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                                                                                        :موضوع دهیچک

  و انواع جرم تعدد هب يا  اشاره33و32و31 مواد در1304 سال یعموم مجازات قانون در یرانیا قانونگذار  گام نیاول در
 يفریک یدادرس نیئآ به یالحاق 2 درماده آن از پس نمودو داشت یپ در که يثاروآّ مجازاتها در آن اعمال نحوه
 تا بود وارد یعموم مجازات قانون33 و32 مواد به که یراداتیا ملحقه2 ماده وضع با(( . پرداخت مبحث نیا به زین1312

 33و32 مواد در جرم تعدد دیجد مقررات1352 سال در نکهیا تا بود یباق یاشکاالت هم باز یول دیدگر مرتفع يحد
                                1.)) شد نسخ یالحاق دو ماده مقررات  مواد نیا وضع با و دیگرد وضع 1352 یعموم مجازات قانون

 زین را یالحاق 2 ماده و نمود یراتییتغ دستخوش زین را تعدد مقررات و شد اصالح یعموم مجازات قانون1352 درسال
 خود به را یراتییتغ 32 هماد اما  دیگرد حفظ یقبل مفاد همان با  داشت يمعنو تعدد به اشاره که31 ماده .نمود نسخ

 شتریب جرم سه از که يتعدد) الف        کرد یم کیتفک نوع سه به را جرم يماد تعدد که  شد بند9 از ومرکب دید
 نکهیبرا مضاف و. باشد داشته خاص عنوان که یمیجرا مجموع )ج و باشد شتریب جرم سه از که يتعدد)ب  ستین

  . رفتیپذ ینم بزهکار اطفال به نسبت و یخالف امور در را جرم تعدد مقررات

 تعدد نیهمچن و يماد و يمعنو تعدد فیتکل 25و24 مواد یاسالم مجازات به راجع قانون در 1361 سال در آن از پس 
  . شدند تکرار47و46 مواد در نایع 1370یاسالم مجازات قانون در کهکرد یم مشخص جرم

 جرم تعدد بحث به134- 4یال134-1مواد در گذار قانون که مینیب یم یاسالم مجازات قانون حهیال یبررس با حال و
 قانون از متاثر شتریب گفت شود یم که  است کرده اعمال یقبل نیقوان به نسبترا یتوجه قابل راتییتغ و پرداخته
 عبارات نیع که کرد مشاهده وضوح به توان یم مواد از یبرخ در که يطور به باشد یم1352 سال یعموم مجازات
 تکرار نایع134-3ماده المثل یف   شود یم تکرار یکاست و کم چیه بدون حهیال در نایع سال همان نیقوان در موجود

 ماده ز و  و ي بندها با مطابق134-3 ماده 5و4 يها تبصره و باشد یم1352  یعموم مجازات قانون 32 ماده الف بند
 اعمال در خود یقبل هیرو به گذار قانون محسوس برگشت انگریب نیا که. است 1352 یعموم مجازات قانون 32

 که را یراتییتغ و جرم تعدد مقررات یتحول ریس که است شده آن رب یسع یآت مطالب در.باشد یم جرم تعدد مقررات
 و موشکافانه ینگاه با است داده رخ جرم تعدد مقررات در-مجازات قانون حهیال تا1304 يسالها -مدت    نیا درطول
 دست نهیزم نیا در تر قیعم یونگاه باز يدید به بتوان آورد ره نیا از دیشا ردتایگ قرار یوبررس نقد مورد نقادانه

  . افتی

  "يدیکل واژگان"

  اشد مجازات– بازدارنده و يریتعز میجرا– مجازاتها جمع – يوماد يتعددمعنو– جرم  تعدد
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  "جرم تعدد "

 از یخال فیتعر نیا و است جرم مرتکب توسط متعدد میجرا ارتکاب   داد ارائهاز توان یم که يا ساده فیتعر:  فیتعر
 يبرا مختلف نیقوان که رو نیا از باشد یم متفاوت  تواند یم مختلف نیقوان حسب بر فیتعر نیا که چرا ستین اشکال
 کند یم دایپ مصداق یوقت جرم  تعدد گفت گونه نیا توان یم.  اند برده کار به را یمختلف ودیق جرم تعدد عنوان صدق

 ای) حهیوال1352ع م ق( است نکرده دایپ یقطع تیمحکوم آنها به نسبت یول  داده انجام را متعدد میجرا یمرتکب که
  .)1370ا م ق( است نشده مجازات

 اگر نکهیا ای  شود یم تعدد مقررات مشمولردیگ صورت حکم ياجرا آن به ونسبت شود یجرم مرتکب يفرد اگر اصال
 مهه شمولش رهیدا تعدد نیا ایآ و ستیجار تعدد قواعد هم باز باشد يریتعز يگرید و يحد مجازاتش او اول جرم
  . بود خواهد متفاوت شود یم ارئه تعدد از که یفیتعار ها ییچرا نیا همه به توجه با ؟ است میجرا

