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تأمر القاعدة الجزائية األفراد بعمل أو تنياىم عن عمل، وترصد لممخالف الجزاء ، وعميو  
أمر يثر القانوني الذي ينجم عن مخالفة السموك االجتماعي الذي ئي ما ىو إال األافالجزاء الجز

عدة جزءًا ضروريًا لمقاعدة الجزائية ؛ بحيث تصبح القاىذا األخير ، وبذلك يعد بإتباعوالقانون 
التي ال تتضمَّن النص عمى الجزاء مجرد قاعدة أخالقية، وبذلك ال يستطيع القاضي أن يكمل 

 أالأساس النَّظرية العامَّة لمجريمة، يعتبر يعـدُّ مخالفًا لمبدأ جزائي،  ذلك ىذا النَّقص ، ولو فعل
الَّ إ أمن ردبيوال ت أنَّو ال جريمة وال عقوبة: الذي ينص عمى ،العقوباتالجرائم و شرعيةوىو مبدأ 

. بنص القانون، وعميو فالجزاء مرتبط بالسمطة التَّشريعية لوحدىا

ة قد  أولكثرة الجرائم المنصوص عمييا في قانون العقوبات وغير أنَّو   القوانين الخاصَّ
 ائي،زتجعل من المحتمل أن يخضع الفعل الواحد الذي يرتكبو الشخص ألكثر من وصف ج

أّنو جريمة ىتك عرض عمى  فتاة في مكان عمومي، ففعمو ىذا يكّيف كالشخص الذي يغتصب
 يضًا عمى أساس جريمة الفعل العمنيف أمن قانون العقوبات، ويكيّ  335وفقًا لنص المادة 

. القانون نفسمن  333لنص المادة المخل بالحياء وفقًا 

يسبق أن حوكم  كما أنَّو قد يرتكب الّشخص عدَّة جرائم مستقمة عن بعضيا البعض، لم 
... يرتكب الجاني سرقة ، ثمَّ قتل أننيائيًا عن إحداىا ، ومثال ىذه الحالة 

 concours d'infractions د الجرائمل ىذه الحاالت، وغيرىا تثير مسألة تعدّ ثإنَّ م 
يقصد بو الحالة التي يرتكب فييا الشخص عدة جرائم قبل ان يحكم عميو نيائيا في واحدة  الذي

تنشأ حالة التعدد من عدة أفعال جرمية لكل منيا تكييفو الجزائي الخاص، كما قد تنشأ منيا، و
أو  حقيقي ددتعالأمام   ة األولىفي الحالعن فعل واحد تتعدد أوصافو الجزائية، وعميو نكون 

، ويعتبر القانون المجرم في حالة تعدد الجرائم أقل  معنوي أو صوريالحالة الثانية  ، وفيمادي
من المجرم العائد لمجريمة، ذلك ألنَّو يفترض انَّ ىذا الشَّخص لم يخضع كالعائد إلنذار  ةً روخط

. قضائي سابق بعد
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وقد ظيرت قاعدة تعدد العقوبات بقدر تعدد الجرائم في القانون الروماني القديم، حيث  
ن النص كان القانون الثاني من مدونة جستينيان تتضمن نصين اثنين حول ىذا الموضوع، وكا

األول يقرر أن تعدد الجرائم التي تقع في آن واحد من قبل المجرم ال يعفي الفاعل من العقوبة، 
م إذا أضيف الى جرم آخر ال ينقص العقوبة، أما النص الثاني فقد كان يقرر أنو اذا جرألن ال

خضع وقعت جريمة سرقة وجريمة قتل، فجريمة السرقة تخضع لقانون السرقة، وجريمة القتل ت
. لقانون القتل

أن القانون الروماني كان يخمط بين حالة العود، " Garraud"، "جارو"ويعتبر الفقية  
 .1وحالة تعدد الجرائم، وكان يجعل من الحالتين ظرفا مشددا لمعقوبة

وفي التشريع الفرنسي القديم حيث كان أساس العقاب يقوم عمى مبدأ تكفير الجاني عن  
نعو من االقتداء بو، فقد سادت فكرة تعدد العقوبات بقدر عدد الجرائم التي ذنوبو، وردع غيره لم

وبعد قيام الثورة الفرنسية اتجو التشريع إلى األخذ بمبدأ عدم تعدد العقوبات رغم . ارتكبيا الجاني
، ثم نصت عمى  1791سبتمبر  27من قانون  40تعدد الجرائم، وقد نصت عمى ذلك المادة 

 . 1808الفرنسي الصادر سنة من قانون تحقيق الجنايات  365دة نفس القاعدة الما

من قانون العقوبات  5ومازال المشرع الفرنسي يأخذ بيذا المبدأ حيث تنص المادة 
الفرنسي الحالي عمى أنو في حالة تعدد الجنايات أو الجنح فإن العقوبة األشد ىي وحدىا التي 

تطبق عمى الجاني 

ي لمجرائم، ولم ينص لم ينص سوى عمى حالة التعدد المادنسي والمالحظ أن المشرع الفر
اعد الخاصة ليذا النوع عمى التعدد المعنوي، ولكن القضاء الفرنسي القديم ىو الذي وضع القو

. شد دون سواىا في حالة التعدد المعنوي لمجرائمق العقوبة االيمن التعدد، وأقر مبدأ تطب

                                                 

. 736، ص 1979وف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار افكر العربي، القاىرة، رؤ  - 1
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المادي والمعنوي، إال أنو  جرائمكان يأخذ بنظام تعدد ال وبالنسبة لممشرع اإليطالي ، فإن
يذىب إلى اعتبار التعدد المادي الذي ال يقبل التجزئة صورة من صور التعدد المعنوي، وىو 

بذلك يمغي التفرقة بين ىذين النوعين من التعدد، بل أنو أضاف إلييما نوعا ثالثا من انواع تعدد 
. لنصوصالجرائم، وىو التعدد الظاىري ل

أحكام تعدد الجرائم في المواد الواردة ضمن الكتاب الثاني فقد أورد  المشرع الجزائري أما 
، الفصل «الجريمة»ل ، الباب األو«األفعال واألشخاص الخاضعون لمعقوبة»: تحت عنوان

. من قانون العقوبات 38إلى  32: ، وذلك في المواد«الجرائم تعدد»: الثالث

يجب أن يوصف »: منو التعدد الصوري عمى النحو التالي 32دة بحيث عّرف في الما 
« عدَّة أوصاف بالوصف األشد من بينياالفعل الواحد الذي يحتمل 

القانون،  فسوما بعدىا من ن 33فقد حدَّد االمقصود بو في المادة  يمَّا التعدد الحقيقأ 
ًً في الجرائم أن ترتكب في وقت»: 33فنصَّت المادة  واحد ، أو في أوقات متعدَّدة،  يعتبر تعددَا

. «عدَّة جرائم ال يفصل بينيا حكم نيائي

: د الجرائم وفقًا لمتشريع الجزائري يتحقق في حالتينوعميو فإنَّ تعد 

إمَّا أن يكون الفعل الواحد مع قابميتو لعدَّة أوصاف قانونية، وىنا يكون التعدد من النَّاحية  .1
. المجردة فقط

مَّا أن ترتكب عدّ  .2 وىنا يكون التعدد ماديًا  مستقمة،لعدَّة جرائم  مكونة ميةاجرإة أفعال واإ
 .ممموسًا وفعمياً 

سواء عمى المستوى  الجرائم،ونظرًا لكل ما سبق ذكره، تظير لنا األىمية القانونية لتعدد 
والجزاء  جانب اتصالو بالنَّظرية العامة لمجريمةإلى فيو  ،العممي عمى المستوى ذاكالنَّظري، و

ذلك أن تحديد وحدة الفعل أو تعدد الجرائم يتوقف عمى دراسة وحدة وتعدد السموك  الجزائي
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قاضي ىذه المسألة، وىذا ما يجعمو في مواجية العديد ح عمى الإال أنَّو كثيرًا ما يطراإلجرامي، 
  :كييف واختيار العقوبة المالئمة لذامن اإلشكاليات المتعمقة بالت

ماىية تعدد الجرائم؟ وما حكم قيامو  :ىيدد صتطرح في ىذا الاإلشكالية التي فإن   
  عمى تقدير العقوبة المالئمة لمجاني؟

إلى فصمين أساسيين ؛ بحيث يتم ولدراسة ىذه اإلشكالية، ارتأينا تقسيم ىذا البحث  
تم في المبحث يتخصيص الفصل األول لدراسة ماىية تعدد الجرائم بنوعيو، ونقسمو إلى مبحثين 

تعريفو وطبيعتو القانونية، بعد تمييزه عن ل ، وذلك بالتعرضالتعدد الصوريدراسة ول  األ
المطمب الثاني في األنظمة المشابية لو، وذلك ضمن المطمب األول، أمَّا أو  األوضاع مختمف

. لمجرائم د الصوريعدفنتعرض لدراسة شروط قيام حالة الت

لتي قمنا من قي متبعين نفس المنيجية اه لدراسة التعدد الحقيصخصوالمبحث الثاني ن 
المطمب األول لتعريفو وتمييزه عن مختمف  د المعنوي، بحيث نتعرض فيخالليا بدراسة التعد
. لمجرائم شروط قيام التعدد الحقيقي معو، أمَّا في المطمب الثاني فنبرز األنظمة التي تتشابو

لمعقاب في حالة قيام تعدد الجرائم  دراسة السياسة المتبعةفسنقوم بالثاني أما في الفصل  
د الصوري الذي دبنوعيو، فيخصص المبحث األول لدراسة العقوبة المقررة لمجاني في حالة التع

نقسمو بدوره إلى مطمبين، ندرس في المطمب األول المبادئ التي تحكم العقوبة األشد، والمطمب 
. الثاني اآلثار المترتبة عن الحكم بالعقوبة األشد

المبحث الثاني فيخصص لدراسة العقوبة المقررة لمجاني في حالة التعدد الحقيقي،  أما 
 أمامطمبين، ارتأينا دراسة األنظمة السائدة في العقاب في المطمب األول،  إلىويقسم ىو بدوره 

العقاب في حالة التعدد  ة المشرع الجزائري عمىخطفي المطمب الثاني فنخصصو لدراسة 
 .الحقيقي
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حرة يقرر ليا القانكف عقكبة  إرادةعف  تعرؼ الجريمة عمى انيا كؿ فعؿ غير مشركع صادر      
ك االشكاؿ ال يطرح في حالة ما اذا ارتكب الشخص جريمة كاحدة فبمجرد احالتو . اكتدبير أمف

دة عمى المحكمة كثبكت ادانتو يحكـ عميو كفقا لمقانكف لكف االشكاؿ يبرز عندما يرتكب الشخص ع
جرائـ في آف كاحد اك في اكقات مختمفة دكف اف يصدر حكـ نيائي في احداىا اكاف يككف الفعؿ 

. مسالة تعدد الجرائـ  االجرامي يقبؿ عدة اكصاؼ اجرامية كىذا ما يطرح

   فما المقصكد بتعدد الجرائـ ؟

: تقسيمو الى مبحثيف الذم ارتاينا  ىذا ما سنتناكلو بالدراسة ضمف ىذا الفصؿ

. التعدد الصكرم لمجرائـ : لمبحث األكؿ ا

. التعدد الحقيقي لمجرائـ:  المبحث الثاني 
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التعــدد الصـوري لمجـرائم : المبحث األول

كقائع القضية في كضع إفَّ أكؿ مسألة تعترض القاضي عندما يتصؿ بأم ممؼ جزائي ىي  
اجب التطبيؽ، كيطمؽ عمى ىذه العممية ص القانكني الكالفّن  عمىمسارىا القانكني، كذلؾ بإسقاطيا 

كاحد ، غير أنَّو كفي الكثير مف األحياف ما يجد القاضي نفسو أماـ فعؿ (بالتكييؼ القانكني)
يخضع ألكثر مف كصؼ قانكني، كىذا ما يعرؼ بالتعدد الصكرم لمجرائـ، كالذم سيتـ التعرض 

 .كشركط قياـ ىذه الحالة  نكنيةإبراز تعريفو، طبيعتو القا إليو ضمف ىذا المبحث، محاكليف

. تعريـف التعـدد الصـوري وطبيعتـو القانونيـة: المطمـب األول

م لمجرائـ يعني الحالة التي يرتكب فييا الجاني فعال كاحدا تترتب عميو أكثر ركالتعدد الص 
نص مف النصكص القانكنية، كيطمؽ عميو ، فينطبؽ عمى ىذا الفعؿ أكثر مف اجرامية مف نتيجة

كعند تحميؿ اآلثار التي أدل إلييا  ؿ الجرائـ ال يحدث إال في التصكربالتعدد الصكرم ألف فص
الفعؿ اإلجرامي، كىذا الفعؿ لكحده يتحقؽ بو اعتداء عمى حقكؽ متعددة يحمييا القانكف، لذا سنقـك 

َـّ نتعرَّ  ض لمكقؼ في ىذا المطمب بذكر مختمؼ التعريفات الفقيية التي ذكرت في ىذا الشَّأف، ث
ابية لو جانب تمييزه عف مختمؼ األنظمة المش إلىمف التعدد الصكرم ك القضاء  يعات التشر

. بدقة القانكنية قصد تحديد طبيعتو

 يتعريـف التعـدد الصـور: األول الفـرع

تعدد األكصاؼ الجرمية »: بعدة تعريفات منيا  عرؼ الفقو التَّعدد الصكرممن حيث الفقو  -1
د؛ حيث يسكغ القكؿ بأفَّ ىذا الفعؿ تقـك بو عدَّة جرائـ، بحيث أف كؿ كصؼ جرمي لفعؿ الكاحؿ

 1 «لتقـك بو جريمة عمى حدّن 

                                                 

ديكاف المطبكعات : الناشر، «الجزاء الجنائي»عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ، الجزء الثاني،    -1
 .506، ص 2002الجامعية، طبعة 
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إمكانية اف يككف »كفي ىذا السياؽ عرؼ الدكتكر عبد اهلل سميماف التعدد الصكرم عمى أنو 
 مف نص قانكني أف يخضع ألكثر الفعؿ اإلجرامي الكاحد محال لعدة تكييفات قانكنية، بحيث يمكف 

. 1«مجـر

كيرل الدكتكر شكرم الدقاؽ أف التعدد الصكرم يفترض سمككان كاحدان قد ارتكب كتكلَّد عنو  
. 2أكثر مف جريمة

جاني سمككان إجراميان ؾ اؿؿسمأفَّ اعتبار التعدد الصكرم األستاذ رؤكؼ عبيد الى كذىب  
. دأف يخضع ألكثر مف كصؼ قانكني كاحيمكف  كاحدان لكف

يقبؿ الصكرم ىك أف يرتكب الشخص فعال كاحدان  قيعة فيرل أف التعدد سأحسف بك األستاذمَّا أ   
. 3كيخضع مف حيث الجزاء ألكثر مف نص ،أكصاؼعدَّة 

مَّا الفقو الفرنسي فيرل بعضيـ أف التعدد الصكرم يفترض ارتكاب فعؿ كاحد يحتمؿ عدَّة أ 
. 4تكييفات بسبب مخالفتو لعدة نصكص جنائية

ارتكاب فعؿ كاحد تتحقؽ بو مخالفة »: بأنّنو  stefani, levasseur, Boulocكما عرفو  
  5«عدة أحكاـ قانكنية

نشاط إجرامي كاحد لعدَّة نصكص جنائية تتضمَّف بأنو خضكع  »: Merle,Vetuكما عرفو  
 .«تجريمات كعقكبات مختمفة

 

                                                 

 .229دار الجامعات المصرية، ص  : شكرم الدقاؽ، تعدد القكاعد كتعدد الجرائـ، رسالة دكتكراه، الناشر   -1
 268 ، ص2002طبعة . الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية: احسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي العاـ، الناشر   -2

3 -   Donnedieu de vabres. Traité du droit criminel et de législation pénale comparé Sirey 3 ED . 1947. P 474. 
4 -   Stefani, levasseur, Bouloc , droit pénal général .Edition Dalloz. 1997, P 489 

5 -   Merle vetu. Traité du droit criminel. Édition Cujas. 1967, P 269. 



                          ماهيـة تعـدد الجـرائمماهيـة تعـدد الجـرائم                                                                    :           :           الفصل األولالفصل األول
 

10 

 

 من حيث القانون  -2

مف قانكف العقكبات  32الصكرم لمجرائـ في المادة  التعدد فقد عرؼ المشرع الجزائرم اما
يجب أف يكصؼ الفعؿ الكاحد الذم يحتمؿ عدَّة أكصاؼ بالكصؼ األشد مف »: التي تنص عمى

كىك نفس اإلتجاه الذم ذىب نفس اإلتجاه الذم ذىب إليو المشرع الفرنسي في المكاد  «بينيا
. مف قانكف العقكبات132/7إلى  132/2

ف الفعؿ الكاحد عدَّة »: مف قانكف العقكبات 32قد نصَّت المادة ف المصرم ؼأمَّا القانك  إذا ككَّ
. «الجريمة التي عقكبتيا أشد كالحكـ بعقكبتيا دكف غيرىاجرائـ، كجب اعتبار 

: 1994مف قانكف العقكبات البمجيكي المعدلة سنة  65كما تنص المادة  

«Lors qu'un même fait constitue plusieurs infractions, ou lorsque   différentes 

infractions soumises simultanément au même juge de fond, 

constituent la manifestation successive de la même intention délictueuse la peine  la 

plus forte sera prononcée». 

