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 چکیده

 محاکم از یکی از الجراا الزم قطعی حکم موجب به که است کسی مجرمانه رفتارهای وصف جرم تکرار
 و تعدد تمایز جهات از یکی .است شده دیگری جرم مرتکب بعداً و یافته کیفری محکومیت کیفری،
 تحقق شروط .است جرم تکرار تحقق مهم شرط که است کیفری محکومیت سابقه وجود جرم، تکرار
 قبلی کیفری محکومیت قطعیت ،نخست از بود عبارت سابق اسالمی مجازات قانون در جرم تکرار
 حکم ،دوم و باشد شده االجرا الزم باید و رددا را مختومه امر اعتبار محکومیت حکم که عنام یندب

 های مجازات به محکومیت پیشینه بنابراین .باشد بازدارنده یا تعزیری باید پیشین محکومیت
 تکرار قواعد اعمال برای مستندی توانست نمی (قصاص و حدود یعنی) بازدارندهغیر و غیرتعزیری

 وجو جست مربوط فقهی ابواب در باید زیریغیرتع های مجازات بر ناظر قواعد و گیرد قرار جرم
 لزوماً باید کیفری محکومیت حکم که آمد برمی چنین سابق ا.م.ق 40 ماده ظاهر از همچنین .شد می
 حکم اتمام و اجرا بین که رسید می نظر به سابق قانون حکومت زمان در که هرچند آمد، درمی اجرا به

 عذرهای از یکی مانند دالیلی بنابه اگر ،شک بدون و دارد وجود تفاوت کیفری محکومیت
 در تنهایی به قطعی محکومیت سابقه آمد، درمی اجرا به لزوماً کیفری محکومیت نباید کننده، معاف
 جدید جرم مرتکب بزهکار آن، اثنای در و حکم اجرای از پس اگر ولی کرد نمی کفایت جرم تکرار
 در .حبس مجازات تحمل ضمن در زندانیان جرایم مانند گرفت می قرار تکرار قاعده مشمول شد، می
 جرم بودن تعزیری جز چیزی سابق قانون شرط مجدد، محکومیت یعنی جرم تکرار دوم رکن مورد
 جرم تکرار به راجع مقررات جدید، اسالمی مجازات قانون در اما .شود شناخته توانست نمی بعدی
 اشاره مورد قانون این 799 تا 797 مواد در جرم، تکرار بحث به مربوط موارد و داشته مهمی تغییرات
 قانون رویکرد تا هنمود تالش حاضر مقاله موضوع، اهمیت به توجه با بنابراین .است گرفته قرار

 .دهد قرار بررسی مورد جرم تکرار مورد دررا  جدید اسالمی مجازات

 .اسیشن جرم بازدارنده، مجازات ،مجازات تشدید جرم، تکرار :کلیدی واژگان

                                                                                                                             
 (.مسؤول نویسنده)قشمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دکتری حقوق کیفری و جرم *

purebrahim.ahmad@yahoo.com 

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانکارشناسی ارشد حقوق خصوصی  **
m.poorghorbani14@yahoo.com 
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 مقدمه

علت تکرار جرم . باشد داشته جزاییتکرار جرم حالت مجرمی است که سابقه محکومیت 

فضاحت حاصل از ارتکاب جرم موجب نفـرت   .انس و آشنایی مجرم به ارتکاب جرم است

. دهد جامعه از مجرم و بزهکاری اوست و همین امر وی را به ارتکاب مکرر جرم سوق می

از  انـد و  دادهقـرار   را مـورد انتقـاد  مجازات مرتکب تکرار جرم علمای نئوکالسیک تشدید 

انـد ولـی بـا تکیـه بـه مفهـوم فایـده         آن را مخالف عـدالت دانسـته   ،نظر عینی و نفسانی

اردبیلـی،  )شـود  نفعت تشدید مجازات مرتکب تکرار جرم هویدا و آشـکار مـی  م ،اجتماعی

ار جـرم عبـارت اسـت از    در قانون مجازات عمومی ایران مختصـات تکـر  . (69، ص7999

موقتی بودن آثار آن، عام بودن آن، اجباری بودن آن، تصاعدی بودن آن و عطف بماسبق 

شرایط تشدید مجازات تکرار جـرم در مـورد پیشـینه کیفـری     . شدن قواعد مربوط به آن

عبارت است از قطعیت محکومیت، انقضاء مدت مجازات، عمومی بودن جرم و محکومیت 

 .صادره از دادگاه ایرانی بر طبق دادنامه

اینکه ارتکاب جرم اخیـر در مـدت معینـی     هتشدید مجازات تکرار جرم منوط است ب

میزان تشدید بسته به این است که سابقه کیفری یک فقره، دو فقره یا بیشتر از دو  .باشد

. باشـد   محکومیت جزایی داشـته  ةکسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابق. فقره باشد

، 7906گلدوزیان، )شود ر جرم بر طبق قانون از موجبات تشدید مجازات محسوب میتکرا

در تکـرار   ،که بیان کردیم طوری زیرا به ؛ولی نباید آن را با تعدد جرم اشتباه کرد( 98ص

ضمناً پرسشی کـه بـه    .وجود محکومیت قبلی ضروری است -برخالف تعدد جرم  -جرم 

شود یا خیر؟  ها می ها شامل کلیه دادگاه محکومیت شود این است که آیا ذهن متبادر می

پرسش دیگر این است که آیا عبارت ارتکاب جرم قابل تعزیر اطـالق دارد یـا خیـر؟ کـه     

 .پاسخ بدان در اثنای پژوهش ارائه خواهد شد

ه هایی است که علت و سبب توسـع  علل و اسباب تکرار جرم بسیار است و غالباً همان

کـه   آورد شـمار  توان ایـن واقعیـت را بـه    جمله اسباب تکرار جرم میاز. باشد زهکاری میب

برای ارتکاب خطـای مجـدد کمتـر     ،انسان بعد از آنکه در مرتبه اول خطایی مرتکب شد

 .دهد خود راه می تردید به
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 کلیات تکرار جرم .9
 مفهوم تکرار جرم.  9-9

و معـادل  ( 481ص ،7907، عمیـد )معنای کاری را دوباره انجام دادن در لغت به «تکرار»

 .یعنی بازگشتن و کار قبلی را انجام دادن است« عود»عربی آن 

. باشد« شخص واحدی»، الزم نیست فاعل و تکرارکننده «تکرار»در عرف برای تحقق 

یا فرزند یا برادرش کار او کرده شود فالنی کار سابق خود را تکرار  خاطر گفته می همین به

 ؛باشـد   داشته« صفتی»تکراریافته چه « عمل»ین مهم نیست همچن. است  را تکرار کرده

یعنی ممکن است شخصی سابقاً کار خیری انجام داده و مجدداً همان کار خیـر را تکـرار   

و سپس همان کار نادرست را انجـام داده  شده یا قبالً کار نادرستی را مرتکب کرده باشد 

مثالً  .باشدکه از همان نوع سابق  شود از نظر عرف، عملی تکرار محسوب می ضمناً. باشد

شـد کـه وی مرتکـب     باشد، گفته نخواهد ده بعد مرتکب جعل شدهکرسرقت ( الف)اگر 

 ییعنی وقت ؛مفهوم مطلق باشد به« نادرست»یا « خوب»تکرار شده مگر اینکه مراد، عمل 

یعنی حسب مورد، عمل خـوب یـا عمـل     ،کار خویش را تکرار کرده( الف)شود  گفته می

نظر از اینکـه عمـل تکـرار یافتـه از حیـث       است، صرف  درست سابق خود را تکرار کردهنا

 .مادی چه عملی بوده باشد

در بین حقوقدانان تعریـف  . است« شناسی حقوق کیفری و جرم»اصطالح « تکرار جرم»

اختالف در تعریف تکرار جرم ناشـی از اخـتالف   . واحدی درخصوص تکرار جرم وجود ندارد

. آورده عمل مـی  هب« تکرار جرم»حقق تکرار جرم و تعریفی است که قانونگذار از در شرایط ت

، 7904پوربـافرانی،  )قوانین کیفری در کشورها بیـانگر نـوع سیاسـت جنـایی کشورهاسـت     

تکـرار  »ممکن اسـت از   ،متفاوت است( اصوالً)و چون نوع سیاست جنایی کشورها  (17ص

 .مختلفی را در تحقق تکرار جرم شرط بدانندو شرایط  کنندنیز تعاریف متفاوتی « جرم

 شرایط تحقق تکرار جرم .9-1
 تکرارکننده جرم. 9-1-9

مقنن برخالف نظر برخی، تکرار جرم را  اوالً گردد که معلوم می «هرکس»از توجه به واژه 

واژه مزبـور شـامل شـخص     ثانیـاً . دانـد  قابل ارتکاب می« شخص حقیقی»صرفاً از ناحیه 