  " ییجزا نیقوان منظر از جرم تعدد "

 یم مواد منطوق به توجه با و است نشده داده ارائه جرم تعدد از یوروشن واضح فیتعر 1304 یعموم مجازات قانون در
 مصداق او درباره حکم صدور عدم شرط به مرتکب يسو از متعدد میجرا ارتکاب صورت در  جرم تعدد که گفت توان

 فیتعر به دست روشن و واضح صورت به 1304 ع م ق که جهت نیا از نباشد یصائب نظر دیشا گرچه  . کند یم دایپ
  . باشد یم وناقص مجمل شده گفته آنچه و نزده جرم تعدد

 که است یمرتکب حالت جرم تعدد که است نیا دیآ یم بر مواد منطوق از هک آنچه 1352 یعموم مجازات قانون در
 مقررات که نیا به توجه وبا  است افتهین یقطع تیمحکوم چکدامیه به نسبت یول است داده انجام را يمتعدد میجرا

 یاسالم جازاتم قانون در که یحال در.  است نشده رفتهیپذ زین بزهکار اطفال به نسبت و یخالف درامور جرم تعدد
 تعدد مقررات آن به نسبت توان یم باز شد صادر هم یقطع حکم اگر یعنی باشد نشده اجرا مجازات ستیبا یم 1370
 بازدارنده و يریتعز میجرا از شود یم افتهی ارتکاب که یمیجرا ستیبا یم نکهیا بر مضاف البته و کرد اعمال را جرم
  .است شده انیب خاص طور به  تعدد احکام اتید و قصاص و ودحد  خصوص درو يعمد ریغ ای يعمد چه باشد

-1 ماده در حیصر طور به را جرم تعدد و زده دیجد يابتکار به دست گذار قانون یاسالم مجازات قانون حهیال در اما و
 يرگید جرم تحقق ای جرم همان مجدد ارتکاب يمعنا به جرم تعدد" دارد یم اشعار که آنجا است ودهمن فیتعر134
 تعدد مقررات اعمال يبرا را مجازات ياجرا تنها مجازات قانون خالف بر نجایا در حهیال " مجازات ياجرا از قبل است
  . داند یم مانع جرم
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 بر و است داده اختصاص  بازدارنده و يریتعز ي مجازاتها مستوجب يعمد میجرا رابه جرم تکرار تعددو حهیال در مقنن
 زین يگرید استثنائات حهیال البته است نموده خارج مقررات نیا شمول از را يعمد ریغ میجرا  مجازات قانون خالف

                                                                                             .شد خواهد ذکر يبعد مطالب  در که دارد

  "تعدد انواع"

 به را جرم تعدد  وداد ارائه را یکل يبند میتقس نیا توان یم رانیا يجزا قانون در جرم تعدد یقانون سوابق به باتوجه
  . کرد میتقس يمعنو و يماد تعدد

  جرم)یواقع( يماد تعدد) الف

 در1304 یعموم مجازات قانون در. دید را تعدد نوع نیا کرات به توان یم ییجزا نیقوان در ما يگذار قانون سوابق در
 هم به ومربوط شده واقع مقصود  کی يبرا جرم اگرچند" که دارد یم مقرر نیچن 32 ماده که ییجا در33و32 مواد
 مجازات و محسوب جرم کی آنها تمام نشوند ازهم کیتفک ای بوده يگرید جز ای مقدمه ازآنها یبعض که نیا ای باشد
  ".است اشد  آن ي جزا که شود یم داده یجرم

 قانون مطابق آنها از کیهر که شده  ملع چند مرتکب یشخص اگر" داشت یم مقرر1312 آدك به یدوالحاق ماده ای
 به اعمال آن مجموع نکهیا ولو کرد خواهد صادر حدهیعل مجازات حکم اعمال آن از کی هر يبرا محکمه باشد جرم

 نظام موارد نیا در گذار قانون که "....باشد يگرید جرم مقدمه  ازآنها یبعض ای شده شناخته یخاص جرم قانون موجب
  . بود رفتهیپذ را اشد مجازات ي اجرا

 47 ماده یاسالم مجازات قانون و25 ماده یاسالم مجازات به راجع قانون در و 32 ماده1352  یعموم مجازات قانون در
  . است داشته -يماد-تعدد نوع نیا به اشاره زین

 در يباهر دکتر . داشت يماد تعدد از  یمختلف  فیعارت توان یم دارند جرم يماد تعدد به اشاره که مواد نیا به توجه با
 و مختلف ملع چند مرتکب هرگاه(( که کند یم فیتعر گونه نیا را يماد تعدد -  یعموم يجزا بر ینگرش– خود کتاب

