوری مطالب موجود در این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از  باشد.جهت 

ون  بررسی مروری مقاالت و مطالعات انجام شده در این ت حقیق نتایج حاصل شده نشان داد که در قان

همچنین  .و تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است مجازات اسالمی بررسی دالیل بروز تعدد
رار جرم در قانون مجازات و دیدگاه فقه امامیه با میزان مجازات مجرم نتایج نشان می دهد که تک

 .ارتباط و تناسب دارد

 .قانون مجازات اسالمی  تکرار جرم،  م انگاری،رج  جرم،  :يديکل واژگان
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فرهمندي  عليرضا کشاورز1محمدحسن   ،2 

 .واحد جهرم  یدانشگاه ازاد اسالم یارشد جامعه شناس  یکارشناس 1
 .واحد تفت یدانشگاه ازاد اسالم-ارشد حقوق جزا  یکارشناس 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 عليرضا کشاورز

 دالیل بروز تکرار جرم در قانون مجازات اسالمی و تحليل  بررسی

 13/2/1400خ دریافت:  تاری
 27/4/1400یخ پذیرش: تار
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 مقدمه

تکرار جرم همان گونه که از واژه به کار گرفته شده استنباط می شود به معنی تکرار و بازگشت مجدد مجرم به جرم است. 

عبارت دیگر ر قلمرو حقوق جزا، ( د1389ارتکاب مجدد، مجرم را به آن چه جرم محسوب می شود تکرار جرم گویند. )بابایی  به 

بنا علل تشدید کننده مجازات می دانند.  براین توضیح تکرار جرم، موجب تشدید مجازات می شود. تعدد جرم و تکرار جرم را، 

پدیده ای است که هم قانونگذار به آن توج ه دارد و هم دستگاه قضایی آن را نادیده نمی انگارد. مفهوم تکرار جرم از تکرار جرم، 
به معنای آن نیست که مجرمی پس از محکومیت قطعی و یا پس ازدیدگاه اند محکومیت قطعی و  یشمندان جرم شناسی، تنها 

بلکه جرم شناسان نظری وسیعتر دارند و پدیده تکرار جر م را شامل هر گونه تکراری می اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، 

بندهای قانونی و قضایی چشم د به قید و  بی آنکه  ( باید اضافه شود که اگر چه به نظر می 1379وخته باشند. )طوسی، دانند، 
به اینکه مقدار و اندازه جرایم در اجتماع،رسد مراد از تکرار ج با توجه  برخی اعتقاد دارند  به جرم است، اما  بازگشت مجدد   رم، 

برخوردار است و یا محدو ده ارتکاب به جرم و قانون شکنی ماهیت جرم از این حیث که جرم ارتکابی از چه سطحی از خشونت 

یا انواعی از جرایم محدود می شود و  نوع  به چه  آیا اصوالً ارتکاب جرم و محدوده زمانی تعریرف شده چگونه باشد، می شود آنها 

ها موقعیت  در  مختلف  های  تعریف  )بابایی،از  کرد.  استفاده  خاص  به اینکه شرط اول تحقق تکرار جرم وجود 1384ی  نظر   )
یعنی اعتبا»محکو باشد  باشد الزم است این محکومیت اوالً قطعی شده  به مجازات« می  بها را پیدا میت قبلی  ر قضیه محکوم 

اً و   نماید ثانیاً حکم مزبور از دادگاه صالح کشور صادر شده باشد ثالثاً حکم صادره متضمن مجازات باشد و رابعاً این محکومیت ذات

یعنی محکومیت باید اصوالً فی حد ذاته مورد نظر واقع شود و   مستقالً ملحوظ گردد  که رکن اول تکرار جرم شناخته می شود 
بعد از محکومیت رسیدگی می کند در تغییرات قانون که ممکن است رأی سابق را تغییر د یا خوب و قاضی دوم که به اتهام  هد و 

بق   بد بودن رأی سابق حق دخالت ندارد این شرط به این علت ذکر شده است که عده ای از حقوق دانان معتقدند محکومیت سا

