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Abstract 

This study was conducted to investigate the rules of aggravation of punishment in Iranian 

and French law and using descriptive and analytical research methods and library studies 

and tried to investigate the criminal phenomenon of recidivism and its features in the laws 

of Iran and France. The multiplicity and repetition of crime is considered as a criminal facility 

that its application has been considered in most legal systems of the world in such a way 

that even the legislators of Iran and France follow these principles and from the very 

beginning of the legislation of this criminal institution is considered. Is located. Thus, in the 

year 1304 AH. The legislature has addressed this issue in Articles 24 and 25 of the General 

Penal Code, and now Article 48 of the Islamic Penal Code is also devoted to this criminal 

establishment. In France, on the other hand, Articles 8 to 132 and 16 to 132 of the 1994 law 

provide a basis for the existence of this criminal establishment. The results of this study 

indicate that the two legal systems of Iran and France, with regard to the principles and 

examples of multiplicity and repetition of crime and also in terms of aggravation of 

punishment, have discrepancies that are discussed in detail in this article. 
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 قواعد تشدید مجازات در حقوق ایران و فرانسه

 1کریمیمحمد صادق 

 2قباد کاظمی

 چکیده

 و توصیفی تحقیق روش از استفاده با بررسی قواعد تشدید مجازات در حقوق ایران و فرانسه و باهدفاین تحقیق 

 آن هایویژگی و تحوالت و جرم تکرار کیفری پدیده که شده سعی و است یافته صورت ایکتابخانه بامطالعه و تحلیلی

شود که می انگاشتهتعدد و تکرار جرم از جمله تأسیسات کیفری  .گردد بررسی فرانسه و ایران کشور دو انینقو در

کشور ایران و  انگذارقانون حتی  به نحوی که حقوقی جهان مورد توجه قرار گرفته است هاینظام بیشترکاربرد آن در 

قانون گذاری این تأسیس کیفری مورد توجه قرار گرفته است. کنند و از همان پیش درآمد تبعیت میفرانسه از این اصول 

قانون مجازات عمومی به این موضوع پرداخته است و در  25و  24در مواد  گذارقانون ه. ش 1304که در سال  سانبدین

رانسه نیز قانون مجازات اسالمی به این تأسیس کیفری اختصاص یافته است. از طرف دیگر در ف 48ماده  ایضاً حال اکنون

کیفری مختص شده است. نتایج این  تأسیسبستری را برای وجود این  1994-قانون 132تا  16و  132تا  8در مواد 

 ایضاً تعدد و تکرار جرم و هایمصداق به مبانی و با عنایتپژوهش حاکی از آن است که دو نظام حقوقی ایران و فرانسه 

 تفصیل و مفصل پرداخته شده است. طوربهستند که در این مقاله به آن هایی همغایرتاز جهت تشدید مجازات دارای 

 واژگان کلیدی: تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری فرانسه.
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 مقدمه

ت، نقض کرده اس های جامعه رااز زمان گذشته، جرم همچون یک واقعیت اجتماعی و انسانی بوده است که هنجارها و ارزش

 دانانای جز واکنش اجتماع بر اساس مجازات و سرکوب مجرم نداشته است. در این بین مسئله و چالش اصلی حقوقو نتیجه

 تعدد و تکرار جرم بوده است که همواره با مجازات کیفری شدیدتری از جانب جامعه و قانون گذران مواجه شده است.

 صورتبهرهای جهان موجب گردیده است تا نرخ تعدد و تکرار جرم صنعتی شدن کشو ایضاً با رشد و پیشرفت جوامع و

گوناگون حقوقی و اجتماعی توجه  هایعرصهسبب شده است تا اندیشمندان در  قضیهافزایش پیدا کند، و همین  ایرویهبی

تی معطوف به جامعه شناخ -جرم شناختی هایپژوهشروز افزون به این موضوع داشته باشند تا این که اهم تحقیقات و 

اختصاص  جرائمآوری مجدد بزهکاران به ارتکاب  بارویبررسی دالیل تعدد و تکرار جرم و راهکارهای پیشگیری و مقابله 

 پیدا کند.

به  غیرمستقیممستقیم یا  صورتبه است که مسئلهگواه جایگاه و اهمیت این  المللیبین شماربی هایکنفرانسو  هاکنگره

به همت و  جرم شناسی اشاره نمود که المللیبین هایکنگرهبه  توانمیمثال  عنوانبهاند. جرم پرداخته موضوع تعدد و تکرار

 1.شودمیجرم شناسی هر پنج سال یک بار برگزار  المللیبین یجامعهپشتکار 

 

 تعدد و تکرار جرم انواعگفتار اول: تعاریف و 

اهمیت از  باشدمیناخت انواع و صوری که برای آن موضوع متصور در مورد موضوع و واکاوی ش در شروع تحقیق و تفحص

 و واکاوی موضوع مورد تحقیق دارد. مناقشهای در جهت گیری و هدایت بالقوه تأثیربسزایی برخوردار است که 

 
ميالدی در لندن برگزار شد که با عنوان بررسي موضوع تعدد و تکرار جرم،  1950المللي جرم شناسي که در سال ينبی کنگرهنمونه: سومين  عنوانبه 1

 این موضوع اختصاص یافته بود. ها و راهکارهای مقابله بايافترهو  هاچالش
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 بند اول: مفهوم شناسی

: 2 جلد دهخدا،) استدیدن از کسی آمده تکرار از منظر لغوی به معنا و مفهوم بارها برگردانیدن چیزی، باز گردانیدن و باز گر

و بعد  پردازیممیدر این مبحث نخست به مفهوم تعدد و تکرار جرم از منظر قانونی و حقوق و جرم شناختی  ذیل واژه تکرار(.

 .کنیممی انفصال تعدد و تکرار جرم از عناوین مشابه را

 مفهوم حقوقی تعدد و تکرار جرم -الف

 تدوین در دانانحقوق و فقها ،گذارقانون را مهم این که باشدمی مجازات تشدید قواعد جمله از «مجر تکرار» و «جرم تعدد»

. (5: 1395منش؛ حبیبی محسن فاطمه؛ قدرتی،) دادند قرار توجه مورد حقوقی و فقهی محافل در ایضاً ومقررات  و قوانین

 (.26: 1384،بافرانی پور) استسالمی چندان تغییری نکرده تعریف تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران بعد از انقالب ا

فقط به بیان شرایطی اختصاص  بساچهکلی قوانین کیفری تعریفی اختصاصی برای تعدد و تکرار جرم ارائه ندادند  طوربه

 ایضاً دکترین و بر پایه دانانحقوقبا این اوصاف  شودمیجرم انگاشته  یکنندهآن شرایط شخص تکرار  باوجودکه  اندکرده

 هر حال تعریف حقوقی تعدد و تکرار جرم همواره به .اندکردهقوانین و مقررات حاکم تعاریف زیادی را این اصطالح ارائه 

است با این اوصاف، آن موردی که بیشتر اندیشمندان و علمای حقوق کیفری و سیستم حقوقی اغلب  گذارقانونملهم از اراده 

 ر درستی کشورهای صنعتی جهان ب

جرم بعد از صدور حکم محکومیت قطعی درباره جرم  آن اتفاق نظر دارند آن است که تعدد و تکرار جرم را ارتکاب مجدد