ن جـرایم سیاسـی و   ادر قانون فعلـی مرتکبـ  )امی، روحانی، مجرم سیاسی نظامی، غیرنظ

، زن، مـرد، ایرانـی، غیرایرانـی،    (اند مطبوعاتی از شمول مقررات تکرار جرم مستثنی شده
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 .شود مسلمان، غیرمسلمان و غیره می

شود که پس از تحمـل مجـازات حـد یـا تحمـل       تکرارکننده جرم کسی محسوب می

باشد،  زدارنده، مرتکب همان جرم حدی یا تعزیری یا بازدارنده شدهمجازات تعزیری یا با

کالنتـری،  )باشـد   نظر از اینکه عنوان مباشر، شریک، سبب یا معاون جرم را داشـته  صرف

 .(97، ص7999

 ماهیت جرم قبلی .9-1-1

موجب آن، فرد به مجازات تعزیری یا بازدارنـده محکـوم و مجـازات آن نیـز      هجرمی که ب

ممکن است از جرایم عمدی یـا غیرعمـدی، قابـل گذشـت یـا غیرقابـل        ،باشد اجرا شده

 .جرم سیاسی یا غیرسیاسی بوده باشد و گذشت، جرم نظامی یا غیرنظامی

ـ   موجـب   هاگر فردی مرتکب جرم قتل عمد موجب قصاص شده اما مجازات قصـاص ب

جازات اسالمی سـابق  قانون م 776استناد ماده  هباشد و دادگاه ب  دم اجرا نشده یعفو اولیا

قاتل را به حبس تعزیری محکوم کرده و قاتل پس از تحمل مجازات مزبور مرتکب جـرم  

قانون مجـازات   40استناد ماده  هتواند مجازات جرم جعل را ب باشد، دادگاه می  جعل شده

 .اسالمی سابق تشدید کند

خـاطر   ر کسی بهشود که اگ قانون مجازات اسالمی سابق استفاده می 40از ظاهر ماده 

هـا را   ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص دیه محکوم شده و حسـب مـورد ایـن مجـازات    

تواند مجـازات   باشد و پس از آن، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه نمی  تحمل کرده

 .یستچنین سیاستی مفید و مناسب نکه پیداست ! تعزیری جرم اخیر را تشدید کند

مثالً کسی مرتکب قتـل عمـد    ،باشد  دیه و تعزیر شدهاگر کسی مرتکب جرم موجب 

 174قانون مجازات اسالمی سابق و قتل غیرعمد موضوع ماده  666و  668موضوع مواد 

هـای مزبـور، مرتکـب جـرم      باشد و پس از محکومیت و اجرای مجازات قانون مزبور شده

 .ا تشدید کندتواند مجازات تعزیری جرم اخیر ر باشد، دادگاه می  قابل تعزیر شده

صـورتی   باشد، پس از تحمل کیفر آن، در چنانچه کسی مرتکب جرم موجب حد شده

بـرای  . باشـد   شد که مرتکب همان جرم سـابق شـده   مشمول مقررات تکرار جرم خواهد

و پس تحمـل کیفـر، مرتکـب زنـای     باشد اگر فردی مرتکب جرم شرب خمر شده  ،مثال

شـود   ن توجه به حد مسکر سابق، بر او زده مـی باشد، حد جلد، بدو  شدهنیز غیرمحصنه 

ند، جرم اخیر مشـمول تکـرار جـرم    کاما اگر پس از اجرای حد مسکر مجدداً شرب خمر 
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 .شود و طبق قانون، مجازات وی تشدید میاست 

 حکم دادگاه. 9-1-3

موجب  پس چنانچه کسی به. دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی است« دادگاه»منظور از 

اه عمومی بخش یا دادگاه نظامی یا دادگاه انقالب به مجازات تعزیری محکـوم  حکم دادگ

دادگـاه   ،ای شـود  و سپس مرتکـب جـرم تعزیـری یـا بازدارنـده     کند و آن را تحمل شود 

 .را تشدید کند تواند مجازات وی عمومی شهرستان می

چون احکـام   اما ،شود های غیرایرانی نیز می اطالق دارد و شامل دادگاه« دادگاه»واژه 

تصریح قانون، اعتباری ندارنـد، اگـر فـردی     مگر به ،های خارجی برای محاکم ایران دادگاه

و آن را شـده  موجب حکم دادگاه خارجی به مجازات محکوم  به( اعم از ایرانی یا خارجی)

باشد،   باشد و سپس در ایران نیز مرتکب جرم موجب تعزیر یا بازدارنده شده  تحمل کرده

اگـر   ،بـرای مثـال  . (47، ص7917صـانعی،  )شـد  مشمول مقررات تکرار نخواهد این جرم

باشـد و سـپس در     محکوم و مجـازات شـده  « ازدواج مجدد»خاطر  در انگلستان به( الف)

استناد حکـم دادگـاه    تواند به باشد، دادگاه ایران نمی  ایران مرتکب جرم کالهبرداری شده

 .انگلستان مجازات وی را تشدید کند

 محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده. 9-1-4

 یا اجـرا نشـده  باشد های حد، قصاص یا دیه اعم از اینکه اجرا شده  محکومیت به مجازات

زیرا اگر کسی صرفاً بـه مجـازات    ،بود باشد، مقدمه قانونی برای تحقق تکرار جرم نخواهد 

شـرط   ،باشـد  اجـرا شـده  ها حسب مورد  تعزیری یا بازدارنده محکوم شده و این مجازات

ایـن   ،گونـه کـه اشـاره شـد     همـان  (.786، ص7909رضـایی،  )باشد تحقق تکرار جرم می

مرتکـب جـرم تـوهین    که و معلوم نیست چرا اگر کسی  یستتدبیری درست و منطقی ن

و سـپس  کرده و مجازات آن را نیز تحمل  ساده یا سرقت تعزیری یا تصرف عدوانی شده

تواند با اجـرای مقـررات    دادگاه می ، جب تعزیر دیگری شدهمرتکب همان جرم یا جرم مو

اما اگر کسـی مرتکـب جـرم قـوادی یـا سـرقت        ،تکرار جرم، مجازات وی را تشدید کند

و بعد مرتکب جرم کالهبرداری یا اخـتالس  شده اجرا نیز موجب حد شده و مجازات آن 

شـاید گفتـه شـود    توانـد مجـازات ایـن جـرایم را تشـدید کنـد؟        باشد، دادگاه نمی شده

اما با کمی دقت متوجه خواهیم شـد کـه ایـن     ،قابل تشدید نیستند های شرعی مجازات

کومیت بـه مجـازات شـرعی و تحمـل آن،     حزیرا اگر کسی پس از میست؛ پاسخ صحیح ن
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گونـه ممنوعیـت شـرعی و     مرتکب جرم موجب تعزیر شود، تشدید مجازات تعزیری هیچ

 .داشت قانونی نخواهد

 ای مجازاتاجر. 9-1-5

از انقالب، شرط شمول مقررات تکرار جرم، محکومیت قطعـی یـا    پیشدر قوانین جزایی 

بـر محکومیـت،    موجب مقررات بعد از انقالب، عالوه االجرا بود اما به محکومیت نهایی الزم

ته سـ رسد چنانچه اجرای مجازات شرط دان نظر می به .است اجرای مجازات نیز شرط شده

بـود چـون دایـره     حال مرتکب جـرم خواهـد   زیرا این نظر، مفید به ؛شدتر با شود مناسب

نفـع   شود و هرچه این امر بیشتر صورت گیرد، به شمول مقررات تکرار جرم محدودتر می

مجـازات عامـل بازدارنـدگی و     شناسی، های جرم طبق آموزه ،از طرفی. بود بزهکار خواهد

. (787، ص7907ی ابرنـدآبادی،  نجفـ )بـود  نیز موجب اصـالح و تأدیـب بزهکـار خواهـد    

گیـری و واکـنش جامعـه     باشد، قطعیـت تصـمیم   که مجازات اجرا نشده بنابراین مادامی

. است  حس نکرده شود و بزهکار نیز تحمل مجازات را عمالً نسبت به مجرم مشخص نمی

شـد کـه آیـا اثـری      چگونه مشخص خواهـد  ،باشد نتیجه، چنانچه مجازات اجرا نشده در

وضـوح   خیر؟ اما اگر فردی پس از اجرای مجازات، مجدداً مرتکب جرم شود، بـه یا  داشته

شـده سـابق کـافی نبـوده و مـانع       ده و مجازات اعمالششد که وی اصالح ن محرز خواهد