بعد از ت باشد که  عملی  به  اریخ صدور حکم به موجب قانون بعدی جرم شناخته نشده و یا مجازات آن تغییر کرده هر گاه راجع 

یا اینکه اگر محک به مجباشد و  بوده حکم  غیرقابل مجازات  برای عملی که  باشد مثالً  نتیجه اشتباه  ازات صادر ومیت سابق در 
د جرم براساس قاعده شرطیه از فقه استنباط شده  ( تعد1352گردیده نباید چنین محکومیتی را رکن تکرار جرم قرار داد. )نوری،

برخی فقها این عمل را از قاعده شرطیه استنباط نم ی کنند به عنوان مثال بزرگانی مانند مرحوم آخوند خراسانی )ره( است اما 

فاقد   را  شرطیه  بنابر تعریفی که از منطوق جمله شرطیه ارائه شد، مفهوم قضیه شرطقضیه  نیز تنها مفهوم می دانند. پس  یه 
به هنگام انتفا شرط می کند اما همان گونه که ترتب جزا بر شرط ح صری نمی باشد این انتفا نیز افاده داللت بر انتفای دارد. جزا 

نمونه در قضیه شرطیه » عنوان  به  نمی کند،  ان جائک زید فاکرمه« آمدن زید شرط وجوب اکرام اوست، چرا که امر، انحصار 

در تأثیر آن سبب خواهد شد. در مثال مشهور فقهی » اذا خفی االذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر« هر   ظهور در وجوب تأخر

یا جدران سبب مستقل قصر نماز است که سببیت و تأثیر ما عدای خکدا ود را نفی نمی کند؛ بنابراین هر م از اسباب خفای اذان 
نماز خواهد بو یافت، قاصر  د. در این صورت اگر شرط دیگر با تأخر زمانی حادث شود تأثیر خود را از کدام از این دو سبب تحقق 

نداده است؛ چرا که شرط سابق   بود. در وضعیت تعدد شروط، جزا یا قابل تکرار است دست  نخواهد  نافی تأثیر شرط الحق خود 

به واسطه منع تکوینی است؛ ماننق یا  ندارد. عدم قابلیت تکرار جزاو مسبب،  بار ابلیت تکرار  با یک  باشد که  د اینکه جزا اعدام 
یا من نیست تا مورد حکم قرار گیرد،  با یک بار امتثال امر دیگر اعمال آن دیگر اعدام شونده ای  نماز که  ع شرعی است؛ مانند 

)ذاکر،   ندارد.  تکرار  و در به موضوع تعدد جرم اشاره کرده است    135تا    131(. قانون مجازات اسالمی در مواد  1388قابلیت 

دادگاه می تواند مجازات    134ماده    3تبصره   تخفیف،  جهات  وجود  صورت  در  جرم  تعدد  در  که  دارد  می  مرتکب را تا بیان 

باشد تا این ماده  4نصف آن تقلیل دهد. همچنین تبصره  میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر 
ورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز اشاره می کند که مقررات تعدد جرم در م

و  بیان می دارد که در تعدد جرائم موجب حد  133رجه یک تا شش جمع می گردد. همچنین ماده  با مجازات های تعزیری د

لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص  قصاص، مجازات ها جمع می شود. 
قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذش ت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می گردد، اجرای 
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باال هدف   به مطالب ذکر شده در  از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل دالیل تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات شود.با توجه 

 می باشد.اسالمی  

 

تحقيق    تعریف متغيرهاي 

 تعریف جرم:

از یک فعل واحد تشکیل شده باشد، جرم ساده می گویند و  جرم را اعم از آنکه بصورت آنی یا مستمر در کتاب یابد وقتی 
ب بر حسب اینکه این افعال متنوع و یا مشابه باشد، جرم مرکب و جرماگر از افعال مادی متعددی  باشد،  به عادت  ه وجود آمده 

 می نامند.