 (.28: 1384حسن؛ ،بافرانی پور) پیشین مجازات حکم اجرایاً الزام نه و دانندمی پیشین

 اشاره هاآن بهذیل  در که اندداده دست بههمسانی  تعاریف حاضر مقررات و قوانین با عنایت به ایضاً دانانحقوق جمیع

 :شودمی

 تعریف تعدد و تکرار جرم بر پایه قانون مجازات عمومی .1

ی منوط است بدین صورت که سابقه کیفری بیش مبرهنتشدید مجازات جرم بر ارتکاب جرم در زمان  1392در قانون کیفری 

کیفری محکومیت  یسابقهی شخصی را که جرمی را مرتکب شده باشد که از یک فقره یا بیشتر از یک فقره باشد در حالت کل

ولیکن نباید این  شودمیبر اساس قانون مجازات عمومی تکرار جرم موجبات تشدید مجازات انگاشته  جزایی داشته باشد
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امل قواعد تکرار جرم مفهوم با تعدد جرم اشتباه تلقی کرد بنابراین طبق چیزی که بیان کردم تکرار مجدد جرم یا جنایت ش

 در برگرفته شدهاست و برخالف تعدد جرم در تکرار جرم وجود محکومیت قبلی الزم است تا ارتکاب مجدد جرم یا جنایت 

 سانآناز (. 1399:13؛روزبهانی مریم و سعیدی رضوان و مریدی سمانه و ایمانی فاطمه سعید؛ قیاثوند،) شودقواعد تکرار جرم 

جزئیات بیشتری را ذکر و تفصیل  دارد که الزام جرم تکرار قانونی مفهوم با تطبیق جهت تصریحات این شودمیبینی  پیش که

 اندبودهمتعهد  بدان جرم تکرار تعریف بیان در حقوق ترمینولوژی در مبسوط کتاب در لنگرودی دکتر که یقضیه کنیم،

 (.6: 1399لنگرودی، محمدجعفر،  جعفری)

 باکیفری  قطعی محکومیت یکدر بدو  باید: که فحوا این به دارند نظیر تعریفی فرانسه کشور به بمنسو دانانحقوق از یکی

 شد، خواهد تکرار عنصر که دوم، جرم باید ازآنپس و باشد؛ داشته وجود تکرار اوّل عنصر سانبه شده قضاوت قضیه حاکمیت

 دو اینمابین  که استخاللی  به مربوط دیگر متقس و جرم قسم به مربوط آن ازجزئی  که شود،حادث  شروط بعضی در

 .دارد فرق باشند ایجنحه یا و جنایی ،جرائم و هامجازات دوم، و اول عنصر اینکه مطابق اسباب این و دارد وجود عنصر

 (.766: 1383 بولوک، برنار ژرژلواسور، استفانی، گاستون)

 پس از انقالب اسالمی: زایی ایرانج مقررات و قوانین تعریف تعدد و تکرار جرم با توجه به .2

 و موازین ومقدس  شارع با کشور مقررات و قوانین اقتباس بر اسالمی گذارقانوناراده  و ایران اسالمی انقالب پیروزی با

 لعل (.67: 1396مهسا؛ یاور پور،) داد رخجزایی ایران مقررات  و قوانین و متون در یطمنبس تبدیالت و تغییرها اسالمی، احکام

 قسمت خاص و عام مشددۀ علل به هاعلت این. شوندمی مجازات تشدید باعث که هستندجهاتی  و کیفیات هامجازات مشددۀ

 گذاریقانون منوال طول در جرم تکرار و تعدد. باشندمی مجازات تشدید عام علل هایمصداق از جرم تکرار و تعدد. شوندمی

 مشابهت از روشنی تعریف اینکه بدون مادی تعدد جرم اسالمی انقالب از لذا بعد. است شده هاییاستحاله دستخوش در ایران

 در مجازات تشدید مالک ایضاً .شد قسمت متفاوت مادی تعدد و مشابه مادی تعدد قسم دو به باشد داشته وجود مغایرت و

 و قوانین (. در125: 1397اسرا؛ سیده اصل، ناظمی) است نکرده هواخواهی واحدی رویه از حال تا آغاز از ایران کیفری حقوق

 ولی نبودند روبرو چالشی با دادسراها و بود مقرر جرم تکرار و تعدد در مجازات تشدید مالک اسالمی انقالب از قبل مقررات

صحه  با. بود شده حکم صدور در هاییچالش ایجاد مسبب قضیه همین و نشد مبرهن مجازات تشدید مالک انقالب از بعد

 تکرار تحقق شرایط 137۰ سال در اسالمی مجازات قانون آن دنبال به و 1361 سال در اسالمی مجازات به راجع قانون گذاری



 

2852 

سه
ران

و ف
ن 

را
 ای

ق
قو

ح
ر 

 د
ت

زا
جا

د م
دی

تش
د 

اع
قو

 

 
در  جرایم به جرم تکرار مفهوم اسالمی، مجازات به راجع قانون در(. 75: 1396،پور یاور) گردید تحول و تغییر دستخوش رمج

 و تعزیرات اسالمی، مجازات قانون دراستمرار پیرو . گردید مقیدالمی اس قوانین در تعزیری هایمجازات برگرفته شده

 تکرار باب در انقالب از پس قانونی تغییرات فاحش در استحاله ترینمایهگران. شد الحاق آن به نیز بازدارنده هایمجازات

 شده بیان مربوطه ابواب در مورد موافق حدود در تکرار احکام اینکه بر مضاف است، مجازات کامل اجرای الزام همانا جرم

 تغییرات فاحش دستخوش جرم تکرار و تعدد بخش در 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون(. 82: 1396 ،پور یاور) است

 را مغایرت و مشابهت مالک تعدد، مناقشه در. نمود برطرف را 137۰ مصوب پیشین قانون ابهامات از بسیاری و شد زیادی

 تحقق شرایط در یتبدیالت و تغییرها نیز جرم تکرار مناقشه در. داد قرار مجازات مالک را ارتکابی یمجرا تعداد و کرده حذف

 و تعدد حدوث صورت در مجازات تشدید مالک ایضاً .شد مجازات اجرای جایگزین قطعی حکم صدور و آمد وجود به آن

 (.15۰ :1397 اصل، ناظمی) شد مبرهن جرم تکرار

 فرانسه: کیفری حقوق در رمج تعدد و تکرار تعریف .3

 با شودمی مرتکب جدیدی جرم مجرم اول جزایی قطعی محکومیت از بعد که است یموعد( received) تعدد و تکرار جرم 

 به قطعی محکومیت از بعد سال 2 اینکه مانند ؛یابد تحقق قانونی تکراری شرایط اول، محکومیت با آن فاصله و نوع به توجه

 جنایی حبس سال ده به محکومیت از بعد سال بیست با و شود مرتکب دیگری امانت در خیانت مجرم انتام در خیانت اتهام

 (.1۰: 1383لواسور؛ ژرژ استفانی، گاستون بولک، برنار) شود مشدد حریق یک مرتکب عمدی، قتل اتهام به عمومی

 مقرر هایمجازات از مرتکب جرم، چند خاطر هب شود شناخته مجرم فرد که صورتی در ایران حقوق مانندبه فرانسه حقوق در

 از مجازات یک فقط به حکم است، اعمال قابل نوع یک از مجازات چند که زمانی حال این با. گیرد قرار حکم مورد تواندمی

