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ارومیهدانشگاه علوم و تحقیقات تهران واحد ،  شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس  

 

karshenas.bahram@gmail.com 

 

در قانون مجازات جدید اصل بر قابل مجازات بودن شروع به جرم است. به عبارتی، مقنن شروع به جرم :چکیده

تا پنج جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم، قطع عضو، شالق حدی و حبس تعزیری درجه یک 

ر مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها حبس تعزیری درجه شش د.می باشد، جرم و قابل مجازات شناخته است

تا هشت می باشد، شروع به جرم آن ها در صورتی قابل مجازات است که در مواد قانونی خاص برای آن ها مجازات 

اقتضا می  21قانون مجازات مصوب  211ناد به ماده تعیین شده باشد و اال اصل قانونی جرایم و مجازات ها و است

بررسی شروع به جرم با تاکید بر قانون . در این مقاله به بررسی کند که شروع به آن جرایم قابل مجازات نباشد

 خواهیم پرداخت. 2921مجازات مصوب 

  شروع به جرم، قانون مجازات، حبس تعزیری، حدکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه 

می باشد. شروع به جرم در قانون  2/1/2921هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسالمی مصوب 

تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به  2931فعلی نسبت به قانون مجازات اسالمی سال 

در قانون مجازات اسالمی فعلی برخالف قانون  .موجود در قانون قبلی رفع شده استشروع به جرم تا حدود زیادی خألهای تقنینی 

قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهمیت و اندکی که مجازات آنان در بندهای سه گانه 

اصل بر جرم انگاری شروع  31قانون مجازات سال  لذا در این قانون برخالف .)ماده قانونی شروع به جرم( مقرر نشده است211ماده 

قانونگذار در قانون  .به جرم است و مجازات شروع به جرم دارای نظم خاصی است و در سه بند جداگانه درجه بندی شده است

رجعت مقنن است مجازات فعلی عالوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناقص را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت بلکه 

که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم و جرم عقیم را با تلویح بیشتری  2931به قانون مجازات عمومی سال 

ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون فعلی با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط 
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با این حال، عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم  .هام قانون قبلی را مرتفع نموده استتحقق شروع به جرم، اب

عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی 

شروع به جرم با تاکید بر قانون به بررسی در این تحقیق،  .است 2921صوب است، از جمله ایرادات وارده بر قانون مجازات اسالمی م

 خواهیم پرداخت. 2921مجازات مصوب 

 مفهوم شروع به جرم

شروع جرم اصطالحی است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی 

هایی گیرد. این مساله به قدری اهمیت دارد که بخشم نشود، جرم به صورتی کامل انجام میخارجی دخالت نکند و مانع تحقق جر

 (.33: 2921)ولیدی،  به آن اختصاص دارد 2921از قانون مجازات مصوب 

ای قبل از ارتکاب جرم است. مفهوم و معنی عبارت شروع به جرم، اقداماتی است که در جهت اجرای جرم شروع به جرم مرحله

شود اما بدلیل برخورد با یک مانع که جرم به مرحله اجرا در بیاید در راستای ارتکاب آن انجام میرت گرفته و قبل از آنصو

مجازات شروع به جرم، طبق ماده  (.44: 2921)جعفری،  شودل صورت نگرفته است، متوقف میخارجی، جرمی که هنوز به طور کام

قانون مجازات اسالمی به شرح زیر است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی جرم منظور واقع نشود،  42

این ماده، مجرد قصد ارتکاب جرم و  2شود. طبق تبصره چه اقدامات انجام شده، جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم میچنان

عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل 

مجازات نیست و بر طبق تبصره دو نیز، کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم 

 (.33: 2929)مصدق،  ات برخوردار خواهد شدباشد، از موجبات تخفیف مجاز

 شروع به جرم در قانون مجازات اسالمی

ای قبل از ارتکاب کامل جرم است، بنابراین نظامی که در خصوص مجازات متخلف در چنین حالتی وجود دارد، شروع به جرم مرحله

قانون مجازات اسالمی،  42وت است. طبق ماده با نظام مجازات مجرمی که رکن مادی جرم را به صورت کامل واقع کرده متفا

چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد فرد هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند، اما جرم منظور واقع نشود، چنان

و ارتباط  مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده. شودمحکوم به مجازات همان جرم محکوم می

طبق تبصره دو نیز؛ کسی که شروع به  .مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست
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 جرمی کرده است، اگر به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد

 (.32: 2921)ولیدی، 

 ( قانون مجازات عمومی22ده )ما

هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت »

  «نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، به ترتیب زیر محکوم خواهد شد.

جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن هر کس قصد ارتکاب ( : »23ماده )

مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود؛ چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، 

 «شود والّا تأدیب خواهد شد.محکوم به مجازات همان جرم می

باشد، یک نوع تفاوت ( قانون مجازات اسالمی که به لحاظ مؤخرالتصویب بودنش ناسخ هر دو ماده مذکور می42که ماده )در حالی 

هر کس قصد ارتکاب بررسی جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور »دارد: اساسی با آن مواد دارد که مقرر می

 همان مجازات محکووم باشد جرم گرفته انجام اقدامات چنانچه  جرم منظور واقع نشود،واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته 

 «.شودمی جرم

 جرم  در اصل برای واقع نشدن« لکن جرم منظور واقع نشود»شود که براساس منطوق صریح این ماده که بیان داشته: مالحظه می

تواند یک عامل خارجی باشد، از جمله دستگیری فرد ین واقع نشدن میرده؛ در نتیجه، علّت انک احصار را خاصی قید و عاّت منظور

توسط پلیس در حین عملیات اجرائی بزه و یا اینکه عامل درونی باشد، بدین نحو که در حین عملیات اجرائی بزه در اثر ندای 

ر منصرف بشود و جرم نیز واقع نشود. وجدان و پشیمانی خویش با میل و رغبت و اراده آزادانه از ادامه عملیات اجرائی جرم منظو

گذار، عالم و حکیم است و اگر ( به طور مطلق قید نموده است؛ چرا که فرض بر این است که قانون42گردد که ماده )مالحظه می

 ز تصریحه در این ماده نینمود آن را به طوری که در مادتین قبلی صراحتاً ذکر نموددر واقع نیازی به یک علّت خاصی احساس می

در نتیجه، جرم منظور به هر علّتی اعم از انصراف ارادی یا غیر ارادی واقع نشود، براساس مفهوم  (.43: 2921)جعفری،  نمودمی

مخالف قسمت اخیر ماده، چنانچه اقدامات انجام گرفته هم جرم نباشد، پس عمل انجام شده از حیث شروع به جرم بودنش قابل 

کسی که شروع به جرمی کرده باشد و به میل خود آن را »این ماده نیز مقرر داشته: ” 1“و در تبصره  مجازات شروع به جرم است

 (.33: 2929)مصدق،  «ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.
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ارادی را با تمسک به این تبصره در تعریف خویش آورده در این خصوص آقای دکتر شامبیاتی، علّت قید مانع خارجی به صورت غیر 

است؛ در حالی که ماهیت قضیه در مورد علّت عدم تحقق جرم منظور این تبصره هیچ گونه تفاوتی با منطوق ماده ندارد و تنها 

اید، از موجبات تخفیف فرقی که دارد این است که اگر اقدامات انجام شده جرم باشد و فاعل آن را با میل و اراده خویش ترک نم

گذار است که فرد را از ادامه عملیات مجرمانه و ارتکاب جرم منصرف مجازات برخوردار خواهد بود؛ و این هم به جهت تشویق قانون

 موجباتنماید؛ و بالعکس، اگر با میل و رغبت خود آن را ترک نکند، بلکه یک عامل خارجی مانع ادامه عملیات اجرائی بزه باشد، از 

 (.76-73: 2921)ولیدی،  باشدتخفیف برخوردادر نمی

 ( قانون مجازات اسالمی چنین تعریف نموده:42توان شروع به جرم را با انطباق با ماده )در نتیجه، در حال حاضر می

به شروع  شروع به جرم عبارت است از اینکه فرد مرتکب پس از طی مراحل قصد طی مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب جرم اقدام»

عملیات اجرائی بزه مورد نظر خویش را بنماید، ولی به واسطه وجود موانع خارجی یا درونی اعم از انصراف ارادی یا غیر ارادی، آن 

 (.33: 2921)جعفری،  «جرم تحقق نیابد و در اصل نتوان آن را جرم تام نامید.

ات اسالمی، به عنوان یک ماده اختصاصی در خصوص بحث شروع به ( قانون مجاز42با توجه به مطلب مذکور، در مقام تحلیل ماده )

باشد. البته در ظاهر قضیه به لحاظ گردد که طبق این ماده هیچ عملی به عنوان شروع به جرم قابل مجازات نمیجرم مالحظه می

( قانون 1ا استعانت از ماده )اینکه برای شروع به جرم بعضی از جرایم در قوانین جزائی، مجازات تعیین غرض حاصل شود؛ ولی ب

توان گفت که هر جایی که در قانون برای ها میمجازات اسالمی، به عنوان قانون آمره و بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

شروع به جرم مجازات تعیین شده، پس جرم است و در غیر این صورت جرم نیست و اگر در مورد هر جرمی شکی به وجود آید که 

باشد و در شود که همان عدم جرم بودهن آن می( قانون مارالذکر عمل می42( و )1یا شروع آن، جرم است یا نه، به اصل مادتین )آ

)ایرج،  نموده آنها را جرم دانست و الغیرنتیجه، بایستی صرفًا به موارد احصاء شده در قانون که برای شروع آنها مجازات تعیین 

2921 :37.)   

  هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:روع به جرماز جمله ش

( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری که مستوجب 2ماده )” 1“ـ شروع به کالهبرداری موضوع تبصره 2

 حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.

 ید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری.( قانون تشد9ماده )” 9“ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 1
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( قانون مجازات اسالمی و همچنین سایر مواردی که 733(؛ طبق ماده )734الی  732های تعزیری موضوع واد )ـ شروع به سرقت9

 (.61-32: 2929)مصدق،  ازات تعیین نموده است اکتفا نموددر قانون برای شروع به جرم آنها مج

ا قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده بنابراین، ب

توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در های تعزیری، دیگر نمیباشند از قبیل مواد بعدی سرقت

مجازات شروع به سرقت »دارد: که مقرر می 2971( قانون تعزیرات مصوب 212ده )خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ما

ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات بین محاکم جزائی اختالف نظر بوده و عده.« ضربه شالق است  34تعزیری تا 

که مقرر داشته:  6/4/36مورخ  793رویه شماره اسالمی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت، با صدور رأی وحدت 

بینی و به آن ( قانون مجازات اسالمی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش42به صراحت ماده )»

رم شنا خته ( ج734الی  732های موضوع مواد )اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت

-( قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی737شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده )

باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب 

گردد. این دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می 21ه االشعار، رأی شعبفوق

-ها در موارد مشابه الزمدادگاه صادر و برای 2992( اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 9رأی به استناد ماده )

  در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعالمی نمود. منسوخ بودن آن ماده را اثبات و« االتباع است.

 جایگاه شروع به جرم در قانون جدید

قانون جدید مجازات اسالمی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط  212طبق ماده 

اثر بماند، طه عامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بیمستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد ولی به واس

چه در قانون، مجازات دیگری برای آن جرم مقرر شده باشد به آن مجازات محکوم شود و چناناقدام او شروع به جرم محسوب می

کند: ها به موارد زیر اشاره میی در شرح این مجازاتشود. دکتر واحدهای مقرر محکوم میشود و در غیر این صورت به مجازاتمی

اول این که اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یا حبس دایم باشد؛ مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخصی مجرم، به حبس 

ونی جرم، قطع دوم این که اگر مجازات قان (.79: 2921)جعفری،  ضربه محکوم خواهد شد 34شالق تا  از سه تا پنج سال حبس و

یا قصاص عضو حبس بیش از پنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال و شالق 
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( مرتکب 211_2ها به استثنای جرایم خالف مذکور در بند ج ماده )ضربه محکوم خواهد شد و سوم این که در سایر مجازات 34تا 

 (.24: 2921)ایرج،  شودضربه محکوم می 34ماه حبس و شالق تا  7روز تا  22رم از به تناسب و خصوصیات شخص مج

های تعزیری و بازدارنده در صورتی قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات

ها م داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنشده باشد. طبق تبصره دو، هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با جر

اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال بوده و در حکم شروع به جرم است. طبق تبصره سوم هرگاه اقدامات انجام بی

ات شروع محکوم وه بر مجازهایی مقرر بر آن جرایم عالگرفته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد مرتکب به مجازات

الیحه مجازات اسالمی، مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات مقدماتی که فقط مقدمه  211مطابق ماده  (.29: 2929)مصدق،  شودمی

جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. این حقوقدان با 

الیحه مجازات اسالمی، هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام  219طبق ماده تاکید بر اینکه 

 شودگوید: اما اگر همان مقدار عملی که مرتکب شده جرم باشد، به مجازات آن محکوم میشود میشروع به جرم منظور تعقیب نمی

 (.33: 2921)ولیدی، 

 رفع خالءهای قانونی

و دو تبصره آن با تشریح شرایط  42تحت عنوان کلیات، در باب جرایم و فصل سوم با درج ماده  قانون مجازات اسالمی کتاب اولدر 

شروع به ارتکاب جرم، اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد شروع به جرم محسوب و برای آن اقدامات و عملیات 

ند مجازات همان جرم را در نظر گرفته بود. در مواردی که مرتکب )َشروع به جرم( با میل و اراده در صورتی که مستقال جرم بود

در  (.32: 2921)جعفری،  شدشد، در صورت جرم بودن آن عمل، جهات مخففه منظور میخود از انجام عمل مجرمانه منصرف می