 :  تعریف تعدد جرم

عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم   بدون آنکه یک تعدد جرم  درزمان های مختلف شود 

مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا  محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم ازاینکه 

 اب جرائم متعدد درفواصل کوتاهی ازیکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و درنتیجه صدورحکم محکومیت قطعیآنکه ارتک
 گردیده است

 تعریف تکرار جرم:

کسی است که پس از محکومیت قطعی در دا حالت  جرم  پدیده از جمله تکرار  دگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود.این 

با مسایل اجتماعی و هم با عدالت   ترین قیقد مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم 

 و اجرای آن.

 

ت  حقيقاهداف 
بندی نمود:  اهداف این پژوهش را می توان در دو دسته کلی فرعی تقسیم 

   ر جرم در قانون مجازات اسالمیعدد و تکرایافتن ت  -1

   ارتباط میزان مجازات با تکرار جرم در قانون مجازات اسالمی  -2
  تناسب مجازات با تکرار جرم از دیدگاه فقه امامیه  -3

بصو و رت آنی یا مستمر در کتاب یابد وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد، جرم ساده می گویند جرم را اعم از آنکه 

بر حسب اینکه این افعال متنوع و یا مشا باشد،  به وجود آمده  به باشد، جرم مرکب و جرم به عادت اگر از افعال مادی متعددی 

عنصر مادی آن از یک فعل واحد  برابر جرم ساده که  نامند.در  تشکیل یافته جرم مرکب و جرم به عادت قرار دارد، جرمی را می 
عنصر مادی آن نتیجه ی واحدی ترکیب یافته باشد و مصداق بارز جرم   مرکب می گویند که  به قصد تحقق  از افعال متنوع و 

شومرکب   صادر  کالهبردار  از  متفاوت  فعل  دو  حداقل  باید  کالهبرداری  جرم  تحقق  برای  است.  کالهبرداری  به جرم  د؛ توسل 

)به کار بردن اسم یا عنوان مجعول و فعل ذاتاً از یکدیگر ه، اسناد، قبوض و..( این د( و به دست آوردن مال )وجو. ..وسائل تقلبی 
یعنی کالهبرداری را تشکیل می دهند.  متفاوت هستند ولی هر کدام مراحل متوالی یک جرم 

عادت موکول به وقوع فعل معین در دفعات به  مکرر است چندانکه عادت مرتکب از این افعال احراز شود، بنابراین،  اما جرم 

م یکباره  عادت  به  )جرم تکدی موضوع ماده  جرم  نیاز دارد.  به گذشت زمان  و تحقق آن  شود  نمی   قانون مجازات  712حقق 

 ( 15،1382اسالمی( از جمله ی جرائم به عادت محسوب میشود.)الهام،
عبارت است از این ک بدون آنکه یک تعدد جرم  ه شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم درزمان های مختلف شود 

مصون بدارد یا   صل بین آنها باشد. اعم ازاینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفریمحکومیت قطعی فا

تن وی و درنتیجه صدورحکم محکومیت قطعی آنکه ارتکاب جرائم متعدد درفواصل کوتاهی ازیکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرف
دد مستلزم آن است که مجرم برای هیچیک به سبب ارتکاب جرائم متع اعمال قاعده تشدید مجازات  گردیده باشد. دراین صورت

پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد ( 132،1384)زراعت، .از جرایم ارتکابی قبلیش تحت 
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اهی هم به آن تعدد مادی تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گ ،د جرم ازنظرحقوقی و قضایی به دو صورت ممکن است واقع شودتعد

  .گفته شده استومعنوی 
 

 تعدد واقعی جرم

پیدا می کند که فردی مرتکب دو   یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از تعدد واقعی جرم وقتی تحقق 

برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرق جعل  ،ت دریک زمانآنکه 

بعد یز آن ازجرائم تشخیص جرم مستقل و واحد و تمی .تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد  ،درزمان دیگر و ایراد ضرب درزمان 

نیست برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن  و درعمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف دراین   متعدد 
ی که درنتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا ازهم به سبب ارتباط و هم بستگ  تشخیص شبهه ایجاد می شود و

نظرجرم واحد   به  و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآالً ازنظر اجرای بین آنها وجود دارد 

بدواً شبهه اول را درمورد جرائم متعددی که به جهات . نمایداعم ازواقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می   ،مقررات قاعده تعدد جرم
به نظر می رسند با استعانت ازمثالهایی که آور ده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را درمبحث تعدد اعتباری مختلف یک جرم 

  .جرم مورد رسیدگی قرارخواهیم داد

بدون آنکه مجموع این مقدمه -1  .و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد گاهی جرمی مقدمه جرم دیگراست 

به منظور تجا برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن  غیرمجاز  به قصد سرقت مثل تهیه اسلحه ی  نمودن کسی  وز جنسی، مضروب 
 اموال او، عکس برداری ازمحلهای ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.

