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  أثر تعدد اجلرائم يف تقدير العقوبة
 بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري

  1 -جامعة باتنة   حممد العايب. د
  

    ملخص
أهـي عقوبـة    ،مرتكب اجلرائم املتعددة ىاليت توقع عل مشكلة العقوبةتعدد اجلرائم  رييث

التشـريعي ترتيـب كـل    يـرجح املنطـق    ،واحدة من أجل إحداها أم عقوبات متعددة بقـدر عـددها  
 ىفـإذا كانـت اجلرميـة واحـدة فـال توقـع سـو       ، ذلك أن لكل جرمية عقوبتـها  عقوبة على موجبها،

 تعـذر ولكـن هـذا احلـل قـد ي     ؛ـا تتعـدد تبعـا لـذلك    اأما إذا تعددت اجلرائم فإن عقوب, عقوبتها
طبيقه يف الواقع، وقد يفضي إىل إهالك اجلاين أو اسـتغراق كـل حياتـه مسـلوب احلريـة، ولرمبـا       ت

 .يكون يف هذا من العنت واملشقة ما قد يزيد على املصلحة من توقيع العقاب ذاته
عقوبات اجلرائم املرتكبة جمتمعـة يف بعـض الفـروض،     توقيعفإن اقتضت املصلحة عدم 

لعقوبة اليت يتعني اختيارها من بـني العقوبـات املتعـددة واالكتفـاء     ا حول طبيعة التساؤليبقى 
عقوبـة   ىذلك أن االقتصار عل، اجلرائمتلك ينبغي أن تكون املقررة ألشد  ال شك يف أاوهنا  ،ا

أن يرتل دون هذا احلـد،   يعقلوالتخفيف ال ، ختفيف عنه املتهم الرغم من تعدد جرائم ىواحدة عل
اإلسالمي وهو أيضا ما أخذ بـه املشـرع اجلزائـري مـع بعـض االخـتالف حولـه         هذا ما قرره الفقه

 .نطاق هذا احلل وطريقة إعماله
 

Abstract 
          The multiple crimes raises the problem of the punishement that must be imposed on the 
perpetrator of multiple crimes, wether it is one or several punishements as far as the number 
of crimes. The legislative logy sort that every penalty has its punishement, so that each crime 
is punishable, if it was one crime it doesn't expectonly one punishement, but if numerous 
crimes, the sanctions are numerous accordingly; but this solution may not be applied in fact, 
because it may lead to a depreciation of the perpetrator, ot it takes all his life harrowed 
freedom, this may lead to hardship that may increase the interest of the signing of the 
punishement itself. 
          If the interest required not to sign sanctions of combined crimes in some   hypotheses, it 
remains to wonder about the nature of punishement to be selected from among the multiple 
sanctions and its sufficiency, and here tbere is no doubt that they should be prescribed for the 
most of these crimes, so that exclusive one punishement inspite of the multiplicity of the 
accused crimes relieve him, and mitigation does not make sense to go below this limit, this is 
what the decision of the islamic jurisprudence which is also taken by the algerian legislature, 
with some variation arround the scope of this solution and the method of its realisation. 

 
  توطئة

، لكن قانون املصلحة واملفسدة حيـتم  حق احملكوم عليه اأذى يف ذاا يلتعترب العقوبة 
 ولرمبـا جتـرأ  يف أذاه،  استرسـل  إن مل جيد ما يردعـه إنزاهلا به، ألنه صار مصدر خطر على اتمع، و
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طالـه  يف منـأى مـن أن ي   لـو شـعر أنـه    ،على اإلقـدام علـى مـا أقـدم عليـه     من هو على شاكلته 
  .العقاب

 أن تتناسـب معـه نوعـا وكمـا    ، املشـرع ي فعل أو امتناع حظـره  أتقدير عقوبة  يقتضيو
ثري يـ وال  ،حتديـدها حبسـب كـل حالـة علـى حـدة      سـلطة  لقاضي مع منح ا، بشكل تقرييب مرن

اخلـاص   تشـريعي الرجـوع إىل الـنص ال  فيـه  اجلرمية الواحدة مشكلة، بل يكفـي   ءالبحث عن جزا
العقوبة أو العقوبـات  حتديد عند  يثوراإلشكال ولكن ، ومقداره املقرر هلا هملعرفة نوع بكل منها

ارتكب نفس الشخص جرميتني أو أكثر قبـل احلكـم عليـه ائيـا مـن أجـل       لو  الواجبة التطبيق
  ؟واحدة جتب نظريااأم يكتفى ب هتعدد جرائمهل تتعدد بواحدة منها، 

  املقصود بتعدد اجلرائم: أوال
ا املصـطلح، ورسـم   قبل احلديث عن حكم تعدد اجلرائم، جتدر اإلشارة إىل بيان املـراد ـذ  

  .تبه بهود واضحة له متيزه عن غريه مما يشحد
I. تعريف تعدد اجلرائم 

عند كـلٍّ مـن الفقهـاء املسـلمني ويف     " تعدد اجلرائم"أستعرض معىن املصطلح اإلضايف 
  .القانون

  يف اصطالح فقهاء الشريعة اإلسالميةتعدد اجلرائم   . أ
دقيـق، ولكنـهم تطرقـوا ألحكامـه،     بشكل اجلرائم تعدد املسلمني فقهاء ) حيد(مل يعرف 

 ...، قبـل إقامـة احلـد    فيذكرون حكم من زىن مرارا وهو بكـر أو سـرق مـرارا أو جـرح وسـرق وقتـل      
ومن جهة أخرى تعرضوا للتـداخل باعتبـاره    ؛احلديث مبعناه الفين وهكذا، وهذه هي صور التعدد

بـل تنـاولوه علـى     تعدد اجلرائم ولكنـهم مل يقصـروه علـى العقوبـات فقـط      فرعا عن مشكلة
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ومل خيتلـف مقصـودمها دخـل     "األشباه والنظائرإطالقه، جاء يف 

  .1"غالبا أحدمها يف اآلخر
 موجبـة حكمـا واحـدا   جعل األسـباب املتعـددة   التداخل يف احلكم هو :" اويطوقال الطح

  .2"مع بقاء تعددها
فالتداخل يأيت نتيجة الجتماع أمرين من جنس واحد، ويكـون كـذلك يف العقوبـات     وعليه

وأوىل الواجبـات  :" يقـول العـز  ، تيفاؤهإذا تعددت اجلرائم دون أن يكون قد صدر فيهـا حكـم مت اسـ   
  .3"والزجر حيصل بالواحد منها ،ألا أسباب مهلكة ،بالتداخل احلدود

  يف االصطالح القانوينتعدد اجلرائم   . ب
 معـىن حـول  كلـها  إال أا تـدور  " تعدد اجلرائم"ملصطلح  شراح القانونتعريفات  تعددت

                                                
زكريا : وضع حواشيه وخرج أحاديثه، األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، )ه970ت (زين الدين بن إبراهيم . ابن جنيم 1

  .112، ص 8، القاعدة م1999 - ه1419 ،1، طالكتب العلمية، بريوتدار ، عمريات
 .126، ص 9، القاعدة م1990 -ه1411، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط ، األشباه والنظائر،)ه911ت (جالل الدين بن أيب بكر. السيوطي -
حممد عبد  :، حتقيقالح شرح نور اإليضاححاشية الطحطاوي على مراقي الف ،)ه1231 ت( أمحد بن حممد بن إمساعيل .الطحطاوي 2

 .494، ص م1997 - ه1418 ،1، طبريوت ،دار الكتب العلمية ، العزيز اخلالدي
نزيه كمال محاد : ، حتقيق"قواعد األحكام يف إصالح األنام" ، القواعد الكربى املوسومة بـ)ه660ت ( عز الدين عبد العزيز. ابن عبد السالم 3

 .368 /1م، 2000 -ه 1421، 1دار القلم، دمشق، طوعثمان مجعة ضمريية، 
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وعليـه   ـائي، عدد من اجلرائم دون أن يفصل بينها حكم لشخص نفس الارتكاب ب يتعلق واحد،
حالة ارتكاب الشخص نفسه جرميتني أو أكثـر قبـل احلكـم عليـه ائيـا مـن       :" ميكن القول بأنه
  .1"اأجل واحدة منه

يعتـرب تعـددا يف اجلـرائم أن    :" من قانون العقوبات بقوله 33عرفه املشرع اجلزائري يف املادة و
ويعيـب هـذا    ،"ترتكب يف وقت واحد أو يف أوقات متعددة عدة جرائم ال يفصل بينها حكم ائي

  .النص عدم الدقة يف نسبة تلك اجلرائم إىل فاعل واحد
  :امه ين أساسنيصرعن ىاجلرائم يقوم علأن تعدد يظهر  وبناء على ما تقدم

 .ارممن قبل نفس  اجلرائمارتكاب عدد من  -
 .جرميته التالية ىعدم صدور حكم بات من أجل إحداها قبل أن يقدم عل -

II. متييز تعدد اجلرائم عما يشتبه به 
تشتبه حالة تعدد اجلرائم حباالت أخـرى تشـترك معهـا يف بعـض اخلصـائص، علـى غـرار        

، واجلرميـة  املعتـدى عليـه  ق وحدة احلـ مع السلوك اإلجرامي تكرار تقوم على اجلرمية املتتابعة اليت 
، ـدف لغـرض واحـد    املركبة اليت يتكون ركنها املادي من أفعـال ماديـة مـن طبيعـة خمتلفـة     