 (.5: 1398پسند؛  مرادی گلناز و سلیمانی ایران رامین؛ رضاپورنیری،) شودمی صادر قانونی میزان باالترین حد در نوع آن

 

 تعدد و تکرار جرم شناسی جرم مفهوم -ب

 نگاه در. است برخوردار بیشتری گستردگی و شمول از جرم تعدد و تکرار از شده ارائه تعاریف شناختی جرم دیدگاه از 

 وجود پیشین مجازات اجرای با قطعی محکومیت یسابقه که حالتی به اختصاص جرم تعدد و تکرار شناسان، جرم از برخی
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 جرم تعدد و تکرار برخی مثال طوربه گیردمی بر در نیز را آنان مجدد ارتکاب و جرایم طبیعی تعدد و تکرار بلکه ندارد تهداش

 به که دانندمی پیشین بزهکار را جرم کننده تعدد و تکرار و است نموده تعریف جنایی رفتار به بازگشت به ساده نحوی به را

 فردی یوسیلهبه جنایی رفتار تعدد و تکرار جرم، تعدد و تکرار: اندگفته شناسان جرم از دیگر برخی. گرددمی باز جنایی رفتار

 و تمایز مزبور تعاریف در جرم تعدد و تکرار از یتلق و برداشت این .بردمی رنج روانی اهلیت عدم از که است ثابت که است

 که است بزهکاری حالت جرم تکرار شناسی جرم نظر از .نگاردامی نادیده کیفری حقوق در را جرم تعدد و تکرار بین انفصال

 به فرد بازگشت معیار را جرم تکرار بالینی شناسان جرم. زندمی دست دیگری جرم انجام به دیگر مجرمانه رفتار یک از پس

 تشدید موارد از را جرم تکرار قضایی، تفرید اصل و هامجازات کردن بالینی راستای در و کنندمی تلقی سابق جنایی رفتار

 برخوردار خطرناک حالت از شودمی دیگری جرم مرتکب مجدداً مجازات تحمل باوجود که کسی زیرا ؛شناسندمی مجازات

 قرار تربیتی و تأمینی تدابیر تحت حتی و آید عمل به شدیدتری برخورد وی با باید معتقدند شناسان جرم نتیجه در ،باشدمی

 کنندمی پیدا مقاومت آن برابر در کیفر، باتحمل مجرمان که دارند عقیده مجرمان روانی وضعیت بر یهتک با شناسان جرم. گیرد

 طرف یک از جرم تکرار معتقدند جزا حقوق نویسندگان. شودمی ترآسان آنان برای بعدی مراحل در جرم ارتکاب نتیجه در

 کاستی بیانگر سوء دیگر از است، جرم از عاری حیات با باقانط و شدن اجتماعی بازیابی جهت بزهکار قصور و ناتوانی نشانه

 این بر. هست نیز جرم از پیشگیری همچنین و بزهکار بازپروری و بازسازی جهت کیفری، عدالت مجری نهادهای ناتوانی و

 جرم مرتکب مجدداً بازدارنده یا و تعزیری جرم یک ازای در مجازات تحمل از پس که است مرتکبی حالت جرم تکرار اساس

 باز و است نشده متنبه هنوز او دوباره، اجرای و محکومیت بار یک از پس مرتکب جرم تکرار در پس گردد دیگر تعزیر قابل

 و تربیت خاطر به و است جرم مرتکب در خطرناک حالت دوام از حاکی اصوالً جرم، تکرار. زندمی جرم ارتکاب به دست

 تشدید در و باشد داشته شدیدتری مجازات باید دیگر، طرف از اجتماعی مصالح از تحمای و حفظ و طرف یک از مجرم تنبیه

 (.6: 1396زاده؛ بیگ محسن مقداد؛ زاده، بیگ) شود رعایت هامجازات و جرایم بودن قانونی اصل ،جرم تکرار مجازات

 

 مشابه عناوین با جرم تعدد و تکرار انفصال :دوم بند

 زیاد قدرآن مشابه گاهی حتی و دارند زیادی شباهت جرم تعدد و تکرار با که دارند وجود تأسیساتی عمومی کیفری حقوق در

 .پردازیممی هاآن موردی بررسی به گفتار این در لذا. شودمی اظهار مختلف نظرات قضیه آن با رابطه در که است
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 جرم تعدد از جرم تکرار انفصال (الف 

 را جرم تکرار تحقق اسالمی مجازات به راجع قانون صحه گذاری و اسالمی انقالب از پیش تا تکرار ایران کیفری حقوق در 

. م. ق 24 یماده در باشد، نشده اجرا قطعی حکم این در مقرر مجازات اینکه ولو دانستمی پیشین قطعی حکم وجود به منوط

 24 ی ماده. بود شده داده قرار ارتکر و تعدد میان انفصال قانونی مرز حکم، قطعیت 1352 اصالحی ع. م. ق و 13۰4 ع

 حالی در. بود آورده میان به االجراء الزم حکم از سخن یمغایرت اندک با نیز 131۰ سال در عمومی مجازات قانون یاصالحیه

 این 137۰ سال در اسالمی مجازات قانون آن متعاقب و 1361 سال در اسالمی مجازات به راجع قانون صحه گذاری با که

 تعدد مقررات در برگرفته شده مجازات اجرای از قبل تا جرایم مالک، بنابراین ؛یافت تغییر مجازات اجرای به عیارم و مالک

 گرفتند. جرم تکرار یقاعده در برگرفته شده مجازات اجرای از پس جرایم و جرم

 فارق جرم مجدد ارتکاب از بلق را نهایی قطعی حکم یک وجود ایران عموم مجازات قانون همانند نیز فرانسه جزای قانون

 (.4: 1384اس،بع - زراعت) داندمی تعدد و تکرار یقاعده دو میان تمایز وجه و اساسی

 :باشندمی یکدیگر با هاییتفاوت دارای اما روند؛می شمار به مجازات تشدید عمومی علل از دو هر جرم تعدد و تکرار هرچند

 که صورتی در باشد؛ یافته قطعی محکومیت یک ثانوی، جرم ارتکاب از قبل ب،مرتک که یابدمی مصداق زمانی جرم تکرار

 محکومیت به ثانوی جرم ارتکاب از قبل تعقیب صورت در یا و باشد نشده تعقیب اول جرم که است حالتی در جرم تعدد

 جرم، تعدد در که حالی رد شودمی واقع مجازات مورد که است ارتکابی عمل یک فقط جرم تکرار در .باشد نشده منجر قطعی

 حالی در است کرده پیدا جزایی محکومیت قبالً مجرم جرم، تکرار در .گیردمی قرار مجازات مورد مجرم متعدد ارتکابی جرایم

 جرم، یک به قطعی محکومیت از پس شخص اگر .برود شمار به اولیه مجرم یک مرتکب، است ممکن جرم، تعدد در که

 ایجیانر) شودمی اجرا وی مورد در قاعده دو هر لذا تکرار هم و است تعدد مشمول هم موضوع شود، دیگری جرایم مرتکب

 (.9: 1382 اصلی،

 مرکب جرم از جرم تکرار انفصال (ب

 تشکیل مختلف و متعدد مادی افعال از که جرمی از اندعبارت آیدمی عمل به مرکب جرم از که تعریفی ایران حقوق در