مف قانكف العقكبات  57م المادة كلقد عبر المشرع األردني عف حالة التعدد المعنكم ؼ
ذكرت أنو إذا كاف لمفعؿ عدة أكصاؼ  »بالنص عمى »اجتماع الجرائـ المعنكم «تحت عنكاف 

  1.«جميعيا في الحكـ، فعمى المحكمة أف تحكـ بالعقكبة األشد

 من حيث القضاء    -3

 32بو المادة قد كرست المحكمة العميا المفيـك الذم جاءت اما بالنسبة لمكقؼ القضاء ؼ  
إذا كاف الفعؿ الكاحد يحتمؿ عدة أكصاؼ، »: قراراتياحدل مف قانكف العقكبات، حيث جاء في إ

                                                 

 .139، ص 2004محمد سعيد نمكر، دراسات في فقو القانكف الجنائي، دار الثقافة، طبعة    -1
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مف قانكف العقكبات،  32بالكصؼ األشد طبقان لمقتضيات المادة  ققضاه المكضكع تكييؼعمى  فتعيّن 
. 1«ال ترتب عمى ذلؾ النقضاك

د بجنحة السرقة كاالشتراؾ فييا ال يمكف كصؼ الفعؿ الكاح»قرار آخر في كما جاء  
 . 2«ذلؾ النَّقض ال يترتب عفإكمؤاخذة المتيـ عف الكصفيف معان في نفس القرار، ك

محكمة الجنايات إف كصفت جريمة كاحدة بكصفيف مختمفيف، »كلقد جاء في قرار آخر  
المطعكف فإنيا تككف بقضائيا كما فعمت قد خالفت القانكف، كمتى كاف ذلؾ استكجب نقص الحكـ 

 .3فيو
 .لمجرائم لمتعـدد الصـوري القانونيـة ـةطبيعال: ـرع الثانـيالفـ

ـ القانكنية، أكال تمييزه عف بعض النظَّ ة القانكنية لمتعدّند الصكرم كجب عمينا لتحديد الطبيعؿ 
 :التي تتشابو معو إلى حد كبير

: التعــدد الصـوري وتعــدد النصـوص. 1

تزاحـ ظاىرم لنصكص تجريـ متعددّنة إزاء »: بأنوالنّنصكص  أكعدد القكاعد تالفقو  يعرؼ
إحداىا فقط ىك كاجب ف فعؿ كاحد، عمى نحك يتبيف بو بعد تفسير صحيح ليذه النصكص، أ

 .4«التطبيؽ كأف سائرىا متعيف االستبعاد

ذلؾ حالة اإلبف الذم يقتؿ كالده أك أحد أصكلو الشرعييف، فيذه الجريمة تنطبؽ عمييا  ك
لة ؾشـك العقكبات، مف القانكف 258قانكف العقكبات، ككذا المادة  254المادة سبيؿ مثاؿ كعمى 

                                                 

 .136مجمكعة قرارات الغرفة الجنائية، صفحة  11/6/1981الغرفة الجنائية، قرار    -1
،    89، سنة 2لممحكمة العميا، العدد  ، المجمة القضائية 36-165، رقـ الممؼ 25/12/1984الغرفة الجنائية الثانية، قرار    -2

 .312ص 
 .260العدد الثالث، ص  -1993المجمة القضائية  12/4/1988القرار الصادر بتاريخ    -3

ب حسني   -4 ت اللبناني، القسم العام ، دار النقري للطباعة، طبعة  محمود نجي ، 649، ص ص 1975، شرح قانون العقوبا

650.. 



                          ماهيـة تعـدد الجـرائمماهيـة تعـدد الجـرائم                                                                    :           :           الفصل األولالفصل األول
 

12 

 

أحد النّنصكص إف كاف ينص تعدد النصكص ال تثار إذا ما حسـ المشرع صراحة باستبعاد تطبيؽ 
. 1«أشد ما لـ يشكؿ الفعؿ جريمة... »عمى مثال 

المكظؼ »الفقرة الثانية التي نصت  223ة المادفي في قانكف العقكبات الجزائرم  كما أنو 
 لو إلى شخص يعمـ أنو ال حؽ 222بتسميـ إحدل الكثائؽ المعينة في المادة  يأمرالذم يسمـ أك 

ف الفعؿ إحدل الجرائـ األشد المنصكص عمييا في المكاد ... فييا . 2«134إلى  126ما لـ يككّن

 :مثمت فيكتص زع بيف النصكافتإيجاد معايير لحسـ اؿ لفقياءكقد حاكؿ ا 

النص الخاص عمى النص العاـ إذا كجدت عف  نصكص قانكنية تنظيمية  النزاع :التخصيــص
لى النص العاـ، كيصبح بذلؾ النص الخاص كاجب عيتـ ترجيح النص الخاص المطركح فإنو 

ق إحتكائ  التطبيؽ، كىذا األخير يحتكم عمى كؿ العناصر التي يحتكييا النص العاـ، مضافان إلييا 
مشددة، كىي تعتبر اؿظركؼ اؿة بفالمقترعمى عناصر لـ ترد في النص العاـ ، كما ىك الحاؿ في  

 . 3عقكبات 350نصكصان خاصة بالنسبة لممادة 

التبعيـة 

يتحقؽ عندما يككف ىناؾ نص أك نمكذج يعتمد في خصائصو عمى نمكذج آخر، فيصبح  
جريمة الشركع إذا تمت الجريمة، فإف النص : ىك األصؿ ، كاألكؿ احتياطي، كمثالو الثاني النّنص

. 4الشركع حالةاألصيؿ الذم يعاقب عميو يغني عف النص االحتياطي الذم يحكـ 

 

                                                 

 .109رجع السابؽ، صشكرم الدقاؽ ، الـ   -1
جريمة التزكير في بعض الكثائؽ كالشيادات التي تصدرىا اإلدارات العمكمية، أما المكاد المحاؿ عمييا  222تضمنت المادة    -2

 .فتتعمؽ بالرشكة كاستغالؿ النفكذ 134إلى  126مف 
 .112، 111شكرم الدقاؽ، المرجع السابؽ، ص ص    -3
 .112ابؽ، ص شكرم الدقاؽ، المرجع الس   -4
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: االستغـراق أو الجب

ة ما تحكميا أخرل، كلكف في إطار جريـيتحقؽ عندما تككف الكاقعة المنصكص عمييا في  
بالتطبيؽ ألنيا استغرقت القاعدة األكلى، كمثاؿ  أكثر اتساعان لذا فإف القاعدة األخيرة ىي األكلى

كيقـك بالسرقة فيك في الحقيقة ارتكب جريمتيف، انتياؾ  ذلؾ الشخص الذم يدخؿ منزؿ الغير
قانكف عقكبات، ككذا السرقة المنصكص عمييا في  295حرمة منزؿ المنصكص عمييا في المادة 

. 1في ىذه الحالة يعاقب عمى السرقة فقط لجانيا أفَّ إال  ىا مف نفس القانكف،كما بعد 350المادة 

: التعـدد الصـوري والجريمـة المتعديـة القصـد. 2

إحداث نتيجة معينة، كلكنو  إلىىي اتجاه إرادة الجاني »: يقصد بالجريمة المتعدية القصد 
لقانكف ، كمف أمثمتيا في ا 2«، تتجاكز النتيجة التي اتجيت إلييا إرادتوأخرليتحقؽ بفعمو نتيجة 

قانكف  271المادة طبقا إحداثيا  قصد الجزائرم ؛ الضرب كالجرح العمدم المفضي إلى كفاة دكف
. الفقرة الثانية العقكبات

: التعــدد الّصـوري والتعــدد الحقيقـي. 3

يقصد بالتعدد الحقيقي لمجرائـ أف يرتكب الشَّخص عدَّة جرائـ دكف أف يفصؿ بينيا حكـ  
.   لجاني في ىذه الحالة بالعقكبة األشد، كيعاقب ا 3نيائي

كعميو يتضح أفَّ لكال النَّظاميف نفس األثر الجزائي باعتبار القانكف أخضعيما لنفس  
المعاممة العقابية رغـ اختالؼ آراء الفقياء كمكاقؼ التشريعات حكؿ كجكد أك عدـ كجكد تفرقة بيف 

. النظاميف

                                                 

 .113شكرم الدقاؽ، المرجع السابؽ، ص    -1
  32، ص 1994ديكاف المطبكعات الجامعية، طبعة : عادؿ قكرة، محاضرات في قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الناشر   -2
 .مف قانكف العقكبات الفرنسي 132/2قانكف عقكبات جزائرم، كتقابميا المادة  33المادة    -3
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ماداـ ما باعتبار أفّن التفرقة ليست ليا أىمية بينما يذىب البعض إلى عدـ التمييز بينو 
  1الجزاء في كمييما يخضع لتطبيؽ العقكبة األشد

تفرقة بينيما استنادان إلى أفَّ التعدد الصكرم  إلى كجكد بينما يذىب البعض اآلخر أفَّ ىناؾ 
أماـ عدَّة يككف أف  ، امَّا التعدد الحقيقي فيشترط فيو 2ال يتكافر إال إذا كجد نشاطا ماديان كاحدا

نة لعدة جرائـ مستقمة، ال يفصؿ بينيا حكـ بات، كبالرغـ مف ىذه التفرقة، فيناؾ  أفعاؿ إجرامية مككَّ
تشريعات تتبنَّى كال المفيكميف بنصكص خاصة، كالقانكف الجزائرم كالمصرم كتشريعات أخرل، 

. لمتشريع اإليطاليالنسبة  تسكم بينيا في نص كاحد، كما ىك الحاؿ ب

: كبعدما ميزنا التعدد الصكرم عف باقي النظـ المشابية لو سنقـك بتحديد طبيعتو القانكنية
فعؿ كاحد، أـ عدَّة ىؿ التعدد الصكرم جريمة كاحدة مادمنا أماـ : قد يثكر التساؤؿ التاليؼ 

قانكنية؟  أكصاؼجرائـ مف نكع خاص ما داـ أفّن ىذا الفعؿ تتحقؽ بو عدَّة 
دة، حيث انقسمكا إلى اتجاىيف أساسييفلإلجابة عمى ىذا ا   :لتساؤؿ لـ تكف آراء الفقياء مكحّن

 .فريؽ يرل بأفّن التعدد الصكرم جريمة كاحدة، كيرل فريؽ آخر بأنَّو عدَّة جرائـ
التعـدد الصـوري جريـمة واحـدة : الفريــق األول

كحدة السمكؾ د الصكرم جريمة كاحدة، بحيث ينظر إلى يرل أنصار ىذا الرأم أفَّ التعد 
المختمفة ككحدة التصميـ الشخصي، كبعبارة اخرل فإنّنو تكجد جريمة كاحدة  جرائـالذم أسفر عف اؿ

كال تتحقؽ الجريمة كحدثيا إال .إذا أراد اعتداءا كاحدان ، كليس مف المحتمؿ تحقؽ المخالفات األخرل
المادم محتفظان بكحدتو إذا جمعت بيف عناصرىا كحدة مادية ككحدة معنكية، أم إذا كاف ركنيا 

 .3مككذلؾ ركنيا المعنك
 

                                                 

1 -   onndieu de Vabre . OP. CIT. P 475, N°83 
 185، ص 1963، رسالة دكتكراه، طبعة  تعدد الجرائـ كأثره عمى العقكبة كاإلجراءات: ألفكنس حنا ميخائيؿ   -2
 .187ألفكنس ميخائيؿ، المرجع السابؽ، ص    -3
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 كحدة النتيجة كارتباطيا بكؿ فعؿ ارتكب في: كتتحقؽ كحدة الركف المادم بتكافر أمريف 
ّـن  تتحقؽ ليذا ة فتعني أفَّ ركنيا المعنكم كاحد، كا الكحدة المعنكمسبيؿ تحقيقيا بعالقة سببية، أ

األفعاؿ التي ارتكبت في سبيؿ تحقيؽ الجريمة، الركف كحدتو إذا انصبَّت عناصره عمى جميع 
. كعمى النتيجة التي ترتبت عمى ىذه األفعاؿ

شد مف بيف القكؿ أف التعدد الصّنكرم ال تقـك بو إال جريمة كاحدة ؛ ىي الجريمة األ ك
، فيذه الجريمة ىي التي يحكـ بعقكبتيا كحدىا،  1الجرائـ التي تقـك باألكصاؼ الجرمية المتعددة

ة ذلؾ أنَّو لـ يرتكب سكل فعالن كاحدان فيعت كلما كانت كؿ  .بر الجاني أنو لـ يرتكب سكاىا كحجَّ
ا تعدد األفعاؿ، كيبني عمى حتـ، فإفَّ تعدد الجرائـ يفترض خاصا بيا تتطمب فعالن  اجريمة عمى حد

ستعماؿ مصطمح تككف الجريمة كاحدة، كمف ثَـّ ال يككف ا أفذلؾ أنو إذا كاف الفعؿ كاحدان، فال بدَّ 
. إال عمى سبيؿ المجاز فقط" التعػدد"

التعـدد الصـوري عـدة جـرائم : الفـريق الثانـي

أم أفَّ التعدد المعنكم لمجرائـ ال يعتبر جريمة كاحدة بؿ عدَّة جرائـ، ألفَّ يرل أنصار ىذا الر
ة عمى السمكؾ الكاحد؛ لذلؾ المخالفات المتعدَّدة تتضمّنف بالضركرة تعددان في النتائج القانكنية المترتب

بيا المشرع قانكنان، سكاء  كمما ترتب عمى المسمؾ أكثر مف نتيجة يعتديتكافر فإفَّ التعدد الصكرم 
. كانت النتائج متماثمة أك مختمفة

كيشترط لتكافر التعدد الصكرم أف يتعدد المكقؼ النفسي لمجاني تجاه كؿ نتيجة مف النتائج  
 .2مالقصد الجنائي أك الخطأ غير العمدالمتحققة، سكاء في شكؿ 

                                                 

 .644محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص    -1
 .532، ص 1990ات، القسـ العاـ، طبعة قانكف العقكب. مأمكف محمد سالمة   -2



                          ماهيـة تعـدد الجـرائمماهيـة تعـدد الجـرائم                                                                    :           :           الفصل األولالفصل األول
 

16 

 

فمف يقتؿ بعيار كاحد أكثر مف شخص نككف بصدد تعدد معنكم بيف جريمتي القتؿ، المتيف تحققتا، 
كذلؾ مف يغتصب فتاة في مكاف عاـ يرتكب جريمتيف متعددتيف تعددان معنكيان، متمثمتيف في ىتؾ 

. عرض كفعؿ عمني مخؿ بالحياء

 جريمة ماداـ أف ىذا الفعؿ ينطبؽ عميو أكثر مف نمكذج أكثر مفد الكاح يتكلد عف الفعؿ 
أف يصدر عف الشخص أكثر مف فعؿ كاحد  عكس  ،إجرائي مف الناحية القانكنية، كالعكس صحيح

ىك في منطؽ األمكر الكاقعية مككنان ألكثر مف جريمة، إال أنَّو كطبقان لممفيـك القانكني ال يشكؿ إال 
ذه الحالة ال يحكميا إال نمكذج قانكني كاحد، الجريمة المنصكص عمييا في جريمة كاحدة، ألفّن ق

عقكبات، كالتي تتعمؽ بحالة القتؿ المقترف بجناية أك جنحة، ففي ىذه الحالة تقع   1 263 المادة 
عف األخرل في أركانيا، كحتَّى مف حيث الكصؼ تستقؿ مف حيث الكاقع جريمتاف، كؿ منيما  

ف ثمَّة يتعيف عمى القاضي جعؿ المشرع مف ىاتيف الجريمتيف جريمة كاحدة، ـك الجزائي، كرغـ ذلؾ
بيذا النَّمكذج، كالتصدم ليذه الحالة باعتبارىا جريمة كاحدة ال جريمتيف، كحكمة ذلؾ ىك  قيدالت

عف نفس الفعؿ أكثر مف مرة،  لة في عدـ جكاز معاقبة الجانيمراعاة اعتبارات العدالة المتمث
طبؽ بشأنيا جميعا عقكبة كاحدة كيطمؽ عمى ىذه العممية بالتكحيد القانكني لمجرائـ كبالتالي م
  2المتعددة

شـروط قيام حالة التعـدد الصـوري لمجـرائم : المطمب الثاني

كصؼ الفعؿ الكاحد الذم يحتمؿ عدَّة  عمى ضركرةمف قانكف العقكبات  32نصت المادة 
: ط تحقؽ التعدد الصكرم تتمثؿ فيكة فإفَّ شرأكصاؼ قانكنية بالكصؼ األشد، كمف ثَـّ 

. ارتكاب الشخص لفعؿ كاحد: الفػرع األكؿ -

                                                 

أك صاحب أك تمى جناية أخرل، مما يعاقب باإلعداـ إذا كاف ع يعاقب عمى القتؿ باإلعداـ إذا سبؽ .ؽ 263تنص المادة    -1
 الغرض منو  إما إعداد أك تسييؿ أك تنفيذ جنحة أك تسييؿ فرار مرتكبي ىذه الجنحة أك الشركاء فييا، أك ضماف تخمصيـ مف

 .عقكبتيا
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 .خضكع الفعؿ لعدة أكصاؼ قانكنية: ثانيؿالفػرع ا -

ذا تخمؼ أحد ىاذيف الشرطيف فإف حالة  التعدد المعنكم ال تككف متكافرة كعميو اذا تعددت  كا 
ذا . نكنية، كنككف بصدد تعدد مادم لمجرائـجرمية فسكؼ تتعدد معيا األكصاؼ القاعاؿ اإلاألؼ كا 

كاف الفعؿ الكاحد كلـ يتعدد الكصؼ القانكني فيذا يعني أننا بصدد جريمة كاحدة، كال يككف ىناؾ 
 .1أم اجتماع أك تعدد لمجرائـ

ارتـكاب الشخـص لفـعل واحـد : الفـرع األول
 ، لذاعف التعدد الحقيقي ة التي تميز التعدد الصكرممساسيعتبر ىذا الشرط النقطة األ 

: لمسألتيف ميمتيف بالتطرؽ نتعرض لدراسة ىذا الشرطس
. مفيـك الفعؿ: األكلى -
 .معيار تحديد كحدة الفعؿ: الثانية -

: مفيـوم الفـعل
« النشاط اإلجرامي»لقد استعمؿ المشرع مصطمح الفعؿ في حيف أف المصطمح المالئـ ىك 

. ما يضـ عدة مراحؿككف الفعؿ ما ىك إال جزء مف النشاط عند

كالسمكؾ اإلجرامي ىك عنصر مف عناصر الركف المادم، لمجريمة، ككف الجريمة ىي 
      نمتمس جميع الجرائـ ففيسمكؾ تتحقؽ في العالـ الخارجي، لو مظاىره المادية المممكسة، كلذلؾ 

. دائما ىذا العنصر المادم، كبدكنو ال تقـك الجريمة

َـّ إذا دمحالن لمتجريـ إال إذا دخؿ مرحمة البكبكجو عاـ ال يككف السمكؾ  ء في التنفيذ، كمف ث
يجب أف يدخؿ مرحمة الشّنركع كلكف تكقؼ السمكؾ عند الفعؿ التحضيرم فال يككف محالن لمتجريـ، 