ئولیت کیفری( و مبحث اول )شروع به جرم( این نهاد کیفری فصل سوم )حدود مس (قانون جدید مجازات و در ذیل باب اول )کلیات

هایی با قانون سابق دارد که از جمله آن بسط گسترده این عنوان و موارد دیگری است که به شرح زیر ها، تفاوترغم تشابهبه

ه مرتکب به واسطه وجود آن باشد: خالءی قانونی سابق به دلیل بیان نکردن عوامل خارجی و بیرونی )خارج از اراده فاعل( کمی

چه در قانونی برای این افعال مجازاتی مقرر شده باشد، شود پر شده و همانند قانون سابق چنانموفق به اتمام عملیات مجرمانه نمی

 (.21: 2921)ایرج،  داندمرتکب را مستحق مجازات مذکور می
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ستقال مجازاتی وجود نداشته باشد بر اساس شدت و تناسب جرم و مطابق قانون جدید در صورتی که برای اعمال مذکور در قانون؛ م

الیحه مجازات  212ماده  9و  1، 2هایی در نظر گرفته شده است )بندهای چنین شخصیت مجرم )پرونده شخصیت( مجازاتهم

ماده  1است.ثانیا تبصره  های حدود و قصاص و دیاتها فقط شامل باباسالمی( اما با توجه به تبصره یک ماده مذکور، این مجازات

بینی کرده است. در ها وقوع جرم غیرممکن بوده پیشقانون جدید حالتی را که بدلیل جهات مادی و بی اطالعی مرتکب از آن 212

باشد. در قانون مجازات اسالمی کنونی، تکلیف چنین چنین فرضی حدوث جرم ممکن نبوده و جرم ارتکابی عقیم یا محال می

)ولیدی،  شده بود اما در قانون جدید فعل مرتکب در حکم شروع به جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده استوضعی مشخص ن

2921 :36.) 

 حذف تخفیفات قانونی

قانون جدید در مبحث شروع به ارتکاب جرم برای افعالی که واجد  212ماده  9گذار در تبصره نکته مهم دیگر این است که قانون

ی مستقل هستند، عالوه بر مجازات شروع به جرم، عمل را مشمول تعدد معنوی و تشدید مجازات دانسته است. در های جزایجنبه

شد در نظر گذار در قانون موجود برای فردی که به میل خود از ارتکاب جرم منصرف میقانون جدید تخفیفی را که قانون 219ماده 

 ه مذکور شخص مرتکب بدون لحاظ تخفیف در تعیین کیفر مجازات خواهد شد.گرفته بود لحاظ نکرده و مطابق قسمت اخیر ماد

برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل مختلفی وجود داردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند 

رحله شروع به جرم وقتی درغیر این صورت ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم شود. م

هرکسی قصد ارتکاب جرمی  (.69: 2921)جعفری،  عاملی خارج از اراده مرتکب باشد است که متحقق نشدن جرم کامل از دخالت

کرده و شروع به اجرای آن کند، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند مرتکب 

در قانون جدید مجازات اسالمی، مقررات شروع به جرم با تغییراتی همراه بوده است. فصل اول بخش سوم  شروع جرم شده است.

 (.212: 2929)مصدق،  قانون جدید مجازات اسالمی به شروع به جرم اختصاص دارد

خارج از اراده او  کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عاملبه موجب ماده اول این فصل، هرکس قصد ارتکاب جرمی

چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر قصدش معلق بماند، چنان

تعزیری درجه یک تا سه است به که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبسدر جرایمی _2شود:مجازات می

تعزیری درجه تعزیری درجه چهار است به حبسکه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبسرایمیدر ج _1تعزیری درجه چهار حبس
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تعزیری یا شالق یا جزای نقدی تعزیری درجه پنج است به حبسکه مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبسدر جرایمی _9پنج 

رتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، ولی به جهات مادی که درجه شش. در تبصره این قانون مقرر شده است: هرگاه رفتار ارتکابی ا

 (.63-64: 2921ت )ولیدی، اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم اسمرتکب از آنها بی

را طی یک قاعده ی کلی را قانون مجازات اسالمی جدید، شروع به جرم تمام جرائم اعم از تغریزات یا قصاص یا حدود   212ماده 

 212حسب ماده  بند تعیین نموده است. که به شرح ذیل است:9تعریف کرده و مجازات آن را حسب شدت جرم موضوع شروع، در 

و شروع به اجراء آن نماید و به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند،   قانون جدید هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده

مجازات شروع به جرم محکوم می شود )ایرج، و در غیر اینصورت به   مات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرمچنانچه اقدا

2921 :216-291.) 