تـا مـانع تجـری وی    شود خاطر باید مجازات وی تشدید  همین به ؛است  تجری وی نشده

 (.19، ص7900زراعت، )شود

  اجـرا شـده   شود که مجازات بایـد تمامـاً   استفاده می« رای حکمبعد از اج»از عبارت 

در نتیجـه اگـر مرتکـب جـرم     . بـود  باشد و اجرای فقط بخشی از مجازات کافی نخواهـد 

موجب عفو عمومی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مرور زمان یا هـر علـت و موجـب     به

اشد، مشمول مقررات تکرار ب قانونی، تمام یا بخشی از مجازات مورد حکم را تحمل نکرده

چون مجازات  شود، مضافاً اگر محبوس در زندان یا خارج از آن مرتکب جرم. یستجرم ن

حبس را تماماً تحمل نکرده و مجازات اجرا نشده، از نظر قانونی به وی تکرارکننده جـرم  

 .شد گفته نخواهد

بعـد از  »ه اگـر  روشنی داللـت دارد کـ   قانونی مجازات اسالمی سابق به 40ظاهر ماده 

مجدداً مرتکب جرم موجب تعزیر شود مشمول مقـررات تکـرار   « اجرای مجازات تعزیری

اما برخی برخالف صراحت و ظـاهر قـانون، بـرای     ،(09، ص7906 ،الهام)بود جرم خواهد
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را ( نه اجرای تمام مجـازات )« شروع به اجرای مجازات»اجرای مقررات تکرار جرم، صرفاً 

بلکـه تفسـیر    اسـت،  تنها برخالف صراحت و ظاهر قـانون  ن برداشت نهای. دانند کافی می

 (.767، ص7909ساکی، )باشد و مغایر اصول جزایی می استموسع 

برای اجرای مقررات تکرار جرم « شروع به اجرای مجازات»در قانون مجازات اسالمی، 

« مجـازات شروع به اجـرای  »اینکه آیا برای اجرای مقررات تکرار جرم، . است شرط شده

بستگی به سیاسـت کیفـری مقـنن     ،الزم است« اجرای تمام مجازات»کند یا  کفایت می

ل به سیاست تشدید مجازات ئرا کافی بدانیم، قا« شروع به اجرای مجازات»چنانچه . دارد

را ضروری بدانیم، رویکرد ارفاقی به مرتکب جـرم  « اجرای تمام مجازات»اما اگر ایم،  شده

، 7901نوروزی فیروز، )یما هدنموشناسی نیز عمل  های جرم براساس آموزهو  ایم پیدا کرده

 .(487ص

 ارتکاب جرم قابل تعزیر .9-1-2

در برخی از مقررات  ،خواه جرم ارتکابی از همان جرم سابق باشد یا جرم تعزیری دیگری

 قانون راجع به مجازات اسالمی، شرط تحقـق تکـرار   79جزایی قبل از انقالب و نیز ماده 

 .(789، ص7914ولیدی، )جرم، ارتکاب همان جرم سابق یا مشابه آنها بود

چنانچه برای تحقق تکرار جرم فقط ارتکاب همان جرم یـا جـرم مشـابه سـابق الزم     

بـرای   ،عادت است که صرفاً تکرارکنندگان جرم به نای صورت فرض بر دانسته شود، در این

اما . مانع ادامه فعالیت مجرمانه آنها شدو باید با تشدید مجازات  هستندجامعه خطرناک 

اگر کسی بعد از تحمل مجازات مرتکب جرم موجب تعزیر دیگری شود، خطرنـاک تلقـی   

 (.787، ص7998شـمس نـاتری،   )بـود  و نیازی به تشدید مجازات وی نخواهـد  شود نمی

 .نیاز به تأمل بیشتر دارد ،نفع جامعه است اینکه آیا این نظر صحیح و به

قیده بر این باشد که مجازات مـانع ارتکـاب مجـدد جـرم از ناحیـه مجـرم       چنانچه ع

همان جرم سـابق یـا   )اگر مجرم با وجود تحمل مجازات مرتکب جرمی شود  ،شد خواهد

ثیری نداشته و بزهکـار  أگونه ت شود که مجازات اعمال شده هیچ مشخص می ،(جرم دیگر

 ؛اجتمـاعی ملتــزم نیســت و بــه مقــررات و ضـوابط قــانونی و   اسـت همچنـان خطرنــاک  

ارتکاب جرم قابل تعزیر یا )البته قبول این نظر . خاطر باید مجازات وی تشدید شود بدین

ای و تبهکاران متخصـص   ن حرفهانحو مطلق در مقام این نیست که با مجرم به( بازدارنده

اما اعمال سیاست ویـژه نسـبت بـه     ،ای اعمال نکرد در جرم یا جرایم خاص سیاست ویژه
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 ای نافی اعمال سیاسـت مناسـب بـا سـایر تکرارکننـدگان جـرم نخواهـد        هکاران حرفهبز

 .(97، ص7911ابرندآبادی، )بود

 جرم تـام، شـروع بـه    یعنی شامل ؛اطالق دارد« ارتکاب جرم قابل تعزیر یا بازدارنده»

البتـه ممکـن    ؛گـردد  جرم و نیز شامل مباشرت، تسبیت، مشارکت و معاونت در جرم می

قصاص یـا بجـای قصـاص، مجـازات      ،بر حد باشد که عالوه رتکابی از جرایمیجرم ا است

فـردی مرتکـب جـرم    چنانچه  ،برای مثال (.708، ص7900قیاسی، )باشد تعزیری داشته

باشد و بعد مرتکب قتل گردیـده و قصـاص     جعل سند شده و مجازات آن را تحمل کرده

قـانون   576اسـتناد مـاده    دگـاه بـه  دا ،باشـد  دم عفو شـده  یمورد حکم نیز از ناحیه اولیا

قـانون   40و برابـر مـاده   کنـد   محکوم میمجازات اسالمی سابق وی را به مجازات حبس 

 .کند مییادشده، مجازات وی را تشدید 

 اختیار تشدید مجازات .9-1-7

ای از موارد قاضی مکلف به تشدید مجـازات   در مقررات جزایی قبل از انقالب، در پاره

 داده انقالب، تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم در اختیار قاضی قـرار از عد اما در ب، بود

اینکه آیا سیاست اجباری بودن تشدید مجازات درست، مفید و مناسب اسـت  درباره . شد

تردید در تشدید یا عدم تشدید  که یا سیاست اختیاری بودن آن، ممکن است گفته شود

تمیـت تشـدید و   حو موجب تزلـزل در   یستنثر در بازدارندگی عام و خاص ؤم ،مجازات

ممکـن اسـت سیاسـت اختیـاری بـودن تشـدید        ،در مقابـل . شد اجرای مجازات خواهد

ای قرار گیرد و استدالل شود که هـدف   مجازات در تکرار جرم مورد تأیید و حمایت عده

 از اعمال مجازات و حتی تشدید آن، برای بازداشتن مرتکب جرم و جامعه از ارتکاب جرم

منوط به تشخیص قاضی ، است و اینکه آیا اعمال و تشدید مجازات، ضرورت دارد یا خیر

و از شخصـیت وی آگـاه   شـود   مـی زیرا وی مستقیماً با مرتکب جرم مواجه  ؛پرونده است

 پس اگر قاضـی  .ست یا خیرهد که آیا نیازی به تشدید مجازات شو و متوجه میگردد  می

ای مترتـب نیسـت، نبایـد مجـازات تشـدید       فایـده  تشخیص بدهد که بر تشدید مجازات

 (.69، ص7998رهدارپور، )دشو

صورت عملی و منطقی تحقیق کرد که آیا در سـابق و   هدر ارزیابی دو نظر فوق باید ب

یعنـی نظـم،    ،در زمانی که قاضی در ایران مکلف به تشدید مجازات بـود، اهـداف مقـنن   

ه و نر  تکرار جرم کـاهش یافتـه یـا از    امنیت، حقوق و مصالح عمومی بیشتر تأمین شد
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 تاریخی که دادگاه مخیر در تشدید مجازات شـده، اهـداف مزبـور بهتـر محقـق گردیـده      

د و شـو صرفاً به شرح الفاظ و عبـارات قانونگـذار بسـنده    که  است؟ متأسفانه عادت شده 

ت نیسچنین رویکردی منطقی که پیداست . ثیرگذار نگرددأتوجهی به عوامل خارجی و ت

 .داشت  و نقشی در حل مشکالت و معضالت جامعه نداشته و نخواهد

گونه که قبالً اشاره شد، در مقررات بعد از انقالب سقفی برای تشـدید مجـازات    همان

اگر فـردی مشـمول مقـررات تکـرار     مثالً (. 17، ص7996ریاحی، )است  بینی نشده پیش

توانـد تـا    آیا فقـط مـی   ؟ازات داردده باشد، دادگاه تا چه میزان اختیار تشدید مجشجرم 