 مادی عنصر گاه هر دیگر تعبیری به دارند هماهنگی و همکاری یکدیگر با واحدی هدف جهت در افعال این که شودمی
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 تعاریف از که گونههمان است مرکب جرم باشد بافته ترکیب واحد اینتیجه تحقق قصدبه تنوع و متفاوت افعال از جرمی

 همه ارتکاب که نوعیبه و شده تشکیل زءج چند از آن مادی عنصر که است جرمی مرکب جرایم از منظور شودمی مالحظه

 جرم تکرار در. گیردمی شکل ناقص جرم مادی عنصر صورت این غیر در دارد الزام مادی عنصر تحقق جهت اجزاء آن

 مرتکب مجرم واقع در که است شده دیگری جرم مرتکب مجدداً و داشته جزایی محکومیت سابقه که است مجرمی وضعیت

 .است جرم تنهاییبه یک ره که است شده اعمالی

 جمله از مختلف جهات از مادی، عنصر لحاظ از جرایم بندی تقسیم نتایج از یکی عنوانبه تکرار جرم از مرکب جرم تشخیص

 اهمیت دارای صالح دادگاه و کیفری مسئولیت تعیین زمان، مرور تحقق ،االجراالزم قانون تشخیص جرم، تحقق چگونگی

 ذکر و مختصر توضیحات به صرفاً و نشده تبیین روشنیبه ایران کیفری حقوق در جرم این ماهیت کنون تا حال، این با. است

 نخست: دارد وجود متفاوت برداشت دو مرکب جرم پیچیده ماهیت تفسیر در. است شده اکتفا( برداریکاله) واحد مصداق

 زیرا است؛ مواجه واضحی اشکال با برداشت این. ستا مادی عنصر بودن جزئی چند جرم، این در بودن مرکب از منظور اینکه

 دوم. دانست مرکب شده، تشکیل نتیجه و رفتار از حداقل هاآن مادی عنصر که را مقید جرایم تمام حداقل باید صورت این در

 از خالی نیز برداشت این. است احتمالی نتیجه از فارغ مرتکب رفتارهای تنوع و تعدد معنای به جرایم این بودن مرکب اینکه

 خارج آن شمول از مرکب، جرم مصدق مصداق عنوانبه را برداریکاله مقید جرم باید نیز حالت این در زیرا نیست؛ اشکال

 ناتری، شمس) گیرد صورت متقلّبانه رفتار «یک» انجام با صرفاً است ممکن جرم این در ارتکابی رفتار زیرا نمود؛

 (.3: 1391رهدارپور؛ حامد و چنگایی فرشاد محمدابراهیم؛

 عادت به جرم از جرم تکرار انفصال (ج

 ارتکاب باریک از بیش باید بلکه شودنمی محقق جرمی باید ارتکاب مرتبه یک اگر که هستند جرایمی عادت به جرم از منظور

 جرایم این تمامی که ولگردی یا و پزشکی قضیه در دخالت با قوادی جرم مثل. شود صادق آن در مجرمانه عنوانبه تا یابد

 کیفری گذارقانون اگرچه که است مفهومی عادت به جرم گیرد. انجام مرتکب توسط بار دو الاقل که شودمی محقق زمانی

 مفهومی چنین از دقیق تعریف عدم. است جسته بهره مفهوم این از متعددی موارد در لکن است نکرده ارائه آن از تعریفی

 دانانحقوق میان و نباشد مشخص دقیق و واضح طوربه جرایم این بر حاکم مقررات و مفهوم ات است شده باعث مقنن توسط
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 تکرار مرتبه چند مشابه، رفتار یک که آیدمی وجود به هنگامی عادت به اصوالً جرم. افتد نظر اختالف خصوص این در نیز

 (.4: 1399فروزنده؛ پیام رضا؛ آبادی، مصطفی امینی) دارد رفتار آن انجام به عادت شخص، شود گفته که جایی تا گردد

 

 تشدید جهات و جرم تکرار انواع: دوم مبحث

 برای حقوقی هاینظام در عموماً پردازیم جرم تکرار تعریف به قسمت این در که است شایسته جرم تکرار تحلیل برای 

 میان مبرهن زمانی فاصله: دوم و الحق و پیشین جرایم میان مشابهت و ارتباط: اول. است نظر در مؤلفه دو جرم تکرار تعریف

 (.Hallevy Gnorembr. 3,2008) جرم دو

 و جرم بین تناسب و کیفری عدالت اصل مثل اسالمی، و انسانی اصول رعایت سبب شده انجام بزه با متناسب مجازات تعیین

 باشدمی «جرم تکرار» مجازات تشدید عام علل از یکی. کندمی تأمین بیشتر را جامعه روانی سالمت امر این و شودمی مجازات

 واعظی،) داردمی باز جرم مجدد انجام از را کار بزه شخص و گذاردمی مجازات اهداف تأمین در بسزایی تأثیر خود نوبهبه که

 (.12: 1389درافشان؛ قبولی محمدتقی سید محمد؛ میرزا

 

 جرم تکرار انواع: اول بند

 خاص و عام جرم تکرار( الف 

 و شده خاص جرمی مرتکب کسی که است وقتی خاص تکرار .شودمی عام تکرار و خاص تکرار شامل جرم تکرار اقسام

 خاصی جرم ارتکاب به عادت بعدی، جرایم یا جرم ارتکاب در مجرم که است وقتی عام تکرار و کند تکرار را جرم آن مجدداً

 کامل اجرای مجرم، قبلی قطعی محکومیت جمله از است، الزم شرایطی کند، پیدا تحقق جرم تکرار کهآن برای. باشد نداشته

 (.353 :1387محمدرضا؛ ساکی،) بازدارنده مجازات یا تعزیر قابل جرم دوباره ارتکاب و قبلی محکومیت حکم
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 منقسم خاص و عام قسم دو به جرم تکرار است، گرفته شکل ارتکابی جرایم ماهیت و نوع اساس بر که قسمت این در

 جرم همان اینکه از اعم شود دیگری جرم هر مرتکب کننده، تکرار شخص که شودمی تلقی عام زمانی جرم، تکرار. شودمی

 جرم تکرار اما ؛ندارد قبلی جرم با یمشابهت ابداً که را جرمی یا و را پیشین جرم همانند و مشابه جرمی یا تکرار را پیشین

 و همانندی پیشین و الحق جرم بین الاقل یا باشد اول جرم عین اخیر رتکابیا جرم که کندمی پیدا مصداق زمانی خاص

 .باشد داشته وجود مشابهت

 انقالب از قبل قوانین در نه این، از پیش گذارقانون. است جرم تکرار عنوان جرایم، تمامی در مشدد عام کیفیات از یکی

 قانون 136 ماده در بار نخستین برای. بود نکرده بیان حتی یمجرا تکرار یدرباره صریحی نص آن، از پس حتی نه و اسالمی

 هاویژگی از برخی وجود عرفی، جزای حقوق در. است شده بیان جرایم تکرار حکم ،1392/۰2/۰1 مصوب اسالمی مجازات

 یا خود که دشونمی نامیده خاص کیفیات باشند، مؤثر جرایم از برخی در اگر هاویژگی این. گرددمی مجازات تشدید موجب

 نامیده تشدید عام علل یا کیفیات باشد، داشته جریان قابلیت جرایم تمام در مذکور کیفیات چنانچه. است شخصی یا و عینی