 صادر او مورد در یتیمحکوم چکدامیه در آنکه بدون باشد یم جرم ییتنها به هرکدام که دهد راانجام هم از مستقل
 ترجمه2 جلد یعموم يجزا حقوق کتاب در دادبان دکتر یمشابه یفیتعر در 2)) .است  يامادی یواقع تعدد اشدب شده
 جرم که باشند یم  تعدد حال در یموقع جرمها((  که کند یم انیب گونه نیا جرم يماد تعدد  فیتعر در دادبان دکتر
 اعتبار با یقطع تیمحکوم کی به منجر اول جرم نکهیا از قبل)  دارد وجود جرم دو از شیب اگر يبعد میجرا ای( دوم
  .است يماد تعدد کننده انیب که دست نیا از يگرید یفیتعار و 3.)) باشد شده ارتکاب بشود بها محکوم هیفض

  "يماد تعدد انواع"
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 شناخته یخاص جرم قانون در یارتکاب اعمال مجموع-1 نوع دو به را يماد تعدد آدك به یالحاق2 ماده خصوص نیا در
  . بود کرده میتقس  گرید جرم به نسبت یجرم بودن مقدمه ای-    2        شود

 جرم قانون مطابق آنها از کیهر که شده  عمل چند مرتکب یشخص اگر" داشت یم مقرر1312 آدك به یدوالحاق ماده
 موجب به اعمال آن مجموع نکهیا ولو کرد خواهد صادر حدهیعل مجازات حکم اعمال آن از کی هر يبرا محکمه باشد

 ي اجرا نظام موارد نیا در گذار وقانون"....باشد يگرید جرم مقدمه  ازآنها یبعض ای شده شناخته یخاص جرم قانون
  . بود رفتهیپذ را اشد مجازات

  

 شتریب جرم ازسه که يتعدد-1 بود شده کیتفک نوع سه به يماد تعدد 1352   یعموم مجازات قانون 32 درماده
  . دارد یخاص عنوان که یمیجرا مجموع- 3 باشد شتریب جرم سه از که يتعدد-2 دنباش

 مجموع-3  و مختلف میجرا در جرم تعدد-2  مشابه میجرا در جرم  يتعددماد- 1 به يماد تعدد ا م ق 47 ماده در
  . کرد اشاره توان یباشدم داشته خاص مجرمانه عنوان یارتکاب اعمال

 و نزده آن وانواع تعدد فیتعر به دست مشخص طور به قانونگذار شد اشاره آن به باال يهاسطر در که ییجزا نیقوان در
 به گذار قانون یاسالم مجازات نون قا دیجد حهیال در اما برد یپ آن به توان یم نیقوان ومنطوق مفاد مفهوم از حایتلو

  . است نموده  آن انواع و تعدد فیتعر و نییتب به  اقدام حیصر طور

 از قبل است يگرید جرم تحقق ای جرم همان مجدد ارتکاب يمعنا به جرم تعدد"دیگویم که آنجا1-134 ادهم در
 عمل هرگاه وبازدارنده يریتعز میجرا در" دیگو یم که آنجا2-134 ماده ودر کند یم فیتعر تعددرا" مجازات ياجرا

 اشد که شود یم اجرا یجرم ازاتمج و شود یم محسوب يمعنو تعدد باشد جرم متعدد نیعناو ي دارا واحد
  .کند یم يماد تعدد به شاره زین134-3   ماده ودر"است

 نیب یتفاوت مجازات قانون برخالف حهیال(( که است نیا شود یم دهید يماد تعدد از حهیال فیدرتعر که يا نکته
  یعموم مجازات قانون ومتاثراز  4 )) است نشده قائل مختلف میجرا نوع از يماد تعدد و مشابه میجرا ازنوع يتعددماد

  . است نموده تکرار یکاست و کم چیه بدون نایع را 32 ماده الف بند  که يطور به و دهوب 1352

  يمعنو تعدد )ب

 به راجع 1352 ع. م. ق و1304 ع. م .ق 31 ماده. باشد یم يقانونگذار سابقه يدارا يماد تعدد همانند زین تعدد نوع نیا
 باشد جرم متعدد نیعناو يدارا واحد فعل هرگاه" که دندار یم اشعار نیچن که باشد یم يعنوم ای ياعتبار تعدد

  ".باشد اشد آن يجزا که شود یم داده یجرم مجازات
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 کیهر که اول فرض در(( است داده قرار توجه مورد دردوفرض را يماد تعدد گذار قانون زین آدك به یالحاق 2 ماده در
  . شود ینم محسوب حدهیعل جرم آنها مجموع یول رود یم شمار به یمستقل جرم مجرم یارتکاب میجرا از

 در.باشد یم حدهیعل جرم هم هاآن مجموع یول رود یم شمار به یلمستق جرم اعمال از کی هر دوم فرض درو 
 مجازات اول فرض در اما دینما نییتع را حدهیعل مجازات حداکثر میجرا از  کی هر يبرا ستیبا یم یقاض  فرضهردو