. سكاءا كاف سمكؾ إيجابيا اك سمبيا في الجريمة
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ؿ في حركة عضكية يقـك بيا يتمث عندما  يككف السمكؾ اإلجرامي إيجابيان : السمـوك اإليجابـي. أ
 .جني عميوالجاني، كتحريؾ اليد لضرب الـ

رة في قانكف العقكبات ىي جرائـ إيجابية، مثؿ السرقة كالقتؿ   معظـ الجرائـ المقرَّ
كىي جرائـ إيجابية ألفَّ العمَّة مف تقريرىا ىي معاقبة اإلقداـ عمييا بفعؿ إيجابي . 1الخ..كالضرب

. ىاكليس اإلحجاـ عف ارتكاب

. عمى النحك الذم تبتغيو لحركةإلى ادة تدفع أعضاء الجسـ راتحقيؽ آثار اإلمف أجؿ كيقـك 

: السـموك السمبـي. ب

 يأمرشخص عف إتياف فعؿ معيف اؿاع إحجاـ في جرائـ االمتفدكر السمكؾ السمبي  جسدكيت 
مف  327ق المادة بو القانكف في ظركؼ معينة، بشرط كجكد كاجب قانكني يمزمو بيذا الفعؿ، مثاؿ

 .ؿ لمف لو الحؽ في حضانتوؼقانكف العقكبات المتعمقة بعدـ تسميـ الط

كيثكر التساؤؿ حكؿ ما إذا كاف ثمَّة طائفة مف الجرائـ تككف بيف الجريمة السمبية كالجريمة 
فعمى سبيؿ المثاؿ، ىؿ يسأؿ مف . تناعـاإليجابية، كيتمثؿ ىذا الصنؼ في الجريمة اإليجابية باال

تنع ـأك مف ا ،ف ماتأ إلىتناعو مف أحجـ عف تقديـ الغذاء إلى غيره ـبسبب ا العمد القتؿجؿ أ
. في الكقت الذم كاف يغرؽ فيو؟عف تقديـ المساعدة لغيره 

استثناء ما نص عميو القانكف صراحة في ب كالجكاب يككف بالنفي، فال جريمة إيجابية باالمتناع
أك العناية  ـاعسنة الط 16ف قاصر ال يتجاكز ع عمدا عع التي تعاقب عمى مف.ؽ 269المادة 

. إلى الحد الذم يعرض صحتو لمضّنرر

متناع عمى االتعاقب  التي الفقرة الثانية مف قانكف العقكبات 182كما نص عميو في المادة  
نما متناعحالة خطر، فيك ال يشكؿ جريمة إيجابية باال عمدان عف تقديـ مساعدة لشخص في ، كا 
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أجؿ القتؿ العمد إذا مات  مف ، فال يسأؿ مف امتنع عف تقديـ المساعدةيمة امتناعمجرد جر
نَّما يسأؿ عف جنحة عدـ تقديـ المساعدة  ،الذم كاف في حالة خطرالشخص   .شخص  إلىكا 

خضـوع الفعـل لعـدة أوصـاف قانونيـة : الفــرع الثانـي

تفى تعدد األكصاؼ القانكنية بأف كاف يمثؿ ىذا الشرط جكىر التعدد المعنكم لمجرائـ، فإذااف 
يقتضي لمفعؿ كصؼ جرمي كاحد فال تقـك سكل جريمة كاحدة، كال يككف ىناؾ تعدد جرائـ، كعميو 

لقياـ التعدد الصكرم لمجرائـ أف يرتكب فعؿ كاحد، كيخضع لعدَّة أكصاؼ قانكنية، كالكصؼ ىك 
عدد تكييفات الفعؿ تأف تالمتصكر ثـ فمف  التكييؼ القانكني المستخمص مف نص التجريـ، كمف

عدد الجرائـ في ىذا المعنى، كخضكع نفس الفعؿ لعدَّة أكصاؼ قانكنية يتحقؽ بإحدل تالكاحد، فت
: الطريقتيف، كىما

. عدة نصكص قانكنية مختمفة  طبؽ عمى الفعؿ الكاحدأف يف .1
 .1أف يصيب الفعؿ الكاحد نصان كاحدان عدَّة مرَّات .2

: وص قانونيـةمخالفـة عـدَّة نصـ. 1
مكف يقـك بيتؾ عرض فتاة في ساحة عمكمية، ؾفي ىذه الحالة تككف النّنصكص متباينة، 

، كالثاني الفعؿ (عقكبات 335المادة )أكليما ىتؾ العرض : فإفَّ ىذا الفعؿ يصيب نصيف مختمفيف
. (عقكبات/  333المادة )ني المخؿ بالحياء ؿالع

صابة آخر إ، أك (عقكبات/ 254المادة )ق قتؿ شخص أك كمف يطمؽ عياران ناريان يترتب عمي 
 .(عقكبات/ 264المادة )بجراح 

كما في المثاؿ األكؿ، كالفعؿ الذم تتعدد  أكصافوكيفرؽ البعض بيف الفعؿ الذم يتعدد 
نتائجو كما في المثاؿ الثاني، فالفعؿ كاحد في كمتا الحالتيف، كلكف في حالة تعدد األكصاؼ 
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فالكقائع متعددة كغير  إلييا القانكف مف زكايا مختمفة، أمَّا في حالة تعدد النَّتائجالكاقعة كاحدة ينظر 
. تتعدد النّنصكص القانكنية المطبقة تو النتائجامتجانسة، كبقدر ق

عمدية، كقد تككف  كميا متعدَّدة، قد تككف جرائما كالنصكص القانكنية القابمة لمتطبيؽ تحقؽ 
. ىا عمديان كالبعض اآلخر غير عمدمكميا غير عمدية، كقد يككف بعض

 -جنح –مخالفات )مف درجة كاحدة، أك درجات مختمفة،  كما قد تككف ىذه الجرائـ 
. (جنايات

ذا تعمؽ األمر بجرائـ غير عمدية   فيرل بعض الفقياء انَّو ينبغي تفادم المعيار المستند كا 
ف دراسة نفسية الجاني في ىذا ضي ـعمى الركف المعنكم، كىذا باعتبار أف القانكف يعفي القا

العمدية في التعدد الصكرم، عند عدـ إمكاف ارتكاب  غير كعميو يتحقؽ كصؼ الجريمة .الصدد
دكف ارتكاب الجريمة األخرل، فالشخص الذم يقكد سيارتو  إحدل الجرائـ بصفة مادية مماثمة

ار أفَّ السرعة المفرطة ىي بسرعة مفرطة كيصيب أحد المارة، فإف الفعؿ في ىذه الحالة كاحد باعتب
عيارا ناريا قاصدان قتؿ " أ"التي جسدت الخطأ المتمثؿ في عدـ مراعاة األنظمة، إال أنَّو إذا أطمؽ 

. فإفَّ جريمة القتؿ تبقى محتفظة بالطبيعة العمدية" ج"فيصيب " ب"

لرصاصة إلى يصيبو بجراح، كتتعدَّل اؼ" ب"عياران ناريان قاصدان قتؿ " أ"كما أنو إذا أطمؽ  
عميو نتيجتيف مختمفتيف، بالرغـ مف أفَّ  تكاحدا، إال أنَّو ترتب" أ"فتقتمو فنجد الفعؿ المرتكب مف " ج"

فة العمدية تبقى متكافرة، ألفَّ العبرة ىي بصدكر نشاط مادم يعبر عف إرادة ارتكابو، كأفَّ  الصّن
أم ركف عمى صب فملـ ، ألنو الغمط في شخص المجني عميو ال أثر لو في تكافر العمد المباشر

الجريمة، بؿ عمى صفة زائدة منيا ىي تعييف المجني عميو، كمف ثَـّ يسأؿ الجاني عف  أركافمف 
. 1الجريمة ذات الكصؼ األشد
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ة الجاني عف جريمة الشركع بالنسبة لمضحية المقصكدة، مسائؿكما ذىب الفقياء إلى القكؿ ب 
. غير المقصكدة كعف جريمة غير عمدية بالنسبة لمضّنحية

أنو يجعؿ مف الفعؿ الكاحد مرتبان لنكعيف مف  أساسعمى انتقد  غير أفّن ىذا الرّنأم 
ائية ترفض أف يككف الفعؿ الكاحد عمديان كغير زعمدية كغير عمدية، كالمبادئ الج ،المسؤكلية

. 1في نفس الكقت اعمدم

: مخالفـة النـص عـدة مـرات. 2

: ص الكاحد عدَّة مرَّات، كتتحقؽ ىذه الصّنكرة بإحدل الكسيمتيففي ىذه الحالة يتـ مخالفة الفّن  

عدّنة نتائج متماثمة، كمف يطمؽ عياران ناريان فيقتؿ  قأف يرتكب الجاني فعالن كاحدان يسفر عف: األولى
. مف نفس المنزؿ مممككة لشخصيف أشياءعدَّة أشخاص، أك يسرؽ 

في نشاط كاحد عمى مجني عميو كاحد، بحيث تككف أف يقـك الجاني بعدَّة أفعاؿ متالحقة : الثانية
فعاؿ مف نكع كاحد، كمف يضرب شخص عدَّة ضربات، أك كمف يقتؿ آخر بعدّنة أعيرة ىذه اال

كالنتيجة كاحدة تبعان لذلؾ، كبالتالي  ،نارية، فاألفعاؿ متعدّندة كمتتابعة عمى مجني عميو كاحد
. فالجريمة كاحدة

يقـي لمجـرائم التعــدد الحق: المبحث الثـاني

النظم المشابية لو  باقي تعريـف التعـدد الحقيقـي لمجرائـم وتمييزه عن: المطمب األول

قي ـدد الحقيـالتع تعريـف: الفـرع األول

، كىذا خالفان لتعريؼ الصكرم، مد الحقيؽلب التشريعات ميمَّة تعريؼ التعدلقد تكلَّت أغ 
. لوحك الفقو كالقضاء الذم لـ يحظ بتعريؼ لو، نظران لتضارب آراء
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كقائع جنائية، تستقؿ الكاحدة  أف يرتكب الجاني عدّنة»د الحقيقي بأنَّو الفقو التعدؼ فقد عر 
  «عف األخرل، كيعني ذلؾ كجكد عدَّة أفعاؿ يقـك كؿ منيا بفعؿ كتصميـ مستقؿ

فو الدكتكر محمكد محمكد مصطفى  شخص لعدة جرائـ حالة ارتكاب اؿ»: أنو عمى كقد عرّن
  «نيائيان عمى كاحدة منيا بؿ أف يحكـ عميوؽ
يعتبر تعددا في الجرائـ »منو عمى أنَّو  33كقد عرفو قانكف العقكبات الجزائرم في المادة  

« ال يفصؿ بينيا حكـ نيائيعدة جرائـ أف ترتكب في كقت كاحد أك في أكقات متعدّندة 
في الجرائـ أف ترتكب جريمة مف يعتبر تعددان »: كقد عرؼ المشرع الفرنسي التعدد الحقيقي 

. 1«كـ نيائيان عف جريمة أخرلاطرؼ شخص قبؿ أف يح
المقيدة  عدد العقكباتتت»لمصرم عمى أف امف قانكف العقكبات  33كما نصّنت المادة  

« 336ك  35بنص المادتيف  استثنيما  إالّن  لمحرية
 بنصيا ة التعدد الحقيقيمف قانكف العقكبات السكرم اثر قياـ حاؿ 204ت المادة تضمفَن كما  

إذا ثبتت عدَّة جنايات أك جنح، قضي بالعقكبة لكؿ جريمة، كنفذت األشد دكف سكاىا، عمى »: بأنيا
. «أنو ال يمكف الجمع بيف العقكبات المعينة لمجريمة األشد إال بمقدار نصفيا

تت عدة إذا ثب » ردني عمى أنوالفقرة األكلى مف قانكف العقكبات اال 72كتنص المادة  
. جنايات كجنح قضي بعقكبة لكؿ جريمة، كنفذت العقكبة األشد دكف سكاىا

عمى أنو يمكف الجمع بيف العقكبات المحكـك بيا، بحيث ال يزيد عف مجمكع العقكبات المكقعة 
« عمى اقصى العقكبة المعينة لمجريمة األشد إال بمقدار نصفيا

إذا كاف مف »: لجرائـ، فجاء في احد قراراتوكقد كرَّس القضاء الجزائرم التعدد الحقيقي ؿ 
بخالؼ ذلؾ، إذا عقكبات، فإفَّ األمر / 32الالـز إعطاء الفعؿ الكاحد الكصؼ األشد كفقان لممادة 
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تعدّندت الكقائع، ككانت كؿ كاحدة مستقمة عف األخرل، ففي ىذه الحالة يعطي لكؿ كاقعة كصفيا 
. 1 «...لمحرية لبةضائية، كالحكـ فييا بعقكبة كاحدة ساالقانكني، كيمكف إجابتيا في نفس الجية الؽ

كلما كاف ثابت أف الكقائع ال يفصؿ بينيا حكـ نيائي فيعتبر ذلؾ »كما جاء في قرار آخر  
  2«مف قانكف العقكبات 33تعددا لمجرائـ كفقا لممادة 

تمييـز التعـدد الحقيقي عن بعـض النظـم المشابيـة لو : الفـرع الثاني

بيف النظـ المشابية لو عف ينبغي عمينا، كذلؾ لتحديد مفيـك التعدد الحقيقي بدقة، أف نميزه  
: ل النحك التاليؿع

يعرؼ العكد بأنو الحالة التي يرتكب فييا الشخص جريمة بعد اف يحكـ :عـودعـدد الحقيقي والالت. أ
 .عميو نيائيا مف أجؿ جريمة سبؽ لو كأف ارتكبيا

إلى  54د الحقيقي مع العكد الذم نظّنمو المشرع الجزائرم في المكاد مف يتشابو التعد دكؽ
ـ المدمف عمى جرالف حالة الـثـممف قانكف العقكبات، كيتمثؿ كجو التشابو بينيما أنيما  59

في العكد يككف ختالؼ بينيما، أنو االف ـؾممعاممة متميزة، كؿحتاج الذم مالجريمة لسبب ما، ك
عميو نيائيان عف جريمة سابقة، كارتكب جريمة أخرل مف جديد، بخالؼ المتيـ قد سبؽ الحكـ 

. المجـر قد ارتكب عدة جرائـ دكف أف يفصؿ بينيا حكـ نيائييككف  الحقيقي التعدد

: التعـدد الحقيقـي والمساىمـة الجنائيـة. ب

عريؼ قد يتبادر إلى ذىننا أنّنو ال يكجد كجو لمتداخؿ بيف المفيكميف، بينما بالرجكع لت 
 3. الرتكاب جريمة كاحدة أشخاصعدَّة افر جيكد تظ االشتراؾ الذم يعد
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ر عدد األشخاص كيعتبر الفقياء أفَّ المساىمة الجزائية ما ىي إال عدّنة جرائـ مرتكبة بقد 
ال أنو كفي حقيقة األمر، فإفَّ االشتراؾ يختمؼ عف التعدد الحقيقي، إقيقيا، الذيف ساىمكا في تح

فترض تعدد الجناة ككحدة الجريمة، في حيف يتطمب الثاني كحدة الجاني كتعدد الجرائـ ألفَّ األكؿ م
المنسكبة إليو، كعميو إذا تعدد الجناة كتعددت جرائميـ كاف كؿ كاحد منيـ مرتكبان لجريمة مستقمة، 
ذا ارتكبت في كقت كاحد، أك في مكاف ك  احدكال تعد ىذه الجريمة مف قبيؿ االشتراؾ في الجريمة، كا 

 .كما في جريمة التجمير اك صدرت عف باعث كاحد
: التعـدد الحقيقي وجريمـة االعتيـاد. جـ

إف جريمة االعتياد تتطمب تكرار ارتكاب الفعؿ، فال يكفي كقكعو مرة كاحدة، بؿ عمى األقؿ 
مف  195االعتياد ممارسة التسكؿ كفقان لممادة  أمثمةعميو كاحد، كمف لك عمى مجني مرتيف، ك

كف العقكبات، كالفرؽ بيف جريمة االعتياد كالتعدد الحقيقي لمجرائـ يتمثؿ في ككف األكؿ يتطمب قاف
لكي تقـك بو جريمة ك لك عمى مجني عميو كاحد في كقتيف مختمفيف  تكرار الفعؿ ألكثر مف مرة

. كاحدة، أما التعدد الحقيقي فيشترط ارتكاب عدّنة أفعاؿ مككنة لعدة جرائـ مستقمة
: دد الحقيقي والجريمة متتابعـة الفعـلالتعـ. د
مخالفة الذم يعد  لجريمة المتتابعة الفعؿ أنَّيا ارتكاب أكثر مف سمكؾ إجرامي،تعرؼ ا 

 لقاعدة تجريمية، تنفيذان لمشرع إجرامي كاحد، كالصكرة المعركفة ليذه الجريمة ىي سرقة منقكالت
. لمكدعة عمى دفعاتأك اختالس المكظؼ لألمكاؿ االمجني عميو عمى دفعات، 

كقد اختمؼ الفقياء حكؿ طبيعتيا، فمنيـ مف اعتبرىا جريمة كاحدة، كىك رأم أغمب الفقياء،  
 .1ة جرائـاعتبرىا عدّن  رأم ثانيكىناؾ 

أجزاء في النَّشاط اإلجرامي  ليست في الكاقع إال تابعةاألفعاؿ المتإلى أفَّ  ك يستند الرَّأم األكؿ
ادم لمجريمة الكاحدة، كذلؾ تنفيذان لمشركع إجرامي كاحد، كعميو فيي الكاحد المككف لمركف الـ
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محككمة بتصميـ كاحد، كقصد جنائي كاحد، كمثالو مف يقتؿ شخص بعدَّة طمقات، كيشترط لقياـ 
: ىذه الجريمة

. كحدة الحؽ المعتدل عميو .1

 .تتابع األفعاؿ بحيث ال يفصؿ بينيا زمف يذكر .2

 .ؼ إلييا الجانيكحدة الغرض أك الغاية التي ييد .3

بالنسبة لمشرط الثاني، ألنَّو ما يميز حسب أنصار ىذا الرَّأم  لنقدكقد تعرض ىذا الرَّأم ؿ
ىذه الجريمة، أف األفعاؿ المككنة ليا تأتي متقاربة، كال يفصؿ بينيا زمف محسكس، ألفَّ تطبيؽ 