 بنابراین دو حالت برای شیوه مجازات شروع به جرم قابل تصور است:  

همان جرم مستقل برای مرتکب در نظر اینکه شروع به یک جرم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد. در این فرض مجازات -2

گرفته می شود و مرتکب دیگر به خاطر شروع به جرم مجازات نمی شود. مثالً کسی برای قتل اسلحه ای را تهیه کرده و به قصد 

قتل به سوی دیگری نشانه می گیرد و همزمان با چکاندن ماشه تفنگ، شخصی تفنگ را از او بگیرد و بدین ترتیب تیر اندازی 

ورت نگیرد. در اینجا در واقع فرد هم شروع به قتل کرده است و هم عمل ممنوع حمل اسلحه غیر مجاز و قدرتنمایی با اسلحه ص

 مرتکب شده است. در اینصورت فرد فقط به مجازات قدرتنمایی با اسلحه محکوم می شود نه شروع به قتل.

بستگی به میزان مجازات همان جرم  212ن صورت بر اساس ذیل مادهشروع به جرم عنوان مجرمانه مستقلی نداشته باشد. در ای-1

 مجازات شروع به آن جرم متفاوت خواهد بود. بدین توضیح که:  )با فرض محقق شدن به صورت تام(

باشد شروع به آنها مجازات  9تا 2شروع در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تغریری درجه -2

 سال. 21تا 3یعنی بیش از 4درجه حبس 

یعنی حبس  3است، حبس تغریری درجه  4شروع به جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو است یا حبس تغریری درجه -1

 سال. 3سال تا 1بیش از 
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ماه  7زیعنی حبس بیش ا 7است به حبس تغریری درجه 3شروع به جرائمی که مجازات آنها شالق حدی یا حبس تغریری درجه -9

 (.213-211: 2921)ولیدی، شروع به جرم ندارند  6و3و7م درجه سال دارند. لذا جرائ 1تا

 تفاوت شروع به جرم در قانون قدیم و جدید مجازات اسالمی 

به این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع  2931تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال 

شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است جرم، جرم تلقی نمی

گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد که می

شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن یر مجازات میاو معلق بماند، به شرح ز

گفت که چنانچه قانون مجازات فعلی است، می 211که معادل ماده  2931قانون مجازات سال  42وجود دارد. در حالی که ماده 

 (.24-29: 2921)جعفری،  شودمی اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم

گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم قانون مجازات اسالمی که می 1با توجه به ماده 

شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا محسوب می

 .قانونی است مستند

سال  11تاکنون یعنی در طول  2931در قانون جدید مجازات اسالمی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال 

 .خواهدگذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می

 مجازات برای شروع به جرم در قانون جدید 

این قانون با تغییرات  11است. ماده  2931هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال تبندی مجازاویژگی قانون جدید درجه

کند قانون مجازات جدید اعالم می 211ماده  (.213: 2929)مصدق،  ل شده، به طور مجدد احیا شده استلفظی که در آن اعما

ت به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، )سلب حیا

اعدام( حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون 

کم  شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیزمجازات اسالمی جدید، به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می

کند. در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن می
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تواند شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسالمی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی میباید تصریح می

بندهای  (.212: 2921)ولیدی،  واردی که در قانون تصریح شده استز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مشروع به جرم و نی

انگاری شده است. مرتکب شروع به جرم در برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم 211بند ذیل ماده  9الف، ب و پ یعنی 

م یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دای

جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج و در جرایمی که مجازات 

 شودی درجه شش محکوم میقانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شالق یا جزای نقد

 (.221: 2921)جعفری، 

 شرایط برای تحقق شروع به جرم

های قانون مجازات اسالمی جدید با قانون مجازات سابق است؛ در این مورد نیز به قانون سال این موضوع نیز یکی دیگر از تفاوت

 2971قانون دیگری وجود داشت که در سال  2932و قانون  2931ایم البته در فاصله زمانی قانون سال بسیار نزدیک شده 2931

ای در قانون تحوالت عمده 2932داشت اما قانون سال  2931این قانون نیز شباهت بسیار زیادی با قانون سال  .به تصویب رسید

 .توان گفت ماهیت آن تغییر کردبه وجود آورد، تا حدی که می 2971سال 

آید که ابتدا نیازمند میگونه بر، این«هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده باشد»گوید که می قانون مجازات اسالمی جدید 211از ماده 

یعنی عملیات اجرایی آن را نیز آغاز « شروع به اجرای آن کند»گوید رکن معنوی جرم هستیم، همچنین به دلیل اینکه قانونگذار می

که قبال نیاز به رکن قانونی داشته و قصد انجامش را کرده است کند، باید گفت کند همچنین از آنجایی که درباره جرم صحبت می

کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده او، قصدش معلق یعنی رکن معنوی را هم نیاز دارد و عملیات اجرایی را نیز آغاز می