 تکرار و جرم تعدد عنوان دو غالباً ولی. انددانسته مشدد عام کیفیات از نیز را بودن دولت مأمور عنوان برخی چند هر .شودمی

 عبدالرضا لیال؛ احمدی،) گرددمی مجازات افزایش موجب تعزیری جرایم تمامی در و بوده عام که دانندمی کیفیاتی از را جرم

 (.13: 1398برزگر؛

 دائم و موقت جرم تکرار( ب

 اتخاذ رابطه این در گذاریقانون هاینظام که روشی و قبلی محکومین و اخیر ارتکابی جرم بین زمانی یفاصله به توجه با 

 و مجازات تشدید برای ،دائم جرم تکرار در. شودمی قسمت دائم جرم تکرار و موقت جرم تکرار به جرم تکرار ،نداکرده

 در الکن کنندنمی منظور متوالی هایمحکومیت و ارتکابی جرایم بین زمانی شرط و فاصله هیچ جرم، تکرار یقاعده اعمال

 فواصل شده آنها دستخوش متهم که یهایمحکومیت و ارتکابی جرایم بین مجازات تشدید اعمال برای موقت جرم تکرار

 .کنندمی شرط و لحاظ را یمقرر

 در برعکس ،شودمین لحاظ زمانی فاصله متوالی هایمحکومیت و ارتکابی جرائم بین مجازات تشدید برای دائم جرم تکرار

 5 مدت مثالً است، شده گرفته نظر در زمانی فاصله هامحکومیت و ارتکابی جرائم بین مجازات تشدید برای موقت جرم تکرار
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 توسط جرم ارتکاب دارد، وجود فاصله ارتکابی جرائم این بین زمانی مدت چون موقت جرم تکرار مورد در .سال 1۰ یا سال

 باید فردی چنین مورد در و باشد مجازات تشدید مقتضی تا نیست سابق مجرمانه فعالیت برای وی اصرار از حاکی مجرم،

 جنایتکارانه فعالیت در که کندنمی داللت جرم ارتکاب به متهم عود دارد، وجود فاصله ارتکابی جرائم بین مدتی چون گفت

 ارتکاب گویندمی و کرده مقایسه بیمار یک با را متهمی چنین. است ورزیده لجاجت است شدید مجازات مستلزم که سابق

 محتاج و شده عارض او بر جدید ناخوشی که است بیماری مانند بلکه نیست سابق وضع به عود حکم در او طرف از جرم

 (.36 :1384 حسن؛ ،بافرانی پور) .است خاص مداوای

 عادت به و ساده جرم تکرار: ج

 یسابقه و است شده شناخته تکرار یقاعده اعمال مستوجب جرم، یکننده تکرار شخص که دفعاتی تعداد به توجه با 

 .گرددمی منقسم عادت به جرم تکرار و بسیط و ساده جرم تکرار به جرم تکرار او، یشپ هایمحکومیت

 به دست به مختلف گذاریقانون حسب - مجازات اجرای با و قطعی محکومیت از پس بار اولین برای مجرم که صورتی در

 شده شناخته جرم تکرار یقاعده اعمال مستحق قبالً شخصی اگر که حالی در. بود خواهد ساده او جرم تکرار بزند بزه ارتکاب

 طالع) گویندمی عادت به مجرم او به اصطالحاً شود، دیگر جرمی مرتکب مجدداً او حق در مشدد مجازات اجرای از پس و

 (.1۰9: 1396علی؛ زاری،

 عمد غیر و عمد جرایم در جرم تکرار: د

 اساس این بر. کنندمی قسمت غیرعمدی جرایم در تکرار و عمدی جرایم در تکرار به را جرم تکرار حقوقدانان، از برخی

 دو هر با و باشند عمدی دو هر با یعنی باشند قسم یک از حق وال پیشین جرم دو که شودمی اعمال زمانی جرم تکرار قاعده

 و غفلت یا و مجرمانه یاراده و تمایل بر اصراری کننده تکرار شخص گفت توانمی که است حالتی چنین در تنها. غیرعمدی

 که فردی بنابراین ؛است نشده محقق جرم تکرار نباشند، نوع یک از ارتکابی جرم در که صورتی در اما ؛است داشته احتیاطیبی

 گودرزی،) شودمین محسوب جرم یکننده تکرار عمدی جرم یک ارتکاب با دارد غیرعمدی جرم یک به محکومیت یسابقه

 (.321: 1395محمدرضا؛
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 فرانسه حقوق در جرم تکرار: ومس گفتار

. است شده خاورمیانه کشورهای در گذاریقانون تغییرات فاحش مبدأ که است ژرمنی رومی حقوق خانواده از فرانسه حقوق

 حفظ با و داده 1992 ژوئیه مصوبه قانون به را خود جای قرن دو نزدیک از بعد ناپلونی کد به معروف 181۰ مجازات قانون

 از الهام با و کرده ایجاد عمومی جزای بخش در بخصوص کشور این مجازات قانون در یتغییرات فاحش یمبان از بعضی

 قانون از پیش از بیش کرده مطرح را بدیعی و نو مطالب جنایی علمای کال و جنایی شناسان روان و شناسان جرم هایدیدگاه

 است شده عمیق هایدگرگونی و تغییرات دستخوش هازمینه ریبسیا در و گرفته فاصله( 1791 قانون) ناپلوئی که خود قبل ما

 (.146 :1396جهانشاه؛ شکری،) باشدمی ذیل شرح به فرانسه حقوق در جرم تکرار به مربوط مواد

 اینکه از قبل یابد ارتکاب شخص یک وسیلهبه یک جرم که دارد وجود زمانی جرم تکرار: فرانسه جزای قانون: 132 - 2 ماده

 یک در تعقیب تحت شخصی هرگاه ؛132 - 3 ماده. باشد شده محکوم قطعی صورتبه دیگری جرم ارتکاب برای شخص این

. گیرد قرار حکم مورد تواندمی مقرر هایمجازات از یک هر شود شناخته مجرم جرم، تکرار شرایط با جرم چند برای دادرسی،

 مالک باالترین حد در نوع آن از مجازات یک فقط به حکم است اعمال قابل نوع یک از مجازات چند که زمانی حال، این با

 اعمال قابل قانون حداکثر تا شودمی تلقی مشترک جرایم، هم برای گیرد قرار حکم مورد که مجازاتی هر شودمی صادر قانونی

 تکرار شرایط در عددمت جرایم برای متعدد، دارسی در تعقیب تحت شخص هرگاه: 132 -4 ماده ارتکابی جرایم از یک هر بر

 یا کلی تداخل حال، عین در. شوندمی اجرا باهم قانونی، حداکثر مالک تا حکم، مورد هایمجازات شود، شناخته مجرم جرم

 آیین قانون که شرایطی در یا کنند رسیدگی دادسرا آخرین وسیلهبه یا گیرد قرار حکم مورد تواندمی مشابه، هایمجازات جزئی

 و هستند واحد نوع از آزادی، کنده محروم 123 -4 و 123 - 3 مواد اجرای برای: 132 – 5 ماده است کرده یبین پیش دارسی

 گیردمی قرار نظر مد باشد، داشته وجود جرم تکرار حالت اگر شودمی ادغام اید، حبس مجازات با آزادی سالب مجازات هر

 تعیین 131 -8 و 5131 مواد در ترتیب به المنفعهعام ازات کارمج حداکثر روزانه نقدی جزای مدت و مبلغ قانونی حداکثر

 (.145: 1397؛اله اسد مسعودی،) است شده

 و دارد را جرم تکرار شرایط که جرایمی برای حکم مورد هایمجازات از یکی از بخشی یا تمام به مربوط تعلیق از مندیبهره

 قرار عفو مورد مجازات یک هرگاه: 132 - 6 ماده. شودنمی نیستند، قتعلی قابل که واحد نوع از هایمجازات اجرای از مانع

 مجازات سقوط با عفو گیردمی قرار لحاظ مورد ،رأی یا اقدام این از ناشی مجازات ادغام، به اقدام برای شود، ساقط با گیرد
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 صورت در که شودمی کسر جازاتیم از مجازات، تقلیل مدت. ادغام از ناشی مجازات با متناسب ادغام، از پس شودمی واقع

 برای نقدی جزای هایمجازات شد، بیان که مقرراتی بر استثناء عنوانبه ،132 - 7 ماده شود تحمل باید ادغام از پس اقتضاء

 قرار جرم تکرار حالت در که حکم مورد یا قانونی ای جنحه با جنایی هایمجازات با و خودشان با شودمی جمع هاخالق

 (.265: 1395اله؛ روح سپهری،) دارند

 

 جرم مختلف انواع موافق جرم تکرار تحقق شرایط: اول بند

 از قبل اول، جرم اینکه موافق است ممکن شود جرم چند مرتکب هم سر پشت که شخصی مورد در فرانسه حقوق در 

 جرم که است موقعی جرم، تکرار و تکرار اعاده،: بیاید پیش حالت سه نه یا شده قطعی محکومیت به منجر دوم جرم ارتکاب

 و دوم جرم نوع ولی ،گرددمی واقع شودمی قطعی محکومیت اعاده حکم صدور به منجر اول جرم اینکه از بعد مدتی دوم

 سال در سرقت، اتهام به 198۰ سال در محکومیت از بعد: مثال ،شودمین محقق تکرار که است طوری اول جرم با آن فاصله

 1988 سال در امانت در خیانت اتهام به 1989 سال در محکومیت از بعد یا ،شودمی علت به عفت منافی عمل مرتکب 1983

 تکرار و جدیدی جرم مجرم اول، جزایی قطعی محکومیت از بعد که است یموعد. شودمی دیگری امانت در خیانت مرتکب

 سال دو اینکه مانند ؛یابد تحقق قانونی تکرار رایطش اول، محکومیت با آن فاصله و نوع به توجه با که شودمی مرتکب جرم

 از بعد سال بیست با و شود مرتکب دیگری امانت در خیانت جرم امانت، در خیانت اتهام به قطعی محکومیت از بعد

 جرم ارتکاب حین که است یموعد شود مشدد حریق مرتکب عمدی، قتل اتهام به عمومی جنایی حب سال ده به محکومیت

 پشت مأمور به اهانت و عصیان مانند است، نشده مخبر قطعی محکومیت حکمبه هنوز واقعی تکرار باالخره اول مجر دوم،

 که سرقتی نیز و است، واقعی تکرار حالت در ،شودمی ارتکاب ،کندمی خارج فروشی مشروب از پلی که ستی طرف از سرهم

 پیمان؛ نوروزی،). دارد وجود واقعی تکرار ،شودمی کشف ودب شده واقع قبل سال دو که قبلی سرقت یک ،شودمی تعقیب

1395 :96.) 

 اساسی نقش مجازات تعیین در تواندمی آنها از یک هر تشخیص که چرا. شود داده تمیز همدیگر از دقتبه باید حالت سه این

 جرم، اعاده فرض در مثال عنوانبه بود خواهد متفاوت بسیار دیگری با یک هر آثار عالوهبه. باشد داشته کننده تعیین و
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 خواهند معمولی هایمجازات از بیشتر دوم چرم هایمجازات تکرار، فرض در کندمین تغییر متوالی جرایم معمولی مجازات

 جرم شدیدترین مجازات فقط متعدد جرایم مرتکب زیرا شودمی مجازات تقلیل موجب جرم واقعی تکرار فرض عکس بر. شد

 و نداشته اثری دوم جرم مجازات میزان در اعاده حالت قانون، نظر از. شودمین مجازات جرایم بقیه بابت از و کندمی تحمل را

 مانع دوم جرم مجازات در تأثیر نداشتن، باوجود قبلی، محکومیت است ممکن چه اگر. شد خواهند رفتار تنها جرم مانند آن با

 ای حنجه حبس به محکومیتی گذشته سال 1 ظرف متهم که صوتی در نکهای توضیح باشد، مجازات اجرای ساده تعلیق اعطای

 بردیم متعدد و مختلف جرایم مختلف حاالت به پی که حال. بکند تعلیق را مجازات حکم اجرای تواندمین قاضی باشد، داشته

 وجود تفاوتی خصوص این در ایران حقوق با آیا اینکه و است موردی چه شامل فرانسه حقوق در معنوی تکرار ببینیم باید

 یک جعل مثالً باشد جرم متعدد عناوین دارای واحد فعل اینکه از است عبارت چرم معنوی تکرار فرانسه حقوق در نه؟ یا دارد

 منافی عمل یک( فرانسه م. ق 313 -1 و 411-1 مواد) شود برداریکاله شروع یک و جعل یک تحقق موجب تواندمی سند

. ق 222 - 32 و 223 - 27 مواد) باشد جنسی تظاهر یک و جنسی مجازات یک تحقق موجب تواندمی عمومی معبر در عفت

 1845 ژوئیه 15 قانون 19 ماده جرم با فرانسه م. ق 221 - 6 احتیاطی بی از ناشی قتل تواندمی فریک تله حادثه یک( فرانسه م

 یک پس. شود پیدا آن صحیح وصف باید که است واحد جرم یک بلکه. ندارد وجود چرم تکرار فرض این در واقع در. باشد

 وصف دانستن مرجع با اصوالً اختالف این است؛ اختصاصی جزای حقوق در بیشتر آن بررسی که است جرم وصف اختالف

 فرانسه حقوق در جرم معنوی تکرار تعریف که شودمی مالحظه شود صادر باید محکومیت یک فقط و شودمی حل شدیدتر

 و بود جرم متعدد عناوین دارای واحد فعل تکرار دو هر در که چرا است ایران حقوق در جرم معنوی تکرار فتعری همان

 معنوی تکرار که است این خوردمی چشم به خصوص این در که فرقی تنها اشد آن مجازات که شدمی داده چرمی مجازات

 کلی طوربه اصوالً و جرم معنوی تکرار که حالی در تاس دارنده باز هایمجازات و تعزیرات مختص ایران حقوق در چرم

 جزای قانون که دریافت توانمی گردید بیان که آنچه به توجه با. است اعمال قابل جرایم کلیه در فرانسه حقوق در جرم تکرار

 عنوانبه را تصور این قضایی، رویه اما نکرده بینی پیش را جرم معنوی تکرار حالت جدید، قانون و 181۰ مصوب فرانسه

 (.158: 1397سیدسعید؛ میرمحمدی،) است شناخته رسمیت به ،شودمی تشکیل جرم چند از که واحد فعل»

 



 

2862 

سه
ران

و ف
ن 

را
 ای

ق
قو

ح
ر 

 د
ت

زا
جا

د م
دی

تش
د 

اع
قو

 