بوده بلکه جرم واحد با یکدیگر مهم آن است که جرائم مزبور متعدد نگاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه   -2

  (1388را تشکیل می دهند.)ولیدی،
  است. افتد که مجازات هر کدام متفاوت با دیگریهای ذیل اتفاق میاز صورتتعدد واقعی به یکی  

 الف( جرایم ارتکابی مختلف باشند؛

 شود.می  در این صورت برای هر یک مجازات جداگانه تعیین
برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل دولتی سندی جعل کند، عالوه بر حبس  عنوان مثال اگر کسی  ل، ماه تا دو سا 6به 

 ق.م.ا(  555به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد. )ماده 

 ب( جرایم ارتکابی مختلف نباشد؛

باشد، البته تواند از علتیشود. این شکل از تعدد جرم مدر این صورت فقط یک مجازات تعیین می های تشدید مجازات 

که مجازات را تشدید کند یا تشدید نکند.برای نمونه  اجباری نیست بلکه در اختیار دادگاه است   47تشدید مجازات بر اساس ماده 
بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرد اخت جزای اگر شخصی مرتکب دو فقره کالهبرداری شود عالوه 

)ماده  نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می برداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کاله  1شود. 

  (1367مصوب  
 ج( مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد؛

در قانون محکوم می مقرر  مجازات  به  مرتکب  صورت  این  نمونه هرگادر  برای  یا چند سارق مسلشود.  با ه دو  ح در شب، 

به آزار یا تهدید دست بزنند )غصب   555جا با وجود ماده ؛ در ایناختیار کردن عنوان یا لباس مستخدم دولت، به سرقت مقرون 
به آزار( و    652عناوین و مشاغل( و   م )تهدید و اکراه( از قانون مجازات که هر کدام را جداگانه جر 669و    688)سرقت مقرون 

 ی دارد.ق.م.ا با آنان رفتار خواهد شد، زیرا مجموع جرایم ارتکابی در ماده اخیر عنوان خاص  651انگاری کرده است، مطابق ماده 

 

 تکرار جرم 

پدیده از جمله  کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود.این  حالت  جرم  تکرار 

حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم با مسایل اجتماعی و  ترین مباحثترین و سختدقیق
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عدالت و اجرای آن. این موض با  های حقوق کیفری جهان مطرح است.این حالت عالوه وع به عنوان معضل مشترک تمام نظامهم 

بابر آن بازاجتماعی شدن و انطباق  بزهکار جهت  ناتوانی و قصور  نشانه  بیان  که  عاری از جرم است،  گر کاستی و ناتوانی حیات 
عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری و همچنین پیشگی ری از جرم نیز هست.تکرار کنندگان جرم نه تنها نهادهای مجری 

نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می بلکه هزینهبا استمرار فعالیت خویش،  بر اقتصاد های گزافی را  دهند؛  نیز 

عدالت کیفری تحمیل می نظام  بودجه  نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفرعمومی و  بیش از  ی را تکرار کنند چرا که 

 (  4،1389دهند.)توجهی،کنندگان جرم تشکیل می

 

 مجازات تکرار جرم

بودن مجرم دارد و مبین آن است که اجرای مجازات سا بق درباره وی، تأثیر چندانی نداشته تکرار جرم حکایت از خطرناک 

آن برای  لذا  متاست؛  جرم،  تکرار  مرتکب  لحکه  بدین  بیشتری است.  مجازات  مستحق  شود  یکی از کیفیات نبه  اظ تکرار جرم 
می محسوب  مجازات  مشورتی  تشدید  نظریه  ماده    25/9/71  –  10235/7شود.حسب  نحوه   48چون  قانون مجازات اسالمی 