علت ابهام در قانون، در دکترین حقوقی  حداکثر مجازات اقدام به تشدید مجازات کند؟ به

نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشـور  . و نیز در رویه قضایی تشتت و اختالف ایجاد شد

ازات مقـرر  تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجـ » که نحو اطالق مقرر داشت به

باشد فاقد وجاهت قانونی   خصوص وجود داشته در قانون بدون اینکه نص صریحی در این

ای مترتـب اسـت یـا خیـر؟ برخـی       آیا بر مقررات تکرار جرم فایـده  ،با وجود این .«است

اسـتناد   تواند به اما می ،دادگاه هرچند اختیار تشدید بیش از حداکثر را ندارد که اند گفته

بر تشدید مجازات تـا حـداکثر، تکرارکننـده     نون مجازات اسالمی سابق، عالوهقا 79ماده 

ایـن نظـر هرچنـد    ( 687ص ،7915نوربهار، )جرم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم کند

 .کند های قانونی را برطرف نمی ابهامات و کاستیاست، مفید 

 احراز جهات لزوم تشدید مجازات .9-1-8

صـورت لـزوم،    توانـد در  دادگـاه مـی  » که اسالمی سابق آمدهقانون مجازات  40در ماده 

از شرایط اجرای « لزوم تشدید مجازات»آیا  .«مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید کند

را احراز و جهات آن را در « لزوم تشدید مجازات»مقررات تکرار جرم است و دادگاه باید 

ست و تشخیص آن بـا چـه کسـی    حکم تصریح کند؟ جهات لزوم تشدید مجازات کدام ا

آیا حکم مخدوش و قابل  ،مجازات در حکم تصریح نشود اگر جهات لزوم تشدید و ؟است

نقض است یا خیر؟ با عنایت به اینکه دادگاه با وجود تحقق شـرایط تکـرار جـرم اختیـار     

با تشدید مجازات از سوی دادگاه، فرض بـر ایـن اسـت کـه وی تشـدید       ،تشدید را دارد

پس صرف تشدید مجازات دلیل بر ایـن اسـت کـه دادگـاه     . است  ا الزم دانستهمجازات ر

 .نیسـت جهات لزوم تشدید مجازات را تشخیص داده و نیازی به ذکر این جهات در حکم 

صـادره از شـعبه    76/9/91مـور    9189917095788907برای نمونه در رأی شـماره  
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: چنـین آمـده اسـت   ( سـابق  جزایـی  787)سرا  دادگاه کیفری دو شهرستان صومعه 787

، شـغل کشـاورز، معیـل، دارای سـابقه     7994ع فرزند ا، متولد .درخصوص اتهام آقای م»

و سه گرم مواد مخـدر    کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر نگهداری پانصد و پنجاه

 و سه گرم مـواد  از نوع تریاک، سیصد و سه گرم مواد مخدر از نوع سوخته تریاک و پنجاه

صـادره از   61/1/7991مـور   ... مخدر از نوع شیره مطبو  موضوع کیفرخواست شـماره  

سرا؛ دادگاه با التفـات بـه اوراق و محتویـات     دادسرای عمومی و انقالب شهرستان صومعه

جلسه توزین مواد و اعتراف متهم در مرحله  جلسه دستگیری متهم، صورت پرونده، صورت

های انتسـابی از   و امارات منعکس در پرونده، ارتکاب بزه تحقیقات مقدماتی و سایر قرائن

قانون مجـازات اسـالمی    675سوی نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخـدر مصـوب    7و ماده  5ماده  9و بند  7996مصوب 

و رعایـت تناسـب   مجمع تشخیص مصلحت نظـام بـا اصـالحات بعـدی آن      71/0/7917

نفع دولت، متهم موصـوف   بر ضبط مواد مکشوفه به مجازات با میزان مواد مکشوفه، عالوه

لحـاظ تکـرار جـرم در مرتبـه      با تشدید مجازات بـه )را بابت نگهداری مواد مخدر مذکور 

به پرداخت پنجاه و هفت میلیون و دویست و هفتاد هـزار ریـال جـزای نقـدی و     ( پنجم

و هفت روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شـالق تعزیـری    ، ماه و بیستتحمل هفتاد و پن

رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابـل تجدیـدنظر در   . نماید محکوم می

 .«باشد محاکم محترم تجدیدنظر استان گیالن می

 معلوم نبودن محکومیت سابق .9-1-9

اه حــین صــدور حکــم هرگــ» ،قــانون مجــازات اســالمی ســابق 40طبــق تبصــره مــاده 

دادستان مراتب را به دادگـاه   ،های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود محکومیت

های سـابق را محـرز    صورت اگر دادگاه محکومیت در این .کند صادرکننده حکم اعالم می

 .«نمایدتواند طبق مقررات این ماده اقدام  می ،دانست

رسی و قاعده اعتبار امر مختومه، به دادگاه اجـازه  قانونگذار برخالف قاعده فراغ از داد

در این  «دادگاه». الصدور خویش و تشدید مجازات را داده است تجدیدنظر در حکم سابق

نحو اطالق ذکر شده و شامل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و نیز دادگـاه عمـومی و    تبصره به

و نیز غیابی یا حضوری  اعم از قطعی یا غیرقطعی« حکم»شود و منظور از  اختصاصی می

 .بوده باشد
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امـا تکلیفـی   )اعالم دادستان به دادگاه از محکومیت سابق، تکلیـف و اجبـاری اسـت    

بـر   زیرا دادستان عـالوه  ؛(برعهده محکوم، شاکی خصوصی و نیز مقام قضایی دیگر نیست

اینکه وظیفه تأمین حفظ نظم و امنیت عمـومی را برعهـده دارد، مسـئولیت نظـارت بـر      

خواه دادسـتان   ؛نیز مطلق است« دادستان»واژه . ن اجرای قوانین نیز برعهده اوستحس

 .حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم اخیر باشد و خواه دادستان حوزه قضایی دیگری

 کـه  رسـد  نظـر مـی   به .است  قانونگذار نحوه اعالم از ناحیه دادستان را مشخص نکرده

ای کـه   همـراه ادلـه   صـرفاً محکومیـت سـابق را بـه     کنـد، دادستان بدون اینکه استدالل 

که قابـل   درصورتی)مثالً تصاویری از حکم بدوی و حکم تجدیدنظر  ،کننده امر باشد بیان

 (تجدیدنظر بوده و در مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر شـده و قطعـی گردیـده باشـد    

 .ارسال کند ،ید اجرای حکم قطعی سابق باشدؤکه م همراه مدارکی به

 «محکومیـت سـابق  »منظـور از   ،قانون مجـازات اسـالمی سـابق    40توجه به ماده  با

. باشد نـه هـر محکـومیتی    می« موقع اجرا درآمده است محکومیت سابق که به»عبارت از 

باشـد، صـرفاً محکومیـت بـه       که مجازات آن اجرا شده« محکومیت سابق»ضمناً مراد از 

 .های تعزیری یا بازدارنده است مجازات

. م دادستان به دادگاه طریقیت دارد و مهم اطالع دادگاه از سوابق محکـوم اسـت  اعال

همچنین ممکن است دادگاه از طریق زندان، اداره سجل قضـایی و غیـره از سـوابق امـر     

 (.787، ص7901باهری، )و مقررات تکرار جرم را اعمال نمایدشود طلع م

وی اجـرا شـده سـابقاً نیـز      اگر پس از اجرای مجازات احراز شود فردی که مجـازات 

آیا دادگاه صالحیت تجدیدنظر در حکم اخیر  ، دهشمرتکب جرم شده و مجازات وی اجرا 

 ؛کند یا خیر؟ قانون صریح نیست و نیز آیا دادستان تکلیفی در این مورد پیدا می ؟را دارد

وق شود، پاسـخ مـوارد فـ    که شامل حکم اجرا شده نیز می« حکم»با توجه به اطالق واژه 

 اما چون تفسیر موسع و برخالف حقوق متهم و نیز برخالف قاعده اعتبار امر ،مثبت است

 .(689ص ،7915نوربها، )های فوق منفی باشد رسد پاسخ نظر می است، به  شده قضاوت

 شناسی از منظر جرمتکرار جرم  تبیین .1

مـومی،  بـر اینکـه از موضـوعات حقـوق کیفـری اسـت و در جـزای ع        عالوه« تکرار جرم»

و پیشنهادهای شود  میآن بحث و بررسی  دربارهمقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی 