قتؿ شخص مف م فمثالنتائج غير منطقية كمتضاربة،  إلىعممية يؤدم بنا  أمثمةىذا الشرط عمى 
بيف األفعاؿ  التي تفصؿمدة اؿبعدة طمقات نارية لك نقارنيا بسرقة منقكالت مف منزؿ عمى دفعات، ؼ

المثاؿ األكؿ ال تككف محسكسة، أما في المثاؿ الثاني فتككف ة في المثاليف مختمفة، ففي عابتالمت
. محسكسة بصكرة كاضحة

الجريمة المتتابعة كاعتبارىا حالة مف حاالت التعدد أما بالنسبة لمرأم الثاني القائؿ بتعدد 
الحقيقي لمجرائـ، باعتبار أف كؿ فعؿ مف األفعاؿ المتتابعة تتحقؽ بو الجريمة بعناصرىا القانكنية، 

يؤكد ىذا االتجاه ىك كجكد فارؽ محسكس بيف الفعؿ كالفعؿ اآلخر، كالمكظؼ الذم يختمس  كما
ذلؾ أف كؿ فعؿ مف األفعاؿ المتتابعة يشكؿ في كؿ مرة  مبمغ مف الماؿ عمى فترات مختمفة،

 مباشرة لمرة األكلىبعد ا جريمة قائمة بذاتيا بركنييا المادم كالمعنكم، كلك ضبط بعد ارتكاب الفعؿ
فيعد مرتكب لجريمة مستقمة كما في مثاؿ السرقة كاالختالس طبقا لمنمكذج اإلجرامي الذم 

 .عو اإلجرامي برمتو فإننا نككف أماـ تعدد حقيقي لمجرائـكمشريحكميا، أما إذا ضبط بعد انتياء 
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أما بالنسبة لألفعاؿ المتتابعة التي ال يفصؿ بينيا زمف محسكس، كالقتؿ بعدة طمقات، فيي 
القصر ال يمكف التعكيؿ عميو في تجزئة الركف في م قتية بسيطة، ذلؾ أف الزمف المتناهجريمة ك

. ر ىذه األفعاؿ مع بعضيا كحدة متماسكة كأنيا فعؿ كاحدالمادم لمجريمة، كمف ثمّنة تعتب
بعض اإلجراءات،    عمىثر الجرائـ المرتبطة أشار إلى أأما بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد  

كذلؾ حالة تعدّند الجناة في ارتكاب عدّنة جرائـ  اإلجراءات الجزائية،مف قانكف  188في المادة 
. 1تنفيذا لممشركع اإلجرامي الكاحد

وأنواعو  شـروط التعـدد الحقيقـي: المطمب الثانـي
تتطمب قياـ حالة التعدد الحقيقي لمجرائـ تكافر شركط معينة، كىذا ما سنقـك بدراستو ضمف 

: لما يميالي كفقا تالمطمب اؿ
شـروط التـعدد الحقيقي : الفـرع األول

: ات تكافر شرطيفمف قانكف العقكب 33يشترط لقياـ حالة التعدد الحقيقي كفقا لممادة 
. ارتكاب نفس الفاعؿ لعدة جرائـ :أكال-
 .عدـ صدكر حكـ نيائي في احدل الجرائـ :ثانيا-

ارتكاب نفـس الفاعل لعـدة جرائـم : والأ
يقصد بيذا الشرط أف تعدد الجرائـ ال يتحقؽ إال إذا ثبت قياـ شخص كاحد بارتكاب عدّنة 

دد الجرائـ، فإذا كاف التعدد الصكرم يشترط لقيامو يعد ىذا الشرط الفيصؿ بيف نكعي تعجرائـ، ك 
ف ياتي الجاني عدة جرائـ، سكاء كانت أالتعدد الحقيقي  كاب جريمة كاحدة، فعمى عكسو يقتضيارت

كأف يرتكب عدة سرقات مف عدة أشخاص كمف أماكف مختمفة،  ك مختمفة تمامان أ مف نكع كاحد،
. ...تزكير كفي أكقات مختمفة أك يرتكب سرقة ثـ قتؿ ثـ

ة أشخاص، كما ييـ في التعدد رتكب ىذه الجرائـ عمى شخص كاحد أك عمى عدّن مكقد  
ف تككف ىذه الجرائـ مستقمة عف بعضيا البعض مف حيث تككينيا القانكني، كتكافر عمى أالحقيقي 

ؿ د الحقيقي ىك االستقالىناؾ تعدد جرائـ، كعميو فالميـ في التعدّن  األقؿ جريمتيف حتى يقاؿ أفّن 
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ال أصبحنا في التعدد الصكرم  المطمؽ بينيا كال تتحد ال كميان كال جزئيان في الفعؿ التنفيذم، كا 
دة عمدية، كقد يككف بعضيا عمديان كالبعض اآلخر غير لمجرائـ، كال ييـ فقد تككف الجرائـ المتعدّن 

  .، كقد تككف كميا غير عمدية، كقد تككف إيجابية كما قد تككف سمبيةاعمدم

ىا بصكرة متعاقبة، أم الكاحدة يشترط لتكافر حالة التعدد الحقيقي لمجرائـ اف يتـ ارتكابكال 
تمك األخرل إذ يمكف أف تقع ىذه الجرائـ في كقت كاحد أك في أكقات متقاربة أك متباعدة، كالميـ 

كحدة  في األمر أف ال يككف ارتكاب ىذه الجرائـ المتعددة مف أجؿ تحقيؽ نتيجة إجرامية كاحدة ألف
ىذه األخيرة ىي التي تجعؿ مف األفعاؿ المتعددة جريمة كاحدة، فإذا طعف الجاني شخصا بسكيف 
عدة طعنات مف أجؿ إزىاؽ ركحو فإنو ال يككف مرتكبا سكل لجريمة كاحدة عمى الرغـ مف تعدد 

. 1سمككو اإلجرامي

جرائـ متماثمة، ام مف كتقـك حالة التعدد المادم لمجرائـ حتى كلك قاـ الجاني بارتكاب عدة  
نكع كاحد، كمف يقتؿ شخصا بسمكؾ إجرامي ثـ يقـك بقتؿ شخص آخر بسمكؾ إجرامي خر، ففي 
ىذه الحالة يتعدّند السمكؾ اإلجرامي كتتعدد النّنتائج اإلجرامية، كما يتعدد القصد الجنائي مما يتكافر 

. معو التعدد المادم لمجرائـ

حـدى الجـرائم عـدم صدور حكـم نيائـي في إ: ثانيا

، أم أف ال  2يمـز لتكافر التعدد المادم لمجرئـ اف ال يككف قد صدرحكـ نيائي في احداىا 
ذ يككف الجاني قد حكـ عميو نيائيان بحكـ قطعي مف اجؿ ىذه الجرائـ عند ارتكابو لجريمة أخرل، إ

فالت مف شخص مف اإللتمكف اؿا ّـن إا يحدث عمميان ذكهنككف بصدد ما يعرؼ بحالة العكد، 
ّـن  . لفترة القصيرة التي فصمت بيف الجريمة كاألخرلؿظر فّن باؿا أف المحاكمة كا 
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العبرة بعدـ صدكر حكـ نيائي في  كقد قضت المحكمة العميا في إحدل قراراتيا إلى أفّن  
حيث يتبياف ..»ال أىمية لو  معينة لسبب مف األسباب  كاقعة معينة، كمف ثـ فإف تأخر محاكمة

، كقضي عميو 1993جرت عاـ عف كقائع  18/4/1994اعف حككـ يـك الطّن  فّن لممؼ أكراؽ اأ مف 
عف كقائع جرت عاـ  10/11/1998بأربع سنكات حبس كصار الحكـ نيائيان ، ثـ حككـ يـك 

كعكقب بخمس سنكات سجف مف أجؿ المتاجرة باألسمحة دكف رخصة كاالنخراط في  1992
. جماعة إرىابية

 33م فيككف ذلؾ تعددا في الجرائـ كفقا لممادة ئؿ بينيا حكـ نياف الجرائـ ال يفصأكحيث 
غير أفَّ تأخير المحكمة  .1994ىا في المحاكمة األكلى عاـ جؿف يحاكـ مف أأعقكبات، كيفترض 

ال يخرجيا مف إطار التعدد في الجرائـ مادامت قد حصمت عاـ  1998عاـ  قعة إلىعمى كا
العبرة في كؿ ذلؾ ىك عدـ  ف المحاكمة ال أىمية لو، كأفّن الفارؽ الزمني بي كحيث أفّن  ...1994

. « 1 ...كجكد حكـ نيائي يفصؿ بيف الكقائع مكضكع المحاكمة

ذا ما تحقؽ شرطا تعدد الجرائـ بحيث يرتكب الجاني عدة جرائـ دكف أف يصدر حكـ   كا 
ئذ بالزّنمف الفاصؿ قطعي في إحداىا، فإف حالة التعدد المادم لمجرائـ تككف متكافرة كال عبرة عند

قتراؼ الجرائـ المتعددة  إذا لـ يتجاكز ىذا الزمف مدّنة التقادـ المادية لسقكط الدّنعكل العمكمية إبيف 
عف إحداىا، كما ال عبرة لكجكد مالحقة أك حكـ بالنسبة إلحداىا إذا لـ يكف قد اكتسب الدرجة 

. ة منياالقطعية، كما أنو ال عبرة إلختالؼ المجني عميو في كؿ جريـ

نـواع التعـدد الحقيقي لمجـرائم أ: الفـرع الثانـي

تختمؼ أنكاع التعدد الحقيقي لمجرائـ تبعان لمعالقة التي تربط بيف الجرائـ المتعددة بعضيا 
. دؽ عمى ىذا التعدّن ظاـ الذم يطبّن ابطة يتكقؼ الفّن ببعض، كعمى مدل قكة ىذه الرّن 

: شريعات إلى نكعيف أساسييف ىماكينقسـ التعدد الحقيقي حسب الفقو كبعض الت
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: التعدد الحقيقي البسيط كالتعدد مع االرتباط غير قابؿ لمتجزئة، ك سنتناكؿ كال منيما عمى التكالي
. التعـدد المـادي البسيـط: والأ

ة جرائـ منفصمة، كؿ منيا تستقؿ عف األخرل كىي الصكرة التي يتركب نفس الجاني عدّن 
أشخاص مختمفيف كفي  كرة عندما ترتكب ضدّن ما تتحقؽ ىذه الصّن  دكف أف يجمعيا رباط، كغالبان 

يضان ما تككف ىذه الجرائـ مختمفة األنكاع كمف يرتكب جريمة أأكقات مختمفة كأمكنة مختمفة، كغالبان 
آلداب كاألخالؽ ثـ يرتكب ؿ كاىاانت، كتعد ىذه الجريمة (مف قانكف العقكبات 339المادة )نا الزّن 

ىي تمثؿ اعتداء عمى األمكاؿ، كفي يـك آخر يقتؿ شخصان ك (قانكف العقكبات 350المادة )السرقة 
، كالتي تمثؿ اعتداء عمى حياة األشخاص، كىذه (مف قانكف العقكبات كما بعدىا 244المادة )
كفقا  الحقيقي لمجرائـ تعدّندد، كال تتطمب إال تكافر الشركط العامة لؿجرائـ تمثؿ الحالة العادية لمتعداؿ
ّـن تبيانو سابقان لما   1 .ت
تقالليا، تمؾ الجرائـ باس تحتفظ فييا د الحقيقي لمجرائـكف قد نجد أحيانان حالة مف التعدكؿ 

ـ نكعا مف العالقة البسيطة ، تككف بمثابة خيط رفيع يصؿ بيف كلكنيا في نفس الكقت ال تعدّن 
عة كاحدة ال تتجزأ، كما أنو باط الكثيؽ الذم يجعؿ منيا مجمكالجريمتيف المتعددتيف، ليس ىك بالرّن 

. عؼ بحيث يتـ تجاىمو تجاىالن تامان، بؿ ىك داعيان إليجاد نظاـ خاص ليذه الحالةليس مف الضّن 
نفس الشخص في كقت  مفكمثاؿ ذلؾ أف يككف ىذا الرباط البسيط أف تقع الجرائـ المتعددة  

ت اإلدارة الحسنة لمعدالة بط الجرائـ ببعضيا، بحيث أف مقتضيارمني مىذا العنصر الزّن ؼكاحد، 
. ات المختمفةحاكـك جمع الـأتستمـز تكحيد 

ككذا فكرة االرتباط البسيط بيف الجرائـ ،   2كقد أخذ المشرع الجزائرم بالتعدد الحقيقي البسيط 
 :ص عمى تفالتي جراءات جزائية مف قانكف اإل 188المادة في كذلؾ 

 

                                                 

 .مف قانكف العقكبات 244المادة    -1
 .مف قانكف العقكبات 33المادة    -2
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: تيةتعد الجرائـ مرتبطة في األحكاؿ اآل»
. ة أشخاص مجتمعيفذا ارتكبت في كقت كاحد مف عدّن إ .1
ذا ارتكبت مف أشخاص مختمفيف حتى كلك في أكقات متفرقة كفي أماكف مختمفة ، كلكف إ .2

 .ير إجرامي سابؽ بينيـدبعمى اثر ت
إذا كاف الجناة قد ارتكبكا بعض ىذه الجرائـ لمحصكؿ عمى كسائؿ ارتكاب الجريمة األخرل،  .3

 .ف العقابـ مفك جعميـ في مأأإتماـ تنفيذىا  أك تسييؿ ارتكابيا أك
ك جنحة قد أخفيت أأك عندما تككف األشياء المنتزعة أك المختمسة أك المتحصمة عف جناية  .4

 . 1«كميا اك بعضيا
عمى الجرائـ المرتبطة باعتبارىا مف المسائؿ التي  كمف ثـ فإف المشرع الجزائرم قد نصّن 

، كجعؿ مف قياـ إحدل كالمجالس القضائية لمحاكـؿبة ساص بالفّن ختصديد االـيترتب عمييا ت
سببا لمخركج عف القكاعد العامة  السابؽالحاالت المنصكص عمييا عمى  سبيؿ المثاؿ في المادة 

 .2لالختصاص

فعؿ  كؿ  تتحقؽ عندما يككف»ىا الفرنسي الجرائـ المرتبطة بأفّن  Garraudكقد عرؼ الفقيو  
االحتفاظ مف ريمة المستقمة، مرتبطة فيما بينيا برابطة ال تمنعيا أك مجمكعة أفعاؿ ليا خاصية الج

. 3«بتفريد مستقؿ

كما أضاؼ الفقو كالقضاء الفرنسي نظرية أخرل كىي نظرية عدـ التجزئة، كميزكىا عف  
أشخاص نفس الجريمة في إطار متابعة كاحدة أك كعدـ فصؿ عناصر »االرتباط، كيقصد بيا 

 .«محاكمة كاحدة

 
                                                 

 .مف قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي 203ق المادة مطابقة لممادة ىذ   -1
 .مف قانكف اإلجراءات الجزائية 40ك  37لممادة    -2

3 -   Richard Garaud, traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale. Edition sirey              

1932, tome 2 n° 578 p 398 
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. ، أما عدـ التجزئة تفترض كحدة الجريمةجرائـفاالرتباط يتطمب عدة كعميو  

إف ضـ »كقد جاء في أحد قرارات المحكمة العميا تبياف األثر المترتب عف االرتباط بقكلو  
عدالة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجنح اؿالجرائـ في حالة االرتباط مسمكح عمميان لحسف سير 

ىذه القاعدة ال تنطبؽ عمى  غير أفّن  (ج. إ. مف ؽ 248المادة )ت كالمخالفات المرتبطة بالجنايا
ـ كاف يبمغ مف العمر يـك ارتكاب الجريمة أقؿ مف ثمانية عشر سنة، تواألحداث، فإذا ثبت أف الـ

مف  451كمة البالغيف ال األحداث، كما تقتضيو المادة اجية مختصة بمح إلىؿ خطأ أحيكأنو 
قان لصدكره عف ؿادر عف ىذه الجية باطال بطالنا مطإف الحكـ الصّن ، ؼاإلجراءات الجزائيةقانكف 

. 1جية غير مختصة

التعـدد مع االرتبـاط غير قابل لمتجزئـة : ثانيا

كمثاؿ ىذه الحالة ارتكاب الشخص عدة جرائـ مستقمة في مظيرىا، لكف تقـك بينيا رابطة 
. قكية جدان بحيث تككف في مجمكعيا كال ال يتجزأ

مف  2فقرة  32قانكف المصرم عمى مثؿ ىذا النكع مف التعدد الحقيقي في المادة كقد نصّن اؿ
قانكف العقكبات في حيف ال يكجد نص يقابمو في قانيكف العقكبات الجزائرم رغـ تبني القضاء 

قد ترتبط األفعاؿ اإلجرامية ارتباطا كثيقا، إذا تعدّند »الجزائرم ليذا المبدأ، فجاء في أحد القرارات 
ىمكف في قضية التزكير، كتعذر فصؿ األفعاؿ المنسكبة إلى الفاعؿ األصمي عف التي تتعمؽ المت

. 2«بالشريؾ

                                                 

، المجمة القضائية لممحكمة 28036عف القسـ األكؿ لمغرفة الجنائية الثانية في الطعف رقـ  20/03/1984قرار صادر في    -1
 .281، ص 1990العميا ، العدد األكؿ لسنة 

قضائية لممحكمة ، المجمة اؿ25725، عف القسـ الثاني لمغرفة الجنائية في الطعف رقـ  04/07/1983قرار صادر بتاريخ    -2
 .279، ص 1990العميا، العدد األكؿ لسنة 
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فينا نحف أماـ ارتكاب عدّنة أفعاؿ متميزة عف بعضيا، بحيث لك ُأخذ كؿ فعؿ عمى حدل 
مة الكثيقة التي تجمع ىذه الجرائـ  فقد لككَّف جريمة مختمفة عف األخرل كلكف القانكف كنظران لمصّن

. اعتبرىا جريمة كاحدة، كحدّند ليا عقكبة كاحدة ىي العقكبة المقررة ألشد تمؾ الجرائـ

: كلتحقؽ ىذا النكع مف التعدد يتطمب تكافر شرطيف أساسييف، ىما 

. كحدة الغرض . أ

 .االرتباط الذم ال يقبؿ التجزئة . ب

:  وحـدة الغـرض. أ

لغاية، كتجاكزان الختالفات الفقياء إف الغرض ىك حالة نفسية قد تختمط بالقصد كبالباعث كا 
حكؿ معنى كؿ كاحد، نجد أف القصد الجنائي معقكد بالغرض ال بالباعث أك الغاية، ثـ إف الغرض 