در این خصوص وجود ندارد؛ خصوص تکرار کننده جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی   تشدید مجازات را در

به شرایط و کیفیت جرایم ارتکابی و اوضاع و احوال شخصی مرتکب، مجازات بنابراین در اجرای آن دادگ با توجه  اه اختیار دارد 

نماید.در این به معنی تعزیری را تشدید  فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی است، تردیدی وجود ندارد؛ اما که تشدید مجازات، 
-را بر آن داشته که جانب احتیاط را نگه دارند و در حدودی که قانون ها، قضاتمراعات اصولی مانند اصل قانونی بودن مجازات

 (1384،132گذار تعیین کرده حکم دهند.)زراعت،

 

 اقسام تکرار جرم

 تکرار خاص

عنوان مثال دفعه قبل مرتکب سرقت شده و ی  چه کسچنان به  مرتکب جرمی خاص شود و مجددا آن جرم را تکرار کند 
 شود.دوباره مرتکب سرقت بشود، تکرار خاص نامیده می

 تکرار عام

به طور  بلکه مرتکب جرایمی  باشد  نداشته  خاصی  جرم  ارتکاب  به  عادت  بعدی،  جرایم  یا  جرم  ارتکاب  در  مجرم  هرگاه 
-شود، تکرار عام نامیده میباشد مثال در مرتبه قبلی مرتکب سرقت شده و در مرتبه دوم مرتکب کالهبرداری می  مختلف شده

 ( 1348،263شود.)گارو،

 

   تعدد اعتباري جرم

ی  نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی است و چنین به نظر گاهی  با آنکه  ک جرم 

م متعددی واقع شده اند و لذا دررسیدگی به آن ازنظر تعیین مجازات باید قاعده ی تعدد واقعی جرم را اعمال می رسد که جرائ

می شود. گاهی ازاعمال مجرمانه ی ارتکابی یک شخص بعضی مقدمه ی  نمود گاهی ازفعل مجرمانه واحد نتایج متعددی حاصل

نیز ارتکاب باالخره گاهی  لوازم آن است. و  یا از  عنوان خاص جزای را می   دیگری  یا یک  چند فعل مجرمانه تشکیل یک جرم 
این موارد که فروض مختلف تعدد اعتباری را تشکیل می دهند درتمام  به چه درایران و چه درسای  ،دهد.  ر کشورها مجازاست 

به یافته  بلکه همیشه اعمال انجام  گردد  نمی  تشدید  جرم  تعدد  رم اشد مورد حکم عنوان یک جرم تلقی و مجازات ج  عنوان 

بین تعدد وتکرار جرم می دانیم که اگرکسی مرتکب چند جرم گردد دوحالت 29،1382)رایجیان، .قرارمی گیرد ( درمورد فرق 
از قبل  یا  متصوراست.  به محکومیت قطعی برن  یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و  جرم  برای  یاچندم  دوم  بزه  ارتکاب 

نه یا  رت اول مرتکب درموقع رسیدگی مشمول قاعده تکرارجرم خواهد گردید و درصورت دوم مشمول درصو  .محکوم شده است 

نیز معموالً م  .قاعده تعدد جرم وکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ با این توضیح که اوالً شمول قاعده تکرار 
برای حصول اعا یا مدت الزم  غالباً زمان مشخص  یا شمول مرور زمان درنظرگرفته می شود، صدور حکم قطعی، که  ده حیثیت 
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بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان واحتماالً بعضی ازقانونگذاریها، ضابط  عدم  ه ی شمول یامجرم مرتکب جرم جدیدی 

تکرارجرم مقررات  یا عدم اجرای مجازات اعالم شده قبلی است. درقوانین ما تا قب  ،شمول  واقعی  ل ازوضع قوانین جدید اجرای 
بوده ولی درقوانین جاری جدید، اجرا یا عدم اجرای مجازات مالک دانسته شده   ،اسالمی این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی 