 .(08ص تا، بی، گرجی)شناسی نیز هست ل مهم جرمئاز مسا ،شود اصالحی داده می
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شناسـی،   امـا در جـرم   ،جرم در حقوق کیفری تابع تعریف قانونی اسـت  مفهوم تکرار

بر این اساس، مرز تعدد و تکرار  .کند انونی تبعیت نمیتعریف تکرار جرم لزوماً از تعریف ق

بع، دایـره شـمول   طو بـال است جرم در حقوق کیفری با توجه به تعریف قانونی مشخص 

شناسی ممکن است مرزی بین این دو وجود  اما در جرم .یابد هریک افزایش یا کاهش می

، انـواع و مصـادیق   و مترادف هم ذکر شوند و از طرفی ممکن اسـت ارکـان  باشد نداشته 

 .شناسی متفاوت از تکرار جرم در حقوق کیفری باشد تکرار جرم در جرم

اما در  ،شود تبعیت از مقنن، به مفهوم خاصی تکرار جرم گفته می در حقوق کیفری به

شناسـی از تعـابیر قـانونی، ممکـن اسـت بـه        علت عدم انقیاد کامل جـرم  شناسی به جرم

عـادت، مجـرمین متخصـص، افـراد      ای، مجـرمین بـه   تکرارکننده جـرم، مجـرمین حرفـه   

شناسی بررسـی علـل وقـوع     البته چون تمام تالش جرم. پیشه و غیره نیز گفته شود جرم

جرم و ارائه طرقی برای پیشگیری از آن و بازاجتماعی کردن و اصالح مرتکب جرم است، 

بع، در حقوق طبال کند که میشناسی استفاده  مقنن نیز در تعابیر خود از اصطالحات جرم

زیـرا   ؛نیز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت    « تکرار جرم». شود کیفری مصطلح و رای، می

عـادت،   شناسـی نظیـر مجـرمین بـه     از اصـطالحات جـرم   ،قـوانین از ای  قانونگذار در پاره

 .(956ص ،7918نیا،  کی)کند ای و غیره استفاده می مجرمین حرفه

 :عبارتند ازد نشو وص تکرار جرم مطرح میخص شناسی در االت مهمی که در جرمؤس

یعنـی محـیط،   ) زا یک از عوامـل جـرم   شود؟ کدام چرا بزهکار مجدداً مرتکب جرم می -7

 ثر بوده است؟ؤنقش داشته و م (وضعیت روانی و نیز ساختار فیزیکی مجرم

ـ    هآیا دولت در پیشگیری از جرم ب -6  طـور خـاص، بـه وظـایف     هطور عام و دوبـاره تکـرار ب

 است یا خیر؟ قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی، دینی و غیره عمل کردها

ثر و مفیـد بـوده و مجـازات مناسـبی بـرای      ؤآیا سیاست کیفری قانونگذار کارآمد، مـ  -9

 ؟است نظرگرفته اصالح و بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم در

آزادی مشـروط، تشـدید   آیا اختیاراتی که به قاضـی در تخفیـف و تعلیـق مجـازات،      -4

 تأثیر بوده است؟ در نر  جرم بی ،مجازات و غیره داده

درستی تدوین و اعمال شده و اطاله دادرسی، نحـوه تحقیقـات،    هآیا سیاست قضایی ب -5

 برچسب اتهام و غیره نقشی در تکرار جرم نداشته است؟
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یا زندان توانست در مثالً آ است؟ آیا زمان و مکان و نحوه اجرای مجازات مناسب بوده -7

ثیری در کاهش نر  تکرار جرم نداشـته  أتنها ت ثر باشد یا نهؤکاهش نر  تکرار جرم م

 ؟بلکه از عوامل مؤثر در فزونی تکرار جرم بوده است

دیـدگان تکرارکننـدگان    بر توجه به تکرارکنندگان جرم، نباید بـه بـزه   آیا دولت عالوه -1

صـورت یعنـی    عمـل آورد؟ در غیـر ایـن    را بـه  های الزم و حمایت کندجرم نیز توجه 

دیـدگان یادشـده، آنهـا از     هـای الزم از بـزه   توجهی دولت و عدم حمایت درصورت بی

 و حتی تکرارکنندگان بالقوه جرم نخواهند شد؟ انمجرم

هـا، مـدارس و    آیا مطبوعات، تلویزیون، رادیو، سخنرانان اجتماعی و مذهبی، دانشگاه -0

انـد؟ آیـا    موقع در آمـوزش مناسـب عمـل کـرده     هخوبی و ب هب غیره به وظایف خویش

فرهنگ عمومی جامعه در نوع نگاه به مرتکب جرم و کسی کـه بـا تحمـل مجـازات،     

و مطـرود  شـود  الذمـه تلقـی    باید همچنان مشغول کرده،ین خویش را به جامعه ادا دِ

یش بـا او  گونه اغماضی در روابط اجتماعی، کاری و خـدماتی خـو   و جامعه هیچ باشد

 باشد؟  نداشته

 ،«ول عـن رعیتـه  ؤکـم مسـ  کم راع و کلّکلّ»آیا جامعه طبق حدیث معصوم که فرمود  -9

ولیتی در تکرار جرم بزهکار نداشته است؟ آیا اگـر جامعـه بـه وظـایف     ؤگونه مس هیچ

کرد و اهل نصح  شرعی و اخالقی خود مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر عمل می

دانسـت و بـه انفـاق     ول مـی ؤار بود و خویش را در ناداری دیگـران مسـ  و ارشاد و انذ

نر  جرم و تکـرار  ... دانست و  پرداخت و خود را در غم و شادی دیگران سهیم می می

 یافت؟ جرم به غایت کاهش نمی

شناسـی،   شناسـی، روان  هـای جـرم   خالصه اینکه اگر سیاست جنایی مبتنی بر آمـوزه 

شناسی و خصوصاً مذهب نبوده و قضـات و   ست، اخالق، مردمشناسی، اقتصاد، سیا جامعه

شـود تـا نـر  تکـرار      موجب می... و  مجریان احکام کیفری آموزش مناسب ندیده باشند

و ضریب امنیت، آسایش و آرامش جامعه کاهش یابـد و  پیدا کند جرم در جامعه افزایش 

زندان را تکرارکنندگان  مصالح عمومی مورد مخاطره قرار گیرد و تعداد زیادی از جمعیت

ایـن   .نها در مراجع قضایی گشـوده شـود  آهای زیادی درباره  و پروندهدهند جرم تشکیل 

شود تا هزینه دولت در زمینه احداث زندان، استخدام کارکنان زنـدان،   عوامل موجب می

های مختلف زندان، استخدام قضات و کارکنان دادگستری و ضابطان دادگستری و  هزینه

در را ها در موارد فوق قطعاً کاهش بودجـه   بدیهی است افزایش هزینه. افزایش یابدغیره 
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داشـت و نتیجـه    دنبال خواهـد  زمینه آموزش، بهداشت، خدمات و رفاه عمومی و غیره به

، 7911نجفی ابرنـدآبادی،  )بود این امر باال رفتن نر  جرم و تکرار جرم در جامعه خواهد

 .(06ص

 شـامل  سیاست جنایی در قبال تکرار جرم که به سه صـورت  چون که اند برخی گفته

ن از طریق انتقال آنها بـه  اطرد و حذف مجرم -6( مجازات)تقویت و تشدید سرکوبی  -7

پیشگیری از تکـرار جـرم از طریـق اصـالح مجـرم اولیـه، در عمـل         -9مناطق دوردست 

هـای جدیـدی    حـل  است، راه  همراه نداشته و موجب کاهش تکرار جرم نشده موفقیتی به

تشخیص و درمـان بزهکـاران   »از  است که عبارتاند  کردهبرای مهار تکرار جرم پیشنهاد 

طـور بـالقوه بزهکـار     هبالقوه قبل از بلوغ و تشخیص و درمان بزهکاران بالفعل صغیر که ب

سسات تخصصی برای ؤشوند، از طریق ایجاد نهادها و م بزرگسال تکرارکننده محسوب می

 .(97ص ،7911نجفی ابرندآبادی، )«اراطفال بزهک

« بزهکاران بـالقوه »زیرا عبارت  ؛غایت مبهم و نارساست ههای پیشنهادی فوق ب حل راه

های یادشده این است که اگر افرادی  حل و فرض پیشنهادکنندگان راه استکلی و مبهم 

بالفعـل   طور حتم در دوران طفولیت بالقوه یا هشوند، ب در سن بزرگسالی مرتکب جرم می

 !اند بزهکار بوده

گیری شخصیت انسانی در دوران طفولیت نقش بسزایی در زنـدگی آتـی    اینکه شکل

امـا بخـش زیـادی از تکرارکننـدگان جـرم پـس از دوران        ،وی دارد قابل کتمان نیسـت 