 
 فرانسه حقوق در جرم تکرار مجازات: دوم بند

 مقرر هایمجازات از مرتکب جرم، چند خاطر به شود شناخته مجرم فرد که صورتی در ایران حقوق مانندبه فرانسه حقوق در

 از مجازات یک فقط به حکم است، اعمال قابل نوع یک از مجازات چند که زمانی حال این با. گیرد قرار حکم مورد تواندمی

 گونه همان شود مختلف چرم چند مرتکب شخصی اگر ایران حقوق در. شودمی صادر قانونی میزان باالترین حد در نوع آن

 فرانسه حقوق در شودمی اعمال وی مورد در هامجازات تمام و شده داده هایمجازات از هریک به حکم شد داده توضیح که

 مقرر فی. ج. ق 132 -4 ماده که یطوربه شد خواهد داده هامجازات از یک هر حداکثر به حکم هامجازات مجموع بر عالوه

 شود، شناخته مجرم جرم، ارتکر شرایط در متعدد جرایم برای متعددی هایدادرسی در تعقیب، تحت شخص گاه هر و داردمی

 (.143: 1396بهزاد؛ فرد، رضوی) شوندمی اجرا باهم قانونی، حداکثر میزان تا حکم، مورد هایمجازات

 

 شده تکرار جرایم به رسیدگی نحوه: سوم بند

 فرانسه جزایی ایهدادگاه المللیبین صالحیت -1 نمود بندی تقسیم دسته دو به توانمی را فرانسه کیفری هایدادگاه صالحیت

 هایدادگاه داخلی صالحیت ما با است خارج ما بحث شمول از اول مورد فرانسه کیفری هایدادگاه داخلی صالحیت -2 و

 محلی و مادی شخصی، صالحیت به فرانسه حقوق در داخلی صالحیت نمود، تقسیم دسته سه به توانمی را فرانسه کیفری

 و مجرم، طبیعت شخصی موقعیت قانون، فرانسه، مختلف کیفری هایدادگاه میان ویدعا تقسیم برای شودمی بندی تقسیم

 که محلی یا است یافته ارتکاب جرم که محلی) گیردمی نظر در را بزهکاران فعالیت محل باالخره و مجرمانه عمل شدت

 (.286: 1393علی؛ مهاجری،( )آنجاست جرم مرتکب

 معادل مدنی امور در که مجرم، شخصی صفت حسب بر که شخصی صالحیت ماا شودمی ناشی اینجا از صالحیت نوع سه

 به بلکه نبوده مربوط خوانده شخصی صفت به شودمی نامیده شخصی صالحیت عنوان تحت که چیزی امور این در و ندارد،

 -2 است محلی صالحیت یک بیشتر و شودمی مربوط قرارداد انعقاد محل یا و اختالف مورد مال موقعیت با اقامتگاه، مسکن،

 امور با فقط که اصطالحی. نامندمی مطلق صالحیت حتی با اختیارات صالحیت اوقات بعضی ایعده که: مادی صالحیت

 در دهندمی قرار نسب با محلی صالحیت مقابل در را مطلق اختیارات یا مادی صالحیت امور این در و داشته سازگاری مدنی
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 مبنای بر مادی صالحیت کیفری، امور در است، اختیارات صالحیت غیر از محلی حیتصال اجرایی ضمانت مدنی امور

 .نیست ترقوی محلی صالحیت از آن اجرایی ضمانت و شودمی تعیین آن قانون وصف و جرم طبیعت

 با) مجرم بازداشت یا اقامتگاه محل جرم، وقوع محل شودمی تعیین محلی مالحظات مبنای بر واقع در که محلی صالحیت -3

 تحت فرانسه حقوق در هادادگاه صالحیت و چرم تکرار. است(( آمره) عمومی نظم به مربوط مادی صالبت نظیر وجود، این

 با مرتبط جرایم ارتکاب واسطهبه با( صالحیت توسعه) اضافی صالحیت است گرفته قرار بحث مورد اضافی صالحیت عنوان

 زمان وحدت خاطر به با چرایم فرانسه، م. د. آ فنی، 2۰3 ماده طبق بر آیدمی وجود به انفکاک غیرقابل جرایم ارتکاب واسطهبه

 زمانی یا و جمعی دسته نزاع و عصبان زمان در جمعی دسته غارت بزه مثل جرم یک ارتکاب برای نفر چند اتخاذ با و مکان و

. هستند مرتبط جرایم ،شوندمی متفاوت هایمکان در مختلف جرایم مرتکب کامل هماهنگی و تصمیم سابق با نفر چند که

 جرایم خاطر به اضافی صالحیت ایجاد ولی است قانونی امری مرتبط جرایم نظر از شد مالحظه چنانچه اضافی صالحیت

 Alonso José M., Rhys Andrews, Vanesa ) است قضایی رویه و عقاید پرداخته و ساخته انفکام غیرقابل

Jorda;2019: 120). 

 

 گیری جهنتی

 جمع قاعدهبه است بدی بدی، هر جزای اینکه به اعتقاد با تاریخ گستره در دینی رهبران و اجتماعی مصلحین و قانون گذاران 

 و خالفی جرائم استثنایبه جرم، مادی تکرار نظر از فرانسه فعلی حقوق اندداشته توجه جرم تکرار صورت در هامجازات

 تأثیر تحت انقالب از قبل ایران حقوق در دارد، گرایش بزه مرتکبین برای اشد مجازات عیینت قاعدهبه دیگر، جرایم برخی

 قانون در هامجازات قضایی جمع و اشد مجازات تلفیقی سیستم و 13۰4 قانون در اشد مجازات تعیین سیستم به فرانسه حقوق

 اشد مجازات تعیین قاعده از اسالمی جزای وقحق تأثیر تحت انقالب از بعد ایران حقوق در و است شده توجه 1352 سال

 مختلف غیر جرایم تکرار مورد در و آورده روی هامجازات ساده جمع قاعدهبه گذارقانون مختلف انواع از جرایم در و عدول

 جرم عنویم تکرار نظر از است گرفته قرار نظر مورد حداکثر از شدیدتر مجازات تعیین در دادگاه اختیار و مجازات یک تعیین

 قانونی مواد و اسالمی متون به مراجعه با نیاورده، میان به آن از نامی صریح دیات و قصاص حدود در گذارقانون چند هر
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 در ،137۰ اسالمی مجازات قانون 4 ماده وضع با تعزیرات در و است بوده مجازات یک تعیین به توجه گردید مشخص مربوط

 عناوین دارای واحد فعل مورد در اشد مجازات تعیین و کرده بازنویسی را 1352 سال عمومی مجازات قانون 31 ماده واقع

 اجرا نظر از لیکن است پذیرفته را فرانسه حقوق در دکترین و قضائی رویه مشابه ایرویه نظر این از و نموده قبول را متعدده

 صالحیت، نظر از است معنوی تکرار در جرم ندیدگا زبان زیان، و ضرر قول جمله آن از است گردیده آشکار هاییتفاوت

 ،هامجازات جمع قاعده قبول و اشد مجازات تعیین قاعده از عدول و خود نگرش تغییر با ایران اسالمی جمهوری گذارقانون

 را مجر ترینمهم به کننده رسیدگی دادگاه اضافی صالحیت آدم .ق 54 ماده طبق چنانچه گذارده تأثیر اضافی صالحیت امر در