ألف المشرع أحيانا يشترط إلى . مف قبيؿ القصد الخاصمرادؼ لمقصد العاـ بينما الغاية تعتبر 
. نى القصد الخاصالقصد العاـ بمعنى الغرض، أف تتكافر الغاية بمعجانب 

كانطالقا مف ىذه التفرقة يرل الفقو أف األدؽ ىك استعماؿ مصطمح كحدة الغاية بدالن مف 
تعبير كحدة الغرض، باعتبار أف المقصكد ىك كحدة اليدؼ األخير لممشركع اإلجرامي ال كحدة 

. ىدفو القريب

تباطـا وثيقًا ال يقبـل التجزئـة ارتباط الجرائم المتعـددة ار .ب

كيقصد بو أف تككف الجرائـ عمى صمة كثيقة تجعؿ منيا كحدة إجرامية كاحدة ، كالفرؽ بيف  
 إلىا االرتباط الذم ال يقبؿ التجزئة فمعناه انتياء الجرائـ المرتكبة ّـن أ ،ككحدة الغايةقكحدة الغرض 

طكات محققة ىذا المشركع، كما ىذه الجرائـ اال خؿ يةمشركع إجرامي كاحد، كىي بمثابة مراحؿ تنفيذ
قد ضميا مشركع فكرم كاحد نشأ في لحظة زمنية كاحدة، فال يعكس خطكرة كبيرة  ىا، كباعتبارقؿ
. ذا أضفى عمييا القانكف حكـ الجريمة الكاحدةؿ
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ف تقدير كجكد ىذه الصمة في الجرائـ لمقكؿ أف ىناؾ ارتباط   يرجعال يقبؿ التجزئة  اكا 
لممحكمة العميا عمييا، كقد حاكؿ بعض ال رقابة ة المكضكع ألنو يعد مسألة مكضكعي لمقاضي

: ما يمي كتتمخص أساسان في ،الفقياء كضع معايير يمكف لمقاضي االستعانة بيا

 : الرابطـة الغائـية .1

لة بيف الكسيمة كالغاية، كىذه الغاية ىي الجريمة المتمثمة في االعتداء عمى مصمحة كىي الصّن 
جؿ تنفيذ أيتحقؽ ىذا المعيار عند ارتكاب جريمة ما مف اجتماعية يحمييا قانكف العقكبات، ك

. 1خرل كمف يقتؿ شخص بقصد سرقتوأجريمة 

 : رابطـة التبعيـة .2

أك مف أجؿ  ،ابطة عندما يرتكب الجاني جريمة مف أجؿ إخفاء جريمة أخرلكتقـك ىذه الرّن 
كؿ بأف ارتكاب إلفالت مف جريمة أخرل، كلذا فيمكف الؽؿتحقيؽ مكاسب أك منافع مف كراءىا أك 

كؿ مف الجريمتيف مف أجؿ تحقيؽ غرض كاحد، كمثاليا أف يختمس مكظؼ عمكمي أمكاالن 
 .عمكمية ثـ يزكر في مستندات رسمية إلخفاء ذلؾ االختالس

 : الرابطـة السببيـة .3

ألخرل، أم ؿ امعنى أف تككف إحداىا سببان كتبريرب كىنا نقـك بيف جريمتيف أك أكثر، رابطة سببية
ـ بتركيجيا، كمف أمثمة ىذه الرابطة كمف يزيؼ نقكدا ثـ يقك. لكال ىذه الجريمة ما كقعت تمؾ أنَّو

 .ىاتركيجا استطاع ـالنقكد ؿ بتزييؼ قاـمفمكال ؽ

 

 

                                                 

 .99محمكد مصطفى ، المرجع  السابؽ،ص    -1
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 :الرابطـة الغرضيـة .4

جريمة بمناسبة جريمة أخرل، كمف يقـك بسرقة نقكد مف  جانيكتقـك ىذه الرابطة عندما يرتكب اؿ 
 .فيسارع إلتالفو لؾ يجد مستند يعرضو لمخطرثناء ذأالخزانة ك

 ةمف قانكف اإلجراءات الجزائي 188في المادة  المشرع الجزائرم قد نصّن  كخالصة القكؿ أفَّ 
 كسائؿ مرتبطة إذا كاف الجناة قد ارتكبكا بعض ىذه الجرائـ لمحصكؿ عمى الجرائـ تعدّن  عمى أفّن 

 تنفيذىا أك جعميـ في مأمف مف العقاب، كرغـ أفّن  ك تسييؿ ارتكابيا أك إتماـأخرل، أارتكاب جرائـ 
ابقة الذكر إال أف القضاء الجزائرم بعض المعايير السّن  دسَّ جالمشرع قد  ص يكحي أفّن مثؿ ىذا الفّن 

ىك ضـ اإلجراءات  ىالقياـيط، ال سيما كأف األثر القانكني يرل ىذه الحالة مف قبيؿ االرتباط البس
أف المشرع الجزائرم لـ يفصؿ مسألة االرتباط غير القابؿ لمتجزئة  لحسف سير العدالة، كعميو فنقكؿ

بنص مكضكعي في قانكف العقكبات كما فعؿ نظيره المصرم الذم نص عمى العقكبة األشد فقط 
. 1ىي التي تكقع
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سنتناكؿ في ىذا الفصؿ السياسة المتبعة في تقدير العقكبة عمى الجاني في حالة تعدد       

:  بصكرتيو المادم كالمعنكم ك الذم ارتاينا تقسيمو الى مبحثيفائـ الجر

. العقكبة المقررة لمجاني في حالة التعدد الصكرم

. العقكبة المقررة لمجاني في حالة  التعدد المادم

العقـوبة المقـررة لمجانـي في حالة التعـدد الصـوري العقـوبة المقـررة لمجانـي في حالة التعـدد الصـوري : : المبحث األولالمبحث األول

عمى غرار أغمب التشريعات التي كرست التعدد الصكرم الحؿ  لقد تبنى المشرع الجزائرم

، رلكىك الكصؼ األشد دكف باقي األكصاؼ األخضاه يعتد بكصؼ كاحد لمجريمة، الذم بمقت

كعدـ أخذ  فس الفعؿ أكثر مف مرة كاحدةمجسدان بذلؾ قاعدة عدـ جكاز معاقبة نفس الشخص عف ف

. جريمة الكاحدة عد أكصاؼ 

شـد  المبـادئ التي تحكـم العقوبـة األ: المطمب األول

أخذت معظـ التشريعات بنظاـ جب العقكبات، بمعنى أف عقكبة الكصؼ األشد تجب  

ق القانكف كتمتص عقكبات باقي األكصاؼ األخرل، فال تكقع إال ىذه العقكبة، كىك ما نص عمي

 1 .مف قانكف العقكبات 32صراحة في نص المادة 

القكاعد اإلجرائية،  ية تحديد ىذه العقكبة، كأثر ذلؾ عمىكالتساؤؿ الذم يطرح نفسو ىك كيؼ 

 .كىذا ما سنتناكلو في الفرعيف التالييف
                                                 

ف األشد من بٌنها 32المادة    -1 صا حتمل عدة أو يٌ  ب الواحد الذ وج ب انٌ  ج تٌ   من قانون العقوبا
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 شـدكيفيـة تحديـد العقوبـة األ: الفـرع األول 

ائع قضية تنطكم عمى تعدد صكرم لمجرائـ أف ينبغي عمى القاضي الذم تعرض عميو كؽ 

يقـك بإجراء مقارنة بيف النصكص التجريمية التي يمكف أف تنطبؽ عمى الفعؿ الكاحد، ثـ يختار 

: الجريمة األشد التي يستخمصيا باتباع مجمكعة مف الخطكات

جنايات، : الثةيتـ النظر في األكصاؼ المتعددة، فيناؾ حسب التقسيـ الثالثي لمجرائـ أنكاع ث  -1

اف القانكف يعاقب عمى جنح كمخالفات، فعقكبة الجناية تعتبر اشد مف عقكبة الجنحة باعتبار 

ارتكاب الجناية باإلعداـ، السجف المؤبد، اك السجف المؤقت مف خمس إلى عشريف سنة، أما 

دينار  كغرامة تتجاكز ألفيف مف شيريف إلى خمسة سنكات،  حبسالعقكبة في مكاد الجنح فيي اؿ

كتعد عقكبة الجنحة أشد مف عقكبة المخالفة ميما بدا . 1جزائرم، ما لـ يحدد القانكف حدكدان أخرل

عكس ذلؾ مف مدة العقكبة، باعتبار أف المخالفات ال يعاقب عمييا القانكف سكل بالحبس مف يـك 

ار جزائرم إلى ألفيف ديف (دج20)كاحد عمى األقؿ إلى شيريف عمى األكثر، كغرامة مف عشريف 

 .(دج2000)

ليا جنايات، جنح أك مخالفات، فيجب النظر إلى ؾإذا كانت األكصاؼ متحدة، كأف تككف   -2

نكع العقكبة، ففي الجنايات يعتبر اإلعداـ أشد مف السجف المؤبد، كىذا األخير أشد مف السجف 

يمة ىذه األخيرة، كفي الجنح كالمخالفات يعتبر الحبس أشد مف الغرامة ميما بمغت ؽ... المؤقت

                                                 

ي 5المادة    -1 ت الجزائر  .من قانون العقوبا
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ذا كجد نصيف أحدىما يقر عقكبة الحبس فقط كاآلخر يخير القاضي بيف الحبس كالغرامة، فإف  كا 

 .األكؿ ىك األشد

إذا اتحدت عقكبات األكصاؼ في الدرجة كالنكع يقـك القاضي بمقارنة مدة كقيمة العقكبات،   -3

ككذلؾ العقكبات كميا غرامة فإف  فمثال إذا كانت كميا حبس فالعقكبة األطكؿ مدة ىي األشد،

. 1الكصؼ الذم يقرر المبمغ األكبر ىك األشد

ما إذا كجد القاضي نفسو أماـ نصيف يعاقباف عمى الفعؿ نفسو فعميو أف يحتكـ بشأف تعييف  

كىذا  القانكف األصمح لممتيـ إلى الحد األقصى لمعقكبة في النصيف بغض النظر عف حدىا األدنى

. ارات المحكمة العمياماجاءات بو القر

لعقكبات التكميمية إف المقارنة التي يقـك بيا القاضي تككف بيف العقكبات األصمية كال عبرة با 

المقترنة بيا في تقدير شدتيا، فعقكبة الحبس التي مدتيا ثالثة سنكات أشد مف عقكبة الحبس لمدة 

. مرفؽ بعقكبة التكميمية سنتيف

لتقديرية في تقدير العقكبة األشد بيف حدييا األدنى كاألقصى لمقاضي كامؿ السمطة ا أفكما  

. مف قانكف العقكبات 53كلو حتى النزكؿ عف الحد األدنى طبقا لممادة المقرريف قانكنا، بؿ 

أما إذا كاف اإلعفاء عف الكصؼ األشد فإنو يؤثر عمى الفعؿ بجميع نتائجو، كال يجكز 

. ؿ في الكصؼ األشد الذم شممو القانكف باإلعفاءمعاقبة الفاعؿ عف الكصؼ األخؼ، فيك داخ

                                                 

ص    -1 ص  ل، المرجع السابق،  خاٌئ س ٌم  .243-242ألفون
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ي تطبق عمى التعدد الصوري قواعد المتابعة واالختصاص الت: ـيالفـرع الثان

جزائية يطرح عدة مشاكؿ عمى مستكل  أكصاؼة لو عدّد طائإف الفعؿ الكاحد الذم يقع تحت  

. اإلجراءات الجزائية

القانكف لشككل مسبقة تعمؽ حرية راط فعند تحريؾ الدعكل العمكمية نصطدـ بمسألة اشت

. النيابة العامة   في تحريؾ الدعكل العمكمية

كالمثاؿ عمى ذلؾ أف ترتكب زكجة جريمة زنا في حديقة عمكمية، فيقـك بيذا الفعؿ كصفاف 

م لفكالثاني الفعؿ الع  1مف قانكف العقكبات 339األكؿ جريمة الزنا كفقا لنص المادة : جزائياف

  2مف قانكف العقكبات 333اء حسب المادة المخؿ بالحي

ال تتخذ اإلجراءات إال بناء عمى شككل الزكج المضركر، »: نصت عمى   3 339غير أف المادة 

 .4.«كأف صفح ىذا األخير يضع حدا لكؿ متابعة

                                                 

ص /339المادة    -1 ٌمة الزنا»ق ع، التً تن ت ارتكابها جر ن فً كل أمرأة متزوجة ثب س من سنة الى سنٌت ضً بالحب  .«ٌق

ن وبغرامة من »: الفقرة األولى من ق ع 333المادة    -2 ن إلى سنٌت س من شهٌر ب بالحب ب 2000إلى  500ٌعاق دج كل من ارتك

 .«فعال علنٌا مخال بالحٌاء

ضع حد لكل متابعةوال تتخذ اإل»: 339/4المادة    -3 رٌ  صفح هذا األٌخ ضرور، وإن  ت إال بناءا على شكوى الزوج الم  .«جراءا

ٌعة   -4 ت، . احسن بوسق ضائٌة، الناشر قانون العقوبا ضوء الممارسة الق وان الوطنً لألشغال التربوٌة، طبعة : فً  ، 2000الٌد

 .8ص 
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ىؿ يمكف لمنيابة العامة في ىذه الحالة تحريؾ الدعكل العمكمية عمى : كالسؤاؿ المطركح

ر بالشككل؟ السيما إذا فعؿ العمني المخؿ بالحياء حتى كلك لـ يتقدـ الزكج المضركجريمة اؿ أساس

 .توالزكجالصفح  زكج طمب

ة النيابة ماء مف قاعدة حرتثفتعميؽ رفع الدعكل عمى شككل في بعض الجرائـ ىك اس يرل 

ف تسير في في مباشرة الدعكل العمكمية، فيجب عدـ التكسع فيو، كبناءان عمى ذلؾ يككف لمنيابة أ

نما يعتدم بو حؽ  الدعكل عف الجريمة األخرل، إذ األمر فييا ال يخص المجني عميو كحده، كا 

. 1األخؼ أـشد خطكرة اآلخريف، كىذا الحؽ ثابت لمنيابة سكاء كاف ىذا الفعؿ ىك األ

القضائية المختصة لمفصؿ في مثؿ ىذه الدعكل،  ةكما تطرح في ىذا الصدد مسألة الجو

كصؼ الجناية األكلى يبدك كجكد عدة محاكـ مختصة، السيما إذا كاف الفعؿ يأخذ  كمف الكىمة

يتـ حسمو ككصؼ الجنحة، كىذا يؤدم إلى تنازع االختصاص عمى المستكل العممي، كىذا التنازع 

، باعتبار أف 547، 546، 545" طبقان لمقكاعد الكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية في المكاد

الختصاص ىي كجكد جية قضائية كاحدة لمنظر في التنازع، فإف الفقو كالقضاء القاعدة في ا

القضائية المختصة بالنظر في الفعؿ األشد ىي التي تككف مختصة  الجيةمجمعكف عمى أف 

 إحدلجية قضائية معينة، كرأت أف  أماـبالنظر في السمكؾ بكاممو، كىذا يعني أنو إذا رفع التنازع 

                                                 

ص    -1 ص  ل، المرجع السابق،  خاٌئ س ٌم  . 269-268ألفون
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ختصاصيا، فإف عمييا القضاء بعدـ االختصاص ، كأف يرفع الفعؿ أماـ التكييفات تتجاكز ا

. 1يشكؿ جنايةنو أ فرأتمحكمة الجنح بكصفو جنحة 

: كما يجب مف جية أخرل التمييز بيف ثالث حاالت مف التعدد الصكرم

التعدد الصوري لجرائم القانون العام فيما بينـها :الحالة األولى -

سابقان، بحيث  مف قانكف العقكبات حسب ما سبؽ تفصيمو 32ادة ؽ الـطبّد كفي ىذه الحالة ف 

. ات إذا كانت الجريمة كاحدة تقبؿ عدة أكصاؼبكال محؿ لتعدد العؽ

  القانون الخاص  التعـدد الصوري بين جرائـم القانـون العـام وجرائم: الحالـة الثانيـة -

ات، غير أف المحكمة العميا مف قانكف العقكب 32في ىذه الحالة أيضان نطبؽ نص المادة  

ك مف قانكف خاص آخر أأخذت مكقفان مغايران عند التعدد الصكرم بيف جنحة مف القانكف العاـ 

ائية مع تطبيؽ الكصفيف معا لتطبيؽ العقكبات الجبكجنحة جمركية، حيث استقرت عمى التمسؾ ب

صادر في مف قرار  كىذا ما قضت بو المحكمة العميا األشد عمى عقكبة الحبس قاعدة الكصؼ

أف فعؿ تصدير المكاد الغذائية بطريقة غير مشركعة يشكؿ في آف كاحد جنحة  16/11/1994

، كجنحة التيريب الجمركي المعاقب  2 ع.مكرر ؽ  173مف القانكف العاـ معاقبان عمييا بالمادة 

                                                 

 .ج.إ.من ق 362لمادة ا   -1

ت)مكرر  173المادة    -2  .(قانون عقوبا
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الحبس ، كمف ثـ فيك يخضع مف حديث الجزاء لعقكبة  1قانكف الجمارؾ 324عمييا بالمادة 

لعقكبة األشد، كلمجزاءات ضمف اترر قانكف العقكبات لككنيا تؾـ 173المنصكص عمييا في المادة 

 المستقرمف »، كقد جاء في قضائيا قانكف الجمركي  324المنصكص عمييا في المادة  الجبائية

 أف الفعؿ الكاحد الذم يقبؿ كصفيف أحدىما مف القانكف العاـ كاآلخر مف قانكف قضاءعميو 

حد أائي لمعقكبة األشد التي يتضمنيا زالعقكبات ذات الطابع الج حيث الجمارؾ يخضع مف

مف قانكف العقكبات دكف اإلخالؿ بالجزاءات ذات الطابع  34ك 32نيف كفقا لنص المادتيف كفالقا

. «ىمافي أحد  أكالجنائي المقررة في القكانيف 

التعدد الصكرم بيف جرائـ القانكف العاـ  أميو فالقضاء الجزائرم يستند في ىذه الحالة ؿكع 

: كالجرائـ الجمركية عمى مبدأيف

. ىك تطبيؽ قاعدة عدـ جمع عقكبات الحبس كتطبيؽ العقكبة المقررة لمكصؼ األشد: األكؿ -