و مرتکـب جـرم و نیـز     دهند میزا، تغییر شخصیت  خاطر عوامل مختلف جرم طفولیت به

آلـوده   - نه بالقوه و نه بالفعل - که در طفولیت شوند درحالی پی میدر صورت پی هجرایم ب

هـای مزبـور منکـر تأثیربخشـی      حـل  پیشـنهاددهندگان راه اینکـه  مضافاً . اند به بزه نبوده

السـویه   و اعمال و عدم اعمال آن را علـی  اند مجازات در بازدارندگی عمومی و فردی شده

زیـرا   نیسـت؛ یادشـده نیـز منطقـی و جـامع      هـای  حـل  کوتاه سخن اینکـه راه  .دانند می

مجازات را از متون قـانونی   بایدکنندگان سیاست جنایی در کشورها  صورت، تدوین دراین

هـای آموزشـی و    ها و دوایر نیروی انتظامی صرفاً به کارگـاه  و دادگستریکردند  میذف ح

نـوروزی  )است دهشگونه ن حال آنکه در هیچ کشوری این ،شد بازپروری اختصاص داده می

 .(479ص ،7901فیروز، 
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 مجازات تکرار جرمبررسی مختلف های  روش. 3
 از نظر ماهیت جرم ارتکابی. 3-9

مـثالً مرتکـب چنـدبار کالهبـرداری      .شود گاهی مجرم به دفعات مرتکب جرم خاصی می

در این حالت تشدید مجازات مرتکب به این علـت اسـت کـه مجـرم عـادت بـه       . شود می

قانونگذار مجازات  بنابراین .صی پیدا کرده که برای جامعه خطرناک استارتکاب جرم خا

ولی هرگاه مجـرم در  . گویند می« خاص»این مورد را تکرار جرم . سازد تر می او را سنگین

ارتکاب جرم یا جرایم بعدی عادت بـه ارتکـاب جـرم خاصـی را نداشـته، بلکـه مرتکـب        

طـور کلـی    علـت اینکـه مجـرم بـه     ت هم بهباشد، در این حال طور مختلف شده جرایمی به

این مورد از تکرار جرم را تکرار . شود مجازات او تشدید می ،عادت به بزهکاری پیدا کرده

ا مقنن از حیث میـزان تشـدید مجـازات    .م.ق 791 ادهبا توجه به م. نامند می« عام»جرم 

 ،عبـارت دیگـر   به. است قائل نشده« عام»و تکرار جرم « خاص»تفاوتی میان تکرار جرم 

علیه مرتکب نظیر جرم اولیـه یـا جـرم مشـابه      برای تحقق تکرار جرم الزم نیست محکوم

باشد بلکه ارتکاب هر جـرم تعزیـری درجـه یـک تـا شـش موجـب تشـدید کیفـر            شده

 (.97، ص7909پور،  نبی)گردد می

 یثانو از نظر فاصله زمانی بین محکومیت اول و محکومیت دوم یا جرم ارتکابی. 3-1

پذیر  از نظر توجه به فاصله بین دو جرم ارتکابی هم تصور دو روش مختلف مجازات امکان

 وجه در مقـررات  هیچ فاصله بین دو محکومیت به ،ممکن است در یک نظام جزایی. است

بـود، یـا آنکـه     خواهـد « بـدون مـدت  »صورت  تأثیری نداشته باشد که در اینتکرار جرم 

که ارتکـاب جـرم جدیـد در فاصـله      بداندرا مشروط بر این قانونگذار مجازات تکرار جرم 

صـورت روش   در ایـن . خاطر جرم قبلی صورت گرفتـه باشـد   به ،معینی پس از محکومیت

فرق این دو روش مجازات ایـن اسـت کـه در    . بود خواهد« دار مدت»مجازات تکرار جرم 

زمـانی پـس از   کند کسـی کـه در فاصـله معـین      قانونگذار فرض می ،دار تکرار جرم مدت

شود، خطـر بیشـتری    خاطر جرم دیگر مجدداً مرتکب جرم جدید می محکومیت قطعی به

در ایـن روش  . تـری را تحمـل کنـد    برای جامعه دارد و از این نظر باید مجازات سـنگین 

بینی کنـد و هـر قـدر فاصـله      های گوناگونی را پیش مجازات ممکن است قانونگذار مدت

تـری بـرای مرتکـب     مجازات سـنگین  ،میت قبلی کمتر باشدجرم ارتکابی جدید با محکو

بدون »مقنن از روش تکرار جرم . ا.م.ق 791 ادهبا توجه به م. بینی نماید تکرار جرم پیش
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ای کلـی کـه از    کنـد و جـز فاصـله    برای مجازات مرتکبین تکرار جرم استفاده می «مدت

یابد، شـرط   زمان ادامه می تاریخ قطعیت حکم قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور

 (.01، ص7906گلدوزیان، )است  زمانی دیگری برای مجازات تکرار جرم قائل نشده

 صورت توأمان امکان اعمال قواعد تعدد و تکرار جرم به. 4

د، شوعلیه مرتکب جرایم متعدد  اگر پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری، محکوم

نسـبت   کنیـد فرض . صورت توأمان شود جرم بهممکن است مشمول قواعد تعدد و تکرار 

اسـت؛ سـپس    سـال حـبس تعزیـری صـادر شـده      9محکومیت قطعی به  (الف)به آقای 

 7 ادهمـ )و کالهبـرداری  ( عزیـرات ت ا.م.ق 756 ادهمـ )مشارالیه مرتکب سرقت مسـلحانه  

قت در اینجا دادگاه ابتدا قواعد تعدد جرم را در مورد جرایم سـر . شود می( ک.ا.ا.م.م.ت.ق

کند؛ بدین توضیح که برای هریـک از جـرایم ارتکـابی حـداکثر      و کالهبرداری اعمال می

 کند را تعیین می( سال حبس 1سال حبس و کالهبرداری  78سرقت مسلحانه )مجازات 

 78)تواند مجازات اشد  پردازد؛ بدین توضیح که می آنگاه به اعمال قواعد تکرار جرم می و

 .ن تشدید نمایدآنیم برابر   و را حداکثر تا یک( سال حبس

 جرایم سیاسی. 5

مقـررات مربـوط بـه تکـرار جـرم در جـرایم سیاسـی و        » :دارد ا بیان مـی .م.ق 790ماده 

 .«شود مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی

 نان سیاسی تأمین منافع جمعی و عمومی است و این مجرماهدف مجرم ،بنابه فرض

هـای مجرمانـه    قانونگذار فعالیـت بنابراین دور هستند،  به های پست و غیرانسانی انگیزه از

 .آنها را مشمول مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات نشناخته است

لیکن برخی حقوقدانان جرم سیاسی  ،قنن هنوز تعریفی از جرایم سیاسی ارائه ندادهم

هـدف   مستحق کیفری است که با انگیزه و عملجرم سیاسی »: اند دهکررا چنین تعریف 

سیاسی، مستقیماً تشکیالت سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسـی افـراد را   

« نفس عمل ارتکـابی »، «هدف و انگیزه» ،در این تعریف .«مورد حمله و تعرض قرار دهد

جعفـری لنگـرودی،   )مورد عنایت قرار گرفتـه اسـت  « طبع خاص حقوق مورد تعرض»و 

 .(686، ص7909
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 9391قانون مجازات اسالمی  939تا  937اد وتحلیل م. 2
هـای   موجب حکم قطعی بـه یکـی از مجـازات    هرکس به» :دارد ا بیان می.م.ق 791 ماده

تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تـاریخ قطعیـت حکـم تـا حصـول اعـاده       

ا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجـه یـک تـا شـش     یحیثیت 

 .«شود نیم برابر آن محکوم می و کثر مجازات تا یکبه حدا ،دیگری گردد

. ، تکرار جرم در قلمرو جرایم تعزیـری درجـه یـک تـا شـش اسـت      فوق موضوع ماده

 .مقررات تکرار جرم قابل اعمال نیست 0و  1های  بنابراین در جرایم تعزیری درجه

موجب حکم قطعـی محکومیـت کیفـری     وصف افعال شخصی است که به ،تکرار جرم

 .که مستلزم محکومیت شدید کیفری است  ه و بعداً مرتکب جرم دیگری شدهیافت

وجود سابقه محکومیت قطعی کیفـری اسـت    مهمترین وجه تمایز تعدد و تکرار جرم

 .(66، ص7917، صانعی)شود که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می

ــه در رأی شــماره  ــرای نمون ــور   9189917095788904ب  787شــعبه  7/7/91م

: چنــین آمــده اســت( جزایــی ســابق 787)ســرا  دگــاه کیفــری دو شهرســتان صــومعهدا