بعکس دامنه شمول مقررات تعددجرم را وسیع تر می مقرراتی که درنتی  ،است جه دامنه ی شمول قاعده تکرارجرم را تنگ تر و 

 .نماید

 و جرم مستمر تعدد جرم 

عنصر مادی یک جرم، دریک مقطع زمانی کوتاه انجام می شود وگاهی هم دریک زمان کم وپیش طوالنی ادامه پیدا   گاهی 

نظر به  پیوسته است  می کند و دراین حالت اخیرچنین  به وقوع  حال آنکه ازنظرحقوقی ادامه ی   ،می رسد که جرائم متعددی 
نمی شود و چنانچه ازیک  رفتار مجرمانه اعمال متعدد مادی قصد و یک هدف و یک عمل ناشی شده باشد هم چنان  محسوب 

لباس ونصب نشان های رسمی بدون    پوشیدن ،یک جرم به حساب می آید. استمرار استفاده از نیروی الکتریسته به نحو غیر مجاز

ی لوله  به وسیله ی نصب  به دیگری  ا حفرکانال، عدم پرداخت نفقه اشخاص واجب مجوز قانونی، استمرار استفاده از آب متعلق 
باشند، هرکدام به عنوان جرم مستمر فقط یک جرم را تشکیل می   ...و  ،النفقه نسبتاً طوالنی هم ادامه داشته  برای مدت  هرچند 

به حساب نمی آینددهن  (  18،1372)الهام، .د و ازمصادیق تعدد مادی جرم 

 تعدد جرم و جرم به عادت  

عاد  به  به موجب قوانین خاص که درهرمورد وضع می جرم  با یک عمل مجرمانه واقع می شود ولی  که  است  جرمی  ت 

اشتغال غیرمجاز به امر پزشکی، اعتیاد به افیون شوند، قابل مجازات نخواهد بود مگرآنکه آن عمل مادی چند بار تکرار شود. مثل  

این تعریف مالحظه می شود که درجرم به عادت تکرار عمل مجرمانه با    .تکدی، ولگردی، روسپیگری و امثال آن  ،و مواد مخدر
صادیق تعدد  لذا تکرار آن ازم ،جرم کامل نشده و قابل مجازات نیست ،رکن مادی جرم را تشکیل می دهد وچون با یک بارارتکاب

 ( 35،1382واقعی جرم محسوب نمی شود)رایجیان،

 تعدد جرم و جرم مرتبط  

یا  ها  ه  سکه  باند دریک منطقه مفهوم جرم مرتبطند اسکناس  اعضاء یک  توسط  مردم  اموال  به  دستبردزدن  تقلبی،  ای 

برآن حاکم ا یقین و تردید همچنان  نیست وعدم  نه ازنظر رویه قضایی مشخص  غیرقابل تقسیم ازنظردکترین و  ست. ارتباط و 

عبارت ازاین است که بین یک جرم با جرم دیگر ما بین چند جرم چنان  رابطه ای موجود باشد که وجود یکی بدون وجود بودن 
 .یا اینکه وجود یکی نتیجه ی حتمی و الزم وجود دیگری باشد  ،دیگری یا وجود بعضی دیگر قابل تصور نباشد

 :فرانسه جرائم درموارد زیر مرتبط شناخته می شوندآئین دادرسی کیفری  قانون    203به موجب ماده  

یا دریک مکان واقع شده باشند، ) ارتباط ازنظروحدت   -الف نفر متشکل دریک زمان  موقعی که این جرائم توسط چندین 
 .مثل غارت به هنگام شورش و نزاع دسته جمعی  .زمان و مکان (

ومکانهای مختلف، ولی با یک توافق قبلی آنان واقع شده   هامختلف حتی درزمان  موقعی که این جرائم توسط اشخاص  -ب

نقشه(. مثل به جریان گذاشتن  .باشند ) ارتباط ازنظر وجهت 

 

 احکام و قوانين مرتبط با تعدد جرم

 امکان تخفیف در تعدد جرم  -1 

نیز دادگاه میتواند جهات مخفف -ق.م ا   22ماده   2تبصره   .  ه را رعایت کنددر مورد تعدد جرم 