. يةئاؽ قاعدة جمع أك تعدد العقكبات الجبىك تطبي: الثاني  -

مصادرة رة نظران لعدـ قابمية ألة المصادرض الكاقع ىك مسأغير أف ما يثير المشاكؿ في  

في عدة قرارات صادرة في ىذا الشأف في  2العميا مرتيف، كىك االتجاه الذم كرستو المحكمة الشيء

                                                 

ٌها فً المادة " .قانون جمارك 324المادة    -1 ص عل صو ر للمواد المن صٌد ت التً تم القٌام به مخالفة  173كل ت من قانون العقوبا

ص  صو ت المن س بالعقوبا ت دون المسا ن إلى عشر سنوا س لسنٌت ب بالحب ٌعاق ص للتنظٌم المعمول به  ع الخا ٌها فً التشٌر عل

ن سنة ت إلى عشٌر ت من عشر سنوا ب الفعل بالسجن المؤق ب مرتك ٌعاق  .المعمول به فً هذه المواد، وفً حالة العود 

خ    -2 صادر بتاٌر ز فً القانون الجزائً . ، غ26/06/1984قرار  ٌعة، الوٌج م، تم اإلشارة إلٌه فً مرجع الدكتور احسن بوسق

ت الجامعٌة، ال2002العام، طبعة  وان الوطنً للمطبوعا  .ٌد
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مجاؿ جريمة الصرؼ التي كاف قانكف العقكبات كقانكف الجمارؾ كالىما ينص عمى مصادرة 

محؿ الجريمة مرتيف أك البضاعة محؿ الجريمة، كىذا عكس القضاء الفرنسي الذم اقر بمصادرة 

القانكف العاـ أك أم قانكف خاص  مفأكثر في حالة التعدد الصكرم بيف جريمة جمركية كأخرل 

آخر، كاستقر عمى أنو في حالة التعدد يجب الحكـ بالمصادرة بعدد الجرائـ المعاقب عمييا بيذا 

قيمة  بمبمغ مالي يساكم الجزاء، كنظرا لعدـ إمكانية المصادرة مرتيف فيحكـ في الجرائـ األخرل

. البضاعة القابمة لممصادرة ليحؿ محميا

 مركيالتعدد الصوري بين جريمتيـن أو أكثـر من قوانيـن خاصـة أحدهما ج: ـةالحالة الثالث

، 16/02/85المؤرخ في  05-85تقع ىذه الحالة عادة بيف قانكف الجمارؾ كالقانكف  

 2018جكيمية  2المؤرخ في  18/11لقانكف رقـ الممغى با المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا

منو تجـر استيراد كتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية  243، بحيث أف المادة المتعمؽ بالصحة

كتعاقب عمييا بعقكبات جزائية، كما يجـر نفس الفعؿ قانكف الجمارؾ، كيعاقب عميو بأحكاـ المكاد 

: ل النحك التاليمنو، كعميو فالجزاء يككف عؿ 328إلى  325مف 

. مكرر 326إلى  324قانكف الجمارؾ بالنسبة لمجزاءات الجبائية لمرجكع لممكاد مف  -

منو مع العمـ  243قانكف حماية الصحة كترقيتيا بالنسبة لمعقكبات السالبة لمحرية حسب المادة  -

سمبر دم 25ىػ المكافؽ لػ 1425ذم القعدة  13المؤرخ في  04/18أنو تـ صدكر قانكف رقـ 

، يتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير  2004

منو لتنص عمى إلغاء جميع األحكاـ المخالفة ليذا  38ايف جاءت المادة . المشركعيف بيما
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الممغى بالقانكف رقـ  85/05مف القانكف رقـ  259إلى  241،  190القانكف، السيما المكاد 

، كبيذا نرجع بالنسبة لألحكاـ الجزائية في  المتعمؽ بالصحة 2018جكيمية  2مؤرخ في اؿ 18/11

منو  31إلى  12منو في المكاد مف  04/18ىذه الحالة لمقانكف 

اآلثـار المترتبـة عمى الحكـم بعقوبـة الوصف األشد : المطمب الثـاني

عؿ، كبالنتيجة يحكـ عمى القاضي اختيار الكصؼ األشد مف األكصاؼ التي يقبميا الؼ 

عدـ إمكاف معاقبة نفس الشخص عف نفس الفعؿ مرة : بعقكبة ىذا الكصؼ، كبذلؾ يترتب عميو

. أخرل

عـدم إمكان معاقبـة نفـس الشـخص عن نفـس الفـعل مرة أخرى : الفـرع األول

م إذا صدر حكـ عف المحاكـ الجزائية في جريمة ما سكاء بالبراءة أك اإلدانة، فإف الطعف ؼ 

 مكتسباصبح ىذا الحكـ مىذه الطرؽ  ذرتبيا القانكف، كباستنفا التي ألكضاعؿىذا الحكـ يككف طبقا 

 1 .اك الشيء المقضي بو

: لقكة الشيء الحقيقي بو يرتب أثراف ئزاحكصدكر حكـ  

كيتمثؿ في انقضاء الدعكل العمكمية، أم عدـ إمكاف تحريكيا مرة اخرل، كلك تحت : األول سمبي

. مف قانكف اإلجراءات 6كفقا لما نصت عميو المادة  كصؼ آخر

. كيتمثؿ في ضركرة تنفيذ الحكـ، سكاء كاف باإلدانة أك البراءة: الثاني إيجابي
                                                 

ٌة  2المؤرخ فً  18/11الملغى بالقانون رقم  85/05القانون رقم    -1 صحة 2018جوٌل  المتعلق بال
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كمبدأ حجية الشيء المحكـك فيو لو صمة كثيقة بقكاعد التعدد الصكرم، ككاجب عمى  

ؿ في القضية، كىذا حتى القاضي الذم ينظر فيو فحص جميع األكصاؼ قبؿ إصدار الحكـ الفاص

. القانكنية كصاؼجميع األ إلىتمتد حجية الحكـ 

تطبيؽ ىذا المبدأ ال يثير أم إشكاؿ إذا فصؿ الحكـ في الكصؼ األشد لمفعؿ كقضى 

بالعقكبة المقررة لو ثـ تبيف انو يحتمؿ كصؼ أخؼ، فال يجكز بعد ذلؾ متابعة الجاني مف اجؿ 

ف أجؿ الكصؼ األشد ىي كحدىا التي يتعيف الحكـ بيا، فال الكصؼ األخؼ، فالعقكبة المقررة ـ

. يككف محال لممتابعة مف اجؿ كصؼ لف يحكـ بالعقكبة المقررة مف أجمو

كيطبؽ ىذا المبدأ حتى في الحالة العكسية، أم إذا فصؿ الحكـ في الكصؼ األخؼ، ثـ 

األشد، إذ تحكؿ دكف ذلؾ الكصؼ حاز قكة الشيء الحقيقي فيو، فال يجكز متابعة المتيـ مف اجؿ 

. 1قاعدة كحدة المتابعة

ذا كاف الحكـ قد صدر عف محكمة الجنايات باإلعفاء مف العقاب أك البراءة، أفرج عف  كا 

المتيـ في الحاؿ ما لـ يكف محبكسان لسبب آخر، دكف إم إخالؿ بتكقيع تدابير األمف المالئمة، 

اتيامو بسبب الكقائع نفسيا حتى كلك صيغت كما ال يجكز إعادة محاكمة شخص قد برئ قانكنان ك

. 2بتكييؼ مختمؼ

                                                 

ص    -1 ص  ً، المرجع السابق،  ب حسن  .648-647محمود نٌج

 ج.إ.من ق 311المادة    -2
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كلكف اإلشكاؿ المطركح بالنسبة لممخالفات كالجنح، ىؿ يمكف إعادة متابعة نفس الشخص 

عف نفس الفعؿ بتكييؼ مغاير في مكاد الجنح كالمخالفات؟ نظرا لسككت المشرع في ىذا المجاؿ، 

. صص لألحكاـ الصادرة عف محاكـ الجناياتمع العمـ أف نص المادة جاء في القسـ المخ

لتشمؿ محاكـ الجنح  ج.ا.ؽ 311/2المادة جمع غالبية الفقياء عمى إمكانية تكسيع نص م

الشيء المحكـك بو في ىذا المجاؿ، يؤدم إلى بقكة راؼ عتـ اإلعدكالمخالفات، مستنديف إلى أف 

. «ة القكانيفتحميؿ المتيـ بكافة التكييفات التي يمكف استخالصيا بحذاؽ

اجح في الفقو كاسس اجتياده عمى نص المادة كما أف القضاء الفرنسي أخذ بما قاؿ بو الرّد 

آخر استنادان لقكة ع المتابعة الجديدة تحت تكييؼ مفالفرنسي لي ةمف قانكف إجراءات جزائي 368

. الشيء المقضي فيو

الفعؿ الذم كاف محؿ  كيطرح إشكاؿ حكؿ إمكانية متابعة نفس الشخص مرة ثانية عف ذات

. 1سبب ظيكر كقائع كعناصر جديدة لـ يتطرؽ ليا في حكـ اإلدانة األكلىبالمتابعة األكلى، كلكف 

 264/1المادة )ذلؾ أف تتـ محاكمة شخص عف جريمة الضرب كالجرح البسيط  ثاؿـك

حالة األخيرة الحكـ نيائيان تتزايد جسامة النتيجة، كتتكفى الضحية، ففي اؿ كبعد صيركرة (عقكبات

عقكبات التي تعاقب عمى الضرب كالجرح  264/4يصبح فعؿ الجاني خاضعا لنص المادة 

العمدم المفضي لمكفاة دكف نية إحداثيا بالسجف المؤقت مف عشرة إلى عشريف سنة، كىنا يتضح 

                                                 

ص    -1 ب حسنً ، مرجع سابق،  .64محمود نٌج
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جنحة، اما في الثانية فيي جنائية، فيؿ يجكز إعادة لنا اف المحاكمة األكلى كاف التكييؼ 

اكمتو؟  مح

ىناؾ بعض القكانيف التي حسمت ىذه المسألة، كالقانكف المبناني في نص المادة 

إذا تفاقمت نتائج الفعؿ الجرمية بعد المالحقة األكلى فأصبح قابالن »: عقكبات بنصيا/182

لمكصؼ األشد، لكحؽ ىذا الكصؼ كانفذت العقكبة األشد دكف سكاىا، فإذا كانت العقكبة المقضى 

. ان قد انفذت، اسقطت مف العقكبة األشدبيا سابؽ

كيذىب في ىذا الصدد بعض الفقو كمعو الفقياء الفرنسييف إلى قبكؿ المحاكمة الثانية، 

نما نظران لكجكد عنصريف  كذلؾ ليس عمى أساس كجكد فعميف طبقان لمفيـك التعدد الصكرم ، كا 

. حجية الشيء المقضي فيو بدألمفعؿ، كىك األمر الذم يكفي الستبعاد المصالح التي يحكميا ـ

األشـد المقـررة عند الخـطأ في تحديـد العقـوبة العقـوبة : الفـرع الثانـي

العقكبة المبررة نظرية قضائية طبقتيا محكمة النقض الفرنسية، كقد نص عمييا في قانكف 

فييا منو، كبيف الحاالت التي يجكز  598في المادة  1958الجنائية الفرنسي سنة اإلجراءات 

. نقض الحكـ

صؿ أنو إذا ج، رغـ أف األ.إ.ؽ/502اعتنؽ المشرع الجزائرم ىذه النظرية في المادة  كقد

أخطأ الحكـ المطعكف فيو في تطبيؽ قانكف العقكبات أك تأكيمو تنقض محكمة النقض ىذا الحكـ، 

بانيا جناية بعقكبة جنحة في كاقعة تكيفيا  إال أنو قد يحدث في العمؿ أف تقضي محكمة المكضكع
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مف قانكف  53لسبب اك آلخر، كذلؾ بسبب تطبيؽ الظركؼ المخففة المنصكص عمييا في المادة 

مصمحة المتيـ مف الطعف حتى كلك سممنا بكقكع خطأ في تكييؼ الكاقعة تنتفي  ، فينا 1العقكبات

. بانيا جناية كليست جنحة

حيث ال مصمحة فال »ك قاعدة كىذه النظرية تستند اساسان إلى شرط المصمحة في الطعف، أ

  2«حيث ال مصمحة فال طعف فال طعف كال دفع أيضا»، ثـ لتصبح «دعكل

: كلتطبيؽ ىذه النظرية يشترط

. أف يككف الحكـ صادرا بالبراءة، بحيث ال يككف الحكـ المطعكف فيو صادران باإلدانة  -1

ص عمييا في القانكف أف تككف العقكبة المقضى بيا تدخؿ ضمف نطاؽ العقكبة المنصك  -2

 .لمتيمة

 .أال يككف ىذا الخطأ قد أعجز المحكمة عف صحة تقدير العقكبة  -3

عكف عدد الطّد  قييدكمف الناحية العممية كثيرا ما يستعيف القضاء بيذه النظرية مف أجؿ ت

بالنقض، السيما عند الخطأ في تكييؼ الفعؿ كفي تحديد العقكبة األشد، إذ قضت محكمة النقض 

لدل نظرىا لقضية ارتكاب فعؿ مف افعاؿ الشذكذ  13/1/1953رنسية في قرار ليا صادر في الؼ

الجنسي عمى قاصر في منزؿ مجرد مف األبكاب، مما أدل إلى مشاىدة الفعؿ مف قبؿ شابيف عند 
                                                 

تقانون  53المادة    -1  .عقوبا

ف   -2 ق، الناشر. رؤو ف فً التحٌق صر ً، الطبعة الثالثة : ضوابط   األحكام الجنائٌة وأوامر الت ص 1986دار الفكر العرب ص   ،

588-589. 
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مركرىما بالمكاف، كقد أديف الفعؿ عف جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء ضد شخص مف نفس الجنس 

عقكبات /330المادة )، كجريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء (قكبات فرنسي قديـع/331المادة )

 (فرنسي قديـ

المكضكع قد خرقت مبدأ عدـ معاقبة الشخص محكمة فرأت محكمة النقض الفرنسية أف 

 عف نفس الفعؿ أكثر مف مرة، لكنيا قضت بتبرير العقكبة ماداـ أف العقكبة المحكـك بيا كاف يمكف 

. 1ك لـ تقع المحكمة في الخطأ، كمف ثـ رفض الطعف في النقضتكقيعيا ؿ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ل    -1 خاٌئ س حنا ٌم ص,الفون  .173المرجع السابق 



كيفيـة تقديـر العقوبـة في حالـة تعـدد الجرائـم                   الفصـل الثاني
 

 50 

العقـوبة المقـررة لمتعـدد الحقيقـي : المبحث الثاني

إف التعدد الحقيقي لمجرائـ، كباعتباره يمثؿ الحالة التي يرتكب فييا الجاني عدة جرائـ دكف 

ـ في ىذه الحالة، متوضي مع اؿىا حكـ جزائي يجعمنا نتساءؿ عف كيفية تعامؿ القافمبأف يفصؿ 

ذه النقطة، كلتكضيح ىذه كذلؾ كفقان لمسياسة العقابية التي سطرىا المشرع، كلكف قبؿ التعرض لو

ال بأس أف نقؼ عمى مختمؼ األنظمة التي كجدت في ىذا الصدد كفقان  المسألة بأكثر دقة

. لممنيجية المتبعة لمعالجة ىذا المبحث

التعـدد الحقيقي لمجـرائم  عمىلسائـدة في العقـاب األنظـمة ا: المطمب األول

لقد اختمفت التشريعات في كضع سياسة عقابية لمكاجية التعدد الحقيقي لجرائـ باختالؼ  

. ـ.1المرتكب لعدة جرائ انيىا لمجتنظر

بنظاـ الجمع المادم يعرؼ فقد تكقع عمى الجاني عدة عقكبات بقدر عدد جرائمو، كىك ما  

. لمعقكبات

عمى الجاني إحدل العقكبات، كىي تمؾ العقكبة المقررة ألشد لمجرائـ محؿ تسمط قد ك 

. التعدد، كىك ما يعرؼ بنظاـ عدـ الجمع بيف العقكبات

                                                 

ٌعة   -1 ت، . احسن بوسق  .10ص المرجع السابق ،   قانون العقوبا
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    تشديدىا المقررة ألشد الجرائـ معالعقكبة كقد تطبؽ عمى الجاني عقكبة كاحدة، ىي  

لما سيتـ تكضيحو عمى النحك  بات كفقامعينة، كىك ما يسمى بنظاـ الجمع القانكني لمعقكدرجة ؿ

  .التالي

الجـمع المـادي لمعقـوبات : الفـرع األول

يقتضي الجمع المادم لمعقكبات تكقيع العقكبات مجتمعة عف كؿ الجرائـ المرتكبة مف طرؼ  

الشخص، فمكؿ جريمة عقكباتيا ميما كانت األفعاؿ كالجرائـ، كعميو فيكقع عمى الجاني كؿ 

 .1ـقدار ما ارتكب مف جرائالعقكبات بـ

كيستمد ىذا النظاـ كجكده مف العدالة، فالشخص الذم استحؽ العقكبة األكلى عف الجريمة 

األكلى يستحؽ عقكبة ثانية إذا ارتكب جريمة ثانية، فضالن عف التعكيضات المدنية، كيطمؽ عمى 

. «نظرية التكفير»ىذه النظرية 

كال يحتاج لبذؿ  دالة كسيؿ مف الناحية العمميةمقتضيات العيرضي  النظاـ ىذا كيبدك أف

ق فّد أساس أعدة انتقادات عمى  كرغـ ذلؾ كجيت لو جيد في مقارنة العقكبات الختيار أشدىا،

عكقب عمييا بسبع سنكات  جريمة مثال قو مف كجية النظر األخالقية، فمف ارتكبميستحيؿ تطب

ص سبع أف يسجف الشخم المنطؽ مفؼأخرل استحؽ عمييا اإلعداـ  سجف، ثـ ارتكب جريمة

ا ال يؤدم دة بشكؿ مفرط، مّـد في الشّد  كما يعاب عميو أنو مغاؿِل سنكات ليتـ إعدامو بعد ذلؾ، 

. لتحقيؽ الفائدة المرجكة منو
                                                 

ص  مأمون محمد سالمة،   -1  .114المرجع السابق،
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، حيث يككف إلزاميان في المخالفات ان لمجمع بيف العقكباتاستثناءس المشرع الجزائرم كقد كرّد 

في الغرامات المالية، ككذا بالنسبة لمعقكبات التبعية كتدابير األمف كجكازيان  1 (عقكبات/38المادة )

 2 .(مف قانكف العقكبات 37ك  36المادة )

 (ويطمق عميه بجب العقوبات)نظـام عـدم جمـع العقوبـات : الفـرع الثـاني

كىك الكجو العكسي لنظاـ الجمع المادم لمعقكبات، بحيث ال يكقع عمى المتيـ إال العقكبة  

. ف العقكبة األشد تمتص باقي العقكبات األخرل كال يطبؽ سكاىاأكثر خطكرة، بمعنى األ

  ار المذنب عف كؿ الجرائـ المقررة لوكيرل أنصار ىذا النظاـ بأنو بتكقيع العقكبة األشد يكؼّد 

العقكبة الكاحدة تكفي  كأفّد عقكبات مف طبيعة كاحدة أك أقؿ خطكرة مف تمؾ التي كقعت عقكبتيا، 

ّـد   كمف. ة عديمة الجدكلدّد ا باقي العقكبات فيي تمثؿ مزيدان مف الشّد لمتكفير عف الجرائـ المرتكبة، أ

ارتكاب عدة جرائـ دكف أف يحاكـ عف إحداىا فيذا يعكس تراخي  أخرل أنو إذا أتيح لشخص جية

قدـ عمى ارتكاب أا ّـد ؿ،  ألكلىقد حككـ عمى الجريمة ا" أ"القضاء في محاكمتو، فمك أف المتيـ 

جرائـ أخرل، كرغـ ذلؾ لـ يسمـ ىذا النظاـ مف االنتقادات باعتباره نظامان غير كافي المتصاص 

العقكبة األشد لمعقكبات األخرل، كمانعان مف عقاب الجاني عف الجرائـ التالية قد تككف مف نفس 

الجريمة األشد أصبحت مصال كاقيان  ككأف عقكبة ،التي تتصؼ بيا الجريمة األشددرجة الخطكرة 

، فيقدـ ضد عقكبات الجرائـ الالحقة، كعميو يتمتع الجاني بنكع مف الحصانة عف الجرائـ األقؿ شدة

                                                 

ت  38المادة    -1  من قانون العقوبا

ت 37و  36المادة    -2  .من قانون العقوبا
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عقكبة عنيا، كرغـ كؿ ىذه االنتقادات فقد أخذت بو  بعدـ تمقيو أليةمع عممو المسبؽ بارتكابيا 

مف قانكف العقكبات في حالة تعدد عدة  34المادة التشريعات، كالتي مف بينيا المشرع الجزائرم في 

جنايات اك جنح في متابعة كاحدة إذ يتـ النطؽ بعقكبة كاحدة سالبة لمحرية، ىي تمؾ المقررة ألشد 

. الجرائـ

مف نفس القانكف أنو إذا تـ الحكـ عمى الجاني بعدة أحكاـ سالبة  35ضافت المادة أكقد 

. ينفذ المحكـك عميو سكل العقكبة األشدفال  لمحرية في إطار عدة محاكمات،

في مجاؿ الجرائـ المرتبطة ارتباطان غير  تثناءكما أخذ بيذا النظاـ المشرع المصرم كاس

. مف قانكف العقكبات 32/3قابؿ لمتجزئة في المادة 

إذا كانت العقكبات  ثناءفقد أخذ بو ىك كذلؾ كاس 1994أما القانكف الفرنسي الجديد لسنة 

. 1بيعة كاحدةطىا مف المحكـك ب

منو،  5عاـ في المادة  أالذم كاف يعتبره مبد 1988عكس قانكف العقكبات الصادر في 

ت عمى أنو كفي حالة تعدد عدة جنايات أك جنح فإف العقكبة األشد فقط ىي التي يتـ التي نصّد 

 .النطؽ بيا

 

 

                                                 

ت الفرنسً الجدٌد 132/4و  132/3المادة    -1  .من قانون العقوبا
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نظـام الجـمع القانونـي لمعقوبـات : الفـرع الثـالث

يتكسط النظاميف السابقيف، فبمقتضاه ينطؽ القاضي بعقكبة كاحدة كىي تمؾ  إف ىذا النظاـ 

يضا نظاـ التشديد، أيطمؽ عميو كشد الجرائـ مع تشديدىا لدرجة مناسبة يقررىا القانكف المقررة أل

نصار ىذا النظاـ يركف كجكب تناسب العقكبة مع خطكرة أد، كدّد شفيعتبر التعدد ككأنو ظرؼ ـ

. مع خطكرة الجريمة لتقـك العقكبة بالكظيفة اإلصالحية المنكطة بياشخصية الجاني ال 

، كتماشيان مع المبادئ الجزائية المعاصرة ما اعتداال ألنظمةاكيرل الفقو أف ىذا النظاـ أقرب  

ة كالتساىؿ، كمف بيف االنتقادات المكجية لو ىك عدـ إمكانية تطبيقو داـ أنو يمثؿ الكسط بيف الشدّد 

. ة اإلعداـ، كالعقكبات المؤبدةفي حالة عقكب

خطـة المشرع الجزائري في العقـاب عمى التعـدد الحقيقي لمجرائم : المطمب الثـاني

لقد سبؽ كأف رأينا أف المشرع الجزائرم قد تبنى كقاعدة عامة نظاـ عدـ الجمع بيف  

جكازيان كأحيانان أخرل  العقكبات كأخذ بالجمع المادم لمعقكبات استثناءا، إذ يككف ىذا األخير أحيانان 

 :التالي النحكعمى يتـ تفصيمو سإلزاميا، كىذا ما 
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 متابـعةالمبـدأ عـدم جمـع العقوبـات في حالـة وحـدة : األول الفرع

في حالة تعدد »: مف قانكف العقكبات التي جاء فييا 1 34لقد عالجت ىذه الحالة المادة  

دة، فإنو ال يجكز اف تتجاكز مدتيا الحد األقصى جنايات أك جنح محالة معان إلى محكمة كاح

. «شدالمقرر قانكنان لمجريمة األ

ارتكب الجاني جريمتيف أك أكثر تحاؿ معان أماـ كيتضح لنا كفقان لمنّدص المذككر أنّدو إذا ما 

نفس الجية القضائية لمفصؿ فييا، فعمى جية الحكـ أف تبتَّ في إذناب الجاني عف كؿ جريمة 

ر تقضي بعقكبة كاحدة سالبة لمحرية، عمى أف ال تتجاكز مدتيا الحد األقصى المقرّد  عمى حدل، ثَـّ 

خص اعتدل عمى أعكاف الشرطة إثر ضبطو كىك الشّد  شد، كلك افترضنا أفّد األ الجريمة لمعقكبة 

 السياقة في حالة سكرتيـ مف أجؿ جنحة يقكد سيارة في حالة سكر، فتقضي جية الحكـ بإدانة الـ

ىانة أعكاف الشّد قانكف المركر  01/14مف القانكف 67ة حسب الماد م عمييـ بالعنؼ رطة كالتعدّد ، كا 

سنكات،  5ثـ تقضي بعقكبة الحبس لمدة ال تتجاكز ، مف قانكف العقكبات 148كفقان لنص المادة 

.  رطةعكاف الشّد أشد، أم جنحة التعدم بالعنؼ عمى كىي الحد األقصى المقرر قانكنان لمجريمة األ

لطة لمسّد  يؽمة األشد ، تضيعقكبراط أف يحكـ القاضي في حدكد الحد األقصى لؿكاشت

.   ة المحكمة العميامراقبكعممية قانكنية تخضع ؿ ليذا األخير، التقديرية

                                                 

ٌها 34المادة    -1 ت التً جاء ف ت أو جنح محالة معاً إلى محكمة واحد»: من قانون العقوبا جوز ان فً حالة تعدد جناٌا ة، فإنه الٌ 

ٌمة األشد صى المقرر قانوناً للجر  .«تتجاوز مدتها الحد األق
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ما داـ المتيـ قد »: س القضاء الجزائرم ىذه القاعدة بمكجب قرار قضائي جاء فيوكقد كرّد 

ف أجؿ ثالث جنح تتعمؽ كميا بإصدار شيؾ دكف رصيد تكبع كأحيؿ إلى المحكمة في كقت كاحد ـ

تقضي بإدانة  25/3/1995فأصدرت ثالثة أحكاـ في نفس الجمسة بتاريخ ... اثر ثالثة شكاكم

المتيـ، كالحكـ عميو بعاـ حبس مع كقؼ التنفيذ ، كعشرة آالؼ دينار جزائرم غرامة عف كؿ 

مف  33ظرؼ تعدد الجرائـ بمفيـك المادة  قضية، كىك الحكـ المؤيد بالقرار المطعكف فيو، فإف

  قانكف العقكبات قد تحقؽ في قضية الحاؿ لككف المتيـ ارتكب ثالثة جنح تتعمؽ بإصدار

شيؾ بدكف رصيد في أكقات متعددة ال يفصؿ بينيا حكـ نيائي، كفي ىذه الحالة يصبح 

  .1«قانكف عقكبات إلزاميان كليس جكازيا 34تطبيؽ حكـ المادة 

متابعـات قاعـدة عـدم جمـع العقوبـات في حالـة تعـدد ال: الثانـي الفـرع

إذا صدرت »: مف قانكف العقكبات التي جاءت فييا 35/1شارت ليذه الحالة المادة ألقد 

. «ة أحكاـ سالبة لمحرية بسبب تعدد المحاكمات، فإف العقكبة األشد كحدىا ىي التي تنفذعدّد 

لمحاكمة جنايات أك جنح في كضع التعدد، إلى جية كيقصد ليذه المادة أف تحاؿ إلى ا

قضائية كاحدة أك عدّدة جيات في أكقات مختمفة اثر متابعات منفصمة، كبذلؾ أخذ المشرع الجزائرم 

ف المحكمة أبحيث بقاعدة عدـ جمع العقكبات السالبة لمحرية، أم بما يعرؼ بجب العقكبات، 

ة األشد، كعمى سبيؿ المثاؿ لك ارتكب شخص تصدر عقكبة عف كؿ جريمة، كتنفذ منيا العقكب

                                                 

خ    -1 صادر بتاٌر ٌعة  27/12/1998قرار  ب االستاذ احسن بوسق ضائٌة .مذكور فً كتا ضوء الممارسة الق ت فً  قانون العقوبا

وان الوطنً لالشغال التربوٌة طبعة .  .82ص 2000الناشر ٌد
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يعاقب ؼق ثالثة أحكاـ قضائية مختمفة، ثالثة سرقات كيككف محؿ متابعات منفصمة فيصدر ضدّد 

 حبس نافذة بمكجب الحكـ الثاني كستة أشير جبسبمكجب الحكـ األكؿ بسنتيف حبس نافذة كسنة 

ادرة عف لمحكـك عميو إال العقكبة الصّد بمكجب الحكـ الثالث، إال أنو ال ينفذ عمى اأخرل نافذة 

. 1الحكـ األكؿ، كىي سنتاف حبس نافذة لككنيا العقكبة األشد

كقد يثكر التساءؿ حكؿ كيفية التنفيذ في ىذه الحالة؟ 

ا لقد استقر قضاء المحكمة العميا عمى أف األمر في ىذه الحالة يتعمؽ بتنفيذ العقكبات ، مّـد 

كقد كليس لجيات الحكـ،  ةبة األشد يؤكؿ إلى النيابة العاـيجعؿ االختصاص في تنفيذ العقك

عادة التربية الصادر بمكجب  مف قانكف 8 استندت المحكمة العميا في ذلؾ لنص المادة السجكف كا 

الذم يتضمّدف  05/04كقد تّـد تعديؿ ىذا القانكف بمكجب القانكف  1972-2-10في  72/2األمر 

عادة اإلدماج منو التي جاء  10، كذلؾ كفقا لممادة االجتماعي لممحبكسيف قانكف تنظيـ السجكف كا 

تنفيذ العقكبات  كعميو فإفّد  «تختص النيابة العامة دكف سكاىا بمتابعة تنفيذ األحكاـ الجزائية»فييا 

. مف اختصاص النيابة العامة، في حيف أككميا القانكف الفرنسي إلى قاضي تطبيؽ العقكبات

 ليا عمى أنو في حالة كجكد إشكاؿ يطرح عمى آخر جيةكما استقر قضاء المحكمة الع

كالمعدّدلة  مف نفس القانكف المذككر أعاله 9عكل، كذلؾ استنادان لنص المادة فصمت في الدّد  قضائية

. السابؽ الذكر 05/04مف القانكف  14بمكجب المادة 

                                                 

ٌعة،    -1 ص احسن بوسق  .276المرجع السابق، 
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ّـد   بتطبيؽ ة اك القاضي المكمؼكتفصؿ ىذه الجية في النزاع بناء عمى طمب النيابة العا

. أك محاميو أك المحكـك عميوالعقكبات 

: مثمة قرارات المحكمة العميا الصادرة في ىذا الصددأكمف 

ة أحكاـ سالبة لمحرية عمى نفس مف المقرر قانكنان عند صدكر عدّد »: إذ جاء في أحدىا

ّـد  مكمفة ة اؿالشخص بسبب تعدد المحاكمات فإف العقكبة األشد ىي التي تنفذ، كعمى النيابة العا

. «تنفيذ العقكبة األشد

كعميو فإف تنفيذ العقكبة األشد يعني أف ىذه األخيرة تمص أك تجب العقكبة األخؼ، لذلؾ 

كعمى النيابة  .ك الجبأدد بقاعدة االمتصاص يطمؽ عمى قاعدة عدـ جمع العقكبات في ىذا الصّد 

مف جديد عمى آخر جية  العامة إذا أف تنفذ العقكبة األشد، أمّدا في حالة كجكد إشكاؿ فيطرح

مف  14/1المادة )قضائية فصمت في الدّدعكل لألمر بضـ العقكبات جزئيان أك كميان كحسـ المكضكع 

فإف غرفة االتياـ  الفقرة السابعة كما أنو كحسب نفس ىذه المادة. (السابؽ الذكر 05/04القانكف 

لقة بتنفيذ األحكاـ الصادرة المادية كالفصؿ في الطمبات العارضة المتعتختص بتصحيح األخطاء 

 (1).1عف محكمة الجنايات

، إذ يقتصر تأثيرىا قؿ شدّدةاأل ةتنفيذ ىذه العقكبة ال يمحي األحكاـ الصادرة بالعقكب إال أفّد 

. ة ككأنيا قد نفذت فعال بعد تنفيذ العقكبة األشدؿ شدَّ ؽر العقكبات األتبعمى قكة التنفيذ، فتع

                                                 

 السابق الذكر 05/04من القانون  14/1المادة    -1
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مستكل العممي نتيجة لمظركؼ القانكنية الطارئة، التي كقد تطرأ بعض الصعكبات عمى اؿ

: مف شأنيا أف تحكؿ دكف تنفيذ ىذه العقكبة، كتتمثؿ أساسا في

: العـفو عن العقـوبة. أ

تكـر مف رئيس الجميكرية بإنياء تنفيذ »ؼ الدكتكر عبد اهلل سميماف العفك بأنو لقد عرَّ  

 1«إنياء كميا أك جزئيان أك استبداليا بعقكبة أخؼالعقكبة المقررة عمى الجاني بمكجب حكـ بات، ك

كاإلشكاؿ الذم يثكر في ىذه الحالة، إذا ما صدر قانكف بالعفك عف العقاب كأصبحت العقكبة 

األشد مف بيف العقكبات التي تـ النطؽ بيا ىي األقؿ شدة فما العمؿ؟ 

ا بالرجكع لمقضاء يضع نص قانكني يحكـ ىذه المسألة، أـ ـبالرجكع لممشرع الجزائرم ؿك

العقكبة األشد ال تفقد طابعيا الماص بمكجب العفك عمى اعتبر أفّد محكمة النقض الفرنسية الذم 

أساس اف ىذا األخير يقـك مقاـ التنفيذ الكمي أك الجزئي لمعقكبة، كقد تدخؿ المشرع الفرنسي سنة 

يدة لممادة الخامسة منو نظرا النتقاد مكقؼ القضاء ألنو مناؼ لعدالة، بإضافة فقرة جد 1958

قاعدة  لتطبيؽ عمى كجكب مراعاة العقكبة األصمية بعد العفك عنو بنصّدوتصدل ليا ىذه الحالة 

. منو 132/6نفس المبدأ بمكجب المادة عقكبات، كما كرس القانكف الجديد جب اؿ

 

 

                                                 

 .الرجوع لقرار غرفة االتهام المرفق بالملحق    -1
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: وقـف التنفيـذ. ب

يو المشرع الجزائرم في كقد نص عؿ .1ىك نظاـ يجيز كقؼ تنفيذ العقكبة بعد النطؽ بيا 

مف قانكف اإلجراءات الجزائي، كقد يثكر في ىذا الصدد إشكاؿ حكؿ ما إذا كانت  592المادة 

أشير نافذة،  6لمدة سنة مع كقؼ التنفيذ، ثـ صدر حكـ آخر يقضي بعقكبة  سالعقكبة األكلى حب

. فينا ينبغي تنفيذ العقكبة النافذة

ذا انتفى كقؼ التنفيذ باف اصبح   ذ ما تبقى مف العقكبة األشد كفقات العقكبة نافذة، فإنو ينؼكا 

أما المشرع الجزائرم لـ ينص عمى   2مف قانكف العقكبات الفرنسي 132/5لما نصت عميو المادة 

. ىذه الحالة

: أثـر التقـادم. جـ

ف المشرع الجزائرم أثر تقادـ العقكبة األشد عمى باقي العقكبات، إال أف القضاء بيلـ م 

تقادـ يقـك مقاـ التنفيذ، فإنو ال يجكز تكقيع العقكبة األخؼ عمى المحكـك أف اؿس مبدأ لفرنسي كرّد ا

. تقادميا اطكؿ مف مدة تقادـ عقكبة الجريمة األشد مدّدةعميو حتى كلك كانت 

 

 

                                                 

ص    -1 هللا سلٌمان، المرجع السابق،   .520عبد 

2 -   Stefani , levasseur, Bouloc, précité , P  501 
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جمـع العقوبـات  عدم قاعدةلالحـاالت االستثنائيـة : الفـرع الثالـث

جانب قاعدة عدـ جمع العقكبات قاعدة الجمع الحقيقي  لقد كرس المشرع الجزائرم إلى 

. زياالمعقكبات، كاستثناء، فقد يككف ىذا األخير كجكبان كأحيانان جك

: لمعقوبـات يالجمـع الوجوبـ. أ

مف قانكف العقكبات عمى إلزامية جمع العقكبات في مكاد المخالفات،  38نصت المادة  

. ة عمى حد سكاءكتنطبؽ ىذه القاعدة عمى الحبس كالغراـ

كاف يرتكب الجاني  ،جنحاؿمخالفات مع اؿكتبقى ىذه القاعدة صحيحة حتى في حالة تعدد 

، كثالثة مخالفات لقانكف المركر، ففي مثؿ ىذه الحالة مثال جنحة القتؿ الخطأ اثر حادث مركر

يؼ رخصة تكؽ)تجمع العقكبة المقرر بيا لمجنحة سكاء كانا حبسا أك غرامة، أك عقكبة تكميمية 

 . مع عقكبات الحبس، اك الغرامات المقضي بيا في المخالفات (السياقة

كىذا ما ذىب إليو القضاء الجزائرم إلى ضركرة جمع العقكبات، حيث جاء في أحد قراراتو 

 ةقضاكأخرل مخالفة سكر، فال يجكز ؿ  1إذا ارتكب الشخص الكاحد جريمتيف إحداىما جنحة....»