 رعایت با اختصاصی عمومی هایدادگاه بین تعارض در اضافی صالحیت مورد در قاعده این اعمال عمالً ولی پذیرفت

 است مجازات تشدید موجبات از جرم تکرار ایران حقوق در. است خورده تخصص نوعیبه آدم.ق 55 ماده در آنی صالحیت

 حداکثر از تواندمین رویه وحدت رأی به توجه با که است قاضی راختیا در نشده مشخص قانون در تشدید حدود البته که

 ندارد، وجود مشخص ایضابطه و بوده مجازات تشدید موجب جرم تکرار فرانسه حقوق در که حالی در رود فراتر مجازات

 مجازات هک است این آن نتیجه گاهی و شودمی مجازات مدت افزایش موجب فقط مشدده کیفیات موارد بعضی در که چرا

 چند هر ایران حقوق در. کندمی جنایت به تبدیل را جنحه مجازات هاوقت بعضی باالخره و بردمی باال درجه یک را جنائی

 جرم تکرار مورد در را آن توانمی ا. م. ق 22 ماده تبصره صراحتبه توجه با ولی است مجازات تشدید موجبات از جرم تکرار

 به است ممکن مخففه کیفیات اعمال فرانسه حقوق در شودمی اعمال جرم تکرار در مجازات خفیفت نظر این از و نمود اعمال

 مالحظه دارد وجود هاسیستم دیگر در که صورتی به جرم تکرار موضوع انگلیس حقوق در اما ؛گیرد تعلق جرایم تمام

 رأی به توجه با بیشتر و ،دهندمی قرار نظر دم را جرم تکرار ضمنی صورتبه صریحاً که مقرراتی از بعضی صرفاً و شودمین

 نمایند. برخورد پدیده این با پیشین هایدادگاه سایر

 

 منابع

 و حقوق المللیینب کنفرانس یندوم عادت، به جرم مفهوم یواکاو ،1399پیام، فروزنده، و رضا آبادی، مصطفی امینی .1

 .تهران قضایی، علوم
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 ینپنجم اسالمی، مجازات قانون 136 ماده بر یدتأک با جرم تکرار و تعدد ،1398عبدالرضا، برزگر، و لیال احمدی، .2

 .یزد ،(ایران حقوقی نظام در مدنی هاییتمسئول تحوالتحقوق ) ملی همایش

 ،1392 اسالمی مجازات قانون در جرم تکرار نوآوری و تحوالت ،1396محسن، زاده، بیگ و مقداد زاده، بیگ .3

 .تهران اسالمی، فقه و حقوق المللیینب یشهما

 بهار ،41 شماره انسانی، علوم نشریه حقوق، نامه ویژه ایران، کیفری حقوق در جرم تکرار و تعدد حسن، ،یپور بافران .4

1384. 

 انگلیس، و فرانسه ایران، حقوق در جرم تکرار ،1398گلناز، پسند، مرادی و ایران سلیمانی، و رامین رضاپورنیری، .5

 .یلاردب سیاسی، علوم و حقوق المللیبین کنفرانس اولین و ملی کنفرانس یندوم

 و مسه میشل هاییسخنران و مقاالت مجموعه: فرانسه جزایی حقوق از ییهاجلوه(. 1396. )بهزاد فرد، رضوی .6

 .طباطبایی عالمه دانشگاه: ناشر تهران، اوبر، برنادت

 نامه ویژه( 41 پیاپی))9 ،انسانی علوم درسم. ایران کیفری حقوق در جرم تکرار و تعدد(. 1384. )ح ،یپور بافران .7

 .46-25(, حقوق

 .1399دانش، گنج انتشارات ،(جلدی 5) حقوق ترمینولوژی در مبسوط محمدجعفر، لنگرودی، جعفری .8

 و تابستان حقوقی، هایدیدگاه فصلنامه آن، هایدشواری و جرم تعدد مقررات بر تحلیلی مهرداد، اصلی، ایجیانر .9

 .29 و 28 شماره ،1382 پاییز

 تکرار قانونی یطشرا ،1399مریم، روزبهانی، و رضوان سعیدی، و سمانه مریدی، و فاطمه ایمانی، و سعید قیاثوند، .10

 فرهنگ، و فقه حقوق، ملی کنفرانس یننخست مجازات، میزان بر تاثیرآن و 1392 سال اسالمی مجازات قانون در جرم

 .یرازش

 جدید قانون به نظر با «متعدد جرم» از «جرم تعدد» مفهوم یبازشناس ،1395محسن، منش، حبیبی و فاطمه قدرتی، .11

 .یاسوج اسالمی، علوم در پژوهی واژه ملی همایش یننخست ،(1392 مصوب) اسالمی مجازات
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 .خرسندی: ناشر فرانسه، و ایران جزایی دادرسی آیین قانون در قضایی نظارت قرارهای(. 1397. )اسد اله مسعودی، .12

 .فکر سازان: ناشر فرانسه، و ایران حقوق در غیرمالی و مالی دعاوی(. 1393). علی مهاجری، .13

 .آوا کتاب: ناشر ،(آمریکا و فرانسه ایران، حقوقی تطبیقی مطالعه: )تطبیقی حقوق(. 1397. )سیدسعید میرمحمدی، .14

 دانشگاه چاپ دوّم، جلد دادبان، حسن ترجمه عمومی، جزای حقوق بولوک، برنار ژرژلواسور، استفانی، گاستون .15

 .1383 طباطبایی، عالمه

 .آوا کتاب: ناشر انگلستان، و فرانسه ایران، جزایی حقوق در شخصیت پرونده(. 1396. )علی زاری، طالع .16

 .خرسندی: ناشر فرانسه، مجازات قانون بر درآمدی(. 1395. )محمدرضا گودرزی، .17

 .ایران حقوق و امامیه فقه در جرم تکرار در یتأمل ،1389،یمحمدتق یدس درافشان، قبولی و محمد میرزا واعظی، .18

 .اول چاپ ،1387 جنگل، انتشارات تهران، عمومی، جزای حقوق محمدرضا؛ ساکی، .19

 .دادگستر: ناشر ،(فرانسه و ایران حقوق در استثنائات تطبیقی مطالعه) جزایی دادرسی آیین(. 1395. )اله روح سپهری، .20

 کیفری حقوق در مرکب جرم یپژوه باز ،1391حامد، رهدارپور، و فرشاد چنگایی، و محمدابراهیم ناتری، شمس .21

 .ایران

 .جاودانه جنگل،: ناشر فرانسه، جزای حقوق(. 1396. )جهانشاه شکری، .22

 اسالمی مجازات قانون بر یدتأک با)  شناسی جرم حقوقی منظر از جرم تکرار(. 1397. )اسرا سیده اصل، ناظمی .23

 .فر ینوم: ناشر ،(1/2/1392 در مصوب

 به اجمالی نگاهی با) ایران حقوق و فقه در مرتکب مشخص عدم صورت در: دیه پرداخت(. 1395. )پیمان نوروزی، .24

 .جاودانه جنگل،: ناشر ،(فرانسه حقوق

 مجازات قانون هایینوآور بر تأکید با تعزیری و حدی جرم تکرار حقوقی فقهی مطالعه(. 1396. )مهسا ،پور یاور .25

 .اجتماعی و آدمی علوم دانشکده شمال، دانشگاه ارشد، کارشناسی امهن پایان ،1392 اسالمی
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