 عدم امکان اجرای تعلیق در تعدد جرم-2 
به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل   -ق.م ا    36صدر ماده   به تعلیق مجازات درباره کسانی که  مقررات مربوط 

نیست.)ماده    (36اجراء 
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بین عمدی صادر شده باش همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم -ق.م ا  36اخیر ماده  د که در 

یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر  باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار  داشته  وجود  نیز  معلق  محکومیت  آنها 
 . کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود

 دد جرم تشدید مجازات معاونین و شرکای جرم در صورت تع  -3

 شرکا و معاونین جرم نیز در صورت تعدد جرم مجازاتشان تشدید می گردد.بدیهی است 

 تاثیر تعدد جرم در روند رسیدگی  -4 
نها   -آیین دادرسی کیفری  183ماده  لیکن اگر رسیدگی به تمام آ به اتهامات متعدد متهم باید تواماپ ویکجا رسیدگی شود 

به ا نسبت  باشددادگاه   -آیین دادرسی کیفری  184ماده . ی صدور حکم است تصمیم می گیردتهاماتی که مهیابراموجب تعویق 

بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می  علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری  هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم 
 باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثراست به شرح زیر اقدام می گردد :

لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه   هرگاه احکام صادره  -الف   به  بدوی  از دادگاههای 

بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید نقض کلیه احکام   .  دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از 

یکی از احکام در دادگاه تج  -ب   شده باشد پرونده هابه دادگاه تجدیدنظر استان دیدنظر استان صادر درصورتی که حداقل 
با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. نقض کلیه احکام   ارسال تا پس از 

گاه پرونده ها اعم از اینکه در داد ،درصورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد  -ج  

یا تجدید باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر بدوی  نظر 
 (. 139،1375کننده آخرین حکم ارجاع کند )کالنتری،

 

 نتيجه گيري 
پرداخته شده ا  بررسیها نتایج حاصل از . ستدر این پزوهش به بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسالمی 

نشان مبی دهد که عدد جرم یکی از وضعیتهای محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری ممکن است بهوجود آورد. در 
باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم  این وضعیت جدی د بحث تعیین مجازات مرتکب مطرح میشود که مسلّماً 

باشد. قانونگذار با تفکیک تعد  مکرر  د واقعی از تعدد اعتباری، در مورد تعدد اخیر اجرای مجازات جرم اشد را مورد توجه سابق 

نداشت جز اینکه در موارد تعدد  نحوه تعیین مجازات مرتکب  به  نظر روشنی راجع  نیز  بود و در خصوص تعدد واقعی  قرار داده 
به تشدید مجازات مرتکب تمایل نشان داد غیرمختلف  ر جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را ه بود.اما قانونگذاواقعی 

عنوان تعدد جرم است به صورت واضح تر مشخص نماید. در این چارچوب، البته سیاست کیفری قانونگذار در قلمرو  که مشمول 

نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی دگرگون شده است. در این قلمرو، مبانی  قانونگذار بر اساس تعدد اعتباری تغییری 

برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید مجازات  عدالت، فقه و فایده گرایی آثار متفاوتی را  مختلف 
قانون جدید مجا زات اسالمی، تعدد جرم آثار مختلفی را در پی خواهد داشت که تخفیف  به  توجه  با  دیگر،  عبارت  به  است. 

نمی توان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینی و تشدید آن در شرایمجازات   بدینسان هرگز  ط گوناگون ازجمله این آثار است. 

 تشدید مجازات است.
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسالمی، تشدید مجازات است که قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم 

پذیرفته است. این تشد ده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجازا تها دنبال ید مبتنی بر یک فایتعزیری 

به موجب ماده   قانون جدید، قانونگذار دو وضعیت را از هم تفکیک کرده است:درمورد رویکرد جدید قانونگذار  134نکرده است. 