ال خرقكا أحكاـ المادة المكضكع أف يكقعكا عؿ مف  38ل المتيـ عقكبة كاحدة مف أجؿ الجريمتيف، كا 

 .قانكف العقكبات التي تكجب ضـ العقكبات في مكاد المخالفات

                                                 

خ    -1  .333ص  ، مجموعة األحكام،25/06/1968قرار بتاٌر
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كما خرج المشرع عمى قاعدة عدـ الجمع صراحة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لجريمة اليركب  

صكص جنحة اليركب مف قانكف عقكبات، التي نصت بخ 189المنصكص عمييا في المادة 

لمحرية محكـك بيا  ةأية عقكبة سالبإلى  السجف بإف العقكبة المقضي بيا مف أجؿ ىذه الجنح تضـ

. ع.مف ؽ 35ان مف المادة ثناءعف الجريمة التي ادت إلى القبض عميو كحبسو، كذلؾ است

: الجـمع الجـوازي لمعقوبـات. ب

ة كاحدة فإنو طبيععقكبة المحكـك بيا مف إذا كانت اؿ»: عمى أنو 35/2لقد نصت المادة  

يجكز لمقاضي بقرار مسبب أف يأمر بضميا كميا أك بعضيا في نطاؽ الحد األقصى المقرر قانكنان 

ة طبيعكمف ثـ فإف الجمع جكازم في ىذه الحالة، بشرط اف تككف العقكبات مف  ،«لمجريمة األشد

. 1ألشدكاحدة كذلؾ في نطاؽ الحد األقصى المقرر لمعقكبة ا

 فييا الحكـ األكؿ سنتيف حبس نافذبالسرقات الثالث التي صدر  كبالرجكع لممثاؿ المتعمؽ 

حبس نافذ، فيجكز لممحكمة اف تأمر بجمع العقكبات  رستة أشوبكالثاني بسنة حبس نافذ كالثالث 

. قةنكات كىي الحد األقصى المقرر لمسر 5الثالث ألف مجمكع العقكبات الثالث ال يتجاكز مدة 

سنكات فيجكز لمقاضي اف يجمعيا في  5كلك فرضنا اف مجمكع العقكبات الثالث تتجاكز  

. سنكات حبس 5حدكد 

                                                 

ص    -1 ٌعة، المرجع السابق،   .279احسن بوسق
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ة كاحدة، بحيث ال يمكف جمع عقكبة الحبس طبيعكما تشترط المادة اف تككف العقكبات مف 

الحبس مع إال مع مثيمتيا، أم عقكبة الحبس كال يجمع السجف إال مع السجف، كال يجكز مثال جمع 

. السجف

العقكبات السالبة لمحرية دكف سكاىا مف باقي في كما حصر المشرع جكاز جمع العقكبات  

. العقكبات التكميمية كالتبعية

مف قانكف العقكبات عمى جكاز جمع العقكبات التبعية كتدابير األمف  37كما نصت المادة 

األمف التي ال تسمح طبيعتيا في آف كاحد  ك الجنح عمى أف يككف تنفيذ تدابيرأإذا تعمؽ بالجنايات 

عادة تربية المساجيف، كما يجكز جمع  بالترتيب المنصكص عميو في قانكف تنظيـ السجكف، كا 

. التدابير

:  أما بالنسبة لمعقوبات المالية

ت عميو فالقاعدة العامة خالفا لمعقكبات السالبة لمحرية ىي جمع العقكبات، كىذا ما نصّد 

غير أنو يجكز لمقاضي أف يقرر عدـ جمع الغرامات بحكـ صريح، كلكف يجب  ؽ ع، 36المادة 

ائية التي يختمط فييا الجزاء بالتعكيض كما ىك الحاؿ في بالتمييز بيف الغرامات الجزائية كالج

، فال يصكغ لمقاضي جمعيا، كمف ثـ تصدر الغرامات ئـ الجمركيةجزاء في الجراؾالغرامات المقررة 

. 1ارتكبيا قانكناعمى كؿ جريمة  

                                                 

ص    -1 ٌعة، المرجع السابق،   .27أحسن بوسق
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: بالنسبـة لعقوبات التكميميـة والتبعيـة

مف قانكف العقكبات عمى العقكبات التكميمية  كذكرتيا عمى سبيؿ  9نصت المادة  لقد      

المصادرة , مف مباشرة بعض الحقكؽ الحرماف ، المنع مف االقامة تحديد االقامة ، :الحصر كىي

كالبد اف تاتي في منطكؽ الحكـ عكس , نشر الحكـ  رم ،،حؿ الشخص االعتبا الجزئية لالمكاؿ

مف نفس القانكف   6 ك ىي حسب المادةالعقكبات التبعية التي تتبع العقكبات االصمية بقكة القانكف 

.  قكؽ الكطنية حالحجر القانكني كالحرماف مف اؿ

مف قانكف  37 كحسب المادة مع ىذا النكع مف العقكبات فانو عكبالنسبة لكيفية تعامؿ المشر

العقكبات فقد تـ التنصيص صراحة عمى جكاز ضـ العقكبات التبعية كتدابير االمف في حالة تعدد 

كاحد بالترتيب ف  الجنايات كالجنح ك يككف تنفيذ ىذه االخيرة التي ال تسمح بطبيعتيا بتنفيذىا في آ

. ( سابقا)المنصكص عميو في قانكف تنظيـ السجكف ك اعادة تربية المساجيف 

حكؿ السبب مف عدـ  نتساءؿ الصمت بشأف العقكبات التكميمية، كىنا المشرع التـز كقد 

رغـ أف الفقو  جمعاؿأـ أنو قصد أنيا غير معنية بسّديك مف المشرع، فيؿ يرجع ذلؾ ؿذكرىا، 

عدـ جكاز الجمع بيف العقكبات كالقضاء قاؿ أنو يجكز جمع العقكبات التكميمية ماداـ أف قاعدة 

. فقط العقكبات األصميةتخص 
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الصادر  06/23كتجدر االشارة اف المشرع الجزائرم قد احدث تغييرا جذريا بمكجب االمر

بحيث الغى العقكبات التبعية كادرجيا المعدؿ ك المتمـ لمقانكف العقكبات  1 20/12/2006في 

مف االمر السابؽ  4كما الزمت المادة ,ضمف العقكبات التكميمية لتصبح اثني عشر عقكبة تكميمية 

. الذكر اف ينص القاضي عمييا في الحكـ

 

 

  

  

 

 

 

                                                 

المعدؿ ك المتمـ لمقانكف العقكبات بحيث الغى العقكبات التبعية كادرجيا ضمف  1 20/12/2006الصادر في  06/23االمر   -1
 ......العقكبات التكميمية لتصبح اثني عشر عقكبة تكميمية
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وتعدد السموك اإلجرامي الذي اقترفو أترتبط مشكمة تعدد الجرائم أو وحدتيا بمشكمة وحدة 
نما  الفاعل، وعميو فإن تعدد الجرائم لو أىمية ليس في نطاق العقوبات الواجب تطبيقيا فحسب، وا 
أيضا في مجال النظرية العامة لمجريمة، وذلك عمى اعتبار ان التعدد ىو شكل من األشكال التي 

. تبرز من خاللو الجريمة إلى حيز الوجود

لتعدد المادي أو الحقيقي، وتعدد الجرائم يمكن أن يتحقق في اكثر من صورة، فيناك ا 
مية لكل فعل منيا، وىناك أيضا التعدد المعنوي اجرتعدد األفعال وتعدد األوصاف اإل ومجالو

تقوم لكل وصف منيا جريمة عمى  ثالجزائية ليذا الفعل، بحيومجالو وحدة الفعل وتعدد األوصاف 
. حدة

ويشترك التعدد المادي والتعدد المعنوي لمجرائم في تعدد القواعد القانونية الواجبة التطبيق  
تفترض تعددًا في النتائج غير المشروعة والمستقمة كل منيا عن األخرى، ومعيار التمييز  يوالت

لسموك الذي تتكون بمقتضاه كل نتيجة من بين صورتي تعّدد الجرائم يكمن في وحدة أو تعدد ا
النتائج اإلجرامية، كما يكمن في العالقة بين القاعدة القانونية التي تجرم الفعل وبين السموك 

. اإلجرامي المتحقق

م التعدد المادي والتعدد المعنوي، فبالنسبة لمتعدد المعنوي وقد أوضحنا في ىذا البحث حك 
وذلك تفاديًا لصدور عقوبتين أو أكثر ذ بقاعدة الوصف األشد، نجد أن المشرع الجزائري قد أخ

. عمى المتيم من أجل واقعة واحدة

ري أخذ كقاعدة عامة بجب العقوبات، حيث تصدر أما بالنسبة لمتعّدد المادي فالمشرع الجزائ 
دي كما أخذ بالموازاة بالجمع الما. المحكمة عقوبة عن كل جريمة ولكن تنفذ العقوبة األشد فقط

 .، وذلك بصفة استثنائيةأحيانًا إلزاميًا وأحيانًا أخرى جوازيا  لمعقوبات الذي قد يكون
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مدى االىمية التي  تعدد الجرائم بصورتيو ىذه الدراسة لنظاموعميو يتضح لنا من خالل       
. النظري و العممي يينعمى المستو المجال الجزائي في يحظى

مع محاولة , م بحثنا بطرح بعض المشاكل التي تخص المشرع الجزائريوقد ارتأينا أن نخت 
: في ىذا الخصوص تقديم بعض الحمول

: بالنسبة للتعدد الصوري-

في حين " وحدة الفعل"ع مصطمح .من ق 32ستعمل في المادة اينا ان المشرع الجزائري أر      
ليس سوى جزء من النشاط عندما ن الفعل أباعتبار " النشاط االجرامي"صح ىو ألن المصطمح اأ

. يضم عدة مراحل

شد يترتب عنو ألينا ان النطق بالعقوبة اأر,كذلك في مجال العقوبة المقررة لمتعدد الصوري      
: ل من ذلكبعض المشاك

اذ            .و شمولو بقانون العفوأعذار المعفية األحد أشد في بعض الحاالت بألاقتران الوصف ا-
قوبات الجزائري بين فقط ضرورة وصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة اوصاف ن قانون العأ

. شدألبالوصف ا

كثر من مرة و أعدم جواز معاقبة الشخص عن نفس الفعل  أينا بصدد الحديث عن مبدأكما ر-
حكام الصادرة عن محكمة ألنو يخص فقط اأج .ا.من ق 311/2المنصوص عميو في المادة 

ن يعدل المشرع الجزائري المادة ألجنح والمخالفات لذا يكون من المستحسن الجنايات دون محاكم ا
 .السابقة لتغطية ىذا النقص
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:  بالنسبة للتعدد المادي-

قد تبنى عدة حمول اثارت  ا ان المشرع الجزائري في مجال العقاب عمى التعدد المادي لمجرائمينأر
: عدة مشاكل منيا 

فيل يقصد بيا " لبة لمحرية في حدود الحد االقصى لمجريمة االشدالقضاء بعقوبة واحدة سا" معنى-
. المعنى الحرفي ام ان الحكم يجب ان يشتمل عمى كل العقوبات لكن االشد فقط ىي التي تنفذ

عتداد بعقوبة الوصف االشد وفي حل المتبنى في التعدد الصوري ىو االن الأخيرا فانو مادام أو 
مع بعض -قص لمعقوبة االشدواحدة سالبة لمحرية في حدود الحد األ التعدد الحقيقي الحكم بعقوبة

او بمعنى آخر ىل ىناك فقد تطرح مسالة مدى فعالية التفرقة بين كال الصورتين -االسثتناءات
      .تفرقة فعمية بين التعدد الصوري و التعدد الحقيقي؟

 



 

 

 قائمة المراجع
 



 قائمة المراجع
 

71 

 

 باللغـة العربيـة: أوال 

 :القوانين-أ

ت الجزائريقانو-      .ن العقوبا

    .قانون الجمارك-

ت الجزائٌة الجزائري-    .          قانون االجراءا

ت ال 05/04القانون - نعقابٌة واعادة االدماج االجتماعً المتعلق بتنظٌم المؤسسا  .للمحبوٌس

صري ت الم   . قانون العقوبا

ٌة  02المؤرخ فً  18/11الملغى بالقانون رقم  85/05القانون - المتعلق بحماٌة  2018جوٌل

صحة و ترقٌتها  .ال

ت الفرنسً    .                     قانون العقوبا

خ  04/18القانون – صادر بتاٌر ت و 25/12/2004ال ت المتعلق بالوقاٌة من المخدرا المؤثرا

ن بهماالعقلٌة و قمع االتجار و االستعما ر مشروٌع  .ل ٌغ

 :المؤلفات  والكتب القانونيـة -ب-

ت  -مأمون محمد سالمة  -  .1990طبعة -القسم العام–قانون العقوبا

صطفى- ت  محمود محمود م جامعة   مطبعة  :الناشر -القسم العام-شرح قانون العقوبا

 .1974طبعة  -القاهرة

ٌعة  - ضائٌة ، قانون العق، احسن بوسق ضوء الممارسة الق ت فً  وان : الناشروبا الٌد

 .2000طبعة  الوطنً لألشغال التربوٌة

ٌعة - ز فً القانون الجزائً العام ، أحسن بوسق وان الوطنً لألشغال : الناشر –الوٌج الٌد

 .2002طبعة  -التربوٌة

ب حسنً - ت اللبنانً،  محمود نٌج دار النقري  :الناشر–القسم العام -شرح قانون العقوبا

 .1975طبعة  -للطباعة

ٌمان  - هللا سل ت الجزائري  ،عبد  ً،  -القسم العام –شرح قانون العقوبا الجزء الثان

وان: الناشر -الجزاء الجنائً ت الجامعٌة  ٌد  . 1997طبعة  -المطبوعا
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ت الجزائرٌةقورة عادل  - ت فً قانون العقوبا ضرا وان : الناشر -القسم العام -محا ٌد

 .1994طبعة –ت الجامعٌة المطبوعا

ف عبٌد  - ع العقابً ،رؤو طبعة  -دار الفكر العربً: الناشر -مبادئ القسم العام من التشٌر

1979. 

اللً بغدادي - المؤسسة : الناشر  -األولالجزء  -ضائً فً المواد الجزائٌةاالجتهاد الق    ٌج

صال  .1996طبعة  -والنشر واإلشهار   الوطنٌة لالت

ت فً فقه القانون الجن،نمور محمد سعٌد  - ش -ائًدراسا  .2004طبعة دار الثقافة : رالنا

 المجـالت القضائيـة . ج

ضائٌة  - ث -1993المجلة الق  .260ص  -العدد الثال

ضائٌة  -  .176ص  -العدد الثانً -1996المجلة الق

ضائٌة  -  .183ص  -العدد األول -1999المجلة الق

ضائٌة  -  .316ص -لثانًالعدد ا -2003المجلة الق

ص  - ضائً عدد خا ضائٌة االجتهاد الق  .2003المجلة الق

 رسائل الدكتـوراه. ج

ل - خاٌئ س حنا ٌم ت  ،ألفون  -رسالة دكتوراه-تعدد الجرائم وأثره على العقوبة واإلجراءا

 .1963طبعة 

صرٌةدار: الناشر -اعد وتعدد الجرائمتعدد القو   ،شكري الدقاق - ت الم  .الجامعا

 باللغـة الفرنسيـة: ثانيا

- DONNEDIEU DE VABRES Traité de droit criminel et de législation pénale 

comparée, Edition Sirey 1974 . 

- GARRAUD (R) Traité théorique et pratique d’instruction  criminelle et de 

procédure pénal. Edition Sirey, 1916, 1929,1932 les tomes 2, 3,6  

- MERLE (R) , VITU (A)  Traité de droit criminel. EditionCujas, 1967. 

-PRADEL (A) , VARINARD (A) Les grands arrêts du droit criminel.Edition 

Dalloz 1995, Tome 1. 
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- STEFANI (G) LEVASSEUR(G) Droit pénal général . Edition BOULOC (B) 

Dalloz 1997. 
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المذكرة  مــلخص
 

إن الجريمة كسموك مبغوض من طرف المجتمع إرتبط منذ القديم بالعقوبة كجزاء 
لمجاني ووضع حد الغيره ممن تسول ليم أنفسيم بارتكاب نفس األفعال المحرمة 

ولقد وضعت القوانين والتشريعات مايضمن حقوق الناس المعتدي عمييا ميما كان 
فالجاني الذي اليكتفي بارتكاب سموك مجرم واحد أو يرتكب . الجريمةنوع أو شكل 

عدة جرائم مستقمة عن بعضيا البعض قبل الحكم عميو نيائيا في واحدة منيا تطرح 
مسألة تعدد الجرائم الصوري أو الحقيقي لقد أثار اىتمامي ىذا الموضوع الذي 

كل مكان وحاولت فيو يعكسو واقعنا الحديث في الجرائم التي تحدث يوميا في 
توضيح مفيوم التعدد الصوري والحقيقي عند الفقياء والقضاء و التشريع الجزائري 

 .وكيف تكون العقوبة في حالة التعدد

: ات المفتاحية مالكل

أثرها على العقاب  / 3الجرائم  /  2التعدد      / 1

التشريع الجزائري  /    4

 

 

 

 