 حدهیعل جرم کی عنوان به یارتکاب اعمال مجموع يبرا دوم فرض در و  است یقانون مجازات حداکثر میجرا از کی هر
  5))شود یم اجرا اشد مجازات صورت هر در و شود یم نییتع مجازات

 شده  افزوده آن به ریتعز قابل میجرا دیق وتنها است رفتهیپذ  را ریاخنظر نیهم هم 46 ماده یاسالم مجازات قانون در
 باشد جرم متعدده نیعناو يدارا واحد فعل هرگاه ریتعز قابل میجرا در" نکهیا به کند یم اشاره که ییجا در است

 یاسالم مجازات به راجع قانون 24 مادهدر هیرو نیهم که "است اشد آن مجازات که شود یم داده یجرم مجازات
  .شود یم هدهمشا دارد تعدد نوع نیا به اشاره کهزین

 آن ماقبل نیوقوان ا. م .ق به نسبت يرییتغ و آمده2-134 ماده در حیصر طور به يمعنو تعدد ا. م. ق حهیال در واما
  . است نموده يمعنو تعدد فیتعر به دامقا تنها و است نداشته

  "يمعنو تعدد انواع"

 در يباهر دکتر اند شده قائل آن يبرا انحقوقدان از يا عده که باشد یم خود خاص يبند دسته يدارا زین نوع نیا
  :دیگو یم نینچنیوا کند یم  يمعنو تعدد يبند دسته به اقدام خود کتاب

  .گردد مطرح است ممکن صورت چهار به يمعنو تعدد یاصول نظر از هرحال به((

  شود متعدده نیعناو مشمول واحد فعل-1

  متعدد جینتا واحد فعل-2

  گرید رمج به نسبت یجرم بودن مقدمه-3

   6))  . باشد داشته یخاص مجرمانه عنوان اعمال مجموع-4

 ماده در توان یم را 4و1 يها بند مثال عنوان به دید يگذار قانون گذشته درادوار توان یم را يبند دسته نوع نیا
 را قانون نیا هیرو همان که آن مابعد نیقوان و شده اشاره آن به باال يدرسطرها که نمود مشاهده آدك به یالحاق2

 به آنها کردن قلمداد مستقل و گرندید يها بند مجموعه ریز ینوع به گفت شود یم که 3و2 يبندها و اند داده ادامه
  .ستین صواب
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 با را یاسالم مجازات رقانون د يتعددمعنو صور از یکی ا م ق حیال در که کرد اشاره دیبا زین نکته نیا به نجایا در
 واحد مجرمانه ازعمل که یدرصورت"دیگو یم که آنجا در است دانسته يماد تعدد درحکم 3-134 ماده تبصره آوردن

 را يمعنو تعدد صور از یکی رییتغ نیا با و" است يماد دتعد حکم در شود حاصل متعدد مجرمانه جینتا خارج در
  .  است کرده قلمداد يماد تعدد عداد در و کاسته

  

  

  

  "جرم تعدد مجازات نییتع نحوه"

  1304 یعموم مجازات انونق

 نیعناو يدارا واحد فعل هرگاه" که دارد یم اشعار گونه نیا ع م ق 31 ماده تعدد نوع نیا در: جرم يمعنو تعدد
  " است اشد آن ي جزا که شود یم داده یجرم مجازات باشد جرم متعدده

 یم اعمال داشته يمعنو تعدد مورد در که را یقبل هیرو همان ع م ق33و32 ماده تعدد نوع نیا در: جرم يتعددماد
  . کند یم اعمال آن مورد در باشد یم اشد که را یجرم زاتامج و کند

  1352 یعموم مجازات قانون

 کرده حفظ را - است اشد که یجرم مجازات ياجرا – 1304 ع م قانون هیرو همان 31 ماده نجایا در: جرم يتعددمعنو
  . است

 ازسه که يتعدد- 1 بود شده کیتفک نوع سه به يماد تعدد 1352   یعموم جازاتم قانون 32 درماده : جرم يتعددماد
  . دارد یخاص عنوان که یمیجرا مجموع-3 باشد شتریب جرم سه از که يتعدد-2 نباشد شتریب جرم

 توسط دیبا هرجرم يبرا مقرر مجازت حداکثر - نباشد شتریب جرم سه از که يماد تعدد - اول حالت در نجایا در که
 به  مجازات نیا نکهیا مگر  شد خواهد بار مجرم بر که است اشد مجازات نیا تیدرنها یول  ردیگ حکم مورد ادگاهد

 اجرا يبعد اشد مجازات صورت نیا در که  شود اجرا قابل ریغ ای و افتهی لیتقل ای لیتبد  شده ساقط  یقانون علل
  . شد خواهد
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 هر يبرا مقرر مجازات حداکثر از شتریب دیبا حالت نیدرا -  باشد شتریب جرم سه از یارتکاب میجرا - دوم حالت در)2
 نجایا در دینما تجاوز آن نصف اضافه به حداکثر از فریک دیتشد نیا دینبا یول ردیگ قرا حکم مورد دادگاه توسط  جرم

  .شد خواهد اجرا که است اشد تامجاز نیا هم

  . شود یم محکوم جرم همان مقرر مجازات به - باشد یخاص جرم نقانو در یارتکاب میجرا  مجموع - سوم حالت در)3

  

  

  1361  یاسالم مجازات به راجع قانون

  . است نموده مورد نیا در اشد جرم مجازات اعمال به اشاره 24 درماده:  يتعددمعنو

 -3 مشابه میراج در جرم تعدد-2 مختلف میجرا در جرم تعدد-1 به را يماد  تعدد 25 ماده قانون نیا در:يتعددماد
  .باشد داشته خاص مجرمانه عنوان یارتکاب اعمال مجموع

 تواند یم نوع نیدرا که مجازات کی اعمال دوم حالت در  شود یم گرفته نظر در را ها مجازات عیتجم  اول حالتدر که
  . شود یم محکوم قانون در مقرر مجازات به مرتکب  سوم حالتدر و.  باشد فریک مشدده علل از

  1370 یاسالم مجازات ونقان

   يتعددمعنو

 دارا واحد فعل هرگاه ریتعز قابل میجرا در" دارد یم اشعار که آنجا در است نموده يمعنو تعدد به اشاره ا م ق 46 ماده
  ". است اشد آن مجازات که شود یم داده یجرم مجازات باشد جرم متعدده نیعناو ي

 کرده حفظ را است اشد که یجرم مجازات اعمال - 1370 تا 1304 يها سال  - یقبل نیقوان  هیرو همان گذار وقانون
  .است

  يماد تعدد

 اعمال مجموع -3 مشابه میجرا در جرم تعدد-2 مختلف میجرا در جرم تعدد-1 به را يماد  تعدد 47ماده قانون نیا در
  .باشد داشته خاص مجرمانه عنوان یارتکاب
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 تواند یم نوع نیدرا که مجازات کی اعمال دوم حالت در   شود یم گرفته رنظ در را ها مجازات عیتجم اول درحالت که
 ا م ق نجایا در که شود یم محکوم قانون در مقرر مجازات به مرتکب  سوم درحالت و.        باشد فریک مشدده علل از

  .کند یم دنبال را1361 ا رم ق هیرو همان

  

  

  

  یاسالم مجازات قانون حهیال

  يتعددمعنو

  باشد جرم متعدده نیعناو يواحددارا عمل هرگاه دهبازدارن و يریتعز میجرا در"که دارد یم اشعار حهیال134- 2 ماده
  " است اشد که شود یم اجرا یجرم ومجازات شودیم محسوب  يمعنو تعدد

 تعدد نیانقو که است یمدع نیا بر یصحت و است نموده تکرار را یقبل نیقوان هیرو همان ا م ق حهیال هم نجایا در
 گرچه. است نشده مجازات نییتع خصوص در يگذار قانون سابقه نیاول از يرییتغ چیه دستخوش کنون تا جرم يمعنو

  است شده" وبازدارنده يریتعز" میجرا به محدود و است شده یراتییتغ دستخوش میجرا شمول ي محدوده در که

 شیجا در که است خود به مربوط احکام تابع يمعنو تعدد اتید و قصاص حدود باب در که کرد نشان خاطر دیبا البته
  .کرد میخواه اشاره آن به

  

  "ییجزا نیقوان در جرم تعدد يقلمرو "

  یعموم مجازات1304 قانون

 احکام اعمال به نظر گذار قانون که رسد یم نظر به جرم کلمه بردن کار به در گذار قانون اطالق به توجه با قانون نیا در
  . است داده بسط میجرا یتمام به را جرم تعدد شمول و  داشته را میجرا یتمام بر جرم تعدد

  1352 یعموم مجازات قانون

 یبعض به رانسبت یئات استثنا اما. است شده میجرا همه مشمول و است داده ادامه را1304 ع. م. ق هیرو زین قانون نیا
  . است نموده اعمال مجازاتها از
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  استثنا موارد

 و هم با یخالف يمجازاتها وفقط ستین يجار یخالف امور در جرم تعد مقررات ع م ق 32 ماده د  بند اساس بر-1
  . شوند یم جمع يا جنحه و ییجنا يمجازاتها با نیهمچن

 مورد میجرا از کی هر يبرا قانونا که ینیتام  اقدامات نیهمچن و یتبع يجزاها" ع م ق 32 ماده و بند اساس بر-2
 آن اشد صورت نیا در که مشابه یتیترب و ینیتام اقدامات مورد در مگر شد خواهد اجرا صورت هر در دهش مقرر  حکم
  ".شود یم اجرا

  .شود ینم تیرعا بزهکار اطفال درباره جرم تعدد به مربوط مقررات 32 ماده ط بند اساس وبر-3

  

  1370 یاسالم مجازات قانون و 1361 یاسالم مجازت به راجع نوناق

 جرم تعدد مقررات که است یمعن نیبد و شده افزوده جرم تعدد مقررات بر   "ریتعز بلاق میجرا"دیق نیقوان نیا در
 شده ذکر مذکور ابواب در تعدد حکم زین  اتید و قصاص و حدود خصوص ودر. شود یم ریتعز قابل میجرا مشمول

 که چرا است بوده بازدارنده و يریتعز میجرا  ریتعز قابل میجرا از گذار قانون منظور نجایا در که گفت دیبا البته. است
 اتید و قصاص و حدود مقابل در بلکه ستین  بازدارنده میجرا نمودن خارج منظور ابه م ق46 ماده در ریتعز کلمه دیق((

 شده آورده ریتعز قابل میجرا فیرد در میجرا لیقب نیا یاسالم مجازات به راجع قانون در که همانگونه  دارد قرار
   7))18/1/83-277/7 یمشورت هینظر(بود

  یاسالم مجازات قانون حهیال

  بازدارنده و يریتعز مجازات مستوجب يعمد میجرا در"که اردد یم اشعار که 134 -3 ماده به توجه با  حهیال در مقنن
 در ار جرم تکرار و تعدد به مربوط مقررات که134-6 ماده و"است يماد تعدد...... باشد متعدد مجرمانه عمل هرگاه
 تعدد قواعد مشمول را يعمد ریغ میجرا  ا م ق خالف بر ".. شود ینم يجار... يعمد ریغ میجرا...و خالف میجرا مورد

 یاسیس و یمطبوعات میجرا خالف میجرا ازجمله است کرده یمستثن راهم يگرید میجرا حهیال البته که. است نداسته
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 که یجرم مرتکب نیهمچن و باشد شده  زمان مرور مشمول ای تیثیح اعاده به رمنج که ییتهایمحکوم و اطفال میجرا
  . شود ینم يجار باشد شده اراده ای  زیتم قوه ای شعور ینسب اختالل دچار جرم ارتکاب حال در

  " بازدارنده و يریتعز ریغ يمجازاتها در تعدد مقررات اعمال نحوه"

   یتیربت و ینیتام اقداماتو یتبع يمجازاتها) الف

 نیا به توان یم مواد لحن از تنها و است ساکت نهیزم نیا در آدك ق به یالحاق 2 ماده و1304 یعموم مجازات قانون
 ماده و33 32 31مواد در که یاطالق به توجه با و است اعمال قابل میجرا همه خصوص در تعدد مقررات که دیرس جهینت
  . شود یم مشاهده یالحاق 2

  1352 یمعمو مجازات قانون

 کی هر يبرا قانونا که ینیتام  اقدامات نیهمچن و یتبع يجزاها " دارد یم اشعار که ع م ق 23 ماده و بند به توجه با
 نیا در که مشابه یتیترب و ینیتام اقدامات مورد در مگر شد خواهد اجرا صورت هر در شده مقرر  حکم مورد میجرا از

  ".شود یم اجرا آن اشد صورت

 محکوم فرد که ییجا در نجاستیا بحث حال اجراست قابل صورت هر در ینیتام اقدامات و یتبع يجزاها : گفت دیبا
-1352 ع م ق – قانون نیا اساس بر و ستین يگرید و است یتبع مجازات يدارا ازآنها یکی که شود یم یجرم دو به

 مجازات توان یم ایآ و ستیچ فیتکل الح است یتبع مجازات يدارا اتفاقا که شود یم اشد جرم مجازات به محکوم
 اعمال را اشد جرم مجازات توان یم فقط قانون اساس بر که چرا؟ کرد جمع  گرید جرم یتبع يجزا با را یجرم یاصل
  . میندار را مجازاتها جمع اجازه و کرد

 ای یتبع مجازات يدارا اشد جرم یاصل مجازات اگر نیبنابرا و جرم کی نه است جرم دو يها مجازات بحث محل اوال((
  8)) اجراست قابل جمعا خالف بال باشد ينقد يجزا مهیضم مجازات ای  یلیتکم

 توان یم فقط باشد یتبع مجازات يدارا و ستین اشد شمجازات جرم آن که باشد یجرم به مربوط یتبع مجازات اگر اما
 جمع قابل اشد جرم مجازات با توان ینم را گرید جرم یتبع يجزا باشدو یم اشد که گذاشت اجرا به را یجرم مجازات
  . دانست

 تبصره در یاسالم مجازات قانون حهیال اما. است مسکوت نهیزم نیا در یاسالم مجازات به راجع و مجازات قانون
 است گرفته شیپ در را 1352 یعموم مجازات قانون اقیوس سبک قایدق و نموده اشاره موضوع نیا به134-3 ماده4

 مقرر  حکم مورد میجرا از کی هر يبرا قانونا که ینیتام  اقدامات نیهمچن و یتبع يمجازاتها "دارد یم عاراش که آنجا
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 یم اجرا آن اشد صورت نیا در که مشابه یتیترب و ینیتام اقدامات مورد در مگر شد خواهد اجرا صورت هر در شده
  ".شود

   اتید قصاص حدود يمجازاتها مورد در تعدد مقررات اعمال نحوه)   ب

 در بار نیاول يبرا اما اند نداشته موضوع نیا به يا اشاره و بوده مسکوت 1361  اتا1304ي سالها نیقوان خصوص نیا در
 حکم" که است آمده قانون نیا 25 ماده تبصره ودر شده پرداخته موضوع نیا به 1361 یاسالم مجازات به راجع قانون
 تبصره یسالما جازاتم قانون ودر" است شده ذکر مربوطه ابواب در که تاس همان اتید قصاص حدود در جرم تعدد
 نیا در را موارد نیا حکم بیترت نیبد. است هشد اشاره  آن به 134-6 ماده ریاخ قسمت در  حهیال در و 47 ماده
  . کرد میخواه یبررس-  ا م .ق   حهیال  و 1370 و 1361 ا. م.ر .ق– نیقوان

  اتید و قصاص درحدود تعدد

  1370 یاسالم مجازات و1361 یاسالم مجازات به راجع نیقوان در

 نیقوان در دیبا را جرم هر در تعدد حکم بلکه است نشده انیب یکل صورت به حدود در تعدد حکم نیقوان نیا در
 انیب میجرا گونه نیا در تعدد یکل حکم اول یاسالم مجازات قانون حهیال در که یصورت در . افتی جرم آن مشروحه

 زین اتید و قصاص در است شده اشاره بدان زین خود خاص مبحث در بوده يتر مفصل انیب به ازین که ییجا ودر شده
  . ستیجار قاعده نیهم

   یاسالم مجازات قانون حهیال 

 نآ تکرار از تا است نموده انیب یکل صورت به را تعدد به ربوطم احکام اتید و قصاص حدود به ربوطم ابواب در حهیال
 احکام که آنجا از و است آورده را يحد میجرا در تعدد یکل حکم 216-1 ماده در حهیال المثل یف کند يریجلوگ قواعد
  شده زین قذف به مربوط ابواب در خاص اشاره به ناچار است ومتعدد متفاوت قذف چون یمبحث در  دتعد به مربوط

  . است

 تعدد موجب    حدود در مختلف میجرا تعدد" که دارد یم عاراش گونه نیا تعدد یکل حکم خصوص در 126- 1 ماده
 کی از مجازات اگر ریاخ صورت در. شود ینم مجازات تعدد سبب باشد نوع کی از میجرا چناچه یول گردد یم مجازات

 عموما و  شود یم محکوم تامجاز دو هر به باشد اعدام موجب یبعض و شالق موجب یبعض آنکه مانند نباشد نوع
  . نبرد نیب از را يگرید  نهیزم آنها از چکدامیه که شود اجرا یبیترت به دیبا اتهامجاز

  ". شود ینم اعدام حد ياجرا مانع دیتبع ای  يحد حبس مجازات: تبصره
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  223-13 مواد کرد اشاره آن به توان یم و آمده قذف مبحث در  ا م  حهیال مقررات در که جرم تعدد با مرتبط مواد از
  . باشد یم مباحث نیا کننده لیتکم 216-5 و216-4مواد البته که.باشد یم134- 3 ماده تبصره و14-223

   کرد يبند دسته لیذ شرح به را مطالب احکام نیا شدن روشن بهتر يبرا توان یم

 و صقصا و حدود يها مجازات یول  باشند جمع قابل اتید و قصاص و حدود با بازدارنده و يریتعز يمجازاتها) 1 اگر(( 
  .شوند یم اجرا بازدارنده و يریتعز يمجازاتها:  شوند عفو ای ساقط یسبب هر به اتید

  .شوند یم اجرا مجازات دو هر : باشند جمع قابل اتید با بازدارنده و يریتعز يمجازاتها) 2

 اتیح البس يها مجازات نوع از قصاص مجازات یول باشند جمع قابل قصاص با بازدارنده و يریتعز يمجازاتها) 3
  شوند یم اجرا مجازات دو هر:  نباشند

 اتیح سالب يها مجازات نوع از قصاص مجازات یول باشند جمع قابل قصاص با بازدارنده و يریتعز يمجازاتها) 4
  . شد نخواهد اجرا بازدارنده و يریتعز مجازات: باشند

 سالب يها مجازات نوع از يحد مجازات گرا  باشند جمع قابل يحد مجازات با بازدارنده و يریتعز يمجازاتها) 5
  . شد خواهد اجرا يحد مجازات فقط : نباشد الناس حق بازدارنده و يریتعز مجازات و باشند اتیح

 سالب يها مجازات نوع از يحد مجازات اگر  باشند جمع قابل يحد مجازات با بازدارنده و يریتعز يمجازاتها) 6
  شوند یم اجرا مجازات دو هر: باشد الناس حق ارندهبازد و يریتعز مجازات و باشد اتیح

 سالب يها مجازات نوع از يحد مجازات  یول باشند جمع قابل يحد مجازات با بازدارنده و يریتعز يمجازاتها) 7
  شوند یم اجرا مجازات دو هر:  نباشد اتیح

 سالب يها مجازات نوع از يحد زاتمجا اگر باشند جمع قابل يحد مجازات با بازدارنده و يریتعز يمجازاتها)  )8
 ای است يحد جرم مشابه که باشد یجرم جهت به یول نباشد الناس حق بازدارنده و يریتعز مجازات و نباشد اتیح

  . شود یم ساقط بازدارنده و يریتعز مجازات  يحد مجازات ياجرا با:  باشد آن  ازمقدمات

 جمع قابل هم با مجازات هردو اگر شود یم حاصل قصاص وجبم جرم و حد بموج جرم اجتماع جهیدرنت که يتعدد)9
  . شد خواهد اجرا مجازات هردو  نبرد نیب از را يگرید نهیزم ازآنها یکی که باشد یبیترت به آنها ياجرا  باشند

 ياجرا اگر صورت نیا در  شود یم حاصل قصاص موجب جرم و حد بموج جرم اجتماع جهیدرنت که يتعدد) 10
 ي اجرا گردد است الناس حق که قصاص ياجرا در ریتاخ موجب ای  ببرد نیب از را قصاص موضوع  يحد مجازات
   9)). شود یم اجرا يحد مجازات  شود هید به لیتبد ای عفو قصاص مجازات اگر یول شود یم مقدم قصاص مجازات
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   "تیجنا در تداخل عنوان تحت دوم مبحث در قصاص باب در تعدد به مربوط مباحث"

   اتید وتعدد  تداخل عنوان تحت هفتم مبحث در اتید باب در و312- 6 تا 312-1 ماده زا

  . مطلب شدن یطوالن از زیپره علت به  ستین آن به پرداختن مجال نجایدرا که است آمده 417-9 تا417-1 ازماده

  " حداکثر و حداقل فاقد يمجازاتها در تعدد مقررات اعمال نحوه"

 جرم تعدد درقسمت و رابطه نیا در را134-3 ماده 5 تبصره  متفاوت ریتفاس آمدن بوجود از يریجلوگ يبرا حهیال((
 ای دو متهم اگر باشد حداکثر و حداقل فاقد مجازات هرگاه جرم تعدد در" که دارد یم اشعار که آنجا است کرده وضع

 میجرا اگر و کند یم اضافه یاصل اتمجاز به را یقانون مقرر مجازات چهارم کی تا دادگاه باشد شده مرتکب جرم سه
   10))". شود یم اضافه نصف تا مجازات اصل به باشد فقره سه از شیب یارتکاب

  " يریگ جهینت"

 و ریمتغ روند افتی دست آن به توان یم رانیا يجزا حقوق در جرم تعدد مقررات و نیقوان  یتحول ریس مطالعه از آنچه
  اول دوره در که کرد میتقس انقالب از بعد و انقالب از قبل دوره دو به را آن توان یم که است نیقوان نیا نوسان درحال

 با که یصورت به رسد یم خود اوج به 1352 یعموم مجازات قانون ودر ابدی یم ادامه 1352 تا1304 سال از روند نیا
 کمال به 1352 ع م ق در که میکن یم مشاهده را يرشد به رو روند وضوح به آن یتحول ریس و یقبل نیقوان یبررس
 راتییتغ زین یاسالم مجازات قانون حهیال تا1361 یاسالم مجازات به راجع قانون از دوم دوره  در واما. رسد یم خود
 محدود و  اتید و قصاص حدودو باب در جرم تعدد خاص احکام جمله از نمود مشاهده توان یم را يا مالحظه قابل

 بارز نمونه مجازات قانون حهیال که دست نیا از یراتییتغ و وبازدارنده يریتعز میجرا به عددت قواعد شمول رهیدا کردن
 که گرفت جهینت شود یم گونه نیا انیپا درو  ام داشته آن به گذرا يا اشاره مطالب دهیچک در که است راتییتغ نیا

 و ینزول و اول دوره در يصعود يریس موجود دوره دو در سال از سالها نیا طول در ما يگذار قانون یتحول ریس
 یعموم مجازات قانون بر منطبق بایتقر مجازات قانون حهیال که يرطو به است داشته دوم دوره در  قبل به برگشت

 باشد یم انقالب بعد مجازات قانون در ریاخ تحوالت جهینت که شود یم مشاهده هم ییتفاوتها گرچه باشد یم 1352
 بوده موفق امر نیا در ینوع وبه  برداشته گام یقبل نیقوان در موجود موانع رفع سمت به رگذا قانون رفته هم يرو

  . کند برطرف را قواعد نیا يها یکاست از یش نا مشکالت يحدود تا است
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