ت بنابراین اولین موردی که الزم رسد. در اینجا حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیسماند یعنی جرم به نتیجه نمیمی

داریم، این است که جرمی باید وجود داشته باشد و واقع شود یعنی مستند قانونی باید وجود داشته باشد، زیرا عمل مجاز، شروع به 

 (.219-212: 2929)مصدق،  جرم ندارد

داشته باشد بنابراین به اعتقاد ما شروع به جرم نکته بعد این است که فرد باید قصد آن را کرده باشد یعنی رکن معنوی باید وجود 

تواند قصد مجرمانه داشته باشد همچنین فرد مرتکب باید عملیات کند و نیز مواردی که میدر جرایم نوعاً عمدی معنا پیدا می
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راحل اولیه باشد و ممکن تواند در ممجرمانه را آغاز کند، البته مشخص نیست که عملیات مجرمانه را تا کجا باید آغاز کند، حتی می

 (.229: 2921)جعفری،  است قسمت مجاز آن باشد

کنیم که خریدن طناب برای اینکه فرد با هدف سرقت از دیوار باال برود، نیز شاید بتواند شروع به همیشه این مثال را مطرح می

جود نداشت و آن نیز این است که مانعی و 2932جرم تلقی شود ولی یک شرط بسیار مهم در آن وارد شده است که در قانون سال 

وجود نداشت؛ مانعی که جلوی  2932این شرط در قانون سال  .شود باید خارج از اراده شخص مرتکب جرم باشدکه محقق می

 (.236: 2921)ایرج،  شودآید و مانع از به نتیجه رسیدن جرم میگیرد، عاملی است که از خارج میکامل شدن جرم را می

کند. در این صورت شروع به جرم محقق رود و در این هنگام پلیس او را دستگیر میمثال فرد برای سرقت از دیوار باال می به طور

شده باید جرم باشد. این در حالی است شد که اقدام انجامشده است. در حالی که در گذشته چنین شرطی وجود نداشت و گفته می

قانون مجازات  219ماده  (.269)همان،  خارجی در آن مدخلیتی نداشته باشدده یا عامل شده جرم بوکه ممکن است عمل انجام

کند مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم اسالمی نیز بیان می

گوید که هرگاه کسی شروع این قانون می 214ن ماده ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نخواهد بود همچنی

شود؛ یعنی این مورد را نیز برای تکمیل به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی

به جرم تحت قسمتی مطرح کرده است که اگر کسی با اراده خود از عملیات اجرایی جرمی دست بکشد، دیگر تحت عنوان شروع 

 .گیرد مگر اینکه همان اندازه از عملی که انجام داده است، یک جرم باشدپیگرد قرار نمی

به طور مثال فرد مرتکب قصد کشتن کسی را داشته و به همین منظور اقدام به خریداری اسلحه کرده است اما پس از مدتی از این 

تواند عامل محکومیت فرد باشد و ارای وصف مجرمانه است این موضوع میشود. از آنجایی که تهیه اسلحه داقدام خود منصرف می

 (.214: 2921)جعفری،  تحت این عنوان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد

برای اینکه شروع به جرم واجد جنبه کیفری باشد، فرد باید شروع به عملیات مجرمانه کرده باشد همچنین برای اینکه اقدام فرد 

جرمی بدانیم که به واسطه آن بتوانیم او را به ورطه پیگرد و محاکمه قضایی بکشانیم، خود او نباید از این کار  مرتکب را شروع به

کاره رها کند و اعمالی دست کشیده باشد بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه

 (.233: 2921)ولیدی،  توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کردر نمیکه انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگ
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 9312آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 

میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید  با نگاهی به قانون جدید مجازات اسالمی و بهخصوص مبحث مربوط به تعدد جرم

مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اوالً، تعدد جرم را -رویکرد نظا م 2931برخالف قانون سال 

قرار داده است؛ ثانیًا، برای نخستین بار  مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجه همه جرایم پیشبینی نموده و نحوه تعیین در

نکته . مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز بهخوبی مشخص کرده است ایپس از انقالب، محدوده تشدید مجازات را بر

 (.219: 2961)اردبیلی،  در قانون جدید مجازاتاسالمی استبدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد ج رم  اخیر

یع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است اشد، تجم : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرمآثار دیگر تعدد جرم شامل

 (.94: 2929)مصدق،  مورد بررسی قرار میگیرد که در این گفتار همه این آثار

 تعیین مجازات جرم واحد

را برای او پیشبینی میکند. این حالت صرفاً  گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازات

ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال،  حدیباشد و ثانیًا جرم  حدیازجمله جرایم  است که اواًل جرایم ارتکابی مخصوص مواردی

ضربه  61شرب خمر )  کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازاتبه فردی که 

