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 هما اهللـريمين رحمـوالدي الك 

 

...وأخواتي إلى من بقي لي منهما ، سندي وفخري.. إلي إخوتي  

 بألوان الخير والفرح

 

 

 ينــدربي وفوزي  أم األم قةـرفيإلي  
  



 كلمة شكر وعرفان

كأنا أقـو مستعينا با شاكرا ألفضالو بإعداد ىذا العمل كجب اإلعًتاؼ إبتداء ألصحاب الفضل فيو 

 ّتميل التقدير كالثناء خاصا بالذكر منهم

" اليت مهما نطقت األلسن بأفضا٢تا كمهما خٌطت األيدم  حميدو زكيةاألستاذة الدكتورة "      

بوصفها كمهما جسدت الركح معانيها .. تظٌل ميقٌصرة أماـ علٌو ٫تتها فتلك ىي بتعاكهنا كحسن 

 خيلقها مع اٞتميع دائما.. أسعدؾ ا١تؤب .. 

لتنظم عقد  عبارات...كبأصدؽ ا١تشاعر كبأشٌد الكلمات الطيبة النابعة من قلب كٌُب، تتسابق ال      

"...صاحب قدـ السبق ُب ركب البحث العلمي  تشوار الجيالليالشكر كالتقدير لؤلستاذ الدكتور " 

 ء.ٔتدينة الزيانيُت فكاف خَت خلف لسلفها العلماء ، ككانت ٝتتو منهم حب البذؿ دكف إنتظار العطا

 :...كمن أم أبواب الثناء أدخل كبأم أبيات القصيد أعٌّب للدكتورين     

 " اســبوسندة عب "ك " راســـيقاش ف "

 ففي كل ١تسة من جودكم كبصماتكم للميكرمات أسطير ...كتبها الزماف كشهدىا ا١تكاف...  

 كنبض ّٔا كل  قلب بو صفاء اٟتب تعبَتان، حقان سعيتم فكاف السعي مشكوران 

 .دكتور بوعزة ديدف كٌل الثناء كالتقديرلؤلستاذ ال ....كمٍت

 حًتاـ  لكمإلمتنا٘ب من قلب فاض باإشكرم ك  ىذا
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فهي الوحدة  ،من أىم اٞتماعات اإلنسانية كأعظمها تأثَتان ُب حياة األفراد كاٞتماعات ةتعتّب األسر       
كىي اليت تقـو بالدكر األساسي . 1جتماعيةإلالبنائية األساسية اليت تنشأ عن طريقها ٥تتلف التجمعات ا

جتماعية اددة إلار اكالرئيسي ُب بناء صرح آّتمع كتدعيم كحدتو كتنظيم سلوؾ أفراده ٔتا يتبلءـ مع األدك 
  .2قان للنمط اٟتضارم العاـػكف

كتعد األسرة بذلك  .3فاألسرة بذلك ىي ا٠تلية األكٔب اليت تطورت لتشكل من بعد آّتمعات اٟتديثة      
ستقرارىا كيتقلقل إاليت يتبلور من حو٢تا، كٟتمة السداد اليت يستقر بك  4من أسس التنظيم اإلجتماعي

زيز مكوناهتا، ػمقوماهتا، األمر الذم ٬تعل تنظيم مقتضياهتا كتقنُت أحكامها كتقوية مؤسساهتا كتعضطراب إب
 .5من األكلويات اليت قامت ّٔا سائر آّتمعات

كإف األسرة ُب أم ٣تتمع ٖتتاج ْتكم مكانتها اإلجتماعية كلكي تقـو على أسس متينة إٔب حد أدٗب       
الشرائع السماكية الثبلث، كرٝتت قواعد ٟتكم أحوا٢تا ُب أدؽ اٞتزئيات لذلك عنيت ّٔا من الرعاية. 

ة  كلذا فقد ربياا١تغ ات كالتفصيبلت، ٦تا نسجت على منوالو سائر التشريعات، كاليت من بينها التشريع
 الدكلية اليت تطالب الدكؿ بإٗتاذ كافة اإلجراءات البلزمة قصدرت العديد من النصوص القانونية كا١تواثي

 . 6لتوفَت ٛتاية قانونية ألفرادىا

                                                           
 ،2002، القاىرة، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية األسرة،، مع األكؿجتماعية مع األسرة كالطفولة كا١تسنُت، الكتاب إلا٠تدمة ا، ٤تمد ٧تيب توفيق - 1

 .46ص.
 .97، ص.2006،  36مرٙب داكد سليم، األدكار النفسية كالًتبوية لؤلسرة كا١تدرسة كاإلساءة لؤلطفاؿ، آّلة الًتبوية، لبناف ،العدد - 2
 .07، ص. ٤2003تمد حسُت منصور، النظاـ القانو٘ب لؤلسرة ُب الشرائع غَت اإلسبلمية، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر، اإلسكندرية،  - 3
كصلة  الزكجية صلة بينهم ٕتمع أشخاص من كتتكوف للمجتمع األساسية ا٠تلية ىي األسرة"  أف على األسرة قانوف من الثانية ا١تادة تنص -  

 كٓتاصة أفرادىا ٚتيع كرفاىية لنمو الطبيعية كالبيئة للمجتمع األساسية الوحدة األسرة،ك٦تا جاء بديباجة إتفاقية حقوؽ الطفل أنو  " بإعتبار  ،"القرابة

من  ا١تيثاؽ  1 فقرة 18"؛ كنصت ا١تادة آّتمع داخل ٔتسؤكلياهتا الكامل ضطبلعإلا من لتتمكن البلزمتُت كا١تساعدة اٟتماية تؤب أف ينبغي األطفاؿ،
بتاريخ  03/242ا١تصادؽ عليو من طرؼ اٞتزائر ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم  1990اإلفريقي ٟتقوؽ الطفل كرفاىيتو ا١تعتمد بأديس أبابا سنة جويلية 

للمجتمع كتتمتع ْتماية كدعم الدكلة  اليت  ة. على أنو " تعد األسرة ىي ا٠تلية الطبيعية األساسي41، عدد2003/ 07/ 09، ج.ر  08/07/2003
ربيع  24ا١تؤرخ  06اٞتريدة الرٝتية العدد  اٞتزائرم،للدستور األخَت ا١تضافة ٔتوجب التعديل  65ا١تادة بتأسيسها  ك٪توىا".  ك  ـيتعُت عليها  اإلىتما

ماف تربية أبنائهم كعلى األبناء كاجب القياـ باإلحساف إٔب أبائهم بض ٖتت طائلة ا١تتابعات" يلـز األباء  2016فّباير  03ؿ   ا١توافق 1437الثا٘ب 
 ."كمساعدهتم

4
 .96 ص.، 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت ، 06، آّتمع العريب ا١تعاصر، ط حليم بركات - 

 .56ص. ، 2006، القاىرة، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية، كالعبلج لعنف األسرل األسباب،  اعلى إٝتاعيل عبد الرٛتن   - 5

تقدٙب خاص باليـو الدراسي حوؿ " اٟتقوؽ األسرية ُب ضوء ا١تعاىدات الدكلية كالقانوف الوضعي" ا١تنظم من طرؼ ٥تّب حقوؽ اإلنساف  - 6
 . 2009كاٟتريات األساسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 
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كيكوف ذلك من خبلؿ ما تقتضيو اٟتياة األسرية ا١تستقيمة من أف تقـو الرابطة األسرية على أسس من      
ألف األمر  ةالوٌد كابة بُت أفرادىا، ُب عآب يسوده الوئاـ كالتفاىم كٗتتفي بُت طياتو لغة اإللتزامات كا١تسؤكلي

 .7ليس بشركة ٕتارية بل عبلقات مبناىا صلة الرحم يطبعيها طابع الرٛتة كا١توٌدة
بلقات أفراد األسرة، ػإال أف ىذا ا١تقتضى ك٣تموع األسس  يصطدـ ٔتفاىيم سلبية كسلوكات تطبع ع        

هنج اٟتياة ككل ٦تا ٭تدث نزاعات كخصومات يضطرب معها  اٞتو األسرم  كعبلقات األفراد فيو  كفق 
 تنظيم إجتماعي كشخصيات األفراد ضمنو كمفاىيمهم للحياة األسرية.

لذا تدفع اٟتاجة ا١تلزمة إٔب إ٬تاد  تنظيم قانو٘ب ٭تدد أبعاد تلك العبلقة كما تنطوم عليو من حقوؽ         
نسجاـ كالتآلف ضمن ، ا١ترتبط أساسا ٔتدل ٖتقق اإل9. ٔتا يتحقق معو نوع من األمن اإلجتماعي8كالتزامات

 . 10الركابط األسرية بعيدا عن العنف األسرم
من جرٯتة  العنف العائلي من الظواىر اليت ٘تتد جذكرىا ُب كل األمم كالثقافات كاٟتضارات بدءا إفك         

كإف  .11سلوكان مرفوضان كمشينان ُب معظم تداعياتو كظل بذلكابيل ى أخيو ابيلقالقتل األكٔب عندما قتل 
السعي لتنظيم األسرة كٛتايتها غاية قدٯتة قدـ العصور كاألزمنة اليت طبعتها تطورات مظاىر اٟتياة اإلجتماعية 

، كاليت إٗتذت طابع العادات كالتقاليد سا٫تت ُب ٖتديد إطار العاـ لتلك 12إقتصاديا كدينيا خاصة
 .  13األنظمة

                                                           
يىاتو لّْقى كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم قاؿ تعأب "   - 7 ا لّْتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍنىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍٛتىةن ًإفَّ ُب ذىًلكى َلى " سورة الرـك ٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى مٍّْن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجن

بأنو " الزكاج ىو عقد رضائي يتم بُت رجل  من قانوف األسرة ُب تعريفو للزكاج 04نافع؛ نص ا١تشرع اٞتزائرم با١تادة  اإلماـ عن كرش بركاية  21اَلية 
 كاافظة على األنساب". كإحصاف الزكجُت فكامرأة على الوجو الشرعي من أىدافو تكوين أسرة أساسها ا١تودة كالرٛتة كالتعاك 

 .٤264تمد حسُت منصور، ا١ترجع السابق، ص.  - 8

9 
كاألماف كالرفاه كاإلطمئناف للفرد كاٞتماعة معا ، الذم تًتسخ معو مقومات اٟتياة  األمن اإلجتماعي :  مفاده أنو حالة تتوافر فيها اٟتماية -

مقومات اإلجتماعية، كمن فرضية أساسية مفادىا أف العائلة مؤسسة إجتماعية رئيسة تؤدم دكران فاعبلن ُب ترسيخ مقومات األمن اإلجتماعي كمن ٍب 
لة الثقافية كالسياسية كاإلقتصادية كالنفسية، كتقسيم العمل كالسلطة فيها كركابطها الداخلية كركابطها اٟتياة اإلجتماعية. اليت  تركزت على أدكار العائ

لوظيفية بُت باٞتماعات الرقابية كآّتمعات الية ٦تثبلن ُب ىيئات التكافل كالوفاؽ األسرم مثبل، على أمل الوصوؿ إٔب تصور كاضح عن العبلقات ا
 اإلجتماعي. ىذه العوامل كبُت األمن

؛ خد٬تة أبو مهدم، اٟتماية اٞتنائية  36، ص. 2004ذكرل ٚتيل البناء، العائلة كاألمن اإلجتماعي، أطركحة دكتوراه، جامعة بغداد، يونيو  - 10
ٟتقوؽ، فاس، السنة للمرأة ُب ا١تنظومة القانونية ا١تغربية، رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا ُب القانوف ا٠تاص، جامعة سيدم ٤تمد بن عبد ا، كلية ا

 .12، ص. 2003-2002اٞتامعية، 
11

 ،2004، طرابلس ،لجنة العليا للطفولةمطبعة ال ،اد السلبية كاإلجراءات الوقائية كالعبلجيةاألبع ،العنف العائلي، عبد السبلـ بشَت الدكئب - 
 .03ص.

 . 25، ص. 1998صاحب عبيد الفتبلكم، تأريخ القانوف، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف،  - 12

13
 .22ا١ترجع السابق، ص. صاحب عبيد الفتبلكم،  .٤07تمد حسُت منصور، ا١ترجع السابق، ص  - 
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ا عناصر القرابة كالدـ، ككاف لؤلب دكر  ٛتايتها إذكانت ٖتكم ٣تموع األفراد ضمن األسرة ُب نشأهت       
كٛتاية الركابط بُت أفرادىا من التجاكزات اليت هتدد كجودىا، ك قدكاف ٣تتمع األسرة ٯتيز بُت اإلعتداء 
الداخلي )الذم يصدر عن فرد من أفراد األسرة أنفسهم( كبُت اإلعتداء ا٠تارجي. ففي حالة كقوع إعتداء 

اد اٞتماعة ككل، فإف لرب األسرة أف يوقع اٞتزاء ا١تناسب على اٞتا٘ب لتأديبو، كتتدرج داخلي ضد فرد من أفر 
 . 14العقوبة إٔب الطرد أك القتل

نتقل من األسرة إٔب العشَتة اليت تضم ٖتتها العديد من العائبلت كاألسر إكعندما تطور آّتمع أكثر ك      
ىتداء إٔب إلكانتهوا با ،ا١تعتدين كتوقيع العقوبات على ا١تذنبُت رسلطة أقول لزج حتاج زعيم العشَتة إٕبإ

 .نتقاـ ا١تضاعف للضررإلالتعويض ا١تإب أك ما نسميو شرعا بالدية ليحل ٤تل ا
 التشريعات ُب معركؼ ىو ما مثل العادؿ القصاص نظرية منها قدٯتة،  نظريات للوجود تإذ ظهر         

 من كغَت٫تا كاإل٧تيل التوراة ُب ذلك جاء كما العقاب الدينية التشريعات تولت ًب ،كغَتىا كالعّبية اليونانية

 تقتل اليت الزكجة عقوبة كانت إذ ا،كقاسي مقيتا كاف لكنو العقاب تنظيم القضاءكتؤب  السماكية الكتب

 .15بالنار حية ٖترؽ أفزكجها 
ؼ البشرية عّب العصور ُب معظمها كأكقعت كثَتا من الظلم على ا٨تر أم سجلت ىذه الفًتة  إ      

جتماعي أك األسرم الذم نسف معا٘ب ا١تودة إلالظلم ىو العنف ا أبشع٣تتمعاهتا ىنا كىناؾ، ككاف من 
 فأٟتق األذل باٟتياة الزكجية كاألسرية كٓتاصة األطفاؿ، كالسكينة كابة كالرٛتة داخل األسرة الواحدة

   .ضمنها

سرية، ٖتت ستار العادات كالتقاليد كاألعراؼ  ككل ك علنية  العنف األسرم ظاىرة بُت  كصار ىذا      
خبلؼ للقيم اإلجتماعية ا١تثلى. كأستمر األمر ىكذا إٔب أف ظهر مفهـو الدكلة فتدخلت ىيئاهتا من  ذلك

، إنطبلقا من أف تطور حقوؽ اإلنساف ٨تو 16أجل إ٬تاد نظاـ قانو٘ب يقرر ٛتاية لؤلسرة ُب شىت آّاالت
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 .18س ف(، ص.  عبد ا سليماف، شرح قانوف العقوبات ، القسم العاـ ، دار ا٢تدل عُت مليلة، اٞتزائر، )د - 

15
 .145. ، ص2005عقوف الشريف، غاية العقوبة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي، مذكرة ماجستَت، جامعة اٞتزائر،  - 

ما نص عليو دستور ك  ".ّٓتمعكا الدكلة ْتماية األسرة ٖتظى" أف على 1996 لسنة اٞتزائرم الدستور من 58 ا١تادة تنص ىذا السياؽ، كُب - 16
األسرة القائمة على عبلقة الزكاج الشرعي ىي ا٠تلية األساسية للمجتمع. تعمل الدكلة على ضماف اٟتماية  " بأف 32ُب مادتو  2011ا١تغرب لسنة 

ستقرارىا ك اافظة عليها. تسعى الدكلة لتوفَت اٟتماية القانونية، ك إقتصادية لؤلسرة، ٔتقتضى القانوف، ٔتا يضمن كحدهتا ك إلكاالجتماعية ك ااٟتقوقية 
ب على جتماعي كا١تعنوم ٞتميع األطفاؿ، بكيفية متساكية، بصرؼ النظر عن كضعيتهم العائلية. التعليم األساسي حق للطفل ك كاجإلعتبار اإلا

 .ستشارم لؤلسرة ك الطفولة"إ األسرة كالدكلة. ٭تدث ٣تلس
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خاصة  17 العا١تية كاإللزاـ القانو٘ب إلحًتامها كا١تشبعة بكل معطيات الضمَت اإلنسا٘ب من القيم كا١تثل العلياء
  فيما يتعلق ْتماية العبلقات األسرية جزائيا.

ذا العنف من أثر  لتخلخل لتجرٙب العنف األسرم نتيجة ١تا ٢ت  18كتوافقت جل التشريعات الدكلية       
ركابط البناء األسرم كضعف التفاعبلت اإلجتماعية بُت أفراد األسرة، كإضطراب فاعلية أدكارىم كالرغبة ُب 

لتتعدل خطورتو من التحلل من القيود األسرية كاإلٕتاه ٨تو اٞتماعات ا٠تارجية لضعف التماسك الداخلي 
  .19وك٪توه كتقدم هالذم يؤثر على إستقرار  ايط العائلي لتصل إٔب ايط اإلجتماعي

ككانت آّتمعات ا١تغاربية عموما، تعتمد أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فنجد تطبيقها بآّتمع اٞتزائرم حىت      
بدخوؿ اإلستعمار الفرنسي كبالتإب إعتماد نظاـ قضائي يأخذ طابع التنظيم القضائي الفرنسي  (1832)عاـ 

ُب بوادره، كأكجو ذلك  تقسيم النظاـ القضائي إٔب نظامُت، أحد٫تا ٮتتص بالدعاكل اليت يكوف طرفاىا أك 
ليت تقاـ بُت الوطنيُت أحد٫تا من األكربيُت كٮتضع للقانوف الفرنسي كالثا٘ب ٮتتص بالنظر ُب الدعاكل ا

 . 20كٮتضع لقانوف الببلد اإلسبلمي
تطبق الشريعة اإلسبلمية إذ كانت  كىي نفس السياسة التشريعية قبل فرض اٟتماية على ا١تغرب       

كأثناء اٟتماية  .كاألعراؼ خاصة ُب ا١تناطق الّببرية إضافة إٔب قضاء ا١تخزف الذم ٓب يكن مقيدا بقانوف ٤تدد

                                                           
، سنة ٤تمد كرادة، اٟتق ُب األسرة ٤تاكلة ُب التأسيس كاٟتماية، رسالة دبلـو الدراسات العليا ا١تعمقة ُب القانوف ا٠تاص، كلية اٟتقوؽ، فاس - 17

 .57، ص .2006جامعة اإلسكندرية ،  ،اٟتماية اٞتنائية لؤلسرة  ،علي ّٔاء رزيقي . 22، ص. 2002-2003
با١تساعدات العائلية، نصت ا١تادة  الباب الثا٘ب من قانوف العقوبات للجرائم ضد األسرة، كٖتت عنواف اٞترائم ا١تتعلقة ا١تشرع اللئب  خصص - 18
ن منزؿ ع( على ٕترٙب كمعاقبة التقصَت ُب القياـ بواجبات اإلعانة ا١تًتتبة على مكانتو األبوية أك على كاجبو كوصي أك على كونو زكجا بالتخلي 394)

إذا سلب أك  -1مسلك يتناَب مع نظامها السليم أك أخبلقها، كتزيد العقوبة إٔب النصف إذا ارتكب الفاعل أحد األفعاؿ اَلتية:  بإتباعاألسرة أك 
، على ما يلي "  1960ـ ( من قانوف اٞتزاء الكوييت لعا 195كتنص ا١تادة )  بٌذر أمواؿ أبنائو القاصٌر أك أمواؿ من لو كصاية عليو أك أمواؿ زكجتو. 

اقعها أك قتلهما من فاجأ زكجتو حاؿ تلبسها  بالزنا، أكإبنتو أك أمو أك أختو حاؿ تلبسها ٔتواقعة رجل ٢تا، كقتلها ُب اٟتاؿ أك قتل من يز٘ب ّٔا أك يو 
( من قانوف  334" ؛ ٘تاثلها ا١تادة ) دينار أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت 225معا، يعاقب باٟتبس مدة ال ٕتاكز ثبلث سنوات كبغرامة ال ٕتاكز 

، بنصها  " يعاقب باٟتبس من فاجأ زكجو متلبسا ّترٯتة الزنا فقتلو كشريكو ُب اٟتاؿ أك إعتدل 2005ا١تعدؿ عاـ  76العقوبات البحريٍت لسنة 
و متلبسة ّترٯتة الزنا، كال ٬توز إستعماؿ عليهما إعتداء أفضى إٕب موت أك عاىة، كيسرم ىذا اٟتكم على من فاجأ احد أصولو أك فركعو أك أخوات

كتاب الثالث / الباب الثامن ا١تتعلق باٞتنايات ك اٞتنح ضد نظاـ بالك٧تد القانوف ا١تغريب منظم لذلك . حق الدفاع ضد من يستفيد من ىذا العذر "
 482إٔب  479رٯتة ُب أربعة فصوؿ ىي الفصوؿ من األسرة ك األخبلؽ العامة، ك خص ٢تا فرعا مستقبل ىو الفرع ا٠تامس ك الذم تناكؿ ىذه اٞت

كالفركع  كعاقب على الزنا كالسفاح بُت األصوؿ 472 - 469ا١تتعلقة بالزكاج ُب ا١تواد من  مكما عاقب ا١تشرع السورم  على اٞترائ  انوف جنائي؛ق
كما عاقب أخَتان على   487 – 484القاصر كالعاجز ُب ا١تواد  ، كما عاقب على تسييب الولد483 – 473كعلى خطف األكالد كالقصر ُب ا١تواد 

 .من مواد قانوف العقوبات 488ك 487كغَتىا ُب ا١تادتُت  ةبالنفق ةإ٫تاؿ كاجبات األسر 
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 .89، ص. 2004لوعيل ٤تمد ١تُت، ا١تركز القانو٘ب للمرأة ُب قانوف األسرة اٞتزائرم، دار ىومة، اٞتزائر،  - 

 .07، ص. 2007عبد العزيز سعد، قانوف األسرة اٞتزائرم ُب ثوبو اٞتديد، دار ىومة، اٞتزائر،  - 20

http://eulc.edu.eg/eulc/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%8c+%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1+%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d9%82%d9%8a+.&SearcIn=2.
http://eulc.edu.eg/eulc/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9+%3a&SearcIn=0.
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عقوبات القانوف  طبق القانوف اٞتنائي الفرنسي ُب ٤تاكم عصرية. كأثناء اٟتماية اإلسبانية طبق الفرنسية 
صدر أكؿ قانوف جنائي  1953كُب سنة  .قانوف عقوبات خاص ّٔا  طبقاليت سبا٘ب ُب الشماؿ ٍب طنجة ك اإل

 كما لذلك من أثر تشريعي على العبلقات األسرية.  ليطبق ٔتنطقة اٟتماية الفرنسية. 21مغريب
كا١تتضمن التنظيم  1841فّباير  18كٓب يستمر الوضع باٞتزائر على حالو إثر صدكر األمر ا١تؤرخ ُب        

ن أثر، خاصة ػكما لذلك م 22ائل اٞتزائيةػبلحية البت ُب ا١تسػُت صػالقضائي كٔتوجبو إنتزعوا من القضاة ا١تسلم
كأف السلطات الفرنسية طبقت التنظيم القضائي الفرنسي اٞتديد ٦تا ترتب عنو حالة إنعداـ القضاء الوطٍت 

 . 1842سبتمّب  26كىذا بتاريخ 
ككاف للتغَتات السياسية اليت حدثت على الصعيد الدكٕب كَب فرنسا نفسها أثر ُب تعديل بعض القوانُت      

الشخصية دكف ا١تسائل  ؿقوقهم، إذ حصر إختصاص القاضي الشرعي باألحوأتا يضمن للجزائريُت ح
التشريعية صدرت آّموعة  1962ُب سنة كىو نفس األثر على ا١تغرب إذ   .1944اٞتزائية  ٔتوجب األمر 

قانوف ، إذ يعد عرفت بعض التعديبلتاليت ك  1963يونيو  17بتداء من إا١تغربية لتطبق ُب ٚتيع أ٨تاء ا١تملكة 
أخذت ببعض التطورات الفكرية اليت  كاليت ا١تصدر الرئيسي ٢تذه آّموعة   1810العقوبات الفرنسي لسنة 
 .23تضمنتها تشريعات حديثة

ىذه التطورات التشريعية ٕتد ٢تا حاالن كذلك ضمن آّتمع التونسي، فقد كانت ألحكاـ الشريعة      
على  1881معاىدة اٟتماية  لسنة  أبقت الفرنسية على تونس إذ  اإلسبلمية تطبيقا بالرغم من فرض اٟتماية

 .ىيكل الدكلة كالعائلة ا١تالكة ّٔا، لكنها سلبت منها سيادهتا ا٠تارجية
، 1830لت باٞتزائر سنة ػمثلما فع ها ػفرض قوانينكاٟتقيقة أف اٟتكومة الفرنسية ٓب تعمل آنذاؾ على        

فًتة فرض  1942إٕب  غاية  -الثورة اٞتزائرية -ألف ظركؼ فرنسا الداخلية كالدكلية ٓب تكن تسمح ٢تا بذلك 
التشريع الفرنسي كأثره على العبلقات اإلجتماعية لؤلسرة التونسية ضمن ٚتيع ا١تناحي عامة كالركابط األسرية 

على أنقاض التشريع الفرنسي كالذم عرؼ  بعد التحرر. حيث ًب إعتماد تشريع قضائي تونسي ماخاصة إٔب 
كإستحداث صندكؽ التكافل العائلي، كما لذلك من   1993تطورا بتعديل مدكنة األحواؿ الشخصية سنة 
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اٞتريدة  413.59.1 ا١تتضمن القانوف اٞتنائي. كا١تصادؽ عليو بضهَت الشريف  1953أكتوبر  24ا١توافق  1337صفر  16الظهَت الصادر ُب  -
 .1253. ، ص1963يونيو  05مكرر ، بتاريخ  2640الرٝتية 

 .43عبد ا سليماف، ا١ترجع السابق، ص.   - 22

جامعة سيدم ٤تمد بن عبد ا للعلـو القانونية ك ، األمن القانو٘ب بُت ضركرات اإلصبلح كاٟتاجة إٔب تعزيز الضماناتعبد اٟتميد أخريف،  - 23
 .26، ص.  2007- 2008كاإلجتماعية، فا س، السنة الدراسية،  اإلقتصادية 
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صور كأكضاع على  التشريع اٞتزائي ضمن ا١تسائل ا١تشًتكة التنظيم، خاصة ما تعلق ٔتخالفات تلك 
 األحكاـ.

 بفكر كفلسفة ا١تشرعُت ا١تغاربُت ُب ٛتاية نظاـ األسرة جزائيا اإلحاطة  كبإعتبار مقاصد موضوعنا     
، فيما يتعلق بتطور اٟتماية اٞتزائية لنظاـ أىم التعديبلت القانونية ا١تطورة ١تركزىا القانو٘ب اإلشارة إٔب  كجب

فإف ٣تاؿ اٟتماية  165-66ٔتوجب األمر  24األسرة ضمن التشريع اٞتزائرم بداية، منذ صدكر قػػانوف العقوبات
 مشل تشٌديد العقوبات ُب بعض اٞترائم كخاصة فيما يتعلق باٞتانب ا١تادم دكف عقوبة سلب اٟترية.

إذ جاءت ىذه التعديبلت لتكييف ىذا القانوف مع متطلبات جديدة اليت أصبحت ضركرة ملحة        
هة أخرل يعكس سياسة ا١تشرع ىذا من جهة، كمن ج 25الببلد لكي يتماشى التشريع كالظركؼ ا١تعاشة ُب

 اٞتزائي بتبنيو سياسة عقابية خاصة ُب آّاؿ اٞتنائي لؤلسرة ٓتبلؼ اٞتزاءات ا١تقررة ُب اٞترائم األخرل. 
 1962ظهَت كىي نفس السياسة اٞتزائية اليت إعتمدىا ا١تشرع ا١تغريب كفق للقانوف اٞتنائي ا١تغريب ب      

  ،ا١تكوف ّٓموعة القانوف اٞتنائي
ي
رتباطو الوثيق ْتقوؽ كحريات إل تضمن ُب النصوص اٞتنائية ا٠تاصةأك ا١ت

 . .26األفراد ك اٞتماعات

إذ جاء  90/15كأىم مرحلة مشلها تعديل اٞترائم ا١تاسة باألسرة ضمن التشريع اٞتزائرم  قانوف        
خاصة مبالغ الغرامات، ك٧تد مثاؿ ذلك فيما يتعلق  1982/04شاملة للجزاءات ا١تقررة بالقانوف تبتعديبل

 ص، كجرائم ترؾ األطفاؿ كتعريضهم للخطر بن27من قانوف العقوبات 330ّترائم اإل٫تاؿ العائلي بنص ا١تادة 
من قانوف  321من قانوف العقوبات، كجرائم اٟتيلولة دكف التحقق من شخصية الطفل بنص ا١تادة  214ا١تادة 

من قانوف العقوبات،  كالذم   مشلو تعديل درجة العقاب  339إٔب جـر الزنا بنص ا١تادة  العقوبات، باإلضافة
 . 1982/04ا١تنصوص عنها ٔتوجب القانوف 
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ربيع األكؿ عاـ  18مؤرخ ُب 19-15رقم  تعديبل ُب صورة قوانُت كأكامر، آخرىا القانوف 19ك الذم عرؼ تعديبلت الحقة لو بأكثر من   - 
كا١تتضمن قانوف  1966يونيو سنة  8ا١توافق 1386صفر عاـ 18ا١تؤرخ ُب  156-66، يعدؿ كيتمم األمر رقم 2015ديسمّب سنة  30ا١توافق  1437

 العقوبات. 

25
 .05، ص. 1991،  الدار ا١تغاربية الدكلية للنشر كالتوزيع، باتنة، اٞتزائر، 1علي بن بلقاسم، قانوف العقوبات، ط  - 

كلية   ،2011األخَتة ضوء التعديبلت على ا١تدنية ا١تسطرة ك ةاٞتنائي ا١تغريب، ا١تسطرة القضائي بالتنظيم ا١تتعًلقة  ٝتَتة الراجب، ا١تستجدات -26
 .2013،مراكش ،اٟتقوؽ

27 
 30بتايخ  71ا١تتضمن قانوف العقوبات جريدة رٝتية عدد  156 – 66ا١تعدؿ كا١تتمم لؤلمر رقم  19 - 15عدلت ٔتوجب القانوف  رقم   -

 .2015ديسمّب 
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كا١تادة  1975/47اليت عدلت األمر  267كًب تشديد العقاب ُب جرائم ضرب األصوؿ ٔتوجب ا١تادة        
كا١تتعلقة ّترٯتة الفاحشة بُت ذكل  47/1975مكرر اليت عدلت درجة العقوبة ا١تنصوص عنها باألمر  337

، كاليت مشلها التعديل ّتعل الكفيل ٤تل ميسائلة جزائية اذا كقع منو الفعل آّـر ٔتوجب القانوف   14/01ااـر
عاٞتة الظاىرة كتتبعها ضمن التشريع ىذا التطور التارٮتي ُب التجرٙب يعكس م 28ا١تتضمن قانوف العقوبات،

 اٞتزائرم ٓتبلؼ التشريع التونسي الذم ٓب يشهد ىذا التسارع ُب تطوير ا١تعاٞتة التشريعية.

إذٓب تشمل آّلة اٞتزائية التونسية تعديبلت عميقة أك ميستحدثات من ا١تتابعات اٞتزائية ضمن جرائم         
سن  مل الزكجة، إذػتابعات ُب حػالة العنف ضػد النساء ٔتا يشاألسرة، ماعدا ما أستحدث ُب ٖتقيق ا١ت

عتداء على القرين كذلك ّٔدؼ ٛتاية ا١ترأة. فقد أفرد إلا١تشرع التونسي ٚتلة من القوانُت ا١تتعلقة بقضايا ا
العنف األسرم بأحكاـ خاصة، إذ ضاعف ا١تشرٌع العقوبة  1993بعد تنقيحو سنة  ـ.جمن  228الفصل 

  .دينار 2000إٔب  1000السالبة للحرية ُب الفقرة الثانية من سنة كاحدة إٔب سنتُت كضاعف ا٠تطية ا١تالية من 
ككاف ىذا نتيجة دينار ُب صورة تقدـ إضمار الفعل.  3000كما رفع العقوبة إٔب ثبلث سنوات كا٠تطية إٔب 

ٕترٙب تعدد الزكجات   ةحال ياسي كاإلجتماعي لتعزيز حقوؽ كمكانة ا١ترأة التونسية باإلظافة إٔبللتوجو الس
 كذلك.

 كقدكاف للمشرع ا١تغريب تقارب ُب ٣تاؿ تطور التشريع اٞتزائي ٔتا ٭تفظ الركابط األسرية من حيث التجرٙب    
خاصة فيما يتعلق  -الة ا١تقارنةكىذا ما إنطبع على موضوع الدراسة ُب ح -أكمن حيث تقرير العقوبات

بالعقوبة السالبة للحرية، سواء ْتديها األدٗب أك األعلى ٓب تتغَت ُب ٚتيع التعديبلت السابقة كحىت 
 29.األشخاص ا١تشمولُت باٟتماية أك اٞتزاء

 البديلة العقوبات ُب فرضجد ٤تتشما  كإف كاف ا١تغريب ا١تشرع توجو نبلحظ طاركُب ىذا اإل       
 للحرية القصَتة ستبعاد العقوبات السالبةإ للقاضي إمكانية  482أجاز قانوف ا١تسطرة اٞتنائية ُب ا١تادة  حُت
 .ة ضمن جرائم األسرةالغرام أم  ا١تالية  بديلة كالعقوبات  كاألخذ بعقوبات ،ا١تدة

                                                           
، ص. 2010 -2009ايد تلمساف، الباقي، اٟتماية اٞتنائية للرابطة األسرية ُب التشريع اٞتزائرم، مذكرة ماجستَت، جامعة أبو بكر بلق بوزياف عبد -28
04.  
29

النجاح  الصادرة ُب إطار ٥تطط إصبلح القضاء،مطبعة 35.11و 10.36قانوف ا١تسطرة اٞتنائية، كفق آخر التعديبلت ا١تدخلة بالقوانُت رقم  -
 .165-164اٞتديدة، ص.  
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نفس العقوبة للزكج أك  كخبلؼ ىذا التقرير ُب عقوبة جـر الزنا ضمن التشريع اٞتزائرم  إذ قرر ا١تشرع       
، 1982فّباير  13 ا١تؤرخ ُب 04-82الزكجة، خبلفا ١تا كاف عليو قبل التعديل الصادر  ٔتوجب القانوف رقم 

قبل تعديلها كانت ٘تيز ُب العقوبة بُت الزكج كالزكجة حيث كاف يعاقب الرجل نصف عقوبة  339فلمادة 
 ا١ترأة، كبعد التعديل  كحدت العقوبة للزكجُت  كىى نفسها بالنسبة إٔب الشريك.    

من قانوف العقوبات  تنص ُب فقرهتا الثانية على أنو " كإف صفح الذم ٯتنح بعد  340ككانت ا١تادة       
دكر حكم غَت قابل للطعن يوقف أثار ذلك اٟتكم  بالنسبة للزكج الذم صدر  الصفح لصاٟتو"  كىى ص

، فالفرؽ بُت النصُت  يكمن ُب أف ا١تادة  340. بعد التعديل مع إلغاء ا١تادة  339فقرة ٓب تتضمنها ا١تادة 
ذم يكوف  الحقا للحكم من قانوف العقوبات كاف ا١تشرع بشأهنا حريصا ُب النص على أف الصفح ال 340

ا١تعدلة تنص على الصفح دكف أف ٖتدد كقت  339النهائي  غَت قابل للطعن  يوقف تنفيذه. ُب حُت ا١تادة 
    30.صدكره
كقد إنفرد ا١تشرع ا١تغريب  ُب ٕترٯتو لفعل الزنا، ففرؽ بُت جرٯتة الزنا اليت اليكوف طرفيها متزكجا كبُت       

 . 31جرٯتة ا٠تيانة الزكجية اليت يكوف أحد طرفيها متزكجا  حرصا منو على ٛتاية الرابطة الزكجية

من ٚتيع التشريعات ا١تغاربية مضاعفة كٓب يبق ىذا الوضع على حالو إذ مشلت التعديبلت البلحقة ض       
ديسمّب  20ا١تؤرخ ُب  06/23كىذا ما أكده ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب القانوف رقم  -ا٠تطية  -مبلغ الغرامات 

، إدراؾ من ا١تشرع أف عقوبة سلب اٟترية ُب ٣تاؿ اٞترائم الواقعة على نظاـ األسرة ال ٖتقق الغاية من 2006
علماء كفبلسفة القانوف كىى سبلمة آّتمع كاافظة  دكاليت تعد مبلغ التفكَت عن ،32العقوبة كأساس تقسيمها

، كجعلت نفس التعديبلت مسألة العفو كصفح الضحية من بُت 33على النظاـ العاـ ضمن فلسفة العقاب
 . 34أسباب كضع حد للمتابعة اٞتزائية

ٕترٙب بعض األفعاؿ ا١تاسة باألسرة ُب بعض كقد مشل تطور ٣تاؿ اٟتماية أف نص ا١تشرع العقايب على       
ا١تتضمن ٕترٙب اإلٕتار بالبشر الذم  01-09القانػوف رقم القوانُت ا٠تاصة مثاؿ ذلك ضمن التشريع اٞتزائرم  

                                                           
 .102ص. ، 2003 اٞتزائر، ىومة، دار - التحقيق ك التحرم - اٞتزائرم اٞتزائية اإلجراءات قانوف شرحعبد ا أكىايبية،  - 30

31
. أٛتد 35، ص. 2005-2004، كلية اٟتقوؽ، فاس، السنة اٞتامعية 2ج أٛتد أجوييد، ا١توجز ُب شرح القانوف اٞتنائي ا٠تاص ا١تغريب،  - 

 .14، ص. 1986أجوييد،  جرٯتة الزنا ُب الشريعة كالقانوف ا١تغريب، أطركحة دكتوراة، الرباط ، 
 .96-95، ص .، ا١ترجع السابقعقوف الشريف - 32

 . 80عقوف الشريف، نفس ا١ترجع، ص. - 33

كاليت  2006ديسمّب  20ا١تؤرخ ُب  23-06الفقرة األخَتة  من قانوف العقوبات كا١تعدلة ٔتوجب القانوف رقم  331ُب ىذا الصدد ا١تادة  - 34
 ا١تبالغ ا١تستحقة كا١تقررة قضاء إلعالة األسرة من طرؼ ا١تدين ّٔا.إشًتطت بأف صفح الضحية لوحده غَت كاؼ إال بعد أداء 
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ٛتى األطفاؿ ضحية اإلعتداء من آبائهم. ككذلك قانوف تنظيم السجوف الذم سعى ا١تشرع من خبللو إٔب 
من خبلؿ تقريره لنوع العقاب كذلك تبعا ١تركز الفرد داخل األسرة كأ٫تية كجوده ّٔا،  اافظة على ركابط األسرة

دكر السلطة القضائية كضامن أساسي لتحقيق  كإلعادة تقوٙب اٞتا٘ب ك إدماجو من جديد ُب آّتمع،  ضمانان 
35ىذا البعد

. 
، واعد موضوعية ك إجرائية خاصةػخص األحداث بقالذم  1959قانوف ا١تسطرة اٞتنائية لسنة ٔتوجب  ك      
صادقة ٔتنتقالية ، مع مطلع التسعينات من القرف ا١تاضي، ك إلسرعاف ما ًب الًتاجع عنها بظهَت اإلجراءات االيت 

قاـ ا١تشرع  ،ستشارم ٟتقوؽ اإلنسافإلكإحداث آّلس ا 36 1989تفاقية حقوؽ الطفل لسنة إعلى  ا١تغرب
 ١تقتضيات ا١تسطرة اٞتنائية  كخص األحداث بقواعد موضوعية كإجرائيةتعديل جوىرم ب 2002ا١تغريب سنة 

  .37جديدة

ٛتاية خاصة لؤلحداث ا١توجودين ُب كضعية صعبة ا١تشرع أقر  ا١تغريب قانوف ا١تسطرة اٞتنائية اٞتديد كٔتوجب     
 ،  أك األطفاؿ ضحية العنف من أسرىم.517إٔب  512الفصوؿ من ٔتوجب 

التشريعية اٞتزائية اليت سجلها ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب تقرير اٟتماية اٞتزائية بتخصيص  كأخر التطورت      
 . 38التجرٙب كالعقاب على اٞترائم الواقعة بُت األزكاج، كا١تستحدثة ٔتوجب تعديل قانوف العقوبات اٞتزائرم

قانوف رقم غَت أف ا١تشرع ا١تغريب كاف سباقا ُب إعتماد ىذا التخصيص ٔتوجب تشريع خاص كفق         
ائي ك ػدخل تعديبلت ىامة على نصوص القانوف اٞتنأ ،الذم  39العنف ضد النساء ا١تتعلق ٔتحاربة 103-13
دستور جديد، لذا كجب  نتيجة إعتمادرائم كتشديد العقوبات بشأهنا ػبإعادة تعريف ٣تموعة من اٞت ذلك

 توافق القوانيُت الداخلية مع مبادئو.

                                                           
35
 . 36، ص. 2015، توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء، ا١تشرع اٞتنائي كالقاضي اٞتنائي، أية مسا٫تة ُب ٖتقيق البعد ا١تزدكج ،سعد جريفي - 

36
موردا ٖتفظا كحيدا متعلق ، 1996كنشرت ُب اٞتريدة الرٝتية ُب ديسمّب  1993 وحزيراف/يوني14اليت صادؽ عليها ا١تغرب ُب  - 

على الّبتوكولُت  2003 دجنّب  4 ا٠تاصة ْترية الوجداف ك العقيدة لدل الطفل،  اٞتريدة الرٝتية كُب نفس السياؽ صادؽ ا١تغرب ُب 14 با١تادة
   .ُب ا١تواد اإلباحية ك منع إشراؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحةاالختياريُت ا١تتعلقُت على التوإب ببيع األطفاؿ ك استغبل٢تم 

ىشاـ مبلطي ،عبلقة  .67ص .، 2003أٛتد ا٠تمليشي، شرح قانوف ا١تسطرة اٞتنائية، اٞتزء األكؿ، مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، الرباط،   - 37
 .16، ص. 2014اإلتفاقيات الدكلية اٞتنائية كالقانوف اٞتنائي الوطٍت، دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء، 

 السابق اإلشارة إليو. 19 -15قانوف  رقم   - 38
ة لنساء سعاد كوكاس، العنف ضد النساء بيػن تطلعات اٟتركات النسائية كاٟتقوقيػة با١تغرب كالقوانُت ك التشريعات الدكلية، اٞتمعية الدٯتقراطي  - 39

ساء من التمييز ا١تغرب ك اٞتمعية ا١تغربية للدفاع عن حقوؽ النساء يـو دراسي ٖتت عنواف، قراءة ُب القانوف اٞتنائي من أجل تشريع جنائي ٭تمي الن
 .2010كالعنف، كزارة العدؿ، الرباط ، يونيو 
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ا١تشرع  أخذكفيما يتعلق بقوانُت اإلجراءات اٞتزائية ا١تغاربية  كما ٢تا من عبلقة ّترائم األسرة، فقد       
 90/24اٞتزائرم ٔتبدأ ٖتريك الدعول اٞتزائية مباشرة أماـ اكمة كىذا ٔتوجب التعديل الصادر  بالقانوف رقم 

 مكرر ُب الفصل األكؿ ، القسم األكؿ ، الباب 337ُب ا١تادة ا١تستحدثة   1990أكت  18ا١تؤرخ ُب 
إلجراء الذم أخذت بو التشريعات الثالث ٖتت عنواف ُب اٟتكم ُب اٞتنح كا١تخالفات. كىو نفس ا 

 .40ا١تغاربية
كيعد التكليف ا١تباشر باٟتضور ا١تنصوص عليو ُب أغلب التشريعات حديثان رغم أف ىذه النظرية        

القانونية ذات جذكر ركمانية، كىى من بقايا النظاـ اإلهتامى الذم يعد أقدـ األ٪تاط اإلجرائية نشأة حيث 
ي ا١تًتكؾ للمتضرر  فػقط لػوحده كما كجد عند اليوناف كظهر ُب أكربا خبلؿ القركف بدأ بّبكز اإلهتاـ الشخص

 . 42كىو ما تأخذ بو أغلب التشريعات العربية 41الوسطى

                                                           
40

 لزـك عدـ لو ظهر إذا اٞتمهورية ككيل من مباشرة إحالة "ٔتقتضى :اإلبٌتدائية اكمة من آّلة اٞتزائية التونسية فإنو تتعهد 206 ٔتوجب الفصل - 

 36 رأسا. كنص الفصل العمومية بالدعول القياـ القانوف فيها ٢تا ٬تيز اليت الصور ُب ا١تالية كالفركع العامة اإلدارات أكمن التحقيق على القضية إحالة

 طريق عن ٯتكنو الصورة ىذه كُب مسؤكليتو الشخصية على العمومية الدعول إثارة من ا١تتضرر ٯتنع ال اٞتمهورية ككيل طرؼ من القضية ٯتكن "حفظ

ج على .ـ.من ؽ 348نص ُب الفقرة الثانية من الفصل  .اكمة لدل مباشرة أك القياـ التحقيق على القضية إحالة طلب إما الشخصي باٟتق القياـ
 أنو ٯتكن للطرؼ ا١تتضرر أف يقيم الدعول العمومية طبقا للشركط اددة ُب ىذا القانػوف ا١تادة السادسة كالثبلثوف بعد ا١تائة :

إٔب موعد اٟتضور ُب الدعول اٞتزائية ثبلثة أياـ على األقل من تاريخ تبليغ ا٠تصـو ببلئحة الدعول. ك٬توز ُب حاؿ الضركرة نقص ىذا ا١توعد  "
 دساعة، بشرط أف ٭تصل التبليغ للخصم نفسو ُب حاؿ نقص ا١توعد كأف يكوف بإمكانو الوصوؿ إٔب اكمة ُب ا١توعد ادد. كيكوف نقص ا١توع

إٔب اكمة فوران كبغَت موعد. فإذا حضر ا١تتهم  -ا١تقبوض عليو متلبسان باٞترٯتة  -بإذف من اكمة ا١ترفوعة إليها الدعول, ك٬توز إحضار ا١تتهم 
 .كطلب إعطاءه مهلة إلعداد دفاعو، فعلى اكمة أف ٘تنحو مهلة كافية

ٖتاؿ الدعول إٔب اكمة اٞتنائية ا١تختصة بنانء على  175ا١تادة  ية الفقرة: الباب الثا٘ب بإصدار قانوف اإلجراءات اٞتنائ 2004لسنة  23قانوف رقم 
يكوف تكليف ا١تتهم باٟتضور أماـ اكمة قبل يـو  176ا١تادة  .أمر إحالة صادر من النيابة العامة مع تكليف ا١تتهم باٟتضور أماـ تلك اكمة

كتذكر ُب كرقة التكليف باٟتضور التهمة كمواد  .ا١تخالفات كبثمانية أياـ ُب اٞتنايات باإلضافة إٔب ميعاد ا١تسافةانعقاد اٞتلسة بثبلثة أياـ ُب اٞتنح ك 
فإذا حضر ا١تتهم دكف إعبلف  .كمكاف كزماف ااكمة. ك٬توز ُب حالة التلبس أف يكوف التكليف باٟتضور بغَت ميعاد القانوف اليت تنص على العقوبة

تعلن كرقة  177ا١تادة  .اءه ميعادان لتحضَت دفاعو تأذف لو اكمة ٔتيعاد ال يقل عن ا١تيعاد ا١تبُت بالفقرة األكٔب من ىذه ا١تادةقانو٘ب كطلب إعط
كرقة ك٬توز إعبلف  .التكليف باٟتضور لشخص ا١تتهم أك ُب ٤تل إقامتو ُب قطر أك ُب ٤تل عملو بالطرؽ ا١تقررة ُب قانوف ا١ترافعات ا١تدنية كالتجارية

كإذا ٓب يؤد البحث اٞتدم إٔب معرفة ٤تل إقامة ا١تتهم أك ٤تل عملو يسلم اإلعبلف ١تركز الشرطة  .التكليف باٟتضور بواسطة أحد رجاؿ السلطة العامة
 .ككيعتّب ا١تكاف الذم كقعت فيو اٞترٯتة آخر ٤تل إقامة للمتهم ما ٓب يثبت خبلؼ ذل .التابع لو آخر ٤تل كاف يقيم فيو ُب قطر

41
 .83ص.  ، 2009شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية بُت النظرم كالعملي، مطبعة البدر، فضيل العيش،  - 
الفقرة األكٔب من قانوف اإلجراءات اٞتنائية   كاليت تنص " ٖتاؿ الدعول إٔب ٤تكمة اٞتنح ك  232جد ذلك ُب التشريع ا١تصرم با١تادة نف - 42

قوؽ ا١تخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أك بناء على تكليف ا١تتهم باٟتضور من قبل احد أعضاء النيابة العامة أك من ا١تدعى باٟت
" للمتضرر ُب 2فقرة  59الفقرة الثانية  من قانوف أصوؿ ااكمات   اٞتزائية  فنصت ا١تادة  59ك 58با١تادتُت  ك٦تا نص عليو القانوف اللبنا٘ب. ا١تدنية"

أما ا١تشرع ا١تغريب ُب قانوف ا١تسطرة اٞتنائية فنص ُب ا١تادة  .قضايا اٞتنحة أف يقدـ دعواه مباشرة إٔب ٤تكمة اٞتزاء كفقا لؤلصوؿ ا١تبينة ُب ا١تواد التالية"
ٞترٯتة  بإ ستدعاء  يوجو إٔب ا١تتهم، ك٬تب اعلى ما يلي " ٖترؾ الدعول مباشرة  ُب ا١تخالفات كاٞتنح أماـ اكمة االبتدائية  من ا١تتضرر من  367

ا كإال فيؤدل قًتافها كالنصوص ا١تطبقة بشأهنإنعقاد اٞتلسة  كنوع اٞترٯتة  كتاريخ ك٤تل إستدعاء  بياف اليـو كالساعة  ك٤تل إلأف يتضمن  ىذا ا
كالذم حل ٤تلو  1810أما ُب التشريع الفرنسي  فإف اإلجراء قدٙب ُب قانوف ٖتقيق اٞتنايات الفرنسي القدٙب لسنة  .اإلخبلؿ بذلك إٔب البطبلف"

 غلب التشريعات العربية.أكالذم أخذت منو  1958قانوف اإلجراءات اٞتنائية الفرنسي اٟتإب الصادر ُب 
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افة إٔب النموذج اإلجرائي كىو " الوساطة" كآلية مستحدثة ضمن التشريع اٞتزائرم كما ٯتاثلها باإلض    
ُب إعتمادىا ُب اٞترائم ا١تاسة باألسرة ُب حالة كضع حد للمتابعة  بالتشريعات ا١تغاربية كمدل فاعليتها

 . 43اٞتزائية
كسيلة  خصوصية ك باٞتانب اإلجرائي فإف ىذه ا٠تصوصيات تتمظهر ُبٔتسألة اإلثبات أما فيما يتعلق      

قواعد اإلثبات كتطبيق  ك ُب ىذا تقييد ١تبدأ حرية اإلثبات ُب ا١تيداف اٞتنائي،ضمن جرٯتة الزنا، اإلثبات 
  . 44ضمن باقي اٞترائم

كىذا كلو يدؿ داللة قاطعة على إدراؾ ا١تشرع ا١تغاريب أل٫تية التنظيم األسرل كمواكبتو للتطورات      
التشريعية الدكلية، ٔتا يتناسب كا١تستجدات الية لكل بلد إقتصاديا كإجتماعيا، دكف أف يعتمد ا١تبادرة  

 األسرة. إلعتماد قانوف جنائي خاص ب
جتماعية اليت ٗتلت عن إلأف األسرة ىي أكٔب ا١تؤسسات اكترل بعض الدراسات السوسيولوجية ب      
جرائم غاية ُب  متمثلة ُبفهي كذلك أكٔب ا١تؤسسات اليت تفشت فيها اٞترائم كجنت ٙتار العنف  ،دكرىا

األسرم  كىذا ُب صورة اإلجراـ .  القسوة ٓب تكن متوقعة ُب ٣تتمع كاف كُب كقت قريب متسا٤تان كمًتابطان 
فتغَت ، جتماعية من ظركؼ كما يطرأ عليها من متغَتات تًتؾ آثارىا ُب اٞترٯتةإلبسبب ما يستجد ُب اٟتياة ا

 .  45من شكلها كمن كسائل إ٘تامها

ٞتنائية اك٤تور الدراسة أساسا ىنا ىو إدراؾ مدل إحاطة التشريعات اٞتزائية ا١تغاربية ٔتوضوع اٟتماية        
الركابط اليت لواقعة عليها، سواء مست ااٞترائم  ماية العائلة منالنصوص اٞتزائية ا١تقررة ٟت ضمن نطاؽ لؤلسرة
منذ نشأة األسرة إٔب ما بعد ما يضمن حقوؽ األفراد بعد ، ك فيما بينهم األبناء أك اَلباء أك األزكاجٖتكم 

   .46إ٨تبلؿ عقد الزكاج

                                                           
43
مكرر " ٬توز لوكيل اٞتمهورية ، قبل أم متابعة جزائية ، أف يقرر ٔتبادرة منو أك بناء على طلب الضحية أك ا١تشتكى منو، إجراء كساطة  37ا١تادة   

 ." عندما يكوف من شأهنا كضع حد اإلخبلؿ الناتج عن اٞترٯتة أك جّب الضرر ا١تًتتب عليها
44 

- Cf .  CARBONNIER .Jean., Droit et passion du droit sous la( 5 Ve) République, éd. Flammarion, 1996, p. 

135 . 
45

 .102، ص . 2006،  القاىرة،مركز اٟتضارة العربية ،  !جرائم األسرة.. بداية االهنيار ،فتحي حسُت عامر - 
ية اٟتقوؽ، بن عودة حسكر مراد، اٟتماية اٞتزائية للمرأة ُب القانوف اٞتزائرم، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت ُب علم اإلجراـ كالعلـو اٞتنائية ، كل - 46

 . 05 .، ص2004جامعة أبوبكر بلقايد، تلمساف، 
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عتداء اللفظي أك اٞتسدم أك اٞتنسي كالصادر من قبل إلأحد أنواع ا األسرم الذم يأخذىذا اإلجراـ       
ك أاألقول ُب األسرة ضد فرد أك األفراد اَلخرين كىم ٯتثلوف الفئة األضعف، ٦تا يًتتب عليو أضرار بدنية 

 .47جتماعيةإك أنفسية 
٢تا قمة آّتمع كما يًتتب عليو من فساد عتبلإاٞتديدة ك ا١تادية القيم  ىذا الوضع شجع عليو إرتفاع       

ألف التيار أقول الركحية ضمن األسرة  كعبلقات األفراد فيها  ٬تابية إلُب حُت ىبطت القيم ا ثوابت األسرة،
  .منها

ىذا أماـ حالة إنعداـ قانوف جنائي لؤلسرة خاص ضمن ا١تنظومة التشريعية ا١تغاربية ٦تا ٯتكن القوؿ         
 ،رابطة األسريةػمعو أف كظائف القانوف اٞتنائي لؤلسرة تتمثل من جهة ُب تقرير الطابع اٟتمائي كالوقائي  لل

 . 48األسرةكمن جهة أخرل تعزيز الوحدة األسرية مع مراعاة طبيعة نظاـ 
كإف أ٫تية ىذا ا١توضوع  مستمدة من أ٫تية العبلقة اٟتيوية بُت أفراد العائلة بوصفها مؤسسة إجتماعية        

أساسية كما ٯتكن أف توفره ُب ظل عوامل معينة خبلصتها إشباع اٟتاجات األساسية كاإلجتماعية ألعضائها 
اذج سػلوكية مقبولة إجتماعيان ، أل٫تية األدكار . كجعل شخصياهتم تتصف بنم49ضمن الركابط الىت ٖتكمهم 

  .كا١تهاـ اإلجتماعية اليت يقتضيها تسيَت النسق اإلجتماعي كٖتقيق إستقراره

التنظيم لكليات كجزئيات ٛتاية أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية قد ٘تيزت بإحكاـ  كُب ىذا اإلطار ٧تد       
، لذا كجب اإلشارة 50التنظيم األسرم كٖتقيق أمنو، خاصة ضمن رابطة الزكجية كالقرابة كٛتاية حقوؽ األبناء 

إٕب ما إعتمدتو أحكامها من معاٞتة  للمسائل ا١تعركضة ُب دراستنا ىذه ُب كضع كحالة إنعداـ النصوص 
 قة ْتماية نظاـ األسرة جزائيا.التشريعية اليت تعاِب ا١تسائل ا١تتعل

كال تكتمل عناصر البحث إال من خبلؿ اإلشارة  لتباين  التشريعات الوضعية ُب سياستها اٞتنائية       
٣تاؿ التجرٙب  ُبأكثر من موضع سواء  ُبىتم بالركابط األسرية إد قاٟتديث  اٞتنائيالقانوف ف ٟتماية األسرة.

                                                           
47
 .18، ص. 1،2001 سنا للبحوث العلمية كالدراسات، ط، مركز 1فهمي مصطفى ٤تمود، نور ا٢تنا إبراىيم، العنف األسرم ُب ا١تغرب، ط  - 

48
-Cf .   ELHEIT .Salim., La criminalité intrafamiliale : vers un droit pénal de la famille? Université  

Paris VIII –Vincennes, Saint-Denis, résumé court de mémoire, www.cvfe.be.                                    
    

49
عبد السبلـ   .86، ص .2005، الرياض، 1، موؤسسة ا١تلك خالد ا٠تَتية، ط أسبابو كآثارة كخصائص مرتكبيو، العنف األسرم جّبين علي اٞتّبين، - 

 .78.، ص 1984سناء ا٠توٕب، األسرة ك اٟتياة العائلية، دار النهضة العربية، بَتكت،  .32 .ص،  ا١ترجع السابق ،بشَت الدكئب
 .5 .، ص2002الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية، اٞتزائر،  ،2عبد العزيز سعد ، اٞترائم الواقعة على نظاـ األسرة، ط   - 50
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،  كمن ذلك التشريعات ا١تغاربية كأسباب ذلك 51حل الدعول اٞتنائية٣تاؿ العقاب كَب ٚتيع مرا ُبأـ 
إختبلؼ ٪تط حياة كل  ٣تتمع ك إيديولوجيتو. فنجد بعضها توسع من نطاؽ اٟتماية ُب حُت ٓب هتتم بعض 

قٌدر التشريعات اليت يعا٘ب ٣تتمعها من تفكك الركابط األسرية، كاإلٕتاه إٔب النزعة الفردية ْتماية األسرة إال بال
 .52اليسَت

إف ىذا اإلختبلؼ  القػائم بُت التشريعات اٞتنائية مصدره تباين السياسة اٞتنائية للدكؿ، فالقانوف         
. كالفكر 53تاٞتنائي ليس سردان للجرائم كٖتديد عقوباهتا فحسب، بل ىو سياسة جنائية مفعمة بالفركقا

الطبيعة ا٠تاصة، إال أنو يكتفي بوضع األسس اليت  القانو٘ب اٞتنائي كإف صعب عليو تنظيم ٪تط األسرة ذم
 .54من شأهنا أف تؤدل إليو أك على األقل تلقى على عاتق من ٮتل ّٔا مسؤكلية معينة

فاألسرة ٤تور اٟتياة اإلجتماعية، فإف أم قضية ٘تسها أك تؤثر على عطائها كأدكارىا اإلجتماعية ستؤثر        
 . 55بالتإب على الركابط األسرية

كٓب تتخلف الدراسات ُب ٣تاؿ العلـو اإلجتماعية كالًتبية كعلم النفس من أف تعٌت بالدراسة كالتحليل        
بالتأكيد على خطورهتا  56كاإلستنتاج للظاىرة اإلجرامية ا١تشتملة على العنصر أك الرابط العائلي ضمنها

 . 57تمع ُب تكافلو كتكاملو كبالتإب ٖتقيق ٪توهكإنعكاساهتا على باقي أفراد العبلقة األسرية، كبالتإب على آّ
راجحة حوؿ العنف ضد  جتماعية نسبان إلستطبلعات اإلكلقد أكردت العديد من الدراسات العلمية كا      

داخل  األطفاؿ الذين يقع عليهم أكثر من شكل من أشكاؿ العنف كخاصة ا١ترأة كضد الرجل كذلك، 
 .58األسرة

                                                           
ا١تقارنة "دارسة تأصيلية من الناحيتُت ا١توضوعية  اٞتنائي ُب األنظمة القانونية٤تمد عبد الرؤكؼ، أثر الركابط األسرية علي تطبيق القانوف   - 51

 .05 .، )د د ف(، ص2009، ا١تركز القومي لئلصدارات القانونية، 1كاإلجرائية، ط.
ديدة للنشر، أبو الوفا ٤تمد أبو الوفا، العنف داخل األسرة بُت الوقاية كالتجرٙب كالعقاب، ُب الفقو اإلسبلمي كالقانوف اٞتنائى، دار اٞتامعة اٞت - 52

 .15، ص. 2000
53
كعلم اإلجراـ، كلية اٟتقوؽ،  ٛتيدك زكية، القانوف اٞتنائي لؤلسرة،  ٤تاضرات غَت منشورة ألقيت على طلبة ا١تاجستَت، ٗتصص العلـو اٞتنائية - 

 .2007/2008تلمساف، 
54

-Cf .  ELHEIT .Salim., op.cit. résumé court de mémoire, www.cvfe.be.                       
55

 .32اٞتازم بنت ٤تمد الشبيكي، ا١تشكبلت االجتماعية للمرأة الفقَتة ُب آّتمع السعودم، مركز ا١تلك عبد العزيز، الرياض،  ص   - 

56
- Cf .   MICHEL.Véron, Droit pénal spécial, éditions Armand Colin, 2ème edition, Paris, 2002,p. 126. 

 ناصر، مقاؿ بعنواف" تأمبلت سعيد بن سعيد؛ 07، ص 1990 ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر،، 2 كالتعليم، طتركي رابح، أصوؿ الًتبية  - 57
 .12/5/2008-10 االجتمػاع، لعلم السعوديػة اٞتمعية تعػقده ، اليت" ا١تعاصرة كا١تتغَتات األسرة"  الوالدين" مقدـ ١تؤ٘تر سلطة على العو١تة تأثَت حوؿ
58 

   
 ،1992 ،6-5ع.عبد السبلـ حرماف، مظاىر العقاب البد٘ب كآثاره على الطفل، آّلة اٞتزائرية للعلـو القانونية كاإلقتصادية كالسياسية،  -   

 .67.ص
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عتداءات على إلنتشارا ملحوظا فيما ٮتص اٞترائم السلوكية كاليت ٘تثل اإ اٞتزائرم آّتمعيشهد إذ         
 85تفعت نسبتو إٔب ر إاألسرة كاإلخبلؿ باَلداب العامة، كأىم ىذه اٞترائم كانت الفعل ا١تخل باٟتياء كالذم 

عتداءات ضد األسرة كاَلداب إلبا١تئة من ٣تموع ا 44، مشكلة بذلك 2013مقارنة ب  2014با١تئة سنة 
  59.يوميا حاالت 8يشهد فيها أزيد من  اٞتزائرم العامة اليت غدا آّتمع

الوطٍت ُب عرض ٟتصيلة جرائم القانوف العاـ أنو ًب  لؤلمنحيث كشفت مصاّب الشرطة القضائية        
، تورط فيها ما يربو 2014لسنة عتداءات ضد األسرة كاَلداب العامة إلقضية خاصة با 1591 معاٞتة

 .60النساءمن  93 فيهامنهم السجن تورط  1354شخص ًب إيداع  2482عن
 قد زنا ااـر اليت يتعرض ٢تا الراشدكف أك القٌصر على حد سواءك غتصاب إلاٟتديث عن الزنا، اكإف          

عتداء إجرائم  4تسجل أزيد من  اٞتزائر ٖتولت إٔب كاقع معيش ٬تب مواجهتو بكل األساليب بعد أف صارت
كىو رقم متقارب ضمن كل من كل يـو    كما يقارب جرٯتتُت جنسيتُت ،على األسرة كإخبلؿ باَلداب العامة

 .61اٞتزائرم كآّتمع  ة٤تافظ اييعتقد أهن اتُب ٣تتمع كىو رقم ٥تيف فعبلا١تغرب كتونس 
أحصت قيادة الدرؾ الوطٍت أرقاما جد ٥تيفة حوؿ األحداث ا١تتورطُت ُب اٞترٯتة ككذلك كقد        

ما معدلو  2015األحداث ضحايا اٞترٯتة، حيث قدر عدد القضايا ا١تعاٞتة ُب األربعة أشهر األكٔب من عاـ 
 .62أنثى 307حدثا منهم  802

ُب   من ا١تغربيات يتعرضن للعنف  %63كفيما يتعلق ّترائم الضرب كاٞترح سجل ا١تغرب ما نسبتو       
 %61من النساء يتعرضن للعنف الزكجي ك %63ف ، كإ 63تهديد بالقتلالغتصاب ك إلضرب كاالرح ك صورة اٞت

يتورطوف ُب حاالت عنف مع زكجاهتم،  10 أصلرجاؿ من  7 أف أيضاكضحت الدراسة أك  األسرمللعنف 
64عاما تتعرض للعنف اٞتنسي 30ك16الفئة العمرية ما بُت  أف إٔب كأشارت

 .%54بنسبة  

                                                           
59
 .07. ص ،2009 -03 - 01 كىراف، األمة العربية  ةة، جريدبا١تئ 82رتفاعا ب إٞترائم اٞتنسية تسجل ، ا٤تمد شيحات  - 

60
 ،اٞتزائر. 12/2014/ 03موقع ا١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت ،  -  

61
 .07، ص. 2012 - 06 -19يـو  ،ا١تساء، جريدة ا١تخدرات الصلبة، زنا ااـر ك ا١تشركبات الطاقوية،  رشيدة ببلؿ - 

62
األرقاـ ال تكفي لردع اٞترٯتة  عميد الشرطة لعراس بعزيز من مديرية الشرطة القضائية با١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت، قاؿ إف " حسب ما أكده - 

 موقع ا١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت، اٞتزائر. ."تكثيف اٞتانب التحسيسي للتقليل منها  كسط آّتمع اٞتزائرم، بل ٬تب الًتكيز على
63

، ٣تلة العريب اٟتر، معيات النسائية متهمة بالتحريض على تفكيك األسرللعنف كاٞت غتصاب كهتديد بالقتلإرح كضرب ك ج ،لطيفة العركسٍت   -
 .47، ص. 2015، ا١تغرب -طنجة 

64
 .2015ا١تندكبية السامية للتخطيط، الرباط،  ا١تغربية، اإلحصاءمديرية تقرير، خد٬تة درعاكم،    - 
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 %. 41اإلنفاؽ على ا١ترأة كاألسرة من طرؼ اَلباء نسبة  كبا١تغرب سجلت كذلك  جرائم عدـ         
كللتذكَت فهذه األرقاـ تبقى نسبية لكوف %. 2,9، كالعنف اٞتنسي بنسبة %18النفسي بنسبة  كجرائم العنف 

 .65ا١ترأة ا١تغربية تتحفظ كثَتا ُب اإلفصاح عن كضعيتها ُب ىذا آّاؿ
ربية حوؿ شيوع ظاىرة زٗب ااـر ا١تغادكؿ ال مشل  أ٧تز بركما ضمن دراسة إجتماعية   كحسب ْتث        

كتبُت  ع إناث ٘تثل كل منهن أسرةػإجراء مقاببلت محيث ًب ىائلة، نسب ىذا النوع من اٞترائم  أفتضح إ
األ٪تاط شيوعا ُب ىذه اَلفة ىي  أكثركثبت أف   ااـر ااٟتاالت تعٌرضن لزن  با١تائة من 10من اإلجابات أف 

  .حاالت من اإلعتداء 08ضمن  66بتونس مثبل  حاالتػبا١تائة من ال 75حيث ٘تثل  بنتوإب األبعبلقة 
، فإٌف مراكز الصحة اإل٧تابيةل ظكىذا ُب         تيؤكد أهٌنا تستقبل  بتونس  التكتم على أرقاـ قضايا زنا ااـر

كما  غياب األرقاـ اٟتقيقية إٔب التكتم داخل العائبلت ٕتنبا للفضحية يرجعحالة. ك  30سنويا ما ال يقٌل عن 
على الضحية الصمت خوفا من العقاب أك تفرض ، اافظة ة جتماعية ك الثقافية ك التقليديإلالبنية ا تفرضو 

  .على ٘تاسك األسرة أك خوفا من رٌدة فعل آّتمع اإلبتزاز أك الفضيحة حفاظا
  .2014خبلؿ سنة  67اـر ا أطفاؿ لئلعتداء اٞتنسي من 9غَت أف بعض اإلحصائيات تيؤكد أيضا تعٌرض     

 17 حوإب  2015من سنة خبلؿ السداسي األكؿ باٞتزائر أحصت مصاّب الدرؾ كاألمن الوطنيُت ك        
كخبلؿ . عتداءات جنسية من أقربائهم سواء اَلباء أك األخوةإلأم تعرض األبناء  ، 68قضية تتعلق بزنا ااـر

كتشاؼ أغلبها ُب ا١تناطق إًب ،69حالة تتعلق بزنا ااـر عّب ٥تتلف مناطق الوطن 34ًب تسجيل  2014سنة 
  .عائبلت تتميز ٔتستول معيشي متواضع أك ُب مناطق معزكلة جداالداخلية أك ُب 

بعيدا ٘تاما عن الرقم اٟتقيقي كوف أف أغلب العائبلت ال  - حسب مصادر أمنية -كيبقى ىذا الرقم        
غَت أف الظاىرة ُب تصاعد مستمر كتستدعي ٖترؾ كفق للسابق ذكره  تقـو بالتبليغ عن عدد من القضايا،

 .جتماعية إلا١تختصة خاصة مصاّب اٟتماية اا١تصاّب 

                                                           
ص.  ،10/11/2011،الصباح األسبوعي، جرائم يصعب إثباهتا كنسبة كبَتة منها تتحوؿ إٔب قضايا طبلؽ ..ا٠تيانة الزكجية ،مصطفى ا٢تيصة - 65
12. 
 .2013يوليوز   28 -27يومي  7869العدد  ،جريدة اٟتركة، بسمة معبلكم  - 66
 .24، ص. 06/14/2014األسبوعي، الصباح جيل ال "يستثمر" ُب الزكاج،  مقاؿ بعنواف، ،طارؽ باٟتاج  - 67

 .14، ص. 2010 -10 -23 ،اٞتزائر نيوز ، جريدةرتفاع باٞتزائرإظاىرة زنا ااـر ُب ، مقاؿ بعنواف، مراد ٤تامد  - 68

69 
عتداءات اٞتنسية ضد األطفاؿ كاٞتنح ُب ببلدنا، فمصاّب األمن ا١تختصة من إلأضحت ظاىرة زنا ااـر تشكل إحدل أىم القضايا ا١تتعلقة باـ 

قـو بالتصريح فقط بالقضايا اليت يتم التبليغ عنها، إذ الكثَت من العائبلت تلجأ إٔب التسًت عن ىذه القضايا خوفا من الفضيحة،  تدرؾ كأمن كطٍت 
 ·كأف يتعرض األطفاؿ ا١تعنفُت للقتل أك التصفية من أقرب الناس إليهمكما أف أغلب ىذه القضايا غالبا ما تأخذ منحنيات خطَتة،  

http://africanmanager.com/site_ar/author/besma/
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قاعات ااكم ب كأحصت ا١تمارسات القضائية من خبلؿ أحكاـ ااكم اٞتزائرية الصادرة تفاصيلها        
قضية متعلقة بظاىرة العنف  6664 منهاشرعا، قانونا كأخبلقا  ةمرفوض اتموضوع ثَتة عنا١تقائق اٟت ذات

شخصا اٟتبس  6048شخصا أكدع منهم  8340حيث ًب توقيف  2015 بصفة عامة  لسنة ضد األصوؿ
سنة، كٓتصوص الضرب كاٞترح العمدم ضد  28ك 19، أغلبهم شباب تًتاكح أعمارىم ما بُت ؤقتا١ت

شخصا من  643، ًب إثرىا توقيف لنفس السنةقضية  2600فقد سجلت نفس ا١تصاّب من ضمنها األصوؿ 
 . 70سنة، كىنا ٯتكن تصور عمر األب أك األـ الضحية 40كهبل تتجاكز أعمارىم   89قاصرا ك 48 بينهم

، كوف األسرة 71كمشلت ا٠تطورة اإلجرامية فئة األطفاؿ أحد أىم ا١تكونات للكائن اإلجتماعي األسرة        
إٔب الطفل  من ا٢تيئات األساسية كالقاعدية اليت تقـو بعملية التطبيع اإلجتماعي للجيل اٞتديد، حيث تنقل

كتساىم مسا٫تة  عكىو ُب مراحل ٪توه األكٔب كل ما ٮتص من عادات كتقاليد كالقيم األخبلقية ا٠تاصة بآّتم
. كىي البيئة األكٔب اليت يبدأ فيها الطفل األكؿ تكوين ذاتو كالتعرؼ على نفسو عن 72فعالة ُب بنائو كترقيتو

  ، سواء ُب صورة السلب أك اإل٬تاب.73طريق عملية األخذ كالعطاء كالتعامل بُت أحضاهنا

ًب تسجيل  إرتفاع حاالت اإليذاء البد٘ب لؤلطفاؿ اليت تشكل نسبة عالية ضمن حاالت حيث        
ملفا ٘تثل اإلعتداءات  422اإلساءة ا١تعركضة على ا١ترصد الوطٍت ٟتقوؽ الطفل با١تغرب، إذ سجل ا١تركز 

من كإٔب غاية شهر أكت   2015اٞتزائرم لسنة اّب الدرؾ سجلت مص، ك  74البدنية من طرؼ أحد األبوين
رتكبوا إقاصرا  3032سنة مع تسجيل  18ضحية من القصر الذين ال يتجاكز سنهم  1865 نفس السنة

  .٥75تالفات كجنح ٥تتلفة
 76ألف حالة إجهاض إرادم 35حوإب  2014سجلت تونس سنة  كفيما يتعلق ّترائم اإلجهاض        

آالؼ حالة إجهاض  9أكثر من  سجلت اٞتزائر سنوياكذلك بالتساكم بُت القطاعُت العمومي كا٠تاص، ك 

                                                           
 .08، ص. 17/02/2016اإلعتداء على األصوؿ مؤشراإل٨تراؼ األخبلقي لؤلبناء، جريدة ا١تساء،  ىبة أيوب ، - 70
 .98، ص. 2003، الدار البيضاء، 2أٛتد أكزم، سيكولوجية الطفل كنظريات النمو النفسي، مطبعة النجاح اٞتديدة، ط  - 71
، 1. عبد ا١تطلب أبو سيف، تربية األطفاؿ باألسرة، ط ٤62تمد عبد ا١تنعم النور، آّتمع اإلنسا٘ب، مكتبة القاىرة اٟتديثة، )د س ف(، ص.  - 72

 ظل الشباب ُب لدل ا١تواطنة قيم تنمية ُب األسرة ناصر، مقاؿ بعنواف "دكر سعيد بن ؛ سعيد33، ص. 1997منشورات دار عبلء الدين، دمشق، 
 . 2008/ 05/ 12 -10اإلجتماع،  لعلم السعودية اٞتمعية تعقده ، اليت" ا١تعاصرة كا١تتغَتات األسرة"  العو١تة " مقدـ ١تؤ٘تر ٖتديات

 .82، ص. 1982، دار النهضة العربية، بَتكت، ٤3تمد لبيب النجيحى، األسس اإلجػتماعية للًتبية، ط  - 73

74
  

 .10-9. ، ص5/6، عدد مزدكج  2003مصطفى دنياؿ، شوقي بن يوب، سوء ا١تعاملة، ٣تلة للطفل حقوؽ،   -     
75

 ، الشراقة ، اٞتزائر.للدرؾ الوطٍت للمديرية العامة مكتب اٞتنوح كاإلجراـ بقسم الشرطة القضائية التابعة - 

 .02/10/2015 الديواف الوطٍت لؤلسرة كالعمراف البشرم بتونس - 76
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من  77طفل خارج إطار الزكاج 100يوميان  يولد كبا١تغرب سنويا كما يتجاكزه من حالة كالدة غَت شرعية .
 .78عنهم ُب الشارع يوميا طفبلن ييتخلى 24ألف أـ عازبة، كأف  200طرؼ 

اليت ترصد تنامي ىذه الظاىرة كتتبع  مصداقية األرقاـ كاإلحصائياتكٕتدر اإلشارة ىنا إٔب أف          
 لعدة اعتبارات أ٫تها: غَت دقيقة كال ٗتضع للمنطق العلميمساراهتا 

ىي من السلوكيات ا١تسكوت عنها ألهنا تعتّب من خصوصيات كما سبق ذكره  جرائم األسرةإف  -أ   
 .ُب الغالب  لسرية ىذه العمليات ك اليت ال ٭تق ألحد اإلطبلع عليهااألسرة 

كما ّٔا من مؤشرات تعكس بساطة حجم  ىذا النوع من اٞترائمإف ما يتوفر من بيانات رٝتية حوؿ  -ب  
إ٪تا ىي بيانات عن حاالت ٤تدكدة جدا ٖتاؿ للقضاء كيفصل  ،عتبارىا ظاىرةإا١تشكلة للدرجة اليت ال ٯتكن 

مع إختبلؼ اإلحصائيات ا١تعلن عنها من ىيئة إٔب  كىي بالتإب ال تعكس اٟتجم اٟتقيقي للظاىرة فيها
  . أخرل

كأماـ ىذا الوضع كمثلو كمن خبلؿ إستقراء األحكاـ اٞتزائية كاإلطبلع على األحكاـ القضائية         
اٟتماية اٞتزائية ٔتا يشمل ٚتيع اٟتاالت  ا١تغاربية ٧تد أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت إعتمدكا فلسفة التوسيع ُب مظاىر

كاألكضاع ٔتختلف موضوعاهتا ٟتمايػة األسرة، بتقرير ا١تسؤكلية اٞتزائية للمعتدل على نظاـ األسرة من جهة، 
كمن جهة أخرل ٧تد إعتماد نظاـ إجرائي ٭تقق نوع من التكامل كالتناسق لتحقيق غايات اٟتماية ا١توضوعية 

١تا للقانوف نة أفرادىا من العقاب على ا١تصلحة العامة ُب متابعة اٞتناة كزجرىم .للركابط األسرية كحصا
 . 79من إجراءات جزائية تقارب معوٛتائي زجرم كردعي، كٔتا ي اٞتنائي من طابع

كإف ٖتقيق ىذا التقارب ضمن ىذا السياسة اليت إنتهجها ا١تشرعوف ا١تغاربيوف تّبر مدل إىتمامو        
، من خبلؿ إستقراء  ك ٖتليل 80ْتماية األسرة كمراعاتو لطابعها ا٠تاص، كىذا يدفع على دراسة ىذه الفلسفة

صوص اإلجرائية ذات الصلة، بإتباع ػػالننصوص قوانيُت  العقوبات ا١تغاربية كالنصػوص العقابية ا٠تاصة، ككذا 
شريعات ا١تغػاربية ، كبذلك سنحػاكؿ ػن أحكاـ ضمن التػػػا١تنهج اإلستنباطي كٖتقػيق ا١تػقارنة فيما ٯتاثلها م

 اإلشكاليات أ٫تها تتجلى ُب : ناإلجابة على ٣تمػوعة م
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 2014 .،  24، العيوف ا١تغريب ىكذا ٖتولت ظاىرة زنا ااـر إٔب طاعوف ينخر آّتمع، مناؿ كىٔب  - 

إحصائيات منظمة اليونيسيف، كإنصاؼ، كالعصبة ا١تغربية ٟتماية الطفولة خبلؿ ندكة نظمتها إحدل الصحف ا١تغربية بالدار البيضاء، من  - 78
 .من القانوف اٞتنائي 446ُب حاؿ ٓب يتدخل ا١تسؤكلوف ا١تغاربة بإعادة النظر كتعديل الفصل  %50سنة القادمة بنسبة  20رتفاع العدد خبلؿ الػإ

 .96، ص.  2010، دار الكتاب اٟتديث، القاىرة،  1عصاـ حسُت ،فلسفة التجرٙب كالعقاب الشرعية ُب ٕتزئة القاعدة اٞتنائية، ط  - 79
 ٛتيدك زكية، ا١ترجع السابق.  - 80
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عة على األسرة، ػرائم الواقػُب ردٌع اٞت التساؤؿ عن مدل ٧تاعة السياسة اٞتنائية للمشرعُت ا١تغاربُت         
كٖتقيق اٟتماية ٢تا ؟  ففيما بدت مظاىر اٟتماية كا١تعاٞتة التشريعية لتقرير اٟتماية اٞتزائية لؤلسرة ضمن 
كمل للحماية ا١توضوعية لؤلسرة ؟ كإٔب أم مػدل 

ي
العبلقات اليت ٖتكمها ؟ كما ىو اإلطار اإلجرائي ا١ت

ربية فيما بينها لضماف ٛتاية الرابطة األسرية ك بالتإب حصوؿ األمن اإلجتماعي ُب توافقت التشريعات ا١تغا
 ىذا آّاؿ ؟ 

٘تثلت ُب  كُب إختيارنا ١توضوع ٛتاية األسرة جنائيا بالقانوف اٞتزائرم فقد تلقينا بعض الصعوبات،        
لتو ضمنو، كاليت ُب نفس الوقت يعّب ٤تاكلة تقريب ا١تعا٘ب الذم فرضتو ا١تصطلحات الواردة بكل تشريع كدال

 عنها ٔتصطلح أخر ضمن تشريع بلد أخر ، كاليت حًرصتي على رٝتها كما جاءت ضمن كل تشريع.
كتعد مسألة التسارع التشػريعي للنصوص اٞتزائية ضمن التشريع اٞتزائرم عقبة أخرل ضمن موضوع       

ضمن   81لقانوف اإلجراءات اٞتزائية كإستحػداث 14/01كتعػديل قانػوف العقػوبات ٔتوجػب األمػر البحث،
الفصل الثا٘ب مكرر ٖتت عنواف  األكؿالتحقيق بالباب  كإجراءُب مباشرة الدعول العمومة  األكؿالكتاب 

متناع إلا األسرة  كًتؾ باألسرة،تطبق ضمن اٞترائم ا١تاسة  أفٯتكن  كاليتكما يليها  مكرر 37الوساطة با١تادة 
     .عن تقدٙب النفقة عدـ تسليم طفل مالعمد
جعل من العمل  جراءات ا١تستحدثةإلُب ا اٞتذرما١تثوؿ الفورم ىذا التحوؿ  إجراء  ستحدثإك         

عتماد ىذه التدابَت كدراسة إكمراجعة  ٖتيُت إلعادة أكّب ٦تا يستغرؽ كقت، ٤تل مراجعة ا١تقدـ
نفرد ّٔا ا١تشرع إجراءات إلف ىذه اأخاصة ك  باألطركحة،اضر ا٠تاص   ضمن العمل  فاعليتها  مدل

 .82األسرةجاءت لغاية كفلسفة تشريعية تضمن ٛتاية  كأهنااٞتزائرم 
كمراجعتو بكل تشريع مستحدث، باإلظافة  ا١توضوع بالدراسة إلحاطةكقت أكّب تطلب  ذا كلوفه        

كاإلجتماعية اليت كاف ٢تا األثر على توقيف  إٔب ما شهدتو الساحة التونسية من تغَت لؤلكضاع السياسية
العمل ببعض اللوائح التنظيمية كالنصوص ا٠تاصة ُب حُت بقيت القوانيُت العامة بدكف تغيَت ذات الصلة 

 باللوائح ٤تل اإللغاء كخاصة ما تعلق بتنظيم كسَت ا١تؤسسات كا٢تيئات اإلجتماعية ذات اإلىتماـ باألسرة.

                                                           
81
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العمل  آليات كا١ترسـو ا١تتضمن 15/01صدكر القانوف ا١تتضمن صندكؽ النفقة  إٔب باإلضافة  كما تضمنو إستحداث قانوف ٛتاية ا١تسنيُت   - 
، ٭تدد  2016فّباير سنة  11وافق ا١ت 1437ٚتادم األكٔب عاـ  2مؤرخ ُب  62 -16رقم   مثل ا١ترسـو التنفيذم ا١تتعلق بالوساطة العائليةبشأنو 

 .09، اٞتريدة الرٝتية عدد رقم كيفيات تنظيم الوساطة العائلية كاإلجتماعية إلبقاء الشخص ا١تسن ُب كسطو العائلي
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لى البحث ُب ىذا ا١توضوع لتحقيق مقارنة أفضل كإستقراء فكر ا١تشرع اٞتزائي ىذا األمر شجعنا ع     
 ٟتماية األسرة . 

 -وعهاػدراسة كموضػال لع ا١تتخصصة كنظرا ػرؼ قلة ا١تراجػأف ىذا ا١توضوع يع افة إٔبضباإل        
فقد كانت أغلب الدراسات ُب كتب علم اإلجتماع بعيدة عن الدراسات القانونية ك تناثرىا، مع أف  -األسرة

الدراسػات ا١تتخصصة ُب اٟتماية اٞتنائية كانت بالقوانُت ا١تقارنة مع ما ترادؼ من صعوبة اٟتصوؿ عليها، 
 كاللغة ا١تكتوبة ّٔا. 

 تقتضي اإلطبلع على أحكاـ اإلجتهاد القضائي الوطػػٍت كا١تقارف  كاليت  ٍب ىناؾ طبيعة  ا١توضوع كاليت       
شكلت فيما بعد مصدرا للمشرع ُب سٌد بعض الثغرات القانونية، كصعوبة اٟتصوؿ عليها مباشرة من ا٢تيئات 

اٞتزائية ا١تغاربية ا١تصدرة ٢تا. ٦تا حذا بنا إٔب اإلعتماد  على األحكاـ كالقرارات القضائية ا١تشار إليها بآّبلت 
ُب ىذه الدراسة إثراء للموضوع ٨تو غاية كضع خارطة طريق إلعتماد قانوف جنائي خاص ْتماية األسرة 

 بتفصيل أحكامو كإجراءاتو. 
  :كلئلجابة على األسئلة سالفة الذكر، سنقسم موضوعنا ىذا إٕب بابُت      

  اٟتماية ا١توضوعية للرابطة األسرية كفق التشريعات اٞتنائية ا١تغاربية :الباب األكؿ
 ريعات  اٞتنائية ا١تغاربية. ػػسرة كفق التشلؤلاٟتماية اإلجػرائية  : الباب الثا٘ب



 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول
الحماية الموضوعية  للرابطة األسرية وفق 

التشريعات الجنائية المغاربية
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ا١تغاربيوف بنسق تشريعي غايتو ٛتاية كياف األسرة من األفعاؿ ا١تاسة بنظامها  يوفتدخل ا١تشرعوف اٞتزائ       

إلستقرار العبلقات األسرية بُت أفرادىا، كضمانا لؤلداء األفضل لؤلسرة ضمن فلسفة التفاعل كالتكامل ضمانا 
فقرركا من أجل  2، كسعيا لًتابطها كمكافحة كل ما يعرض أركاهنا للخطر، كأكاصرىا لئل٨تبلؿ1بينها كبُت آّتمع

كن تسميتها ّترائم العنف األسرم أك اإلجراـ ذلك نصوصا قانونية لتجرٙب بعض األفعاؿ كالعقاب عليها، كاليت ٯت
 النطاؽ األسرم األسرم. كعرؼ ىذا األخَت بأنو " تلك األ٪تاط اٟتديثة اليت تتنوع إليها الظاىرة اإلجرامية داخل

تًتؾ آثارىا ُب اٞترٯتة،  الواحد، بسبب ما يستجد ُب اٟتياة اإلجتماعية من ظركؼ كما يطرأ عليها من متغَتات
 .3ن شكلها كمن كسائل إ٘تامها"فتغَت م

ك غالبا ما تكوف جرائم األسرة نإتة كذلك عن إختبلؿ كحدة األسرة ك٘تاسكها، كنإتة عن ضعف الًتبية      
  .4ا٠تلقية. كمؤدية ُب النهاية إٔب التفكك كاإل٨تبلؿ، كإٔب تدمَت األسرة ك قطع صبلت القرابة كصبلت الرحم

 ُتا١تشرع فإف ،5جتماعيةإلا اَلفات كنبذ ا١تعاشرة كحسن الًتابط على حياهتا ُب تعتمد األسرة كانت ك١تا     
األسرة،  بًتابط ا١تساس شأهنا من اليت األفعاؿ ٕترٙب فلسفة خبلؿ من ،ا١تقومات ىذه بقاء علىوا حرص ُتا١تغارب

6ٔتختلف مكوناهتا األسرةكالقضائية ١تؤسسة  لحماية القانونيةٖتقيقا ل
 . 

كتستمد تلك األفعاؿ آّرمة خصوصيتها من طبيعة العبلقة اليت تربط أفرادىا، فدراستها تكوف كفق تصنيفها      
ٍب التوجو لئلحاطة ٔتعرفة حدكد التجرٙب ضمن فلسفة ا١تشرع   كمعرفة اٞتزاءات ا١تقررة ٢تا، ) الفصل األكؿ(،

 لحة األسرة الفضلى، )الفصل الثا٘ب(.         اٞتزائية اليت راعى فيها الرابطة األسرية ا١تميزة، كمص
 

  
                                                           

 .16ص.  ،1998 ر،مص العربية، نهضةالدار  ،7 األسرة كآّتمع، ط ،علي عبد الواحد كاُب  - 1

 ُب العلـو بلخَت سديد، اٟتماية اٞتنائية للرابطة األسرية ُب الفقو اإلسبلمي كالقانوف اٞتزائرم، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت -2
 .25، ص. 2006 -2005اإلسبلمية، جامعة باتنة، 

الضعيف لتسخَته ُب ٖتقيق أىدافو كأغراضو  علىكيعرؼ العنف بأنو "٪تط من أ٪تاط السلوؾ العدكا٘ب كالذم يظهر فيو القوم سلطتو كقوتو  - 3
العنف األسرم  . عبد ا بن أٛتد العبلؼ،ا٠تاصة سواء كاف ىذا العدكاف لفظي أكجسدم أك جنسي ٦تا يًتتب عليو أضرار نفسية بدنية إجتماعية

 ،حسُت عامر، جرائم األسرة.. بداية اإلهنيار فتحي ،09، ص. 2009، ضره على األسرة كآّتمع، مذكرة ماجستَت ٗتصص العبلج األسرم، الرياكأثا
  .26، ص. 2006مركز اٟتضارة العربية، القاىرة،  ،1ط 

 .20، ص. 2005، 1جّبين علي اٞتّبين، العنف األسرم خبلؿ مراحل اٟتياة، مؤسسة ملك ا٠تَتية، ط  - 4
 قانوف األسرة اٞتزائرم.  من 03. كىذا ما أشارت إليو ا١تادة ٤23تمد كرادة، ا١ترجع السابق، ص.  - 5
 .18ص.  ،1996خالد بنيس، دعاكل اٟتالة ا١تدينة، منشورات ٚتعية نشر البحوث كالدراسات القضائية، مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، الرباط،   -6
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 األول فصلال
 تصنيف الجـرائم الماسة بنظام األسرة 

عاجبل، فقد تكوف ىذه اٞترائم موجهة ضد  تأخذ جرائم األسرة أشكاال متعددة، تتطلب تدخبل  
يعٌت أف فردا أك أفرادا قد يتعرضوف  ااألطفاؿ كقد توجو من الزكج ضد زكجتو، أك من الزكجة ضد زكجها، ٦ت

. كبدافع اإلىتماـ من ا١تشرعُت ا١تغاربُت ْتمايتها، ٧تد أف  ا١تشرع اٞتزائرم قد 7للعنف األسرل داخػل األسرة
أدرج ُب الكتاب الثالث من تقنُت العقوبات ضمن الباب الثا٘ب فصبل ثانيا بعنواف" اٞتنايات كاٞتنح ضد األسرة 

.كبالرغم من أف ىذا العنواف غَت كاضح إال أنو ينطوم على ٛتاية مزدكجة من لؤلسرة كلآلداب كاَلداب العامة "
 ، كيضم ىذا الفصل سبعة أقساـ، ٖتتول على اٞترائم التالية: 8العامة نظرا للعبلقة الوطيدة بينهما

يلولة دكف التحقق من اإلجهاض، ترؾ األطفاؿ كالعاجزين كتعريضهم للخطر، اٞتنايات كاٞتنح اليت من شأهنا اٟت
شخصية الطفل، خطف القصر كعدـ تسليمهم، ترؾ األسرة، إنتهاؾ اَلداب، ٖتريض القصر على الفسق 

 كالدعارة. 

 اٟتالة لتنظيم بقواعدكٓب يكتف ا١تشرع اٞتزائرم ّٔذه اٞترائم، بل أدرج بعض ا١تواد ُب تقنُت اٟتالة ا١تدنية        

 بأحكاـ العقوبات قانوف جاء لذا ككفاهتم، كزكاجهم كالدهتم حيث مػن األسرة ألفراد ا١تدنية أك الشخصية

9 ا١تدنية اٟتالة قانوف ٔتخالفة تتعلق خاصة
 ا١تد٘ب القانوف نظم كمابتجرٙب بعض األفعاؿ ا١تاسة بنظاـ األسرة،   

 خبل٢تا كمن األسرة نظاـ ُب خلل إٔب يؤدم قد القواعد ّٔذه مساس ككل العائلي، باللقب ا٠تػاصة القواعد

فضل إعتماد  ا١تشرع اٞتزائرمكبرغم تعدد تصنيفات اٞترائم ا١تاسة ّٔذا النظاـ، إال أف  اإلجتماعي. النظاـ
 التصنيف على أساس موضوع اٟتماية الذم يقصده ا١تشرع من كراء ٕترٙب كل فعل.

الكتاب الثالث من القانوف اٞتنائي  الباب الثامن منكقد سار ا١تشرع ا١تغريب على نفس األمر ب               
 504إٔب  449لتناكؿ اٞتنايات ك اٞتنح ضد نظاـ األسرة ك األخبلؽ العامة ك خصص ٢تذه اٞترائم الفصوؿ من 

 منو.  470 - 466ا١تتعلق بتعزيز ٛتاية ا١ترأة كالطفل كخاصة الفصوؿ  24 -03القانوف من ا١تدكنة اٞتزائية ا١تغربية ك 

                                                           
. 07، ص. 2008، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، صحيفة الرياض ٞترائم العنف األسرل، مذكرة ماجستَت ةالشيباٗب، معاٞتمناحي نايف  - 7

. ٝتَتة بنت سآب بن عياد اٞتهٍت، عدـ اإلستقرار األسرم ُب آّتمع السعودم كعبلقتو بإدراؾ الزكجُت 22جّبين علي اٞتّبين، ا١ترجع السابق، ص.
  . 18، ص. 2008ات األسرية، د د ف، للمسؤكلي

 ٛتيدك زكية، ا١ترجع السابق. - 8
 .2010نوفمّب  04ك  03إشكالية ملتقى منظم من طرؼ جامعة جيجل بعنواف اٟتماية اٞتزائية لؤلسرة ُب التشريع اٞتزائرم يومي  -  9
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 214إٔب  211كالفصل من  210ك 203كٓب يذىب مذىبا مغاير عن ذلك ا١تشرع التونسي ضمن الفصلُت       

من ـ.ج ، كأدخلها ضمن اٞتزء الثا٘ب ٖتت مسمى اإلعتداء على الناس بالباب   224إٔب 218كبالفصوؿ من 
زائرم أك ا١تشرع األكؿ ٖتت تصنيف " اإلعتداء على األشخاص " دكف أف ٯتيزىا بقسم خاص مثل ا١تشرع اٞت

مكرر جرٯتة  227كأدخل ضمن الفرع الثا٘ب بالقسم الثالث ا١تتعلق ُب اإلعتداء بالفواحش  بالفصل  ا١تغريب.
السرقات من األصوؿ  266كالفصل  260ضمن الفرع الرابع  كالفصل  236اإلعتداء ٔتا يناُب اٟتياء، كالفصل 

 ة".على الفركع كجاء ٔتسمى جديد "اٞترائم اإلجتماعي
كأكؿ موضوعات اٟتماية الذم نبدأ بو ىو ٖتديد اٞترائم ا١تاسة بأساس نشأة األسرة، ك ما يًتتب عن       

اإلخبلؿ ْتقوؽ اإلخبلؿ باإللتزامات الناشئة عن ىذا الكياف )ا١تبحث األكؿ( باإلضافة إٕب ما يشمل حالة  
،باإلضافة إٔب  اٞترائم ا١تاسة بصلة القرابةمسمى  ، كالنظر إٕب ما ٯتس بإمتداد عبلقات ىذا الكائن ضمن األكالد

 دراسة حالة تقرير اٟتماية ١تا ينشأ من إعتبار ٢تذا الكياف من اٞترائم ا١تاسة بو )ا١تبحث الثا٘ب(.

 المبحث األول
 وباإللتــزامات األسرية الجـــرائم الماسة بقواعد بناء األسرة

حرصان من ا١تشرعُت ا١تغاربُت على أ٫تية كياف األسرة، فقد جعلوا ٛتايتها سابقة إٔب بنائها، فاألساس          
الذم تقـو عليو سعادة البشرية ك صبلح آّتمعات اإلنسانية يبدأ جليا ُب تكوين األسرة على أساس متُت ىو 

ُب  ، الذم يعد أىم عبلقة ُب تدعيم ركابط اإلستقرار. إذ قد ترتكب جرائم أثناء إبراـ عقد الزكاج10عقد الزكاج
 .11على أساسو تبٌت كافة العبلقات األسرية األخرل األسرة ك

 مواد مدكنة ىتماـ الكبَت ضمنإلبا تقد حظيف األسرةُب قياـ  األساسيةالزكاج اللبنة  ك بإعتبار مؤسسة       
لقانو٘ب فيما يتعلق بتسجيل عقد الزكاج آليات خاصة األسرة ا١تغربية، إذ جعل ا١تشرع ا١تغريب ضمن نظامو ا

اطتو ػإذ أح كالرغبة ُب تعميم نظاـ اٟتالة ا١تدنية األسرةربط الصلة بُت مؤسسة قضاء  إطارُب ىذا ك لضبطو، 
ا٢تدؼ  إلبرامو،كحددت إجراءات إدارية كشكلية  بشكل غَت مسبوؽ أحكاموجموعة من الضمانات كنظمت ػٔت

اٟتالة ا١تدنية  توجيو ملخص من العقد إٔب ضابط بإلزاـ  12التحايل ٓتصوصها منها ضبط طلبات الزكاج كتفادم
٤تل كالدة  ألحد٫تابالرباط إذا ٓب يكن للزكجُت أك  بتدائيةإلل كالدة الزكجُت أك إٔب ككيل ا١تلك باكمة ا

                                                           
 .02، ص. 2006عيسى حداد، عقد الزكاج، دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي ٥تتار، عنابو،  - 10
.67، ص. 1998، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، اإلسػكندرية، ةأٛتد ٭تي عبد اٟتميد، األسرة كالبيئ - 11

 
  .07، سلسلة البحوث القانونية، د.س.ف ،ص.  ٤1تمد الشافعي، اإلسم العائلي كالشخصي ُب نظاـ اٟتالة ا١تدنية،ط  - 12
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لو بُت  اٟتصوؿ على إذف مسبق تتوزع اٞتهات ا١تا٨تة ريةإلجباأنواعا أخرل من الزكاج  كما أخضعت  .با١تغرب
زكاج، كاٟتد األدٗب ػإتفاقية الرضا بال، كىو نفس الغرض الذم سعى لو آّتمع الدكٕب من خبلؿ قضائية كإدارية

تفاقية تسجيل عقود الزكاج كافة ّٔدؼ ٛتاية الزكجة كاألسرة إلقتضت اإذ إن الزكاج كتسجيل عقود الزكاج ػلس
،)ا١تطلب لتزاـ الناتج عن الزكاج كيكوف مآؿ ٚتيع ا١تعنيُت الضرر كالضياعإلطفاؿ حىت ال تتبلشى آثار اكاأل

 باإللتزامات األسرية )ا١تطلب الثا٘ب(. األكؿ( ىذه النتيجة اٟتتمية ٕتد أثرىا كذلك ضمن حالة ا١تساس 

 المطلب األول
 الجرائم الماسة بقواعد بناء األسرة 

يعد اإلىتماـ بقواعد بناء األسرة سياسة كقائية ُب ميداف ٛتاية األسرة، ١تواجهة ا٠تطورة اإلجرامية ا١تهددة      
للعبلقة األسرية ٔتا يضمن ا٠تبلص ٢تا عن طريق ٖتديد صور السلوؾ آّـر كاٞتزاءات ا١تقررة ٢تا. كتشمل 

 13من قانوف العقوبات 441ما نص عليو ا١تشرع ُب ا١تادة ا١تخالفات ا١تتعلقة ّٔذا اٞتانب ضمن التشريع اٞتزائرم 
ك بداية دراستنا ّترٯتة عدـ تسجيل عقد الزكاج ُب سجل اٟتالة ا١تدنية )الفرع األكؿ( ٍب جرٯتة زكاج قاصر دكف 

( ترخيص قضائي )الفرع الثا٘ب(، كننتقل بالػدراسة لئلحػاطة ّترٯتة زكاج قاصر دكف مػوافقة كلػيو )الفرع الثالث
كأخَتا معرفة أحكاـ جرٯتة زكاج ا١ترأة قبل إنقضاء فًتة العدة )الفرع الرابع(.ككل ىذا ضمن ما يقابلو من ٛتاية 

  ضمن التشريعات ا١تغاربية.  ةجزائي

 الفرع األول
 جـريمة عدم تسجيل عقد الزواج في سجل الحالة المدنية

خبلؿ قوانُت األسرة أك قوانُت اٟتالة ا١تدنية إلثبات ا١تغاربيوف تسجيل عقود الزكاج من  أكجب ا١تشرعوف       
شكلة ١تركز قانو٘ب أكٔب باٟتماية ١تا ينجر عنو من أكاصر، كرتب اٞتزاء على  عدـ 

ي
العبلقات اليت تربط األفراد، ا١ت

 .    14التسجيل كيكوف ىذا التسجيل ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية 

                                                           
 .2006ديسمّب20ا١تؤرخ ُب  23-06ا١تتضمن قانوف العقوبات ا١تعدؿ كا١تتمم بالقانوف رقم  1966يونيو  08ا١تؤرخ ُب  156-66األمر رقم  - 13
يفات تدكر حوؿ ٖتديد كظيفة السجل أك حوؿ إختلفت التشريعات ا١تغاربية قي إ٬تاد تعريف موحد لسجل ٟتالة ا١تدنية كاف كانت أغلب التعر  - 14

 إجراءات التسجيل فقط .
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 يتعلق باٟتالة ا١تدنية لؤلفراد من كالدة ة ٢تا يقصد ّٔا تسجيل كترسيم كل مااٟتالة ا١تدنية ُب القوانُت ا١تنظمك       
من طرؼ  هايتم ضبطكاليت  ا٠تاصة ّٔاتو الوقائع مع ٖتديد التاريخ كا١تكاف زكاج كطبلؽ، ٍب البياناتك   كفاةك 

 .15من قانوف اٟتالة ا١تدنية 1ا١تادة . كمن ذلك تعريف ا١تشرع ا١تغريب بضابط اٟتالة ا١تدنية

ٔتا أقرٌه من كجوبية  ،16 ا١تتعٌلق بتنظيم اٟتالة ا١تدنيةكىي نفس غاية ا١تشرع التونسي اليت يسعى ٢تا بالقانوف     
كالطبلؽ كبتحديده َلجاؿ مضبوطة ٢تذا التسجيل كالوفاة كالزكاج  تسجيل ٚتيع الرسـو ا١تتعلقة بالوالدة

كمنها عقد الزكاج إذ ٔتخالفة ذلك  نصبح أماـ  17الواجب إدراجها عند القياـ ٔتختلف التصاريح كللمعطيات
 حاالت التجرٙب.

 أوال
 حـاالت تجريم اإلمتناع عن تسجيل عقد الـزواج

تضمُت من خبلؿ السعي ل 18من مدكنة األسرة 15ا١تادة ٔتوجب تدخل النيابة العامة جعل ا١تشرع ا١تغريب       
بيانات ملخص عقد الزكاج برسم كالدة الزكجُت. فإذا ٓب يكن للزكجُت أك أحد٫تا ٤تل كالدة با١تغرب، فإف ىذا 

١تا للنيابة  عتباران إبتدائية بالرباط، قصد السهر على تنفيذ اإلجراء إلا١تلخص يوجو إٔب ككيل ا١تلك لدل اكمة ا
ُب ىذا آّاؿ سيعمل على التخفيف  -النيابة العامة-إذ أف تدخلها  ختصاص ُب قضايا اٟتالة ا١تدنيةإالعامة من 

 .19من ٣تموعة من األعباء على الزكجُت

                                                           
 5054 اٞتريدة الرٝتية رقمية، ا١تدن ا١تتعلق باٟتالة 37-99بتنفيذ القانوف رقم  1423من رجب  25صادر ُب  1-02-239ظهَت شريف رقم  -15

يقصد بعبارة "اٟتالة ا١تدنية" ُب ىذا القانوف كُب النصوص التنظيمية الصادرة " 2002 ّبفمنو  7 ا١توافق ؿ - 1423رمضاف  2 الصادرة يـو ا٠تميس
الوقائع ا١تدنية األساسية لؤلفراد من كالدة ككفاة كزكاج كطبلؽ. كضبط ٚتيع البيانات ا١تتعلقة ّٔا من حيث  مكترسيلتطبيقو نظاـ يقـو على تسجيل ك 

يقـو ضابط اٟتالة ا١تدنية ا١تختص بتحرير رسم مستقل لكل من كاقعيت الوالدة كالوفاة كبياف ، نيةنوعها كتاريخ كمكاف حدكثها ُب سجبلت اٟتالة ا١تد
 . ىامشي للزكاج كالطبلؽ. ك٭تدد شكل الرسم ٔتقتضى نص تنظيمي

 .1957ا١تؤرخ ُب أٌكؿ أكت  3القانوف عدد  -16
17

يتعلق  بإثبات كل زكاج ٓب يكن موضوع عقد ٤ترر أك  1971سبتمّب سنة  22الػموافق  1391شعباف عػاـ  2مؤرخ ُب  65 -71أمػر رقػم  - 
:إف كل قراف إنعقد قبل صدكر ىذا األمر ك نتج منو أكالد ك ٓب يكن موضوعا  1ا١تادة  -ا١تواد ا١تتعلقة بالتسجيل  -منسوخ ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية 

دنية، ٯتكن أف  يقػيد ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية، مع مراعاة ٚتيع األحكاـ ا١تخالفة، ك ألم إجراء ك ال ألم عقد ٤ترر أك منسوخ ُب سجبلت اٟتالة ا١ت
:٬تػوز لكل من يعنيو األمر أف يوجو إٔب رئيس اكمة اليت إنعقد  2ذلك  بعد اإلطبلع على حكم صادر ضمن الكيفيات ا١تبينة فيما يلي: ا١تادة

:إف اٟتكم الصادر غَت قابل  5عل ىذا القراف معًتفا بو قضائيػا  ك كذلك التاريخ الذم إنعقد فيو.ا١تادةالقراف ُب دائرة اختصاصها, طلبػا يرمى إٔب جػ
:ينسخ منطوؽ اٟتكم ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية التابعة ١تكاف ا١تيبلد ك ُب السجبلت القنصلية ك ذلك  7ا١تادة إلسػتعماؿ أم طريق من طرؽ الطعن.

                 بطلب من ككيل الدكلة.       
نسخة توجو إٔب قضاء األسرة بالرباط الفإف  ،حد٫تا ٤تل كالدة با١تغربأل" إذا ٓب يكن للزكجُت أك  من مدكنة األسرة بنصها  4 الفقرة15ا١تادة   - 18

 ( بتنفيذ القانوف رقم 2004فّباير  3) 1424من ذم اٟتجة  12صادر ُب   1-04-22ريف رقم ػػظهَت ش. بالرباط اإلبتدائيةكإٔب ككيل ا١تلك باكمة 

 .418، ص. 2004فّباير  5الصادرة يـو ا٠تميس  5184اٞتريدة الرٝتية رقم  ٔتثابة مدكنة األسرة 03-70
ا١تغربية، األياـ ٤تمد الصخرم، مقاؿ بعنواف "تدخل النيابة العامة ُب قضاء األسرة"، منشور ٔتجلة ا١تعهد العإب للقضاء، كزارة العدؿ، ا١تملكة  -  19

 .36 .ص ،2004 الدراسية حوؿ مدكنة األسرة، شتنّب

javascript:void(null);
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كخبلؼ ىذا رتب ا١تشرع اٞتزائرم جزاءات على ٥تالفة ماىو ميتطلب كإجراء أك شرط ُب تسجيل الزكاج،       
اليت تلـز ضابط  20ؽ.ح. ـ 72ة عدـ تسجيل عقد الزكاج ُب حاؿ ٥تالفة نص ا١تادة أساس جرٯت علىفهو يكيف 

اٟتالة ا١تدنية بتسجيل عقد الزكاج ُب سجبلتو حاؿ إ٘تامو أمامو كيسلم إٔب الزكجُت دفًتا عائليا مثبتا للزكاج، إذ 
 .21الزكاج داٞتزائية على ضابط اٟتالة ا١تدنية ُب حالة ٥تالفة الشركط الواجبة لتحرير عق ةتًتتب ا١تسؤكلي

فإذا كاف ضابط اٟتالة ا١تدنية ىو الذم تلقى التصريح بإرادة الطرفُت الراغبُت ُب الزكاج فيكوف قد سجل        
ا١تدنية فيوقع عليو كل من ضابط اٟتالة  إرادهتم ُب الزكاج ُب نفس الوقت، ألف العقد ٭ترر ُب سجل الزكاج باٟتالة

ا١تدنية كالزكجُت كالوٕب، كالشاىدين، أما إذ كاف ا١توثق ىو الذم حرر عقد الزكاج فيجب عليو أف يرسل ملخصا 
عن العقد ُب أجل ثبلثة أياـ إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية الذم يقـو بنسخو ُب سجل اٟتالة ا١تدنية خبلؿ مهلة 

إستبلمو كيسلم إٔب الزكجُت دفًتا عائليا كيكتب بياف الزكاج على ىامش عقد ميبلد كل  ٜتسة أياـ من تاريخ
فدكر ضابط اٟتالة ا١تدنية يقتصر على تسجيل عقد الزكاج ُب كثائق اٟتالة ا١تدنية ك يسلم  .22كاحد من الزكجُت

 .للزكجُت دفًت الزكاج ال غَت

اءات خاصة ُب إبراـ عقد الزكاج ٦تا يًتتب عليو من إختبلؼ كىذا ٓتبلؼ ما أكرده ا١تشرع ا١تغريب من إجر       
من إجراءات إدارية لتسجيل عقد  الزكاج ض 65ا١تادة أثار ٥تالفة إجراءات التسجيل، إذ أكرد ا١تشرع ا١تغريب ب

 اإلذفطلب  من خبلؿ، أكال تقدٙب  24كىذا يعكس تشدد ا١تشرع  ا١تغريب ُب مسألة توثيق الزكاج . 23األسرةمدكنة 
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 .2014غشت  20، الصادرة بتاريخ 49
 .107، ص. 2000، دار ىومة، اٞتزائر، 2بن عبيدة عبد اٟتفيظ، اٟتالة ا١تدنية كإجراءاهتا ُب التشريع اٞتزائرم ، ط   - 21   

  .34بن عبيدة عبد اٟتفيظ، نفس ا١ترجع، ص . - 22
العقد كيضم  إبراـل  سرةاألأكال : ٭تدث ملف لعقد الزكاج ٭تفظ بكتابة الضبط لدل قسم قضاء : على أنو األسرةمن مدكنة  65تنص ا١تادة  -23

 :كىي اَلتيةالوثائق 
 ؛بتوثيق الزكاج ٭تدد شكلو كمضمونو بقرار من كزير العدؿ اإلذفمطبوع خاص بطلب  - 1  

 ؛نسخة من رسم الوالدة يشَت ضابط اٟتالة ا١تدنية ُب ىامش العقد بسجل اٟتالة ا١تدنية إٔب تاريخ منح ىذه النسخة كمن أجل الزكاج  - 2 

 ؛بقرار مشًتؾ لوزيرم العدؿ كالداخلية إصدارىاشهادة إدارية لكل كاحد من ا٠تطيبُت ٭تدد مضموهنا كطريقة    - 3

 ؛بقرار مشًتؾ لوزيرم العدؿ كالصحة إصدارىاشهادة طبية لكل كاحد من ا٠تطيبُت ٭تدد مضموهنا كطريقة    - 4
 . ا١تستندات ا١تشار إليها أعبله ك٭تفظ برقمو الًتتئب ُب كتابة الضبطعلى ملف  اإلذفا١تكلف بالزكاج قبل  األسرةثانيا: يؤشر قاضي 

 للعدلُت بتوثيق عقد الزكاج . األخَتثالثا : يأذف ىذا  
كثيقة عقد الزكاج " تعتّب على أف بنصها مدة ا٠تمس سنوات ،  أجل لتسجيل عقود الزكاج كىي 16األسرة ُب مادهتا  مدكنةحددت  كقد  - 24

انتقالية ال تتعدل ٜتس لؤلزكاج ا١تغاربة الذين ٓب يوثقوا عقود الزكاج،  ا١تقبولة إلثبات الزكاج، كأف توثيق عقود الزكاج ٬تب أف يتم ُب فًتة تعتّب الوسيلة
انوف عقودىم قبل ىذا األجل يصَتكف خارج إطار الق أف األزكاج الذين ٓب يوثق -ُب حالة عدـ إجراء أم تعديل لتمديد األجل  - كىو ما يعٍت

رموف تبعا لذلك من  .اٟتقوؽ القانونية النإتة عن عقد الزكاج مثل اإلرث كنسب األبناء ك٭تي
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ا١تؤرخ ك ا١توقع  على أف الطلب 65من ا١تادة األكٔبملف الزكاج كأكد ُب الفقرة  عتّبه من كثائقإك  .25بتوثيق الزكاج
. كيتضمن 26ٔتطبوع خاص ٭تدد شكلو كمضمونو بقرار من كزير العدؿ يقدـ من أحد الطرفُت أك كبل٫تا،

  .زكاج التعدد  يد بُت نفس الطرفُت أكعن نوع الزكاج ا١ترغوب فيو ىل ىو زكاج أكؿ أك عقد جد معلومات 
  ُب تلقي عقد الزكاج من طرؼ عدلُت منتصبُت لئلشهاد بدائرةات السابقة، ىذه اإلجراءملخص تمثل كي     

ُب السجل ا١تعد لذلك  اكمة اليت يعمل ّٔا قاضي األسرة ا١تكلف بالزكاج ٍب تسجيل نص العقد إختصاص
 .الزكجُت  ا١تدنية ل كالدةكتوجيو ملخصو لضابط اٟتالة 

صدكر إذف بتوثيقها من طرؼ  ال تنشأ ّٓرد ،العبلقة الزكجية إلثباتكثيقة عقد الزكاج كوسيلة مقبولة  كإف     
تلقيها من طرؼ عدلُت كيضمن العدالف ُب كثيقة الزكاج فصو٢تا  تتوقف على كإ٪تا ،قاضي األسرة ا١تكلف بالزكاج

ا١تيبلدم كيوقع العدالف أسفل كل ك  قي الشهادة باٟتركؼ كاألرقاـ كفق التقوٙب ا٢تجرماٞتوىرية كيكتب تاريخ تل
ٖترير عقد الزكاج داخل أجل ال  تضاء كيتعُتػقإلاف ككذا الوٕب كالوكيل عند اػكيوقع معهما الزكج  كثيقة زكاج 

ٍب ٭تاؿ على قاضي التوثيق الذم يضع عليو  ،27ا١تنظم ٠تطة العدالة من القانوف 24يوما عمبل با١تادة  15يتعدل 
من  30 كثيقة رٝتية حسب الفصل طابعفيكتسب بذلك  ،التأكد من سبلمتو من ا٠تلل الشكلي خطابو بعد

 ة.القانوف ا١تنظم ٠تطة العدال
الثا٘ب أصلو للزكجة ك٭توز الزكج نظَتا منو فيما يوجو النظَت  الرٝتية  يسلم طابعكتساب عقد الزكاج بعد إ      

حسب الًتتيب   28لذلكاألسرة حيث يسهر كاتب الضبط على تسجيل نصو ُب السجل ا١تعد  لقسم قضاء
اليت تنص على أنو " يسجل نص العقد  من مدكنة األسرة 68تطبيقا ١تقتضيات ا١تادة . لتاريخ التلقي التسلسلي

كتظهر أ٫تية ىذا السجل ُب حالة اإلشهاد بالطبلؽ لدل  األسرة"ُب السجل ا١تعد لذلك لدل قسم قضاء 

                                                           
 .56 .، ص1994خالد بنيس،  دعاكل اٟتالة ا١تدينة، منشورات ٚتعية نشر البحوث كالدراسات القضائية، مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، الرباط،  - 25
ا١تكلف بالزكاج  األسرةيقدـ إٔب قاضي  قرار لوزير العدؿ ًب ٔتوجبو ٖتديد شكل كبيانات ىذا الطلب الذم 2004فّباير  3كبالفعل صدر بتاريخ -26

 .عقد الزكاج بدائرة نفوذه إبراـالطالباف  بتدائية اليت يرغبإلباكمة ا
27

ٓتطة العدالة كاليت تعتّب ٤تورا أساسيا ُب ا١تتعلق  16 .03فّباير بتنفيذ القانوف  14 – 1427من ٤تـر  15صادر ُب  06.1. 56ظهَت رقم   - 
كٖتضَت  ا١تنظومة القضائية لكوهنا من ا١تهن القانونية كالقضائية اليت ٘تارس ُب إطار مساعدم القضاء ىدفها األساسي توثيق اٟتقوؽ كا١تعامبلت،

نو " ٘تارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب فإ 03.16من القانوف  1كسائل اإلثبات اليت ٘تكن القضاء من فض النزاعات . كطبقا للمادة 
 اإلختصاصات كالشركط ا١تقررة ُب ىذا القانوف كُب النصوص ا٠تاصة ، كيعتّب العدكؿ من مساعدم القضاء.

موحد    ٪توذجا من طرؼ الوزارة كفقعد السجل ا١تمن مدكنة األسرة ُب فقرهتا األخَتة بأف شكل كمضموف ىذا   68ا١تادة  كقد أكضحت - 28
أف يكوف طوؿ  الذم أكجب 1272.04 رقمكىو ماًب بالفعل ٔتقتضى قرار لوزير العدؿ ا١تغربية،   با١تملكة األسرةلعمل بو لدل ٥تتلف أقساـ قضاء ل

من  االبتدائية أك صفحاتو ٜتسمائة ٖتمل أرقاما متتابعة يؤشر عليها رئيس اكمة السجل ستة كثبلثوف سنتمًتا كعرضو ثبلثوف سنتمًتا كأف يبلغ عدد
 أضبلع.ٙتانية  ينوب عنو بعد ترقيمها ككضع طابعو على كل صفحة منها كتشتمل كل صفحة على
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باإلشارة إٔب مراجع الزكاج بالسجل ا١تذكور عمبل بالفقرة الثالثة من  حيث يلـز العدالف لئلشهاد  عدلُت منتصبُت
  .29 من مدكنة األسرة 139 ا١تادة

زكاج أماـ ضابط اٟتالة ا١تدنية الذم ٓتبلؼ حالة ا١تشرع اٞتزائرم إذ مباشرة يتوجو األطراؼ إلبراـ عقد ال      
 يسجلو بعد توفر الشركط ا١تستوجبة.

أبقى اإلختصاص للعدكؿ لتوثيق  ،ُب ظل مدكنة األسرةا١تغريب  ا١تشرع كما ىو مبلحظ من السابق بيانو أف،      
 30ا١تستنداتعلى ملف  ذلك على إذف من قاضي األسرة ا١تكلف بالزكاج بعد تأشَته أكقفالزكاج لكنو  عقود

لوثائق عقد الزكاج من طرؼ قاضي األسرة ا١تكلف بالزكاج  كالغاية من سن ىذا النظاـ ىو ٖتقيق الرقابة السابقة
تتم ُب ظل مدكنة  بكثَت من الرقابة البلحقة اليت كانت أ٧تعكقانونيتها . فالرقابة السابقة  كالتأكد من سبلمتها

ُب الوثائق ال يكوف لو أم تأثَت  كتشاؼ ا٠تطأإفضبل على أف  ، األحواؿ الشخصية من طرؼ قاضي التوثيق 
فقط خطأ مهنيا قد يوجب ا١تساءلة ُب حالة ثبوت التهاكف أك  على العقد كال يًتتب عنو بطبلف كإ٪تا يشكل

 .لعقد الزكاج لحالة التملص كالتهاكف أك اإل٫تاؿ ُب عدـ توفَت شركط  التسجي

الضمانات السليمة لتوثيق عقد الزكاج بالرقابة السابقة ٬تنب حصوؿ ا١تخالفات فالتشديد ُب مسألة حصوؿ     
 اليت تًتتب عنها ا١تسألة اٞتزائية .

كمن خبلؿ معرفتنا إلجراءات تسجيل الزكاج ٯتكننا إدارؾ آليات اٟتػماية اٞتزائية كفق كػل تشػريع، كذلك كوف     
 . ا١تقررةاإلجراءات تعكس نوع اٟتماية كاَللية اٞتزائية 

 ثــانيا
 آليــة الحـماية الجـزائية المقـررة وفاعليتها

جعل ا١تشرع ا١تغريب إجراءات تسجيل الزكاج ٖتت سلطة جهة قضائية  كإدارية كليست جهة ٤تددة بعينها      
رتب اٞتزاء إال أنو ٓب ي ا١تباشرة ُب حالة اإلخبلؿ بإجراءات التسجيل. ة٦تا يقتضى القوؿ معو بعدـ ٖتديد ا١تسؤكلي

العقايب  كونو إعتّب أنو يستحيل التحايل إلبراـ زكاج دكف القياـ ّٔذه اإلجراءات، إكتفى بإيراد نص عاـ ٭تدد 
                                                           

 :تنص على أنو ٬تب النص ُب رسم الطبلؽ على مايلي ليتا -29
تاريخ عقد الزكاج  اإلشارة إٔب 3. _ ،كبطاقة تعريفهما أك ما يقـو مقامهاىوية كل من ا١تتفارقُت ك٤تل سكنا٫تا 2، _  اريخ اإلذف بالطبلؽ كرقموت -

 أعبله، نوع الطلقة كالعدد الذم بلغت  إليو"  68ُب ا١تادة  إليوكعدده كصحيفتو بالسجل ا١تشار 
لوسيلة البد من التمييز بُت اإلشهاد على الزكاج كبُت توثيقو ، ألف اإلشهاد عند الفقهاء ٥تتلف عن التوجو اٟتديث ُب جعل التوثيق بالكتابة ا - 30

هاد الوحيدة فثبات عقد الزكاج ، فهو ٔتثابة شرط شكلي بينما التوثيق شرط إدارم . كالشرط الشكلي عند الفقهاء ىو شرط موضوعي ٬تعل اإلش
 من مدكنة األسرة. 65شرط كاجب من دكنو يفسخ العقد، كإف إختلف ُب توقيتو بينما الشرط الشكلي لدل ااكم شرط إدارم تؤطره ا١تادة 
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٣تاؿ ا١تتابعة لكل ٥تالفة لئلجراءات اليت تدخل ضمن اإلخبلؿ بضوابط اٟتالة ا١تدنية، ٔتوجب  الفقرة الثانية من 
يقـو ككيل ا١تلك أك الوكيل العاـ باإلجراءات البلزمة من قانوف اٟتالة ا١تدنية ا١تغريب اليت تقضي بأنو"  13ا١تادة 

عليها يعاقب رتكأّم أفعاال إ ١تتابعة ضباط اٟتالة ا١تدنية أك غَتىم من األعواف الذين ثبت لديو من خبلؿ ا١تراقبة
 ."القانوف

كف أف ٭تدده ْتاالت، ألنو إذ قاـ بذلك قد ٮترج بعض صور كالغرض من ذلك توسيع ٣تاؿ اٟتماية د     
ال   31السلوؾ أك بعض اٟتاالت من التجرٙب كيصبح ٣تاؿ اٟتماية قاصر،كوف دكر ضابط اٟتالة ا١تدنية با١تغرب
من  65يقتصر على التسجيل كإ٪تا كجب أف ٭ترص على التأكد من توافر الشػركط اإلجرائية الواردة با١تادة 

ا١تدنية اليت يرل أهنا تتوافق كطبيعة عمل ضابط اٟتالة  ةكىذا ما جعل ا١تشرع ا١تغريب يرتب ا١تسؤكلي. ا١تدكنة
ا١تدنية. كٓب يرتب ا١تسؤكلية اٞتزائية ٔتوجب نص صريح ٭تدد اٞتزاء العقايب على إخبللو بإلتزاماتو كىذا ٔتقتضى 

التقصَتية على ضباط اٟتالة ا١تدنية ُب حالة إرتكأّم  . طبقا لقواعد ا١تسؤكلية32من قانوف اٟتالة ا١تدنية 10ا١تادة 
 أخطاء مهنية جسيمة دكف أف يرتب ا١تسؤكلية اٞتزائية ا١تباشرة .

على الرغم من أف مراقبة أعماؿ ضباط   33من قانوف اٟتالة ا١تدنية  09كىذا ما أكده كذلك ٔتوجب ا١تادة      
اٟتالة ا١تدنية تدخل ضمن مهاـ ككبلء ا١تلك )النيابة العامة( الذين يقوموف بإجراءات ا١تتابعة دكف أف ٖتدد نوع 

 .34من قانوف اٟتالة ا١تدنية 13ىذا اإلجراء كأساس ا١تتابعة كفقا ١تا جاءت بو الفقرة الثانية من  ا١تادة 
لك أف حدد ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب نص صريح أجل التصريح بالزكاج دكف أف يرتب اٞتزاء ك٦تا ٧تده كذ      

، فأماـ حكمة حصوؿ  35من قانوف اٟتالة ا١تدنية  26العقايب على ٥تالفة ىذا األجل ضمن الباب الرابع با١تادة 

                                                           
قركية ، ك يعتّب ضابطا للحالة ا١تدنية بالتفويض كل  أككانت حضرية  الية سواء تاٞتماعاضباط اٟتالة ا١تدنية قي القانوف ا١تغريب ىم رؤساء  -31

ا١تنتخبُت ك كذلك  لؤلعضاءالتفويض ١تساعدم الرئيس ك  القركية ، ٯتكن أكٔتمارسة ىذه ا١تهمة من طرؼ رؤساء آّالس اٟتضرية  من فوض لو
ىو موظف عمومي رغم صفتو االنتخابية ، كيسرم  لة ا١تدنيةفما فوؽ، ك ضابط اٟتا 5من  األجورا١ترتبُت ُب سبلليم  ا١ترٝتُت  للموظفُت اٞتماعيُت

، تسليم  الوفيات ك تسليم نسخ منها  ا١تهاـ ا١تنوطة بو مسك سجبلت الوالدات ك أىمبوظيفتو ، كمن  اإلخبلؿُب حالة  عليو قانوف الوظيفة العمومية
 اْب....  اإلحصاءشواىد اٟتياة،  بالزكاج ك الطبلؽ ك ةا١تتعقلكل الشواىد   باٟتالة ا١تدنية ، كشواىد ا١تطابقة ك ا١تتعلقة اإلداريةعدد من الشواىد 

يكوف ضباط اٟتالة ا١تدنية كموظفوىا مسؤكلُت طبقا لقواعد ا١تسؤكلية التقصَتية عن  من قانوف اٟتالة ا١تدنية ا١تغريب على أنو: 10ا١تادة تنص   - 32
 األضرار البلحقة بالغَت نتيجة إخبل٢تم بضوابط اٟتالة ا١تدنية أك بسبب أخطائهم ا١تهنية اٞتسيمة.

الة ا١تدنية يكوف مسؤكال مدنيا عن كل ما يقع فيها كل من أكدعت عنده سجبلت اٟتمن قانوف اٟتالة ا١تدنية ا١تغريب على أنو :   09ا١تادة تنص  - 33
 .من تغيَت أك تزكير خبلؿ الفًتة اليت كانت ٦تسوكة لديو

يقـو ككيل ا١تلك أك الوكيل العاـ باإلجراءات البلزمة ١تتابعة ضباط اٟتالة ا١تدنية أك غَتىم من األعواف الذين ثبت لديو من " 13ا١تادة تنص  -34
 عليها القانوف. يعاقب  خبلؿ ا١تراقبة ارتكأّم أفعاال 

بعد ٖترير العدلُت رسم الزكاج أك ثبوت الزكجية أك  " 26ا١تادة تنص   ٨تبلؿ ميثاؽ الزكجيةإتضمُت بياف الزكاج ك ُب  الباب الرابعك٦تا جاء ب -35
طاب التقارر بالزكجية، كنظَتين منو، كبعد خطاب القاضي ا١تكلف بالتوثيق عليها، يرسل نظَت الرسم ُب أجل أقصاه ٜتسة عشر يوما من تاريخ ا٠ت

 .إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية الواقع بدائرتو كالدة كل من الزكجُت
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كجود زكاج ٤ترر دكف ا١تركر  التشدد السابق ُب إجراءات ٖترير عقود الزكاج بالعدلُت أماـ اكمة يقل أك ينعدـ
على إجراءات تسجيلو بالطريقة ا١تعتمدة، كما يؤكد ىذا القوؿ أف ا١تشرع ا١تغريب قد مشل حالة عدـ التصريح 

 ةكونو إفًتض إستحال  36من قانوف اٟتالة ا١تدنية 45كا١تادة  31با١تيبلد أك الوفاة باٞتزاء العقايب كفق نص ا١تادة 
 يفاء الشركط السابقة ٓتبلؼ حالة عدـ التصريح با١تيبلد أك الوفاة.التصريح بالزكاج دكف إست

ضمن قسم رسـو ٥تالفة الوالدات كالوفيات  أما ا١تشرع التونسي فقد رتب اٞتزاء العقايب بصيغة مباشرة     
كٌل تغيَت ككل تدليس ُب رسـو اٟتالة   ، الذم إعتّب  37ف قانوف اٟتالة ا١تدنية ـ20الفصل ك  18ٔتوجب الفصل 

ا١تدنية ككل ترسيم ٢تذه الرسـو بورقة منفردة كبغَت الدفاتر ا١تعٌدة لذلك غـر الضرر ١تن يهٌمو األمر عبلكة على 
 العقوبات ا١تنصوص عليها بآّلة اٞتنائية.

ة الدفاتر عند إيداعها كتابة حال ةراقبهة مككيل الدكلة لدل اكمة اإلبتدائية باٞت كقد  جعل من مهاـ    
اكمة كأف ٭تٌرر ُب ذلك تقريرا ٥تتصرا يتعٌرض فيو للمخالفات كاٞتنح ا١ترتكبة من طرؼ ضٌباط اٟتالة ا١تدنية 

الباب إذ جاء ب  .، من بُت ذلك ٥تالفات عدـ تسجيل عقود الزكاجكيطلب فيو تسليط العقوبات با٠تطية عليهم
يّـب عقد بإجراءات التسجيل ا٠تاصة بالزكاج على أنو " 31الفصل ضمن  ترسيمهاُب عقود الزكاج كُب  الثالث 

  ." الزكاج بالببلد التونسية أماـ عدلُت أك أماـ ضابط اٟتالة ا١تدنية ٔتحضر شاىدين من أىل الثقة
ا١تغريب  انوفٓتبلؼ القلفة إجراء التسجيل أك عدـ حصولو كتشدد ا١تشرع التونسي ُب اٞتزاء ُب حاؿ ٥تا       

، كىذا  لتحقيق الردع. لكن يتبادر التساؤؿ عن  ما مصَت األسرة اليت نشأت إذا قضى الذم ٓب يكن متشددا
اٞتزائية على الزكجُت؟ كذلك ٓتبلؼ ا١تشرع  ةالزكج العقوبة ١تدة معينة بعيدا عن أىلو ؟ نتيجة تقرير ا١تسؤكلي

 ا١تدنية فقط. ةء كا١تشرع ا١تغريب الذم رتب ا١تسؤكلياٞتزائرم الذم مشل ضابط اٟتالة ا١تدنية فقط باٞتزا
اٞتزائية للزكجُت ٔتوجب التشريع التونسي، ٬تد أف ا١تشرع  قد أصاب ُب  ةكا١تستقصى ١تسألة ٖتميل ا١تسؤكلي     

ميثاؽ تراض كترابط بُت رجل  ذلك  كىذا لتوقيو حكمة تشريعية كىي نظرتو ١تؤسس األسرة "عقد الزكاج"  كونو 
كغاياتو كعارفا ألحكامو كآثاره كملما ْتقوقو  كل منهما فا٫تا ١تقاصد الزكاج،  رأة على كجو الدكاـ كالرضىكام

                                                           
 24ك ا١تادة  16درىم كل من كجب عليو التصريح بوالدة أك كفاة طبقا ألحكاـ ا١تادة  1200إٔب  300يعاقب بغرامة مالية من " 31ا١تادة تنص  -36

٬تب التصريح بالوالدات الواقعة قبل صدكر ىذا القانوف لدل ضابط اٟتالة ا١تدنية ل  45ا١تادة تنص ك ٓب يقم ّٔذا اإلجراء، داخل األجل القانو٘ب.
أعبله على ا١تعنيُت  31دة خبلؿ أجل ستة أشهر من تاريخ إجراء العمل بو، ك ذلك ٖتت طائلة اٟتكم بالعقوبات ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة الوال

 ."  باألمر عند عدـ قيامهم بذلك
 30لرٝتي للجمهورية التونسية الصادر ُب ا١تنشور بالرائد ا كا١تتعٌلق بتنظيم اٟتالة ا١تدنية، 1957ا١تؤرخ ُب أٌكؿ أكت  1957لسنة  3القانوف عدد  -37

بتدائية باٞتهة كيعاقب إليقع تتبهع كٌل ٥تالفة للفصوؿ السابقة من طرؼ ا١توٌظفُت ا١تذكورين ّٔا لدل اكمة ا "18. " فصل 11ص.  1957جويلية 
 ."عليها ٓتطية ال تتجاكز عشرة آالؼ فرنك
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أعبله باطبل كيعاقب  31يعتّب الزكاج ا١تّـب خبلفا ألحكاـ الفصل "  36الفصل . كىذا ماجاء ب 38ككاجباتو
الزكجاف زيادة على ذلك بالسجن مدة ثبلثة أشهر. كإذا كقعت تتٌبعات جزائية ٔتقتضى أحكاـ الفقرة السابقة 

ستمٌر الزكجاف على ا١تعاشرة رغم التصريح إستأنف أك إيقع البٌت ْتكم كاحد ُب اٞترٯتة كإبطاؿ الزكاج. كإذا 
على ا١تخالفات ا١تقٌررة  39 ـ.ج.ـمن  53أشهر. كال ينطبق الفصل  بإبطاؿ زكاجهما يعاقباف بالسجن مدة ستة

 ّٔذا الفصل.
كتوسيعا ّٓاؿ اٟتماية اٞتزائية ، فإف ا١تشرع التونسي قد تعدل بو األمر إٔب التشدد ُب عدـ إفادة ا١تسؤكؿ      

 جزائيا بظركؼ التخفيف. 
يبو للمسؤكلية اٞتزائية قد مشل كذلك  باٞتزاء العقايب كما يبلحظ ُب ىذه اٞترٯتة، أف ا١تشرع التونسي ُب ترت     

٬تب على العدكؿ أف يوٌجهوا ُب ظرؼ شهر من تاريخ كل من  العدلُت بنصها على أنو "  33ٔتوجب الفصل 
ٖترير العقد إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية ٔتنطقتهم إعبلـ زكاج مطابق للمثاؿ ا١تلحق ّٔذا القانوف قبل أف يسٌلموا 

 عقد الزكاج ١تن يهٌمهم األمر.نسخة من 
 ". كتعاقب كٌل ٥تالفة ألحكاـ الفقرة السابقة ٓتطية مقدارىا عشرة آالؼ فرنك

ٓتبلؼ توجو  ا١تشرع اٞتزائرم الذم قد قصر ا١تتابعة اٞتزائية على أصحاب  31الفصل كمعاقبة الزكجُت ٔتوجب 
، كىي  40ل إثباتو كتسجيلو ٔتوجب حكم قضائيالصفة ا١تكلفُت بتسجيل الزكاج، كإ٪تا قرر إجراءات أخرل ألج

إذ اٟتكمة من ذلك ىو معاقبة  41من ـ.أ  16نفس اإلجراءات اليت جاء ّٔا  ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب ا١تادة 
                                                           

با١تغرب كىي زكاج العقدة " الكونًتا " كظاىرة مستجدة ُب الوسط ا١تغريب كأثرىا على النسب، كخركجا عن ىذه ا١تقاصد، ىناؾ ظاىرة جديدة  -38
ه بعض كىو" زكاج أصبحت تقبل عليو بعض األسر ا١تغربية بدكف عقد لكن بوثيقة إدارية تتضمن شركط مالية  يتفق عليها الطرفاف" كالذم باتت تؤيد

عقد زكاج عن طريق الًتاضى بُت الزكج كزكجتو كأسرهتا بإقامة حفل زفاؼ ككل ما يستوجبو إعبلف  الفرح  األسر كتقبل بو ، فالرجل يتزكج بفتاة دكف
دين ألسرة زكجتو من حضور ا١تهنيئُت كا١تدعويُت كا١تثَت ُب مثل ىذا الزكاج اف الطرفُت يتفقاف على توقيع كثيقة إدارية ملزمة يعًتؼ فيها الزكج بأنو م

عزيز أباكرٙب ،  لغاية منها إال يفكر الرجل ُب التخلي عنها كإال ًب تقدٙب الوثيقة أب السلطات فيدفع ا١تبلغ مرغما أك يعاقب قضائيأتبلغ مإب كبَت ، كا
ائل إثبات النسب كنفيو ما بُت الشريعة كالقانوف ا١تغريب دراسة للبصمة الوراثية كمستجد ػيوسف أديب ، عبد اللطيف عمارة ، ليلى ا٠تشإب، كس

،  2013- 2012، ركلية العلـو القانونية كاإلقتصادية كاإلجتماعية، أكاديرػبن زىإعة ػبيولوجي علمي ينازع اللعاف كبلزمة شرعية ُب ٣تاؿ النسب، جام
 .56ص. 

 الرٝتي كصياغتها، الرائد اٞتنائية آّلة أحكاـ بعض تنظيم إعادة على با١تصادقة يتٌعلق 2005 جواف 6 ُب مؤرخ 2005 لسنة 46 عدد القانوف -39

 العقاب ٗتفيف على ٭تمل ما ظهور التتبع ألجلو الواقع الفعل ظركؼ اقتضت " إذا53 الفصل . 14-12، ص.  2005 جواف 17 بتاريخ 48 عدد

 ُب درجتُت أك درجة بو القانو٘ب بالنزكؿ أدناه دكف ما إٔب العقاب ٖتط أف ْتكمها الظركؼ تلك بياف مع فللمحكمة ذلك من مانع القانوف غَت ككاف
 .ضبطها" اَلٌب االستثناءات مع مراعاة كذلك آّلة ىذه من 5 بالفصل الواردة األصلية العقوبات سلم

الوسيلة ا١تقبولة إلثبات الزكاج. كإذا  على ما يلي: "تعتّب كثيقة عقد الزكاج اليت تنص من مدكنة األسرة 16كا١تادة من قانوف األسرة.  22ا١تادة  -40
 .ا٠تّبة كقتو، تعتمد اكمة ُب ٝتاع دعول الزكجية سائر كسائل اإلثبات ك كذا حالت أسباب قاىرة دكف توثيق العقد ُب

عن العبلقة الزكجية، كما إذا رفعت الدعول ُب حياة الزكجُت.  عتبار كىي تنظر ُب دعول الزكجية كجود أطفاؿ أك ٛتل ناتجإلاكمة بعُت ا كتأخذ
 إبتداء من تاريخ دخوؿ ىذا القانوف حيز التنفيذ". عول الزكجية ُب فًتة انتقالية ال تتعدل ٜتس سنواتد كيعمل بسماع

عنها ٛتل أك حاالت  من مدكنة األسرة كتوظيفها بشكل سيء، حيث إف العبلقات غَت الشرعية اليت ينتج 16ستغبلؿ ا١تادة إيتم أحيانا   - 41
ك يتم التحايل ّٔذه ا١تادة من مدكنة األسرة على "كذلك بفرض "سياسة األمر الواقع 16ا١تادة  قانونيا باللجوء إٔبغتصاب مثبل يتم توثيقها زكاجا إلا

عندما يربط الزكج عبلقة غَت شرعية بامرأة ثانية فينتج ٛتل  الزكجات الواردة ُب ا١تدكنة اليت تشددت ُب اإلذف بتعدد الزكجات، سيما مسألة تعدد
 .16عتمادا على ا١تادة إتوثيق عبلقتهما بأهنا زكاج  مثبل، حينها  يتم
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الشخص ا١تكلف بإلتزاـ تسجيل عقد الزكاج، ألف بسلوكو ىذا ٓب ٭تًـت ا١تركز القانو٘ب الظاىر كٓب يثبتو ك إمتنع 
عن تسجيل العقد. كبالتإب تنتفي اٟتكمة من تقرير اٟتماية اٞتنائية لقواعد بناء األسرة حالة كوف العقوبة تشمل 

 عقد ضمن التشريع ا١تغريب كاٞتزائرم.    األشخاص ا١تكلفُت بإبراـ عقد الزكاج دكف أطراؼ ال
ككسع ٣تاؿ اٟتماية ا١تشرع التونسي حىت لؤلشخاص التونسيُت ا١تقيمُت خارج تونس الراغبُت ُب الزكاج من       

من ؽ.ح.ـ ا١تدنية التونسي  37كجوب تسجيل عقود زكاج ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم  كذلك ٔتوجب  الفصل 
للتونسيُت حٌرر با٠تارج طبق قوانُت البلد للمحٌرر بو الرسم بدفًت الزكاج للقنصلية التونسية ًتسيم كٌل عقد زكاج ب

األقرب من غَتىا. كذلك ُب ظرؼ الثبلثة أشهر اليت تلي تاريخ ٖتريره بسعي من الزكجُت. كتعاقب كٌل ٥تالفة 
  لتزاـ ٓتطية قدرىا عشرة آالؼ فرنك.إل٢تذا ا
ة من طرؼ ا١تشرع اٞتزائرم، ال تتناسب مع درجة اَلثار ا١تًتتبة عن عدـ تسجيل عقد إال أف العقوبة ا١تقرر      

الزكاج، إذ جعل العقوبة متمثلة ُب اإلجراءات التأديبية على ضابط اٟتالة ا١تدنية كا١توثق الذم اليطبق اإلجراءات 
ع كضع شرط صدكر حكم كىذا م 42من ؽ.ح.ـ، 77ا١تنصوص عنها ٔتوجب قانوف اٟتالة ا١تدنية طبقا للمادة 

 عن اكمة الناظرة ُب ا١تسائل ا١تدنية. ٓتبلؼ الفقرة الثانية قبل تعديلها إذ كانت تنص على عقوبة الغرامة فقط.  
 فاٟتكمة اليت رغبها ا١تشرع من خبلؿ تقرير اٞتزاء  على ٥تالفي إبراـ عقد الزكاج لنظرتو  ألصل األسرة      

 كيهػدؼ ا٠تطَتة الظواىر كاَلفات من آّتمع يقي بإعتباره بالغة ةأ٫تية إجتماعي يكتسي الذم الزكاج ُب ا١تتمثل

. كأنو 43اإلجتماعية األمراض عواقب ىػذه من كيصونػو كالنكػرات الػرذائل ُب الوقػوع من كالفػرد آّتمع صػيانة إٔب
                                                           

42 
فّباير  13ا١تؤرخ ُب  02 – 70ا١تعدؿ لؤلمر رقم  2014أكت  09ا١تؤرخ ُب  08 – 14الفقرة الثانية ٔتقتضى القانوف رقم  77لقد ًب تعديل ا١تادة  -

  .03، ص .  2014أكت  20بتاريخ  49ا١تتعلق باٟتالة ا١تدنية ، ج ر ، عدد  1970
43
 .02، ص. 2005 -2004ٛتيدك زكية، مصلحة اضوف ُب القوانُت ا١تغاربية لؤلسرة، رسػالة  الدكتوراة، جػامعة تلمساف،  - 

)تونس( ال يعتد بالعقد الشرعي إلثبات الزكاج بل ال يقبل إال العقد ا١تد٘ب ا١توثق. فمثبل إذا توُب الزكج بعد  ردا عن فتول كاف موضوعها  أنو" ُب 
ال ٯتكنها إثبات نسب ابنها، فبل ٭تمل  الدخوؿ بزكجتو ك كاف قد عقد عليها بوٕب ك شاىدين كلكن دكف عقد مد٘ب، ك إذا ٛتلت ىذه ا١ترأة فإنو

 ".هل ٭تـر عليها ُب ىذه اٟتالة ٘تكُت الزكج من نفسها حىت يتم إعبلف النكاح ك تسجيل العقداسم أبيو كال يرثو... ف
فإف الرجل ٯتلك بضع ا١ترأة ٔتجرد العقد ا١تستوُب للشركط كاألركاف، كتصَت زكجة لو ٭تل لو أف ٮتتلي ّٔا، كأف يرل منها ما كجاء الرد كفق ما يلي: " 

األكقات ا١تباحة، كلكن يتعُت عليك ُب مثل ىذه اٟتالة أف تراع العرؼ اٞتارم ُب بلدؾ، فقد نشأ على عدـ تسجيل شاء، كأف يطأىا مىت شاء ُب 
دعاءاهتم شهادات ٦تن يشهد كذبان إكزكرا كيقيموف على  عقود الزكاج مشكبلت كثَتة، فبعض الذين يضعف اإلٯتاف ُب نفوسهم يٌدعوف الزكجية باطبلن 

فيتعُت على ىذا تسجيل العقد ُب مثل ىذه  القوانُت ُب الببلد اإلسبلمية كجوب توثيق العقد كأنو ال يعًتؼ بو إذا ٓب يوثق، كزكرا، كقد تضمنت معظم
التعرض سبلمتك من  الظركؼ اليت أنت فيها حفظان للنسب، فمن حق الولد على كالده أف ٭تفظ لو نسبو، إضافة إٔب ما ُب االلتزاـ بالقانوف من

 . لللمشاك
حتياج إا١تعلـو أف الشريعة اإلسبلمية ٓب تشًتط أف ٬ترل عقد الزكاج على يد قاض أك عآب، كيستطيع العاقداف إجراء العقد بنفسيهما من غَت  كمن

طلبتو  عقاده اإل٬تاب كالقبوؿ مشافهةن ْتضور شاىدين، كٓب يكن يطالب ا١تسلموف بتسجيل عقد الزكاج ، كل ماإنإٔب كسيط يقـو بإجرائو، كيكفي ُب 
 . "الشريعة اإلشهاد عليو، كيستحب إعبلنو كإشهاره

 بل يعجلوف ا١تهر كإف أخركه فهو، كٓب يكن الصحابة يكتبوف صداقات ألهنم ٓب يكونوا يتزكجوف على مؤخر" بن تيمية: إيقوؿ شيخ اإلسبلـ     
".تقي ١تؤخر كصار ذلك حجة ُب إثبات الصداؽ كُب أهنا زكجة لومعركؼ، فلما صار الناس يتزكجوف على ا١تؤخر كا١تدة تطوؿ كيينسى صاركا يكتبوف ا

 .212،ص. 2005، ا١تدينة ا١تنورة،3، النكاح، دار الوفاء،ط 12، الفقو 32الدين إبن تيمية، ٣تموعة الفتاكل، ج 
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بط العمومي ُب حالة ما إذ قدـ األفراد الضا ة. كال تًتتب مسؤكلي44أصبح آلية لشرعنة كتقنيُت العبلقات اٞتنسية
كثائق مزكرة ، ٓتبلؼ حالة إبرامو للعقد دكف تقدٯتها كحالة عدـ مراعاتو لوجوب حصوؿ  الًتخيص ا١تتطلب 

 إلبراـ عقد الزكاج، فإذا حدث ذلك  قامت مسؤكليتو كىذا ما سنبينو ضمن ما يأٌب.

 الفرع الثاني
 جـريمة زواج قاصر دون ترخيص قضائي

 ،أحد ا١تتعاقدين كقبوؿ من اَلخر نو من العقود الرضائية اليت ال تنعقد إال بإ٬تاب منأاألصل ُب عقد الزكاج     
حيث ٬تب أف يكوف الشخص ا١تقبل على الزكاج بالغا سنان معينة كال  الزكاج أىليةيفرض توفر٫تا معا على  كىو ما

كل أغراض الزكاج كأٝتاىا، بل كاحد منها كىذا ما دفع بالغا بلوغا جنسيا فقط، ألف إمتبلؾ ا١تتعة ليس ىو  
من ؽ،  07كىو السن، كذلك ٔتقتضى ا١تادة  45با١تشرع اٞتزائرم إٔب ٖتػديد أىلية الزكاج على أسػاس تقديرم ْتت

 .47 كىو نفس التقدير لدل كل من ا١تشرعُت التونسي كا١تغريب .46أ 

 أوال
 أطراف العقد ووقت حصولومجـال الحماية الجزائية من حيث حـالة 

من ـ.أ.ش. ٯتكن إبراـ عقد الزكاج دكف السن القانونية الدنيا ا١تقٌررة  48ٔتقتضى أحكاـ الفصل ا٠تامس      
الواضحة كاألسباب  على أساس ا١تصلحة من القاضيخاص  بثمانية عشرة سنة كاملة، كذلك ٔتقتضى إذف

                                                           
كذكر .كا١تنتشرة ُب تونس، اٟترة اٞتنسية آلية لشرعنة كتقنُت" العبلقات عتّب أف الزكاج العرُب"أجتماعي طارؽ بن اٟتاج ٤تمد إليقوؿ الباحث ا - 44

با١تائة من الفتيات  68با١تائة من الشباف ك 80كالعمراف البشرم" أظهرت أف  "الديواف الوطٍت لؤلسرة 2007ُب ىذا السياؽ بنتائج دراسة أعدىا سنة 
كالقيمي" العبلقات  بفعل كزر "التقاليد كا١توركث الثقاُبالتونسيُت ال يقبلوف ُب قرارة أنفسهم ك  ُب تونس ٯتارسوف اٞتنس دكف زكاج. كأشار إٔب أف

 .13، ص. 2008-02-07، جريدة الصباح .اإلسبلمي ننظر الدي ُبتعتّب "زنا"  جتماعي كأخبلقي" كاليتإ اٞتنسية "ا١تتحررة من كل ضابط
 .75، ص.4،  عدد 37، جزء 1999تشوار جيبلٔب، سن الزكاج بُت اإلذف كاٞتزاء، ـ. ج.ع.ؽ.إ. س،  - 45
سنة كللقاضي أف يرخص بالزكاج قبل ذلك ١تصلحة أك ضركرة مىت  19من قانوف األسرة " تكتمل أىلية الرجل كا١ترأة بتماـ  07تنص ا١تادة   - 46

الذكور  السن القانونية الدنيا للزكاج بعشرين سنة كاملة بالنسبة إٔب من ٣تلة األحواؿ الشخصية 5الفصل كنص  تأكدت قدرة الطرفُت على الزكاج".
على أساس  ترخيص من القاضيكسبع عشرة سنة كاملة بالنسبة إٔب اإلناث. كٯتكن إبراـ عقد الزكاج دكف تلك السن القانونية ا١تقٌررة كذلك ٔتقتضى 

دد  الذكور ك  السن القانونية الدنيا للزكاج بثمانية عشرة سنة كاملة بالنسبة إٔب من ـ.أ.ش 5الفصل ا١تصلحة الواضحة كاألسباب ا٠تطَتة للطرفُت. ٭تي
 سنة. 18مام كأصبح سن الزكاج لكبل الطرفُت  14ا١تؤرخ ُب  2007من آّلة بقانوف  5اث.كًب بتنقيح الفصل اإلن
 .الفىت كالفتاة ٙتاف عشرة سنة مشسية بإ٘تاـال تكتمل إال  األىليةىذه  سنة ك 18من ا١تدكنة سن الزكاج ب 19جعل ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب ا١تادة  - 47
دد  - 48 كينص الفصل السادس أف زكاج  .الذكور ك اإلناث السن القانونية الدنيا للزكاج بثمانية عشرة سنة كاملة بالنسبة إٔب من ـ.أ.ش 5الفصل ٭تي

  ك٘تسك القاصر برغبتو لـز رفع األمر إٔب القاضي.القاصر يتوقف على موافقة الوٕب ك األـ.  كإف إمتنع أحد٫تا 

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=163
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=151
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=163
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=151##
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=151##
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ا٠تطَتة للطرفُت. كيقع اٟتصوؿ على ىذا اإلذف ٔتقتضى عريضة تقدـ للسيد رئيس اكمة اإلبتدائية ا١تختصة من 
 قبل كٕب البنت القاصر كاألـ تتضمن موافقتهما على زكاجها.

مػن ـ.  6بالفصل كالًتخيص بالزكاج ال يقبل الطعن فيو بأم كسيلة من كسػائل الطعن القانونية، عمبل       
  .أ.ش

مل كالئي ينقلب إٔب عمل قضائي ُب كيعد اإلذف بالزكاج ا١تمنوح من طرؼ رئيس اكمة اإلبتدائية ىو ع      
ش الذم أكجب التعليل .أ.من ـ 219إذا كقع الرجوع فيو ٦تن يهمو األمر حسب مقتضيات الفصل ما صورة 

 .49خاصة عند الرجوع ُب اإلذف
كيتمثل اإلذف بالزكاج ىنا ُب قرار تتخذه السلطة القضائية ا١تختصة قصد السماح لشخص غَت راشد مدنيا      

رية الزكاج لدل القاصر، ذكرا  ػػبالزكاج دكف توافر شرط السن الدنيا ا١تقررة قانونا لذلك، كىو تعبَت مؤكد ١تبدأ ح
ُب بعض األحياف. أك لوجود   50نتظار بلوغو سن الزكاجكاف أك أنثى، مراعاة لظركفو الشخصية اليت ال تسمح بإ

 . 51إعاقة ذىنية كما ُب القانوف ا١تغريب
سنة كاملة،  13كال ٯتكن  لعدٙب التمييز ضمن التشريع التونسي إبراـ عقد زكاج، أٌما الفتاة اليت سٌنها دكف        

 ـ العقود كاإللتزامات كتعتّب تصرفاهتا باطلة عمبلفهي تعتّب عدٯتة التمييز كال ٯتكنها الزكاج مطلقا ألهٌنا ال تّب 
 .ـ.أ.شمن  156بالفصل 

كالقاضي ا١تختص ٔتنح الًتخيص القضائي إلبراـ عقد الزكاج، ال ٯتكنو منح اإلعفاء من السن القانونية إال       
ى تقديره ٟتالة الضركرة أك ا١تصلحة. كعليو أف ال يلجأ إٔب ىذه الرخصة كغطاء ١تنح ترخيص بالزكاج بغية بناء عل

 2فقرة  326الغرض من منح ىذا الًتخيص أٝتى من ذلك، ك أنو إذا كانت ا١تادة  فتغطية فضيحة أخبلقية، أل

                                                           
" ال ٯتكن إستئناؼ األذكف الصادرة بالًتخيص ُب الزكاج  .إستنادا إٔب الفصل السادس من ـ.أ.ش فإف اإلذف بالزكاج ال يقبل الطعن بأم كجو - 49

/  3/3، ف. ـ. ت،  13437ذف. قرار تعقئب مد٘ب عدد قبل السن القانونية إال بعد القياـ بطلب الرجوع ا١تسبق لدل اكمة اليت أصدرت اإل
 .378، ص. 01ملحق رقم .148 – 147، ص. 1986

 .57-56، ص. 2006، 4االصطناعي، ـ.ع.ؽ.إ، كلية اٟتقوؽ، تلمساف، عدد  حتشوار جيبلٔب، رضا الزكجُت على التلقي  - 50
51

من مدكنة األسرة على أنو  " يأذف قاضي األسرة ا١تكلف بالزكاج بزكاج الشخص ا١تصاب بإعاقة ذكرا أكاف أـ أنثى ، بعد تقرير  23تنص ا١تادة  - 
 حوؿ حالة اإلعاقة من طرؼ طبيب خبَت أك أكثر.

 يطلع القاضي الطرؼ األخر على التقرير كينص على ذلك ُب ٤تضر.       
 رضى صراحة ُب تعهد رٝتي بعقد الزكاج مع ا١تصاب باإلعاقة".٬تب أف يكوف الطرؼ اَلخر راشدا كي

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=163##
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=163##
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للخاطف ُب حالة تزكجو  تضع حدا ١تتابعة جزائية 52من ـ.ج.ت 239ؽ.ع، اٞتزائرم  أك الفصل  نم
  .54، فإنو مع ذلك ال ٯتكن ٢تا الزكاج إال بوجود ترخيص قضائي53با١تخطوفة أك ا١تبعدة

 09كا١تقصود ٔتعٌت"كإذا تزكجت" ضمن التشريع اٞتزائرم أم ٖتقق ركن العقد ك شركطو طبقا لنص ا١تادتُت     
مبلحظتو أف ا١تشرع اٞتزائرم رغم تعديلو للمادة السابعة من ؽ.أ إال أنو بقى  بمكرر من ؽ.أ. كما ٬ت 09ك

 16لشاب ٓب يبلغ   ج، كىذا ما يؤدل حتما إٔب إمكانية القاضي ٔتنح اإلذف بالزكا 55متوسعا ُب عملية اإلستثناء
يز  يقـو ُب أساسو سنة، ككاف األكٔب با١تشرع أف ٭تدد سن اإلستثناء، ألف ىذا العقد ينجر عنو تكوين نظاـ ٦ت

 . 56على ٖتمل اإللتزامات ٔتا يتناسب ك طبيعتو
من ؽ.أ، كبأحكاـ قانوف اٟتالة ا١تدنية اٞتزائرم، فإف الضابط العمومي  07كعمبل ٔتا ىو ميتطلب بنص ا١تادة     

إلبرامو ، ففي ص ػػكجب عليو إتباع اإلجراءات القانونية إلبراـ عقد الزكاج، مع مراعاة ما يستوجبو من شركط كرخ
حالة ٗتلفو عن مراعاة ىذه الرخصة كجب مساءلتو جزائيا ٓتبلؼ عدـ مساءلة  القاصر الذم ٮتالف ىذا 

 اإلجراء.
سائلة اٞتزائية للقاصر أك للعدليُت دكال يوج       

ي
 ضمن التشريعُت ا١تغريب كالتونسي ما يفيد ٗتصيص ا١ت

من ـ.أ أك  65ج ، كالذم ٯتنح للعدلُت  كفقا ما جاءت بو ا١تادة بإعتبار٫تا مكلفُت بتلقى رغبة األطراؼ بالزكا 
 الوٕب كىي نفس الغاية ا١تقررة من طرؼ ا١تشرع اٞتزائرم.

 ٙبتقد إذ أجاز ا١تشرع ا١تغريب الًتخص  بإبراـ عقد الزكاج دكف ٖتقق األىلية القانونية ببلوغ السن ٔتوجب         
من أجل اٟتصوؿ على إذف بذلك ك٬تب أف يكوف الطلب مكتوبا  بالزكاج ا١تكلف األسرةبطلب إٔب قاضي 

، مع إمكانية الًتخيص بالزكاج للمصاب بإعاقة ذىنية كفق ما جاءت 57كنائبو الشرعي طرؼ القاصر كموقعا من

                                                           
52

 .العقاب تنفيذ إيقاؼ أك ااكمة إيقاؼ عليو يًتتب ّٔا فر اليت بالبنت الفار " تزكج 239 الفصل 
إجراءات ا١تتابعة  اٞتزائية ضد األخَت إال بناء على  ذ" كإذا تزكجت القاصرة ا١تخطوفة أك ا١تبعدة من خاطفها  فبل تتخ 2 فقرة 326ا١تادة  - 53

 اٟتكم عليو إال بعد القضاء بإبطالو" . زشكول األشخاص الذين ٢تم صفة ُب طلب إبطاؿ الزكاج كال ٬تو 
جزائي . قرار تعقئب 380، ص.02، غَت منشور،أنظر ملحق رقم  09/01154رقم اٞتدكؿ  ،2009 – 05 – ٤26تكمة بشار، قسم اٞتنح،  - 54

 .385، ص. 03ملحق رقم  .89.90ف. ـ. ت ، ص.  ،1976/ 01/  09 ، 11079عدد 
يما يتعلق لكن اٞتديد ُب ا١تادة السابعة بعد تعديلها، أف ا١تشرع قد منح للقاصر ُب عقد الزكاج األىلية اإلجرائية أك ما يعرؼ بأىلية التقاضي ف - 55

 وؽ كإلتزامات.ػبآثار عقد الزكاج من حق
 . 76 -75شوار جيبلٔب، سن الزكاج ...، ا١ترجع السابق، ص. ت  - 56
عليها ُب  أف يأذف بزكاج الفىت كالفتاة دكف سن األىلية ا١تنصوص ،األسرة ا١تكلف بالزكاج لقاضي"  :من ا١تدكنة على أنو 20كىكذا نصت ا١تادة  - 57

إجراء  بعد اإلستماع ألبوم القاصر أك نائبو الشرعي كاإلستعانة ٓتّبة طبية أك ،لذلك ٔتقرر معلل يبُت فيو ا١تصلحة كاألسباب ا١تّبرة عبلهأ 19ا١تادة 
 . "جتماعيإْتث 
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ذىنية ال يستطيع التحكم ُب تفكَته  إعاقةبسبب  األىلية ف ناقصأكمعلـو  .58من مدكنة األسرة 23 بو ا١تادة
ا١تصاب بإعاقة  عتبارات أخضع ا١تشرع زكاجإلعليو ك ٢تذه ا يكوف عاجزا عن معرفة مالو كما كتصرفاتو كبالتإب

 . 59ا١تكلف بالزكاج األسرةمن قاضي  ألذفذىنية 
بالزكاج  القاضي ا١تكلف ألـز ا١تغريب ٧تد أف ا١تشرع من ا١تدكنة  23كبالرجوع إٔب مقتضيات ا١تادة        

قصد التأكد من نوع  أكثرخبَت أك  عتماد ُب زكاج الشخص ا١تعاؽ ذىنيا على خّبة طبية ينجزىا طبيبإلبا
الشخص ا١تصاب بو فإذا خلص التقرير إٔب أف  كإدراؾعلى تصرفات  ا٠تلل ا١تصاب بو كبياف درجتو كنسبة تأثَته

ُب ىذه اٟتالة يكوف  تعدمو فإنو أفك٘تييزه دكف  إدراكوأف تنقص من  مصاب بإعاقة ذىنية من شأهنا ا١تعٍت باألمر
 .ُب حكم الصٔب ا١تميز

 كذلك بعد أف يطلع ،لو بالزكاج اإلذف 23الشركط األخرل اددة ُب ا١تادة  كٯتكن للقاضي إذا توافرت باقي     
كتتجلى أ٫تية كيطلع عليها الطرؼ األخر.  خر على تقرير ا٠تّبة كينص على ذلك ُب ٤تضر اٞتلسةَلالطرؼ ا

ٗتاذ إ اَلخر أماـ اٟتالة العقلية اٟتقيقية للمصاب ذىنيا حىت يستطيع على ضوئها ىذا اإلطبلع ُب كضع الطرؼ
ملـز بتعليل  كيستشف من ىذه ا١تادة أف قاضي األسرة ا١تكلف بالزكاج .عقد الزكاج أك رفض ذلك بإبراـقراره 

  اإلستجابة لطلب اإلذف بزكاج من ٓب يبلغ سنا١تقرر الرامي إٔب 
ي
ّبرات ا١توضوعية كالقانونية األىلية كذلك ببياف ا١ت

 . 60قناعتو. كلو ُب ذلك أف يعتمد على اإلستماع ألبوم القاصر أك نائبو عتمدىا ُب تكوينإاليت 
جتماعي يعتّب إ راء ْتثإجكقد جعل ا١تشرع ا١تغريب إجراءات سابقة ١تنح الًتخيص بالزكاج للقاصر تشمل      

 كاإلندماج اَلخرينختبار يساعد ُب معرفة سلوؾ القاصر كميوالتو الشخصية كقدرتو على التجانس مع إٔتثابة 
ا١تعٍت باألمر  بأف ،البلوغ الشرعي للقاصر من خبلؿ ا١تعاينة أك ا٠تّبة الطبية فإذا ثبت للقاضي ٖتقق ،61معهم

أذف لو ٔتقتضى مقرر معلل بعد اإلستماع إٔب ، القدرة على ٖتمل مسؤكلياتوكاع ٔتقاصد الزكاج كبأىدافو كلو 

                                                           
بعد تقدٙب  أنثىبإعاقة ذىنية ذكرا كاف أـ  ا١تكلف بالزكاج بزكاج ا١تصاب األسرةيأذف قاضي " :من ا١تدكنة على أنو 23/1كىكذا نصت ا١تادة - 58

 ".أكثر أكخبَت  من طرؼ طبيب اإلعاقة حالة تقرير حوؿ
يستطيع  بقو٢تا" ا١تعتوه ىو الشخص ا١تصاب بإعاقة ذىنية ال 216ماعّبت عنو ا١تادة  كقد سوت ا١تدكنة بُت ا١تصاب بإعاقة ذىنية كا١تعتوه كىذا -59

 .معها التحكم ُب تفكَت كتصرفاتو
رتباط مع شخص مصاب بإعاقة إلشًتط فيمن يرغب ُب اإ ا١تغريب  تو اليت قد تكوف سلبية فإف ا١تشرعاكنظرا ٠تطورة ىذا النوع من الزكاج كلتبع -60

با١تصاب بإعاقة ذىنية أماـ القاضي  تكوف لو القدرة على إدراؾ ماىو مقدـ عليو كال يكفي أف يقبل الشخص الزكاج ذىنية أف يكوف راشدا حىت
ذىنية كالتعهد الرٝتي يتم   عهد رٝتي بعقد الزكاج مع ا١تصاب بإعاقةيرضى صراحة ُب ت أفاٞتلسة بل البد  ا١تكلف بالزكاج كاف يتم تدكين ذلك ٔتحضر

 .٥تتصة إداريةلدل جهة  اإلمضاءمصحح  ُب تصريح عرُب أككتابة إما بواسطة إشهاد عدٕب 
ة كإ١تامو ببعض على خّبة القاضي كذكائو كثقافتو العام ك٦تا ال شك فيو أف ٧تاح البحث اإلجتماعي ُب بلوغ األىداؼ ا١ترجوة منو يتوقف - 61

 .اإلجتماع كعادات كتقاليد كأعراؼ األسر ا١تغربية جوانب علم النفس كعلم
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دكف إيراد نص صريح على ٥تالفة اإلجراءات السابقة ألجل اٟتصوؿ على الًتخيص للقاصر النيابة العامة ُب 
 بالزكاج.

 ثــانيا
 إمكانية المتابعة الجزائية وأثر ذلك على الزواج الحاصل 

تونسي حالة ٥تالفة اٟتصوؿ على اإلذف  زكاج فاسد، فقرر لذلك جزاء عقابيا ٔتوجب إعتّب ا١تشرع ال      
 مراعاة بدكف أك إنعقد العقد جوىر مع يتناَب بشرط الذم إقًتف ىو الفاسد من آّلة بنصها " الزكاج 21الفصل 
 19 ك 18 ك 17 ك 16 ك 15 كالفصوؿ ا٠تامس الفصل من األكٔب كالفقرة الثالث الفصل األكٔب من الفقرة أحكاـ

 كاحد ْتكم البت يقع فإٌنو أعبله، 18 الفصل ألحكاـ تطبيقا جزائية تتبعات كقعت كإذا .آّلة من ىذه 20 ك
 .الزكاج كفساد ُب اٞترٯتة
 التصريح بفساد رغم ا١تعاشرة على يستمراف أك يستأنفاف اللذاف الزكجاف أشهر ستة مدة بالسجن كيعاقب

 62زكاجهما"
مكرر من قانوف اٟتالة ا١تدنية مفهـو الزكاج الفاسد إلبرامو خبلفا للصيغ  36ك 36كما ٭تٌدد الفصبلف      

 .     63القانونية كالعقوبة اليت تنجر عن إستمرار معاشرة الزكجُت لبعضهما رغم التصريح بفساد زكاجهما
ا١تسؤكلية اٞتزائية على حكم إعتبار ىذا الزكاج الفاسد فأماـ ىذا الوضع فإنو كجب  مكٓب يرتب ا١تشرع اٞتزائر      

اليت ٭تددىا  االنظر ُب ا١تسألة، خاصة كأف ا١تشرع اٞتزائرم قد جعل للنيابة العامة حق التدخل التلقائي ُب القضاي
النظاـ العاـ حيث تنعدـ إمكانية إبراـ ، كأىلية الزكاج من ا١تسائل ا١تتعلقة ب64القانوف أك للدفاع عن النظاـ العاـ

، ٦تا حذا با١تشرعُت ا١تغاربُت السماح بإبراـ عقد الزكاج، حىت كلوٓب تتوفر  65عقد الزكاج دكف توافر السن القانونية

                                                           
 لسنة 1 عدد بالقانوف عليو كا١تصادؽ 1964 فيفرم 20 ُب ا١تؤرخ 1964 لسنة 1 عدد ا١ترسـو ٔتقتضى 21 الفصل صياغة أصبحت ىكذا - 62

 أك العقد جوىر مع يتناَب بشرط الذم إقًتف ىو الفاسد الزكاج "تتضمن أف الفصل ٢تذا األصلية الصياغة ككانت 1964 أفريل 21 ُب رخؤ ا١ت1964

 ".آّلة ىذه من 20 ك 19 ك 17 ك 16 ك 15 ك 5 الفصوؿ من األكٔب كالفقرة الثالث من الفصل األكٔب الفقرة أحكاـ مراعاة بدكف إنعقد
63

 .387، ص. 04. ملحق رقم 319 -318 – 317، ف. ـ. ت، ص . 1986/ 09/10، 14738قرار تعقئب جزائي ، عدد  - 
. يوسف دالندة، الوجيز ُب 194، ص. 2009، منشورات بغدادم، اٞتزائر، 1عبد الرٛتاف، شرح قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية، ط  بربارة - 64

 .32، ص. 2009دارية اٞتديد، دار ىومو، اٞتزائر، شرح األحكاـ ا١تشًتكة ٞتميع اٞتهات القضائية كفق قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإل
من ا١تيثاؽ اإلفريقي ٟتقوؽ لطفل كرفاىيتو ١تصادؽ عيها من طرؼ اٞتزائر على أنو " ٭تظر زكاج األطفاؿ أكخطوبة  2البند  12كقد نصت ا١تادة  - 65

إلزاميا ُب سجل البنات كالبنُت ك٬تب إٗتاذ تدابَت فعالة ٔتا فيها القوانُت لتحديد السن األدٗب البلـز للزكاج كىو ٙتا٘ب عشر سنة كٞتعل قيد الزكاج 
 رٝتي".
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على دكافع  ء. أك بنا66، شريطة حصو٢تما على رخصة أك إذف    قضائي بالزكاج ةُب الشخصُت األىلية القانوني
ما أكدتو ا١تادة السابعة ُب شطرىا الثا٘ب من ؽ.أ اٞتزائرم. كىو نفس ما جاءت بو الفقرة الثانية من  اقوية، كىذ

 . 67من ـ. أ. ش.ت 05الفصل
فهذا اإلستثناء ٭توؿ دكف التحايل الذم ٭تتمل أف يقـو بو بعض األشخاص كمحاكلة للتخلص من السن        

 .68القانونية ُب الزكاج العرُب
القانونية"  عتباره زكاجا "على غَت الصيغإالزكاج العرُب ب 1956التونسي منذ سنة  ظرالقانوف اٞتزائيإذ ٭ت      

  .69العرُب كتفرض القوانُت التونسية عقوبات باٟتبس كغرامات مالية على طرُب الزكاج .ا١تعموؿ ّٔا ُب الببلد
خطورتو كما ترتب عليو من أثار ٔتجرد قياـ  كأعطى ا١تشرع اٞتزائرم كصف ا١تخالفة ٢تذا الفعل بالرغم من     

الضابط العمومي بإبراـ عقد الزكاج دكف التأكد من كجود اإلذف كإنصراؼ إرادتو إٔب إبرامو، ذلك أف ا١تشرع ١تا 
قيد زكاج ناقص األىلية بإذف قضائي أم ٓب يوقفو على إذف الوٕب أك على إجازتو، إ٪تا يكوف قد عّب ُب الوقت 

أحكاـ األىلية من ا١تسائل ا١تتعلقة بالنظاـ العاـ بإعتبار أهنا ٘تس األشخاص ُب ٣تموعهم، كإف كاف ذاتو على أف 
 . كىو نفس الوضع ُب التشريع ا١تغريب.70الغرض منها ٛتاية مصاّب خاصة

كأم إتفاؽ 71من القانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم 40كمن القواعد اَلمرة ا١تتعلقة بالنظاـ العاـ ما كرد ُب نص ا١تادة      
من  260على ٥تالفتها يعد باطبل. كللنيابة العامة صفة القياـ بإبطاؿ ىذا الزكاج طبقا لنص ا١تادة 

ؽ.إ.ـ.د.اٞتزائرم فالغاية من إ٬تاد ىذا النص توفَت اٟتماية من خبلؿ إمكانية تدخل النيابة العامة أماـ ىذا 
                                                           

 .163األسرة...، ا١ترجع السابق، ص.  فبد العزيز سعد، قانو ع - 66
على أساس ا١تصلحة الواضحة كاألسباب ا٠تطَتة  من القاضيخاص  كٯتكن إبراـ عقد الزكاج دكف تلك السن القانونية ا١تقٌررة كذلك ٔتقتضى إذف - 67

 فُت.للطر 

 
ال تزاؿ بعض القبائل من ا١تناطق النائية ٖتتفظ ببعض األعراؼ اليت ٕتاكزىا القانوف . "76تشوار جيبلٔب، سن الزكاج...، ا١ترجع السابق، ص.  -68

زكاج معقوؿ من الناحية كتفاء بالشهود إلعبلف ذلك، كالذين غالبا ما يكونوف من أفراد القبيلة ذاهتا، إل بدكف كجود عقد، إذ يتم ا كالزكاجا١تغريب،  
ستقرار كاإل٧تاب لتكوين أسرة، لكنو مرفوض من الناحية القانونية، ٦تا دعا كزارة العدؿ كالسلطات اإلدارية منذ أربع إلالشرعية؛ إذا كاف حقيقيا كىدفو ا

عقود الزكاج كتسوية أكضاع األطفاؿ لضماف  سنوات إٔب تنظيم ٛتبلت توعوية با١تناطق النائية؛خصوصا باٞتباؿ كالبوادم، بل كمساعدهتم على توثيق
ستصدار أحكاـ بثبوت الزكجية، قبل هناية الفًتة اددة إالنفقة كاإلرث كاٟتضانة.. كا١تبادرة إٔب تقدٙب الطلبات إٔب اكمة، من أجل  حقوقهم ُب

ببعض العادات كالتقاليد القدٯتة، كترل أف الركن األساس ُب الزكاج ىذا بالنسبة للقبائل اليت ال تزاؿ تؤمن  2009قانونا، ُب األسبوع األكؿ من فّباير .
سناء  "أنظر، ستغلوا ىذه الوسيلة للتبلعب بالقانوفإاإلعبلف كاإلشهار بُت أىل القبيلة، إال أف العديد من األشخاص ا١تتواجدين با١تدف الكّبل  ىو

  . 2008-10 -17 ،التجديد ا١تغربية،  القبائل النائية الزكاج بقراءة "الفاٖتة".. اليزاؿ معموؿ بو ُب بعض     ،كرٙب
 .12. ص ،2012 -02 – 08، األخبار ،تونس ،الواقع...القانوف كا١تآؿ ، الزكاج العرُب ُب تونس، منَت السويسي - 69
 .90 -89تشوار جيبلٔب، رضا الزكجُت...، ا١ترجع السابق، ص.  - 70
على أف " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية كٓب ٭تجر عليو يكوف كامل األىلية ١تباشرة حقوقو ا١تدنية كسن الرشد  40تنص ا١تادة  -71
 سنة كاملة ". 19

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=163
http://www.maghress.com/author?name=%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://www.maghress.com/author?name=%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://www.maghress.com/author?name=%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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تبعا لذلك إمكانية القياـ ٔتباشرة الدعول العمومية ُب كٖتقق العلم لديها نتيجة اإلببلغ، ك  72النوع من الفركض
 .  73من ؽ.أ بإعتبار ٥تالفتو مساس بالنظاـ العاـ 07مواجهة كل ٥تالف ١تا ىو مقرر بنص ا١تادة 

، كيعد تدخل النيابة العامة ىنا  74من ؽ.ا.ـ.د.اٞتزائرم  257كقد يكوف تدخل النيابة العامة طبقا للمادة      
ٟتدكث ا١تخالفة كلتحقػيق الردع ك خبلؼ ىذا األمر ُب التشريع ا١تغريب، الذم حقق نوع من تدخبل الحقا 

 . 75الرقابة السابقة على إبراـ عقد الزكاج من خبلؿ التأشَت على ملف الزكاج عن طريق قاضى شؤكف األسرة
اط ٖتقق السن، أك بوجوب تقييد حرية القاصر ُب إبراـ عقد الزكاج بإشًت  وىذا ما نراه كذلك، فيما إستلزم    

 حصوؿ موافقة كليو، فإذ إنتفى ىذا الشرط كنا أماـ جرٯتة بوصف ا١تخالفة كىى زكاج قاصر دكف موافقة كليو.

 الفرع الثالث
 جـريمة زواج قاصر دون موافقة وليو 

رة كمصلحة إف حرية الزكاج منظمة طبق شركط قانونية راعت ُب ذات الوقت حرية األفراد كإستقرار األس     
ا إلرادة األفراد  بل تعد تنظيما ٢تا كمن  76آّتمع بأكملو من نواحي متعددة كالشركط القانونية ا١تتطلبة التعد قيدن
الفقرة الثانية اليت جاءت ٔتا يلي "دكف  11اٞتزائرم بقانوف األسرة نص ا١تادة  عبُت النصوص ا١تنظمة ضمن التشري

                                                           
 .10، ص. 2، عدد 2005مكرر من قانوف األسرة، آّلة القضائية،  3عمر زكدة، طبيعة دكر النيابة العامة ُب ظل أحكاـ ا١تادة  - 72
، ا١تتضمن قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية  على انو "٬تب إببلغ النيابة 2008فّباير  25ا١تؤرخ ُب  09-08من القانوف رقم  260تنص ا١تادة  - 73
 على األقل قبل تاريخ اٞتلسة بالقضايا اَلتية: (10)امة عشرة أياـ الع

تنازع اإلختصاص بُت -2الصبغة اإلدارية طرفا فيها؛ تالقضايا اليت تكوف الدكلة أك إحدل اٞتماعات اإلقليمية أك ا١تؤسسات العمومية ذا -1      
ا١تسؤكلية ا١تالية للمسَتين  8اإلفبلس كالتسوية القضائية؛ -7الطعن بالتزكير ؛ -6ٛتاية ناقصي األىلية؛ -5اٟتالة ا١تدنية؛ -4رد القضاة؛-3القضاة؛

 طبلع على ٚتيع القضايا األخرل اليت يرل تدخلو فيها ضركريا إلاإلجتماعيُت .  ك٬توز ١تمثل النيابة العامة ا
 ٯتكن للقاضي تلقائيا أف يأمر بإببلغ ٦تثل النيابة العامة بأم قضية أخرل.      

 النظاـ العاـ". نمن قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية " تتدخل النيابة العامة تلقائيا ُب القضايا اليت ٭تددىا القانوف، أك للدفاع ع 257ا١تادة  - 74
لزكاج دكف السن القانونية كقرر ا١تشرع ا١توريتا٘ب توسيع ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية بتقرير ا١تسؤكلية لكل من األشخاص كالسلطات اليت تسعى لتسجيل ا  -75

 100.000 من كبغرامة شهور ستة إٔب ثبلث من باٟتبس الفقرة الثانية من قانوف ٛتاية الطفل بنصها" يعاقب 41 ةنص التجرٙب بنص ا١تاد بتخصيص

 دكف التسجيل ّٔذا تقـو اليتكالسلطات  الزكاج تسجيل إٔب يسعوف الذين الطفل على سلطة ٢تم الذين األشخاص أك أكقية األقارب  200.000إٔب
 .كالرضى للزكاج القانونية السن إحًتاـ

 .الزكاج يقبل أف أجل من جسدم أك تعذيب تشويو عنو ٧تم بدنيا إكراىا طفل على مارس شخص كل على كذلك العقوبة ىذه كتطبق   
 طبقا الطفل تسجيل منهم أم رفض إذا ا١تدنية مسؤكٕب اٟتالة كعلي الطفل علي سلطة ٢تم الذين األشخاص أك األبوين علي العقوبة ىذه تطبق   

أمر قانو٘ب رقم  الطفل". بو سيلحق من ىوية كانت مهما ا١تدنية اٟتالة ١تدكنة ا١تتضمن 1996 بتاريخ يوليو  96/020 رقم القانوف ١تقتضيات
 . 2005ديسمّب  05يتضمن اٟتماية اٞتنائية للطفل الصادر بتاريخ  2005/015

 
 . 56تشوار جيبلٔب، رضا الزكجُت...، ا١ترجع السابق، ص.  -76
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ىذا القانوف يتؤب زكاج القصر أكلياؤىم كىم األب فأحد األقارب األكلُت   اإلخبلؿ بأحكاـ ا١تادة السابعة من
 كالقاضي كٕب من ال كٕب لو ".

 ؟ فما ىو اٞتزاء اٞتزائي ا١تًتتب على ا٠تركج عن ىذه اٟتدكد كالتنظيم ضمن التشريعات ا١تغاربية     

 أوال 
 حدود وأركان الُمساءلة الجزائية 

ؽ.أ. من قبل ا١توظف ا١تكلف بتحرير عقد الزكاج بدكف  07لقد جعل ا١تشرع العقايب اٞتزائرم ٥تالفة ا١تادة       
من ؽ.ع، كاليت  1فقرة  441رخصة األشخاص ا١تؤىلُت ٟتضور عقد الزكاج، يتعرض للعقوبة ا١تقرر بنص ا١تادة 

إٔب  8.000جاءت ٔتا يلي" يعاقب باٟتبس من عشرة أياـ على األقل إٔب شهرين على األكثر كبغرامة من 
 :دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت16.000

ضابط اٟتالة ا١تدنية الذم يقيد كثيقة للحالة ا١تدنية ُب كرقة عادية مفردة كَب غَت السجبلت ا١تعدة لذلك،  1
ق من موافقة الوالدين أك غَت٫تا من األشخاص إذا اشًتط القانوف ىذه ا١توافقة لصحة الزكاج" كالذم اليتحق

 .  77من ؽ.أ الفقرة الثانية 11ٔتا يتوافق كتطبيق ا١تادة  تحيث أف ىذه العقوبة جاء
ضابط   كيتحقق السلوؾ ا١تادم ا١تتطلب لقياـ ىذه اٞترٯتة ضمن التشريع اٞتزائي اٞتزائرم ٔتجرد شركع      

اٟتالة ا١تدنية بإجراءات التسجيل دكف التأكد من توافر موافقة الوالدين أك غَتىم من األشخاص الذين إشًتطهم 
ىذا  لالقانوف صراحة لتؤب زكاج القصر، كىذا الفعل يعد صورة من صور السلوؾ ا١تادم لقياـ اٞترٯتة، كال يكتم

 .ةحق للفعل األكؿ كبالتإب يتحقق الركن ا١تادم للجرٯتالفعل إال بعد القياـ بفعل ٖترير العقد كسلوؾ ال
من ٣تلة األحواؿ الشخصية قبل  05كقد جاء ا١تشرع التونسي ْتكم ٔتوجب  الفقرة الثانية من الفصل         

 . 78سنة. 18مام كأصبح سن الزكاج لكبل الطرفُت  14ا١تؤرخ ُب  2007تعديلها بقانوف 

                                                           
من ؽ.ع تنص عن موافقة "الوالدين" أك غَت٫تا من األشخاص،أم إشًتاط ىذه ا١توافقة لصحة الزكاج  441من ا١تادة  1مع مبلحظة أف الفقرة  - 77

من ؽ.ع ىو الفقو الفرنسي  441من ؽ.أ تنص عن مصطلح"الوٕب" حيث أف ىناؾ فرؽ بُت ا١تصطلحُت إذ أف مصدر ا١تادة  2فقرة  11كلكن ا١تادة 
 مل ُب الشريعة اإلسبلمية.كمصطلح الوٕب يستع

ية كال ٯتكنها إبراـ عقد الزكاج سنة، فهي تعتّب أيضا قاصرا من الناحية القانون 17سنة ك أكثر من  20كىو أنو  بالنسبة إٔب الفتاة اليت سنها دكف  - 78
بقضي بأنو " تفقد ا١ترأة اليت ٕتاكز عمرىا  1998مارس  23مؤرخ ُب  46492بتدائي مد٘ب عدد إ. حكم ٔتفردىا كال بد من موافقة الوٕب كاألـ معا

من ـ.أ.ش. كبالتإب ٯتكنها إبراـ  153السابعة عشر أىليتها القانونية ُب صورة الطبلؽ كذلك بعد أف كانت ترشدت ٔتوجب الزكاج على معٌت الفصل 
ف.ـ.ت ،مركز الدراسات القانونية  .كانت قائمة أك منحلة"عقد زكاج ثاف بدكف موافقة الوٕب إذ أف معيار الًتشيد يتعلق ٔتؤسسة الزكاج نفسها سواء  

 .145، ص. 1999كالقضائية،كزارة العدؿ،تونس، 
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كإذ إمتنع الوٕب كاألـ عن ا١توافقة بزكاج البنت القاصرة  ك٘تسكت القاصرة برغبتها ُب الزكاج، فهنا يرفع األمر     
 . إٔب رئيس اكمة اإلبتدائية ا١تختصة للنظر ُب ذلك كإف منح الًتخيص، يصبح قراره هنائيا

 ثــانيا
 إمــكانية تقرير العـقاب

معنوم ضمن ىذا النوع من اٞترائم كىو القصد اٞتنائي ا٠تاص، فقد ضمن نظرا ١تا ىو متطلب كركن       
التشريع اٞتزائرم  عنصر  ٖتقق العلم لدل ضابط اٟتالة ا١تدنية بأف موافقة األكلياء كاجبة كٯتتنع عن ٘تحيص 

 ذلك.  كىو نفس اإلفًتاض ضمن ما جاء بالتشريع التونسي.
إعتبار أف ضابط اٟتالة ا١تدنية يفًتض فيو العلم كالدراية ّٔذه ا١تسائل القصد ُب ىذه اٞترٯتة مفًتضا ب دكيع     

 ْتكم إختصاصو كتكليفو، فتًتتب عليو ا١تسؤكلية ٔتجرد قيامو بالفعل دكف القاصر. 
اٞتزائية للضابط العمومي لوحده كاؼ لتحقيق ا١تنع من حاالت إبراـ عقود  ةككمبدأ عاـ فإف ٖتميل ا١تسؤكلي     

اٟتصوؿ على موافقة الوٕب، بإعتبار الضابط العمومي صاحب التكليف ا١تباشر ُب فرض رقابتو زكاج دكف 
تطلبة إلبراـ عقد الزكاج ضمن ىذه اٟتاالت، ألف حصوؿ فعل كهذا يعد ىو الفاعل ا١تباشر 

ي
كتفحصو للوثائق ا١ت

طبقا للمبادئ الذم يصدر منو، متناع إل٦تيز كمدرؾ للفعل أك اغَت  ٟتصولو كال ٭تمل القاصر نتيجة فعلو كونو 
من القانوف  132كىو نفس ا١تبدأ الذم تبناه ا١تشرع ا١تغريب ُب الفصل اٞتزائية،  ةالعامة  ُب ٖتميل ا١تسؤكلي

. إذ يعفى  80اٟتاالت اليت ينص فيها القانوف صراحة على خبلؼ ذلك كال يستثٌت من ىذا ا١تبدأ إال .79اٞتنائي
 .81كالعقاب تطبيقا للقواعد العامة ُب ٖتميل ا١تسؤكلية اٞتزائية ةا١تسؤكلئتوجب ذلك القاصر من 

                                                           
نايات كاٞتنح اليت يكوف اٞت.-اٞترائم اليت يرتكبها - كل شخص سليم العقل، قادر على التمييز يكوف مسؤكال شخصيا عن :" تنصحيث  - 79

 .ا"٤تاكالت بعض اٞتنح ضمن الشركط ا١تقررة ُب القانوف للعقاب عليه-.اٞتناياتاكالت ٤ت -.إرتكأّامشاركان ُب 
80

 .322، ص. 2013 -2012النائب الشرعي ُب إدارة شؤكف القاصر، مذكرة دكتوراة، جامعة ٤تمد األكؿ، كجدة،  ةعبد الصمد عبو، مسؤكلي  -
من قانوف  49عن القاصر كحدكدىا ٔتوجب نص ا١تادة  ةا١تسؤكلي كقد ضمن ا١تشرع اٞتزائرم  ٔتوجب نصوص قانوف العقوبات حالة اإلعفاء من - 81

)على أنو ٮتضع  49العقوبات على ما يلي "التوقع على القاصر الذم ٓب يكتمل الثالثة عشر إال تدابَت اٟتماية أك الًتبية. كتضيف الفقرة الثالثة 
 13أف القاصر الذم ال يكمل  49بية أك لعقوبات ٥تففة. كيفهم من نص ا١تادة سنة إال لتدابَت اٟتماية أك الًت  18إٔب  13القاصر الذم يبلغ سنو من 

لت ىذه ا١تادة سنة ال يعاقب جزائيا، غَت أف إنعداـ ا١تسؤكلية ال ٖتوؿ دكف متابعتو كتقدٯتو كمة األحداث لتأمر بأخذ تدابَت اٟتماية كالًتبية.عد
ا١تؤرخ ُب  12/ 15كما بعدىا. كالقانوف رقم  4،  ص. 2014 – 02 –16، 7، ج، ر عدد 2014فّباير  04ا١تؤرخ ُب  01/  14ٔتقتضى القانوف رقم 

 ك ما بعدىا، ا١تتعلق ْتماية الطفل. 6ص.  ،2015-07- 19،  39، ج .ر، عدد  2015 يوليو 15
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جـر      
ي
إال أنو أحيانا اليفًتض ُب األشخاص ا١تؤىلُت إلبراـ عقد الزكاج  العلم كالدراية، نظرا لطبيعة الوضع ا١ت

 إبراـ عقد الزكاج كىي إال إذا أعلن عن ذلك األطراؼ، كنكوف أماـ ىذا الوضع مثبل ُب حالة إمرأة تقدمت إٔب
 ُب فًتة عدهتا، فبل ٭تكم ىذه ا١تسائلة إال شركط قياـ جرٯتة زكاج ا١ترأة قبل مضى فًتة عدهتا.

 الفرع الرابع 
 جـريمة زواج المرأة قبل مضي فترة عدتها

ٗتص ىذه اٞترٯتة حالة ككضع ا١ترأة ا١تعتدة، سواء من طبلؽ أك كفاة، كجاء التجرٙب ٔتخالفة األحكاـ اليت     
من ؽ. ع بنصها " كالذم يتلقى عقد زكاج  1تنظم ىذا الوضع كفق ما نص عليو ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب الفقرة 

". كاٟتكمة ا١تقررة من ىذا اٞتزاء ٛتاية إمراة سبق زكاجها ذلك قبل مضى ا١تيعاد الذم حدده القانوف ا١تد٘ب
 إعتبار فًتة العدة باافظة على ا١ترأة كصيانة كرامتها كمراعاة للعبلقات اإلنسانية بُت الزكجُت.

إف ٕترٙب ىذا السلوؾ، ٯتكن كصفو بالعمل الوقائي قبل إنػشاء الكياف األسرل، ك نظرا لظهور إلتزامات      
 نية، ٘تتد اٟتػماية إٕب ما بعد نشأة كياف األسرة. أسرية جديدة كمراكز قانو 

 أوال
 شـروط قيام ىـذه الجـريمة 

اليت رتبت منع الزكاج مؤقتا ٟتالة ا١ترأة ا١تعتدة، كٖتقيقا  82ؽ.أ  ٧30تد ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب للمادة       
إللزامية ىذا النص رتب قانوف العقوبات ا١تسؤكلية  ٔتجرد أف يقـو الضابط العمومي ا١تكلف، بإبراـ عقد زكاج 

 إمرأة ميعتدة  كيسجلو بسجبلت اٟتالة ا١تدنية، مع ٖتقق العلم بوضع ا١ترأة بأهنا ُب فًتة العدة.  
الشخص ا١تكلف بإبراـ عقد الزكاج إذا اثبت أنو كقع ضحية تدليس أك ٖتايل من ا١ترأة  ةكتنتفي مسؤكلي     

 ا١تعتدة.
أنو كاف يسعى إٔب تفادم  1من ؽ.ع الفقرة  441كيتضح من ٕترٙب ا١تشرع ٢تذا السلوؾ طبقا لنص ا١تادة      

إنشاء أسرة مهددة بعدـ اإلعًتاؼ ّٔا داخل آّتمع، كبطبلهنا ُب مهدىا نتيجة ٥تالفة اإلجراءات كالرخص 
ا١تطلوبة قانونا. بل توسع ا١تشرع ُب إجراء اٟتماية كالتشديد على ذلك إٔب أف يشمل حالة عدـ إثارة بطبلف 

من ؽ.ع اليت تنص "كتطبق  441من ا١تادة  2الباطل كذلك طبقا للفقرة  كثائق اٟتالة ا١تدنية ا١تقررة لئلجراء
 أحكاـ ىذه الفقرة حىت كلوٓب يطلب بطبلف كثائق اٟتالة ا١تدنية أكلزكاؿ البطبلف".

                                                           
 من قانوف األسرة "٭تـر من النساء مؤقتا:  اصنة، ا١تعتدة من طبلؽ أك كفاة، ا١تطلقة ثبلثا." 30الفقرة األكٔب من ا١تادة  -82
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الزكاج على  عددا من اٟتاالت اليت ٯتنع فيها 14الفصل  ضمنكحددت ٣تلة األحواؿ الشخصية التونسية     
من ٣تلة  36ك 35، 34الفصوؿ  ا١ترأة كمن بُت اٟتاالت ا١تنع ا١تقرر ما ٓب تنتهي من فًتة عدهتا. إستنادا على

 10أشهر ك 4زكجها مدة  أشهر كاملة، كتعتد ا١تتوَب عنها 3تعتد ا١تطلقة غَت اٟتامل مدة  إذ األحواؿ الشخصية،
أياـ كاملة. أما اٟتامل فعدهتا كضع ٛتلها، كتعتد زكجة ا١تفقود عدة الوفاة بعد صدكر حكم قضائي بفقدانو. كٓب 

 .83 ٖتدد اٞتزاء العقايب على ٥تالفة ا١تنع

 ثـانيا
 المتــــابعة الجـزائية 

كقد إعتّب ا١تشرع  اٞتزائرم ىذه األفعاؿ ٥تالفة، حيث عاقب ضابط اٟتالة ا١تدنية مرتكبها باٟتبس من        
دج أك بإحدل ىاتُت 16.000إٔب  8000عشرة  أياـ على األقل  إٔب شهرين على األكثر ك بغرامة مالية من 

من ؽ.ع، كعزز ا١تشرع ىذه اٟتماية عن طريق مراقبة أم ٕتاكزات ُب أعماؿ  441العقوبتُت طبقا لنص ا١تادة 
من  25ضابط اٟتالة ا١تدنية من طرؼ النائب العاـ، أك من ٯتثلو من ككبلء اٞتمهورية طبقا لنص ا١تادة 

 . 84ؽ.ح.ـ
كشريكها ُب ىذا  ؽ.ع أنو يعاقب ضابط اٟتالة ا١تدنية، دكف ا١ترأة  ا١تعتدة 441كا١تبلحظ أف نص ا١تادة       

الزكاج رغم أهنما أكٔب بالعقاب كوهنما أدرل ْتالة ا١تنع اليت ٖتوؿ دكف إبراـ العقد بصفة شرعية. ألف فكرة العدة 
.كا١تقصود ىنا عدة الطبلؽ الرجعي، لذا ٬تب على كل من الزكجُت، قاضي شؤكف األسرة  85ترتبط بالنظاـ العاـ

 . 86عدـ ٥تالفتها ألهنا تعد من صميم النظاـ العاـ كككيل اٞتمهورية مراعاهتا كاٟترص على

                                                           
ا حكم  "..أف العدة فيها تكرٙب للمرأة فهي ليست كإناث اٟتيوانات يتداك٢تا الذكور ُب أم كقت من دكف ضوابط أك قيم، مشَتان إٔب  أف العدة ٢ت -83

ذلك فبل بد من التأكد من براءة الرحم ُب فًتة زمنية ٤تددة ّتانب احًتاـ العبلقات اإلنسانية اٟتميمة اليت كانت كثَتة، فا١ترأة قد تكوف حامبل كل
رعاية  تربط بُت الزكجُت"ك أعلن علماء األزىر رفضهم للتوصية اليت صدرت عن مؤ٘تر اٞتزائر النسائي الذم عقد ُب العاصمة اٞتزائرية أخَتا ٖتت

على لئلغاثة، حيث دعا ا١تؤ٘تر إٔب إلغاء عدة ا١تطلقة كا١تتوَب عنها زكجها، كاالستبداؿ بالعدة الكشف الطٔب ْتيث إذا ثبت أهنا آّلس اإلسبلمي األ
وص قطعية غَت حامل جاز ٢تا أف تتزكج من آخر بعد الطبلؽ أك كفاة الزكج مباشرة. كأكد العلماء أف عدة ا١تطلقة كا١تتوقي عنها زكجها كردت ّٔا نص

ي العبلقات ابتة ُب القرآف كالسنة، موضحُت أف العدة ٢تا العديد من األحكاـ التشريعية باإلضافة إٔب أهنا ٖتافظ على ا١ترأة كتصوف كرامتها كتراعث
   http://www.nour- atfal.org ، العدة تكرٙب للمرأة..،ةاإلنسانية بُت الزكجُت.أنظر، ٤تػػمد أبو ليل

اٟتالة ا١تدنية " يتعُت على النائب العاـ شخصيا أك على ككبلئو التحقق من كضع السجبلت ك٭ترر ُب ٚتيع األحواؿ  من قانوف 25نص ا١تادة  -84
طبقا عند إيداعها  لدل كاتب الضبط ٤تضرا ملخصا عن التحقيق كيثبت ا١تخالفات فيما إذا إرتكبت من قبل ضباط اٟتالة ا١تدنية كيطلب معاقبتهم 

 للنصوص النافذة."
 .٤96تمد حسُت منصور، ا١ترجع السابق، ص.   -85
 .125، ص. 2009، دار فسيلة، اٞتزائر،2نور الدين ١تطاعي، عدة الطبلؽ الرجعي ك أثارىا على األحكاـ القضائية، ط  -86

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=164##
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كٓب ٬تعل ا١تشرع التونسي جزاء عقايب على ٥تالفة ىذا ا١تنع الضمن ٣تلة األحواؿ الشخصية أك ضمن قانوف      
 اٟتالة ا١تدنية كىو نفس توجو ا١تشرع ا١تغريب كالذم كرس ذلك من خبلؿ التطبيقات القضائية. 

من 57إٔب  التصريح ببطبلف عقد الػزكاج ا١تّـب بُت طرفيو  طبقا ألحكاـ ا١تادة  ١87تغريبكقد توجو القضاء ا    
ا١تدكنة ٔتجرد إطبلعها عليو أك بطلب ٦تن يعنيو األمر كىذا إذ كجد بُت الزكجُت أحد ا١توانع ا١تنصوص عليها ُب 

ة كجود ا١ترأة ُب عبلقة زكاج أك عدة أك من ـ.أ، إٔب أف موانع الزكاج ا١تؤقت 39إذ  تشَت ا١تادة  39إٔب  35ا١تواد 
 إستّباء. 

كل ما ٓب يرد   "اليت تنص على أف  ـ.أ،من  400ترؾ األمر للقضاء تطبيقا للمادة خاصة كأف ا١تشرع ا١تغريب      
جتهاد الذم يراعي فيو ٖتقيق قيم اإلسبلـ ُب العدؿ كا١تساكاة إلُب ىذه ا١تدكنة يرجع فيو إٔب ا١تذىب ا١تالكي كا

". فأماـ ىذا الوضع كعلى أساس إعتبار أنو ٭تـر زكاج ا١ترأة أثناء العدة فإنو تتحقق إمكانية كا١تعاشرة با١تعركؼ
  من ـ.أ. 400ٕترٙب ىذا ا١تنع من طرؼ القضاء على إعتبار تطبيق ا١تادة 

بعدىا حيث تعتّب  اَلثار ا١تًتتبة عن الطبلؽ الرجعي سواء أثناء فًتة العدة أككىذا ٟتكمة أف من بُت      
، فإذا ضبط الزكج زكجتو 88كيسرم عليها ما يسرم على الزكجة إال ا١تسيس ،ا١تطلقة رجعيا ُب حكم الزكجة

.كلو اٟتق ُب ٖتريك الدعول بناء على العدة مثبل ٯتكنو أف يتابعها ألهنا ُب حكم الزكجة أثناءمتلبسة با٠تيانة 
 سرية ما زالت قائمة.شكول ألف صفة الزكج متوفرة كاإللتزامات األ

 المطلب الثاني
 جـرائم اإلخالل باإللتزامات األسرية

عدد من الواجبات كاٟتقوؽ ىذا ما بينو ا١تشرع اٞتزائرم ُب الفصل  89يتولد بُت أفراد النظاـ القانو٘ب لؤلسرة    
كىذا   ،91تستوجب العقاب، كقد يشكل اإلعتداء عليها جرٯتة 90منو  36الرابع من قانوف األسرة، ك خاصة ا١تادة 

                                                           
، منشورات ٚتعية 1 ا١تنتقى من عمل القضاء ُب تطبيق مدكنة األسرة ، ج 1397/06/13ا١تلف عدد  2007-03-5اكمة اإلبتدائية بتيطواف  - 87

 .2009فّباير  17نشر ا١تعلومة القانونية كالقضائية ، سلسلة ا١تعلومة للجميع العدد 
88
 .47سورة أؿ عمراف، اَلية.  . " قىالىٍت رىبّْ أىٗبَّ يىكيوفي ٕب كىلىده كىٓبٍى ٯتىٍسىٍسًٍت بىشىره كما جاء ُب قولو تعأب"  -مسَّ ا١ترأةى : جامعها  - 

 .٤264تمد حسُت منصور، ا١ترجع السابق، ص.   - 89
: الواجبات 36، حيث بُت ُب ا١تادة 39إٔب  36بُت اٟتقوؽ كالزاجبات ُب ا١تواد من  11 -84نشَت إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم ُب قانوف األسرة رقم  - 90

فقد تعرض فيها لواجبات الزكجة. أما  39الزكجة، أما ا١تادة ٟتقوؽ  38لواجبات الزكج، ك ا١تادة  37ا١تشًتكة لكل من الزكجُت، ك تطرؽ ُب ا١تادة 
 . 36بعد التعديل فلم يبُت ماىي حقوؽ ككاجبات كل منهما، بل إكتفي بذكر كاجباهتما ا١تشًتكة ُب نص ا١تادة 

 .11العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.  دعب  -91
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ُب إطار قانوف تستوجب ٛتايتها خطورة ما دفع  ا١تشرع ا١تغريب كذلك أف إعتّب اإلخبلؿ ّٔذا اإللتزاـ األسرم 
 .زجرم ىو القانوف اٞتنائي بدال من تناك٢تا ُب مدكنة األسرة مثبل

 من نوف اٞتنائي ُب الكتاب الثالثالقا ضمن عتّب ا١تشرع ا١تغريب إ٫تاؿ األسرة جرٯتة، ك تناك٢تا إكىكذا      
الباب الثامن ا١تتعلق باٞتنايات ك اٞتنح ضد نظاـ األسرة ك األخبلؽ العامة، ك خص ٢تا فرعا مستقبل ىو الفرع 

ـ  كنتعرض لذلك من ..جـ 482إٔب  479ا٠تامس ك الذم تناكؿ ىذه اٞترٯتة ُب أربعة فصوؿ ىي الفصوؿ من 
 باإللتزامات األسرية ضمن التشريعات ا١تغاربية كفق ما يلي:خبلؿ تصنيف جرائم اإلخبلؿ 

 الفرع األول
 جــــرائم اإلخـالل باإللتـزامات الـزوجية

ؤلدكار ،نظرا ل 92جاءت أحكاـ قوانُت األسرة ا١تغاربية ٤تددة ألىداؼ  عقد الزكاج ا١تّـب بُت الزكجُت     
كوهنا أداة مدعمة ،تعتّب شكل مصغر للمجتمع  كاليت لزكجيةجتماعية ا١تتصلة كا١تعايَت ا١تنظمة للعبلقات اإلا

 ألفراد العائلة الواحدة أ٫تيتها بالنسبة  إٔبجتماعية  ىذا باإلضافة إللتماسك آّتمع ككسيلة للضبط كالرقابة ا
تحقيق فراد كمكانتهم عن طريق القيم ا٠تاصة ّٔا ك اليت ٖتدد سلوؾ أفرادىا لؤلجتماعية لإلفهي ٖتدد األدكار ا

التعبَت عن ٪تط  إٔببصفة خاصة ٘تيل فاإللتزامات الزكجية  يضمن بقاء الرابطة األسرية قائمة ، ىدؼ مشًتؾ
د ك العمق ك الشموؿ ُب ٤تيط األسرة شباعات اٟتميمة ك الدائمة للعبلقات الشخصية ا١تتبادلة اليت تتميز بالوٌ إلا

٭تدث أف يتخلى أحد الزكجُت عن إلتزاماتو ا١تادية أك األدبية ُب إطار ضماف اإللتزامات الزكجية قائمة، لكن قد 
 ٦تا يشكل جهرما يستحق العقاب، كمن ىذه اٞترائم نذكر:

 أوال 
 جريمة اإلمتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء للزوجة

كىمىن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي  لًيينًفٍق ذيك سىعىةو مّْن سىعىًتوً ، مصداقا لقولو تعأب" 93تعد النفقة الزكجية كاجبة على الزكج   
 .94" فػىٍليينًفٍق ٦تَّا آتىاهي اللَّوي ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آتىاىىا سىيىٍجعىلي اللَّوي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا

                                                           
 من قانوف األسرة. ،04-03مثاؿ ذلك ا١تادتُت   -92
كامل موسى، مسائل   .45. ص، 1995الكتب القانونية،  رنفقة األقارب،  دا -نفقة الصغَت-ُب الشرع كالقانوف نفقة الزكجة  تنصر اٞتندم، النفقا دأٛت -93

فسها إٔب الزكج على الوجو الواجب عليها فلها عليو بن قدامة: "كٚتلة األمر أف ا١ترأة إذا سلمت نإيقوؿ  .31 - 30ُب اٟتياة الزكجية، دار ا٢تدل، اٞتزائر، ص. 
 .ٚتيع حاجياهتا من مأكوؿ كمشركب كملبوس كمسكن

 .ك٢تن عليكم رزقهن ككسوهتن با١تعركؼ": "ا عليو كسلم ىصلكقوؿ النٔب  "كعلى ا١تولود لو رزقهن ككسوهتن با١تعركؼ"لقولو تعأب:  .07، اَليةؽسورة الطبل -94
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من طعاـ ككسوة كمسكن أك أجرتو كنفقة العبلج كما يعتّب من  95كتشمل النفقة ما يصرفو الزكج على زكجتو   
. كمشلت اٟتماية اٞتزائية لدل ا١تشرع  97كىو نفس ا١تفهـو لدل ا١تشرع ا١تغريب ،96الضركريات ُب العرؼ ك العادة

من ؽ.ع ١تعاقبة الزكج ُب حالة إمتناعو عن قيامو بواجب اإلنفاؽ على زكجتو  331اٞتزائرم بتخصيص ا١تادة 
. 98جرٯتة اإلمتناع عن تسديد نفقة مقررة قضاء عندما يقرره القانوف ك٭تكم بو القضاء، مشكبل بذلك جرٯتة، ىي

دج إٔب  50.000حيث نصت على أف"يعاقب باٟتبس من ستة أشهر إٔب ثبلث سنوات، كبغرامة من
ا١تقررة قضاء إلعالة أسرتو،  غكل من إمتنع عمدا، عن تقدٙب ك١تدة تتجاكز الشهرين عن تقدٙب ا١تبال دج300.000

رة عليو إٔب زكجو أك أصولو أك فركعو، كذلك رغم صدكر حكم ضده بإلزامو كعن أداء كامل قيمة النفقة ا١تقر 
 بدفع نفقة إليهم". 

كبذلك ٧تد كل من ا١تشرعُت ا١تغريب كاٞتزائرم إعتمدا ُب فكرة اٟتماية درجة العقوبة كحدكدىا إذ تشدد ا١تشرع   
ات كىذا با١تقارنة ٔتجاؿ التحديد سنو  3أشهر كاٟتد األقصى  6اٞتزائرم ُب توقيع العقاب ّتعل اٟتد األدٗب 

ر إٔب سنة ك غرامة من ػأفرد عقوبة جنحية ىي اٟتبس من شهللعقوبة كفق ما جاء بو ا١تشرع اٞتزائي ا١تغريب الذم 
 درىم.  2.000إٔب  200
 ك ذلك لتمكُت ا١تكلف بالنفقة من توفَتىا ذتكوف ىذه العقوبة موقوفة التنفي مع مبلحظة أنو غالبا ما     

جاعبل بذلك للملـز بالنفقة فرصة لئلنفاؽ دكف غلق الباب عليو مباشرة كتسليط العقاب ألجل ٖتقيق الردع دكف 
ص على ا١تغريب نا١تشرع  كقد جعل  األخذ بعُت اإلعتبار حاجة الزكجة اليت يستلـز األمر إنفاقها من باب أكٔب 

                                                           
 . 1993جويلية  12ا١تؤرخ ُب  1993لسنة  74الفقرة الثانية، من آّلة ا١تنقحة ٔتوجب القانوف عدد   46للفصل  طبقا - 95
 الزكجة أثناء قياـ العبلقة الزكجية -:  مستحقو النفقة بالزكاج ىم   
 جباهتا الزكجية.ٕتب نفقة الزكجة على الزكج منذ إ٘تاـ الدخوؿ ّٔا، ما دامت الزكجية قائمة، كبشرط قياـ الزكجة بوا -  
 كٕتب النفقة حكما حىت على الزكجة غَت ا١تدخوؿ ّٔا بشرط إبراـ عقد الزكاج كثبوت ٦تاطلة الزكج ُب إ٘تاـ الدخوؿ. -  
 : ا١تعتدة -  
 أشهر من تاريخ صدكر حكم الطبلؽ البات. 3بالنسبة للمطلقة : نفقة ا١تعتدة كاجبة على ا١تفارؽ طواؿ مدة العدة  - 
 للحامل : النفقة كاجبة على ا١تفارؽ طواؿ مدة اٟتمل اليت تستمر إٔب تاريخ الوضع على أف ال يتجاكز اٟتمل السنة. بالنسبة - 
 بالنسبة لؤلرملة: النفقة كاجبة على تركة ا١تفارؽ كتستمر أربعة أشهر كعشر أياـ. - 

 من قانوف األسرة. 78ا١تادة   -96 
97

: " ٕتب نفقة الزكجة على زكجها ٔتجرد البناء، ككذا إذا دعتو إٔب نصتحيث  194لقد عّبت مدكنة األسرة ا١تغربية عن موقفها بشكل غَت مباشر ُب ا١تادة  - 
شمل النفقة الغذاء كالكسوة األسرة ا١تغربية على مشموالت النفقة الزكجية حيث جاء فيها:" ت ةمدكنمن 189كنصت ا١تادة يكوف قد عقد عليها".أف  البناء بعد 

يتضح أف مدكنة األسرة نصت على مقتضيات جديدة كبشكل صريح،  ك." 168كالعبلج، كما يعتّب من الضركريات كالتعليم لؤلكالد مع مراعاة أحكاـ ا١تادة 
على إخراج تكاليف سكٌت اضوف من مشموالت  168كتتمثل ىذه ا١تستجدات ُب أف نفقة تعليم األكالد أصبح ملزما للرجل، كما أكدت ذلك ٔتقتضى ا١تادة 

 النفقة كأجرة اٟتضانة كغَتىا، كأكجبت أف تكوف مستقلة ُب تقديرىا عن ىذه االلتزامات، كُب ذلك مراعاة ٟتقوؽ اضوف.
 .25عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.   -98 
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إمكانية كقف التنفيذ كىذا يدخل كلو ٖتت إعماؿ  بعد أف أعطاه أف اٟتكم باٟتبس يكوف حتميا ُب حالة العود
  سلطة القاضي التقديرية.

ٓب يثبت  اكتوسيعا ُب ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية، إعتّب ا١تشرع اٞتزائرم أف عدـ دفع النفقة جرٯتة عمدية م     
غَت مقبوؿ، كىذا  االعكس، كقرر أف حالة اإلعسار الناتج عن اإلعػتياد عن سوء السػلوؾ أكالكػسل أكالسكر عذر 

    .100، كينبغي على ا١تتهم إثبات أنو ٓب يكن سيء النية99من ؽ.ع 331 ما نصت عليو الفقرة الثانية من ا١تػادة
سعي إٔب الكعدـ  كاإل٫تاؿكسل البسبب نإتة  فقرال ت حالةكان  كقد إعتّب ا١تشرع اٞتزائي ا١تغريب بأنو إذ      

101أف تطالب بفسخ عقد الزكاج.حىت كُب حق زكجتو كمن ٍب ٬توز ٢تا  ا ُب حق نفسوَت قصتالرزؽ، فهذا يعتّب 
 

 53نص الفصل كىو نفس اإلٕتاه الذم يراه ا١تشرع التونسي الذم يعتّب ىذه اٞترٯتة بأهنا جرٯتة عمدية طبقا  ل

كل من حكم عليو بالنفقة أك ّتراية الطبلؽ فقضى عمدا شهرا دكف دفع " : بنصها على أنو ـ.أ.شمكرر من 
إٔب ألف  100 ما حكم عليو بأدائو يعاقب بالسجن مدة تًتاكح بُت ثبلثة أشهر كعاـ كٓتطية من مائة دينار 

 ".كاألداء يوقف التتبعات أك ااكمة أك تنفيذ العقاب .1000دينار 

، لقياـ جرٯتة اإل٫تاؿ األسرم، على اإلمساؾ العمدم عن اإلنفاؽ .ـ.جمن ـ 479الفصل كلقد إقتصر      
ٔتعٌت أنو ُب  .102على الزكجة أك الفركع أك األصوؿ ُب ا١توعد ادد ٔتوجب حكم هنائي أك قابل للتنفيد ا١تؤقت

 .103حالة اإلمساؾ عن اإلنفاؽ ٔتوجب إلتزاـ باإلنفاؽ ال يشكل إ٫تاال لؤلسرة
كىو خبلؼ اإلعتبار الذم أخذ بو القضاء اٞتزائرم بإمكانية أف يكوف ىذا الدين نإتنا عن رابطة عائلية     

ا ك١تدة تتجاك  الشهرين  زقائمة كىذا ما قررتو اكمة العليا ُب إجتهادىا إذ قررت بأنو يعاقب كل من إمتنع عمدن
 .104تج عن فك الرابطة الزكجية"عن أداء كامل قيمة النفقة ا١تقررة عليو لزكجتو، أك نا

                                                           
 .136،ص.1983إسحاؽ إبراىيم منصور، شرح قانوف العقوبات اٞتزائرم، جنائي خاص، د.ـ.ج، اٞتزائر،   - 99

 .161، ص. 2006، دار ىومة، بوزريعة، اٞتزائر، 4، ط 1أحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاص، ج  - 100
101
: " ُب حالة ثبوت العجز، ٖتدد اكمة حسب بأنو اإلعسار ُب فقرهتا الثانيةدكنة األسرة ا١تغربية فقد نصت على من م 102طبقا للمادة  - 

 الظركؼ أجبل للزكج ال يتعدل ثبلثُت يوما لينفق خبللو إال ُب حالة ظرؼ قاىر أك استثنائي".
صوؿ على ما ينفق منو على زكجتو بدكف يتضح من ا١تادة أف الزكج إذا أعسر بالنفقة فاف اكمة ٘تهلو مدة ال تتعدل ثبلثُت يوما حىت يتسٌت لو اٟت

 ستثنائي كىي حالة مؤقتة موكوؿ تقديرىا إٔب اكمة. إف ٓب يف بذلك طلقت عليو اكمة زكجتو إال ُب حالة كجود ظرؼ قاىر أك إاإلضرار ّٔا، ف
102

 .ة كاإللتزاـمن مدكنة األسرة تنص على أف أسباب كجوب النفقة ىي الزكجية ك القراب 197علما أف ا١تادة ـ  
103
 . 45، ص. 2012، ٣تلة الفقو كالقانوف، جرٯتة إ٫تػػػػاؿ األسػػرة ُب التشريع ا١تغػػريب ،زىَت اٟترش  - 

إف العبلقة الزكجية انقطعت بسبب الطبلؽ فاف النفقة اكـو ّٔا لفائدة ا١تطلقة تعتّب دينا يتعُت على ىذه األخَتة  -قضية اٟتاؿ -ك١تا ثبت ُب - 104
أساس جنحة  دانو الطاعن علىأتنفيذ اٟتكم للحصوؿ عليها كال تشكل أساس للمتابعة اٞتزائية كمن ٙتة يعرضوف قرارىم للنقض قضاة ا١توضوع الذين 

 .282، ص. 2 ، عدد1993آّلة القضائية،  ،102548، ملف رقم، 1993-11-23اكمة العليا،غ.ج،  أنظر،اإل٫تاؿ العائلي".
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مع العلم أف ىذه اٟتماية قد إمتدت حىت إٔب الزكجة اليت مازالت ُب عصمة زكجها، كاليت ىي األخرل      
 .105معرضة ١تثل ىذه اٞترٯتة، فقد منح ٢تا حق التطليق كذلك ٕتنبا للضرر الذم قد يلحقها

، كمن 106كقد جػاءت شركط قياـ الفعل كاضحة ُب التشػريع اٞتػزائرم ُب صياغػة النص الفػرنسي  عند قراءتو     
شرط أساسي كىو كجود العبلقة الزكجية الشرعية.كىو نفس الشرط الذم إعتمده  ؿٙتة يتعُت لقياـ اٞترٯتة توفر أك 

للزكجة طا١تا أف رابطة الزكجية قائمة ك طا١تا ٓب يصدر النفقة حق ا١تشرع ا١تغريب الذم ذىب إٔب األخذ بفكرة أف 
من  195من ـ.ج.ـ كا١تادة  480طبقا لنص ا١تادة  متنعت عن الرجوعإُب حقها حكم بالرجوع لبيت الزكجية ك 

 ـ.أ.
ٍب كإعتّب ا١تشرع اٞتزائرم أنو ُب حالة الزكج الذم يسعى ُب تنفيذ اٟتكم كذلك بسداد مبالغ النفقة طواعية       

توقف عمدا، كيعد الفعل اٞترمي قائما فأساس قياـ اٞترٯتة ىو التقليل من شأف األحكاـ القضائية من جهة، 
كاإلمتناع عن تنفيذ ما تضمنو اٟتكم إىدار ٟتق الضحية ا١تشركع، كالذم أجازه اٟتكم ٤تل اإلمتناع، من جهة 

 ترتيب ا١تسؤكلية اٞتزائية.أخرل.ىذا اٟتكم الذم يأخذ طابع ٦تيزا إلمكانية األخذ بو ُب 

 خـصــوصية طبيــعة الحـكم القاضـي بالنفقــة  /1

إشًتطت القوانُت ا١تغاربية كجود حكم قضائي يقضى بالنفقة الغذائية للشخص ا١تستفيد كيشًتط أكال أف      
يرل ا١تشرع . إال أهنا اختلفت من حيث طبيعة اٟتكم إذ 107يكوف اٟتكم نافذا. كيأخذ اٟتكم مفهومو الواسع 

إذ أف األصل أف يكوف اٟتكػم هنائيا   108اٞتزائرم، أف الشرط ا١تتطلب ُب اٟتكم لينتج أثره ىو أف يكوف نافذا
                                                           

كىذا ما أكدتو اكمة العليا   .33 - 32. ص ،2004عمر بن سعيد، اإلجتهاد القضائي كفقا ألحكاـ قانوف األسرة، دار ا٢تدل، اٞتزائر،   -105
بقو٢تا  " من ا١تقرر فقها كقانونا أنو ٬توز طلب التطليق ُب حاليت إستحكاـ ا٠تبلؼ الطويل بُت الٌزكجُت، أك  1987جانفى 26ُب قرارىا  الصادر ُب 

. ك١تا كاف ثابتا ػ ُب قضية اٟتاؿ ػ أف آّلس ُب حالة عدـ اإلنفاؽ، كمن ٍب فإٌف النعي على القرار ا١تطعوف فيو ٓترؽ أحكاـ الشريعة غَت صحيح
يقا القضائي ١تا قضى بتطليق الزكجة لطوؿ أمد ا٠تبلؼ بُت الزكجُت، كثبوت تضرر الزكجة لعدـ اإلنفاؽ يكوف بقضائو كما فعل طبق القانوف تطب

 صحيحا.
         كمىت كاف كذلك إستوجب رفض الطعن"                                            

106  -
  ART. 331 : " est punie d’un emprisonnement de six ,(6) mois a trois (3)ans et d’une amende de 

50.000 DA a 300.000 DA, toute personne qui, au mépris d une décision de justice rendue contre elle 

ou en méconnaissance d‘une ordonnance ou d‘un jugement l‘ayant condamnée à verser une pension 

alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de 

deux (2) mois sans Fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni de s‘acquitter du montant 

intégral de la pension ". 
الفقرة األخَت من قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية "يقصد باألحكاـ القضائية ُب ىذا القانوف، األكامر كاألحكاـ كالقرارات  08ا١تادة  - 107

 القضائية".  
 .374، ص. 1996، د.ـ.ج، اٞتزائر، 1بلحاج العريب، أْتاث كمذكرات ُب القانوف، ج  - 108
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كلكن من اٞتائز أف يكوف غَت هنائي، كذلك ُب اٟتالة اليت يأمر فيها القاضي بالتنفيذ ا١تعجل عندما يتعلق األمر 
 . 109بالنفقة الغذائية

التبليغ حسب الشركط ا١تقررة قانونا كىذا ما قضت بو اكمة العليا ُب قرارىا " أنو إذا  مع إشًتاط حصوؿ      
من ؽ.ع اٟتكم جزائيا باٟتبس كالغرامة على كل من إمتنع عمدا ك١تدة ٕتاكز  331كاف مؤدل نص ا١تادة 

ابعة اٞتزائية ّٔذا اٞتـر الشهرين عن دفع النفقة اكـو ّٔا عليو قضاء لصاّب من حكم ٢تم ّٔا فإنو يشًتط للمت
 .110أف يكوف اكـو عليو قد بلغ كفقا للقانوف باٟتكم القاضي بالنفقة كأف القضاء بذلك يعد خرقا للقانوف" 

كشرط صدكر حكم يقضي بالنفقة جاء أكثر دقة ككضوح لدل ا١تشرع ا١تغريب الذم إعتّب ٔتوجب      
479قوبة ا١تقررة ٔتوجب الفصل من ـ.ج.ـ ٕترٙب ىذا السلوؾ كفق للع 480  الفصل

111 . 
فأخذ بطبيعة اٟتكم النهائي بنصو على أنو "يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليو حكم هنائي أك قابل     

بدفع نفقة إٔب زكجو أك أحد أصولو أك فركعو كأمسك عمدا عن دفعها ُب موعدىا ادد. ككسع  ا١تؤقت للتنفيذ
ا رعاية منو على مصلحة ضركرية أكٔب ٣تاؿ اٟتماية بأف جعل إمكانية ا١تتابعة ٔتوجب حكم قابل للتنفيذ كىذ

 بالرعاية، كٕتنبا لطوؿ إجراءات التقاضي أماـ  اٟتاجة ا١تاسة للنفقة.
األسرة النفقة الذم يصدره قاضي  تقدير حكمكجعل ا١تشرع التونسي أف اٟتكم يكوف حىت ٔتوجب مسودة      

اضي األسرة فهي تنٌفذ على ػفوريٌة الٌصادرة عن قلحٌية ك نظرا للصبغة ا١تعيشية للقرارات العند فشل ااكلة الصي 
كىي قرارات ال ٯتكن  أم بناء على ٤تضر ااكلة الصلحٌية اٌرر ٓتٌط يد قاضي األسرة كا١تمضى من قبلو ا١تسوٌدة

 .لكٌنها قرارات قابلة للمراجعة من قبل قاضي األسرة ما ٓب يصدر بعد اٟتكم ُب األصل ستئنافها كال تعقيبهاإ
إٌما من قبل اكمة أم أف ا١تشرع التونسي جعل صفة أم حكم يقضي بالنفقة إلمكانية تقدٙب الشكول       

كإٌما من قبل ٤تكمة الناحية ، عتبار نفقة ا١تطٌلقة طيلة فًتة العدة كنفقة األبناءإبتدائية صلب حكم الطبلؽ، بإلا

                                                           
 من قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية . 323ا١تادة  - 109
 . 325، ص. 01، عدد 1989لة القضائية، ، ا137233ّٓ، ملف رقم 1982-11-23.ج، غُب ىذا الصدد قرار آّلس األعلى،  - 110
درىم أكبإحدل ىاتُت  2. 000 إٔب 200على أنو" يعاقب باٟتبس من شهر إٔب سنة كبالغرامة من  479كالىت جاء ُب نصها  الفصل  - 111

 فقط: العقوبتُت
ا١تعنوية كا١تادية الناشئة عن  كاجباتو بيت األسرة دكف موجب قاىر ١تدة تزيد على شهرين ك٘تلص من كل أك بعض أحد٫تا األب أك األـ إذا ما ترؾ - 1

 الوالية األبوية أك الوصاية أك اٟتضانة.
 ت األسرة رجوعا ينم عن إرادة إستئناؼ اٟتياة العائلية بصورة هنائية.ينقطع أجل الشهرين إال بالرجوع إٔب بي كال
 الذم يًتؾ عمدا، ألكثر من شهرين ك دكف موجب قاىر، زكجتو كىو يعلم أهنا حامل. الزكج - 2
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الغاية اإلجتماعية كاألكٔب باٟتماية  اليت  .كىذا لنفس112صلب قضية مستقٌلة، سابقة أك الحقة لقضية طبلؽ
 تضمنها كل من القانوف ا١تغريب كاٞتزائرم، كفقا لؤلجل ا١تقرر لتحقق اإلمتناع.

 خصوصية المتابعة من حيث اإلعتبار الزمني   /2
اٞتزائرم  عالزمن كشرط لقياـ اٞترٯتة، فحددىا ٔتدة شهرين ضمن التشري رأخذ ا١تشرعوف ا١تغاربيوف ُب اإلعتبا     

كإستقر قضائو على أف مدة الشهرين يبدأ حسأّا من يـو تبليغ اٟتكم القاضي بأداء مبلغ النفقة إٔب اكـو 
. كجعل ا١تشرع ا١تغريب الزمن كفق ١تا ىو ٤تدد ٔتوجب اٟتكم الصادر، اذٓب ٬تعل مدة سابقة للقوؿ بأف 113عليو

".٦تا يفهم منو أف ىذا التقدير للزمن 479" ٔتوجب الفصل اإلمتناع قد ٖتقق بعبارة " ... ُب موعدىا ادد 
يكوف كفقا لكل كضع كحالة، كحسن فعل ا١تشرع ذلك، إلختبلؼ كتفاكت اٟتاالت اإلجتماعية كظركفها لكل 

 دائن بالنفقة. 
رع اٞتزائرم ا١تتابعة كىو نفس توجو إرادة ا١تش كجعل ا١تشرع اٞتزائي التونسي اإلمتداد الزمٍت شرطا إلمكانية      

تتٌبع اكـو ضده بالنفقة أك ّتراية طبلؽ من أجل عدـ الدفع، ال بد أف يبقى مدة من الزمن دكف بأف إعتّب أف 
متناسب كالغاية أجل  115. كأجل الشهر114مكرر من ـ.أ.ش 53دفع ما حكم عليو بأدائو حسب عبارة الفصل 

  .بتدائيةإلكاٟتكم الصادر عن اكمة ا ة  الناحيةمن التجرٙب ٢تذا الفعل.٦تيزا بُت اٟتكم الصادر عن ٤تكم

تطلبة يتوقف بسببها ا١تدين عن دفع النفقة         ُي كقد ٭تصل أف ٖتدث مسائل عارضة أثناء سرياف ا١تدة آبي
أك  116كتنقضي مدة الشهرين أك الشهر كفق كل تشريع، كيدفع بأنو حصل صلح بُت ا١تتهم كا١تستفيد من النفقة

أك صػػدكر حكم يقضى بإبطاؿ  117عن مبالغ النفقة، أك تسديد النفقة كاملة بعد إنقضاء األجل تنازؿ الزكجة

                                                           
ناع عن أداء النفقة جرٯتة االمتمداخلة ،، 1993جويلية  12القانوف ا١تنقح ّٓلة األحواؿ الشخصية  ملتقى بعنواف ،مصطفى بن جعفر   - 112

  .126 .ا١تعهد األعلى للقضاء. ص ،كاٞتراية
   .230، ص. 03، عدد، 1992، آّلة القضائية، 59472، ملف رقم 23/01/1990اكمة العليا،  - 113

114 
 13ا١تنقح باألمر ا١تؤرخ ُب  1926مام  22مكرر، كانت ىذه اٞترٯتة مدرجة ُب أمر  53الذم أضيف ٔتقتضاه الفصل  1981قبل تنقيح ـ 

على نفس  1993صارت ىذه ا١تدة شهرا كاحدا فقط، كحافظ تنقيح  1981، كا١تدة فيها ال تقل عن ثبلثة أشهر، كمنذ تنقيح 1928ديسمّب 
 .ا١تدة دكف أف يقٌلص فيها

115
من ـ.إ.ع الشهر عند ٖتديده ١تقدار األجل، "فإذا قٌدر األجل باألسابيع أك األشهر أك السنُت  141لقد عٌرؼ ا١تشرٌع التونسي صلب الفصل  - 
قيب عتّب األسبوع سبعة أياـ كاملة كالشهر ثبلثُت يوما كاملة كالسنة ثبلٙتائة كٜتسة كستُت يوما كاملة" كىذا ما قامت بتكريسو ٤تكمة التعإ

 .التونسية ُب العديد من قراراهتا

 .325، ٣تموعة األحكاـ اٞتزائية، ص.1969/ 21/07.ج، غلس األعلى، آّ  -116
 .230ص.  ،03، عدد 1992آّلة القضائية،  ،59472ملف رقم  ،1990/ 23/10اكمة العليا، غ.ج،   -117
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فإف ذلك ال يًتتب عليو إنعداـ ا١تساءلة اٞتزائية ضمن القضاء اٞتزائرم  118عليو إلغاء النفقة بالزكاج، ٦تا يًتت
فهذه صورة من صور التشديد ُب ٣تاؿ اٟتماية، كىو ما أخذت بو اكمة العليا ُب إجتهاداهتا بالقػرار الصػادر 

فع النفقة بعد كالقاضي بأف "سحب الزكجة لشكواىا أك التنازؿ عنها ُب جرٯتة عدـ د 1998جويليػة  21بتػاريخ 
 إنقضاء مدة الشهرين ال يفضى إٔب إنقضاء الدعول العمومية بإعتبار أف الشكول ليست شرطا الزما للمتابعة".    

 كقد إختلفت نظرة  الفقو   كالتشريع التونسي  ٢تذه ا١تسائل العارضة  فقد كانت نظرتو حوؿ مسألة  أثر     
بعد أف أٌدل ما عليو مرة أكٔب كثانية أك تعٌود على ناع عن الدفع ك األثر ا١تًتتب باإلمت حتساب األجلإقطع 

بداية متثاؿ للحكم ا١تد٘ب القاضي بو، ٍب انقطع عن ذلك ؟ فكيف ستحتسب مدة الشهر ؟ كما ىي نقطة إلا
 ٬تب ا١تشرٌع التونسي عن ىذا السؤاؿ، كما ال ٧تد إجابة ُب الفقو أك ُب فقو ٓب ُب ىذه اٟتالة ؟ حساب األجل

القضاء، إما لعدـ طرحو أك لعدـ نشر ما قيل حولو، ُب حُت أجاب الفقو الفرنسي عن ىذا التساؤؿ، مؤكدا بأف 
يرل ىؤالء إنو إذا ما كقع قطع تقدٙب اإلجابة القانونية، ل .119العٌد ينطلق من تاريخ آخر يـو قاـ فيو ا١تدين بالدفع

مؤكدا بأف العٌد ينطلق  ا١تدة بالدفع، فإف بداية العٌد تنطلق من يـو صَتكرة الدين ثابتا كحاال، كال يكوف التاريخ 
إال إذا بقي الدين ثابتا كبقي ا١تدين شاغبل ١تركزه نطبلؽ العٌد، إل سليما من تاريخ آخر يـو قاـ فيو ا١تدين بالدفع

كبقيت إمكانية جّبه قضائيا قائمة، كىذا ما يستوجب ثبوت الدين كحلولو لنفي إمكانية سقوطو أك القانو٘ب 
مكرر من ـ.أ.ش، ٯتكن للدائن أف يرفع شكاية  53جل الشهر ا١تنصوص عليو صلب الفصل أنتهاء إتعليقو. كب
  الدعول العمومية ضد ا١تدين. تباشرللجهة ا١تختصة ك )شكول( 

نتهاء أجل إجعل ا١تشرٌع التونسي من  ، فقدجل الشهرأنتهاء إ بعد بتسديد النفقة كاملة  أما فيما يتعلق    
1993الشهر من دكف دفع الدين الصادر فيو حكم قاض بالنفقة أك ّتراية طبلؽ قبل تنقيح 

نقطة بداية إثارة  120
                                                           

 .150، ص. 02، عدد 1998، آّلة القضائية، 164848ملف رقم  ،1998/ 21/07اكمة العليا، غ.ج،   -118
119

-Cf. MALIBERT.Pretot, Abandon de famille, art. 227-3 et 227-4,éd. Juris-Classeurs, n°163034, p.7. 
 : 1993أكال : قبل تنقيح   - 120

على أف : "كل من كاف نظره للمحاكم التونسية  1928سبتمّب  13تنقيحو ُب  بعد 1926مام  22ينص الفصل األكؿ من األمر ا١تؤرخ ُب        
ب بالسجن كحكم عليو بالنفقة لزكجو كأخبلفو أك أسبلفو فقضى عمدا ثبلثة أشهر بدكف دفع النفقة ا١تذكورة، أعتّب مرتكبا ٞتنحة إ٫تاؿ العياؿ كعوق

، إما عند العود فاٟتكم بالسجن حتما. كمن ا١تمكن تطبيق أحكاـ مدة تًتاكح بُت الثبلثة أشهر كالعاـ، أك ٓتطية يًتاكح مقدارىا بُت ا١تائة كاأللفُت
 من القانوف اٞتنائي التونسي". 53الفصل 

مكرر صلب ـ.أ.ش، على نفس اَلثار ا١تًتتبة عن انتهاء أجل  53كإ٬تاد الفصل   1981كحافظ ا١تشرٌع التونسي حىت بعد إلغاء األمر ا١تذكور سنة 
)جديد(  31لفصل على أف "كل من حكم عليو بالنفقة أك باٞتراية ا١تنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل الشهر بدكف دفع، فقد نٌص ىذا ا

)جديد( من ىذه آّلة، فقضى عمدا شهرا بدكف دفع ما حكم عليو بأدائو، يعاقب بالسجن مدة تًتاكح  32كالفقرتُت ا٠تامسة كالسادسة من الفصل 
".كقد تعامل فقو القضاء مع ىذا النص كطبقو بصفة آلية؛  قرار تعقئب جزائي عدد ة من مائة دينار إٔب ألف دينارأشهر كالعاـ  كٓتطيبُت الثبلثة 

 .148 .، ؽ.ج.، ص1963جويلية  10، مؤرخ ُب 2475
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مكرر من  53ح الفصل بعٌد تنقي، و لذلك الدين ئالدعول العمومية ، كسببا كافيا إلدانتو بالرغم من أدا
القدٙب  . نتيجة أف النصنتهاء أجل الشهر األ٫تية اليت كاف يكتسيها صلب النص القدٙبإلٓب يعٌد  121ـ.أ.ش

ُب العديد من ا١تشاكل العملية، خاصة على مستول األداء، ْتيث أف ا١تدين كعندما يعلم أف خبلصو تسبب 
جل الشهر ال ٯتحو اٞترٯتة، فإنو يعدؿ عن ذلك ألنو يعلم جيد العلم أف األمر لن يتغٌَت سواء أللدين بعد فوات 

قاـ بالدفع أـ ٓب يدفع، لذلك حاكؿ قضاة األصل ُب العديد من ا١ترات، التخلص من ىذه الشدة اليت تتصف 
كلعٌل ىذا ما  ين تأخره تّبيرا مقنعا.مكرر القدٙب، كقبلت ااكم األداء ا١تتأخر إذا بٌرر ا١تد 53ّٔا أحكاـ الفصل 

 .لتنقيح الفصل ا١تذكور 1993جعل ا١تشرع التونسي يتدخل سنة 

 ثـانيا
 طابـع و تميز الحماية الجزائية بقانون العقوبات التونسي 

جاء ا١تشرع اٞتزائي التونسي بتمييز من حيث ا١تدة ا١تقررة فرضها إلعتبار عدـ التسديد قائم أم بإعتبار        
ا١تدة، كُب نفس الوقت إعتّب أف عدـ الدفع عمدم كىذا التمييز ٤تلو ٛتاية أكاصر األسرة ٔتا يضمن إستمراريتها 

قق فعلي عن قياـ ىذا الفعل، كىذا بتقصَت ا١تدة بإمكانية دكف التسرع ُب فرض ا١تتابعة اٞتزائية دكف ٘تحيص كٖت
 ٖتقيق ا١تتابعة ىذا من جهة، كعدـ إعتبار أف عدـ الدفع عمدم ُب نفس الوقت من جهة ثانية.

تقررة فكرة اٟتماية من خبلؿ تقصَت مدة اإلمتناع عن مكرر من ـ.أ.ش  53صلب الفصل ٔتوجب  إذا      
كل من حكم عليو بالنفقة أك ّتراية الطبلؽ فقضي عمدا  ورة السلوؾ كإعتّب أفاإلنفاؽ ّتعلها شهر فقط ٠تط

 إٕب شهرا دكف دفع ما حكم عليو بآدائو يعاقب بالسجن مدة تًتاكح بُت ثبلثة أشهر كعاـ كٓتطية من مائة دينار
  .ألف دينار

مفًتضا  القصد عنصران  مكرر من ـ.أ.ش، نبلحظ أف ا١تشرع التونسي ٓب ٬تعل من 53بقراءة الفصل ك       
كقد أكدت ٤تكمة التعقيب ُب العديد من  ، ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم الذم إعتّب أف عدـ الدفع مفًتضا،لذلك

                                                           
 : 1993ثانيا : بعد تنقيح  - 121
، قد سعى إٔب تبٍت اَلراء الفقهية اليت نادت 1993جويلية  12ا١تؤرخ ُب  1993لسنة  74مكرر ٔتوجب القانوف عدد  53أف التنقيح األخَت للفصل    

قوبة ٔتجرد قياـ بضركرة التخلي عن الصيغة القدٯتة للفصل ا١تذكور كتبٍت سياسة أكثر ليونة، تتمثل باألساس ُب إيقاؼ التبعات أك ااكمة أك تنفيذ الع
و اٞتديدة ناصا على أف "كل من حكم عليو بالنفقة أك جراية الطبلؽ، فقضى مكرر ُب صياغت 53ا١تدين بأداء الدين ا١تتخلد بذمتو. فكاف الفصل 

يوقف  عمدا شهرا دكف دفع ما حكم عليو بأدائو،يعاقب بالسجن مدة تًتاكح بُت ثبلثة أشهر كعاـ، كٓتطية من مائة دينار إٔب ألف دينار. كاألداء
 التتبعات أك ااكمة أك تنفيذ العقاب...".
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مكرر من ـ.أ.ش، ىي جرٯتة قصدية كأف عنصر العمد فيها غَت مفًتض،  53على أف جرٯتة الفصل  122قراراهتا
مكرر من ـ.أ.ش، أف جرٯتة إ٫تاؿ عياؿ ىي من  53فقد أشارت ُب أحدىا على أنو "يؤخذ من منطوؽ الفصل 

اٞترائم القصدية، كلذلك فإف تواجدىا يبقى رىُت ثبوت حالة العمد كاإلصرار على عدـ اإلنفاؽ تنكيبل ٔتستحق 
فقة اكـو ّٔا، كإمعانا ُب اإلضرار بو كإٟتاحا ُب ضغط اٟتاجة عليو، كل ذلك بعد أف يكوف قد قاـ اكـو الن

لو بإعبلـ اكـو عليو. كإذا ما ظهر أف ا١تستفيد من حكم النفقة ٓب يسع للقياـ بواجب اإلعبلـ باٟتكم، فإف 
كذلك، يصبح ركن العمد منعدما ٔتا يًتتب عليو حتما اكـو عليو يكوف ُب حٌل من األداء. كطا١تا كاف األمر  

 .123فقداف جرٯتة اإل٫تاؿ ألىم مقوماهتا"
كىذا ٘تييز من  مكرر أمر غَت مفًتض، كإ٪تا ٬تب إثباتو 53كخبلصة القوؿ، أف ركن العمد ُب جرٯتة الفصل     

 حيث عناصر التجرٙب.

 ا١تتابعة ك ٦تا تونسي جعل اإلمتداد الزمٍت شرطا إلمكانيةككما سبق ذكره من جهة ثانية، أف ا١تشرع اٞتزائي ال    
كلكن ا١تشرع  .124عتّب الشهر ثبلثوف يوما"إ"إذا قٌدر األجل باألشهر  قرارات ٤تكمة التعقيب أنو جاء بأحد

التفرقة بُت اٟتكم الصادر  التونسي جعل ٘تييز لؤلجل من خبلؿ طبيعة اٟتكم لبداية حساب األجل، من حيث
  .بتدائيةإلكاٟتكم الصادر عن اكمة ا  125الناحيةعن ٤تكمة 

مكرر من ـ.أ.ش  53الفصل التونسي بإٔب اٟتكم الصادر عن ٤تكمة الناحية، نبلحظ أف ا١تشرع  ةفبالنسب      
ٯتكن القوؿ أف األحكاـ الصادرة عن ٤تكمة الناحية  إال أنوأجل الشهر  حساب سكت عن ٖتديد نقطة قد 

 128عن طريق عدؿ تنفيذ 127فإهنا غَت قابلة للتنفيذ إال بعد اإلعبلـ ّٔا  126كككل األحكاـ ا١تدنية ٢تذه اكمة
 كحسب اإلجراءات القانونية.
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أجوبة كزارة العدؿ عن أسئلة ٞتنة التشريع العاـ، حوؿ مشركع القانوف ا١تتعلق بتنقيح بعض الفصوؿ من ـ.أ.ش، الرائد الرٝتي للجمهورية  - 126
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  .اكـو عليو بالنفقة إذا أعلم باٟتكم كمضى شهر على ذلك فإنو يصبح مرتكب ٞترٯتة إ٫تاؿ عياؿ ـ.أ.ش ، إف
127
 .30، ص. 1، ج1987.ـ.ت.، ف،24/12/1986، مؤرخ ُب 13065قرار تعقئب جزائي عدد  - 

128 
 ما ٯتاثلو من نظاـ اضر القضائي ضمن التنظيم القضائي اٞتزائرم لكنو ملحق باكمة .  -
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، كىو غَت قابل كاٟتكم الذم ٓب يقع اإلعبلـ بو ال يكوف لو أم أثر قانو٘ب بالنسبة للذم صدر ضده       
علم ْتكم النفقة ُب نفس الوقت اٟتق القانو٘ب ُب الطعن فيو للتنفيذ. كعلى عكس بقية األحكاـ، فإف للمي 

 ستئناؼ ال يوقف التنفيذ.إلعتبار أف اإستئناؼ، بإلكيصبح منذ ٟتظة اإلعبلـ ملزما بالتنفيذ رغم قيامو بالطعن با
عن دائرة األحواؿ الشخصية ك٩تص منها بالذكر اٟتكم القاضي ّتراية  ةالصادر  ألحكاـا إٔب ةأما بالنسب      

يتميز ٓتصوصيات إجرائية ىامة متصلة بكيفية اإلعبلـ بو كالطعن فيو كبالتإب بكيفية قابليتو فإنو طبلؽ، 
 . 129ما سيكوف موضوع دراسة ّترٯتة عدـ دفع نفقة ٤تكـو ّٔا قضاء كىذاللتنفيذ.

عن دفع النفقة أك جراية اإلمتناع   لغاية من ٕترٙبجاء إدراكا من ا١تشرع التونسي ل كطابع التميز ىذا،      
ىي باألساس ٛتاية الدائن ُب معاشو، كبالتإب فإف خبلص دينو ٭تٌقق مصلحتو كتصبح العقوبة ال  كاليت  الطبلؽ،

 ٦تا يزيد األمر خطورة. لدفعـ ٢تا، ألهنا تزيد ُب تعكَت العبلقات العائلية كٕتعل ا١تدين مصرا على عدـ االز 
 كقد تتعدل ا٠تطورة اإلجرامية للفاعل بأف ٯتس جـر عدـ اإلنفاؽ، فعل التخلي عن الزكجة اٟتامل.      

  الفرع الثاني
 جـريمة التخـلي عن الزوجـة الحـامل )التخلي عن الزوجة(

لتقريب ا١تقارنة كفق عناصر ا١تطلب، ننظر بداية نطاؽ التجرٙب ضمن التشريع اٞتزائي اٞتزائرم إذ ٧تد ا١تشرع       
اٞتزائرم قد قررسابقان اٟتماية من خبلؿ ٕترٙب فعل ترؾ الزكج لزكجتو كإ٫تا٢تا عمدا أثناء مٌدة ٛتلها، قبل أف يلغي 

اية اٞتزائية بتجرٙب التخلي عن الزكجة سواء كانت حامل أك غَت ىذا التجرٙب، كجاء  بفكرة توسيع ٣تاؿ اٟتم
من ؽ.ع. كىي اٞتنحة اليت كاف منصوص عليها ُب  330حامل ٔتوجب النص ا١تستحدث بالفقرة الثانية للمادة 

ا ك١تدة تتجاكز شهرين عن زكجتو،  330الفقرة الثانية من ا١تادة  ؽ.ع،  كاليت ٕتـر الزكج الذم يتخلى عمدن
عبلكة على ذلك ٬توز اٟتكم على ا١تتهم ، دج 100.000إٔب  25.000باٟتبس من شهرين إٔب سنة ك بغرامة من 

اٟتقوؽ الوطنية ك ذلك من سنة إٔب ٜتس سنوات كفقا للمادة  حق أك أكثر من باٟترماف من، بعقوبة تكميلية
 مع علمو بأف زكجتو حامل، كذلك لغَت سبب جدم. ع..ؽ 332

إ٫تاؿ األسرة ١تن يًتؾ زكجتو كىي حامل، شريطة  ا١تقررة ُب جرٯتة  عقوبةالنفس  ا١تغريب  ا١تشرعكقد أقر      
 .علمو بوجود ىذا اٟتمل عند قيامو ٔتغادرة بيت الزكجية
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إذ أف ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية ضمن التشريع اٞتزائرم لفعل التخلى عن الزكجة جاء شامل كموسع ليشمل      
حاالت كأكضاع الًتؾ للزكجة ٖتت التكييف اٞتديد لفعل الًتؾ بوصف جنحة التخلى عن الزكجة،كتًتتب 

من كل تشريع ، باإلضافة إٔب ٖتقق اٞتزائية  كفق ىذه الصورة مىت ٖتققت صور السلوؾ ٤تل التجرٙب ض ةا١تسؤكلي
 الغاية من تقرير اٟتماية اٞتزائية.

 أوال
 اإلطـار العام لسلـوك التخلي 

كضع ا١تشرعُت اٞتزائرم ك ا١تغريب ضوابط إلعتبار ىذا السلوؾ اإلجرامي قائما، من كوف إثبات صفة        
                     الرجل ا١تتزكج، كٮترج من ذلك الزكاج العرُب.                 

علم الزكج أف الزكجة ا١تتخلى عنها حامل.  عإٔب شرط مغادرة الزكج ٤تل الزكجية كليس الزكجة، م ةباإلضاف      
 .130كليس مفًتض ٛتلها مع قياـ قصد جنائي، يتمثل ُب العلم بأف الزكجة حامل

العودة إٔب مقر الزكجية، فإنو يوحي بالرغبة  أما الًتؾ ١تٌدة أكثر من شهرين الذم يتخللو إنقطاع عن طريق      
ُب إستئناؼ اٟتياة الزكجية يزيل عن الفعل عنصر التخلي عن الزكجة عمدا ١تدة تتجاكز الشهرين،٦تا ينعدـ معو 
القصد اٞتنائي كبالتإب ٬تعل اٞترٯتة كأهنا ٓب تكن. ككذلك األمر بالنسبة للتخلي عن الزكجة الغَت حامل من 

 عنصر التخلي.شرط ا١تدة ك 

 و ٞترٯتة ميقسكال ٗتتلف ىذه األركاف عن أركاف اٞترٯتة ضمن التشريع اٞتنائي ا١تغريب  إذ جعل ضمن ت      
جاعبل  اإل٫تػاؿ ا١تعػػنوم -اإل٫تػاؿ ا١تالػػي  - اإل٫تاؿ ا١تػػادم:  ك ىي أساسيةثبلث أشكاؿ  كفقاإل٫تاؿ األسرم 

 قاىر ١تدة تزيد عن شهرين، زكجتو ك ىي حامل مع علمو بذلكترؾ الزكج ، عمدا ك دكف موجب جرٯتة 
كثانيهما يكمن ُب أف يًتؾ الزكج زكجتو بشكل متعمد ُب حالة ٛتل مع علمو من صور اإل٫تاؿ ا١تادم، حض

اٟتمل ىنا ٬تب أف يكوف منسوبا إٔب الزكج، ك أف تكوف عبلقة الزكجية قائمة غَت منفصلة بطبلؽ، ك  كْتملها. 
 عبلقة خطبة أك عبلقة غَت شرعية.ليس ٣ترد 

(، ك الركن ا١تعنوم القصد اٞتنائي الذم أشار إليو ةكبتوفر ىذين الركنُت: الركن ا١تادم )ترؾ بيت الزكجي      
 479 رٯتة تكتمل بوجود ا١تادة ػاف ىذه اٞتػركأ" ك "دكف موجب قاىر"، فإف  عمدا بعبارة " .ـ.جـ 479الفصل 
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درىم سواء ًب ىذا اإل٫تاؿ  2.000إٔب  200ها باٟتبس من شهر إٔب سنة ك غرامة من ك اليت تعاقب علي .ـ.جـ
 .ُب صورتو األكٔب أك الثانية

ا بكل كسائل اإلثبات، كال تنقطع إال هتباثف يزيد عن الشهرين، ككاقعة الزمن ىاتو ٯتكن إأك ىذا الًتؾ ٬تب     
 .بالعودة الفعلية لبيت الزكجية

من شركط خصوصية اٟتماية للمرأة اٟتامل كجوب أف يكوف ىناؾ زكاج رٝتي كليس عرُب كعليو نلتمس أف     
باإلضافة إٔب أنو ٭تدث أف يقع فعل الًتؾ على زكجة حامل كىي ُب نفس اٟتاؿ ٢تا أكالد ىذا الوضع ٬تعلنا 

ىل يتابع الفاعل ضمن التشريع ا١تغريب  على  أمنبحث عن مدل التكييف األنسب لتحقق ا١تتابعة اٞتزائية  
 أساس جرٯتة ترؾ زكجة حامل أـ على أساس ترؾ مقر األسرة ؟

 ىذا األمر يأخذ صورة التعدد الصورم فأماـ ىذا الوضع يؤخذ بالوصف األشد لتحقيق ا١تتابعة اٞتزائية.     

 ثــانيا
 تقرير المسؤولية بتقدير عنصر السبب الجدي  

اليتحقق معو من السبب اٞتدم مّبرا بإعتبار تفرد ا١تشرع ا١تغريب باٟتماية اٞتزائية للزكجة اٟتامل إذ جعل        
 .عفى الزكج من ا١تتابعة ك اٞتزاء ُب حالة قياموأك  ،الزكجة اٟتاملالزكجة أك لتخلي عن القوؿ بقياـ فعل ا

عتباره إمًتكؾ للسلطة التقديرية لقضاة ا١توضوع ب ،بو الزكجف الدفع بقياـ السبب اٞتدم الذم يتقدـ أإال        
كاقع، كالسبب اٞتدم كاجب اإلثبات من قبل الزكج الذم ترؾ زكجتو، ألف سوء النية مفًتضة ُب ىذه مسألة 
  .131اٟتالة 
 ٬توز لو كما أف الزكجة اٟتامل إذا ىي أقدمت على مغادرة بيت الزكجية، ككاف زكجها عا١تا ْتالة اٟتمل، ال     

 . البيت الذم غادرتو كٗتلت عنهم دكف عذر قاىرُبمتابعتها بإ٫تاؿ األسرة، إال إذا كجد أطفاال صغارا 
 ألشهرمن الصعب إثبات ىذا العلم خصوصا إذا كانت الزكجة ُب ا فإنومسألة العلم باٟتمل،  أما عن     

 .األكٔب للحمل
، أف الزكجة إذا ٓب تكن حامبل كأ٫تلها زكجها ألكثر من ـ.ج.ـ  479كيستخلص ٔتفهـو ا١تخالفة من ا١تادة      

 من شهرين دكف عذر مقبوؿ، ال ٭تق ٢تا متابعتو ّٔذه اٞترٯتة. 
كنظر ١تا يشكلو جـر ترؾ الزكجة كجرٯتة عدـ اإلنفاؽ من إخبلؿ باإللتزامات األسرية خاصة ُب مسألة      

 ارد ا١تالية للزكجة أبرز ٪توذج لصور السلوؾ ىذه.اإلعتبار ا١تإب، إال أف جـر التصرؼ ُب ا١تو 
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 الفرع الثالث
 جريمة التصرف في الموارد المالية للزوجة 

على تنظيم العبلقة ا١تالية بُت الزكجُت ُب سبيل إنشاء أسرة مستقرة ٖتت الرعاية ا١تغاريب حرص ا١تشرع      
 132صرؼ السليم لؤلمواؿ األسريةا١تشًتكة للزكجُت كٖتديد الت

. 
كتوسيعا من ا١تشرع اٞتزائرم ُب ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية ٔتا يكوف أكثر مشولية ٟتماية الرابطة الزكجية، فقد قرر      

ٕترٙب كل سلوؾ صادر من الزكج غرضو أك ظاىره كفق صور ٤تددة اإلستيبلء عن طريق التصرؼ ُب ا١توارد ا١تإب 
كل من مارس  (2) أشهر إٔب سنتُت( 6)مكرر " يعاقب باٟتبس من ستة  330للزكجة كىذا  ٔتوجب نص ا١تادة 

 على زكجتو أم شكل من أشكاؿ اإلكراه أك التخويف ليتصرؼ ُب ٦تتلكاهتا أك مواردىا ا١تالية. 
من  37نص الفقرة األكٔب من ا١تادة كفق  133كجاء ىذا النص تكملة ١تبدء إستقبللية الذمة ا١تالية للزكجُت      

 . كىو نفس ا١تبدء الذم أخذ ا١تشرع ا١تغريب  با١تدكنة ُبعلى أف لكل كاحد من الزكجُت ذمة مالية مستقلة، ؽ.أ
لكل كاحد من الزكجُت ذمة مالية مستقلة عن ذمة اَلخر غَت أنو ٬توز ٢تما ُب  "اليت تنص على أف  49مادهتا 

تفاؽ إليضمن ىذا ا  ستثمارىا ك توزيعها.إلى تفاؽ عإلإطار تدبَت األمواؿ اليت ستكتسب أثناء قياـ الزكجية، ا
يقـو العدالف بإشعار الطرفُت عند زكاجهما باألحكاـ سالفة الذكر. إذا ٓب   ُب كثيقة مستقلة عن عقد الزكاج .

ن ك ما قدمو من ػمل كل كاحد من الزكجيػإٔب القواعد العامة لئلثبات، مع مراعاة ع  تفاؽ يرجعإيكن ىناؾ 
ستثناء القانوف التونسي الذم خرج على ىذا األصل كألـز إب ،لو من أعباء لتنمية أمواؿ األسرة٣تهودات كما ٖتم

ـ.أ.ش.ت من  23الزكجة با١تسا٫تة ُب اإلنفاؽ إذا كانت الزكجة ذات ماؿ أك دخل كما أشار إٔب ذلك الفصل 
134. 
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األسرة ُب ظل ا١تتغَتات فاطمة البويسفي، النزاعات ا١تالية خطر يهدد ٘تاسك األسرة مداخلة ُب ندكة اٟتقوؽ كااللتزامات ا١تالية للمرأة داخل  - 
 .7 .، ص2003، الرباط  ،، منشورات اٞتمعية، مطبعة طوب بريس1ط قتصادية كاالجتماعية، إلا

 بياف مقتضاىا من كاليت الزكجُت بُت االتفاقية أك القانونية القواعد ٣تموعة " بأنو: تعريف الفقهاء الفرنسيُت للنظاـ ا١تإب للزكجُت حيث يعرؼ - 133
 كبعد كأثناءه الزكاج قبل تتم اليت الديوف حيث كمن ّٔا، كاالنتفاع كإدارهتا األمواؿ ىذه كإيرادات أموا٢تما ملكية حيث من منهما كل  ككاجبات حقوؽ
 ."الزكجية نتهاءإ بعد الزكجُت من كل  حقوؽ كتسوية عقدتو، ا٨تبلؿ

 موسرة، األـ ككانت أكالده، على اإلنفاؽ عن جزئيان  أك كليان   األب عجز إذا " أنو: على ا١تغربية األسرة مدكنة من 199 ا١تادة نصت كما - 134
 األبناء تربية كمصاريف ا١تعيشة تكاليف ٖتمل ُب تساىم بأف الزكجة يلـز الفرنسي القانوف ٧تد األب"بينما عنو عجز ما ٔتقدار النفقة عليها كجبت

  معسرة. كانت  كلو حىت
 زكجتو. على اإلنفاؽ كاجب الزكج عاتق على يقع فإنو اٞتزائرم، األسرة قانوف من 74    ا١تادة نص كحسب    
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الية للزكجُت، ػستقبلؿ الذمة ا١تإحسمت بشكل صريح ُب مسألة أم أف كل من قوانُت األسرة ا١تغاربية قد      
إذ ٭تتفظ كل منهما بذمتو ا١تالية ا١تستقلة عن ذمة اَلخر، كيكوف لكل من الزكجُت اٟترية التامة ُب التصرؼ ُب 

، إال أف ا١تساس ْتدكد ىذه اإلستقبللية يدخل الفعل 135أموا٢تما، سواء كاف ىذا التصرؼ بعوض أك بدكف عوض
 نوف اٞتزائرم كا١تغريب. ضمن نطاؽ التجرٙب كفقا للقا

ُب إطار ما يضمن ىذه اٟتقوؽ ٖتت  عدة صور ككفق أسباب   فجاء ٕترٙب ا١تساس بالذمة ا١تالية للزكجة    
 ٤تددة .

 أوال
 صور سلوك التصرف في الممتلكات أو الموارد المالية

كتسيَتىا كتدبَتىا  فيها، لكل منهما اٟتق ُب التصرؼ 136األصل أف لكل من الزكجُت ذمة مالية مستقلةإذ     
حياة مالية  لوجود  إتفاؽ األطراؼ ،بدكف قيد كال شرط، كال ٯتكن اٟتد من ىذه االستقبللية إال ٔتوجب 

باإلضافة إٔب الرابطة الشخصية، فمن آثار الزكاج أنو ينشئ عبلقات ذات طبيعة مالية بُت الزكجُت، فيصح لنا 
ٯتكن أف نطلق عليها النظاـ ا١تإب  قوانُت األسرة ا١تغاربية  الواردة ُب القوؿ بأف القواعد ا٠تاصة بأمواؿ الزكجُت

 .، لكنو نظاـ لو ٦تيزاتو كخصائصو ٕتعلو ينفرد عن غَته من النظم القانونية األخرل137للزكجُت

                                                           
135
تتخذ الدكؿ األطراؼ ُب ىذا من العهد الدكٕب للحقوؽ ا١تدنية كالسياسية على "أف  23منها  الفصل كىذا ما نصت عنو اإلتفاقات الدكلية   - 

لية ا١تتعلقة بإلغاء العهد التدابَت ا١تناسبة لكفالة تساكم حقوؽ الزكجُت ككاجباهتما عند الزكاج كخبلؿ قيامو كعند ا٨تبللو..."، كما توصي االتفاقية الدك 
ا١تناسبة للقضاء على التمييز ضد ا١ترأة ُب كافة األمور  ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة ُب فصلها السادس على "أف تتخذ الدكؿ األطراؼ ٚتيع التدابَت

كإدارهتا  ا١تتعلقة بالزكاج كالعبلقات األسرية، كبوجو خاص تضمن نفس اٟتقوؽ لكبل الزكجُت فيما يتعلق ٔتلكية كحيازة ا١تمتلكات كاإلشراؼ عليهما
 كالتصرؼ فيها".

136
 الفرنسي ٧تد ما يلي:من أىم نظم ا١تشارطات ا١تالية السائدة ُب القانوف  - 

كيسرم ىذا النظاـ إذا ٓب ٮتًت الزكجاف نظامان آخر ُب مشارطة الزكاج، كيتم تقسيم األمواؿ ُب ىذا النظاـ إٔب ثبلثة   شًتاؾ القانو٘ب:إلنظاـ ا -1
 صة بالزكجة. أقساـ أك٢تا األمواؿ ا١تشًتكة كىي ملك لكل من الزكجُت، ٍب األمواؿ ا٠تاصة بالزكج. كأخَتان األمواؿ ا٠تا

، كلكن أجاز القانوف الفرنسي  1399كْتسب أحكاـ القانوف ا١تد٘ب الفرنسي ٗتضع أمواؿ الزكجُت لنظاـ االشًتاؾ الذم نظمت قواعده ا١تادة     
مالية يعقداهنا أماـ للزكجُت أف يتفقا على خبلؼ ذلك كا٠تركج على قواعد نظاـ اشًتاؾ األمواؿ كلها أك بعضها، كيبدياف رغبتهما ىذه ُب مشارطة 

 ا١توثق قبل إبراـ الزكاج يبيناف فيها النظاـ ا١تإب الذم اختاراه. 
كإ٪تا يكوف للزكج إدارة أمػواؿ زكجتو، كٖتصيل ريعها كاإلنفاؽ   كُب ىذا النظاـ ال تكوف ىناؾ أمػواؿ مشًتكة بُت الزكجُت نظاـ عدـ االشًتاؾ: -2

 العائلي من ىذه األمواؿ.
كتتمتع  كْتسب ىذا النظاـ ٭تتفظ كل من الزكجُت بأموالو ا٠تاصة على أف يساىم كل منهما ُب ٖتمل مصاريف األسرة. انفصاؿ األمواؿ:نظاـ  -3

  الزكجة ُب ظل ىذا النظاـ بسلطات مستقلة عن الزكج ُب إبراـ التصرفات البنكية كأعماؿ البورصة.
 يشكل ا١تإب النظاـ أف ٧تد العينية باٟتقوؽ ا١تتعلق الباب إٔب بالرجوع إذ الفرنسي، ا١تد٘ب القانوف ُب أصلها للزكجُت ا١تإب النظاـ فكرة ٕتد - 137
 كا٢تبات. ا١تواريث جانب إٔب لؤلسرة، ا١تإب القانوف من ىاما جزءا
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مستمدان ُب التصرفات ا١تالية بُت ا١ترأة كالرجل سواء كانت بعوض أك بدكف عوض  كقد سول القانوف اٞتزائرم    
حيث ،  كية كالتصرؼػاملة فيما ٮتص ا١تلػاألحكاـ من الشريعة اإلسبلمية اليت منحت للمرأة األىلية الك ىذه

أمواؿ  كىذا ألف القانوف اٞتزائرم يعتمد نظاـ فصل األمواؿ كال يؤثر الزكاج على ،يتحمل الزكج أعباء األسرة
 .138 أموالو ا٠تاصةالزكجُت، بل ٭تتفظ كل من الزكجُت ْترية التصرؼ ُب 

من  24صلػالفٔتوجب ستقبلؿ الذمم ا١تالية لؤلزكاج إىو مبدأ  أساسيبدأ ٔت  كقد جاء التشريع التونسي     
كعدـ تأثَت الزكاج على اٟتالة ا١تالية لكبل الزكجُت إذ يبقى كل كاحد منهما ٤تتفظا ٔتلكية أموالو اليت ش، ـ.أ.

عمليات أك التصرفات القانونية اليت ٖتدث إثر الزكاج تنشئ حقوقا أك كتسب ملكيتها قبل الزكاج. كما أٌف الإ
تنشئ ديونا ُب ذٌمة أحد الزكجُت فقط، إالٌ ُب الصور اليت يقتضي فيها القانوف أك العقد تضامنهما ال ْتكم أهنما 

 وف. زكجاف، كإ٪تا لتوفر الشركط القانونية للتضامن أك قياـ حالة شيوع ْتكم العقد أك ْتكم القان
إقتصار ٣تاؿ اٟتماية على تطبيق أحكاـ ٣تلة األحواؿ الشخصية أم الطابع ا١تد٘ب دكف تقرير اٟتماية  أم     

على كضع األسس  79ُب فصلها  ا١تغربيةمدكنة األسرة اٞتزائية لذلك . كىو نفس التنظيم الذم إعتمدتو  
ستقبلؿ الذمة ا١تالية إ كىوجوىرم مبدأ  التشريعية األكٔب ُب لتنظيم الركابط ا١تالية بُت الزكجُت، فقد قررت ا١تادة 

 .ستئثار كل كاحد منهما ٔتمتلكاتو كعوائد عملو كأمبلكو كأصولوإلكل زكج ك 
مواؿ كالعائدات كا١تداخيل اليت ٬تنياهنا معا تفاؽ بينهما على تنظيم معُت لؤلإلكما ٯتكن ٔتقتضاىا للزكجُت ا    

ستثمار كتوزيع إتفاؽ على إل، كٔتقتضى الفصل ا١تذكور يتعُت ُب حالة ا139بتداءا من تاريخ إبراـ عقد الزكاجإ
تفاؽ مكتوبا كموجودا ُب كثيقة مستقلة عن عقد الزكاج، كإف ٓب إلاألمواؿ ا١تكتسبة من طرؼ الزكجُت أف يكوف ا

ة معدة سلفا كجب تطبيق القواعد العامة ا١تتعلقة باإلثبات، أم تطبيق ا١تبدأ القاضي بالبينة على تكن ىناؾ كثيق
ا١تدعي كاليمُت على من أنكر، كعندئذ يراعى عمل كل كاحد من الزكجُت كما قدمو من ٣تهودات كما ٖتملو من 

إعتماد أحكاـ  ا١تدكنة  كٓب يرتب ٦تا يعٍت معو  ، 140أعباء كتضحيات ُب سبيل تنمية ثركة األسرة كصيانتها
 اٞتزائية .  ةا١تسؤكلي

                                                           
 23 األربعاء ، اإلشًتاكي ٖتادإلا ةجريد القضائي، كالعمل الفقهي كالرأم الشرعي السند بُت الثركة من ا١تستفاد ُب الزكجة حق اٟتر، زىور - 138

 23 .ص ،2003 يسمّبد
-Cf, PIERRE. Gavage, la pénétration de l’autonomie de la volonté dans le droit international privé de 

la famille, Revue critique de droit international privé, 1992 , N° 3, P .432. 
139

 -Cf. MOULAY R’CHID. Abderrazak , La femme et la loi au Maroc, Collection dirigée par Fatima 

Mernissi, éd le Fennec, 2
ème

 éd. 1993. p . 57-58 .                                  .  
140

من مدكنة  49واجبات مع قراءة للمادة زىور اٟتر، ا١تسؤكلية ا١تشًتكة ُب تدبَت شؤكف األسرة من خبلؿ قواعد العدؿ كا١تساكاة ُب اٟتقوؽ كال - 
 08-06-05ياـ األسرة، برنامج اٟتلقة الدراسية اٞتهوية ا١تنظمة لفائدة قضاة األسرة بتطواف من طرؼ كزارة العدؿ كرابطة الًتبية على حقوؽ اإلنساف أ

 .2005مّب يسد
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إبراـ عقد تدبَت األمواؿ ا١تكتسبة أثناء اٟتياة الزكجية، إال أف فعاليتو تظل جد ٤تدكدة كال  كذلك بإمكانية       
اية اٞتزائية ٦تا جعل ا١تشرع الغريب يعتمد مشركع قانوف يوفراٟتم .ٖتقق اٟتماية الكافية للحقوؽ ا١تالية للزكجُت

بأم شكل من أشكاؿ اإلكراه أك التخويف   141تبديد أمواؿ األسرة بسوء نيةللمرأة ّٔذه اٞتزئية ٖتت  مسمى 
 ليتصرؼ ُب ٦تتلكاهتا أك مواردىا ا١تالية .