، مجـرد، دارای سـابقه کیفـری،    7971و فرزنـد ط، متولـد   .درخصوص اتهـام آقـای س  »

گـرم شیشـه، موضـوع     لحاظ عجز از تودیع وثیقه، دایر بر نگهداری دو سـانتی  بازداشت به

ــماره  ــور  ... کیفرخواســت ش ــو 68/5/7991م ــرای عم ــتان دادس ــالب شهرس می و انق

جلسـه   با التفات به اوراق و محتویـات پرونـده، تحقیقـات مقـدماتی، صـورت     . سرا صومعه

جلسه توزین مواد، اعتراف متهم در مرحله تحقیقات مقـدماتی و   دستگیری متهم، صورت

اقرار وی در جلسه دادرسی، ارتکـاب بـزه انتسـابی از سـوی نـامبرده را محـرز و مسـلم        

و  0ماده  7و بند  7996قانون مجازات اسالمی مصوب  675داً به ماده تشخیص و مستن

قـانون اصـالح قـانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـا الحـاق مـوادی بـه آن مصـوب              9ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات بعـدی آن و بـا رعایـت تناسـب      71/0/7917

نفـع   ط مـواد مکشـوفه بـه   بـر ضـب   مجازات با میزان مواد مکشوفه، متهم موصوف را عالوه

میلیـون   لحاظ تکرار جرم در مرتبه دوم، به پرداخت مبلغ یک دولت، با تشدید مجازات به

و هشـت ضـربه شـالق تعزیـری محکـوم       و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و تحمل چهـل 

رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیـدنظر در محـاکم   . نماید می

 .«باشد استان گیالن می محترم تجدیدنظر

 ؛ا تعـارض وجـود دارد  .م.ق 65 ادهو مـ  791 ادهبـین مـ  که رسد  نظر می بههمچنین، 
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تنها  ،عنوان مجازات تبعی ا محرومیت از حقوق اجتماعی به.م.ق 65 ادهمدر معنا که  بدین

هـم بـه اعـاده    . ا.م.ق 67 ادهمـ  6 بصـره تدر و  شدهدر حبس تعزیری تا درجه پن، مقرر 

ا .م.ق 65 ادهدر محکومیت به جرایم عمدی پس از گذشـت مواعـد مقـرر در مـ    حیثیت 

ا قلمرو تکرار جرم را جرایم تعزیری درجه یـک تـا   .م.ق 791 ادهکه م درحالی ه،دشاشاره 

عـدم حصـول    ،ایط تحقق تکـرار جـرم  ریکی از ش ،از سوی دیگر .است شش تعیین کرده

ین تعارض ظـاهری اسـت و براسـاس    اما ا .اعاده حیثیت نسبت به محکومیت سابق است

تکـرار جـرم در   در  کـه  بایـد گفـت  « الطـرح  اجمع مهما أمکن أولی مـن »قاعده اصولی 

 :دو فرض قابل تصور است ،های تعزیری درجه شش محکومیت

 .تکرار قابل تحقق است :قبل از اتمام دوره مجازات( الف

یکی از شرایط تحقق تکـرار  زیرا ؛ تکرار قابل تحقق نیست :پس از اتمام دوره مجازات( ب

ا سـلب حیثیـت و اعـاده آن در    .م.ق 65و در مـاده   اسـت جرم عدم اعـاده حیثیـت   

 شـده  های تعزیری فقط در مورد حبس تعزیری درجه یک تـا پـن، مقـرر    محکومیت

و  یستمحکومیت به تعزیر درجه شش از نظر اینکه سالب حیثیت ن ،نتیجه در؛ است

 .بود مول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهدزمان اعاده حیثیت ندارد، از ش

 :دو فرض قابل تصور است ،های تعزیری درجه یک تا پن، تکرار جرم در محکومیتدر 

ارتکاب مجدد جرم تعزیـری درجـه    :محکومیت به حبس تعزیری درجه یک تا پن،( الف

رم قـرار  علیه را مشمول مقررات تکرار جـ  یک تا شش تا قبل از اعاده حیثیت، محکوم

تعزیری درجه پن، محکومیـت قطعـی    سبرای مثال چنانچه شخصی به حب. دهد می

د و پس از گذشت دو سال از تاریخ اتمام اجـرای حکـم مرتکـب    شویابد و حکم اجرا 

ا بـه اعـاده   .م.ق 67 ادهمـ  6 بصـره جرم تعزیری درجه چهار شـود، چـون براسـاس ت   

 .شود حیثیت نائل شده، مشمول مقررات تکرار جرم نمی

ارتکـاب مجـدد جـرم     :سمحکومیت به مجازات تعزیری درجه یک تا پن، غیر از حب( ب

علیه را مشمول مقررات  تعزیری درجه یک تا شش قبل از اتمام دوره مجازات، محکوم

 ؛لیکن پس از اتمام دوره مجازات، تکرار قابل تحقـق نیسـت   ،دهد تکرار جرم قرار می

 .ثیت استزیرا محکومیت سابق فاقد اعاده حی

کیفیات مشدده عام ازجمله تکرار جرم تنها در قلمرو جرایم عمدی قابـل پـذیرش و   

هیـأت   68/77/7955-65در این زمینه رأی وحدت رویـه  . موجب تشدید مجازات است

قـانون  ( 64)موجـب مـاده    نظـر بـه اینکـه بـه    » :دارد بیان مـی عمومی دیوان عالی کشور 
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ررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است مق ]ا.م.ق 791 ادهم[مجازات عمومی 

که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعـاده حیثیـت یـا حصـول مـرور زمـان       

توجـه بـه    جدیدی شوند و با ]جرم تعزیری درجه یک تا شش[مرتکب جنحه یا جنایت 

قط در مورد یثیت و اعاده آن فحسلب  ]ا.م.ق 65 ادهم[قانون مذکور ( 51)اینکه در ماده 

نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر اینکه سالب  ،است  جرایم عمدی مقرر شده

 حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهـد 

مبنی بـر اینکـه محکومیـت قبلـی مـتهم بـه ارتکـاب جـرم          77بنابراین رأی شعبه . بود

مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجـه  غیرعمدی موجب اعمال 

 618 ادهمـ [7960واحـده قـانون مصـوب تیرمـاه      ایـن رأی طبـق مـاده   . رسد نظر می به

 .«االتباع است در موارد مشابه الزم ]ک.ا.ع.د.د.آ.ق

معافیت از تمام یا قسمتی از مجازات بعد از صدور حکم قطعی مانع اعمال همچنین، 

 .ر جرم نیستمقررات تکرا

خسـتین را محـو   ناگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیـت  

گونه اثر کیفری بر آن  یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچکند 

، اردبیلـی )شد قواعد تکرار جرم شامل جرم مجدد نخواهد ،(ا.م.ق 78اده م)مترتب نیست

 .(694، ص7999

اجرا شده، برای تحقق آثار و نتـای، بعـدی مـالک و     مجازاتی که عمالً ،در تعدد جرم

در درون مجازات  های اخف عمالً توان استدالل کرد که مجازات بود و نمی ضابطه خواهد

شخصـی   ،بـرای مثـال  . و باید آثار و نتای، آن هم مورد توجـه قـرار گیـرد    وداشد اجرا ش

 ادهبراساس م. ن اشد استآاز آنها سیاسی و مجازات  شود که یکی مرتکب چند جرم می

حال اگر این شخص . شود ا در این فرض مجازات سیاسی درباره مجرم اجرا می.م.ق 794

مجـدداً مرتکـب جـرم شـود،      ،بینی شده در فاصله مدتی که برای تحقق تکرار جرم پیش

 790 ادهمطـابق مـ   خاطر جرم سیاسی بـوده و اینکـه   باتوجه به اینکه مجازات اجرایی به

شـود، بایـد    ن به ارتکاب جرم سیاسی اجرا نمـی ااحکام تکرار جرم در مورد محکوم. ا.م.ق

 - کنـد  کـه مجـازات را تشـدید مـی     - گفت که جرم بعدی مشمول مقررات تکرار جـرم 

 .بود نخواهد

صـورت وجـود جهـات     در تکرار جرم تعزیـری در » :دارد ا نیز بیان می.م.ق 799ماده 

 :شود شرح زیر عمل می تحفیف به
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تواند مجـازات   دادگاه می ،چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد -الف

 .مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد

تواند مجازات مرتکب را تا  ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می ،چنانچه مجازات -ب

 .نصف مجازات مقرر تقلیل دهد

چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم  -صرهتب

 .«شود یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی

 ا.م.ق 777ا ناسـخ مـاده   .م.ق 799و تبصـره مـاده    791 ادهمـ کـه  رسـد   نظـر مـی   به

 داشتن سه فقـره محکومیـت قطعـی کیفـری یـا بیشـتر       .هستندو تبصره آن  (عزیراتت)

. کند که در قلمرو مقررات تکرار باشـد  درصورتی شخص را از تخفیف مجازات محروم می

سوابق محکومیت قطعی کیفری باید از نوع تعزیری درجه یـک تـا شـش     ،عبارت دیگر به

رادمـنش و  )باشد  باشد و مشمول حصول اعاده یا شمول مرور زمان اجرای مجازات نشده

 .(0، ص7994پور،  جانی
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 نتیجه

بحث تشدید مجازات در تکرار جرم یـک بحـث   مطرح بوده است که همواره پرسش  این

توان گفت قـانون   ماهوی است یا شکلی؟ اگر اعتقاد به ماهوی بودن آن داشته باشیم نمی

بودن قـانون در   بر فرض هم که اعتقاد به شکلی .بود ال حاکم خواهدؤجدید در فرض س

اگـر بـا حقـوق    ( عطف بماسبق شدن آن)ی آن اجرای فور ،باب تکرار جرم داشته باشیم

اگر مرور زمـان   ،عنوان مثال به .شد اجرا نخواهد ،مکتسب متهم یا مجرم در تعارض باشد

باشـد   سال از تاریخ ارتکاب جرم اعالم شده پن،جرم خیانت در امانت در قانون قدیم در 

االجرا شدن قـانون   متا زمان الز اماده سال بداند آن را ( 7996مصوب )ولی قانون جدید 

تـوان پـس از    آیا می ،باشد  هرچند که اعمال نشده ،ساله فرا رسیده باشد پن،جدید زمان 

ساله را برای فردی که در زمان حکومت قانون قدیم این حـق   قانون جدید مرور زمان ده

قـانون مجـازات    40قانونگـذار در مـاده   اجـرا کـرد؟   اسـت  مکتسب برای او بوجود آمده 

بیـان  شـده بـود    یمرتکـب جرمـ  کـه  شخصـی  در مـورد  ( 7918مصوب )قدیم اسالمی 

که اگر مرتکب جرم دوم شود قاضـی اختیـار دارد مجـازات را تشـدید کنـد و       داشت می

مرتکـب   ، شخصدر زمان قانون جدید حال .است میزان تشدید آن حداکثر مجازات بوده

مکلـف اسـت حـداکثر    در تکـرار جـرم قاضـی    که گوید  جرم دوم شده و قانون جدید می

در قانون سابق نظر قانونگـذار بـر ایـن بـود کـه      . اضافه نصف مجازات را به مجرم بدهد به

مجازات موجب اصالح مجرم  معتقد بود کهمجرم مجازات را تحمل کند تا اصالح شود و 

پـس مجـازات جـرم دوم را     ،چـون خـودش نخواسـته    ،شد ولی اگر اصالح نشود خواهد

اگر کسی در زمان قانون سابق مرتکـب جـرم شـده و مجـازات در      حال. کنیم تشدید می

قـانون جدیـد مرتکـب     زمـان  توان گفت اگر در پس چگونه می ،است مورد او اجرا نشده

 مجازات او بدون در نظر گرفتن نظر قانونگذار سابق موجب تشدید خواهد ،جرم دوم شده

ایـن حکـم    ،گرددصادر  بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی شود و حکم محکومیت او ؟شد

حکم محکومیـت قبلـی    پس .بود محکومیت پایه تشدید مجازات او در تکرار جرم خواهد

توان گفت که ما بـدون توجـه بـه مفـاد      نمی .او اجزایی داشته است ازجمله اجرای حکم

یعنی توجـه بـه محکومیـت     ،در این فرض .صرفاً به محکومیت قبلی او توجه کنیم ،حکم

بود و موجب تضـییع   ضرر متهم یا مجرم خواهد به ،ظر گرفتن اجرای آنقبلی بدون در ن

توانـد فقـط موجـب     جمع تکرار واقع شده در قانون قدیم و جدید نمی. شود حقوق او می

اگر پایه جرم  .حال متهم باشد اجرای قانون جدید شود مگر آنکه قانون جدید مساعدتر به
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تکـرار جـرم دو پایـه دارد و دو    . د لحاظ کردباید آن را در حکم جدی ،قبلی مفیدتر باشد

 .محکومیـت پسـین  ( محکومیت پیشـین ب ( الف :طور کامل در نظر گرفت هپایه را باید ب

توان جزئی از پایه اول را در محکومیت دوم در نظـر گرفـت و گفـت قـانون      بنابراین نمی

ت پیشین محکومی .است گرفته نظر فقط یک جزء از محکومیت قبلی را درو جدید فقط 

پایـه اسـت بـرای محکومیـت دوم بـا تمـام        ،با تمام مشخصاتش ازجملـه اجـرای حکـم   

 بود؟ آیا موجب تشدید محکومیت دوم خواهد ،اگر محکومیت اول نباشد. مشخصات آن

بود که محکومیـت اول   صورتی در محکومیت جدید مؤثر خواهد محکومیت قبلی در

ه در حکم محکومیت قبلی اجـرای حکـم   باشد هرچند ک  منتهی به اجرای حکم نیز شده

باشد که اگـر ایـن     ولی گویی که در حکم محکومیت مجرم نوشته شده باشد، قید نشده

 .شد مجازات او تشدید خواهد ،حکم اجرا شد و مجرم مرتکب جرم دیگری شود

توان اجرای محکومیت قبلی  حال اگر این حکم روی محکومیت دوم قرار گیرد آیا می

تواند جزئـی از حکـم قبلـی     نمی (7996در سال )حال قانونگذار  هر رفت؟ بهرا نادیده گ

 زیرا ؛چون این حق متهم یا مجرم قرار گرفته است ،را منتفی اعالم کند( اجرای مجازات)

 .مجازات تو را افزایش خواهم داد ،اگر اصالح نشدیکه در حکم اول به مجرم گفته شده 

نظر از اینکـه اساسـاً    صرف)علیه را نادیده گرفت  کومتوان قسمتی از حق مح بنابراین نمی

چـون در حکـم اول بـه     ؛(تشدید مجازات در تکرار جرم خـالف انصـاف و عـدالت اسـت    

موجـب آن حـق پیـدا     علیه گفته شد که باید به زندان بروی تا اصالح شوی و بـه  محکوم

دید حال با چه استداللی بگـوییم کـه صـرف محکومیـت قبلـی موجـب تشـ        است؛ کرده

خواهیـد   گوید مگر مرا به زندان بردید کـه مـی   چون مجرم به ما می ؟بود مجازات خواهد

از همـه اینهـا   . خواهیـد از بـین ببریـد    م را مـی مجازات مرا تشدید کنید؟ اینجا یک حقّ

توان چشم روی حـق مکتسـبه    آیا می ؛گذشته، در احراز نظر مقنن در اینجا تردید داریم

تـوان   نفـع مـتهم تفسـیر شـود و نمـی      دید در جزء دوم بایـد بـه  بنابراین تر ؟متهم بست

 .محکومیت اول را نادیده گرفت مگر اینکه گفته شود به ما ربطی ندارد
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Abstract 
Recidivism means criminal behavior of someone who convicted by a 

criminal court based on a definitive sentence however later he commits 

another crime. A difference between the plurality of crimes and recidivism is 

the history of a criminal conviction, which is an important prerequisite for 

recidivism to occur. The conditions for the recidivism in the former Islamic 

Penal Code was first, the finality of the previous conviction, meaning the 

authority of criminal res judicata and must be enforceable; second, the 

previous conviction must be either punitive or deterrent (discretionary 

punishment awarded by the judge). Therefore, the prior conviction to non-

punitive or non-deterrent punishments (namely punishment exactly defined 

by Sharia which may neither be reduced or augmented known as “Had” and 

talion) so the rules applying to non-punitive punishments had to be consulted 

through Islamic texts. Furthermore, it was deducible from the text of article 

48 of the previous penal code that the prior punishment had to be performed, 

although, there was seemingly a difference between execution and 

completion of a criminal conviction. Without any doubt, if for some reasons 

such as exempting excuses, the punishment might not be enforced, the 

finality of conviction was not sufficient solely but if after enforcement of 

conviction or during its enforcement, the perpetrator committed a new 

crime, the rule of recidivism applied to him e.g. crimes committed by 

prisoners during the prison time. Regarding the second element of 

recidivism, that is, repeated conviction, the prerequisite of previous code for 

second offense was nothing but being of punitive or deterrent nature. 

According to the new penal code, the provision applying to recidivism 

undergoes important changes. Therefore, regarding the importance of such 

changes, the present paper reviews the approach of new penal code toward 

recidivism or reaped crimes.  
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