 (.123: 2921)ایرج،  اق ( محکوم خواهدشد و نه بیشترضربه شلّ 211شلّاق ( یا فقط به یک مجازات زنا ) 

قاعدهای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر  بااینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنین

دو مورد زناست، چون  زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر،

مجازات آن ها بر اساس قاعده  مختلف مرتکب شده است که تعیین حدیهرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم  مجازات

 .در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مجازات جدیدقانون  291مورد بحث انجام نم یشو د. ماده 

جدید وجود دارد.  قانون 294( تقریباً همان حکمی را پیشبینی کرده بود که امروز در ماده  2931قانون مجازات عمومی ) اصالحی 

 93معلوم نیست که چرا تا . بدین سان، باوجود سابقه تقنینی این حکم که راه حل خوبی برای موارد تعدد جرم در نظر گرفته بود

 (.233: 2921)ولیدی،  سال پس از انقالب، اثری از آن در قوانین جزایی دیده نشد

نحو استقالل عمل  از دیدگاه فقهی، ارتکاب هر جرم، سببی است که مسبب آن مجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود به
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تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد  میکند مگر آنکه دلیل یا قرینهای خالف آن وجود داشته باشد. بنابراین، در فرضی که اسباب

 ای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بار گونه تعدد مادی به است اما قانونگذار با چش مپوشی از اینمادی 

ثانی در بحث  شهید (.213: 2966)ذاکرحسین،  ستمرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیشبینی آن در متون فقهی ا

آن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک  بار مرتکب سرقت شده و بینسرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو 

جرم  دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحدمی شود. سرقت محکوم  مجازات حد

معلوم نمیشود هر مسبب )مجازات( در خواهد شد که  )مجازات( تکرار نمیشود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجادمسبب 

 (.124: 2429)شهید ثانی،   شده است ازای کدام سبب )جرم( اعمال

جدید مجازات اسالمی تأکید کرده است که  قانون 291اینهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میرسد. قانونگذار در ماده  با

بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّمًا  21اگر فردی  چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی

قانونگذار پذیرفت. به عنوان مثال، جرم شرب  چنین حکمی را از می تواندارای مراتب و تنوع نیست  حدیمواردی که مجازات  در

 ه و آنگاه دستگیر شود میتوانکرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شد فردی به خمر یا زنای غیرمحصن چنین است. اگر

چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده  چنانچه وی زنا محکوم شود. اما شرب خمر یا حد پذیرفت که فقط به یک مجازات حد

: 2921)ولیدی،  خواهد شد آیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم، و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود

متفاوت خواهد بود آیا نباید  اند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار شرع و متون فقهی تأکید کرده حالیکه خوددر (.274

 محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟ در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا

تکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید  جازات آن جرم در صورتبه نظر میرسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه م

 ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که -هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه

ال هیچ مانعی در جمع و اعمچپ است و  به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای

در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کامالً مشخص و  در واقع، (.239: 2921)ایرج،  هر دو مجازات وجود نخواهد داشت

اول و پای چپ  که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر میشود قطع دست راست او ب هخا طر سرقت قابل تفکیک است. فردی

نیز این حکم را از نظر برخی از  چنانکه شهید ثانی (.299: 2921)جعفری،  م میتواند مورد حکم قرار گیردت دواو به خاطر سرق

 (.126: 2429)شهید ثانی،   دانسته است فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی
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 ها تجمیع مجازات

مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده  عدد جرم را باعث تجمیعقانونگذار در قانون جدید مجازات اسالمی برخی از موارد ت

جرایم  کند. جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته است: تعدد مادی در است که بتواند همه مجازا تها را اجرا

حدی و غیرحدی. بااینهمه، در مرحله اجرای جرایم  حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف و تعدد مادی

حدی اعدام  برای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثالً جایی که یکی از مجازا تهای جرایم حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصی

ای مجازات ا برالناس قابل جمع نیست اولویت ر حق است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی که مجازات حدی با مجازات

 (.121: 2921د )ولیدی، حقالناس قرار میده

مجازاتهاست. به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر  در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمع

سرقت  طرمستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خا و زنای غیرمحصن و سرقت حدی

با توجه به اینکه جمع همه این  (.299: 2921)گروه علمی موسسه آموزش علمی آزاد چتر دانش،  حدی از سوی دیگر است

درآورد. طبیعتًا  قانون جدید مجازات اسالمی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرا 291حکم صدر ماده  مجازاتها ممکن است، به

سرنوشت مرتکب قرار دارد بهطور طبیعی تشدید  رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه در نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی

 یک جرم را انجام داده باشد. بااینهمه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد به مجازات نسبت به حالتی است که وی فقط