نکته قابل ذکر است. اوالً، تعیین میزان تشدید مجازات ی جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. کی از محاسن قانون چند 
بدیهی است تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیین شود و تعیین خو د حداکثر را نمیتوان تشدید 

به قانونگذار جدید وارد دانست که در خصوص حالتی که ت  ..دانست بتوان این ایراد را  ی کمتر از عداد جرایم ارتکابازاینرو شاید 

حداکثر همه جرایم مورد حکم قرار   134چهار جرم است حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعالم شده است. البته طبق ماده  
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به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ثانیاً، قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی  اما فقط شدیدترین مجازات  میگیرد 

باشد  کمتر  سیاست واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل وحداکثر باشد  از چهار جرم 
باشد،  یعنی شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت  نباشد  چنین  اگر  ولی  شد  خواهد  گذاشته  اجرا  به  جرم  همان  حداکثر  فقط 

اهد بود. بنابراین، درحالی که در وضعیت نخست، تشدید به آن مجازات ثابت خومجازات قابل اجرا به اندازه یک چهارم بیشتر از 

نمیگیرد در وضعیت دوم، تشدید واقعاً اعمال خواهد شد و این تفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف  معنای واقعی کلمه صورت 

دو یا چند جرم حدی چنانچه    ،اسالمی قانون مجازات  132ماده   3و  2از یک حالت غیرقابل قبول به نظر میرسد.بر اساس تبصره  
شود.همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند،  در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می

وب تعدد شودو در قانون جدید مصچنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می

دود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات درباره ح
می محکوم  به همین ترتیب عمل میقصاص  نیز  دیه  و  حدود  مستوجب  جرایم  ارتکاب  به جای اعمال شود.درباره  یعنی  شود، 

مجرمانه اعمال  اگر  حتی  اشد،  باشد ولی  مجازات  نوع  برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین   یک  باشد،  قربانی آن متعدد 

بر اساس تبصره  می به همان   132ماده    4شود.همچنین  باشد،  نفر توهینی کند که مستوجب قذف  یا چند  به دو  اگر شخص 

مجازات بازدارنده، حکم  رات و دیگر جرایمشود.بدون تردید، در غیر از موارد تعزیمیزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می
برحدود، قصاص و دیات جستجو کرد و در هر مورد،  ناظر  باید در البالی مقررات  لزوماً  برابر مقررات ابواب مربوطه تکرار جرم را 

نمود.  اقدام 

بررسی تطبیقی این قوانین با فقه امامیه مشخص می شود که به نظر مشهور فقهاى شیعه، بر با  ، لواط و اى اثبات جرم زنااما 
نزد قاضى الزم است.راه دیگر اثبات حدود،  اقرار  بار  دو  قوّادى،  و  قذف  شراب،  نوشیدن  اثبات  براى  و  اقرار  بار  چهار  مساحقه، 

شهادت )بینه( است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثال، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل،  

مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت زنا شهادت چهار   در

دو مرد ضرورى است. دین اسالم از همان بدو قانونگذاری جزائی به بزهکار اولیه و ثانویه توجه نموده و بین آنها تفاوت عمیقی را 
نحوی که مجازا به  ت داشتن سابقه تحمل کیفر در حدود، و در صورت اجرای چند مرتبه حد در ت مجرم را در صورقرار داده 

بعدی تغلیظ می غالباً تکرار حدود موجب اجرای حد اعالم در مراتب سوم یا چهارم ارتکاب همان جرم حدی است. مراحل  کند و 

ب بازدارنده مجرم و جلو گیرنده دیگران  باید  نظر فقه امامیه کیفر  یعنی مجرم راز  ا از تکرار جرم باز دارد و برای دیگران به اشد؛ 
نزنند، و این در صورتی امکان پذیر است که کیفر جرم به حدی زیان گونه به ارتکاب جرم  باشد که هرگز دست  عبرت آموز  ای 

عاید او می لذتی که از جرم  با سود و  آن را  درد  و  زیان  مجرم،  هرگاه  که  باشد  دردناک  و  ه و مقایسه کند، صرف  گرددبخش 

 مصلحت خود را در آن ببیند که از ارتکاب جرم امتناع ورزد.
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