رة اليت تتحقق باستغراق الفعل أو األفعال املكونة هلـا فتـرة مـن الـزمن؛ غـري أن      واجلرمية املستم
رغـم مـا قـد يظهـر عليهـا مـن تكـرار النشـاط          كل هذه األنواع من اجلرائم تؤلف جرمية واحـدة 

ئم االعتيـاد وحالـة العـود،    هـو جـرا  بينه وبني تعدد اجلرائم فالذي يدق التمييز فعال  أما، اإلجرامي
 .2خصهما ببعض التفصيللذلك سأ

  متييز تعدد اجلرائم عن جرائم االعتياد  . أ
مـن طبيعـة   حالة تعدد اجلرائم عن جرائم االعتياد اليت تتكون مـن أفعـال ماديـة    ختتلف 

ولكن لو أخذ كل منها منفردا لكان فعـال مباحـا غـري معاقـب عليـه،       ،كررمتواحدة تقع بشكل 
رع قاعـدة عامـة   شـ مل يضـع امل ، وأكثر من مرة ويصبح معاقبا عليه مىت تكرر من نفس الفاعل

مـىت تكـرر الفعـل مـرتني      حتدد عدد املرات اليت حتقق ركن االعتياد، بل ترك ذلك لتقدير القاضـي 
، وحتـريض  )ع196(، التشـرد  )ع195(التسـول  : ومن األمثلة على هـذا النـوع مـن اجلـرائم     .3على األقل

، وممارسـة الطـب بصـفة غـري     )ع342(قصر مل يكملـوا التاسـعة عشـر علـى الفسـق والـدعارة       
 الصــحةاملتعلــق حبمايــة  1985/ 02/ 16املــؤرخ يف  85/ 05قــانون المــن  234و 214املادتــان ( شــرعية
  .4)ع243(واملادة  )وترقيتها

أما بعد إدانة شخص ائيا يف جرمية من جرائم االعتيـاد، فيـذهب بعـض الفقـه إىل أنـه      
  .5ميكن لتحقق تلك اجلرمية مرة أخرى إتيانه للفعل املادي ولو مرة واحدة فقط

  

                                                
 .38 -35، ص 2011، اجلزائر، "BERTI Editions"دراسة مقارنة، منشورات بريت  - باسم شهاب، تعدد اجلرائم وآثاره اإلجرائية: ينظر 1
  .125 - 119، ص 2013 -2012، 12دار هومة، اجلزائر، ط، يف القانون اجلزائي العام الوجيز أحسن،. بوسقيعة 2
 .248ص ، 2011موفم للنشر، اجلزائر، ، "القسم العام"عبد اهللا، شرح قانون العقوبات اجلزائري  .أوهايبية -
 .44 ، 5: ، ص)ت.ط(مصر، د -عبد احلميد، أثر تعدد اجلرائم يف العقاب، منشأة املعارف، اإلسكندرية .الشواريب 3
 .125 -119ص ، رجع السابقامل ،بوسقيعة 4
 .68باسم شهاب، املرجع السابق، ص  5
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  متييز تعدد اجلرائم عن حالة العود  . ب
كـم  يكون قـد ح بارتكاب الشخص جرمية جديدة بعد أن اليت تتحقق  1حالة العود ختتلف

دون أن يكـون   فـأكثر  تنييتوافر بارتكاب جـرمي عن تعدد اجلرائم الذي  ،عليه ائيا يف جرمية سابقة
العود إما أن يكـون بتكـرار نفـس اجلرميـة أو مبماثلـة هلـا       و ؛هاواحدة من قد سبق احلكم ائيا يف

وإما مبجرد اإلجرام مرة أخـرى، وقـد يشـترط لتحققـه أال ميضـي علـى األوىل مـدة معينـة، وقـد          
يعتـرب مظهـرا إلرادة مصـرة علـى الشـر، وبالتـايل ظرفـا        هو و ،يكتفى بالتكرار دون اعتبار للمدة

حني أن التعدد جمردا من ظروف أخـرى ال يـربر تشـديد     يف، مشددا للجرمية يربر توقيع عقوبة أشد
  .2العقوبة عن أي جرمية من اجلرائم املرتكبة

III. أنواع تعدد اجلرائم  
فإن تعـدد اجلـرائم متصـور بالنسـبة     " التكييف اإلجرامي" إذا فهم لفظ اجلرمية يف معىن 

 ىوهو متصور كذلك إزاء أفعـال متعـددة لكـل منـها علـ     , لفعل واحد تتعدد أوصافه اإلجرامية
أما النـوع الثـاين   , "التعدد املعنوي للجرائم" النوع األول تعبري ىويطلق عل ،تكييفه اإلجرامي ةحد

  ".للجرائمالتعدد املادي " ه تعبري فيطلق علي
  التعدد املعنوي للجرائم  . أ

على وحدة الفعل وتعـدد النصـوص واألوصـاف    املعنوي للجرائم الصوري أو التعدد  يقوم
جيـب  :" بقولـه من قانون العقوبات  32املشرع اجلزائري يف املادة عليه نص القانونية املنطبقة، وقد 

  ".بينها أن يوصف الفعل الواحد الذي حيتمل عدة أوصاف بالوصف األشد من
ويشـكل بـذلك   ب اجلاين فعال واحدا يقع حتت عـدة نصـوص قانونيـة،    فقد حيدث أن يرتك

 العـام الطريـق  كأن يقـوم شـخص تـك عـرض امـرأة يف      : هوصافأتعدد  عدة جرائم بالنظر إىل
اجلـاين  ، وهنـا يكـون   )ع333( وهي جرمية تكون يف نفس الوقـت جرميـة فعـل فاضـح علـين      ،)ع336(

نـه ميكـن أن ينطبـق عليـه أكثـر مـن نـص        أي أ ؛واحدا لكنه حيتمل أكثر من وصـف ارتكب فعال 
بعقوبة واحدة هي العقوبة املقـررة ألشـد   يف هذه احلالة يكتفي املشرع والفعل،  قانوين جيرم هذا

يف السـجن مـن مخـس إىل    يف مثالنـا  األوصاف اليت يدخل حتتها الفعل اجلنائي املقترف، وتتمثل 
الكسـر،  واسـطة  سـرقة مـرتل ب   ومن هذا القبيل أيضا. جلناية هتك العرضعشر سنوات مقررة 

، والتخريب العمدي لعقـار  )ع295(، وانتهاك حرمة مرتل )ع354(السرقة عليها وصف حيث ينطبق 
  .)عمكرر  406(مملوك للغري 

إن القاعدة اليت جاءت ا املادة أعاله تنطبق على اجلرائم من القانون العـام وحـدها، أمـا    
                                                

ال يفرق املشرع اجلزائري بني العود البسيط والعود املتكرر، ويكتفي بالنص فقط على إمكانية تشديد العقوبة إذا سبق احلكم ائيا  1
عدد اجلرائم اليت سبق أن على املتهم من أجل جرمية سابقة، بصرف النظر عن تعدد األحكام الصادرة يف حقه، أي دون األخذ بعني االعتبار 

 اقترفها وحوكم من أجلها ائيا، وإن كان هذا ال مينع القاضي من إعمال سلطته التقديرية عند تقدير العقوبة يف إطار حدودها القانونية
 .اجلديدة

رم الذي سبق ، يقضي جبواز اعتقال ا05 -89من قانون العقوبات قبل إلغائه مبوجب القانون رقم  60بينما كان نص املادة 
احلكم عليه بأربعة أحكام على األقل بعقوبات سالبة للحرية، مث حكم عليه جلناية أو جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية، ملدة غري 

  .حمددة يف مؤسسة أو قسم من مؤسسة خمصص هلذا الغرض، وحيل االعتقال حمل تنفيذ العقوبة املقضي ا
 .182ص  ،)ت.ط(مصر، د -للمجرم واجلزاء، منشأة املعارف، اإلسكندريةرمسيس نام، النظرية العامة  2
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إذا تعلق األمر جبرمية من القانون العام وأخرى من قانون اجلمـارك فإنـه يعتـد بالوصـفني معـا وال      
  .1تغين عقوبات القانون العام عن اجلزاءات ذات الطابع اجلبائي

دهس جمموعة من النـاس بسـيارته، أو   فمثاهلا أن يقوم شخص ب: أما حالة تعدد النتائج
 ينأكثر من واحد جبروح أو تتسبب يف وفام، ففي هـذ ق رصاصة يف مكان مأهول فتصيب يطل
مل يرتكب اجلاين سوى فعل واحد، ولكنه ولد نتائج متعددة من طبيعة واحدة، وعليه فـال   نياملثال

وهذا خيتلف عن حكم املسألة يف الفقه اإلسـالمي كمـا    ،2يسأل إال عن جرمية جرح أو قتل واحدة
  .والدياتسيتبني عند تناول التداخل يف القصاص 

لـف عنـه يف املاهيـة    ولكنـه خيت , ومثة وضع قـانوين يشـتبه يف الظـاهر بالتعـدد املعنـوي     
نصـوص جتـرمي متعـددة إزاء فعـل واحـد      ؛ أي تـزاحم  "تنازع النصوص اجلنائية" وهو  اختالفا كبريا

  .3على حنو يتبني منه بعد تفسري صحيح هلذه النصوص أن أحدها فقط هو الواجب التطبيق
 احلقيقي للجرائمالتعدد   . ب

يعتـرب تعـددا يف اجلـرائم أن    :" من قانون العقوبات على أنـه  33املادة نص املشرع اجلزائري يف 
، فالتعـدد  "ترتكب يف وقت واحد أو يف أوقات متعددة عدة جـرائم ال يفصـل بينـها حكـم ـائي     

منـها جرميـة    احلقيقي أو املادي للجرائم يقوم على وحدة الفاعل وتعدد األفعال اليت يشكل كـل 
بينمـا العـربة يف   بشـأا،   حكم ائي روم صديف القانون عدتتعدد اجلرائم  العربة يفو ؛مستقلة

هذه احلالة يف العقـاب فسأخصـه   حتقق  ألثرذلك يف الفقه اإلسالمي بعدم تنفيذه، أما بالنسبة 
  .فيما يلي ببعض التفصيل

  مقدار العقوبة يف حالة تعدد اجلرائم: ثانيا
 ال يفصـل بينـها   ميتني أو أكثـر ة جـر دعـد يف وقت واحـد أو يف أوقـات مت  شخص كب إذا ارت

يقتضـيها منطـق    إن هذا التعدد يضعنا أمام أكثر مـن عقوبـة واجبـة التنفيـذ    حكم ائي، ف
التالزم القائم بني اجلرمية والعقوبة، غري أن تنفيذها مجيعا قد يستحيل يف بعض الفـروض، ورمبـا   

وقد متخضت عن هذا اإلشكال عدة مبـادئ  , يغين تنفيذ إحداها عن الباقي حبصول الغرض منها
   :  على النحو اآليتاجلزائري  والتشريع اء املسلمنيفقهمواقف بشأا  تباينت

I.  العقوبات بتعدد اجلرائم )مجع(تعدد 
األصل يف الشريعة اإلسالمية أن لكل فعل عقوبته، وأن تتعدد العقوبات بتعـدد اجلـرائم،   
أي أن تضم عقوبات اجلرائم املرتكبة إىل بعضها البعض لتنفـذ مجيعهـا، يقـول العـز بـن عبـد       

وهذا هـو العـدل الـذي قامـت عليـه الشـريعة        ؛4"األصل تعدد األحكام بتعدد األسباب : "السالم
سـيما فيمـا يتعلـق     اإلسالمية بأن لكل فعل جزاء، فإذا تعددت األسباب وجب أن تتعدد األحكـام 

   .حبقوق العباد
قد خرج عن هذه القاعدة يف العقوبـات السـالبة للحريـة، لشـدا     فاملشرع اجلزائري  أما

                                                
، 114429: و القرار 1996 -02 -25: ، بتاريخ123158: و القرار 1994 -11 -06: ، بتاريخ122072: قرار رقمال :ينظر طعن جنائي 1

 ).موسوعة االجتهاد القضائي اجلزائي( 1996 -06 -16: بتاريخ
  .185ق، ص رمسيس، املرجع الساب 2
 .84 -82باسم شهاب، املرجع السابق، ص  -
 .1/446، 1998، 3، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ط"القسم العام"حسين، حممود جنيب، شرح قانون العقوبات اللبناين  3
 .368 /1، املرجع السابق، ابن عبد السالم 4



  حممد العايب. د ـــــــــــــــــــــــــ  أثر تعدد اجلرائم يف تقدير العقوبة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري
 

   
 ~ 145 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

أمل يف نفس احملكوم عليـه، ممـا جعلـه جيـنح إىل      وملا قد تسفر عنه عند اجلمع من مدد حتطم أي
فكرة الدمج اليت تتماشى وفلسفته يف العقاب، على اعتبار أن غرض اإلصالح مقدم عنده علـى  

  :على النحو اآليت بالنسبة لباقي العقوبات ولكنه أبقى عليها، 1بقية األغراض األخرى
، ورغـم أن للقاضـي   2مجيعهاففي العقوبات املالية تضم الغرامات إىل بعضها وحتصل 

عدم مجعها إذا ارتأى ذلك بنص صريح، إال أن هذا االسـتثناء ال يسـري علـى الغرامـات اجلبائيـة،      
اليت تبقى الزمة كلما ثبت مقتضاها، ال جتبها مثيالا من الغرامـات اجلبائيـة أو الضـريبية وال    

  .3حىت الغرامات اجلزائية
وتدابري األمن، فقد نص قانون العقوبات صـراحة علـى   أما بالنسبة للعقوبات التكميلية 

جواز مجع تدابري األمن، وأوضح الـنص ذاتـه خبصـوص تطبيـق اجلمـع، أن تنفـذ التـدابري الـيت ال         
تســمح طبيعتــها بتنفيــذها يف آن واحــد، يكــون بالترتيــب املنصــوص عليــه يف قــانون تنظــيم  

ابري األمـن والعقوبـات السـالبة للحريـة     السجون وإعادة تربية املساجني، كما جيوز أيضا مجع تد
  .والغرامات

وقد التـزم املشـرع الصـمت بشـأن العقوبـات التكميليـة، ويف هـذا الصـدد يـرى بعـض           
، 5أن قاعدة عدم جواز مجع العقوبات ختص العقوبات األصلية السالبة للحريـة وحـدها   4الشراح

ــات التكميليــة الــيت جيــوز مجع   ــات ومــن مث فهــي ال تنطبــق علــى العقوب هــا، وأعــين بالعقوب
التكميلية هنا الوجوبية منها، ألن اجلوازية ختضع لسلطة القاضي ابتداء وعليه فهي ال تـثري أي  
إشكال، فهو من ميلك أن يقررها أو يسكت عنها، كما له مطلق احلرية يف تقـديرها حـال احلكـم    

  .ا
دد اجلـرائم،  ومع أن السياق العام الذي جـاءت فيـه النصـوص الـيت عاجلـت مشـكلة تعـ       

توحي كما أسلفت جبواز ضم العقوبات التكميلية، إال أن التساؤل يبقـى مطروحـا بشـأن عـدم     
الـذي تنـاول إىل جانـب جـواز مجـع تـدابري األمـن، جـواز مجـع العقوبـات            37ذكرها يف نص املادة 

يـت  ، ومـع ذلـك بق  2006ديسـمرب   20املـؤرخ يف   23 -06التبعية رغم إلغائها مبوجب القانون رقـم  
املادة أعاله على حاهلا، فال هي متت مراجعتها يف ضوء هذا اإللغاء، وال رفعت اللـبس الـذي يلـف    

  .العقوبات التكميلية اليت من املفترض أن تعاجلها
 وأما بالنسبة للعقوبات يف مواد املخالفات فاجلمع فيها وجويب، وهو ما نصت عليه املـادة    

وتنطبـق هـذه    ،"لعقوبـات يف مـواد املخالفـات وجـويب    ضـم ا :" من قـانون العقوبـات بقوهلـا    38
القاعدة على احلبس والغرامة على حد سواء، كما تسري على حالة تعدد خمالفـات مـع جـنح أو    

  .جنايات
  

                                                
 .املادة من قانون السجون: ينظر 1
 ".تضم العقوبات املالية ما مل يقرر القاضي خالف ذلك بنص صريح:" عقوبات على أنه 36املادة  تنص 2
 .449، ص رجع السابقامل ،بوسقيعة 3
 .نفسهاملرجع واملوضع  4
ايات أم اللتني حتدثتا عن العقوبات السالبة للحرية فقط، عند تعدد اجلرائم سواء كانت جن 35و  34هذا ما يفهم من نصي املادتني  5

، وقد قررت مبدأ ضم )38و  37، 36( جنح، بينما جاء احلديث عن العقوبات األخرى وعن عقوبات مواد املخالفات يف املواد الالحقة هلما 
 . العقوبات عكس املادتني األوليني
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II.  العقوبات) تداخل(حالة دمج  
، حبيث جتـب مـا   املراد بدمج العقوبات أو تداخلها؛ إدغامها مجيعا يف إطار العقوبة األشد

  .العقوبات األخرى اليت من نفس طبيعتهادوا من 
  تداخل العقوبات يف الفقه اإلسالمي  . أ

 إال أنن العدل الذي قامت عليه الشريعة اإلسالمية يقتضي أن يكون لكـل فعـل جـزاء،    إ
ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا     :رمحة اهللا بعباده اقتضت األخذ مببدأ التداخل تيسـريا علـيهم، قـال تعـاىل    

، ألن يف تعدد العقوبات شـيء مـن املشـقة والعنـت بـالرغم مـن عدالتـه، وألن        1لِّلْعالَمنيرحمةً 
بـن عبـد    العـز  قـول ، ويف هـذا ي الواحدة قد تؤدي نفس الغرض الـذي تؤديـه العقوبـات جمتمعـة    

، 2"والزجـر حيصـل بالواحـد منـها     ،ألا أسباب مهلكة ،وأوىل الواجبات بالتداخل احلدود:" السالم
احلدود املتماثلة وأن اختلفت أسـباا كالقـذف وشـرب اخلمـر، أو متاثلـت كـالزىن       :" القرايف يقولو

مرارا والسرقة مرارا والشرب مرارا قبل إقامة احلد عليه، وهي أوىل األسباب بالتداخل ألن تكرارهـا  
  .3"مهلك

والتداخل ال يتصور إال يف العقوبات املقدرة، وهي عقوبات احلدود والقصاص والـديات، أمـا   
  .، وفيما يلي بيان ذلك كلهفهي متروكة لتقدير القاضي حسب كل حالة على حدة التعازير

  التداخل يف احلدود 1.أ
ل واحلدود اليت تتداخل عقوباا هي اليت تكون من جنس واحد، كمن تكـررت منـه أفعـا   

وذلـك   جنس العقوبة، كمـن قـذف وزىن وشـرب؛    السرقة دون قطع، أو اختلف جنسها واحتد فيها
ألن تلك احلدود تقام للزجر العام، والزجر العام ال يقتضي التعدد، وألن احلد لتهذيب نفـس اجلـاين،   

  .4وذلك يتم بإقامة حد واحد
  التداخل يف احلدود من جنس واحد 1.1.أ

احلدود من شخص قبل أن يقام عليه احلد، وكانت من جنس واحد، كمـن  إذا تكررت جرائم   
لتـه أن مـا   ومج:" سرق أو شرب أو قذف أو زىن مرارا، أجزأه حد واحد، قال يف ذلـك صـاحب املغـين   

والسرقة والقذف وشرب اخلمر، إذا تكرر قبل إقامة احلد أجزأ حد واحـد، بغـري    يوجب احلد من الزىن
عطـاء،  : أمجع على هذا كل من حنفظ عنه من أهل العلـم، منـهم  : ملنذرخالف علمناه، قال ابن ا

  . 5"وهو مذهب الشافعي. والزهري، ومالك، وأبو حنيفة، وأمحد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف
  
  
  

                                                
 .107: األنبياء 1
 .252 /1ابن عبد السالم، املرجع السابق،  2
 .30/ 2، )ت.ط(، عامل الكتب، د"أنوار الربوق يف أنواء الفروق"الفروق ، )ه 684ت (أمحد بن إدريس أبو العباس شهاب الدين . القرايف 3
  .85/ 7.م1986 -ه1406، 2، بريوت، طدار الكتب العلمية ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، )ه 587 ت( بو بكر بن مسعودأعالء الدين . سايناالك 4
 .195، ص )ت.ط(القاهرة، د - ، دار الفكر العريب"العقوبة"بة يف الفقه اإلسالمي حممد، اجلرمية والعقو. أبو زهرة -
 .9/81م، 1968 -ه1388ط، .، املغين، مكتبة القاهرة، د)ه 620ت (موفق الدين أبو حممد عبد اهللا . ابن قدامة 5
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بني ما إذا تعدد اين عليهم أو كان واحـدا، يف حـد تعلـق بـه حـق للعبـاد،        1وفرق البعض
رات خمتلفة، أو يقذف عددا من النـاس علـى سـبيل اإلفـراد،     كأن يسرق من عدة أشخاص على م

األمـر عنـدنا يف   :" قال مالك يف املوطأ. ويرفعون دعاوى مجيعا، والراجح أنه جيب حد واحد للجميع
الذي يسرق مرارا مث يستعدى عليه، إنه ليس عليه إال أن تقطع يده جلميـع مـن سـرق منـه، إذا مل     

د أقيم عليه احلد قبل ذلك، مث سرق ما جيـب فيـه القطـع، قطـع     يكن أقيم عليه احلد، فإن كان ق
  .2"أيضا

ــه تعــاىل يف حــد القــذف  ــأتوا بأربعــة شــهداء   :" ولقول ــذين يرمــون احملصــنات مث مل ي وال
، ومل يفرق بني قذف واحـد أو مجاعـة، وألن الـذين شـهدوا علـى املغـرية       3"فاجلدوهم مثانني جلدة

  .4واحدا قذفوا معه امرأة، فلم حيدوا إال حدا
قبل أن حيد، باق على نفس الصـفة مـن التحصـني أو     ما أنه إذا كان من تكرر منه الزىنك

، فإن من زىن وهـو بكـر دون أن حيـد مث زىن وهـو     5عدمه ال يثري مشكلة يف االكتفاء حبده حدا واحدا
ويف  ،8واحلنابلـة  7واملالكيـة  6ثيب، اختلف الفقهاء يف حده، فذهب مجهور الفقهـاء مـن احلنفيـة   

، وهو قول ابن مسـعود  10، إىل أنه يرجم ويدخل فيه اجللد والتغريب9أصح القولني عند الشافعية
ويف القول الثاين للشـافعية أنـه جيلـد    . 11، وبه قال عطاء والشعيب والنخعي والزهري واألوزاعي

 والصحيح ما ذهـب إليـه اجلمهـور ألن احلـدين موجبـهما     . 12مث يرجم الختالف جنسي العقوبتني

                                                
ذهب الشافعي يف اجلديد واحلنابلة إىل التفرقة بني من تكرر قذفه لشخص واحد، ومن قذف مجاعة، فذهبوا يف قول إىل أن عقوبته  1

تتداخل يف حالة قذفهم بكلمة واحدة دون قذف كل واح منهم على إنفراد، وذهبوا يف قول ثان إىل أا ال تتداخل سواء قذفهم بكلمة 
يف السرقة فقد ذهب بعض احلنابلة إىل عقوبة السارق مرارا من مجاعة ال تتداخل إذا جاؤوا متفرقني، واألصح  واحدة أو بكلمات، وكذلك

يف مذهبهم خالف ذلك، ومل يرد عن احلنفية تفصيل يف السرقة مرارا، بل جاءت عبارام على إطالقها دون تفصيل يف من سرق منهم 
: ينظر. د من قال ا أا تعلق ا حق آدمي، فصار له حق يف استيفاء حقه منفرداوعلة هذه التفرقة عن. هل هم مجاعة أم واحد

، "دراسة مقارنة وتطبيقية على احملاكم الشرعية"تداخل العقوبات يف الشريعة اإلسالمية  ،سعيد بن علي بن منصور. الكريدس
 .وما بعدها 201 ، ص2008 ،1بريوت، ط ،منشورات احلليب احلقوقية

حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل يان : ، املوطأ، حتقيقق)ه 179ت (بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا. مالك 2
 .5/1222 -3090 ،جامع القطع ،م، كتاب السرقة 2004 -ه 1425، 1لألعمال اخلريية واإلنسانية، أبو ظيب، ط

 .04: النور 3
 .هاوما بعد 198املرجع السابق، ص  ،أبو زهرة 4
 .9/81، املرجع السابق ،ابن قدامة 5
 .43، 9/37م، 1993 -ه1414ط، .د ،ريوت، بدار املعرفة ،املبسوط ،)ه483 ت(حممد بن أمحد بن أيب سهل  .السرخسي 6
 .348/ 4، )ت.ط(دار الفكر، دمشق، د ،الدسوقي، حاشية )هـ1230ت (حممد بن أمحد بن عرفة . الدسوقي 7
اخلالف، دار إحياء التراث  ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من)ه 885ت (عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي  .املرداوي 8

  .10/164، ت.، د2العريب، بيوت، ط
 .6/85، م1982 -ه1402ط، .بريوت،د، حتقيق، هالل مصيليحي مصطفى هالل، دار الفكر، كشاف القناع ،)ه1051ت (منصور بن يونس  ،البهويت -
دار السالم،  تامر، أمحد حممود إبراهيم و حممد حممد: ، الوسيط يف املذهب، حتقيق)ه505ت (أبو حامد حممد بن حممد الطوسي . الغزايل 9

  .6/503، ه 1417، 1القاهرة، ط
 .127، 126ص ، املرجع السابق، السيوطي -

لرجم فقط، أما الرأي الثاين الذي يقول بأن عقوبته هي اجللد مث الرجم، فال ميكن هذا على اعتبار قول اجلمهور بأن عقوبة الزاين الثيب ا 10
عبد القادر، التشريع اجلنائي . عودة :ينظر. معها احلديث عن التداخل، ألا أصال جتمع بني العقوبتني على اعتبار أا عقوبة واحدة

 .342 -340/ 2م، 2003 -ه1424ط، .ة، داإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، مكتبة دار التراث، القاهر
 .154، 9/37، املرجع السابق ،ابن قدامة 11
 .3/337، )ت.ط(، بريوت، ددار الكتب العلمية، املهذب يف فقة اإلمام الشافعي ،)ه476 ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي  .الشريازي 12
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  .1واحد، وألن القتل حييط بكل شيء كما قال ابن مسعود 
أما التداخل يف عقوبة احلرابة ففيه بعـض التفصـيل، حبسـب اخـتالف األفعـال املكونـة       

، 2للجرمية، فإذا أخذ احملارب املال وقتل، تتداخل عقوبتا القطع من خالف والقتـل، ويكتفـى بالقتـل   
، أما إذا جرح وأخذ املال فـال تتـداخل العقوبـات،    3القتلعقوبة اجلراحات يف وإذا جرح وقتل فتدغم 

؛ ألنـه اجتمـع حـق هللا وحقـوق اآلدمـيني وأمكـن       4فيقتص منه للجراحـات، مث يقطـع ألخـذ املـال    
  .5حتصيلها مجيعا، فال بد أن تستوىف الختالف أجناسها

  التداخل يف حدود احتد فيها جنس العقوبة 2.1.أ
اليت تتحد يف جنس العقوبة تتداخل، فيـدخل حـد الشـرب يف    ذهب املالكية إىل أن احلدود   

ومـن وجـب عليـه حـد     :" يف الكايف ، جاء6حد القذف، ويدخل حد الشرب والقذف يف حد زىن البكر
 لعبـد  مـا  ومقابلـه :" وقـال العـدوي  . 7"ينوب عن ذلـك كلـه   ، وحد مخر، وحد قذف، فحد الزىنزىن

  .8"وزىن قذف أو وزىن شرب إذا مائة فيحد ،الزىن حد يف يدخالن والشرب القذف أن امللك،
ودليلهم يف ذلك أن احلدود املتماثلة وإن اختلفـت أسـباا تتـداخل؛ ألن تكرارهـا مهلـك،      

عـن الشـرب    وألن الصحابة ملا أمجعوا على حد اخلمر قاسـوه علـى الفريـة، فيجـزأ حـد الفريـة      
ورغـم أن هـذه األدلـة     ريـة؛ قوبتـها تسـتغرق حـدي الشـرب والف    ألن ع ويغين عنه، وكذلك الـزىن 

                                                
حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، : حتقيق ، املصنف،)ه 211ت ( أبو بكر بن مهام بن نافع احلمريي الصنعاين. عبد الرزاق 1

  .10/19 - 18221، 18220،  باب الذي يأيت احلدود مث يقتل ،كتاب العقول ،ه1403، 2ط
 ،مكتبة الرشد ،احلوتكمال يوسف  :حتقيق ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، )ه235 ت(بن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن حممد ا -

 .5/478 -28126، يف الرجل يسرق ويشرب اخلمر ويقتل ،كتاب احلدود ه،1409، 1ط ،الرياض
صاحب " القفالوابن  أبو الطيب بن سلمةذا قال املالكية والشافعية وصاحبا أبا حنيفة، وهو أحد القولني عند احلنابلة، وقال  2

تتداخل العقوبتان، فيقطع من خالف مث يقتل، وقال أبو حنيفة وزفر بالتخيري بني مجع  ال :من الشافعية وبعض احلنابلة "التقريب
  .7/93الكاساين، املرجع السابق،  :نظري. العقوبتني واالكتفاء بالقتل، واالكتفاء بالقتل هو صورة التداخل

  .4/553، م1994 - ه1415، 1املدونة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  ،)ه179ت (ابن أنس بن مالك بن عامر األصبحي . مالك -
، 3زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط : روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق، )ه676ت (أبو زكريا حمي الدين حيي بن شرف . النووي -

  .10/156، م1991 -ه 1412
  .7/458، م1997 - ه1418، 1ط ،دار الكتب العلمية، بريوت، ملبدع يف شرح املقنع، ا)ه884 ت(برهان الدين أبو إسحاق  .ابن مفلح -
 .7/185، م1993 -ه 1413، 1دار احلديث، مصر، ط عصام الدين الصبابطي، : ، نيل األوطار، حتقيق)ه1250ت (حممد بن علي . الشوكاين -
3 ويف روايتهم الثانية ال تتداخل اجلراحات مع القتل يف احلرابة، فتستوىف مث قال احلنفية واملالكية، وهو أحدى الروايتني عند احلنابلة ذا ،

  .9/196السرخسي، املرجع السابق،  :نظري. يقتل، وهو مذهب الشافعية
  .5/1279؛ املوطأ، 4/553مالك، املدونة،  -
  .6/60، م1990 - ه1410ط، .د ،بريوت، دار املعرفة ،األم، )ه204 ت(أبو عبد اهللا حممد بن إدريس  .الشافعي -
 .9/149ابن قدامة، املغين،  -
، تبيني احلقائق شرح )ه 743ت (فخر الدين عثمان بن علي . الزيلعي: ينظر. وخالف يف ذلك احلنفية، فقالوا بقطعه وسقوط حكم اجلراحات 4

 .3/236 ه، 1313، 1مصر، ط -، املطبعة الكربى األمريية، بوالق)وامشه حاشية الشليب(كرت الدقائق 
 .220 -213املرجع السابق، ص  ،الكريدس 5
وكذلك السكر والفرية " :البكر، جاء يف املدونة اتفق املالكية على دخول حد شرب اخلمر يف حد القذف، واختلفوا يف دخوهلما يف حد زىن 6

وحد الفرية مجيعا، قال، وإن اجتمع عليه  ىنوحد الفرية أقيم عليه حد الز ، وإن اجتمع حد الزىن...إذا اجتمعا دخل حد السكر يف الفرية 
 .]4/513".[وحد اخلمر أقيما عليه مجيعا جلد حد الزىن

مكتبة الرياض ، حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين :، حتقيق، الكايف يف فقه أهل املدينة)ه463 ت(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا . ابن عبد الرب 7
 .2/1078، م1980 -ه1400، 2طاحلديثة، الرياض، 

، )ت.ط(دار الفكر للطباعة، بريوت، د، شرح خمتصر خليل للخرشي امش -حاشية العدوي، )ه1189ت ( أبو احلسن علي بن أمحد .العدوي 8
2 /329. 
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ليست بالقوية، إال أن رأي املالكية فيه الكثري من الوجاهة، خاصة أن هلذه الصورة نظـري متفـق   
  .عليه، وهي قطع ميني رجل قصاصا وحدا يف سرقة إذا اجتمعت عليه العقوبتان

  1التداخل يف حدود وجد معها قتل 3.1.أ
هللا تعـاىل، كـأن شـرب وسـرق وزىن وهـو       اتفق الفقهاء على أن من ارتكب حدودا خالصة

، فإن القتل يأيت على هذه احلدود مجيعـا، قـال عبـد اهللا بـن مسـعود      2بكر، وارتد أو قتل يف حرابة
:» ِرلَى الْآخلُ عى الْقَتلُ أَتا الْقَتمهدأَح اندح عمتوعلـة ذلـك كمـا جـاء يف املبسـوط     . 3»إِذَا اج ":

فيكون احلكم فيه أن يدخل مـا دون   ،العقوبة يف النفس وما دونه حقا هللا تعاىلألنه اجتمع عليه 
  .4"النفس يف النفس، كما إذا اجتمع حد السرقة والشرب والرجم

كل حد اجتمع مـع القتـل هللا أو قصـاص ألحـد مـن النـاس،       : قال مالك:" وجاء يف املدونة
  .5"الفرية فإنه ال يقام مع القتل، والقتل يأيت على مجيع ذلك إال

مثل أن يسرق، ويـزين وهـو حمصـن،    : ، أحدمها....إذا اجتمعت احلدود:" وقال صاحب املغين
  .6"ويشرب اخلمر، ويقتل يف احملاربة، فهذا يقتل، ويسقط سائرها

ولـو  :" وخالف يف هذا بعض الشافعية، وقالوا بـل تقـام عليـه مجيعهـا، قـال الشـربيين      
شرب وزىن وهو بكـر وسـرق وارتـد، قـدم وجوبـا األخـف        اجتمع على شخص حدود هللا تعاىل، كأن

  .7"منها فاألخف سعيا يف إقامة اجلميع
 التداخل يف القصاص 2.أ

سأسـتعرض  ، وقصـاص يف الـنفس، وقصـاص فيمـا دون الـنفس     : ينقسم القصاص إىل
  .التداخل يف قسمي القصاص كل على حدة، مث التداخل بني القسمني فيما بينهما

  التداخل يف القصاص يف النفس عند تعدد املقتولني 1.2.أ
وصورة هذا التداخل، أن يقتل رجل اثنني فأكثر عمدا، سواء دفعة واحدة؛ أي جمـتمعني، أو    

شـيء مـن املـال، وهـذا مـذهب       متفرقني مرة بعد مرة، فيقتاد منهم مجيعا، وال يلزمه مع القود
وكذلك الواحد يقتـل باجلماعـة قصاصـا اكتفـاء، وال     :" احلنفية واملالكية، جاء يف بدائع الصنائع

  .8"جيب مع القود شيء من املال عندنا
إمنا هو عندي مبرتلة رجل قتل رجـال عمـدا، مث قتـل رجـال     : وقال مالك: قال:" جاء يف املدونةو

                                                
، وجب العقوبات الذي تستغرق فيه العقوبة األشد بقية )الطبيعة(البعض بني تداخل العقوبات اليت شرطها وحدة جنس  مييز 1

 .العقوبات األدىن منها ولو مل تكن من جنسها
ىل قتل حدا، تعددت اجلرائم من شخص، وكانت عقوباا القتل فال حمل الستيفائها مجيعا، فإن كانت كلها خالص حق اهللا تعاأما إذا  2

، فعند املالكية يدخل القتل قصاصا يف القتل حدا، والعكس ما عدا احلرابة فيقدم أسبقهما عند الشافعي وإن كان معها قصاص
 .237 -235الكريدس، املرجع السابق، ص : ينظر. وأمحد، ومطلقا عند أيب حنيفة

 ).7ص  سبق خترجيه( رواه ذا اللفظ ابن أيب شيبة يف املصنف  3
 .196، 195/ 9، املرجع السابق ،السرخسي 4
 .485/ 4 ،املدونة ،مالك 5
 .9/154، ، املرجع السابقابن قدامة 6
، 1مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية، بريوت،ط ،)ه 977ت (مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب . الشربيين 7

 .5/505م ، 1994 -ه1415
 .239/ 7 ، املرجع السابق،سايناالك 8



  حممد العايب. د ـــــــــــــــــــــــــ  أثر تعدد اجلرائم يف تقدير العقوبة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري
 

   
 ~ 150 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

وذلـك ألن القتـل العمـد     ،1"ذلك رجال عمدا، فقُتل، فإنه ال شيء هلم بعد ذلك عمدا، مث قتل بعد
حمله القصاص يف النفس، وقـد حصـل ذلـك وال سـبيل السـتيفاء اآلخـرين القصـاص لفـوات         

 .حمله، وال سبيل هلم إىل الدية، ألن احلق يف النفس ال يف املال
 مالـه، فـإن خفـي األول    وقال الشافعي ال تتداخل احلقوق، فيقاد لألول وللبـاقني الديـة يف  

منهم أقرع بينهم فأيهم قتـل أوال قتـل بـه، وأعطـي البـاقون الـديات مـن مالـه؛ ألـا حقـوق           
آلدميني، وحقوق اآلدميني مبنية على الشح والضيق، فمـن تعـذر اسـتيفاء حقـه يف القـود بغـري       

  .2رضاه، انتقل حقه إىل الدية
لقـود، فتتـداخل حقـوقهم ويقـاد هلـم      وفرق اإلمام أمحد بني اتفـاق أوليـاء الـدم علـى ا    

مجيعا، واختالفهم بني طالب للقود وطالب للدية، فيقاد ملن طلب القود وتدفع الديـة مـن مالـه    
ملن طلبها من األولياء، أما إذا تشاحوا يف القود وكل منهم طلب قتله على الكمال، فقيـل يقـرع   

  .3احلنابلة بينهم وقيل بالسبق وللباقني الدية، وهذا القول انفرد به
وأرى أن القول األول أوىل باإلتباع ألن الدية شرعت يف القتـل العمـد، كعقوبـة بديلـة عـن      

العفـو والتمتـع   : القصاص، وهذا ليحرم القاتل من جزء من ماله، فال يترك جيمـع بـني احلسـنيني   
ا إذا كـان احلـق   مباله، أما بعد قتله فاملال مل يعد ماله، بل هو لورثته وال ذنب هلم يف ما جرى، وأمـ 

مرتبط بالدية كقتل اخلطأ، أو اتفق أولياء الدم على طلبها، فـال تتـداخل الـديات يف هـذه احلالـة؛      
  .4ألا جنايات متعددة وحقوق آلدميني وجبت يف املال، وميكن دفعها مجيعا

  التداخل فيما دون النفس عند تعدد اين عليهم 2.2.أ
يين رجلني أو بتر أنفيهما أو فـقء عينيهمـا أو أكثـر    إذا كان حمل اجلناية متحدا كقطع مي

  .5وهكذا، فإن حكمها هو حكم اجلناية على األنفس السالف الذكر
  .6أما إذا كانت اجلنايات خمتلفة احملال، فإا تتعدد فيها العقوبات وال تتداخل باالتفاق

                                                
 .654/ 4، املدونة ،مالك 1
 .6/23، رجع السابقامل ،الشافعي 2
 .249/ 8، رجع السابقامل ،ابن قدامة 3
  .6/541، م1992 -ه1412، 2دار الفكر، بريوت، ط ،"ابن عابدينحاشية "الدر املختار على رد احملتار  ،)ه1252ت (حممد أمني بن عمر . ابن عابدين 4
  .4/286، )ت.ط(دار الفكر، دمشق، د ،)وبأسفله حاشية الدسوقي(، الشرح الكبري )ه 1201ت (أمحد بن حممد . الدردير -
  .6/304، املرجع السابق، الغزايل -
 .65/ 6املرجع السابق،  ،البهويت -
ضياء  .خليل: ينظر[أن أقوال الفقهاء يف جناية الواحد على اجلماعة إذا احتد حملها، مماثلة ألقواهلم يف القصاص عند تعدد املقتولني أي 5

؛ الشريازي، املرجع 230، صم2005-ه1426، 1ط البصائر، اجلزائر،دار ، أمحد جاد: ، خمتصر العالمة خليل، حتقيق)ه776 ت(ن إسحاق بالدين 
ما يف أعقوبة واحدة على القاتل للجماعة بأن يقتل م،  ، بينما يقرر فقهاء احلنفية ]8/315؛ ابن قدامة، املرجع السابق، 3/179السابق، 

يقولون بأنه إذا أمكن االقتصاص منه دون حيف، فإن حضر اين عليهم اقتص منه هلم، وعليه دية ذلك فتعدد اجلناية فيما دون النفس 
قتسموا، وإن حضر واحد اقتص منه له ولآلخرين الدية، وإذا حضر أكثر من واحد اقتص هلم واقتسموا حصتهم من الطرف أو اجلرح ي

عبد الرزاق : اهلداية شرح بداية املبتدي، حتقيق ،)ه 593ت (برهان الدين علي بن أيب بكر . ملرغناينا :ينظر. الدية، وملن مل حيضر ديته كاملة
 .270، 10/268م، 1995 - ه 1415، 1لعلمية، بريوت، طغالب املهدي، دار الكتب ا

، دار الكتب "واألسرار   نتائج األفكار يف كشف الرموز " ،  تكملة شرح فتح القدير)ه988 ت(مشس الدين أمحد بن قودر. قاضي زادة 6
  .259 -10/256، م1995 -ه 1415، 1العلمية، بريوت، ط

  .وما بعدها 4/570مالك، املدونة،  -
  .3/188ازي، املهذب، الشري -
 .316، 8/314ابن قدامة، املغين،  -
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  التداخل بني القصاص فيما دون النفس والقصاص يف النفس 3.2.أ
إذا تعدد اجلنايات، ومنها ما هو على ما دون النفس وما هـو علـى الـنفس، فإمـا أن يكـون      
اين عليه واحدا، كأن يتعرض شخص جلراحات عمدية، مث يقتل عمدا من طـرف نفـس الفاعـل،    
بأن يبتر أحد أطرافه أو يفقأ عينه أو يذهب مسعه، مث يقتله، فقـد ذهـب املالكيـة إىل أن مـا دون     

مـا دون الـنفس ينـدرج    :" ل يف النفس مطلقا، ما مل تكن هناك مثلـة، قـال اخلرشـي   النفس يدخ
  .1"فيها إن تعمد اجلاين ذلك، ومل يقصد املثلة

بعدم التداخل مطلقا، إال إذا اختـار الـويل االقتصـاص منـه      3والشافعي 2وقال أبو حنيفة
انـت اجلنايـة علـى الـنفس قبـل      بني ما إذا ك 5والصحبان 4يف النفس وترك ما دوا، وفرق احلنابلة

  .الربء أم بعده، فقالوا بالتداخل يف األول دون الثاين
وأما إذا تعدد اين عليهم، فال تأثري لذلك عند املالكية، فيأيت القتـل علـى كـل شـيء إال     

: أرأيت إن كان قطع يد رجل وقتـل آخـر كـل ذلـك عمـدا؟ قـال مالـك       : قلت:" املثلة، جاء يف املدونة
  .، وقال اجلمهور يقتص منه فيما دون النفس مث يقتل قوال واحدا6"يت على ذلك كلهالقتل يأ

وأرى أن القتــل يــأيت علــى مــا دونــه؛ ألن املماثلــة يف القصــاص متحققــة بإزهــاق روحــه،  
  .وتعطيل النفس فيه تعطيل جلميع منافعها

  التداخل يف الديات .3.أ
يهـا ديـات األطـراف، إذا كانـت يف حملـني      ال تتداخل ديات اجلناية على النفس، وال تـدخل ف   

خمتلفني، أو احتد حملها وتعدد اين عليهم، وعليه سأحتدث عن التداخل بني دية الـنفس وديـات   
األطراف واملنافع، والتداخل بني ديات األطراف وديات املنـافع، والتـداخل بـني أروش الشـجاج وأروش     

  . اجلراح
  التداخل بني دية النفس وديات األطراف واملنافع 1.3.أ

اتفق الفقهاء على أن ديات األطراف ومنافعهـا تـدخل يف ديـة الـنفس، إذا كانـت اجلنايـة       
على النفس قبل برء جراح األطراف واملنافع مبا يف ذلك السراية، وكانـت علـى شـخص واحـد، ويف     

مل يتصل ا الربء، ال حكم هلـا مـع اجلنايـة    اجلناية على ما دون النفس إذا :" هذا يقول الكساين
على النفس يف الشريعة، بل تدخل ما دون النفس يف النفس، كما إذا قطع يده خطأ مث قتله قبـل  

  .7"الربء، الجيب عليه إال دية النفس
إن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات كثرية، وبقيت نفسه، فإنـه يأخـذ   :" وجاء يف املنتقى

لك، وإن بلغت عدا ديات نفوس كثرية، فإـا ال تتـداخل مـع بقـاء الـنفس،      دية كل شيء من ذ

                                                
، دار الفكر للطباعة، )وامشه حاشية العدوي(، شرح خمتصر خليل للخرشي )ه 1101ت (أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا . اخلرشي 1

 .30/ 8، )ت.ط(بريوت، د
 .303/ 7، املرجع السابقساين، االك 2
 .6/75،  رجع السابقاملالشافعي،  3
 .308، 301/ 8، ، املغينابن قدامة 4
 .303/ 7، املرجع السابقساين، االك 5
 .656/ 4 مالك، املدونة، 6
 .303/ 7، املرجع السابقساين، االك 7
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  .1"وإمنا تدخل كلها يف دية النفس إذا تلفت، فيكون يف ذلك كله دية واحدة
وإذا قطع الرجل يدي الرجل، أو رجليه، أو بلغ منـه  : قال الشافعي رمحه اهللا:" وجاء يف األم

وصفت أو أكثر منه، فلم يربأ من شيء من اجلراح حـىت أتـى    أكثر من هذا، مث قتله، أو بلغ منه ما
عليه فذحبه، أو ضربه فقتله، فإن أراد والته الدية، فإمنا هلم دية واحـدة؛ ألـا ملـا صـارت نفسـا      

  .2"كانت اجلراح كلها تبعا هلا
القتل إذا تعقب اجلناية قبل االندمال كان كالسراية، ولذلك لو مل يعـف  :" وجاء يف املغين

  .3" جيب أكثر من دية، والقطع يدخل يف القتل يف الديةمل
أما إذا كانت اجلناية على النفس بعد برء جراح األطراف واملنافع، فال تـدخل دياـا يف ديـة    

  .النفس؛ ألا عندما برأت استقر حكمها
  التداخل بني ديات األطراف وديات املنافع 2.3.أ

إذا وقعت اجلناية على أطراف متعددة من جسم اإلنسـان، فـال تتـداخل دياـا؛ ألن لكـل      
منها ديته املستقلة الختالف احملل، وكذلك املنافع، ولكن إذا كان حمـل العضـو واملنفعـة واحـد،     
وأذهبت اجلناية كليهما، فقد اتفق الفقهاء على دخول ديات املنافع يف ديات أعضائها؛ كـالبطش  

والبصر والكالم والذوق، ولكنهم اختلفوا حول منفعيت السمع والشم، فقـال املالكيـة    واملشي
مـا يقـول   : قلـت لـه  :" أما األصل يف الدية وتدخل دية العضو يف دية املنفعـة، جـاء يف املدونـة   

: ليس فيهـا إال االجتـهاد، قلـت   : قال مالك: مالك يف األذن إذا اصطلمت، أو ضربت فشدخت؟ قال
: ضربة فذهب مسعه واصطلمت أذناه، أتكون فيها دية وحكومة يف قول مالك؟ قـال فإن ضربه 
  .4"يف األذنني إذا ذهب مسعهما ففيه الدية، اصطلمتا أو مل تصطلما: قال مالك

كذلك يف الشم، أن فيه الديـة وينـدرج يف األنـف،    :" وهكذا منفعة الشم، قال ابن احلاجب
  .5"كالبصر مع العني، والسمع مع األذن

ولـو  :" وقال اجلمهور بعدم دخول دييت الشم والسمع يف دييت طرفيهما، قال ابـن عابـدين  
قطع أنفه فذهب مشه فعليه ديتان؛ ألن الشم يف غري األنف، فـال تـدخل ديـة أحـدمها يف اآلخـر      

  .6"كالسمع مع األذن
 فإن قطع أنفه فذهب مشه فـديتان، كمـا يف السـمع؛ ألن الشـم    :" وجاء يف مغين احملتاج

  .7"ليس يف األنف
وإذا قطع أنفه فذهب مشه، أو أذنه فذهب مسعـه، وجبـت ديتـان، وسـائر     :" وجاء يف احملرر

  .8"األعضاء إذا أذهبها بنفعها مل جتب إال دية واحدة
                                                

حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، :  ، املنتقى شرح موطأ مالك، حتقيق)ه474ت (أبو الوليد سليمان بن خلف . الباجي 1
 .85/ 7م، 1999 -ه 1420، 1بريوت، ط

 .75 /6،  رجع السابقاملالشافعي،  2
 .358 /8، ، املرجع السابقابن قدامة 3
 .563/ 4مالك، املدونة،  4
 .8/345 ،م1994 - ه1416، 1ط ، بريوت،دار الكتب العلمية ،التاج واإلكليل ملختصر خليل ،)ه897 ت(حممد بن يوسف  أبو عبد اهللا ،املواق 5
 .575/ 6، رجع السابقابن عابدين، امل 6
 .5/322،املرجع السابقالشربيين،  7
م، 1984 -ه1404 ،2، طالرياض، مكتبة املعارف ،، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)ه652 ت(جمد الدين أبو الربكات ، ابن تيمية 8
2 /141. 
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ويظهر أن قول اجلمهور هو األصوب؛ ألن مـنفعيت الشـم والسـمع ليسـتا يف طرفيهمـا،      
  .خالف بقية املنافع اليت تكون تبعا لطرفهافال تذهبا بذهاما، كاحلاجب مع البصر، 

  التداخل بني أروش الشجاج وأروش اجلراح 3.3.أ
يكون التداخل بني أروش الشجاج وأروش اجلراح، إذا احتد جنسها كأن تكـون موضـحتان أو   

، ويتحد فيهما فعل اجلناية من حيث احملـل واملباشـرة، فـإن كانـت اجلنايـة بفعلـني علـى        جائفتان
حملني خمتلفني، فال بـد مـن زوال احلـاجز بالسـراية، أو بفعـل اجلـاين قبـل االنـدمال، وـذا قـال           

  .املالكية والشافعية واحلنابلة
 ،أو موضـحات  ،ماتأو ثالث مأمو ،أو موضحتني ،من شج رجال مأمومتني:" جاء يف التمهيد

  .1" وإن اخنرقت فصارت واحدة ففيها دية واحدة ،أن فيهن ديتهن كلهن .ةيف ضرب ،أو أكثر
 ؛وإن أوضــح موضـحتني بينــهما حــاجز وجـب عليــه أرش موضــحتني  :" وجـاء يف املهــذب 

ــه   ؛وإن أزال احلــاجز بينــهما وجــب أرش موضــحة  .ألمــا موضــحتان ــه صــار اجلميــع بفعل ألن
مـا بينـهما وجـب أرش     تآكـل وإن  .فصار كما لو أوضح اجلميع مـن غـري حـاجز    ،موضحة واحدة
  .2"ألن سراية فعله كفعله ؛موضحة واحدة

وإن أوضحه يف رأسه موضحتني بينهما حاجز، فعليـه أرش موضـحتني؛   :" وجاء يف املغين
يـع  ألما موضحتان، فإن أزال احلاجز الذي بينهما، وجب أرش موضـحة واحـدة، ألنـه صـار اجلم    

  .3"بفعله موضحة، فصار كما لو أوضح الكل من غري حاجز يبقى بينهما
ــال      ــل يف احملــل واملباشــرة، ق ــد اتفــاق الفع ــداخل، إال عن ــدم الت ــة فقــالوا بع ــا احلنفي أم

ولـو أن رجـال أخـذ السـكني، فوجـأ بـه رأس إنسـان، فأوضـحه، مث جـر          :" السرخسي يف املبسـوط 
هـذه موضـحة واحـدة، وعليـه فيهـا القصـاص إن       السكني قبل أن يرفعها حىت شجه أخرى، ف

كانت عمـدا، وأرش موضـحة واحـدة إن كانـت خطـأ؛ ألن الفعـل واحـد الحتـاد حملـه، فالتوسـع           
ولو رفع السكني مث وجأ إىل جهة أخـرى  . مبالغة منه يف ذلك الفعل فال يعطى له حكم فعل آخر

ه أرش موضـحتني يف  اتصل أو مل يتصل، فهـذه موضـحة أخـرى، اقـتص منـه يف العمـد، وعليـ       
  .4"اخلطأ؛ ألما فعالن خمتلفان باختالف احملل، واختالف املباشرة، فكأما حصال من اثنني

وأرى أن ما قال به األحناف هو األصوب، واألقرب إىل روح العدالة اليت جاءت ا الشـريعة،  
ة أخـرى، فـال يعقـل أن    فاختالف الفعل واملباشرة فعالن خمتلفان، وإزالة احلاجز بفعل اجلاين جنايـ 

  .تكون سببا يف ختفيف عقوبته
  دمج العقوبات يف القانون اجلزائري  . ب

العقوبـات السـالبة   إىل االكتفاء بتوقيـع عقوبـة اجلرميـة األشـد يف     ذهب املشرع اجلزائري 
  .بنص صريح هاستثناء يف العقوبات املالية على أن يقرر للحرية، وأجاز للقاضي ذلك

  السالبة للحريةدمج العقوبات . 1.ب
  :تعدد العقوبات السالبة للحرية اليت ميكن أن تكون حمال للتداخل، تأخذ إحدى صورتني، مها

                                                
 و مصطفى بن أمحد العلوي: حتقيق، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،)ه463 ت(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا  ،ابن عبد الرب 1

 .369/ 17، ـه 1387ط،.د ،املغرب -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،حممد عبد الكبري البكري
 .216/ 3، ، املرجع السابقالشريازي 2
 .471/ 8 ، املرجع السابق،ابن قدامة 3
 .166/ 26، املرجع السابق، السرخسي 4
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ويقصد ذه الصورة أن : الصورة اليت تكون فيها املتابعات يف آن واحد واحملاكمة واحدة 1.1.ب
فيهـا يف جلسـة   يرتكب اجلاين جرميتني أو أكثر، وحتال معا أمام نفس اجلهـة القضـائية للفصـل    

واحدة، سواء مت ارتكاـا بالتتـايل ومت اكتشـافها ومتابعتـها يف آن واحـد، كمـن ضـبط وحبوزتـه         
خمدرات ويف أثناء استجوابه عن مصدرها يظهر أنه قد حصل عليهـا بانتحـال شخصـية رجـل     
أمـن، ســرق بطاقتـه املهنيــة وقـام بتزويرهــا البتـزاز مروجــي هـذه املــادة مقابـل التغاضــي عــن       

طهم، أو ارتكبت يف آن واحد تقريبـا حبيـث ال ميكـن معاينـة ومتابعـة األوىل قبـل أن ترتكـب        نشا
األخرى، كمن يقود سيارته وهو يف حالة سكر وعند توقيفـه مـن طـرف أعـوان الشـرطة يـرفض       

 .االنصياع ألوامرهم، وعندما حياولون القبض عليه يهينهم ويعتدي على بعضهم بالضرب
بت جهة احلكم يف إذناب اجلاين عن كـل جرميـة، مث تقضـي بعقوبـة     ويف مثل هذه احلاالت ت

واحدة سالبة للحريـة، علـى أن ال تتجـاوز مـدا احلـد األقصـى املقـرر للعقوبـة املقـررة قانونـا           
 .1للجرمية األشد

وهي أن حتال مـن أجـل   : الصورة اليت تكون فيها املتابعات متتالية واحملاكمات منفصلة 2.1.ب
أو إىل جهـة واحـدة    ،يف وضع التعدد، ال يفصل بينها حكم ائي إىل عدة جهات احملاكمة جرائم

يف أوقات خمتلفة إثر متابعات منفصلة، كأن يرتكب اجلاين جرمية جديدة بينما هو حمـل عقوبـة   
غري ائية صدرت من أجل جرمية سابقة، أو تصدر عليـه عقوبـة ولـو ائيـة مـن أجـل جرميـة        

، وقـد  2كوم عليه سبق له وأن ارتكب قبلها جرميـة مل يسـأل عنـها بعـد    ثانية، مث يكتشف أن احمل
أخذ املشرع اجلزائري يف هذه الصورة بقاعدة دمـج العقوبـات السـالبة للحريـة، وهـو مـا نصـت        

إذا صـدرت عـدة أحكـام سـالبة     :" من قـانون العقوبـات، بقوهلـا    35عليه الفقرة األوىل من املادة 
 ".فإن العقوبة األشد وحدها هي اليت تنفذللحرية بسبب تعدد احملاكمات، 

وقد أثـارت مسـألة اجلهـة الـيت يـؤول إليهـا اختصـاص األمـر بتنفيـذ العقوبـة األشـد            
فريق أسند هذا االختصـاص آلخـر   : 3إشكاالت قانونية يف امليدان، وانقسم القضاء بشأنه فريقني

حملكمة العليـا علـى أن تنفيـذ    جهة قضائية وفريق أسنده للنيابة العامة، وبعد تردد استقر رأي ا
العقوبات من اختصاص النيابة العامة، كما استقر قضاؤها على أن طلبـات دمـج العقوبـات أو    

  .4ضمها، ترفع أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
اسـتثناء األمـر بضـم العقوبـات كلـها أو بعضـها يف        ومع ذلك أجاز املشرع للمحكمـة 

بـأن كانـت جنائيـة أو     صى املقرر قانونا للجرمية األشد، إذا كانت من طبيعة واحدةنطاق احلد األق

                                                
يف حالة تعدد جنايات أو جنح حمالة معا أىل حمكمة واحدة، فإنه يقضى بعقوبة :" من قانون العقوبات اجلزائري على أنه 34تنص املادة  1

 ".سالبة للحرية وال جيوز أن تتجاوز مدا احلد األقصى للعقوبة املقررة قانونا للجرمية األشد واحدة
رفة اجلنائية للمحكمة العليا أن تأخري احملاكمة عن اجلرمية اليت وقعت أوال، ال خيرجها عن إطار صورة التعدد املنصوص حيث قضت الغ 2

 .183، ص 1 -1999، الة القضائية 27/07/1999، قرار222075ملف : ينظر. من قانون العقوبات 35عليها يف املادة 
الة ، 14/01/1996، قرار117149ملف : م.؛ ج)453بوسقيعة، املرجع السابق، ص ( 1995/ 27/06ارات ، قر138340و  138339و  138336ج، ملفات .غ 3

 .176، ص 2 -1996القضائية 
ترفع طلبات دمج العقوبات، أو :" االجتماعي للمحبوسني على اإلدماجمن قانون تنظيم السجون وإعادة  14تنص الفقرة األخرية من املادة  4

، وقد "ضمها، وفقا لنفس اإلجراءات احملددة يف الفقرات السابقة من هذه املادة، أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
، 117749ملف : م.؛ ج319، ص 1 -1996،  الة القضائية 05/02/1991، قرار 84224ملف : ج.غ( جاءت هذه الفقرة تكريسا الجتهاد احملكمة العليا 

 .http://www.coursupreme.dz/?p=som_1996_2_p2: ينظر ).186، ص 2 -1996، الة القضائية 14/01/1996قرار 
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تسـبيبا خاصـا، تـربز فيـه      على أن يكون ذلك بقرار مسـبب  ،1جنحية، دون اجلنائية واجلنحية معا
  .2الدوافع اليت جعلتها خترج عن قاعدة عدم ضم العقوبات
هلـا، ال حسـب مـا يقـدره القاضـي يف      وعقوبة اجلرمية األشد تكون حبسب تقدير القانون 

احلكم، والعربة يف حتديد ذلك العقوبات األصلية دون النظر إىل ما قد يوجـد معهـا مـن عقوبـات     
تكميلية، وتكون عقوبة اجلناية أشد من عقوبة اجلنحة ولو كانت أقل منها يف املدة، أو أقل تـأثريا  

ني املقارنة بينها على أسـاس احلـد األعلـى    فإذا احتدت العقوبات درجة ونوعا تع. على نفس املتهم
دون اعتداد باحلد األدىن، كما أنه يعد احلبس املقرر وجوبا أشد من احلبس املقرر بالتخيري بينـه وبـني   

  .3الغرامة
  دمج العقوبات املالية. 2.ب

يف العقوبات املالية خالفا للعقوبات السالبة للحرية، هي مجـع العقوبـات وقـد     القاعدة
عقوبات، غري أا أجازت يف عبارـا األخـرية للقاضـي أن يقـرر خـالف ذلـك        36نصت عليه املادة 

  .بنص صريح
وجتدر اإلشارة هنا إىل التفرقة بني الغرامات اجلزائية والغرامات اجلبائية اليت خيـتلط فيهـا   

زاء بالتعويض، كما هو حال الغرامـات املقـررة للجـرائم اجلمركيـة أو الضـريبية، الـيت ال جيـوز        اجل
  .4للقاضي دجمها بل جيب أن تصدر على كل جرمية يثبت ارتكاا قانونا

  اخلامتة
، ميكـن  القانون اجلزائـري الفقه اإلسالمي ومن  يف كلٍّحكم تعدد العقوبات بعد استعراض 

 :استخالص ما يلي

فكـل جرميـة    ،بتنفيذ العقوبة ال باحلكم االعقوبات يف الفقه اإلسالمي العربة يف تداخل  .1
إذا تـوافرت   وقعت قبل تنفيذ العقوبة تتداخل عقوبتها مع العقوبة اليت مل يتم تنفيـذها 

 .، بينما هي يف القانون بصريورة احلكم ائيا ولو مل ينفذشروط تداخلهما

يسـأل صـاحبها عنـها مجيعـا مـا مل      فعـل واحـد،    ترتـب علـى  اليت ت حالة تعدد النتائج .2
 .تتداخل يف الفقه اإلسالمي، بينما يسأل عن النتيجة األشد فقط يف القانون

كل جرميـة العقوبـة املقـررة هلـا،      نتوقع عأن ؛ أي تعدد اجلرائمعدد العقوبات بتاألصل أن ت .3
واستثىن من ذلـك العقوبـات املقـررة حقـا هللا      كقاعدةالفقه اإلسالمي وهذا الذي أخذ به 

                                                
: ، ينظر)1984/ 10 /22، قرار 41029ملف : الغرف جمتمعة( حيث نقضت احملكمة العليا قرارا أمر بضم عقوبات جنائية وعقوبات جنحية  1

 .302، ص 1996ط، .جاليل بغدادي، االجتهاد الفضائي يف املواد اجلزائية، املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، اجلزائر، د
نه جيوز ومع ذلك إذا كانت العقوبات احملكوم ا من طبيعة واحدة، فإ:" عقوبات، بقوهلا 35وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة  2

 ".للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها يف نطاق احلد األقصى املقرر قانونا للجرمية األشد
  .184، ص ، املرجع السابقرمسيس 3
 .67الشواريب، أثر تعدد اجلرائم، ص  -
 10 -98املعدل و املتمم بالقانون رقم  ،1979يوليو سنة  21املوافق لـ  1399شعبان عام  26املؤرخ يف  07 -79قانون رقم ال من 339املادة : ينظر 4

كل فعل يقع حتت طائلة أحكام جزائية متميزة، :" قانون اجلمارك املتضمن 1998غشت سنة  22املوافق لـ  1419ربيع الثاين عام  29املؤرخ يف 
  .نص عليها هذا القانون، جيب أن يفهم بأعلى درجة عقابية حيتمل أن تترتب عنه

 ".ة تصدر العقوبات املالية على كل خمالفة يثبت ارتكاا قانونالة تعدد املخالفات أو اجلنح اجلمركييف حا
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ألن حقـوق اهللا مبنيـة علـى     جيب القتل ما اجتمـع معـه،  وكذا واحد،  جنستعاىل اليت من 
بـنص  هـا اسـتثناء   وأجاز عـدم مجع  اجلزائري مجع الغراماتالقانون  يف حني قرراملساحمة؛ 

 ،دون املخالفـات يف اجلنايـات واجلـنح   فاألصل دجمها صريح، أما العقوبات السالبة للحرية 
 .وجيوز ضمها على أال تتجاوز احلد األقصى للعقوبة األشد إذا كانت ذات طبيعة واحدة

ألن يف تعـدد العقوبـات    ،رمحة اهللا بعباده األخـذ مببـدأ التـداخل تيسـريا علـيهم     اقتضت  .4
غـرض الـذي   شيء من املشقة والعنت بالرغم من عدالته، وألن الواحدة قـد تـؤدي نفـس ال   

خيـل مبقتضـيات   إىل حـد قـد    توسع فيه القانون اجلزائريوهو ما ، تؤديه العقوبات جمتمعة
أنـه لـن    خيول ترخيصا ملرتكب جرمية جسيمة يف أن يرتكب جرائم أخف مطمئنا إىلو, الردع

 .من أجلها اله أي عقابني

الـيت هـي    ،التـداخل يف الغاية من إعمـال مبـدأ   فقه اإلسالمي يتفق مع القانون رغم أن ال .5
التيسري ورفع احلرج ما دامت العقوبة الواحدة حتقق أغـراض العقـاب، إال أن االخـتالف حـول     

 .ماهية هذه األغراض جعل تطبيقات هذا املبدأ تتباين تبعا لذلك