 (.299: 2929)مصدق،  وجب حبس یا تبعید باشندکه با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مست ای گونه

به اتهام زنای بهعنف دستگیر شود  فقط اعدام به اجرا گذاشته میشود. به عنوان مثال، چنانچه فردی 291به حکم تبصره یک ماده 

جرم او شدید شده و هم در محاربه شرکت داشته است باوجود اینکه هر سه  که عالوهبر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی

جرایم ارتکابی خود، هیچگاه با  است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا میداند و عمالً چنین فردی علیرغم شدت و خطرناک

فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی ) برای بار سوم ( هیچگاه  دیگر، چنین عبارت تشدید مجازات روبهرو نخواهد شد. به

 .حبس ابدی را که احتماالً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد یامجازات تبعید 

جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف  آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکاب

نسبت به دو یا چند نفر باشد به قانون جدید مجازات اسالمی درصورتیکه قذف  291ماده 4باشد صادق است. به تصریح تبصره 

صورت گرفته باشد. به این معنی که  قذف ثابت میشود. طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلف مقذوفین، حد تعداد
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گوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به  مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افراد

بر این مسئله تأکید نموده  قانون جدید مجازات اسالمی نیز 137قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده  مجازات حد چند مجموع

 .است

جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست. در  و قصاص و تعزیر یا دو مورد از این اینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد با

کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای  این موارد حکم واقع، هرچند قانونگذار در همه

دیگر، باعث ازبینرفتن زمینه اجرای  این مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازات یکی از

ه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن موردتوج مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شو د. قاعده

آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت  الناس و در همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حقاهلل باید قبل از مجازات حق است که

اهلل  ر اولویت داشته و آنگاه مجازات حقالناس بر همه مجازاتهای دیگ مجازات حق صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرای

حقاهلل ) قانون جدید، قصاص ) حق الناس( را بر حد 299ماده ) (.121-122: 2921)ایرج،  نهایت حق حکومت قابل اجراست و در

این  293یا تأخیر در اجرای آن شود. ماده  رفتن زمینه اجرای قصاص بین باعث از شرط اینکه اجرای حد ترجیح داده است به ((

قرار داده است. نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است  قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجه

 تداخل ایجاد شود ترجیحات الزم به همه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازا تها حکم

 (.122: 2921)ولیدی،  عمال میشودکه گفته شد ا صورتی

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

وجود آورد. در این وضعیت جدی  ممکن است به های محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری تعدد جرم یکی از وضعیت

قانونگذار سابق د. شمیشود که مسلّمًا باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر با بحث تعیین مجازات مرتکب مطرح

مجازات جرم اشد را مورد توجه قرار داده بود و در خصوص تعدد  با تفکیک تعدد واقعی از تعدد اعتباری، در مورد تعدد اخیر اجرای

تشدید مجازات  راجع به نحوه تعیین مجازات مرتکب نداشت جز اینکه در موارد تعدد واقعی غیرمختلف به واقعی نیز نظر روشنی

 جرم است به اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد .تمایل نشان داده بودمرتکب 

قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما  تر مشخص نمای د. در این چارچوب، البته سیاست کیفری صورت واضح
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گرایی آثار ه ت. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی مختلف عدالت، فقه و فایددگرگون شده اس وضعیت تعدد واقعی تا حدودی

دیگر، با توجه به قانون  عبارت مجازات است. به متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید

ازجمله  که تخفیف مجازات و تشدید آن در شرایط گوناگونمختلفی را در پی خواهد داشت  جدید مجا زات اسالمی، تعدد جرم آثار

 .تشدید مجازات است این آثار است. بدینسان هرگز نم یتوان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینی

 منابع و مآخذ

 نمیزا: تهران. کیفری (. جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق 2921جعفری، مجتبی.)  -

 39 شماره اردیبهشت، و فروردین  داز تعدد جرم از افق مبانی فقهی. دادرسی، (. چشمان 2966محمدهادی.) ذاکرحسین،  -

 ، قم2االسالم. جلد  األفهام الی تنقیح شرایع (. مسالک 2429شهیدثانی.)  -

 (. محشای قانون مجازات اسالمی. تهران: مجد2921گلدوزیان، ایرج) -

 (. قانون یار مجازات اسالمی. تهران: انتشارات چتر دانش2929تر دانش)گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چ -

 (. شرح بایسته های قانون مجازات اسالمی. تهران: انتشارات جنگل2921مصدق، محمد) -

 (. بایسته های قانون مجازات اسالمی. تهران: انتشارات جنگل2921ولیدی، محمدصالح) -

 2921قانون مجازات اسالمی مصوب  -

 2931ات اسالمی مصوب قانون مجاز -

 

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/