كجعل ا١تشرع اٞتزائرم كجوب إعتماد صور السلوؾ للقوؿ ٔتدل ٖتقق السلوؾ آّـر كىو أف يكوف الفعل        
عن الزكج ٖتت أم  شكل من أشكاؿ اإلكراه أك التخويف ليتصرؼ ُب ٦تتلكاهتا أك مواردىا ا١تالية، كىي الصادر 

نفس صور السلوؾ اليت اعتمدىا ا١تشرع ا١تغريب ٔتسودة القانوف بل أضاؼ صور أخرم ٓب يدركها ا١تشرع اٞتزائرم 
 كىي صور النصب اإلحتياؿ التدليس ليوسع ٣تاؿ اٟتماية.

من سلطة الزكج ُب التصرؼ ُب  غَت كاؼ للحد من ـ.أ 49ف إعماؿ ا١تشرع ا١تغريب ا١تادة أك  خاصة       
أك القسمة أك ا١تعاكضة أك  اإل٬تارختيارم سواء بالبيع أك الرىن أك إلتفاؽ اإلا١تمتلكات اليت تكوف ٤تل عقد ا

عتماد إشهار عقد تدبَت األمواؿ ا١تشًتكة إعقود اليت تنقل ا١تلكية أك تنشئ حقوقا عينية. ف التّبع إٔب غَتىا من
٬تعل ىذه التصرفات باطلة إف ٓب ٖتظ با١توافقة الصر٭تة للزكجُت، ألف ا٢تدؼ من تبٍت عقد تدبَت األمواؿ 
ا١تشًتكة للزكجُت ىي اٟتماية ا١تشًتكة للزكجُت من تعسف الطرؼ القوم ُب العبلقة، خاصة أف القضاء تعًتضو 

لئلثبات ُب تقدير نسبة مسا٫تة الزكجُت ُب تنمية ا١تاؿ   باالعتماد على القواعد العامة صعوبات قانونية كعملية
 .142األسرم
ٔتبدأ اإلشهار ٟتماية الرابطة التعاقدية اليت ٕتمع الزكجُت  هأخذكىو نفس ٣تاؿ اٟتماية بالتشريع التونسي ب       

 10خبلؿتفاقات الزكجُت بتوجيو ملخصو إيتؤب تلقي ُب تسيَت أمورىم ا١تالية، ْتيث يلـز ا١تأمور العمومي الذم 

أياـ إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية ٔتكاف كالدة الزكجُت، قصد تسجيلو بسجبلت اٟتالة ا١تدنية ٖتت طائلة ا١تسؤكلية 
كتساب ٟتق عيٍت على إكالغرامة، فضبل عن تقييد ىذا ا١تلخص بسجبلت اافظة العقارية على أساس أف كل 

 .ن اإلدالء ٔتا يفيد حالتو ا١تدنيةعقار البد م
ختار النظاـ ا١تإب إإذا كاف ا١تعٍت باألمر قد  كيتمتع اافظ على األمبلؾ العقارية بسلطة التأكد ٦تا        

ا١تشًتؾ، ككل شهادة تسلم من طرؼ مصاّب اافظة العقارية ٬تب أف تتضمن اإلشارة إٔب مسألة كجود نظاـ 
مشًتؾ لؤلمواؿ من عدمو. كمن ىنا يتبُت أف ا١تشرع التونسي ٓتبلؼ نظَته ا١تغريب، قد أسس نظاما ٭تمي حقوؽ 

                                                           
 ٖتت مسمى تبديد أمواؿ األسرة بسوء نية. ا١تتعلق ٔتناىضة العنف ضد النساء ُب صيغتو اٞتديدة ،  103 - 13مشركع القانوف رقم  - 141
142
 ، 2006-2005 ،العبلقات ا١تالية بُت الزكجُت كفق مدكنة األسرة، رسالة دبلـو الدراسات العليا ا١تعمقة، كلية اٟتقوؽ طنجة ،رشيد داكدم - 

  كما بعدىا. 90 .ص
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لية تتمثل أساسا ُب إعبلـ كل ا١تصاّب اإلدارية ا١تعنية بنظاـ الزكجُت كذلك ١تا يتطلبو من سلوؾ إجراءات شك
 .1998من قانوف  16كفق الفصل  االشًتاؾ ا١تإب للزكجُت

أف يستصدر حكما إستعجاليا يقضي برفع يد القرين مؤقتا  الزكجُت ألم منباإلظافة إٔب تقريره إمكانية       
عن إدارة األمبلؾ ا١تشًتكة مىت أثبت سوء تصرفو أك تبديده ٢تذه ا١تمتلكات. كليس على الزكج القائم بتلك 

143األعماؿ ٤تاسبة قرينو على ما قاـ بو
 كىذا دكف تقرير ا١تتابعة اٞتزائية اليت إعتمدىا ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ. 

 تقدير عناصر التخويف أك اإلكراه.

 ثــانيا
 بتقدير عناصر اإلكراه أو التخويف ةتقرير المسؤولي 

قتصادم، من إلا١ترأة من اٞتانب ا مكرر من قانوف العقوبات اٞتزائرم ٟتماية 330جاءت أحكاـ ا١تادة      
، كفق صور أك ٦تتلكاهتا ا١تالية كا١تاديةقتصادية كٕترٙب من ٭تاكؿ حرماهنا من مواردىا إلستقبلليتها اإخبلؿ تكريس 

 اإلكراه أك التخويف كاليت يبقى تقديرىا للقاضي اٞتزائي.
نظرا ٠تصوصية  عوائقكضع قواعد خاصة بتنظيم العبلقات ا١تالية للزكجُت مسألة تكتنفها الكثَت من الإذ أف      

، لذلك فإف كضع 144 ف ٖتت سقف كاحدالعبلقة الزكجية اليت ٕتمع بُت شخصُت من جنسُت ٥تتلفُت، كيعيشا
ينبغي أف يراع فيو األسس كا١تبادئ اليت يقـو عليها عقد الزكاج، ذم طابع جزائي   نظاـ لتدبَت أمواؿ الزكجُت 

 من مودة كرٛتة كتضامن كثقة.
كفق ىذا ا١تنظور يطرح إشكالية أساسية تتمحور  تقرير اٟتماية اٞتزائية ٟتماية أمواؿ الزكجة كبالتإب فإف      

حوؿ  تقدير عناصر اإلكراه أك التخويف كفق ما جاء بو ا١تشرع اٞتزائرم من ٖتديد، باإلظافة إٔب ما يفتحو ىذا 
التحديد من إعماؿ السلطة التقديرية للقاضي اٞتزائي ُب تقديره لصور اإلكره أك ٖتديد صور التخويف أك ٖتديد 

من ا١توارد ا١تالية أك عدـ ذلك إذ جاء التحديد عاـ بنصو على معاقبة كل من مارس على زكجتو أم ما يدخل ض
 شكل من أشكاؿ اإلكراه أك التخويف ليتصرؼ ُب ٦تتلكاهتا أك مواردىا ا١تالية. 

                                                           
143 

 1998نوفمّب  9ا١تؤرخ ُب  1998لسنة  94شًتاؾ ُب ا١تلكية بعد الزكاج ٔتقتضى القانوف عدد إلأنشأ ا١تشرع التونسي نظاـ ا، 1998منذ سنة  -
هدؼ إٔب جعل كا١تتعلق بنظاـ اإلشًتاؾ ُب األمبلؾ بُت الزكجُت. كىو نظاـ إختيارم ٬توز للزكجُت إختياره عند إبراـ عقد الزكاج أك بتاريخ الحق. كي

٣تموعة من العقارات ملكا مشًتكا بُت الزكجُت مىت كانت من متعلقات العائلة. كٯتكن ٢تما اإلتفاؽ على توسيع نطاؽ اإلشًتاؾ بشرط  عقار أك
 .ؾة ُب األمبلالتنصيص على ذلك صراحة بالعقد. كيعتّب الزكاج ا١تّـب دكف تنصيص على الزكجُت ُب نظاـ األمبلؾ الزكجية ٔتثابة اإلختيار لنظاـ التفرق

144
  كما بعدىا. 13 .، ص 1995 ،1ط  ، مراكش،حق شرعي كقيود تشريعية، مطبعة دار تينمل ،حق تصرؼ الزكجة ُب ما٢تا ،فريدة بنا٘ب  - 
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نساء  كىذا ٓتبلؼ التحديد الذم إعتمده ا١تشرع ا١تغريب ٔتسودة القانوف ا١تتعلق ٔتناىضة العنف ضد ال      
 سلب أك الذم مشل اٟتماية اٞتزائية عدة صور أكثر مشولية من اإلكراه أك التخويف لتشمل حىت حاالت  ٖتويل

 هتدؼ إقتصادية ٦تتلكا ت أكموارد أك كقيم أمواؿ أك شخصية كثائق أك أغراض إختبلس أك حجب أك إتبلؼ أك

 للضحية. ا٠تاصة كأ ا١تشًتكة با١تمتلكات إضرار ككل الضحية احتياجات تغطية إٔب
باإلظافة إٔب ما يفتحو آّاؿ كالدفع للنظر ُب تقدير صور اإلكراه أك التخويف  من خبلؿ تطبيق أحكاـ       

، أـ من خبلؿ مبادئ القانوف اٞتزائي ُب تقديرىا كصور معدمة لئلرادة . كىل يدخل ضمن  145القانوف ا١تد٘ب
ذلك صور اإلكراه ا١تادم. ىذا ما يفعنا للتساؤؿ عن مدل إعتبار ىذه الصور كفيلة بضماف حقوؽ الزكجة، 

كأف ىذا التجرٙب ٓب  القضائية ٟتداثة النص ا١تتعلق بالتجرٙب، خاصة تكىذا ما ٕتيب عنو التطبيقات كا١تمارسا
يشمل ماؿ الزكج باٟتماية اٞتزائية ا٠تاصة كتركها مشمولة باٟتماية طبقا للقواعد العامة ٟتماية ا١تاؿ، كىذا 

.كىذا ما 146ٓتبلؼ اٟتماية ا١تتعلقة با١تسائل ا٠تلقية نظرا ١تا تشكلو من  خطورة أكّب على أكاصر العبلقة الزكجية 
 .سنوضحو

 رابعالفرع ال
 ة الــزنـاجــريم 

فعبل إجراميا من أخطر اٞترائم ا١تدٌمرة للحياة الٌزكجية، ١تا فيها من إخبلؿ باألسس اليت  147تعد جرٯتة الزنا       
"يقضى باٟتبس من سنة إٔب بأف ؽ.ع، 339. كقد نص ا١تشرع اٞتزائرم با١تادة 148يقـو عليها النظاـ اإلجتماعي

 .جرٯتة الزنارتكأّا إمرأة متزكجة ثبت إسنتُت على كل 
                                                           

ا١تتعاقد من القانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم ُب تعريف اإلكراه " ٬توز إبطاؿ العقد لئلكراه إذا تعاقد شخص ٖتت سلطاف رىبة بينة بعثها  88ا١تادة  - 145
أك األخر ُب نفسو دكف حق . كتعتّب الرىبة قائمة على بينة إذا كانت ظركؼ اٟتاؿ تصور للطرؼ  الذم يدعيها أف خطرا جسيما ٤تدقا يهدده ىو 

جتماعية كالصحية أحد أقاربو ، ُب النفس أك اٞتسم أك الشرؼ أك ا١تاؿ. كيراعى ُب تقدير اإلكراه جنس من كقع عليو ىذا اإلكراه ، كسنو كحالتو اإل
 كٚتيع الظركؼ األخرل اليت من شأهنا أف تؤثر ُب جسامة اإلكراه.

  .190، ص. 2001، إيًتاؾ للنشر كالتوزيع، القاىرة، 1حسن السيد حامد خطاب، أثر القرابة على اٞترائم كالعقوبات ُب الفقو اإلسبلمي، ط  -146
147

 منها  عرؼ فقهاء الشريعة الزنا على أكثر من أربعة مذاىب - 
  .ا١تالكية: بأنو كطء مكلف فرج أدمي ال ملك لو فيو باتفاؽ تعمدان  - 1
 .انو كطء الرجل ا١ترأة ُب القبل ُب غَت ا١تلك أك شبهة ا١تلك -: األحناؼ - 2
 . بأنو إيبلج الذكر بفرج ٤تـر لعينو خاؿ من الشبهة مشتهي طبعان  -الشافعية: - 3
 . فعل الفاحشة ُب قبل أك دبر -اٟتنابلة :  -4

  .و الوطء اـر ا١تتعمدأنكمن ا١تبلحظ أف الفقهاء ٮتتلفوف ُب كضع تعريف جامع للزنا كلكنهم يتفقوف ُب 
 كمنو يستفاد أف جرٯتة الزنا تقـو علي ركنيُت ٫تا:ػ 

 الوطء اـر -الركن ا١تادم   -1
  القصد اٞتنائي -الركن ا١تعنوم   - 2

 .74جندم عبد ا١تالك، ا١توسوعة اٞتنائية، آّلد الرابع، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ص.   - 148
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 .مرأة يعلم أهنا متزكجةإرتكب جرٯتة الزنا مع إك تطبق العقوبة ذاهتا على كل من 
 ".كتطبق العقوبة ذاهتا على شريكتو، باٟتبس من سنة إٔب سنتُت ك يعاقب الزكج الذم يرتكب جرٯتة الزنا

 يضع حدا لكل متابعة".كإف صفح ىذا األخَت  ك ال تتخذ اإلجراءات إال بناء على شكول الزكج ا١تضركر
الزكجُت مع  تصاؿ اٞتنسي غَت ا١تشركع الذم ٯتارسو أحدإليتجلى ُب اا اديم اركنكإشًتط ا١تشرع اٞتزائرم      

، أم أف يكوف الوطء بُت شخصُت أحد٫تا أجنٔب بغض النظر عن صفة ىذا األخَت ىل ىو أعزب أـ متزكج
٬تب أف تكوف رابطة ، باإلضافة إٕب كجوب أف 149كاج صحيحامتزكج على األقل، لقياـ اٞترٯتة. كأف يكوف الز 

، كىذا ما أخذت بو اكمة العليا باٞتزائر ُب إجتهادىا، الذم رتكاب جرٯتة الزناإحاؿ حقيقة، الزكجية قائمة 
  .150أجل الزنا نجاء فيو أنو الصفة "للزكج"بعد الطبلؽ ُب رفع شكول م

القرار بعد إثارة دفاع ا١تتهمُت ألحد أكجو الطعن ا١تتعلقة ٔتخالفة القانوف، إذ صدر حكم من  اكجاء ىذ    
يقضى بّباءة ا١تتهمُت من جـر الزنا لعدـ قياـ العبلقة الزكجية كقت تقدٙب الشكول، إال أف  ةاكمة اإلبتدائي

بشرط من  سكجية كقت تقدٙب الشكول لي٣تلس قضاء مستغاٖب قضى بإلغاء ىذا اٟتكم معتّبا إنعداـ الرابطة الز 
تقدٙب  تالزكج كق ةمن ؽ.ع ماداـ أف الشاكي يفتقد صف 339ىذا، نص ا١تادة  هشركط قبو٢تا ٥تالفا بقرار 

 الشكول. 
أف الشكول اليت ًب تقدٯتها من الزكج جاءت بعد صدكر  تكىذا ما إٕتهت إليو اكمة العليا كإعتّب       

من ؽ.ع ٦تا يتوجب  339لزكجية كبالتإب ينعدـ الركن القانو٘ب ا١تنصوص عليو با١تادة حكم هنائي بفك العصمة ا
 . 151معو نقض القرار الصادر من ٣تلس قضاء مستغاٖب

على ىذا ا١توقف بل إعتّبت أنو  تقـو  28/07/2011كٓب يستقر إجتهاد اكمة العليا بقرارىا الصادر  بتاريخ     
الزكاج بالفاٖتة أم كجود زكاج عرُب ، كأف عقد الزكاج ا١تسجل ٣ترد كسيلة إلثبات جرٯتة الزنا حىت ُب حالة 

 كىذا لتوسيع كٖتقيق  اٟتماية بشكل أفضل لقيم األسرة ككجودىا بإعتبارىا قائمة فعبل.  152الزكاج
ا زنت ُب فإذ. 153ك لكنو طبلؽ رجعي طا١تا أف العدة قائمة ،كما فيعٍت أنو طرأ عليها طبلؽأما قيامها حي      

 ف الطبلؽ يصبح بائنا ك عندئذ ال تقـو اٞترٯتة.إنقضت العدة فإأما إذا ، فًتة العدة قامت ُب حقها جرٯتة الزنا

                                                           
ء كقد إٕتهت اكمة العليا ُب إجتهادىا إٔب أكثر من ذلك، كإعتّبت أف الزكاج العرُب ال يعد سببا لنفى قياـ جرٯتة الزنا إذ فرؽ القضا - 149

،  01/06/2005اج كركن كعبلقة الزكاج كدليل إثبات جـر الزنا بعد إقرار الزكجة بواقعة الزنا. اكمة العليا، غ.ج،  بإجتهاده ىذا بُت قياـ عبلقة الزك 
 . 354ص.  ،02، عدد 2003،  آّلة القضائية، 297745رقم  فمل

 . 354. ، ص02، عدد 2003آّلة القضائية،  ،249349رقم  فمل ،2003/ 08/01اكمة العليا، غ.ج،    - 150
 .356، ص. 2003، 02اكمة العليا، غ.ج، آّلة  القضائية، عدد   - 151
 .325، ص. 02، العدد2012، آّلة القضائية ، 538865اكمة العليا، غ.ج، ملف رقم  -  152
 . 66نور الدين ١تطاعي، ا١ترجع السابق، ص.   -  153
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ة هنائيا ك تنقضي ياؿ تنقضي عبلقة الزكجػكالطبلؽ البائن بينونة كّبل فإنو يزيل اٟتل ك ا١تلك معا، ك ُب اٟت    
 الوطءكقع منها  وضدىا، كلذه اٟتالة فبل يستطيع ٖتريك الدعول فإذا زنت ىذه الزكجة ُب ىالزكجية، صفة 

 .154خبلؿ فًتة العدة
كال تقـو اٞترٯتة إال بقصد جنائي يتمثل ُب إٕتاه إرادة الفاعل األصلي كعلمو بأنو متزكج كأنو يواصل شخصا      

 .155غَت زكجو
ُت، دكف ٘تيز بُت كوف اٞتا٘ب رجبل أك كعاقب ا١تشرع اٞتزائرم اٞتا٘ب كشريكو بالسجن من سنة إٔب سنت      

156، حيث كاف يعاقب الزكج نصف عقوبة الزكجة1982إمرأة، خبلفا ١تا كاف عليو قبل تعديل 
. كقد ٘تيز ا١تشرع  

 ا١تغريب ُب مسألة التجرٙب من حيث كوف اٞتا٘ب متزكج أك غَت متزكج.
 أوال

 خصوصية التجريم ضمن التشريع المغـربي
الواردة ُب ىذا الشأف  الفصوؿ من خبلؿا١تدلوؿ القانو٘ب لكلمة الزنا،  عاِب ا١تشرع ا١تغريب اٟتماية ضمن     

 157اٞتنائي من القانوف 493 ك -492 -491 -490كىي على ا٠تصوص الفصل 
. 

٘تاـ  نوعُت ٥تتلفُت ستقراء ىذه الفصوؿ يبلحظ أف ا١تشرع ا١تغريب جعل من الزناإكعليو كمن خبلؿ      
 يهاالفساد، كزنا ا١تتزكج كيسم ك٫تا: زنا األعزب، أم غَت ا١تتزكج، كيسميهاكىو طابع ٘تييز التجرٙب ختبلؼ إلا

 .     ا٠تيانة الزكجية
إذ فرؽ بُت جرٯتيت ا٠تيانة الزكجية ك الفساد، ُب عنصر العبلقة الزكجية، بالنسبة ألحد طرُب العبلقة اٞتنسية       

من القانوف اٞتنائي، بأهنا "كل عبلقة جنسية بُت  490ْتيث تػيعىرىؼي جرٯتة الفساد ُب الفصل الغَت ا١تشركعة، 
رجل ك امرأة ال تربط بينهما عبلقة الزكجية." أما جرٯتة ا٠تيانة الزكجية، ك إف كاف ا١تشرع ا١تغريب قد سكت عن 

ا٠تيانة الزكجية، أف ينطبق على  إعطاء تعريف خاص ٢تا. إال أنو قد بُت عناصرىا. ْتيث يكفي لقياـ جرٯتة
الفعل ا١تكوف ٢تا، كصف جرٯتة الفساد، باإلضافة إٔب كوف أحد طرُب العبلقة اٞتنسية متزكجا بشخص ثالث، 

 يتوقف على شكواه ٖتريك ا١تتابعة ُب مواجهة الزكج ا٠تائن أك الزكجة ا٠تائنة ك كذلك الشريك.
                                                           

 .755. ص ،2007اٞتنائية، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية، فوده، أدلة اإلثبات كالنفي ُب الدعول عبد اٟتكيم   - 154
155

 .390، ص.05، غَت منشور،  ملحق رقم 06752/12، فهرس رقم ٤15/10/2012تكمة عُت ك١تاف سطيف، ؽ ج،  ـ  

 .67عبد العزيز سعد ، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.  - 156
157
أحد الزكجُت الذم يرتكب جرٯتة ا٠تيانة الزكجية، كال ٕتوز ا١تتابعة ُب ىذه اٟتالة إال بناء يعاقب باٟتبس من سنة إٔب سنتُت " 491الفصل  - 

تلقائيا ٔتتابعة على شكول من الزكجة أك الزكج آٍّت عليو.غَت أنو ُب حالة غياب أحد الزكجُت خارج تراب ا١تملكة، فإنو ٯتكن للنيابة العامة أف تقـو 
نوفمّب  11) 1424من رمضاف  16صادر ُب  1.03.207ٔتقتضى الظهَت الشريف رقم  .انة الزكجية بصفة ظاىرةالزكج اَلخر الذم يتعاطى ا٠تي

 . 24.03بتنفيذ القانوف رقم  (2003
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عقوبة ا١تقررة ٢تما ْتيث يعاقب على جرٯتة الفساد باٟتبس من كما ٗتتلف اٞترٯتتاف أيضا على مستول ال      
مػن ـ .ج.ـ  491إرتكاب أحػد الزكجُت ٞترٯتة ا٠تيػانة الزكجػية ينص الفصل شهر كاحد إٔب سنة ُب حػُت أف 

ا١تتابعة على أنو: "يعاقب باٟتبس من سنة إٔب سنتُت أحد الزكجُت الذم يرتكب جرٯتة ا٠تيانة الزكجػػية ك ال ٕتوز 
ك ذلك إنطبلقا من مبدأ ا١تساكاة أماـ  158ُب ىذه اٟتالة إال بناءا على شكول من الزكجػػة أك الزكج آٍّت عليو"

 من الدستور ا١تغريب. 5القانوف ا١تنصوص عليو ُب الفصل 

التصريح قد ذىب ُب كاقعة معينة إٔب نقض قرار ٤تكمة اإلستئناؼ ك  ا١تغريب كما أف قضاء آّلس األعلى     
بّباءة مرتكٔب جرٯتة ا٠تيانة الزكجية ك الذين كانا كبل٫تا متزكجُت ك إستفادا من تنازؿ الزكج ك الزكجة ك ٘تت 
متابعتهما من طرؼ ٤تكمة ا١توضوع بتهمة ا١تشاركة ُب ا٠تيانة الزكجية. ك إستفاد من ىذا القرار القاضي بالّباءة  

  .159لقانو٘ب كاحدكل من الرجل ك ا١ترأة طا١تا أف مركز٫تا ا
ٗتص الطرؼ ا٠تائن  أمركن لقياـ جرٯتة ا٠تيانة الزكجية  أم أف  ا١تشرع ا١تغريب إعتّب حالة الزكجية القائمة     

بدكف ىذه العبلقة يكوف الشخص ُب حالة عزكبة كمن  رتكب جرٯتة ا٠تيانة الزكجية، إذإ٢تا للقوؿ ُب حقو بأنو 
كمن خبلؿ ىذا التمييز ُب التجرٙب يتبُت أف التفصيل ُب اٞتزاء العقايب  ٤تققا١تذكورة غَت  ًب يكوف اٞتـر بالصفة

جاء كفق قياـ عنصر الزكجية، على أساس تصور ا١تشرع ا١تغريب  لفاعلية ىذا اٞتزاء ٔتا يتبلئم كاافظة على قيم 
 .    160آّتمع

                                                           
قضت ىيأة اكمة باٟتكم على كل كاحد من ا١تتهمُت بأربعة أشهر حبسا نافذا كٖتميلهما الصائر ٪توذج منطوؽ حكم جزائي " ا١تغرب "  - 158

درىم كٖتميلهما الصائر تضامنا كٖتديد مدة اإلكراه  ٣15000تّبين ُب األدٗب، كبأدائهما متضامنُت لفائدة ا١تطالب باٟتق ا١تد٘ب تعويضا مدنيا قدره 
  .البد٘ب ُب األدٗب

159
 نوعاف : لزنا ُب الشريعة اإلسبلمية: عقوبة ا -  
ا ًمائىةى جىٍلدىةو كىال رتبت الشريعة عقوبيت اٞتلد كالتغريب علي الزا٘ب البكر رجبل ن كاف أك امرأة، لقولو تعأب ) الزَّانًيىةي كىالزَّا٘ب فىاٍجًلديكا كي  : عقوبة البكر /أكال لَّ كىاًحدو ًمنػٍهيمى

ا رىأٍفىةه  ا طىائًفىةه ًمنى اٍلميٍؤًمنً تىٍأخيٍذكيٍم ًًّٔمى ابػىهيمى ُتى( . كدليل التغريب قولو صلى ا عليو كسلم " خذكا عٍت ُب ًديًن اللًَّو ًإٍف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اَلًخًر كىٍليىٍشهىٍد عىذى
ـو عقوبة حدية كليست تعزيزا كليس للقاضي منها أك يزيد كال يوقف تنفيذىا كما فقد جعل ا ٢تن سبيبل البكر بالبكر جلد مائة كتغريب عاـ " كاٞتلد كما ىو معل

 .ال ٯتلك كٕب األمر حيا٢تا العفو أك التعديل ، أما التغريب فمختلف ُب كجؤّا فهي مًتككة لوٕب األمر
د اختلفوا فيو بُت موجب كمعارض كالراجح أف الرسوؿ أمر برجم متعز شددت الشريعة عقوبة اصن فجعلتها الرجم باتفاؽ ٚتيع العلماء كاٞتل :عقوبة اصن /ثانيان 

 .كللمحصن شركط لتوافر عقوبة الرجم ْتقو كىي الوطء )اإليبلج ُب القبل ( ُب نكاح صحيح كالكماؿ ُب كل منهما البلوغ العقل اٟترية .كالغامدية كٓب يأمر ّتلد٫تا
160
الزنا ىو أف يأٌب رجل كامرأة فعل اٞتماع بغَت أف تكوف بينهما العبلقة الزكجية  " ُب مادتو األكٔب على أف 1973-70قانوف العقوبات اللئب رقم  ينص - 

منو  بنصها " ٭تد الزا٘ب باٞتلد مائة جلدة ك٬توز تعزيزه باٟتبس مع اٞتلد. كإشًتط ٔتوجب   2العقاب ٔتوجب ا١تادة  عكقد جعل ا١تشرع اللئب ٘تييز لنو  .ا١تشركع
اٞتنائية ضمن ا١تبادئ العامة من قانوف العقوبات بنصها" كيشًتط أف يكوف  ةالثانية من نفس ا١تادة أف يكوف الفاعل عاقبل ُب حُت كاف قد نص على األىلي الفقرة

طورة اٞترٯتة بتعزير الفاعل الذم ٓب الفاعل عاقبلن أًب ٙتا٘ب عشرة سنة من عمره كقصد إرتكاب الفعل، كتشدد ا١تشرع ُب العقاب ُب عدـ إفبلت اٞتا٘ب من العقاب ٠ت
 يتم الثامنة عشر من عمره ٔتوجب ا١تادة " بنصها " تعزير الفاعل الذم ٓب يتم الثامنة عشرة:

 إذا كاف اٞتا٘ب ُب ا١تادة السابقة ٓب يتم الثامنة عشرة سنة يعزر على الوجو اَلٌب:
 .كالتوعية كالتأنيب ك٬توز إذا ٕتاكز العاشرة تعزيره بالضرب ٔتا يناسب سنو يعزر بالتوجيو إذا كاف قد أًب السابعة من عمره كٓب يتم ا٠تامسة عشرة - 1 

بالضرب ٔتا يناسب سنو فإذا كاف قد  كُب اٟتالتُت السابقتُت إذا تكرر ارتكاب اٞترٯتة ٭تكم على اٞتا٘ب-3كإذا كاف قد أًب ا٠تامسة عشرة يعزر بالضرب؛  - 2
 كتعد التعازير ا١تنصوص عليها ُب ىذه ا١تادة ٣ترد إجراءات تأديبية.  - 4؛ُب إصبلحية قانونية كذلك باإليواءٕتاكز العاشرة ٭تكم عليو  



 بطة األسرية وفق التشريعات الجنائية المغاربيةالحماية الموضوعية  للرا        الباب األول   
 

66 

 

 ثـــانيا
 مدى ُمالئمة المتابعة الجزائية الحاصلة

، فإف القانوف الوضعي ا١تغريب، متعو ْتماية 161كإذا كانت الشريعة اإلسبلمية قد مشلت النسب ْتماية كّبل     
جنائية موازية، إذ جـر كل عبلقة جنسية خارج الزكاج، لذلك عاقب على الزنا بإعتبارىا أىم جرٯتة تقف ضد 

ر خارج الزكاج كيعاقب كل التصرفات اليت ٘تس األخبلؽ كإستقرار الزكاج كاألنساب، كٓب يسمح بالتوالد ُب إطا
 .162باألسرة الشرعية

كتوسع ا١تشرع ا١تغريب ُب ٣تاؿ اٟتماية بأف جعلها حاصلة ُب حاؿ غياب الزكج أك الزكجة خارج ا١تملكة،       
بة كيف تتم التابعة ؟ كىل ٯتكن للنيابة العامة ٖتريك الدعول؟ ا١تشرع ا١تغريب كاف حكيما عندما خوؿ للنيا

العامة إمكانية ا١تتابعة تلقائيا للزكج الذم ٯتارس ا٠تيانة الزكجية بصفة ظاىرة ك ذلك ُب حالة غياب أحد الزكجُت 
خارج تراب ا١تملكة إال أف تطبيق ىذه الفقرة ٬تب أف ٭تاط ٔتجموعة من الضمانات بإعتبار أنو ك كما سبقت 

شكول الزكج أك الزكجة آٍّت عليها ىو اٟتفاظ على نظاـ  اإلشارة فغاية ا١تشرع ا١تغريب من توقف ا١تتابعة على
األسرة لذلك فإف ٖتريك النيابة العامة تلقائيا للمتابعة ال ٬تب أف يتم إال ُب حاؿ تعاطي ا٠تيانة الزكجية بصفة 

كجو أك ظاىرة. ك أيضا أف يكوف الزكج آٍّت عليو غائبا خارج تراب ا١تملكة ْتيث يتعذر عليو أف يعلم بتعاطي ز 
 زكجتو للخيانة الزكجية.

من زاكية أخرل، فإف النيابة العامة ُب أغلب األحواؿ اليت تلجأ فيها إٔب ا١تتابعة ُب ىذه اٟتالة فإهنا ال       
تكيف الفعل على أنو خيانة زكجية بل تذىب إٔب إعتباره فسادا ٦تا ٬تعل األحكاـ اإلبتدائية ك القرارات 

 من طرؼ ٤تكمة النقض. كىذا ما ٓب يشر إليو ا١تشرع اٞتزائرم. اإلستئنافية معرضة للنقض

                                                           
161
 نوعاف : عقوبة الزنا ُب الشريعة اإلسبلمية:  - 
ا ًمائىةى جىٍلدىةو كىال رتبت الشريعة عقوبيت اٞتلد كالتغريب علي الزا٘ب البكر رجبل ن كاف أك امرأة، لقولو تعأب )  : عقوبة البكر /أكال الزَّانًيىةي كىالزَّا٘ب فىاٍجًلديكا كيلَّ كىاًحدو ًمنػٍهيمى

ابػىهي  ا رىأٍفىةه ُب ًديًن اللًَّو ًإٍف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اَلًخًر كىٍليىٍشهىٍد عىذى ا طىائًفىةه ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى( . كدليل التغر تىٍأخيٍذكيٍم ًًّٔمى يب قولو صلى ا عليو كسلم " خذكا عٍت مى
د كال يوقف تنفيذىا كما فقد جعل ا ٢تن سبيبل البكر بالبكر جلد مائة كتغريب عاـ " كاٞتلد كما ىو معلـو عقوبة حدية كليست تعزيزا كليس للقاضي منها أك يزي

  .ا فهي مًتككة لوٕب األمرال ٯتلك كٕب األمر حيا٢تا العفو أك التعديل ، أما التغريب فمختلف ُب كجؤّ
ز شددت الشريعة عقوبة اصن فجعلتها الرجم باتفاؽ ٚتيع العلماء كاٞتلد اختلفوا فيو بُت موجب كمعارض كالراجح أف الرسوؿ أمر برجم متع :عقوبة اصن /ثانيان 

 .بلج ُب القبل ( ُب نكاح صحيح كالكماؿ ُب كل منهما البلوغ العقل اٟتريةكللمحصن شركط لتوافر عقوبة الرجم ْتقو كىي الوطء )اإلي .كالغامدية كٓب يأمر ّتلد٫تا

162-Cf. MOSLEH.Khadija , La procréation naturelle au Maroc, Mémoire de DESA en 

Science Juridique, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Rabat, 

Agdal, 1992-1993, p .122. 
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ال  -كغَته من التشريعات اإلسبلمية اليت ٕتـر كل ما يتناَب مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية  -كا١تشرع ا١تغريب      
من  491مرأة بناء على عقد زكاج صحيح. فقد نص الفصل إيعًتؼ إال ٔتؤسسة الزكاج كرابط شرعي بُت رجل ك 

.ج ُب فقرتو األكٔب على أنو: "يعاقب باٟتبس من ستة أشهر إٔب سنتُت، أحد الزكجُت الذم يرتكب جرٯتة ـ
زكج أك الزكجة آٍّت عليها..." . كقد سار ػا٠تيانة الزكجية، كال ٕتوز ا١تتابعة ُب اٟتالة، إال بناء على شكول من ال

 .كل من نظَته ا١تصرم كاللئب كاٞتزائرم  على هنج ا١تشرع ا١تغريب ُب ٕترٙب ا٠تيانة الزكجية

ا١تشرع التونسي على جرٯتة ا٠تيانة الزكجية با١تعٌت الواسع، إال إذا كاف ال يعاقب ، كٓتبلؼ ىذه التشريعات     
من  231ذلك ٔتقابل، كخارج دكر البغاء، حيث يعتّب ُب ىذه اٟتالة بغاء سريا يعاقب عليو بأحكاـ الفصل 

، كٓب يرد العقاب على مسألة الشركع فيها كىو ما ذىبت إليو معظم الفتاة ا١تتصل ّٔا قاصرا، أك إذا كانت ـ.ج
 .163التشريعات الوضعية

إذف ىذا النهج التشريعي يتوافق كضركرة مواجهة أثر ىذه الظاىرة اإلجرامية ا١تتمثل ُب  إستفحاؿ كجود     
 األطفاؿ ٣تهوٕب اَلباء الذين كجب اإلىتماـ ّٔم، ٔتا يتوافق كضماف حقوؽ األبناء كعدـ اإلخبلؿ ّٔا.

 المبحث الثاني

 ار األسرةوصلة القرابة وبإعتب جـرائم اإلخـالل بحقوق األوالد
إف من أىم اٟتقوؽ النإتة عن بناء األسرة حق الولد ُب اإلنتساب إٔب كالده، كحقو ُب ٛتل لقبو كإٝتو        

  164كحقو ُب أف يتكفل أبوه برعايتو كتعليمو كاإلنفاؽ عليو، كٛتايتو من كل ما يضره أك يلحق األذل بو 

ا١تتضمن  015/ 2005وف ا١توريتا٘ب باألمر القانو٘ب رقم ا١تغاريب أحكاـ تشريعية خاصة كالقان لذا قرر ا١تشرع
 165اٟتماية اٞتنائية للطفل، باإلضافة إٔب األحكاـ اٞتديدة اليت جاء ّٔا ا١تشرع اٞتزائرم ضمن قانوف ٛتاية الطفل 

إٔب  442ك  2فقرة  249ا١تتعلق ْتماية الطفولة كا١تراىقة، كا١تواد  03-72كاليت ألغى ٔتوجبها أحكاـ األمر رقم 
 ا١تتعلق باإلجراءات اٞتزائية بغية ضماف نوع من اٟتماية ا٠تاصة. 155-66من األمر رقم  494

                                                           
 .9، ص. 4، عدد 37، ج 1999بلقاسم ٧تماكل، ا٠تيانة الزكجية، ـ.ج.ع.ؽ.إؽ.س،   - 163
  .31عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...،  ا١ترجع السابق ، ص .  - 164
165

 19، ا١تؤرخة  39ا١تتعلق ْتماية الطفل اٞتريدة الرٝتية عدد  2015يوليو سنة  15ا١توافق  1436رمضاف عاـ  28مؤرخ ُب  12 - 15قانوف رقم  - 
 .2015يوليو  
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كما جاء بو  166ا١تتعلق ْتماية الطفل 12 – 15باإلضافة إٔب ما جاء بو ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب قانوف رقم     
 ا١تتعلق بإصدار ٣تلة ٛتاية الطفل 1995نوفمّب  9ا١تؤرخ ُب  92القانوف عدد ا١تشرع  التونسي على ضوء 

، ٖتدد لنا ا١تغربية  مدكنة األسرة من  54 ادةا١تإٔب جانب ،   167التونسي، كحماية لؤلعراض كحقوؽ األكالد
ىذا التدخل جاء ليشمل أكّب تدخل للنيابة العامة ُب السهر على مراقبة األحكاـ ا٠تاصة ْتقوؽ الطفل، 

باإلضافة أب التطرؽ ٟتاالت اٞترائم ا١تاسة بصلة القرابة كبإعتبار األسرة،  نظر حاالت اإلخبلؿ ْتقوؽ األكالد ، 
 .١تعيار اٟتماية ا١تشًتؾ ضمن كل منها ، كبداية ٔتسائلة ٖتديد جرائم اإلخبلؿ ْتقوؽ األكالد

 المطلب األول
 الل بحقوق األوالدـرائم اإلخـج 

منذ اٟتمل إٔب ة األكالد كصح ةياٟتٛتاية جاء تقرير اٟتماية اٞتزائية ضمن التشريعات ا١تغاربية كفق لفكرة      
ٗتاذ  إكالعمل على  العمل على تثبيت ىويتهم كاٟتفاظ عليها كالتسجيل ُب اