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بسم هللا الرحمن الرحيم 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط "

شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين 

 واألقربين إن يكن غنيا أو فقيرا 
 

فاهلل اولى بهما فال تتبعوا الهوى،ان 

تعدلوا وان تولووا او تعرضوا فان هللا 

"كان بما تعملون خبيرا  
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ســــــــــــــــــــكهًت شك  

انحًذ هلل وانصالة وانسالو عهً اششف االَبُاء انًشسهٍُ 

وعهً انه وصحبه وكم يٍ تبعه فٍ انهذي واالحساٌ ،ايا 

:بعذ  

َسشٍَ اٌ اتفضم باسًً عباساث انشكش وانتقذَش انً كم يٍ 

د انعىٌ وانًساعذة الثشاء يعاسفٍ ايذٍَ بٍ

هش،َسعً انُه كم االيم فٍ يستقبم صانقاَىَُت،صاسعٍُ فٍ ا

 داسس فٍ انقاَىٌ

 بجايعت االفاضم اساتزتٍ انً هزا جهذٌ ثًشة اهذٌ نزا

 االستار بانزكش يستغاَى،واخص ،والَت بادَس ابٍ عبذانحًُذ

 االستارة وانً انخُشاث سبم عهً هللا اعاَه فؤاد سحىٌ

 انًُاقشت انهجُت اعضاء وانً ،عائشت دوَذٌ انًؤطشة

 بانفائذة هزا انًتىاضع عًهٍ َعىد اٌ واتًًُ انًحتشيٍُ

.انجًُع عهً انعًهُت  

وانً انىانذٍَ انكشًٍَُ،وكم افشاد عائهتٍ وانً 

صيالئٍ،وانً كم باحث فٍ يجال انقاَىٌ،وهللا ونٍ انتىفُق 

.وانُجاح  
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: مقدمــــــــــــــــــــة

شهد الفكر اإلنسانً إبان القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر تطورات هائلة شملت شتى     

المعارف والعلوم اإلنسانٌة، ونتٌجة هذه التطورات ارتقت اإلنسانٌة فً أفكارها ومعٌشتها، 

وقد انعكس كل ذلك على واكتشف الفرد آفاق جدٌدة فً حٌاته المادٌة وعالقاته االجتماعٌة، 

وقانون العقوبات باعتباره حلقة فً هذا النظام فإنه أصبح ٌهدف من خالل  ،النظام القانونً

قواعده القانونٌة الجزائٌة إلى تنظٌم العالقات االجتماعٌة بوضعها معاٌٌر لتقٌٌم سلوك األفراد 

ي تً تتضمنها ممثلة ففً المجتمع فتلزمه بإتباع سلوك محدود، وذلك عن طرٌق الجزاءات ال

.   العقوبة والتدابٌر األمنٌة  

ومن أهم مظاهر تطور العقوبة، الحد من قسوتها، واإلنقاص من عدد الجرائم المعاقب       

علٌها باإلعدام، وبروز أفكار جدٌدة تهدف إلى إصالح المجرم وتأهٌله باعتباره إنسانا ومن 

أهم ما طبع العقوبة إخضاعها إلى مجموعة من مصلحة المجتمع الحفاظ على إنسانٌته، ولعل 

المبادئ نصت علٌها وكرستها مختلف الدساتٌر الدولٌة، ومن بٌنها الدستور الجزائري فً 

. منه التً نصت على أن العقوبات الجزائٌة تخضع لمبدأي الشرعٌة والشخصٌة 142المادة 

ائً، فال ٌمكن توقٌع عقوبة على وٌعتبر مبدأ الشرعٌة من أهم المبادئ فً القانون الجن      

احد لم ٌنص علٌها القانون صراحة، فً حٌن ٌعنً مبدأ الشخصٌة أن العقوبة ال توقع إال على 

من ارتكب الجرٌمة أو ساهم فٌها سواء بصفة أصلٌة أو تبعٌة وكان أهال للمسؤولٌة الجنائٌة، 

، 38نها قوله تعالً فً اآلٌات وهذا المبدأ األخٌر تؤكده مجموعة من اآلٌات القرآنٌة نذكر م

أال تزر وازرة وزر أخرى، وأن لٌس لإلنسان إال ما سعى، وان : "من سورة النجم 40، 39

 25اآلٌة " قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون: "، وقوله تعالى"سعٌه سوف ٌرى

. سورة سبأ  

رع إلى تكرٌس مبدأ عدالة فكل هذه التطورات وتلك المبادئ ٌهدف من ورائها المش     

العقوبة باعتبارها ضرورة اجتماعٌة، والذي ٌقتضً أن تكون هناك ضرورة لتقرٌرها، 

والضرورة تقدر بقدرها دون إفراط أو تفرٌط ،كما ٌقتضً أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم 

بة غٌر المرتكب ،فٌجب أن تتضمن معنى اإلٌالم بغٌر زٌادة أو نقصان، فال فائدة فً عقو

. رادعة، وال قسوة ال تبررها مصلحة  
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وفً إطار تحقٌق العدالة جعل المشرع العقوبة تتراوح بٌن حدٌن أدنى وأقصى ٌختار القاضً 

أٌهما أقرب إلى تحقٌقها حسبما تفصح عنه شخصٌة الجانً، واستنادا إلى الظروف والمالبسات 

. التً أحاطت بارتكاب الجرٌمة  

كرس المشرع الجزائري على غرار باقً الشّراع نظامٌن هامٌن  وأكثر من ذلك فقد     

ٌسمحان للقاضً فً إطار السلطة المخولة له فً تقدٌر الجزاء الخروج عن هذٌن الحدٌن 

وتقدٌر عقوبة دون الحد األدنى أو تزٌد عن الحد األقصى، أو اإلعفاء منها نهائٌا، وذلك فً 

تً ٌخضع تطبٌقها لسلطة القاضً ٌستخلصها من ال الظروف المشددة إطار ما ٌسمً بنظام 

ظروف كل دعوى، ودائما فً إطار احترام مبدأ الشرعٌة فقد رسم القانون للقاضً الحدود 

.التً ال ٌمكنه تجاوزها عند تطبٌقه لهذه األعذار والظروف  

بهذا وبما أن سٌاسة التجرٌم والعقاب مثبتة بدرجة التطور لحاجات المجتمع، وقانون العقوبات 

المنظور ٌجب أن ال ٌكون شًء آخر غٌر رد فعل لمجابهة إنكار القٌم السٌاسٌة واالجتماعٌة 

. واالقتصادٌة للمجتمع  

ونظرا للتحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة التً عرفتها الجزائر، وظهور أشكال      

وره، وبهدف تكٌٌف قانون جدٌدة من الجرٌمة التً ترتبط ارتباطا وثٌقا بحركٌة المجتمع وتط

العقوبات مع هذه التحوالت وكذا انسجامه وتجانسه مع المعاٌٌر العالمٌة، فقد تم تعدٌل قانون 

الذي أدخل تغٌٌرات جذرٌة على  23-06بموجب قانون  20/12/2006العقوبات فً 

د العقوبات مست النظامٌن السابقٌن وخاصة نظام الظروف المخففة والمشددة إذ وضع قواع

الجانحٌٌن المبتدئٌن وذوي السوابق، كما أعاد النظر فً جدٌدة ترتكز أساسا على التمٌٌز بٌن 

رسم الحدود التً ٌجوز للقاضً النزول أو الرفع إلٌها، واستحدث حالة جدٌدة للتشدٌد تعرف 

. بالفترة األمنٌة  

ظروف المشددة الوأمام كل هذه المستجدات ٌتبادر إلى األذهان سؤال ملح حول ماهٌة هذه 

على تقدٌر الجزاء فً ضوء أهم التعدٌالت التً جاء بها  ه؟ وما تأثٌر ومنها العود،وحاالته

؟ 20/12/2006المؤرخ فً  23-06قانون   

وعلٌه فإن موضوع هذه المذكرة ٌكتسً أهمٌة نظرٌة وتطبٌقٌة بالغة من حٌث أنه ٌتطرق       

اردة على قانون العقوبات، والتً الحظنا ندرة فً فً ضوء التعدٌالت الجدٌدة الو لنظام العود
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تطبٌق   باعتباره انه ٌدخل فً موضوع2006المراجع التً تناولت الموضوع بعد تعدٌل 

فٌها مساس بحرٌة وكرامة  لذيعمل القاضً وال االختصاص االصٌل والذي ٌشكل العقوبة

ن ملما بكل ما ٌتعلق الفرد المحمٌة دستورٌا، األمر الذي ٌستوجب على القاضً أن ٌكو

بالعقوبة، أصنافها، تطبٌقها، بدائلها، ومواكبا لمختلف التعدٌالت التً تلحق بها، وذلك حتى 

 فً حالة توافر الظرف المشدد اال وهو العود، ٌتسنى له توقٌع الجزاء المالئم على الجانً

لذاتٌة على بهدف إرضاء شعور العدالة االجتماعٌة، وكل هذا وذاك كانت هً المحفزات ا

.خوض موضوع هذه المذكرة دون غٌره  

مسنا عن قرب موجة اإلجرام الخطٌرة المتفشٌة، لوإذا عدنا لواقع المجتمع الجزائري، 

والتً أصبحت تهدد ٌومٌا  أمن وسكٌنة المواطن، بحٌث ٌظهر ذلك جلٌا من خالل واقع 

كبٌرا بالقضاٌا والملفات القضاء الجزائري الذي اصبح ٌشهد فً اآلونة األخٌرة إكتضاضا 

الجزائٌة، تعود فً مجملها لفئة العائدٌن لإلجرام، األمر الذي اصبح ٌعكس حقٌقة فرضت 

موقف المشرع الجزائري من حالة العود وماهً الترسانة : وجودها جعلتنا نتساءل عن

  القانونٌة المخصصة له سواء فً القانون العام ام فً القوانٌن الخاصة؟ 

ه استخدمنا المنهج التحلٌلً الذي كان ضرورٌا لشرح وتوضٌح وتحلٌل المواد وعلً     

القانونٌة واألحكام القضائٌة والمواقف الفقهٌة، ونسج العالقة بٌنهما الستنباط األحكام 

واستخالص النتائج، كما استخدمنا المنهج الوصفً فً نقل مضمون الوقائع القانونٌة واألحكام 

.باألمثلة المناسبة القضائٌة واالستشهاد  

: هذه المنهجٌة تفرض علٌنا تناول موضوع العود من زاوٌتٌن

وطبٌعته القانونٌة وتمٌزه عن  ماهٌتهبما ٌحدد ( الفصل األول)العود مفهوم األولى تتعلق ب      

الفصل )بٌن  للعود التشرٌعٌة  حكاماألأما الثانٌة تتعلق ب المشابهة له، القانونٌةمختلف االنظمة

والقوانٌن ،أثار تطبٌقه فً قانون العقوبات وبٌان شروطه تلقد خصصنا المبحث األول ل( الثانً

 .العود حالة إلثبات المخولة القانونٌة طرقال  إلىالخاصة، ثم تطرقنا فً المبحث الثانً 

 

 
       

كيفية المعالجة التشريعية للعود؟ -        

ومدى التكريس القضائي لها؟           
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ماهٌة العود : الفصل األول   

لقد اولت التشرٌعات المعاصرة اهمٌة بالغة فً تقدٌر الجزاء الجنابً حتً ٌتمكن      

شعور العامة بتحقٌق  ءالمجتمع من اخذ القصاص اتجاه مرتكبً الجرٌمة من جهة وارضا

بل وتشكل غاٌة  والتً تبقى من اهم المبادئ المكرسة فً الدساتٌر والمواثٌق الدولٌة ،العدالة

 .اغلب التشرٌعات القانونٌة الوضعٌة

لقد أولى المشرع الجزابري اهتماما كبٌرا لتكرٌسه الظروف المشددة  ومن هذا المنطلق   

واقعٌة المرتبطة بالجرٌمة،وعلٌه  ونحن  أوللعقوبة سواء كانت شخصٌة المرتبطة بالجانً 

للبحث فً موضوع البحث بصد دراسة احد هذه الظروف المشددة كان لزاما علٌنا منهجٌا 

إلشكالٌات القانونٌة والعملٌة التً ٌطرحها أن ٌتم التعرٌف به،وبٌان ماهٌته، ا، ودراسة ما

الذي نحن بصدد معالجته، حتى ٌسهل فهم تفاصٌله والتعمق فً أحكامه، وبما أن الموضوع 

، إرتأٌنا فً هذا الفصل وقبل ممارسً القانون ومطبقٌهللعدٌد من  باستوإلمحل غموض 

فً  تعرٌف العود مفهومهالدخول فً شرح أحكامه المقررة قانونا، أن نخصصه لبٌان 

بهة القانونٌة المشا األنظمةبعد ان نمٌزه عن بعض  والطبٌعة القانونٌة للعودالمبحث األول، 

فً مبحث ثانً، قٌاسا إلى ما وصل إلٌه إجتهاد القضاء الجزابري فً تطبٌقه لقواعد  له

.   والقرارات القضابٌة ذات الصلة بموضوع المذكرة األحكاممبرزٌن فً ذلك مختلف  العود
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: مفهوم العود: المبحث األول

قانون العقوبات من دون أن عود فً لل التشرٌعٌة حكاماأل لقد نظم المشرع الجزابري

المفاهٌم من صمٌم عمل الفقهاء بل  إعطاءمهمة  أنما فعل ذلك  وأحسن ٌعطً تعرٌفا له،

 بذكر الحاالت القانونٌة التً ٌعتبر فٌها الجانً عابدالهم، مكتفٌا  األصٌلٌشكل االختصاص 

 10مكرر  54ى مكرر ال 54 المادةالمقررة من  األحكامبموجب  المقررةالحاالت  أهموسرد 

والمالحظ فً هذا الشأن ان جل هذه األحكام مستوحاة من قانون العقوبات  من قانون العقوبات

، تاركا بذلك مهمة  1982الفرنسً اثر الثورة القانونٌة التً قام بها المشرع الفرنسً سنة 

قة لظاهرة تعرٌفه للفقه بناءا على ما توصل إلٌه علماء اإلجرام والعقاب من الدراسات المعم

العود إلى الجرٌمة، لذا إرتأٌنا تخصٌص هذا المبحث لتوضٌح مفهوم العود، وماذا ٌقصد به فً 

اقسام العود المطلب األول، ومن أجل توضٌح اشمل وأوسع، سنعالج فً المطلب الثانً 

   .التً توصل إلٌها الفقه واقرها القانون فً سنه لقواعد العود  وانواعه

:  تعرٌف العود: المطلب األول

وهو تثنٌة األمر عودا بعد البدا ،ٌقال ثم عاد وقال الفراء وٌجوز فً :التعرٌف اللغوي للعود-1

ثم ٌعودون لما "اللغة العربٌة أن تقول أن عاد لما فعل ترٌد ان فعله مرة أخرى كقوله تعالى

 "قالوا

اللغة واضح فان معناه االصطالحً ان كان معنى العود فً :التعرٌف االصطالحً للعود -2

علماء ، فمفهوم العود لدى ٌشكل صعوبة تكمن فً اختالف الزاوٌة التً ٌنظر منها للتحدٌد

فقط ٌعتمد على المعٌار الشخصً الخاص والذي ٌتعلق بكل ما ٌتعلق بشخصٌة المجرم  االجرام

دون االخذ بالمعٌار الموضوعً الذي ٌاخذ بنظر االعتبار جسامة الجرٌمة المرتكبة اي ٌعتمد 

على حالة لكل مجلرم سبق الحكم علٌه بحكم سابق نهابً واتهم بعد ذلك عن جرٌمة الحقة 

سواء تثبت علٌه الجرٌمة الجدٌدة  ام لم تثبت وٌعزون السبب اإلجرامً الى سلوكه إجرامً  

او تجارٌة الدافع او سلوكٌة ٌغلب علٌها العامل النفسً مع الذٌن ٌعانون من مرض مهنٌة 

تكوٌنً زمن أمثلتهم المجرمٌن الذٌن ٌرتكبون جرابم السرقات والسطو سعٌا وراء اشباع 

الحاجة او االتجار بالممنوعات او المجرمون الذٌن ٌرتكبون جرابمهم إلحساسهم بالنقص،من 

  . مٌن الذٌن ٌعانون من خلل الملكات الذهنٌة او لالندفاع على نحو معتادذوي العاهات او المجر
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    .لقد تعددت تعارٌف العود فقها وقضاء ولعل اهم تلك التعرٌفات ما سٌتم تبٌانه ادناه     

تكرار الجرٌمة اي تكرار الجانً لجرٌمة او  من عرف العود على انه الكثٌر من الفقهاء فهناك

عاقبته من اجل الجرٌمة السابقة وٌشمل العود كافة الجرابم دون استثناء عدة جرابم بعد م

وٌعتبر عامال للتشدٌد على الجانً وهو تعبٌر عن عدم توبة الجانً وتمادٌه فً الجرم وتحدٌه 

  .للقانون العام

 :اما التعرٌف القانونً فقد تعددت مفاهٌم العود الى 

، أخرىبعد الحكم علٌه بحكم نهابً مرة  اإلجرام،معاودة الشخص للسقوط فً وحدة هو العود 

حالة خاصة للجانً الذي سبق الحكم علٌه بحكم بات فً جرٌمة وارتكب بعد  هو،باألحرىهو 

 .ذلك جرٌمة اخرى وفقا للشروط المحددة قانونا

 أدٌنبعدما  اإلجرام إلىكما ٌعرف العود هو الوصف القانونً الذي ٌلحق بشخص عاد     

 اإلجرام إلىن وتقوم حالة العود بموجب العودة ،الطع إلجراءاتسابق غٌر قابل  بموجب حكم

وٌترتب على ذلك  باإلدانةمجددا والعابد هو من ٌرتكب جرٌمة بعدما صدر ضده حكم سابق 

 . ظرف تشدٌد العقوبة

الذي ٌقوم علٌه التعرٌف القانونً للعود هو سبق وجود حكم بات نهابً  األول فاألساسوعلٌه 

انه ٌجب توافر جملة من الشروط غٌر قابل للطعن،وٌتبٌن لنا من خالل التعرٌفات المعطاة 

 القانونٌة والتً ستوضحها فً المطلب الثانً من نفس الفصل 

كبٌر  باهتمام حظً لهذاٌع الجرابم ٌعتبر العود سببا عاما لتشدٌد العقاب ٌتسع نطاقه لجم     

شكل معضلة الماضً والحاضر فً مختلف يمن طرف علماء اإلجرام والعقاب، باعتباره 

تختلف،  المجتمعات، ولعل التعارٌف التً توصل إلٌها علم العقاب وكذا علم اإلجرام تكاد ال

فما  ،إرتأٌنا أن نعطى تعرٌفا شامال له دون الدخول فً تفاصٌل الظاهرة وأبعادها لذلك

 ؟، وصفا قانونٌاالمقصود بالعود

ٌقصد بالعود الوصف القانونً الذي ٌلحق بشخص عاد إلى اإلجرام بعد الحكم علٌه  

بعقوبة بموجب حكم سابق، فهو ظرف شخصً لتشدٌد العقوبة كونه ٌتعلق بشخص الجانً 

. رف النظر عن مادٌات الجرٌمة أو الجرابم التً وقعت منهبص
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ذلك على عكس الظروف المشددة الخاصة، والتً تلحق بالجرٌمة فتزٌد من جسامتها 

كان تكون الجرٌمة جنحة القترانها بظروف مشددة كالكسر، أو ظرف اللٌل، فإذا ما دخلت هذه 

الظروف على الجرٌمة وجب تشدٌد العقوبة على الجانً، فً حٌن أن العود، التشدٌد فٌه أمر 

، وذلك بالنظر ٌستنبطه من حٌثٌات الملف والقضٌة التقدٌرٌة للقاضً خاضع للسلطة اختٌاري

إلى خطورة الجانً اإلجرامٌة والتً تظهر فً حالة عدم إستجابته لإلنذار السابق، حٌث أنه 

رغم الحكم على الجانً بإدانته عن جرٌمة سابقة، فلم ٌرتدع، وعاد لمواصلة إجرامه باقترافه 

، وهو ما ٌستوجب تشدٌد عقوبته للقضاء على خطورته جرٌمة جدٌدة أو جرابم أخرى

شتراط كون الجانً متعمدا فٌما ٌقع منه من إاإلجرامٌة، هذه األخٌرة ال ٌتوقف دفعها على 

جرابم، وإنما كونها تتم عن خطورة إجرامٌة للجانً تهدد أمن المجتمع وسكٌنته، مما ٌستوجب 

غٌر عمدٌة، وسواء جناٌات أو جنح أو القضاء علٌها ومكافحتها سواء كانت عمدٌة أو 

مخالفات دون االستهانة بأي منها، بل ما ٌفرزه الواقع الجزابري هو أن الجرابم الغٌر عمدٌة 

وإن كانت غٌر جسٌمة كالمخالفات، أصبحت أشد ضررا على سالمة أفراد المجتمع، وخٌر 

ق فً كٌفها وكمها ما ٌقع دلٌل على ذلك مخالفات المرور وما ٌنتج عنها من حوادث ٌومٌة تفو

من جناٌات وجنح عمدٌة
 . 

وعلة التشدٌد فٌه  ظرف تشدٌد ه،باعتباروعلٌه فإن العود ٌعد سببا عاما لتشدٌد العقوبة

الكامنة والتً تشكل تهدٌدا خطٌرا على مصالح  وخطورته االجرامٌة  ترجع لشخص الجانً

وهذا ما ٌعرف  ،وبة المالبمة علٌهضرورة العقالوب المجتمع بصفة وعلٌه كانت لزاما توقٌع

بمبدأ شخصٌة العقوبة المطبقة على الجانً ومالبمتها من حٌث خطورة الفعل االجرامً 

فان كان فً االصل ان الفعل االجرامً ٌخضع لنفس النص  ونسابة العقوبة الموقعة علٌه

ف المرتكبة العقابً اال وان تطبٌق وتقرٌر العقوبة ٌختلف من شخص الى اخرا بحسب الظرو

، على أساس أن العقوبات السابقة لم تكن للجرٌمة من جهة وشخصٌة الجانً من جهة اخرى 

كافٌة لردعه وأنه ممن ٌستهٌنون بمخالفة القانون، فهو أخطر من الجانً الذي ٌجرم ألول مرة 

ي وبالتالً فهو سبب شخصً لتشدٌد ال ٌنتج أثره إال فٌمن توافر فٌه دون أن ٌتعدى أثره إل

غٌره
(1)

 .

                                                 
(1)

 .10، دار انًطبىعاث انجايعيت نهخىزيع،االسكُدريت ص 1988انطبعت األونى  -عدني خهيم، انعىد ورد االعخبار – 
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وباعتبار ان العود ظاهرة اجتماعٌة اهتم بها علماء الجرام دراستها بادق التفاصٌل،كان 

ان  إلى اإلشارةهذا وتجدر لزاما علٌنا ان نسلط الضوء على اعهم االسباب المؤدٌة للعود،

تعددت من جهة الى اسباب داخلٌة شخصٌة مرتبطة بشخص  العود متعددة ومختلفة أسباب

واخرى خارجٌة مرتبطة بالواقع االجتماعً واالقتصادي وظروف المعٌشة نوردها الجانً 

 : فٌما ٌلً

  :داخلٌة أسباب-1

متعلقة بالعابد بحد ذاته سواء متعلقة بجنسه او قدراته العقلٌة او التكوٌن النفسً  أسبابهً 

على النحو  الكابنة فً شخص المجرم اإلجرامٌةفً مجملها تعالج الخطورة  وهً ،والعقلً

 :اآلتً

 :الوراثة 1-1

 ابنه بطرٌقة التناسل،هذا وقد  إلى األبالوراثٌة التً تنقل من الجٌنٌة فهً الخصابص        

اثبت الدراسات الحدٌثة والمختصة فً علم االجرام ان عامل الوراثة ٌعد من بٌن االسباب 

بسبب عامل الوراثة فان بعض المجرمٌن ، وعلٌه اإلجرامالربٌسٌة والمباشرة الرتكاب 

 موحاجته منفسهأعلى التحكم على  مٌرتكبون الجرٌمة فً الغالب لٌس للكسب بل لعدم قدرته

 .الى ارتكاب الجرٌمة

  :الجنس 1-2

فً  واألنثىٌختلف الذكر ٌلعب دور الجنس عامال هاما الرتكاب الفرد الجرٌمة وعلٌه،

ونسبة  المرأةوكذا هنالك اختالف فً نسبة جرابم  اإلجرامالحاجة الى الجرٌمة ودوافع 

 .جرابم الرجل وكذا نوع الجرابم المرتكبة

االختالف النفسً والفٌزٌولوجً  وأما،المرأةمن حاجة  أكثر اإلجرامفحاجة الرجل الى  

فٌزٌولوجٌا وعاطفٌا وجسدٌا ٌجعلها عاطفٌة وضعٌفة اكثر من  المرأةوالجسدي بٌنهما فتكوٌن 

ٌر قادرة على ارتكاب الجرٌمة والوقوف فً مسرحها اال تحت ضغوط شدٌدة تدفعها الرجل وغ

 .الرتكاب الجرٌمة
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اي تلك الجرابم  تكون غالبا فً الجرابم المالٌة وجرابم الزنا والمخدرات المرأة إجراموكذا 

التً ترتبط بها بسبب جنسها أو بسبب مٌوالتها العاطفٌة أو حتى بسبب ضعفها كما تم اإلشارة 

 .إلٌه أعاله

 :الذكاء 1-3

الذكاء هو مجموعة من القدرات العامة والخاصة انعمها هللا على بعض االشخاص وبهذه      

  المنطق ان ضعف العقل سبب القدرات ٌحقق الشخص لنفسه مكانة متمٌزة فً المجتمع،ومن 

الرتكاب الجرٌمة لقلة التفكٌر فً العواقب وان الذكاء ٌقً صاحبه من الوقوع فً واهم عامل 

 .الجرٌمة ولكن هذا لٌس دابما 

ٌالحظ ان الذكً قد ٌندفع بذكابه الرتكاب الجرٌمة بناء على قدرته العقلٌة فً التخطٌط     

 .م الناس بهللجرٌمة وفً تنفٌذها بدقة بدون عل

ذكاء وفطنة الرتكابها وانه  إلىوفً عصرنا الحالً ان بعضا من الجرابم الخطٌرة تحتاج       

ارتكاب مثل هذه الجرابم كً نالحظ ان العود فً الجرٌمة ٌكون  األذكٌاءلٌس من السهل لغٌر 

 واألسالٌبمن غٌرهم،وسبب ذلك مقدرتهم على ممارسة الكثٌر من الطرق  أكثر األذكٌاءمن 

 .فً ارتكاب الجرٌمة عدة مرات

 :المرض 1-4

ان المرض ٌكون سببا من اسباب ارتكاب الجرٌمة فبالنسبة لالمراض العضوٌة قد تؤدي     

والسل وكذا  ،العضوٌة مرض السٌدا األمراضالشخص الى ارتكاب الجرٌمة ومثال ذلك 

 .الخ..  والجنون النفسٌة مثل الصرع والعقلٌة مثل االضطرابات العقلٌة األمراض

 :المستوى الثقافً 1-5

 نشأتهوفً تربٌته وفً  للفرد، األخالقًفً التكوٌن  أساسٌاٌلعب المستوى الثقاقً دورا      

نوعٌة الثقافة التً نشا علٌها الفرد،فتدنً المستوى الثقافً ٌجعل  إلى،باعتبار ذلك ٌعود 

نوعٌة  أنوالعواقب فٌقدم علٌها بل وٌكررها نتٌجة لذلك الجهل،كما  باألنظمةجاهال  اإلنسان

كانت ثقافة  فإذاالسلبً فً ارتكاب الجرٌمة  أواالٌجابً  التأثٌرفً  أٌضاالثقافة لها دورا 

فان الفرد سٌندفع الرتكاب الجرٌمة  اإلجرامًبالفكر  التأثٌرنتٌجة  إجرامًالفرد ذات طابع 

 .ذه الثقافةه تأثٌرعدة مرات نتٌجة 
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 :خارجٌة أسباب -2

كما هو الحال  أصال،وال تتصل بشخصٌة المجرم وال ترتبط به محٌطة بالمجرم أسبابفهً   

 أساس،وهً ترتبط  اإلجرامالعودة الى  إلىوالتً قد تؤدي بالضرورة  الداخلٌة، باألسباب

 واالجتماعٌة والسٌاسٌة ، الواقع االجتماعً للمحبوس المفرج عنه وكذا بظروفه االقتصادٌة

 .إجرامٌةوالحاجة الملحة لتلبٌة حاجاته بطرق 

 :عدم تقبل المجتمع للمفرج عنه ومعاملتهم له1-1

المجتمع ال ٌتقبل المجرم عند خروجه من السجن بحٌث ٌعتبر عدم التقبل المجتمع للمفرج     

عوامل العود الرتكاب الجرٌمة،وٌتضح ذلك من خالل شعور المفرج عنه بالعزلة  أهمعنهم 

عن الجماعة المحترمة للقانون وتظهر مظاهر عدم التقبل للمجتمع من خالل المؤسسات 

 .اإلصالحٌة

فالمفرج عنه عند خروجه من السجن ال ٌقبل فً مجال العمل كان ٌكون شرٌك ،عدم تقبل      

نه وعدم التعامل معه ال فً مجال التجارة وال فً اي مجال اخر وهنالك الصداقة للمفرج ع

ي تزرع الشك والشبهة لدى اسر ال تقبل المصاهرة مع المفرج عنه لما له من سوابق الت

 .المجتمع

 :األسريالتفكك  1-2

 األسرةٌكون بغٌاب ممول  فاألولله صورتٌن تفكك مادي ومعنوي  األسريان التفكك        

 . األموالثانً ٌكون بغٌاب مصدر الحنان والتً تكون عادة  األبالذي ٌكون غالبا 

فهو ٌؤثر على نفسٌتهم  األوالداالنحراف  أسبابمن  أٌضاوقد ٌكون النزاع بٌن الزوجٌن 

 .اإلجرام إلىوالتً تؤدي  والمعنوٌة  ونتٌجة لذلك الضغوطات النفسٌة

 :العوامل االقتصادٌة 1-3

وامل االقتصادٌة لها دور فً دوافع الفرد الى ارتكاب الجرٌمة خاصة فً وقتنا ان الع      

وتغٌر نمط الحٌاة والمعتمد على المادٌات الحالً نظرا لالزمات االقتصادٌة وغالء المعٌشة 

،وعدم توفٌر منصب شغل كل هذا ٌؤدي الى ارتكاب جرابم وغالب هذه الجرابم تكون للكسب 

 . ص لنفسه او لعابلته خاصة اذا كان هو العابل الوحٌدالمالً سواء العانة شخ

 



ياهيت انعىد                                   انفظم االول                      

 

- 11 - 

 

: العود أقسام: المطلب الثانً

أن تم التعرٌج على مفهوم العود مبرزٌن فً ذلك مختلف المفاهٌم المعطاة له فانه كان  بعد   

قانون العقوبات  أحكامالعود التً جاءت مستخلصة من  وأنواع أقساماستبٌان لزاما علٌنا 

والتً تنقسم من قانون العقوبات،  10مكرر  54مكرر الى  54الجزابري من المواد 

بنوعٌة الجرٌمة  أخرىوتارة  اإلجرامًتختلف باختالف تارة الفعل عدٌدة  العتبارات

: ٌلً نعالجها كما بشخصٌة المجرم، أخرىوخطورتها وتارة 

الجرٌمة المرتكبة الثانٌة من نفس العائلة للجرٌمة السابقة  باعتبارالعود  أقسام: األولالفرع 

: األولى

: وعود خاص ،إلى عود عام: العود هنا الى قسمٌن ربٌسٌٌن وٌنقسم

ال ٌشترط فٌه أن تكون الجرٌمة الالحقة  القانون وسمً بالغعود العام ذلك ان: العود العام -1

أٌة  بارتكاإمن نفس نوع الجرٌمة السابقة أو من مثٌالتها، وإنما ٌتطلب فقط عودة الجانً إلى 

علٌه  باإلدانةوبعد الحكم  األولى،كان ٌرتكب الجانً جنحة السرقة فً المرة جرٌمة جدٌدة

استعمال الوظٌفة وغٌرها  إساءةبموجب حكم نهابً ٌعٌد ارتكاب جناٌة القتل او التهرٌب او 

 .من الجرابم المعاقب علٌها قانونا

ٌشترط أن تكون الجرٌمة الجدٌدة مماثلة للجرٌمة  وهو عكس العود العام اذ :العود الخاص -2

، والتماثل قد ٌكون لسابقة حكما اوحقٌقٌة الجرٌمة ا إلٌهاومن نفس العابلة التً تنتمً  السابقة

الجانً لنفس الجرٌمة السابقة كالسرقة، وقد ٌكون تماثل حكمً أي بحكم  برتكاإحقٌقً كعودة 

من قانون العقوبات 57القانون وذلك وفق ما نصت علٌه المادة 
(1)

تعتبر من نفس :" بنصها 

: التالٌة النوع لتحدٌد العود الجرابم التً تشملها إحدى الفقرات

ستعمال التوقٌع على إأموال الدولة والسرقة والنصب وخٌانة األمانة وإساءة  سختالإ -1

ستعمال المحررات المزورة واإلفالس إبٌاض وإصدار شٌكات بدون رصٌد والتزوٌر و

. بالتدلٌس و إخفاء األشٌاء المتحصلة من جناٌة أو جنحة التشرد

. والقٌادة فً حالة سكرالقتل الخطأ والجرح الخطأ وجرٌمة الهرب  -2

                                                 
انًخضًٍ لاَىٌ انعمىباث انًعدل وانًخًى، انطبعت انرابعت،  1966و سُت يىَي 08انًىافك  1386طفر عاو 18يؤرخ في  156-66األير رلى   (-1)

 .17،ص  2005انديىاٌ انىطُي نألشغال انخربىيت 
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عتٌاد التحرٌض على الفسق إهتك العرض بدون عنف واإلخالل العلنً بالحٌاء و -3

. والمساعدة على البغاء

العصٌان والعنف والتعدي على رجال القضاء واألعضاء المحلفٌن و رجال القوة  -4

.  العمومٌة

الجزابري إلى النص وفً هذا الصدد قد ٌتساءل البعض عن الدافع الذي أدى بالمشرع 

على هذه الجرابم دون غٌرها،فإن الدافع المنطقً واألكٌد فً رأٌنا هو كثرة وقوع هذا النوع 

بشكل سرٌع ورهٌب والذي مس الجانب  امن الجرابم فً المجتمع الجزابري، وتفشٌه

قتصادي للبالد، لذلك أحسن المشرع الجزابري  بنصه على التماثل بٌن هذه جتماعً واإلاإل

. عناصرها فختالإالجرابم رغم 

: الزمنً بٌن الجرٌمتٌن توافر الشرط العود باعتبار  اقسام: ثانٌا

. وعود مؤقت،وٌنقسم إلى عود مؤبد 

وهو الذي ال ٌشترط القانون فٌه مدة معٌنة تفصل بٌن صدور الحكم السابق : العود المؤبد -1

الجانً الجرٌمة الالحقة، وذلك ما ذهب إلٌه المشرع  برتكاإالعقوبة وبٌن  ءنقضاإأو 

. من قانون العقوبات والتً سٌأتً شرحها فً حٌنها 54الجزابري فً نص المادة 

والذي ٌشترط فٌه مدة زمنٌة معٌنة ما بٌن الحكم السابق أو بعد تنفٌذ العقوبة : العود المؤقت -2

به  ذنقضاء هذه المدة فال ٌتوفر العود، وقد أخإوبٌن وقوع الجرٌمة الثانٌة، فإذا وقعت بعد 

. من قانون العقوبات 55المشرع الجزابري فً نص المادة 

 

: العود باعتبار عدد الجرائم السابقة على الجرٌمة الجدٌدة اقسام: الفرع الثانً

. وٌنقسم إلى عود بسٌط وعود متكرر

،وال ٌشترط جانً لجرٌمة جدٌدةال إركابوهً حالة وجود حكم سابق تاله : العود البسٌط -1

. سواء كانت جرٌمة بسٌطة او مركبة ةالتماثل او التركٌب فً الجرٌم

وٌطلق علٌه أٌضا تسمٌة العود المركب، والذي ٌتطلب إرتكاب جرٌمة : العود المتكرر -2

. ،شرٌطة ان تكون الجرابم متتالٌة اي جرٌمتٌن فاكثرجدٌدة بعد حكمٌن سابقٌن أو أكثر
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وارد، فقد ٌكون العود عام وفً نفس الوقت  االقساموتجدر اإلشارة إلى أن التداخل بٌن هذه     

مؤبد وبسٌط أو خاص، وفً نفس الوقت مؤبدا أو مؤقتا وبسٌطا أو متكررا وهكذا، وسنبٌن هذا 

 .التداخل عند التطرق لحاالت العود أٌن ٌظهر ذلك جلٌا

 .الطبٌعة القانونٌة للعود: المبحث الثانً

الن العود ٌرتبط فً بعض ان تحدٌد الطبٌعة القانونٌة للعود ٌكتسً اهمٌة بالغة نظرا 

ناهٌك انه وخاصة ما ٌالحظ والمشابهة له ،القابمة بحد ذاتها  القانونٌة األنظمةببعض  األحٌان

كثٌرا ما ٌخلط القضاة بٌن أحكام العود وبعض ما ٌشبهه من مفاهٌم قانونٌة فً الحٌاة العملٌة 

السٌما مسألة اإلعتٌاد والتعدد، وذلك ٌرجع فً رأٌنا لعدم تحكمهم وإلمامهم بالشروط واألحكام 

المقررة لتطبٌق كل منها، األمر الذي ٌؤدي بهم إلى الوقوع فً أخطاء عدٌدة أثناء تطبٌق 

نقض من المحكمة العلٌا لخرقها  الغاء العقوبة على معتادي اإلجرام، مما ٌجعل قراراتهم محل

من قانون  10مكرر  54مكرر الى  54والمحددة بموجب االحكام  لقواعد المقررة قانوناا

. العقوبات الجزابري

هذا الواقع العملً الذي تعكسه قرارات المحكمة العلٌا دفعنا إلى تخصٌص هذا المبحث  

فً المطلب األول، أما فً المطلب الثانً  واالعتٌادلتوضٌح المفاهٌم بالتمٌٌز بٌن قواعد العود 

سوف نتطرق إلى التمٌٌز بٌن قواعد العود والتعدد مع التركٌز على مسألة ضم ودمج 

العقوبات، مدعمٌن ذلك بأهم التطبٌقات القضابٌة التً جاءت فً هذا الصدد كمحاولة بسٌطة 

. منا لرفع اللبس والغموض الواقع فً هذه المسألة

: تمٌٌز العود عن اإلعتٌاد: المطلب األول

 ،التفرقة بٌن النظام القانونً الخاص باالعتٌاد والعودعدم كثٌرا ما ٌالحظ فً الحٌاة العملٌة     

منفردة لكل منهما وحاالت منصوص عنها  أحكام لكلٌهما أولىذلك ان المشرع الجزابري 

ة المنصوص عنها تشرٌعٌة ٌجب احترامها كلما تحققت الشروط القانونً وأحكام،قانونا

حدٌد مفهومه تهذا المصطلح ونعنً به االعتٌاد و إلىقانونا،وعلٌه كان لزاما علٌنا التطرق 

 .مبرزٌن مختلف حاالته القانونٌة القانونً وحاالته ومن تم تمٌزه عن العود

إن مصطلح اإلعتٌاد فً قانون العقوبات الجزابري له مدلول مزدوج سوف نوضحه من       

  :تمٌٌزه مع العود كما ٌلً خالل 
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تكرار الحدث اإلجرامً، غٌر  نقطة مشتركة اال وهً نقطةمع العود فً  االعتٌاد ٌلتقً

أن حالة العود ٌشترط فٌها أن ٌمثل كل فعل من األفعال جرٌمة فً حد ذاتها، وأن ٌصدر حكم 

على أفعال ٌعد  االعتٌاد، والتً ٌقصد بها االعتٌادجرابم بات قبل وقوع الجرٌمة الجدٌدة عكس 

ال ٌمثل فً حد ذاته جرٌمة  االعتٌادتكرارها جرٌمة قابمة بذاتها، فالفعل الواحد فً جرٌمة 

ٌعاقب علٌها القانون، وإنما ٌعاقب على إرتكاب الجانً هذه األفعال عدة مرات، ومن األمثلة 

ب علٌه بنص المادة على ممارسة التسول المنصوص والمعاق االعتٌادالتً نضربها على ذلك، 

من قانون العقوبات 195
(1)

 : 

ٌعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول فً " 

أي مكان كان وذلك رغم وجود وسابل العٌش لدٌه أو إمكانه الحصول علٌها بالعمل 

". أو بأٌة طرٌقة مشروعة أخرى

مد على الجرٌمة فً كسب عٌشه فالمجرم المعتاد هو المجرم المحترف، أي الذي ٌعت

. وٌعتبرها مهنته األساسٌة

كما أخذ المشرع الجزابري باإلعتٌاد كظرف مشدد، فً حالة توافره ٌؤدي إلى  -

تشدٌد العقوبة، وهً الحالة التً ٌعد كل فعل فٌها معاقب علٌه قانونا ألنه ٌمثل جرٌمة فً 

عقوبة على مرتكبٌه ، كما هو األمر حد ذاته، فإذا ما تكررت هذه الجرابم شدد القانون ال

بالنسبة لحالة اإلعتٌاد على ممارسة اإلجهاض أو على المساعدة علٌه وفق ما ذهبت إلٌه 

 :من قانون العقوبات، بنصها  305المادة 

فتضاعف  304إذا ثبت أن الجانً ٌمارس عادة األفعال المشار إلٌها فً المادة "  

علٌها فً الفقرة األولى وترفع عقوبة السجن المؤقت عقوبة الحبس فً الحالة المنصوص 

"إلى الحد األقصى
(2)

 

وما ٌمكن إستنتاجه مما سبق شرحه أن اإلشكال ال ٌطرح بشكل كبٌر بٌن أحكام 

العود واإلعتٌاد لعدم وجود صعوبات فً تطبٌق العقوبات المقررة لجرابم اإلعتٌاد، أو فً 

شددا للعقوبة، وهذا على العكس من تطبٌق أحكام العود الحالة التً ٌعد فٌها اإلعتٌاد ظرفا م

                                                 
 . 66انًرجع انسابك انًخضًٍ لاَىٌ انعمىباث، ص 156 -66األير  - (1)

 .95انًرجع انسابك ص  156-66األير  - (2) 
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والتعدد، إذ كثٌرا ما تتداخل المفاهٌم بٌنها، األمر الذي تعكسه الممارسة القضابٌة فً 

 .المحاكم والمجالس القضابٌة وسنحاول بٌان ذلك فً المطلب الثانً

: تمٌٌز العود عن التعدد: المطلب الثانً

ٌتحدد بارتكاب الجانً لعدة جرابم دون ان ٌفصل بٌنهم احكام ان مفهوم التعدد 

ٌعتبر تعددا فً الجرابم أن ترتكب فً وقت واحد أو فً او بمفهوم اخر   قضابٌة نهابٌة

، فتعدد الجرابم ٌتفق مع العود فً أن (2)أوقات متعددة عدة جرابم ال ٌفصل بٌنها حكم نهابً

من الجانً نفسه، إال أن أهم اإلختالفات الموجودة كل منهما ٌلزم لتوافره تكرار الجرٌمة 

: بٌن األحكام المقررة لكل منهما ما ٌلً

فً جرٌمة سابقة قبل إرتكاب جرٌمة  نهابً  أن العود ال ٌتحقق إال بصدور حكم بات     

الحقة، فً حٌن أن التعدد ال ٌتطلب وجود مثل هذا الحكم بل تتم محاكمة الجانً عن كافة 

 .تً إرتكبهاالجرابم ال

إن العود سبب لتشدٌد العقوبة فً حالة توافر شروطه، فً حٌن أن التعدد فً ذاته ال  

. ٌبرر تشدٌد العقوبة إذ ٌحكم فً كل منها كقاعدة عامة بعقوبتها دون تشدٌد

كما أن التمٌٌز بٌن العود والتعدد ال ٌمكن أن ٌتضح إال بعرض مبسط وإجمالً  

الفابدة العملٌة من التمٌٌز بٌن هذه األحكام تكمن بالخصوص فً  لقواعد التعدد بإعتبار أن

 العقوبة الواجب تطبٌقها من طرف القاضً الجزابً، ذلك أن العود ظرف شخصً لصٌق

والتً سٌأتً ،الجانً، فإن تشدٌد العقوبة فٌه ٌكون حسب الحاالت المقررة قانونا  بشخصٌة

فة تلحق نشاط الجانً وسلوكه وتطبٌق شرحها فً الفصل الثانً، فً حٌن أن التعدد ص

.  العقوبة فٌه ٌختلف بحسب ما إذا كنا بصدد تعدد صوري أو حقٌقً

:  التعدد الصوري فأما

اي ان الفعل االجرامً  حتمال جرٌمة واحدة ألكثر من وصف قانونً واحدإنعنً به  

، كمن ٌرتكب جرٌمة هتك عرض فً مكان عام، ٌمكن ان ٌكٌف باكثر من وصف قانونً

فهذه الجرٌمة تقبل هذا الوصف المعاقب علٌه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بنص 

من قانون العقوبات، كما قد ٌحتمل وصفها بجرٌمة الفعل العلنً المخل بالحٌاء،  336المادة 
                                                 

 .158انسابك، صانًرجع  156-66يٍ األير  33انًادة  (-1) 
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نون العقوبات، وفً من قا 333المعاقب علٌها بالحبس من شهرٌن إلى سنتٌن بنص المادة 

هذا الصدد أخذ المشرع الجزابري بالوصف األشد من بٌنها
(1)

وبالتالً فإن عقوبة الجرٌمة ، 

األشد هً التً تطبق، وعلٌه ففً المثال السابق فإن الوصف األشد هو هتك العرض 

. والعقوبة الواجبة التطبٌق هً السجن من خمس إلى عشر سنوات بإعتبارها العقوبة األشد

ملف  12/04/1988ذا ما أكدته المحكمة العلٌا فً قرارها الصادر بتارٌخ وه

51759رقم
(2) 

: ، والذي انتهى إلى ما ٌلً

من المقرر قانونا أنه ٌجب أن ٌوصف الفعل الواحد الذي ٌحتمل عدة أوصاف "

بالوصف األشد من بٌنها، ومن ثم فإن القضاء بما ٌخالف هذا المبدأ ٌعد خطأ فً تطبٌق 

. القانون

ولما كان من الثابت فً قضٌة الحال أن محكمة الجناٌات وصفت جرٌمة واحدة بوصفٌن 

 .مختلفٌن، فإنها تكون بقضائها كما فعلت خالفت القانون

". ومتى كان كذلك أستوجب نقض الحكم المطعون فٌه

  :أما التعدد الحقٌقً 

الواحدة منها عن األخرى دون أن والذي ٌقصد به أن ٌرتكب الجانً عدة جرابم تستقل 

دون االخذ بعٌن االعتبار احالته بالجرابم متعددة مع وحدة المتابعة او  ٌفصل بٌنها حكم قضابً

: وهنا نفرق بٌن حالتٌن ،فً حالة تعدد المتابعات

:  وحدة المتابعة:الحالة األولى 

قانون العقوبات من  34أي إحالة الجرابم كلها إلى نفس المحكمة، فٌطبق نص المادة 

الحد األقصى المقرر للجرٌمة والتً تنص على الحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرٌة وفً حدود 

نحة الضرب ج،كان ٌرتكب الجانً جنحة السرقة مع جنحة انتهاك حرمة منزل مع داألش

،ٌنطق بها القاضً والجرح العمدي مع حمل سالح،فهنا تطبق علٌه عقوبة واحدة سالبة للحرٌة 

ان تتجاوز الحد األقصى المقرر للجرٌمة القصوى،مع وجوبٌة ضم العقوبات المالٌة من دون 

 . ونقصد بها الغرامات المالٌة المقررة قانونا

  

                                                 
 .11انًرجع انسابك، ص  156-66يٍ األير   32انًادة  - (1)

 .260،261ص  1993انعدد انثانث، سُت  -انًجهت انمضائيت - (2) 
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 :تعدد المتابعات  :الحالة الثانٌة

لعدة جرابم وحوكم علٌها فً مختلف الجهات  أي خضوع المتهم لعدة محاكمات 

وبة واحدة من هذه األحكام وهً العقوبة األشد بناءا على ما وجب أن تنفذ عق القضابٌة،فهنا

الفقرة األولى من قانون العقوبات 35نصت علٌه المادة 
(1)

، وقد صدر قرار من المحكمة العلٌا 

 269986ملف رقم  24/07/2001ٌؤكد ذلك، بتارٌخ 
(2)

: والذي انتهى إلى

للحرٌة بسبب تعدد المحاكمات فإن من المقرر قانونا أنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة "

. العقوبة األشد وحدها هً التً تنفذ

وما دام طلب الطاعن جاء واضحا فإنه كان ٌتعٌن على غرفة اإلتهام مراعاة أحكام 

". من قانون العقوبات المشار إلٌها والتً تطبق على قضٌة الحال 1فقرة  35المادة 

ن أن دمج العقوبات ٌطبق بقوة القانون ذهب إلٌه القضاة صابب وسلٌم كويونجد أن ما 

دون أي تدخل من طرف قاضً الحكم وهذا ما أقرته المحكمة العلٌا فً القرار الصادر بتارٌخ 

حٌث أن الحالة األولى التً ": فً إحدى حٌثٌاته كما ٌلً 277123ملف رقم  01/07/2003

للحرٌة بعدد القضاٌا  تخص الدمج تكون فً حالة تعدد المحاكمات وصدور عدة أحكام سالبة

المحالة على المحكمة ففً هذه الحالة وطبقا للقانون وبقوة القانون ٌجب تنفٌذ عقوبة واحدة 

من بٌن هذه العقوبات وهً العقوبة األشد التً صدرت فً كل هذه األحكام، وهذه العملٌة هً 

وال سلطة لها  التً تسمح دمج العقوبات، وتطبق بقوة القانون وال دخل لقاضً الحكم فٌها

باألمر بدمجها  ألنها تدمج بقوة  القانون كما أسلفنا، هذه هً  الحالة المطروحة فً قضٌة 

"الحال فٌكون إذن قضاة المجلس قد أصابوا فٌما قضوا برفض الطلب
(3)

 

وتجدر اإلشارة إلى أن تنفٌذ العقوبة األشد ال ٌمحى العقوبات األقل شدة إذ تعتبر قد 

نفذت فعال بعد تنفٌذ العقوبة األشد وٌبقى لها تأثٌرها كسابقة فً العود،لذلك أطلق علٌها 

الصغٌرة وال نعنً  أن العقوبة المطبقة تجب العقوبات األخرى باعتبارمصطلح الجب كذلك 

 .جمع او الضم للعقوبات السالبة للحرٌةبه إطالقا ال

                                                 
 .11ص " إذا طدرث عدة أحكاو سانبت نهحريت بسبب حعدد انًحاكًاث فئٌ انعمىبت األشد وحدها انخي حُفد:"1، فمرة 35انًادة  (-1) 

 .513-413-313، ص 2001انمضائيت، انعدد انثاَي، سُت  انجهت - (2) 

 .492، ص 2004،لسى انىثائك  2003انًجهت انمضائيت انعدد األول  (-3) 
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الفقرة األولى بقوة القانون  35وٌعد تطبٌق دمج العقوبات المنصوص علٌها بالمادة 

نقطة االختالف مع ضم العقوبات إذ ال ٌجوز كقاعدة عامة ضم العقوبات، ولكن كاستثناء 

م علٌه فً عدة أجاز المشرع للقاضً الجزابً ضم العقوبات السالبة للحرٌة للمحكو

محاكمات إذا كانت من طبٌعة واحدة وذلك بقرار مسبب بضمها فً نطاق الحد األقصى 

قانون  35المقرر قانونا للجرٌمة األشد، وهو ما نصت علٌه الفقرة الثانٌة من المادة 

العقوبات
(1)

ملف  22/01/2002، وهذا ما أقرته المحكمة العلٌا فً القرار الصادر بتارٌخ 

: 85942رقم 

ال ٌجوز لمحكمة الجناٌات أن تقضً بضم عقوبتٌن جنائٌتٌن مختلفة من حٌث النوع "

"ما دام األمر متعلق بتنفٌذ العقوبة األشد وهً السجن المؤبد
(2)

 .

قانون العقوبات فً الواقع العملً مغاٌر لما  35إال أن تطبٌق الفقرة الثانٌة من المادة 

. الخاطا للمادة من طرف القضاة رغم وضوح النصنص علٌه المشرع نتٌجة التفسٌر 

إذ أن الفقرة الثانٌة تشٌر إلى جواز الضم شرط أن تكون العقوبات المحكوم بها من 

طبٌعة واحدة ولٌس الجرابم التً توبع من أجلها طالب الضم، إال أن التفسٌر الخاطا أدى 

س أن الجرابم المدان من أجلها بالقضاة إلى رفض الكثٌر من طلبات الضم المقدمة على أسا

طالب الضم لٌست من طبٌعة واحدة، فً حٌن أن الشرط الذي جاءت به المادة ٌخص بالذكر 

العقوبات ولٌس الجرابم، وهذا ما ال حظنا تطبٌقه أثناء تربصنا بمجلس قضاء وهران إذ 

قبولها  بالنظر إلى وحدة  أوصدرت العدٌد من القرارات التً تم رفض طلب الضم فٌها 

طبٌعة الجرابم دون العقوبات، وقبل أن نعرض هذه القرارات تجدر بنا اإلشارة إلى قرارات 

من قانون  35المحكمة العلٌا فً هذا الصدد حتى ندعم تفسٌرنا للفقرة الثانٌة من المادة 

رار الصادر عن العقوبات وإن كانت واضحة ال تحتاج إلى تفسٌر، وال بأس أن نشٌر إلى الق

43950رقم  29/10/1985المحكمة العلٌا بتارٌخ 
(3 )

 :والذي أقر بما ٌلً

                                                 
ويع ذنك إذا كاَج انعمىباث انًحكىو بها يٍ طبيعت واحدة فئَه يجىز نهماضي بمرار يسبب أٌ يأير بضًها كهها أو  "انفمرة انثاَيت  35َض انًادة  –(1) 

 .11ص"ضها في َطاق االحد االلظى انًمرر نهجريًت االشدبع

 .305-304ص 2001اإلجخهاد انمضائي نهغرفت انجُائيت ،عدد خاص  (-2) 

 .127يديريت انبحث ص -يجهت لاَىَيت حظدر نها وزارة انعدل 44َشرة انمضاة انعدد  (-3)
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 ال ٌسمح بضم العقوبات السالبة للحرٌة إال إذا كانت العقوبات ال الجرائم من طبٌعة"

: وقد أسست المحكمة العلٌا قرارها بالحٌثٌة التالٌة" من قانون العقوبات 35واحدة طبقا للمادة 

 لمادة المذكورة والتً اعتمدت علٌها غرفة االتهام فً قرارها ال تسمححٌث أن ا"

نوع  بضم العقوبات السالبة للحرٌة إال إذا كانت العقوبات ال الجرائم من طبٌعة واحدة أي من

. واحد

وحٌث أن فً قضٌة الحال فالعقوبتان المحكوم بهما على الطاعن صارتا نهائٌتٌن 

والثانٌة جناٌة ( أربع سنوات حبس)ختلفتٌن إذ األولى جنحة وهما لٌستا من نوع واحد بل م

(. عشرة أعوام سجن)

". وحٌث إذن فإدماجهما أصبح وجوبً بحكم القانون

269984ملف رقم  24/07/2001وكذا القرار الصادر بتارٌخ 
(1)

والذي أشار فً  

: إحدى حٌثٌاته إلى ما ٌلً

األولى أن تطبق العقوبة األشد وحدها حٌث أن المادة المذكورة تفرض فً فقرتها "

حالة تعدد المحاكمات على وقائع ال ٌفصل بٌنها حكم نهائً، وهو ما وقع فً دعوى  فً

طبٌعة  وإستثناءا من هذه القاعدة، ٌجوز للقاضً إذا كانت العقوبات المقضً بها من، الحال

األشد، وأن  للجرٌمةواحدة أن ٌقضً بضمها كلها أو بعضها فً حدود الحد المقرر قانونا 

العقوبات من طبٌعة  هذا الضم لٌس إجبارٌا بل جوازٌا وعلى القاضً تعلٌله، وأما إذا لم تكن

فً نفس الوقت فً واحدة أي أن بعضها جنحٌة وبعضها جنائٌة فإنها تدمج وتنفذ جمٌعها 

 ".األشد حدود العقوبة

وإذا عدنا إلى الممارسة القضابٌة وما تعكسه القرارات القضابٌة فً هذا الصدد نجد 

تحت رقم  18/04/2004القرار الصادر عن الغرفة الجزابٌة بمجلس قضاء وهران بتارٌخ 

المدان من أجلها طالب الضم الجرائم أٌن قضى بضم العقوبات فً شق منه كون أن  2487

: العقوبات لنفس السبب وهذا ما ٌستفاد من حٌثٌات القرارمن طبٌعة واحدة، ورفض باقً 

حٌث أنه ٌتعٌن ضم العقوبات المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ فً "

فهرس رقم  17/11/2003والقرار المؤرخ فً  5325/03فهرس رقم  26/10/2003

                                                 
 .314،ص 2003انغرفت انجُائيت،عدد خاص، لسى انىثائك  -اإلجخهاد انمضائي (-1)
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أن الجرٌمة هً من طبٌعة واحدة أي السرقة، أما األحكام األخرى فإن  كون 5858/03

" السرقة لكنها مقترنة بجرائم أخرى مما ٌستوجب رفض طلب الضم بشأنها لجرٌمة هًا

. 2485تحت رقم  18/04/2004بالنسبة للقرار الصادر بتارٌخ  ونفس األمر

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزابري جعل ضم العقوبات فً مواد المخالفات 

. من قانون العقوبات 38وجوبً طبقا لنص المادة 

د الحظنا من خالل ما سبق طرحه من أحكام التعدد وذلك بصفة مجملة ومبسطة وق

مدعمٌن ذلك بقرارات المحكمة العلٌا، الصعوبة التً ٌتلقاها القضاة فً تطبٌق أحكامه، فكٌف 

. األمر إن تداخلت هذه األحكام مع قواعد العود؟ 

عن قرب األخطاء التً ٌقع  برجوعنا للواقع العملً، السٌما التطبٌقات القضابٌة نلمس

فٌها القضاة وذلك بمجرد اإلطالع على قرارات المحكمة العلٌا والتً أقرت وصرحت فً 

العدٌد من المرات عن الخلط الحاصل بٌن القواعد التً تحكم العود والتعدد، وهذا ما ٌستفاد 

277123ملف رقم  01/07/2003خاصة من القرار الصادر بتارٌخ 
(1)

 :والذي إنتهى إلى 

مشددة ال  وإعتبارها حالة عود إن اعتماد قضاة المجلس لرفض طلب ضم العقوبات"

على تعلٌل  ٌؤدي إلى نقض القرار المطعون فٌه مادامت النتٌجة قانونٌة حتى ولو أسست

 ." غٌر كاف

قضاة الغرفة الجزابٌة لمجلس قضاء المسٌلة إعتبروا  نفبالرجوع لهذا القرار نجد أ 

مبالغة الجانً فً جرابم إصدار شٌك دون رصٌد أنه فً حالة عود رغم عدم وجود حكم 

فاصل بٌن هذه الجرابم، فً حٌن ٌعد فً قضٌة الحال تعدد للجرابم  ولٌس عود، كما أنهم من 

من قانون العقوبات وهذا ما  35جهة أخرى أخلطوا بٌن الفقرة األولى والثانٌة من نص المادة 

: الوجه الثانً: "ٌات القرار الذي انتهت إلٌه المحكمة العلٌا وذلك كما ٌلًٌستفاد من حٌث

:  المأخوذ من الخطأ فً تطبٌق القانون

وذلك بدعوى أن القرار المطعون فٌه سبب قضاءه على أن الموضوع ٌتعلق بدمج 

العقوبات المحكوم بها على الطالب وأضاف بأن ضم العقوبات جوازي و مادام أن الطالب 

                                                 
 .491،492، 490،ص  2003انًجهت انمضائيت ،انعدد االول–(1)
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لغ فً جرائم إصدار شٌك بدون رصٌد فان المجلس ٌعتبر ذلك ظرفا مشددا وٌقضى تبعا با

" . لذلك برفض الطلب وهذا التعلٌل مخالف للقانون و خطأ فً تطبٌقه

حٌث أنه كما أسلفنا فان قضاة المجلس بالفعل ": المأخوذ من قصور األسباب:  الوجه الثالث

من  35فزٌادة على خلطهم بٌن الحالتٌن المذكورتٌن بالمادة جاءوا بأسباب مخالفة للقانون 

قانون العقوبات كما سبق شرحه قد اعتمدوا على تعدد الجرائم واعتبروها حالة عود مشددة 

". وعلى أساسه رفضوا الطلب

وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة العلٌا سبق لها وأن عالجت هذه النقطة فً كثٌر من       

92861ملف رقم  12/04/1992ا كالقرار الصادر بتارٌخ قراراتها سابق
(1)

والذي صرحت  

:  المحكمة العلٌا فً إحدى حٌثٌاتها على الخطأ فً تطبٌق أحكام العود والتعدد كما ٌلً

 35و 33حٌث أن قضاة االستئناف أخلطوا بٌن قواعد المنصوص علٌها فً المادتٌن "

من قانون  56و 55المنصوص علٌها فً المادتٌن من قانون العقوبات مع قواعد العود 

ملف رقم  24/12/1981وكذا القرار الصادر عن المجلس األعلى سابقا بتارٌخ  "العقوبات

25870
(2 )

أٌن طبق قضاة المجلس قواعد العود فً حٌن كان علٌهم تطبٌق قواعد الضم وهً 

: تالًالنتٌجة التً توصل إلٌها المجلس األعلى فً حٌثٌات قراره كال

المأخوذ من انعدام األساس القانونً لتصرٌح مجلس قضاء جٌجل أن المتهم  :الوجه الثانً

من قانون العقوبات بٌنما الوقائع التً كانت  57هو فً وضعٌة العود وٌخضع ألحكام المادة 

السبب فً إصدار العقوبة الثانٌة، إرتكبت قبل منطوقة العقوبة األولى وبكٌفٌة كان من 

". على مجلس قضاء جٌجل التصرٌح بضم العقوبات ولٌس اإللتجاء لتطبٌق العود المفروض

ان العود ٌعتبر ظرف مشدد للعقوبة باعتبار ظرف شخصً ٌتصل  اإلشارةهذا وتجدر    

فً حالة ارتكاب   من تتصل به إذناببالصفة الشخصٌة للفاعل او الشرٌك،ومن شانه تغلٌظ 

الكابنة فٌه من  اإلجرامٌةوالعلة فً ذلك  تكمن فً ردع الجانً والحد من خطورته الجرٌمة،

 .الشعور بتحقٌق العدالة وحق المجتمع فً توقٌع العقوبة على مرتكبٌها وإرضاءجهة 

والتً اقرت  2016/12/20الرجوع الى االحكام القانونٌة المستحدثة بموجل التعدٌل بو  

مستوحاة فً مجملها من قانون  10مكرر  54مكرر الى  54ام العود بموجب المواد كاح
                                                 

 .198ص -1997انًجهت انمضائيت انعدد انثاَي  - (1)

 .227-226انًجهت انجُائيت انثاَيت انمسى انثاَي ص  (-2) 
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خاصة بالشخص المعنوي وبوجه عام لم  أحكام إدراجزها هو يالعقوبات الفرنسً،واهم ما ٌم

ٌمٌز المشرع الجزابري من حٌث تطبٌق العود بٌن الجرابم حسب وصفها واحٌانا حسب 

ٌشترط قانون العقوبات لتطبٌق  ففً الجناٌاتلمحكوم بها السٌما فً مواد الجنح،العقوبة ا

 :العود شرطٌن اساسٌن

  :حكم سابق نهائً-1

ٌشترط فً العود ان تكون جرٌمة جدٌدة قد ارتكبت بعد خكم جزابً سابق نهابً 

بانقضاء مواعٌد الطعن او بالفصل فً  إال،والمقصود هنا الحكم البات وال ٌكون كذلك 

 .الطعن بالنقض

 :جرٌمة الحقة-2

ٌشترط حالة العود ارتكاب جرٌمة ثانٌة بعد الحكم االول النهابً على ان تكون الجرٌمة  

 .المحكوم فٌها األولىالثانٌة مستقلة عن الجرٌمة 

 :وهو شرط ثالث أعالهكورٌن ذالشرطٌن الم إلىوفً الجنح ٌضاف 

لٌة النقضاء ارتكاب الجنحة الجدٌدة خالل فترة معٌنة حددها المشرع تارة بعشرة سنوات التا

التً صدر  األولىالى شرط التماثل بٌن الجنحة  إضافةبخمسة سنوات  أخرىالعقوبة وتارة 

العود لنظام خاص  فٌها الحكم النهابً والجنحة الالحقة بها وفً مواد المخالفات ٌخضع

 .وما ٌلٌها 06مكرر  54وردت صوره فً قانون العقوبات بموجب المواد

 

ونخلص بعد هذه الدراسة البسٌطة ألحكام التعدد ومقارنتها بما هو جاري به العمل        

النقص الكبٌر الموجود لدى قضاة المحاكم والمجالس القضابٌة فً التمٌٌز بٌن القواعد 

السابق شرحها، نظرا لعدم تمكنهم اإللمام والفهم السلٌم ألحكامها، وفصلها عما ٌشبهها من 

ر الذي جعل تطبٌق قواعد العود من طرف القضاة قلٌل إن لم ٌكن منعدم، قواعد، األم

خاصة وأن المشرع قد ترك أمر تطبٌقه جوازي للقاضً، وحتى وإن تم تطبٌقه فكثٌرا ما 

بعدم مراعاة االحكام المتعلقة به ناهٌك عن ندرة االحكام  ٌتم خرق أحكامه وقواعده

ود وهذا دلٌل على ان الممارسة القضابٌة تتجه الى والقرارات القضابٌة المقررة الحكام الع
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تكرٌس وتفعٌل سٌاسة التجنٌح المقررة ،العتبارات املتها الظروف االجتماعٌة من جهة 

 تأهٌلهم وإعادة إصالحهمفرصة جدٌدة للمفرج عنهم من اجل  إعطاءوكذا من اجل 

عقاب المنتهجة فً ظل بنجاعة سٌاسة ال أكدتاجتماعٌا سٌما وان اغلب الدراسات الحدٌثة 

 إقرار العقوبات البدٌلة وكذا منح المفرج عنهم فرصة جدٌدة من اجل إعادة

نظرا لعدم  هذا وتجدر اإلشارة إلى انه ،تأهٌلهم اجتماعٌا وإعادة فتح أفاق جدٌدة أمامهم

مراعاة شروطه لذا سنحاول فً الفصل الثانً أن نشرح القواعد التً تحكم العود كمحاولة 

 .بسٌطة لتوضٌح هذا الموضوع بناءا على أهم القرارات التً عالجت أحكامه

 



  االدكاو انًمزرج نهؼىص فٍ انتشزَغ انجشائزٌانفظم انثاٍَ                              

 

24 

 

 .المقررة للعود فً التشرٌع الجزائري األحكام:لفصل الثانًا

وهً االحكام المقررة بموجب االحكام الواردة فً قانون العقوبات وفً قوانٌن خاصة       

 .تحلٌل استقرابًنوردها وفقا منهج 

 انطالقا وكما تم اإلشارة إلٌه فً الفصل األول عند التطرق للطبٌعة القانونٌة للعود باعتباره    

 األولىللجرٌمة والتً تخص بالدرجة الظروؾ الواقعٌة  ٌعد ظرفا مشددا للعقوبة ومن بٌن

أفرد المشرع  فقد، وتقدٌرها نظرا لتعنت المجرم فً ارتكابه للجرم مرة ثانٌة توقٌع العقوبة

وهو القسم الثالث من الفصل الثالث الوارد تحت عنوان شخصٌة  ،قسما خاصا لهالجزابري 

العقوبة من الباب الثانً المعنون بمرتكبً الجرٌمة تحت الكتاب الثانً والذي ورد تحت عنوان 

اٌة إلى غمكرر   54 من خالل المواد، وذلك فً "األفعال واألشخاص الخاضعون للعقوبة"

من قانون العقوبات، تكلم فٌها عن حاالت العود، أدرج ضمنها شروط  10مكرر  54المادة 

خاصة بها، متى تحققت جاز للقاضً تطبٌق العود، وبالتالً تشدٌد العقوبة على العابد، إال أن 

ذلك ال ٌتأتى إال بعد إثبات عودة الجانً لإلجرام بطرق معٌنة، أدرجت بعضها فً قانون 

لذلك ارتأٌنا فً هذا الفصل، أن نوضح شروط العود وآثار تطبٌقه فً  ات الجزابٌة،اإلجراء

المبحث األول، بناءا على ما أقره القانون، وما جرى علٌه التطبٌق فً المحاكم والمجالس 

. ثم نتطرق فً المبحث الثانً إلى طرق إثباته.القضابٌة

 

 .العقوبة الشروط القانونٌة للعود واثاره على: المبحث األول

ان تبٌان هذه الشروط المنصوص عنها قانونا له اهمٌة بالؽة نظرا لما ٌتم مالحظته فً      

من عدم التفرقة بٌن الشخص الجانً المسبوق قضابٌا مع الجانً العابد،العتبار الحٌاة العملٌة 

 أورد المشرع الجزابريان كل عابد هو مسبوق والعكس ؼٌر صحٌح ولهذه االسباب فقد 

شروط عامة لتطبٌقه إلى جانب منها كسبب مشدد للعقوبة شروطا قانونٌة لقٌام حالة العود 

الشروط الخاصة بكل حالة، وتعد هذه الشروط قواعد عامة بانعدامها ٌنعدم تطبٌق العود على 

الجانً، إال أننا برجوعنا للقوانٌن الخاصة، نجد أن المشرع لم ٌؽفل النص على حالة العود 

نت أحكامها تختلؾ عن فٌه، لذلك إرتأٌنا أن نخص هذه القوانٌن بالدراسة لبٌان ما إذا كا

ــم 

انــــثــــانــــ

:                                 ــي

أحكام انعود 

بين اننظرية 

 و انتطبيق 
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القواعد العامة للعود أم أنها تخضع لنفس األحكام وذلك بتسلٌط الضوء على ما ذهب إلٌه 

.  قضابنا ببٌان مدى مراعاته لما أقره القانون

 

: وحاالت تطبٌقهشروط العود :  المطلب األول

من  10مكرر  54 مكرر الى 54لكً تقوم حالة العود المنصوص علٌها بموجب المواد       

  :نوردها فٌما ٌلً القانونٌة، ،ٌجب توافر جملة من الشروطقانون العقوبات

 

 .الشروط العامة للعود:  الفرع االول

ٌعد من الشروط الجوهرٌة لتطبٌق العود صدور حكم سابق باإلدانة على الجانً، 

كما تبدو تتخللها وإرتكاب نفس الجانً لجرٌمة الحقة، إال أن هذه الشروط على بساطتها 

والتً جعلت العدٌد من قرارات القضاة محل طعن بالنقض نظرا  ،تفاصٌل دقٌقة ال ٌستهان بها

من طرفهم وهذا ما سوؾ نوضحه من خالل التطبٌقات القضابٌة لشروط العود من  إلؼفالها

 :طرؾ القضاء الجزابري وذلك كما ٌلً

 

 .سابق باإلدانة على الجانً قضائً نهائً  صدور حكم: الشرط األول-1

 

إن ظرؾ العود ال ٌعد سببا للتشدٌد إال إذا صدر حكم باإلدانة بعد الجرٌمة األولى وقبل       

إرتكابه الجرٌمة الثانٌة، فال إنذار بصدور حكم بالبراءة أٌا كان سببها سواء لعدم وقوع جرٌمة 

ما ال ٌعتد باألحكام السابقة الصادرة ، ك(1)أصال أو لعدم مساءلة الجانً عنها مساءلة جنابٌة

بأحد التدابٌر اإلحترازٌة كاألحكام الصادرة ضد األحداث إلعتبارها سابقة فً العود، أو كأن 

تكون صادرة بإحدى العقوبات التكمٌلٌة مثل المصادرة الجزبٌة لألموال أو تحدٌد اإلقامة وفق 

فذ العقوبة المقررة فعال على الجانً، وال ٌشترط أن تن (2)من قانون العقوبات 9نص المادة 

 .فالحكم باإلدانة ٌعد سابقة فً العود سواء نفذ أو لم ٌنفذ كهروب المحكوم علٌه مثال

                                                 
 .764انًزجغ انساتك ، ص  –سهًُاٌ ػثض انًُؼى   (1)

 .  222إتزاهُى انشثاسٍ، انىجُش فٍ شزح لاَىٌ انؼمىتاخ انجشائزٌ، انمسى انؼاو ، صار انكتاب انهثُاٍَ تُزوخ ،ص   (2)
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ٌحب أن ٌكون الحكم الذي ٌعد سابقة فً العود حكم بات مستنفدا كل طرق الطعن وأصبح     

نهابٌا حابزا لقوة الشًء المقضً فٌه، كما ٌشترط فً الحكم الصادر باإلدانة أن ٌكون قابما 

ه، أو بوقؾ التنفٌذ إذا تم إلؽاء االعتبارقانونٌا ومنتجا آلثاره، فإذا سقط بالعفو الشامل أو برد 

. سابقة فً العود اعتبارهفٌصبح الحكم كأنه لم ٌكن وال ٌمكن 

 

 :وفً هذا الصدد ٌتبادر إلى ذهننا سؤال على قدر من األهمٌة*      

ألن  واب ٌكون ببساطة، ال ٌمكن ذلك،هل ٌستفٌد العابد من عقوبة مع وقؾ التنفٌذ؟ الج 

التنفٌذ أن ال ٌكون قد سبق علٌه المشرع الجزابري إشترط إلفادة المتهم من عقوبة مع وقؾ 

الحكم بالحبس لجناٌة أو جنحة من جرابم القانون العام، إال أننا قد ال حظنا فً الواقع العملً 

وأخص بالذكر على مستوى محكمة ومجلس قضاء وهران تطبٌقا مخالفا لما أقره القانون، 

ة من المتعودٌن على وذلك بمجرد إلقاء نظرة بسٌطة على صحٌفة السوابق القضابٌة لعٌن

اإلجرام، إذ كثٌرا ما تتم إفادتهم بعقوبة مع وقؾ التنفٌذ بالرؼم من وجود أحكام سابقة باإلدانة، 

من قانون اإلجراءات الجزابٌة، وقد أشارت  594، 592وهذا ٌعد خرقا ألحكام المواد 

ملؾ  04/04/2000 المحكمة العلٌا فً العدٌد من قراراتها لذلك السٌما القرار الصادر بتارٌخ

 :والذي انتهى إلى (1) 210789رقم 

 

الواضح من القرار المطعون فٌه أن المتهم متعود على اقتراف نفس األفعال "

المنسوبة إلٌه وسبق الحكم علٌه بالحبس، وبالتالً فإن القضاء بإفادته بأحكام وقف التنفٌذ 

 " .الجزائٌة مما ٌنجر عنه النقضمن قانون اإلجراءات  592ٌعد خرقا لمقتضٌات المادة 

إن :"والذي إنتهى(2) 307264ملؾ رقم  24/06/2003وكذا القرار الصادر بتارٌخ 

، وقد أسس "القضاء بعقوبة موقوفة التنفٌذ على متهم مسبوق قضابٌا ٌعرض الحكم للنقض

 :قضاة المحكمة العلٌا قرارهم بناءا على الحٌثٌة التالٌة

 

                                                 
 359ص  2001 –انؼضص انثاٍَ  –انًجهح انمضائُح  -  (1)

 411ص  2003 –انؼضص األول  –انًجهح انمضائُح  (-2)
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إج للمحاكم والمجالس القضائٌة منح وقف التنفٌذ .ق 592مادة حٌث أجازت ال"        

العقوبة األصلٌة المحكوم بها، إذا لم ٌكن المحكوم علٌه مسبوق قضائٌا ولم ٌحكم علٌه 

عن ذلك فقد  بالحبس لجناٌة أو جنحة بٌنما المتهم فً هذه القضٌة مسبوق قضائٌا فضال

العقوبة على المحكوم علٌه وهو ما لم  على أحكام العود وتشدٌد 56و 55نصت المادتٌن 

 ."(ع.م)تلتزم به محكمة الجناٌات مما ٌعرض حكمها للنقض بشأن المتهم 

 

ملؾ  05/01/2004ونفس ما ذهب إلٌه قضاة المحكمة العلٌا فً القرار الصادر بتارٌخ       

 (1)274189رقم 

الحكم بعقوبة مع وقؾ وقد أصدر المجلس األعلى سابقا قرار ذهب فٌه إلى عدم جواز 

إذ  30252ملؾ رقم    17/05/1983التنفٌذ للمحكوم علٌه العابد فً القرار الصادر بتارٌخ 

. جاء فً إحدى حٌثٌاته

الوجه الوحٌد بشطرٌه المأخوذ من خرق القانون لعدم إعتبار مجلس قضاء لعقوبة "

الثانٌة من قانون العقوبات الفقرة  56سابقة لتطبٌق عقوبات العود، فكان بذلك خارقا المادة 

من جهة وكونه من جهة أخرى أن المتهم استفاد من إجراء إٌقاف التنفٌذ بٌنما كان محكوما 

من  592علٌه بعقوبة سجن خالل فترة خمس سنوات فكان هذا اإلجراء خرقا ألحكام المادة 

". قانون اإلجراءات الجزائٌة

قضاة المحكمة العلٌا ٌؤكدون على وجوب  فبمجرد إطالعنا على هذه القرارات نجد أن

تطبٌق قواعد العود على معتادي اإلجرام ولٌس إفادتهم بعقوبات مع وقؾ التنفٌذ، ورؼم ذلك 

ٌبقى الواقع العملً ٌعكس تطبٌقا مخالفا تماما لما أقره القانون، إذ أننا نجد األحكام التً تصدر 

ن بٌن األحكام والقرارات الصادرة، وذلك بعقوبات مع وقؾ التنفٌذ تحتل الصدارة األولى م

سواء بوجود صحٌفة السوابق القضابٌة فً الملؾ الجزابً أو بإنعدامها، إذ ٌتم إفادة معظم 

المتهمٌن بعقوبات مع وقؾ التنفٌذ بالرؼم من كونهم عابدٌن لإلجرام، وهذا راجع فً رأٌنا 

قضاة، وكذا قراءتهم السطحٌة لعدم منح أهمٌة لصحٌفة السوابق القضابٌة من طرؾ بعض ال

                                                 
 . 477-476انساتك ص  انًزجغ – 2003انًجهح انمضائُح انؼضص األول  (-1)
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وإن كانت واضحة  594-592لنصوص مواد قانون اإلجراءات الجزابٌة ال سٌما المواد 

. وصرٌحة ال تستدعً أي تحلٌل أو تفسٌر

وٌلزم القانون أن ٌكون الحكم الصادر باإلدانة مصرح به من قبل المحاكم الجزابرٌة       

باألحكام األجنبٌة من ناحٌة عدم إحتسابها سوابق فً  إلحتسابه كسابقة فً العود، إذ ال ٌعتد

العود حتى ولو كانت نهابٌة سواء بالنسبة لألجانب أو الجزابرٌٌن وهذا ما إستقر علٌه العرؾ 

، وفً هذا الصدد ٌشترط القانون أن ٌصدر الحكم السابق باإلدانة من المحاكم العادٌة (1)الدولً

ضد الجرابم المعاقب علٌها طبقا للقوانٌن الجزابٌة العادٌة أو المحاكم العسكرٌة شرط أن تكون 

من  232من قانون العقوبات، وما أكدته المادة  51ولٌس العسكرٌة وهذا ما جاءت به المادة 

من األمر  224الذي ٌتضمن إكمال المادة  1973ٌناٌر سنة  5المؤرخ فً  04-73أمر رقم 

 : قانون القضاء العسكري كما ٌلًالمتعلق ب 1971أفرٌل  22المؤرخ فً  71-28

إن العقوبات الصادرة عن جناٌة أو جنحة عسكرٌة ال ٌمكن أن تجعل المحكوم علٌه فً "

. "حالة العود

وما ٌلٌها من قانون العقوبات على مكرر  54وتطبق المحاكم العسكرٌة أحكام المادة 

. (2)الحكم فً الجرابم التابعة للقانون العام

 

 .إرتكاب نفس الجانً جرٌمة الحقة : الثانًالشرط -2

ٌقصد بإرتكاب نفس الجانً جرٌمة الحقة، إرتكابه لجرٌمة ثانٌة بعد الحكم األول البات، 

على أن تكون الجرٌمة الثانٌة مستقلة عن الجرٌمة األولى المحكوم فٌها، فال ٌطبق ظرؾ العود 

أو أن تكون الؽاٌة منها التخلص من آثار إذا كانت الجرٌمة الجدٌدة مرتبطة بالجرٌمة األولى، 

الجرٌمة األولى كالهروب من السجن ، فال ٌطبق ظرؾ العود علٌه لكونه كان مستحٌال علٌه 

. (3)إرتكاب الجرٌمة الثانٌة لولى األولى

                                                 
 .219إتزاهُى انشثاسٍ ، انًزجغ انساتك ، ص –  (1)

 .  93يضوو كًال انمضاء انؼسكزٌ وانُظىص انًكًهح نه، انطثؼح انثاَُح صار انهضي انجشائز  ص  ( -2) 

 179ص  –انجشائز    -صار هىيح نهطثاػح وانُشز وانتىسَغ – 33انظُف  –تٍ شُز نذسٍ، يثاصئ انماَىٌ انجشائٍ انؼاو    (-3) 
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هذه القواعد أقرنها وأكدتها المحكمة العلٌا فً العدٌد من قراراتها أتناء بسط رقابتها 

القضابٌة القلٌلة والتً طبق فٌها القضاة أحكام العود، وهذا ما نجده فً القرار على القرارات 

. (1)92861ملؾ رقم  12/04/1992الصادر بتارٌخ 

 

من قانون  55التً تحٌل على المادة  56من المقرر قانونا وطبقا ألحكام المادة "

لجرٌمة الثانٌة المتابع العقوبات، فإن حالة العود متوقفة على شرط وحٌد ٌتمثل فً أن تكون ا

من أجلها مرتكبة بعد الجرٌمة األولى التً حكم فٌها بعقوبة نهائٌة حائز على قوة الشًء 

. المقضً فٌه

ولما ثبت فً قضٌة الحال أن األفعال التً تسببت فً العقوبة الثانٌة، إرتكبت قبل 

عد العود، ٌكونون قد أفعال العقوبة األولى، فإن قضاة الموضوع لما طبقوا على المتهم قوا

". أساءوا تطبٌق القانون ألن المتهم ال ٌوجد قانونا فً حالة العود

 

عن مجلس قضاء جٌجل أٌن طبق القضاة  29/09/1980وكذا القرار الصادر بتارٌخ 

العود على المتهم دون التأكد من الطابع النهابً للعقوبة السابقة وإكتفوا باإلشارة إلى نص 

من قانون العقوبات، دون مراعاة شروطها السٌما المتعلقة بالمدة الزمنٌة مما جعل  57المادة 

ملؾ  24/12/1981قرارها محل إلؽاء من طرؾ المحكمة العلٌا والتً أصدر قرارها بتارٌخ 

: ، أٌن إنتهت فٌه(2)25870رقم 

 

أن اكتفاء قضاة المجلس فً قرارهم باإلشارة إلى السوابق القضائٌة المتهم "

من قانون العقوبات  دون معاٌنة الطابع النهائً للعقوبة األولى وال إلى  57واإلشارة للمادة 

من قانون العقوبات لتطبٌق أحكام  56و 55شروط الزمن المنصوص علٌه فً المادتٌن 

 ".العود ال ٌبرر تطبٌق العود

عن مجلس قضاء البلٌدة والذي حاول  17/07/1980هذا وقد صدر قرار بتارٌخ 

القضاة تطبٌق العود فٌه، إال أنهم أخطؤا فً ذلك مما جعل قرارهم محل طعن بالنقض أٌن 

                                                 
 .194انؼضص انثاٍَ، انجشء انثاٍَ ص  1997انًجهح انمضائُح  (-1) 

 .227-226انغزفح انجُائُح انثاَُح انمسى انثاٍَ  ص  (-2)
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والذي ٌستفاد  (1)25575ملؾ رقم  1981مارس  5أصدرت المحكمة العلٌا قرارها بتارٌخ 

منه أن قضاة المجلس طبقوا العود مسـتـندٌن فً ذلك على عقـوبات وقعت بـتارٌخ 

بتارٌخ  ارتكبتي حٌن أن الوقابع المؤاخذ علٌها المدعً ، ؾ13/05/1978و  09/07/1977

أي أنها إرتكبت قبل العقوبات المدان بها المتهم فً القرار  09/03/1976و  27/03/1976

الحالً ولٌست الحقة لها مما ال ٌجعله عابدا فً قضٌة الحال، األمر الذي جعل المحكمة العلٌا 

: تنتهً إلى ما ٌلً

الوقائع المؤاخذ علٌها المتهم والمستند علٌها لإلحتفاظ بالعود كانت سابقة بحٌث أن " 

ونتٌجة لذلك فالتصرٌح بتطبٌق أحكام . على العقوبات المشار إلٌها فً القرار المطعون فٌه

والتً تلٌها من قانون العقوبات دون معاٌنة وجود العناصر المشترطة  مكرر54المواد 

". لك مجلس قضاء غٌر مبرر لقرارهلتشخٌص حالة العود ٌكون بذ

وإذا تمعنا فً القرارات السابق ذكرها نجد أن المحكمة العلٌا أو المجلس األعلى سابقا 

لم ٌكتفً بمراقبة مدى مراعاة أحكام العود وشروطه من طرؾ القضاة فقط، بل توسع أكثر 

بشروط العود وشرح للقضاة معنى العود وشروطه، وهذا ما ٌعكس عدم تحكم معظم القضاة 

. وعدم إلمامهم بأحكامه، األمر الذي ٌجعلهم ٌنصرفون عن تطبٌقه

: الشروط الخاصة لحاالت العود: الفرع الثانً

 

: العود من عقوبة جنائٌة إلى جناٌة: الحالة األولى

كل : "من قانون العقوبات بنصهامكرر  54هً الحالة المنصوص علٌها فً المادة 

بعقوبة جنائٌة أو إرتكب جناٌة ثانٌة معاقب علٌها بعقوبة أصلٌة هً من حكم علٌه نهائٌا 

. السجن المؤبد ٌجوز الحكم علٌه باإلعدام إذا كانت الجناٌة قد أدت إلى موت إنسان

إذا كانت الجناٌة الثانٌة معاقب علٌها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن  -

 :فً هذه الحالة إلى جانب الشروط العامة ما ٌلً ، فأهم الشروط الواجب توفرها(2)"المؤبد

من قانون العقوبات  05وجود حكم سابق بعقوبة جنابٌة والمنصوص علٌها فً المادة - 

والمتمثلة فً اإلعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بٌن خمس سنوات وعشرٌن 

                                                 
 .83-82انغزفح انجُائُح انثاَُح انمسى انثاٍَ  ص(-1)

َتضًٍ لاَىٌ انؼمىتاخ انًؼضل وانًتًى انطثؼح انزاتؼح، انضَىاٌ  1966َىَُى سُح  8انًىافك  1386طفز ػاو  18انًؤرر فٍ  156-66األيز رلى -( 2)

 . 16ص   2004انىطٍُ نألشغال انتزتىَح، 
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نً فال ٌعتد بعقوبة الحبس نتٌجة سنة، فالعبرة بالعقوبة ولٌس بالتهمة المنسوبة إلى الجا

. الظروؾ المخففة لكون العقوبة ذات طابع جنحً

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الحالة ٌعتبر العود فٌها عام لعدم إشتراطه التماثل بٌن 

الجناٌة التً سبق الحكم بها والجناٌة الجدٌدة كما أنه مؤبد لعدم إشتراط مدة معٌنة بٌن الحكم 

. (1)والجرٌمة الجدٌدةالسابق 

 

: العود من جناٌة إلى جنحة معاقب علٌها بالحبس: الحالة الثانٌة

: من قانون العقوبات 04مكرر 54نصت على هذه الحالة المادة 

كل من حكم علٌه لجناٌة بحكم نهائً بالحبس مدة سنة أو أكثر وإرتكب خالل "

بالتقادم جنحة أو جناٌة ٌعاقب علٌها الخمس سنوات التالٌة إلنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها 

 .(2)"بالحبس فإنه ٌحكم بالحد األقصى المقرر قانونا

من خالل المادة السالفة الذكر نستنج أن تحقق هذه الحالة ال ٌكون إال بتوافر الشروط       

: التالٌة

. أن ٌكون الحكم األول صادر إلرتكاب جناٌة -أ      

ا عقوبة جنحٌة بسبب وجود عذر قانونً أو ظروؾ أن تكون العقوبة المقضى به -ب

من قانون العقوبات على أن ال تقل مدة الحبس عن سنة أو  53مخففة طبقا لنص المادة 

تكون بسنة، وٌالحظ من خالل نص المادة أن المشرع لم ٌأخذ بعقوبة الؽرامة كسابقة 

. لتطبٌق العود

عام ال ٌشترط التماثل بٌن الجرٌمة السابقة  أن تكون الجرٌمة الجدٌدة جنحة، وهنا العود-ج    

. والالحقة

أن تقع الجرٌمة الجدٌدة قبل مضً خمس سنوات من تارٌخ إنقضاء العقوبة األولى أو  -د     

. (3)سقوطها بالتقادم، وحالة العود هنا مؤقتة

                                                 
 261ص  2002.انىجُش فٍ انماَىٌ انجشائٍ انؼاو، انطثؼح األونً  صار هىيح نهطثاػح وانُشز وانتىسَغ انجشائز -انضكتىر أدسٍ تىسمُؼح  (-1)

 .16انساتك ص  انًزجغ 156-66األيز  (-2) 

 .262نذسٍ  تىسمُؼح ،انًزجغ انساتك،ص   (-3) 
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وتحسب مدة إنقضاء العقوبة وبدأ السنوات الخمس التالٌة من تارٌخ تنفٌذ العقوبة إذا                 

كانت قد نفذت، وال ٌعد اإلفراج الشرطً منهٌا لتنفٌذ العقوبة، إال بعد إنتهاء المدة المتبقٌة من 

ة، تحسب من تارٌخ العقوبة، أما فً حالة سقوط العقوبة بالتقادم فإن مدة الخمس سنوات التالً

. (1)الٌوم التالً الكتمال مدة التقادم

السالؾ ذكرها ٌكتنفها بعض  04مكرر  54وتجدر اإلشارة فً هذا الصدد أن نص المادة  

الؽموض، األمر الذي جعلها محل تفسٌر من طرؾ العدٌد من الفقهاء، وذلك بنصها على 

بس ،فً حٌن أننا نعلم أن الجناٌة ال عودة الجانً إلرتكاب جنحة أو جناٌة ٌعاقب علٌها بالح

من قانون العقوبات، فقد ذهب البعض  5ٌعاقب علٌها بالحبس بل بالسجن طبقا لنص المادة 

من قانون العقوبات على أنها خاصة بالجنح دون  02مكرر 54إلى تفسٌر صٌاؼة المادة 

 .(2)الجناٌات بالنسبة للحكم الجنابً األول

كل من حكم علٌه : "كالتالً 02مكرر54راح نص جدٌد للمادة وذهب البعض اآلخر إلى إقت 

بحكم نهابً لمدة سنة أو أكثر وإرتكب خالل الخمس سنوات التالٌة إلنقضاء هذه العقوبة أو 

سقوطها بالتقادم جناٌة أو جنحة معاقب علٌها بالحبس فإنه ٌحكم علٌه بالحد األقصى المقرر 

 .(3)"عؾقانونا وٌجوز رفع هذه العقوبة إلى الض

ٌكتفها الؽموض فً  02مكرر 54فً حٌن نرى على العكس من ذلك ، إذ أن المادة 

كل من : "الشطر الثانً من الفقرة األولى بإعتبار أن الشطر األول من المادة والذي ٌنص على

ٌمكن تفسٌره على أن الحكم النهابً  "حكم علٌه لجناٌة بحكم نهائً بالحبس مدة سنة أو أكثر

الذي قضى بعقوبة الحبس لجناٌة ال ٌفسر إال على أساس أن الجانً قد إستفاد من الظروؾ 

من قانون العقوبات األمر الذي جعل بعقوبة الجناٌة تنزل للحبس  53المخففة طبقا لنص المادة 

: لمدة سنة أو أكثر، إال أن نص المادة على أن

الخمس سنوات التالٌة إلنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناٌة وإرتكب خالل "

".ٌعاقب علٌها بالحبس  

                                                 
  .385-384ص ،نًزجغ انساتك ،سهًُاٌ هللاػثض  - (1) 

. 386-385ص،نًزجغ انساتك ،سهًُاٌ هللاػثض  - (2)

  .384ص -انًزجغ انساتك-ػثض هللا سهًُاٌ  (-3)
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فال نجد فً القانون العقوبات على جناٌات ٌعاقب علٌها بالحبس بل بالسجن، وهو الخطأ 

الذي وقع فٌه المشرع الجزابري عندما نص على جناٌة ٌعاقب علٌها بالحبس، ولعل قصد 

المشرع قد انصرؾ إلى الحدٌث عن كل من إرتكب جناٌة أو جنحة عوقب علٌها بالحبس لمدة 

جنحة ي ثم إرتكب خالل الخمس سنوات من إنقضاء العقوبة أو تقادمها سنة أو أكثر ٌحكم نهائ

 .قب علٌها بالحبس فقط دون الجناٌةمعا

 

: العود من جنحة كانت محل عقوبة حبس لمدة تفوق سنة إلى جنحة مماثلة: الحالة الثالثة

: كالتالً 05مكرر  45ذكر المشرع هذه الحالة فً الفقرة األولى من نص المادة 

األمر كذلك بالنسبة للمحكوم علٌهم لجنحة بالحبس مدة تزٌد على سنة إذا ثبتت إدانتهم فً "

. (1)"نفس األجل بالجنحة نفسها أو بجناٌة ٌعاقب علٌها بالحبس

: لتحقق هذه الحالة ٌجب توافر الشروط التالٌة

. أن ٌكون الحكم األول قد صدر إلرتكاب جنحة -1

. تزٌد عن سنة أن ٌحكم على الجانً بعقوبة لمدة -2

أن ٌرتكب الجانً نفس الجنحة التً سبق له أن إرتكبها، وفً هذا الصدد نشٌر على أن  -3

بنصه على عودة  55المشرع الجزابري قد وقع فً نفس الخطأ الوارد فً نص المادة 

. الجانً لإلرتكاب جناٌة ٌعاقب علٌها بالحبس

إلنقضاء العقوبة السابقة، أو  أن ٌرتكب الجرٌمة التالٌة فً خالل خمس سنوات الالحقة -4

 .(2)سقوطها بالتقادم فهو عود مؤقت

وتجدر اإلشارة إلى أن العود فً هذه الحالة خاص إلشتراطه أن تكون الجرٌمة الثانٌة 

الالحقة هً نفس الجنحة التً صدر فٌها الحكم األول البات وهو ما ٌطلق علٌه مصطلح 

. حكمٌا على نحو ما سبق شرحه فً الفصل السابقالتماثل والذي قد ٌكون حقٌقً أو 

والذي أقرت  52717رقم  04/04/1989وقد صدر قرار عن المحكمة العلٌا بتارٌخ 

: فٌه أنه

                                                 
. 16ص ،انًزجغ انساتك،156-66 األيز ( -1)

 386ص -انًزجغ انساتك-سهًُاٌهللا  ػثض (-2)
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من المقرر قانونا أنه ال تطبق أحكام العود إال على الجرائم التً تعتبر من نفس "

ء بما ٌخالف هذا المبدأ ٌعد النوع والواردة على سبٌل الحصر فً القانون، ومن تم فان القضا

من قانون  56ذلك أن قضاة الغرفة الجزائٌة طبقوا أحكام المادة  (1)خطأ فً تطبٌق القانون

العقوبات إال أنهم لم ٌوضحوا الجرٌمة التً إرتكبت بعد الجرٌمة األولى والتً تعتبر من نفس 

". النوع لتحدٌد العود

: حبس لمدة ال تتجاوز سنة إلى جنحة مماثلة العود من جنحة محل عقوبة: الحالة الرابعة

: 06مكرر 54جاء  ذكر هذه الحالة فً الفقرة الثانٌة من نص المادة 

ومن سبق الحكم علٌهم بالحبس مدة أقل من سنة وإرتكبوا نفس الجنحة فً نفس الظروف "

الحكم الزمنٌة، فإنهم ٌعاقبون بالحبس الذي ال ٌجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة 

 .(2)"علٌهم بها على أن ال تتجاوز مع ذلك ضعف الحد األقصى للعقوبة المقررة

الفقرة الثانٌة توافر الشروط  06مكرر 54ٌنبؽً لتطبٌق ما ورد فً نص المادة  -

: التالٌة 

. أن ٌصدر حكم فً جنحة بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أقل -1

. ناٌةأن تكون الجرٌمة الثانٌة جنحة فال عود إن كانت ج -2

. أن تكون الجنحة الجدٌدة مماثلة للجنحة السابقة سواء تماثال حقٌقٌا أو حكمٌا -3

أن تقع الجرٌمة الجدٌدة قبل مضً خمس سنوات من تارٌخ إنقضاء العقوبة األولى أو 

. سقوطها بالتقادم، فالعود فً هذه الحالة خاص ومؤقت

 

: العود فً مواد المخالفات: الحالة الخامسة 

منه، على عكس  (1)09مكرر 54نص قانون العقوبات على العود إلى المخالفة فً المادة  

المخالفات من تطبٌق أحكام العود علٌها  استثنىبعض التشرٌعات كالقانون المصري، الذي 

 .بحجة أنها ال تنبا عن خطورة تستحق تؽلٌظ العقوبة بشأنها

: ٌجب أن تتحقق ما ٌلً نستنتج من خالل نص المادة أن أهم الشروط التً 
                                                 

  .16ص  ،انًزجغ انساتك 156-66األيز   (-1)  

 

شهز يٍ تارَز انذكى انذٌ أطثخ َهائُا  ػشزيٍ سثك انذكى ػهُه فٍ يشانفح وإرتكة سالل اإلثٍُ  كم"يٍ لاَىٌ انؼمىتاخ  58انًاصج  ص (-2)  

  465ظح انًمزرج نهؼىص فٍ انًشانفاخ وفما ألدكاو انًاصج َؼالة تانؼمىتح انًغم انًذكًحانًشانفح َفسها فٍ صائزج استظاص َفس 

  

 



  االدكاو انًمزرج نهؼىص فٍ انتشزَغ انجشائزٌانفظم انثاٍَ                              

 

35 

 

. بٌن الحكم األول البات والمخالفة الجدٌدة أقل من سنة ٌجب أن تكون المدة الفاصلة -1

.  ٌجب أن ٌكون تماثل بٌن المخالفة الثانٌة والمخالفة األولى التً سبق الحكم بها -2

نفس المحكمة التً أصدرت الحكم  اختصاصأن ٌرتكب المخالفة الثانٌة فً نفس دابرة  -3

. بقالسا

وعلٌه فإن العود ٌتمٌز فً هذه الحالة بأنه عود مؤقت وخاص و محلً فً  نفس 

الوقت، وتجدر اإلشارة إلى أن الشرط األخٌر ٌنعدم بالنسبة للمخالفات التً تكون عقوبتها 

دٌنار جزابري، وهً مخالفات الفبة  200أٌام أو ؼرامة تتجاوز  10الحبس لمدة تزٌد على 

من قانون العقوبات، وكذا  445إلى  440والمعاقب علٌها بنص المواد األولى المنصوص 

  .(قانون العقوبات 450-449المادتان ) مخالفات الدرجة األولى من الفبة الثانٌة 

إلى  455والمواد من  451المادة )وبعض المخالفات الدرجة الثانٌة من نفس الفبة 

. (1)من قانون العقوبات 457

 

:  فً القوانٌن الخاصة للعود المقررة القانونٌة  شروط ال: ثالثا

نظم المشرع الجزابري أحكام العود فً قوانٌن خاصة إلى جانب ما هو مقرر فً القواعد 

العامة، وبدراسة معمقة لهذه القوانٌن، نجد أن معظمها نصت على العود كظرؾ مشدد عام إال 

للقواعد السابق شرحها، لذلك سنسلط الضوء فً أن البعض منها جاءت بشروط وأثار مؽاٌرة 

هذا المطلب على أهم هذه القوانٌن والتً ٌكثر بها العمل فً المٌدان القضابً أو باألحرى ٌكثر 

. إنتشار جرابمها فً المجتمع

للقواعد العامة، نجد قانون المنافسة   من بٌن أهم القوانٌن التً جاءت بشروط مؽاٌرة

للفصل بٌن الحكم األول البات والجرٌمة الثانٌة أٌن تم تحدٌدها بسنة  الذي نص على مدة أقصر

سنوات من تارٌخ إنقضاء العقوبة  5، مخالفا بذلك القواعد العامة التً تنص على مدة (1)واحدة

 06-95من األمر  76، وهذا ٌتضح من خالل نص  المادة (2)األولى أو سقوطها بالتقادم

.  بنصها 25/01/1995مؤرخ فً 

                                                 
 .265ص -انًزجغ انساتك -أدسٍ تىسمُؼح  ( -1)

 .267ص -انًزجغ انساتك -أدسٍ تىسمسؼح (-2)
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ٌعتبر فً حالة عود فً مفهوم هذا األمر، التاجر الذي ٌقوم بمخالفة جدٌدة رغم "

 "صدور عقوبة فً حقه منذ أقل من سنة سواء من قبل السلطة اإلدارٌة أو من قبل القاضً

كما جعلت هذه المادة إجراء المصالحة التً تجرٌه اإلدارة مع مرتكب الجنحة سواء شخص 

. (1)ة حكم بات ٌؤخذ به كسابقة فً العودطبٌعً أو معنوي بمثاب

المحدد لشروط  14/07/1997المؤرخ فً  258-97وقد جاء المرسوم التنفٌذي رقم 

إجراء المصالحة فً مجال مخالفة التشرٌع والتنظٌم الخاصٌن بالصرؾ وحركة رؤوس 

: منه بما ٌلً 3األموال من وإلى الخارج، هً نص فً المادة 

عندما ٌكون مرتكب المخالفة واقعا تحت ( أ: الحاالت اآلتٌة ال تمنح المصالحة فً"

طائلة حكم نهائً بسبب مخالفة من نفس النوع أو سبق له أن إستفاد بسبب هذه المخالفة 

. وتطبق هذه المادة سواء على الشخص الطبٌعً أو المعنوي،(3) "من إجراء المصالحة

 22-96من األمر  9كم المادة قد جاءت مطبقة لح 3وتجدر اإلشارة إلى أن المادة 

من األمر  10المتعلق بقمع جرابم الصرؾ، وقد جاءت المادة  09/07/1996المؤرخ فً 

السالؾ الذكر تنص على أنه فً حالة العود تحال مباشرة على وكٌل الجمهورٌة المختص 

ل إقلٌمٌا محاضر معاٌنة مخالفة التشرٌع والتنظٌم الخاصٌن بالصرؾ وحركة رؤوس األموا

. من وإلى الخارج قصد إجراء المتابعات القضابٌة

المؤرخ فً  90/11كما إعـتـبر المشرع المصالحة سابقة فً العود فً قانون 

منه والتً  155المعدل والمتمم المنظم لعالقات العمل الفردٌة فً المادة  21/04/1990

:  نصت فً فقرتها الثانٌة

المخالفة المتكررة وٌحدد التنظٌم إجراءات  ال ٌزٌل دفع غرامة الصلح طابع العود فً"

إال أن ما ٌالحظ فً الواقع العملً أنه رؼم كثرة  ،(2)" وكٌفٌات دفع غرامة الصلح المذكورة

المخالفات المرتكبة للقوانٌن السابقة الذكر، نجد أن ساحة القضاء تفتقر ألحكام أو قرارات 

. تطبق فٌها أحكام العود رؼم تكرٌسها قانونا

 

 

                                                 
 .401ص-صار انهالل نهشضياخ اإلػاليُح –2005جىَهُح–انطثؼح انثاَُح  -انؼمىتاخ فٍ انمىاٍَُ انشاطح-َثُم طمز -أدًض نؼىر(-1)

 .345ص ،انًزجغ انساتك  ،َثُم طمز  ،أدًض نؼىر (-2)
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. على العقوبة آثار تطبٌق  العود: المطلب الثانً

األثر األساسً الذي ٌترتب فً حالة قٌام إحدى حاالت العود تشدٌد العقوبة على  إن

العابد،إال أن المشرع قد جعل ذلك جوازا ٌخضع لسلطة القاضً، كما نجده فً أحٌان أخرى 

العقوبة التً ٌراها مالبمة لظروؾ كل وجوبٌا،وقد روعً فً ذلك تمكٌن القاضً من توقٌع 

متهم ومالبسات كل جرٌمة،وفٌما ٌلً سنوضح آثار تطبٌق العود لكل حالة من حاالت السابق 

. شرحها

 

: اآلثار المتعلقة بالعود من عقوبة جنائٌة إلى جناٌة : أوال

: نجدها قد نصت على فرضٌتٌن كما ٌلً 04مكرر  54بالرجوع لنص المادة 

إذا إرتكب شخص جناٌة وحكم علٌه بعقوبة جنابٌة  :04مكرر  54األولى من المادة الفقرة 

وإرتكب جناٌة ثانٌة أدت إلى موت إنسان وكانت عقوبتها السجن المؤبد فٌجوز الحكم علٌه 

سنة  30باإلعدام، كمن ٌرتكب جرٌمة هتك العرض وحكم علٌه بخمس سنوات سجن وبعد 

. (1)إرتكب جناٌة القتل العمد

إذا إرتكب شخص جناٌة وحكم علٌه بعقوبة جنابٌة ثم  :04مكرر  54لفقرة الثانٌة من المادة ا

إرتكب جناٌة أخرى معاقب علٌها بالسجن المؤقت فٌجوز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد، كمن 

سنة إرتكب جناٌة السرقة  20سنوات سجن وبعد  5ٌرتكب جناٌة هتك العرض وعوقب بـ 

. سنة 20إلى  10بالسجن من  353والمعاقب علٌها بالمادة  الموصوفة المنصوص

وتجدر اإلشارة إلى أن أمر تشدٌد العقوبة ٌبقى فً كلتى الحالتٌن جوازي للقاضً 

. ٌخضع لسلطته التقدٌرٌة

: اآلثار المتعلقة بالعود من جناٌة إلى جنحة معاقب علٌها بالحبس -ثانٌا

إذا توافرت شروط العود فً هذه الحالة فإن عقوبة الجرٌمة التالٌة تكون بالحد األقصى 

المقرر قانونا وٌجوز رفعها إلى الضعؾ كما وٌجوز الحكم أٌضا بالمنع من اإلقامة من خمس 

كأن ٌرتكب شخص جناٌة السرقة الموصوفة المنصوص :إلى عشر سنوات ومثال ذلك

سنة وٌصدر حكم بإدانته  20إلى  10من قانون العقوبات من  353والمعاقب علٌها بالمادة 

سنوات على إنقضاء العقوبة  3بثالث سنوات حبس بعد إفادته بالظروؾ المخففة، وبعد مضً 

                                                 
 .261ادسٍ تىسمُؼح ، انًزجغ انساتك، ص   (-1) 
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ٌرتكب نفس الشخص جنحة الضرب والجرح العمدي المنصوص والمعاقب علٌها بالمادة 

، فٌمكن تطبٌق العود إما بالحد سنوات 5أشهر إلى  6من قانون العقوبات بالحبس من  264

سنوات حبس، كما  5من قانون العقوبات، والمتمثلة فً  55األقصى المقرر فً نص المادة 

. (1)سنوات 10ٌجوز رفع العقوبة إلى ضعؾ الحد األقصى وهً 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك من ٌرى فً حالة توافر شروط هذه الحالة فإن الحكم بالحد 

على قاضً الموضوع وجوازي فً حالة رفع العقوبة إلى الضعؾ، فً حٌن األقصى وجوبٌا 

أنه ال ٌستفاد من نص المادة أنها تفٌد معنى الوجوب واإللزام فً تطبٌق الحد األقصى، إال أننا 

عند الحكم بالحد األقصى،  "ٌجوز"لو أخذنا بحرفٌة النص فإننا نفسر عدم ذكر المشرع لكلمة 

ع العقوبة إلى الضعؾ، أن الحكم بالحد األقصى وجوبٌا لقاضً فً حٌن تم ذكرها فً رؾ

. الموضوع

 

 :اآلثار المتعلقة بالعود من جنحة كانت محل عقوبة حبس لمدة تفوق سنة إلى جنحة مماثلة  -ثالثا

إذا ما تأكدنا من توافر الشروط السابقة الذكر فٌكون الحكم على العابد بالحد األقصى 

للجرٌمة الجدٌدة المرتكبة، وٌجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعؾ طبقا لمقتضٌات المقرر قانونا 

فقرة أولى، كأن ٌصدر حكم سنتٌن حبس على شخص من أجل جنحة اإلخالل  56المادة 

فقرة أولى من  334بالحٌاء على قاصر بدون عنؾ المنصوص والمعاقب علٌها بنص المادة 

ضاء العقوبة ٌرتكب جنحة الفعل العلنً المحل بالحٌاء قانون العقوبات، وبعد مضً سنة من إنق

من قانون العقوبات بالحبس من شهرٌن إلى  333المنصوص والمعاقب علٌها بنص المادة 

سنتٌن، فٌعاقب المتهم بسنتٌن حبس تطبٌقا للحد األقصى  للجرٌمة الجدٌدة وٌجوز رفع العقوبة 

. (2)اإلى أربع سنوات كضعؾ الحد األقصى المقرر قانون

:   اآلثار المتعلقة بالعود من جنحة محل عقوبة حبس لمدة ال تتجاوز سنة إلى جنحة مماثلة -رابعا

إذا توفرت الشروط السابقة فٌكون الحكم على العابد  بالحبس لمدة ال تقل عن ضعؾ مدة  

الحبس المقضً بها فً الجرٌمة السابقة على أال تتجاوز ضعؾ الحد األقصى للعقوبة 

أشهر حبس على شخص  6ة للجرٌمة الثانٌة، وكمثال على ذلك أن ٌصدر حكم ب المقرر

                                                 
. 262،263ص  ،أدسٍ تىسمُؼح انًزجغ انساتك (-1)

 .264ص ،انًزجغ انساتك،تىسمُؼح  سٍحأ (-2)
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قانون العقوبات  288من أجل جنحة القتل الخطأ المنصوص والمعاقب علٌها بنص المادة 

سنوات وبعد مضً سنتٌن على إنقضاء العقوبة ٌرتكب نفس الجنحة أو  3أشهر إلى  6من 

من قانون المرور والمعاقب  67ها فً مادة جنحة السٌاقة فً حالة سكر المنصوص علً

 شهر، فإذا تم تطبٌق العود، فٌعاقب العابد من  18علٌها بالحبس من شهرٌن إلى 

أجل الجنحة الثانٌة بسنة وهً ضعؾ المقضً بها من أجل الجنحة األولى أو ثالث سنوات  

 .(1)كحد أقصى

:    أثار العود فً المخالفات  -خامسا

: من قانون العقوبات العود فً المخالفات إلى وجهٌن 09مكرر 54لقد صنفت المادة 

   :العود فً المخالفات من الفئة الثانٌة: الوجه األول

منصوص علٌها فً الفقرة األولى من المادة السالفة الذكر، فإذا تحققت الشروط السابق بٌانها  

: من قانون العقوبات كالتالً  465تؽلظ العقوبة على النحو الذي أقرته المادة 

دج بالنسبة لمخالفات الدرجة األولى  1000ترفع عقوبة الحبس إلى شهر والؽرامة إلى  -1

. قانون العقوبات 450-449خص بالذكر المادتان من الفبة الثانٌة ون

دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانٌة  500أٌام والؽرامة إلى  10ترفع عقوبة الحبس إلى  -2

 .قانون العقوبات 458-451من  الفبة الثانٌة وفق نصوص المواد 

رجة الثالثة من  دج بالنسبة لمخالفات الد 100أٌام والؽرامة إلى  5ترفع عقوبة الحبس إلى  -3

. (2)قانون العقوبات 464-459الفبة الثانٌة وفق نصوص المواد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ..265،266أدسٍ تىسمُؼح ، انًزجغ انساتك ، ص (-1) 

 .264ص ،انًزجغ انساتك ،أدسٍ تىسمُؼح (-2)
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  .العود فً المخالفات من الفئة األولى: الوجه الثانً

على حالة العود فً المخالفات من الفبة األولى  58لقد نصت الفقر ة الثانٌة من المادة   -1

المشرع أستثنى هذا الوجه من شرط إرتكاب المخالفة وٌالحظ من خالل قراءة نص الفقرة أن 

الثانٌة فً  نفس دابرة االختصاص التً إرتكبت فٌها المخالفة األولى، بإعتبار أن مخالفات 

. الفبة األولى أشد من المخالفات الفبة الثانٌة

  قانون العقوبات حدها 445فإذا تحققت هذه الشروط تؽلظ عقوبة العابد بموجب المادة     

. (1)دج 2000أشهر وبؽرامة  تصل إلى  4األقصى 

وتجدر اإلشارة فً هذا الصدد أنه فً حالة تطبٌق العود فً هذه الحالة ٌؤدي إلى إعادة  

 .(2)أشهر هً عقوبة جنحٌة 4تكٌٌؾ الجرٌمة بإعتبار أن عقوبة 

د على هذا وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن المشرع لم ٌستثنى تطبٌق قواعد العو -

مكرر واحد على مسؤولٌة النشرٌة سواء كانت  144الشخص المعنوي إذ نص فً المادة 

ٌومٌة أو أسبوعٌة أو شهرٌة أو ؼٌرها، فً حالة إرتكابها لجرٌمة اإلهانة المنصوص علٌها فً 

مكرر وذكر أنه فً حالة العود تضاعؾ عقوبات الحبس والؽرامة المنصوص  144المادة 

قانون عقوبات على مضاعفة العقوبات  146، كما نصت المادة 1مكرر 144علٌها فً المادة 

فً حالة العود إلرتكاب جرٌمة اإلهانة أو السب أو القذؾ بواسطة إحدى الوسابل  المحددة فً 

، والتً تستهدؾ البرلمان أو المجالس القضابٌة أو 1مكرر 144المكرر والمادة  144المادة 

. الشعبً أو أٌة هٌبة نظامٌة أو عمومٌة المحاكم أو ضد الجٌش الوطنً

هذا وفً إطار تكٌٌؾ قانون العقوبات مع التحوالت اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة التً تعرفها  -

بالدنا، وقصد التكفل باألشكال الجدٌدة لإلجرام، نص المشرع على العود فً بعض الجرابم 

ٌمة التحرش فً نص المادة التً تم إدراجها ضمن التعدٌالت األخٌرة ولعل من أهمها جر

دج إلى  50.000مكرر والتً عاقبت مرتكبٌها بالحبس من شهر إلى سنة وبؽرامة من   341

. (3)دج، ونصت فً فقرتها الثانٌة على مضاعفة العقوبة فً حالة العود 100.000

                                                 
 .388ص،انًزجغ انساتك،تض هللا سهًُاٌع(-1)

 .268أدسٍ تىسمُؼح ،انًزجغ انساتك ،ص (-2)

 .105، لاَىٌ انؼمىتاخ انًزجغ انساتك، ص  156-66االيز  (-3)
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وٌجدر بنا القول أن المشرع الجزابري أحسن صنعا عندما لم ٌؽفل النص على العود 

هذه الجرابم لكثرة وقوعها، بل وإنتشارها ال سٌما جرٌمة  التحرش الجنسً التً أصبحت فً  

ظاهرة متفشٌة فً مجتمعنا،والتً أثرت سلبا على عالقات العمل، مما  ٌستوجب وضع حد 

لمرتكبٌها بتشدٌد العقوبات على العابدٌن من أجل حماٌة ضحاٌا هذه الممارسات والحد من 

المنوط بمرفق القضاء الذي ٌبقى الجهاز الحامً لحرٌات وحقوق األفراد  إنتشارها، وهو الدور

من المعتادٌن، وهذا ال ٌتجسد إال بتكرٌس نصوص القانون وتطبٌقها مٌدانٌا من طرؾ القضاة، 

األمر الذي لم نلمسه فً أحكام وقرارات ، فإن كان بعض القضاة ٌتشددون فً إصدار 

ارهم معتادي اإلجرام، إال أنهم ال ٌعتدون به كظرؾ مشدد العقوبات على بعض العابدٌن بإعتب

ٌستوجب تطبٌق قواعد العود، وهذا ما وجدناه فً حٌثٌات العدٌد من أحكام المحاكم ونذكر من 

، أٌن تم إدانة المتهم عن (1)2860فهرس رقم  13/11/2005بٌنها، الحكم الصادر بتارٌخ 

:  جنحة السرقة على أساس أنه معتاد اإلجرام بناءا على الحٌثٌة التالٌة

حٌث ٌتبٌن من معطٌات القضٌة والمناقشات التً دارت بالجلسة أن المتهم قد إرتكب األفعال "

ى أنه المنسوبة إلٌه فعال وأن إنكاره إلرتكابه لها ال ٌصمد أمام تعرؾ الضحٌة علٌه، أضؾ إل

". معتاد اإلجرام

:  أثار تطبٌق العود فً القوانٌن الخاصة -سادسا

إنفردت بعض القوانٌن بعقوبات خاصة بسبب طبٌعة المخالفات المرتكبة والتً تقتضً 

عقوبات مؽاٌرة لما أقره المشرع فً القواعد العامة، ال سٌما مضاعفة العقوبات فً حالة العود 

فً قانون العقوبات ال سٌما بعد التعدٌالت  األخٌرة كما سبق  للجرابم وإن كان قد نص علٌها

شرحه، إال أن معظم القوانٌن الخاصة نصت على مضاعفة العقوبات ال سٌما منها قانون رقم 

 10/11/2004المؤرخ فً  16/ 04وقانون رقم  09/08/2001المؤرخ فً  01/14

 -69-67 -66ا فً نصوص المواد المتعلق بتنظٌم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنه

والتً أشارت فٌها إلى مضاعفة عقوبات  105-104منه وكذا المواد  98إلى ؼاٌة المادة 

المؤرخ  05-85الحبس والؽرامة المقرر للمخالفات المرتكبة فً حالة العود، وكذا قانون رقم 

وقانون   31/07/1990المؤرخ فً  17-90المعدل والمتمم بقانون رقم  16/02/1985فً 

                                                 
 .يجهس لضاء وهزاٌ 2005/ 2743رلى انمضُح -لسى انجُخ  ،أَظز انذكى انظاصر ػٍ يذكًح أرسَى  (-1)
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-240المتعلق بقانون الصحة فً نصوص المواد  19/08/1998المؤرخ فً  09-98رقم 

. منه 265إلى ؼاٌة المادة  247-261

المتعلق بمكافحة التهرٌب فً  08/2005/ 23المؤرخ فً  06-05كما نص األمر رقم 

منه على مضاعفة عقوبات السجن المؤقت والحبس والؽرامة المنصوص علٌها  29نص المادة 

.  فً األمر فً حالة العود

هذا وقد نصت بعض القوانٌن على عقوبات أخرى تسلطها الهٌبة اإلدارٌة على العابد، 

المتعلق بالنقل البري  07/08/2001المؤرخ فً  01/13من بٌنها قانون رقم نذكر 

، والتً نصت على أن الوزٌر المكلؾ بالنقل وبعد إقتراح من الوالً ٌقرر السحب (1)وتنظٌمه

النهابً لكل الرخص أو جزء منها فً حالة العود فً ؼضون اثنً عشر شهر التً تلً النطق 

الفقرة الثانٌة  64-63فً الفقرة الثالثة، وكذا ما نصت علٌه المدة  بالعقوبة المنصوص علٌها

. على مضاعفة الؽرامات فً حالة العود فً عضون إثنى عشر شهرا التً تلً النطق بالعقوبة

الؽرامات سواء الجبابٌة أو الجزابٌة بالنسبة (2)وقد نصت بعض القوانٌن على مضاعفة 

المتضمن قانون  09/12/1976المـؤرخ فً  103-76لألشخاص أو الشركات ال سٌما األمر 

: منه على 03-35، أٌن نصت المادة (2)الطابع

ٌعتبر فً حالة العود كل شخص أو شركة سبق أن حكم علٌه بإحدى العقوبات "

سنوات بعد الحكم باإلدانة مخالفة  5المنصوص علٌها فً هذا القانون، وإرتكب فً أجل 

فٌؤدي بذلك بحكم القانون إلى مضاعفة الغرامات سواء الجبائٌة أو خاضعة لنفس العقوبة، 

". الجزائٌة المقرر لمخالفة األولى وكذا عقوبات السجن

فً نص  (3)المتضمن قانون التسجٌل  09/12/1976فً  105-76وكذا األمر رقم 

جبابٌة أٌن نصت على مضاعفة الؽرامات ال 2000المعدلة بقانون المالٌة  01-120المادة 

. والجزابٌة المقررة للجرٌمة األولى بالنسبة للشخص الطبٌعً أو المعنوي

                                                 
 .150ص-انًزجغ انساتك ،َثُم طمز،دًض نؼىرأ (-1) 

 .427ص ،انًزجغ انساتك ،َثُم طمز –أدًض نؼىر  (-2) 

 .437ص ،انًزجغ انساتك ،َثُم طمز،أدًض نؼىر  (-3) 
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المتعلق بالوقاٌة من  25/12/2004المؤرخ فً  18-04هذا وقد جاء قانون 

المخدرات والمؤثرات العقلٌة وقمع اإلستعمال واإلتجار ؼٌر المشروع بها بعقوبات خاصة فً 

: (1)تكاب نفس الجرابم كما ٌلًمنه فً  حالة العود إر 27المادة

فً حالة العود تكون العقوبة التً ٌتعرض لها مرتكب األفعال المنصوص علٌها فً هذا "

: القانون كما ٌلً

 20السجن المؤبد عندما تكون الجرٌمة معاقبا علٌها بالحبس من عشر سنوات إلى  -1

. سنة

معاقب علٌها  الجرٌمةلى عشرٌن سنة عندما تكون السجن المؤقت من عشر سنوات إ -2

بالحبس من خمس  سنوات إلى عشر سنوات 

". ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم األخرى -3

والمالحظ أن المشرع الجزابري لم ٌخص العود كظرؾ مشدد عام ٌتعلق بالشخص 

الطبٌعً فقط، بل إمتد تطبٌقه كذلك إلى األشخاص المعنوٌة، وهذا ما إتضح سواء فً قانون 

ت أو فً القوانٌن الخاصة السابق شرحها، حرصا من المشرع على الحد من إنتشار العقوبا

الجرابم، إال أن هذه النصوص القانونٌة تبقى جامدة فً ؼٌاب تطبٌقها على أرض المٌدان، 

خاصة فً ظل جوازٌة تطبٌقه من طرؾ القضاة، وكذا عدم وضوح النصوص القانونٌة 

كل حالة على حدى، إذ ال تظهر جلٌا  من القراءة السطحٌة المنظمة له ال سٌما فً بٌان شروط 

لمواد المتعلقة بالعود وكذا مسالة تشدٌد العقوبات و كبٌفة حسابها، مما ٌجعل تطبٌقه منعدم 

إعماال للسلطة التقدٌرٌة للقضاة فً جانبها السلبً دون اإلٌجابً، فؽموض هذه النصوص ٌعد 

.  قه إلى جانب المسابل العملٌة السابق بٌانهامن المسابل القانونٌة المعٌقة لتطبً

وتجدر اإلشارة  فً األخٌر أنه ٌجوز لقاضً الحكم تطبٌق العود من تلقاء نفسه ولو لم 

تطلبه النٌابة العامة بإعتباره حالة قانونٌة متعلقة بالنظام العام كما ٌجوز لقضاة المجلس تطبٌقه 

قبل النٌابة، أما إذا كان  مرفوعا من قبل المتهم فال  ألول مرة إذا كان اإلستبناؾ مرفوعا من

ٌجوز له ذلك، ألنه من المبادئ المقررة فً اإلجراءات الجزابٌة أن المتهم ال ٌجوز أن ٌضار 

من طعنه وحده، وفً حالة تطبٌقه، ٌجب على المحكمة أن تثبت فً أحكامها، األحكام التً 
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عابدا، وأنها نهابٌة وقت إرتكاب الجرٌمة صدرت على المتهم والتً إعتبرته من أجلها 

األخٌرة، واألحكام السابقة ٌجب أن تبٌن بتوارٌخها ونوع الجرابم الصادرة بشأنها ومقدار 

ذلك كأن ٌحٌل الحكم . ونوع العقوبات المحكوم بها، وٌجب إثباتها فً الحكم وإال كان الؼٌا

. (1)على صحٌفة السوابق القضابٌة

 

: العـود حالة ثبـاتإل القانونٌة  طرقال: المبحث الثانً

من المعروؾ أن أؼلب الجناة ال سٌما العابدٌن لإلجرام ال ٌعترفون بجرابمهم السابقة 

بل ٌحاولون بشتى الطرق تظلٌل المحكمة تهربا من تشدٌد العقوبة علٌهم، لهذا نجد فً قانون 

ت عودة الجانً لإلجرام، إذ فً حالة توفرها اإلجراءات الجزابٌة وسابل إثبات قاطعة تثب

ٌصعب على العابد إنكارها أو التشكٌك فً صحتها، ومن أهمها صحٌفة السوابق القضابٌة وكذا 

أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضابٌة بإعتبار أن كال منها ٌكمل األخر وهذا ما سنتناوله 

.  بالدراسة فً هذا المبحث

 

  .صحٌفة السوابق القضائٌة: المطلب األول 

إن النٌابة بإعتبارها ممثلة الحق العام ٌتعٌن علٌها الدفاع عن حقوق المجتمع بردع 

العابدٌن عن إجرامهم، وذلك بالمطالبة بتطبٌق أحكام العود على العابد بعد إثباتها فً شخص 

اإلدانة فً جمٌع المتهم وقد نظم قانون اإلجراءات الجزابٌة هذه المسألة بحصر كل أحكام 

الجرابم فً صحٌفة السوابق القضابٌة، هذه األخٌرة بموجبها ٌتم إثبات العود، بحٌث تتكفل بها 

مصلحة خاصة تدعى بمصلحة السوابق القضابٌة، تتواجد على مستوى كل مجلس قضابً 

ٌدٌرها أمٌن ضبط بمساعدة معاونً ضبط تحت إشراؾ النابب العام، تختص هذه المصلحة 

صحٌفة السوابق القضابٌة لجمٌع األشخاص المولودٌن بدابرة اختصاص ذلك المجلس، بمسك 

وعند اإلقتضاء ٌتم إحداث مصلحة السوابق القضابٌة على مستوى المحكمة وٌكون ذلك بقرار 

. من وزٌر العدل
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إضافة إلى تسلٌم كشوفات ومستخرجات  01تهتم المصلحة بتحصٌل وتركٌز بطاقات رقم  -

. (1)03و  02م البطاقات رق

:  01صحٌفة السوابق القضائٌة رقم  -أوال

من قانون اإلجراءات الجزابٌة على أن أي حكم أو قرار صادر باإلدانة،  624لقد نصت المادة  

، هذه األخٌرة تنشأ بمجرد أن 01تخصص له قسٌمة مستقلة ٌطلق علٌها تسمٌة بطاقة رقم

ٌوما من ٌوم تبلٌػ الحكم إذا  15أو بعد مرور  ٌصبح الحكم نهابٌا إذا كان قد صدر حضورٌا

كان ؼٌابٌا، أو بمجرد صدور الحكم باإلدانة لألحكام الؽٌابٌة لمحكمة الجناٌات، إذ ٌتم إرسال 

هذه البطاقة من مصلحة تنفٌذ العقوبات للمحاكم التابعة لدابرة إختصاص المجلس القضابً، أو 

لى مصلحة السوابق القضابٌة بالمجلس القضابً من المحاكم أو المجالس القضابٌة األخرى إ

الذي ٌقع فً دابرة اختصاصه مقر مٌالد المعنً، ومجرد ورودها للمصلحة ٌتم تسجلٌها فً 

 :سجل خاص ٌحتوي على خانات محددة بموجب نموذج وزاري كما ٌلً

 

 

الرقم 

التسلسلً 

 

رقم المرجع 

العام 

 

اسم ولقب 

المحكوم علٌه 

 

تارٌخ ومكان 

المٌالد 

 

تارٌخ الحكم 

 

لعقوبة 

 

تارٌخ البطاقة 

 

مالحظات 

 

وٌجب أن  ٌكون السجل موقعا علٌه من طرؾ النابب العام، وبعد أن تتم عملٌة التسجٌل 

ٌتم التأكد من الهوٌة الكاملة للمعنً باألمر بالتنسٌق مع مصلحة الحالة المدنٌة، ثم ٌتم ترتٌبها 

من  622حسب الحروؾ األبجدٌة لتحفظ على مستوى المصلحة، وذلك طبقا لمقتضٌات المادة 

جراءات الجزابٌة، وتجدر اإلشارة أنه فً إطار عصرنة العدالة المنتهجة من قبل قانون اإل

وزارة العدل، عرفت المصلحة تطورات مهمة وإٌجابٌة الحظناها على مستوى مجلس قضاء 

وهران خصوصا، وذلك بعد إدخال نظام آلً وطنً لصحٌفة السوابق القضابٌة، أٌن أصبح 

ٌتم عن طرٌق اإلعالم اآللً، األمر الذي مكن أمناء الضبط وتحصٌلها  01تسجٌل البطاقة رقم 

بشكل سرٌع ومنتظم، ففً حالة إرسال  01من متابعة عملٌة التسجٌل وإلؽاء الصحٌفة  رقم 
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لمحاكم دابرة إختصاص المجلس ٌقوم أمٌن شهادة اإللؽاء من طرؾ مصلحة تنفٌذ العقوبات 

لتحفظ فٌما بعد فً األرشٌؾ، كما ٌتم فً نفس بذلك  01الضبط بالتأشٌر على  البطاقة رقم

الوقت إلؽاءها من جهاز الكمبٌوتر ونفس  العملٌة ٌتم إعتمادها فً حالة رد اإلعتبار للمعنً 

. باألمر

 

 :02صحٌفة السوابق القضائٌة رقم  -ثانٌا

والخاصة   01بٌان كامل ومفصل عن كل القسابم الحاملة لرقم  02تحمل البطاقة رقم 

الشخص، إذ ٌتم تسجٌل جمٌع العقوبات السالبة للحرٌة والؽرامات سواء النافذة أو بنفس 

الموقوفة التنفٌذ، وكذا العقوبات األجنبٌة، بحٌث ٌتم تسجٌلها فً سجل خاص ٌسمى بسجل 

 01والذي ٌحمل نفس البٌانات الواردة فً القسٌمة رقم 02صحٌفة السوابق القضابٌة  رقم 

على الكاتب أن   02فقا النموذج الوزاري، وقبل تحرٌر القسٌمة رقم السابق بٌانها، وذلك و

فإذا كانت نتٌجة فحص  (1)ٌتحقق من الهوٌة الكاملة للمعنً باألمر من مصلحة الحالة المدنٌة

ال تنطبق علٌه أٌة شهادة  "سجالت الحالة المدنٌة سلبٌة ٌتم التأشٌر على البطاقة بعبارة 

لٌست تحت ٌدها وثابق الحالة المدنٌة  02طة التً تحرر القسٌمة رقم ، أما إذا كانت السل"مٌالد

، أما إذا لم تكن للمعنً باألمر القسٌمة "غٌر محقق الهوٌة"ٌتم التأشٌر على القسٌمة بعبارة 

بعبارة  02فً ملؾ صحٌفة السوابق القضابٌة للشخص فٌتم التأشٌر على القسٌمة رقم  01رقم

من طرؾ كاتب المصلحة والنابب العام ٌرسل  02القسٌمة  رقم  وبعد التأشٌر علىال ٌوجد "

من قانون اإلجراءات الجزابٌة التً ذكرت  630إلى الجهة التً طلبتها وفق مقتضٌات المادة 

: وهً 02هٌبات محددة على سبٌل الحصر تمنح لها القسٌمة رقم 

وزٌر الداخلٌة  -1

 رؤساء المحاكم -2

 السلطات العسكرٌة -3

 مصلحة الرقابة التربوٌة-4

المصالح العامة للدولة -5
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وقد عمل النظام اآللً الوطنً الجدٌد على تسهٌل عملٌة البحث وإستخراج صحٌفة 

العمل القضابً فً المجال الجزابً، هذا فضال من أجل حسن سٌر  02السوابق القضابٌة رقم 

عن السرعة فً تسلٌم الصحٌفة للمؤسسات المؤهلة قانونا والسابق ذكرها، خاصة المحاكم 

والمجالس القضابٌة أٌن ٌتم إدراجها فً الملفات الجزابٌة إلعتمادها فً تقدٌر العقوبات من 

ضً وحاضر المتهم لكونها توضح طرؾ القاضً، بإعتبارها الوثٌقة الرسمٌة التً تظهر ما

بشكل تسلسلً سلوك المجرم ومدى إنحرافه وخطورته، وبموجبها ٌقرر القاضً إفادة المتهم 

أن المتهم  02بعقوبات مع وقؾ التنفٌذ، أما  فً حالة ما إذا تبٌن له من خالل القسٌمة رقم 

ة بتطبٌق قواعد العود مسبوقا قضابٌا فتكون للقاضً الجزابً سلطة تقدٌرٌة فً تشدٌد العقوب

على العابد، وقد صدرت قرارات قضابٌة عن المحكمة العلٌا أٌن أكدت فٌها على ضرورة 

إعتماد القاضً الجزابً على صحٌفة السوابق القضابٌة كدلٌل إثبات أساسً لتطبٌق العود، 

ملؾ رقم  20/06/1984وهذا ما ٌستشؾ من القرار الصادر عن المحكمة العلٌا بتارٌخ 

31162(1) .

 02متى نص القانون على أن تعتبر صحٌفة السوابق القضائٌة القسٌمة رقم "

المصدر الشرعً الوحٌد إلعتبار أن المتهم معتاد اإلجرام، فإنه ال ٌمكن إعتبار أي بدٌل أخر 

لهذه الوثٌقة فٌما تتضمنه من بٌانات حول األحكام القضائٌة وإن القضاء بما ٌخالف أحكام 

. عد خرقا للقانونهذا المبدأ ي

إن اكتفاء قضاة الموضوع باإلعتماد على استمارة االستعالمات المعدة من مصالح 

األمن ٌكون المتهم معتاد اإلجرام وتشدٌد العقوبة فً حقه، ٌعد خرقا ألحكام هذا المبدأ 

 ".القانونً

 92861ملف رقم  12/04/1992وكذا القرار الصادر عن المحكمة العلٌا بتارٌخ 

أٌن اعتمد قضاة المجلس إلعتبار المتهم عائد وتطبٌق قواعد العود علٌه على تلكس بعث به 

: النائب العام، األمر الذي جعل قرارهم محل نقض بناءا على الحٌثٌة التالٌة

من حٌث أن قضاة الموضوع طبق قواعد العود إستنادا على تلكس بعث به النائب "

العام لدى مجلس قضاء المسٌلة ذكر فٌه السوابق العدلٌة للمتهم، أي وجود عقوبتٌن تم 
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و  27/03/1990النطق بهما ضـد هذا األخـٌر من طرف مجلس قـضاء المسٌلة بتارٌخ 

د مهما كان مصدره ال ٌقوم مقام صحٌفة السوابق ، إال أن مثل هذا المستن24/04/1990

.  (1)القضائٌة

إال أن الواقع العملً ٌفرض حقٌقة أخرى إذ نجد أن قضاة المحاكم والمجالس القضابٌة      

إلفادة المتهم بالظروؾ  02ٌعتمدون بشكل أساسً على صحٌفة السوابق القضابٌة رقم 

بات فإنهم ٌصرفون النظر عنها رؼم أنها السجل المخففة، أما إذا تعلق األمر بتشدٌد العقو

الناطق لسلوك المتهم، بل نجد أنه فً الكثٌر من األحٌان رؼم ثبوت عودة الجانً لإلجرام ما 

.  ٌتم إفادته رؼم ذلك بعقوبات مع وقؾ التنفٌذ

وما الحظناه على مستوى مجلس قضاء وهران أن العابدٌن ٌرتكبون الجزء األكبر من 

الجرابم التً تقع، بل معظم المتهمٌن الماثلٌن أمام المحاكم أو مجلس قضاء وهران تكاد جملة 

ال تخلوا صحٌفة السوابق القضابٌة التابعة لهم من سوابق عدلٌة قد تصل إلى ثالث أو أربع 

األمر الذي ٌجعل تطبٌق قواعد العود حتمٌة ضرورٌة فً مثل هذه ،صفحات إن لم تكن أكثر

. الحاالت

: 03صحٌفة السوابق القضائٌة رقم  -ثالثا

 (2)إلى الشخص الذي تعنٌه فقط، وذلك بعد التأكد من هوٌته 03ٌتم تسلٌم القسٌمة رقم     

الذي ٌحمل نفس بٌانات سجل البطاقات رقم  03إذ ٌتم تسجٌل الطلب فً سجل البطاقات رقم 

ٌها العقوبات السالبة للحرٌة ، أٌن تدون ؾ01ثم تحرر الصحٌفة بناءا على القسٌمة رقم  02

النافدة والؽرامات المقترنة بها، وٌتم التوقٌع علٌها من طرؾ الكاتب المحرر لها والتأشٌر 

علٌها من النابب العام أو القاضً المكلؾ بمصلحة السوابق القضابٌة وفقا مقتضٌات المادة 

. من قانون اإلجراءات الجزابٌة 636

اإلشارة إلى أن المركز الوطنً للسوابق العدلٌة الذي تم إنشاءه وفً هذا اإلطار تجدر 

فً ظروؾ تتسم بالسرعة  03ٌعمل على إعداد ومنح البطاقة رقم  06/02/2004فً 

وهً خطوة فعالة وإٌجابٌة إنتهجتها وزارة العدل من خالل إنشابها لهذا المركز  (3)والفعالٌة

                                                 
 195صق،،انًزجغ انساب ، 1997انًجهح انمضائُح  - (1)  

 .188ص ،انًزجغ انساتك ، 156-66األيز  ، 633اصج انى (-2)  

 ..31ص ،2005فُفزٌ  ،انذظُهح واألفاق ،إطالح انؼضانح(-3)  
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بٌة كما ٌسمح مستقبال بإعطاء إحصابٌات دقٌقة لصحٌفة السوابق القضا الذي ٌضمن تسٌر أمثل

ومفصلة حول اإلجرام حتى ٌتسنى إنتهاج سٌاسة عقابٌة للحد من إنتشار الجرٌمة وتفشٌها فً 

على متابعة مٌدانٌة  المجتمع، وهذا ما الحظناه على مستوى مجلس قضاء وهران، إذ هو

فٌما ٌخص مصلحة السوابق  صارمة ومستمرة لما أسفرت عنه التطبٌقٌة الجدٌدة ال سٌما

القضابٌة على مستوى المحاكم التابعة لمجلس قضاء وهران، وهذا ما إتضح لنا من خالل 

بحضور السٌد النابب العام ووكالء الجمهورٌة  29/11/2005االجتماع الذي إنعقد بتارٌخ 

أٌن تم  وكذا مهندسً اإلعالم اآللً على مستوى جمٌع المحاكم التابعة لمجلس قضاء وهران،

تقدٌم تقرٌر شامل عن التطبٌقٌة الجدٌدة لصحٌفة السوابق، وقد خلص االجتماع المنعقد إلى أن 

سٌرورة المصلحة ٌتم بصفة حسنة ومنتظمة، وهو األمر الذي سجلناه على مستوى المجلس إذ 

من طرؾ القضاة بحٌث  02فً كثٌر من األحٌان ما ٌتم طلب صحٌفة السوابق القضابٌة رقم 

. إحضارها فورا للقاضً الجزابً  ٌتم

فً الجلسة أو للنٌابة أثناء التقدٌمات، أو على مستوى محكمة الجناٌات فً حالة التشكٌك 

فً هوٌة المتهم، األمر الذي ٌمنح الفرصة للقضاة لتقدٌر العقوبة المنصفة للمتهم بتشدٌد 

ثبتت خطورة المتهم اإلجرامٌة العقوبات على العابدٌن طبقا لقواعد العود المقررة قانونا، إن 

. وعدم جدوى العقوبات السابقة فً إعادة إدماجه فً المجتمع

 

:  صحٌفة مخالفات المرور -رابعا

تنظم مخالفات المرور بموجب بطاقة خاصة تحرر بإسم كل شخص صدرت ضده أحد 

: األحكام اآلتٌة

ي  ال ٌتوقع أن تكون محل الحكم بعقوبة لمخالفة األحكام التنظٌمٌة لشرطة المرور والت -1

 .ؼرامات جزافٌة

الحكم بعقوبة مخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التً ٌجب أن  -2

 .تتوفر فً النقل وذلك لضمان أمن السٌر
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من قانون  266األمر ولو مؤقت بإٌقاؾ رخصة القٌادة الصادرة من الوالً طبقا للمادة  -3

الصحٌفة إال للسلطات القضابٌة وكذلك الوالً المرفوع إلٌه محضر  وال تسلم هذه (1)المرور

عن جرٌمة تستبع إٌقاؾ رخصة القٌادة، وٌتم تحرٌر هذه البطاقات وفق النموذج الوزاري، 

سنوات على دفع ؼرامات الصلح دون تلقً  3وٌجري سحب هذه البطاقات بعد مضً 

ور عفو عام، أو حالة الطعن بطاقة جدٌدة، أو وفاة صاحب الشأن، أو فً حالة صد

. (2)بالمعارضة فً حكم إدانة ؼٌابً

والمعلوم أن مخالفات المرور تشكل أكبر المشاكل التً ٌعانً منها المجتمع الجزابري     

إذ ٌتم حصاد أرواح العدٌد من الضحاٌا بسبب المخالفات المرتكبة من  لكثرة وقوعها،

صارم لقواعد العود المنصوص علٌها فً قانون طرؾ سابقً السٌارات، وبؽٌاب تطبٌق 

فً المؤرخ  04/16وكذا قانون رقم  19/08/2001المؤرخ فً  14/ 01رقم 

المتعلق بتنظٌم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، تبقى  10/11/2004

الكوارث الٌومٌة نتٌجة هذه المخالفات مستمرة إذ أن التقنٌن الصارم لها من دون أن ٌجد 

.  تجسٌدا وتكرٌسا  فً أرض  الواقع ٌبقى منعدم األثر

: صحٌفة اإلدمان على الخمور -خامسا

لقد خص المشرع الجزابري اإلدمان على الخمور بصحٌفة خاصة تسلم للسلطات 

القضابٌة فقط، وٌجري تحرٌرها وفقا النموذج الوزاري وٌتم التوقٌع علٌها من طرؾ كاتب 

م، وٌتم حفظها بقلم كتاب كل مجلس قضابً، أما بالنسبة للمولودٌن الضبط مع تأشٌر النابب العا

خارج إقلٌم الجمهورٌة ٌتم حفظها أمام المصلحة المركزٌة لصحٌفة السوابق القضابٌة بوزارة 

من قانون اإلجراءات الجزابٌة، وٌتم إلؽاء هذه  620العدل وذلك وفقا مقتضٌات المادة 

مخالفات المرور ما عدا الحالة األولى أٌن ٌتم إلؽاء البطاقات بنفس حاالت إلؽاء صحٌفة 

. البطاقة بعد مضً سنة على الحكم دون تلقً بطاقة جدٌدة

 

 

 

                                                 
 .193 ص ،انًزجغ انساتك ، 156-66يٍ األيز  657انًاصج   - (1)

 196 ص،يٍ لاَىٌ اإلجزاءاخ انجشائُح  662َض انًاصج  - (2) 
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             :صحٌفة السوابق القضائٌة للشركات المدنٌة والتجارٌة -سادسا

صحٌفة خاصة للشركات المدنٌة  646نظم قانون اإلجراءات الجزابٌة بموجب المادة 

والتجارٌة تقٌد فٌها جمٌع العقوبات الصادرة ضد األشخاص المعنوٌة، وذلك وفقا النموذج 

النظامً لوزارة العدل أٌن ٌذكر إسم الشركة ومقرها الربٌسً وطبٌعتها القانونٌة وتارٌخ 

الجرٌمة وتارٌخ وقوعها وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع، وٌجب أن ٌوضح فٌها أسماء 

: وم إرتكاب الجرٌمة وٌتم تسلٌم هذه البطاقات إلى الهٌبات التالٌةمدٌري الشركة ي

أعضاء النٌابة   -1

 قضاة التحقٌق -2

 وزٌر الداخلٌة -3

 اإلدارات المالٌة -4

 .المصالح العامة للدولة -5

ومن خالل هذا الؽرض البسٌط نستنتج أن صحٌفة السوابق القضابٌة تلعب دورا هام فً 

تمكٌن القاضً الجزابً من تقدٌر العقوبات، إذ بموجبها ٌتسنى له تطبٌق قواعد العود على 

الجانً بناءا على خطورته اإلجرامٌة التً تعكسها السوابق القضابٌة له،  لذلك نرى أن من 

تم تسجٌل جمٌع العقوبات الصادرة للمتهمٌن دون إهمال تسجٌل أي سابقة مهما المهم جدا  أن ي

كان نوعها أو حجمها، وإثباتها فً الصحٌفة، ال سٌما أن وزارة العدل قد خطت خطوة جبارة 

فً هذا المجال، بحٌث أصبح تسجٌل السوابق القضابٌة ٌتم بواسطة النظام اآللً، األمر الذي 

المنوطة بها اإلطالع علٌها وطلبها، ال سٌما المحاكم أٌن ٌمكنها سهل على جمٌع الجهات 

الحصول على المعلومات مباشرة من المحكمة فً  الحٌن والساعة، وهذا ٌساعد على المعالجة 

على معطٌات السرٌعة والفعالة لملفات العابدٌن خاصة، وتقدٌر العقوبات المناسبة لهم بناءا 

 .رسمٌة موثوق فً صحتها
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 .األحكام والقرارات القضائٌة: المطلب الثانً

إن الخطأ المادي فً إدراج السوابق أو فً ذكرها فً صحٌفة السوابق القضابٌة محتمل 

وقوعه، ال سٌما مع تشابه العدٌد من األسماء واأللقاب بٌن األشخاص، األمر الذي قد ٌؤدي 

كثٌرا ما تقع هذه األمور فً إلى إستخراج صحٌفة قضابٌة لشخص ؼٌر المعنً باألمر، و

الحٌاة العملٌة، فإذا تعززت شكوك القاضً أمام إنكار المتهم لما ورد فً صحٌفة سوابقه، فإن 

أحسن وأضمن وسٌلة للتأكد هو إستخراج صور من أصل األحكام والقرارات القضابٌة 

الكاملة للمتهم  المدرجة فً صحٌفة السوابق، بإعتبار أن األحكام القضابٌة ٌذكر فٌها الهوٌة

ومهنته وكذا بٌان المحكمة التً أصدرت الحكم وتارٌخ صدوره والجرٌمة المتابع من اجلها 

وكذا العقوبة المحكوم بها، والنص القانونً الذي حكم بمقتضاه على الجانً، فهً معطٌات 

  دقٌقة ورسمٌة ال ٌمكن إنكارها بأي وسٌلة كانت ، وهذا ما ٌستشؾ من نصوص مواد قانون

 314اإلجراءات الجزابٌة ، فأما بالنسبة لألحكام الصادرة فً مواد الجناٌات فقد أوجبت المادة 

أن ٌثبت فً الحكم الصادر فً محكمة الجناٌات الفاصل فً الدعوى العمومٌة إلى جانب 

: مراعاة اإلجراءات الشكلٌة المقررة قانونا أن ٌشمل على ذكر ما ٌلً 

. ي أصدرت الحكمبٌان الجهة القضابٌة الت  -1

 .تارٌخ النطق بالحكم  -2

أسماء الربٌس والقضاة المساعدٌن والمساعدٌن المحلفٌن وممثل النٌابة العامة   -3

 . وكاتب الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل لذلك

 .هوٌة موطن المتهم أو محل إقامته المعتاد  -4

 .اسم المدافع عنه -5

 .الوقابع موضوع االتهام -6

وما ٌلٌها  305واألجوبة التً أعطٌت عنها وفق ألحكام المواد األسبلة الموضوعة  -7

 .من هذا القانون

 .1منح أو رفض الظروؾ المخففة  -8
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 .العقوبات المحكوم بها ومواد القوانٌن المطبقة دون حاجة إلدراج النصوص نفسها -9

 .إٌقاؾ التنفٌذ إن كان قد قضً به -10

 .الربٌس الحكم علٌهاعلنٌة الجلسات أو القرار الذي أمر بسرٌتها وتالوة  -11

 .المصارٌؾ  -12

ٌوقع الربٌس وكاتب الجلسة على اصل الحكم فً اجل أقصاه خمسة عشر ٌوما من 

. (1)تارٌخ صدوره

من  379أما فٌما ٌتعلق باألحكام الصادرة فً مواد الجنح والمخالفات فقد أقرت المادة 

ن ٌنص على هوٌة على أن كل حكم ٌجب أ 1982فبراٌر  13المؤرخ فً  03-82قانون رقم 

. األطراؾ وحضورهم أو ؼٌابهم فً ٌوم النطق بالحكم وٌجب أن ٌشمل على أسباب ومنطوق

 .وتكون األسباب أساس الحكم 

وٌبٌن المنطوق الجرابم التً تقرر إدانة األشخاص المذكورٌن أو مسؤولٌاتهم أو مساءلتهم  

والدعاوي المدنٌة وٌقوم   عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة واألحكام

 .(2)الربٌس بتالوة الحكم

 "مكرر من قانون اإلجراءات الجزابٌة فً فقرتها الثانٌة ما ٌلً  392هذا وقد نصت المادة  

وٌجب أن ٌتضمن األمر الجزابً اسم المخالؾ ولقبه وتارٌخ ومحل إدانته وعنوان سكناه 

والوصؾ القانونً وتارٌخ ومكان إرتكاب الفعل المنسوب إلٌه، وبٌان النصوص المطبقة 

ومبلػ الؽرامة مع مصارٌؾ الملحقات وال ٌلزم القاضً بتعلٌل أمره الذي ٌنفذ طبق ألحكام 

 . "هذا القانون وما بعد 597المادة 

وٌتبٌن من خالل ما سبق أن األحكام والقرارات القضابٌة بما تحتوٌه من معلومات دقٌقة  

وٌقٌنٌة ال ٌمكن رفضها أو إنكارها، تشكل الدعامة األساسٌة لقضاة الحكم إلى جانب 

صحٌفة السوابق القضابٌة إلعتمادها فً تطبٌق قواعد العود على العابدٌن، إال أن ما 

اه أن القضاة ال ٌعمدون لطلب األحكام القضابٌة للتأكد مما ورد فً صحٌفة السوابق الحظن

القضابٌة للمتهم العابد، خاصة إذا كانت هذه األحكام والقرارات صادرة عن محاكم تابعة 

                                                 
 .101انًزجغ انساتك ص ، انًؼضل وانًتًى ، 156-66األيز  - (1) 

. 119ص  ،انًزجغ انساتك ، 156  –66 األيز ( -2)  
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لمجلس قضابً آخر أو حتى المحاكم التابعة لنفس المجلس القضابً، بالرؼم من التطور 

 .الة،األمر الذي ٌجعل القضاة ٌنصرفون عن تطبٌق قواعد العودالملحوظ على جهاز العد

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض القوانٌن الخاصة قد أدرجت إلى جانب األحكام القضابٌة   

ٌناٌر  26المؤرخ فً  07-88إلثبات العود طرق أخرى، ولعل من بٌنها قانون رقم 

مفتش العمل وبناءا على قرار إن العود المثبت بمحضر ٌعده " (1)منه 40المادة  1988

المحكمة ٌؤدي إلى الغلق الكامل أو الجزئً للمؤسسة إلى غاٌة إنجاز األشغال التً أقرها 

فقد أقر القانون  ،"القانون الجاري به العمل قصد ضمان الوقاٌة الصحٌة واألمن للعمال

لذي ٌكتسً السابق الذكر إلثبات حالة العود محضر ٌتم تحرٌره من طرؾ مفتش العمل وا

قوة ثبوتٌة ال ٌمكن الطعن فٌها إال بالتزوٌر، لذلك جعله المشرع كدلٌل إثبات على العود 

إلرتكاب المخالفات، إال انه عزز ذلك بأحكام المحكمة التً تبقى المصدر األساسً إلثبات 

 .العود

وٌبقى للنٌابة الدور األساسً فً إثبات العود، وذلك بإعالم قاضً الحكم بان المتهم         

عابدا لإلجرام، بإحضار صحٌفة السوابق القضابٌة، مدعمة باألحكام والقرارات القضابٌة، كما 

د ٌمكنه أن ٌقوم ببحث إجتماعً على سلوك العابد والذي تقوم به الضبطٌة القضابٌة، وعند التأك

من أن الجانً عابدا لإلجرام، تتقدم النٌابة بالتماساتها لقاضً الحكم  تلتمس فٌها تطبٌق قواعد 

. العود على المتهم

وتجدر اإلشارة إلى أن من المسابل التً تعٌق تطبٌق العود من طرؾ القضاء هو خلو         

ٌلة التً ٌجب قانون اإلجراءات الجزابٌة من نصوص صرٌحة تبٌن الطرق والوسابل الكؾ

 . اعتمادها من قضاة الحكم والنٌابة لتطبٌق العود

تجدر االشارة ان المشرع الجزابري اخضع مسالة توقٌع  وكخالصة لما سبق توضٌحه،        

العود الى السلطة التقدٌرٌة للقاضً ومن ذلك نرى شح االحكام القضابٌة الصادرة فً هذا 

بحت لدٌه الوسابل الضرورٌة والتً تمكنه من تطبٌق نجد أن القاضً الجزابً أص الشان،كما

قواعد العود بالنظر إلى ما وصل إلٌه القضاء الجزابري من عصرنة فً جهاز العدالة، ٌجدر 

                                                 
. 354ص  ، انساتكانًزجغ  ،َثُم طمز ،ػىر لادًض    ( -1)

 



  االدكاو انًمزرج نهؼىص فٍ انتشزَغ انجشائزٌانفظم انثاٍَ                              
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، وعلٌه ان طبٌق القانون وتكرٌسه لما شرع لهبه أن ال ٌتجاهلها بل ٌستؽلها أحسن إستؽالل لت

  ٌة قضٌة او ملؾ،ٌتدارك مختلؾ الحاالت العوٌصة التً تعتري ا
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 ةــمـاتــلخا

ونالحظ بعد دراستنا هذا الموضوع أن سلطة القاضً فً تقدٌر العقوبة  من حٌث     

تطبٌق ظروف التشدٌد فً قانون العقوبات الجزائري فً حق المتهم المدان لٌست مقٌدة 

ولٌست مطلقة فً نفس الوقت و إنما هً مرنة ، وخاصة بالرجوع للطبٌعة الخاصة لقانون 

فٌه إذ أن العقوبة محددة مسبقا فً القانون سواء كانت بٌن العقوبات  إذ ال ٌمكن القٌاس 

حدٌن أدنى وأقصى أو حد أدنى فقط أو مع تحدٌد الحد األقصى فقط سواء قررت لها 

الغرامة أو وضع حد للمتابعة الجزائٌة فً بعض الجرائم التً ٌقرر القانون فٌها أن صفح 

. المضرور ٌضع حدا للمتابعة الجزائٌة كجرائم السب 

ونالحظ أن المشرع الجزائري قد قرر ظروف التشدٌد فً كل الجناٌات والجنح        

والمخالفات ، وبالنسبة لألعذار القانونٌة المعفٌة  أو المخففة أغلبها كانت فً مسائل 

. الجناٌات 

فإن المشرع , وهناك مالحظة فٌما ٌتعلق بالظروف المشددة  وخاصة منها العود    

دد سوى قواعد الظروف المشددة العامة ، والمتمثلة فً العود و فصل فً الجزائري لم ٌح

.  أحكامها 

أما الظروف المشددة الخاصة فإن المشرع الجزائري رغم إقراره وجودها إال انه لم    

.  ٌحددها وإنما جعل كل جرٌمة على حدى وعلى حسب الطرٌقة التً ٌتم بها ارتكابها

ر على الوصف القانونً للجرٌمة المرتكبة  و تأخذ بها سلطة كما أن الظروف المشددة تؤث  

النٌابة فً تكٌٌف الجرٌمة وما إذا كانت جناٌة أو جنحة أو مخالفة ، عكس الظروف المخففة  

. واألعذار القانونٌة التً ال تدخل إال فً اختصاص قاضً الحكم 

لمعنوي تعتبر خطوة بناءة كما أن تقرٌر المشرع الجزائري للمسؤولٌة الجزائٌة للشخص ا   

.  بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري لمواكبة التطورات الحاصلة بالعالم المعاصر 

وفً األخٌر  وبعد دراسة الملف وتأسٌس الحكم  وإسناد الفعل للمتهم بناءا على أدلة    

ٌنطق وبراهٌن  فً محكمة الجنح والمخالفات ، أو بناءا على اقتناع شخصً فً الجناٌات 

: القاضً بحكمه 
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بإدانة  المتهم فالن  فالن  بالجرم المنسوب إلٌه  طبقا للمادة من قانون العقوبات وعقابا    

له الحكم علٌه بمقدار العقوبة المناسب من حبس و غرامة مع تحدٌد مدة اإلكراه البدنً وفقا 

ائٌة على عاتق وما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائٌة والمصارٌف القض 600للمواد 

.  المتهم المحكوم  علٌه 

فً هذا اإلطار بقً سؤال واحد وهو عن اإلكراه البدنً ؟فنقول أنه وسٌلة لتنفٌذ العقوبة   

ولٌس عقوبة ناهٌك ان مسعى المشرع فً توسٌع صالحٌات القاضً الجزائً من خالل 

النادر أن نجد مظاهر منحه سلطة تقدٌر العقوبة بناءا على الخطوة اإلجرامٌة للجانً، من 

اإلستجابة لها فً التطبٌق القضائً، ذلك أن األحكام الجزائٌة تخلو فً تسبٌبها وفً منطوقها 

من اإلشارة للقواعد المتعلقة بالعود، كغٌرها من القواعد القانونٌة التً منحت بدورها سلطة 

ٌرجع فً رأٌنا تقدٌرٌة للقاضً ووجدت تجسٌدا لها فً المٌدان ولو بصفة نسبٌة، وهذا 

ألسباب قانونٌة وعملٌة فً نفس الوقت،لعل جوهرها ٌكمن فً إنسٌاق قضاتنا وراء ما 

ٌجدونه من عرف قضائً، وممارسة قضائٌة روتٌنٌة ال ٌجب الخروج عنها، متجاهلٌن 

بذلك القواعد واألحكام المسطرة فً قانون العقوبات، إال أننا ال ٌجب أن نتجاهل األسباب 

ال سٌما الصٌاغة التً جاء بها المشرع فً سنه لقواعد العود،والتً ٌكتنفها الكثٌر القانونٌة 

من الغموض واإللتباس، سواء من حٌث الشروط الواجب توفرها لكل حالة أو كٌفٌة تشدٌد 

العقوبات فٌها، إذ وردت معقدة وغٌر واضحة تكاد ال تظهر من خاللها الحاالت والشروط 

دراسة هذا الموضوع، كما أن المشرع لم ٌوضح للقاضً  السابق شرحها ونحن بصدد

الجزائً الوسائل الكفٌلة التً ٌمكن إعتمادها إلثبات قٌام حالة العود، وتركها مبهمة تخضع 

لتفسٌرات مختلفة، جعلت قضاتنا ٌنصرفون عن تطبٌق قواعد العود بناءا على ما لدٌهم من 

ادة النظر فً القواعد المتعلقة بالعود سلطة تقدٌرٌة فً تطبٌقه ،األمر الذي ٌجعل إع

ضروري و أكٌد من طرف السلطة التشرٌعٌة ، وذلك بتبسٌط النصوص القانونٌة، وتوضٌح 

شروط تطبٌقه وكٌفٌة تشدٌد العقوبة فٌها، مع تكرٌس نصوص قانونٌة صرٌحة فً قانون 

د، خاصة وان اإلجراءات الجزائٌة تكفل بٌان الوسائل التً ٌمكن إعتمادها إلثبات العو

المرحلة الحالٌة بتطوراتها المختلفة والسرٌعة فً كل المجاالت الوطنٌة والدولٌة، تفرض 
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على القضاء صٌاغة جدٌدة لدوره فً المٌدان الجزائً بتطبٌق نظام العود باعتباره إحدى 

 الوسائل واآللٌات التً ٌتوجب على القضاة إعتمادها للمساهمة الفعالة رفقة باقً السلطات

العامة فً حماٌة المجتمع ذلك أن مرفق القضاء هو الذي ٌكفل حقوق وممتلكات المواطنٌن 

باعتباره الجهاز المطبق لما سنته الهٌئة التشرٌعٌة من نصوص، الهدف منها حماٌة المجتمع 

من أشكال اإلعتداء، فإذا أضحت هذه القواعد مجرد نصوص جامدة ال توظف للضرورة 

لن ٌساهم القضاء فً الحد من انتشار الظاهرة خاصة وأنها  التً سنت ألجلها سوف

 .أصبحت حتمٌة تفرض وجودها وال ٌمكن تجاهلها
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قائمة المراجع 

 

 النصوص القانونية:اوال 

 1966ٌونٌو  8الموافق ل 1386صفر عام   18المؤرخ فً  156 –66األمر  -1

الدٌوان الوطنً لألشغال  –الطبعة الرابعة  –المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 

 .2005التربوٌة 

المتضمن  1966ٌونٌو سنة  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ فً  156 -66األمر  -2

الدٌوان الوطنً لألشغال  –الطبعة الرابعة  -قانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل و المتمم 

 . 2005التربوٌة 

 23/08/2005الـموافـق   1426رجـب عام  18المؤرخ فً  06 –05األمـر رقم  -3

 .ٌبالمتعلق بمكافحة التهر

 كتبال:ثانيا

الطبعة األولى الدٌوان الوطنً  -الوجٌز فً القانون الجزائً العام –احسن بوسقٌعة  -1

 .2002-لألستغال التربوٌة 

  

 -الطبعة الثانٌة جوٌلٌة  -العقوبات فً القوانٌن الخاصة –نبٌل صقر  –احمد العور  -2

 .دار الهالل للخدمات اإلعالمٌة 2005

 

دار الكتاب  -فً شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الوجٌز -إبراهٌم الشباسً -3

 .بٌروت –اللبنانً 

 

 .دار الجامعة الجدٌدة للنشر -2000–النظرٌة العامة للعقوبات  –سلٌمان عبد المنعم  -4
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ظاهرة العود للجرٌمة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوصفً  -أحمد حبٌب السماك -5

 .جامعة الكوٌت -1985

 

الناشر  1997طبعة ثالثة  –النظرٌة العامة للقانون الجنائً  –تهٌام رمسٌس  -6

 .باألسكندرٌة

 

الجرٌمة الطبعة  –الجزء األول  -القسم العام –شرح قانون العقوبات  –عبد هللا سلٌمان  -7

 .رقم النشر -1998

 

 –دار الهدى  –القضاء العسكري والنصوص المكملة له طبعة الثانٌة  –دمدوم كمال  -8

 . لٌلة الجزائرعٌن م

 

دار هومة للطباعة  -5-33الصنف  –بن شٌخ لحسن، مبادئ القانون الجزائً العام  -9

 .الجزائر –والنشر والتوزٌع 

 

دار المطبوعات   –1988 –الطبعة األولى  –العود ورد اإلعتبار  –عدلً خلٌل  -10

 .الجامعٌة للتوزٌع اإلسكندرٌة

 

 .2005فٌفري  –الحصٌلة اآلفاق  –إصالح العدالة  -11

 

المجالت القضائية :ثالثا 

. 1993 –العدد الثالث  –المجلة القضائٌة  -1

 .1997قسم الوثائق  –1997–العدد الثانً  –المجلة القضائٌة  -2

 .2004قسم الوثائق  –2003العدد األول  –المجلة القضائٌة  -3

 .2004قسم الوثائق -2004–العدد الثانً  –المجلة القضائٌة  -4
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 .2005 –عدد خاص  –للغرفة الجنائٌة االجتهاد القضائً  -5

 .2005 –عدد خاص  –االجتهاد القضائً للغرفة الجنائٌة  -6

 .2005قسم الوثائق  –2005المجلة القضائٌة العدد االول  -7

 .2008قسم الوثائق  –2007المجلة القضائٌة العدد الثانً  -8

 . 2009-عدد خاص-ائً للغرفة الجنائٌةاالجتهاد القض -9

 .2011 -عدد خاص-لغرفة الجنائٌةاالجتهاد القضائً ل -10

 .مجلة قانونٌة تصدرها وزارة  العدل مدٌرٌة البحث  –44العدد  –نشرة القضاة  -11

 .القسم الثانً –المجلة  الجنائٌة الثانٌة  -12

 .القسم الثانً –الغرفة الجنائٌة الثالثة  -13

 .2012 –العدد الثانً  –المجلة القضائٌة  -14
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 ملخص المذكرة

ٌعتبر العود من الظروف المشددة الشخصٌة للعقوبة والذي تناوله المشرع      

فً القسم الثالث من الفصل الثالث للباب األول تحت عنوان المساهمون فً  الجزائري

من قانون  10مكرر  54مكرر الى  54بموجب المواد  الجرٌمة،وذلك

الجانً لجرٌمة جدٌدة بعد حكم نهائً عن جرٌمة لعقوبات،وٌعرف على انه ارتكاب ا

 .سابقة

ارتكاب الجانً لجرٌمة  أولهما:أساسٌنوٌشترط لقٌام حالة العود توافر شرطٌن     

العود  أوجه،هذا وتتعدد باإلدانةجدٌدة الحقة،وثانٌهما صدور حكم قضائً نهائً سابق 

وعود خاص ٌشترط لقٌامه عود عام ال ٌشترط فٌه القانون ارتكاب جرٌمة مماثلة  إلى

مركب متعدد،ولكل  وأخرمؤقت وعود بسٌط  وآخرارتكاب جرٌمة مماثلة،وعود مؤبد 

تلتقً فً نقطة مشتركة واحدة اال  اآلثارتلك  أن،غٌر المترتبةالقانونٌة  وأثارهاصورة 

وهً الحكم بتشدٌد وتغلٌظ العقوبة،وقد تكون فً بعض الحاالت الحكم بضعف الحد 

حتى مخالفة،هذا وٌثبت  أوجنحة  أوقوبة المقررة للجرٌمة سواء كانت جناٌة للع األقصى

عن طرٌق  أوعن طرٌق استخراج صحٌفة السوابق القضائٌة للجانً، إماالعود 

والقرارات القضائٌة النهائٌة على شكل نسخ من الصور  األحكاماستخراج صور من 

 .األصلٌة
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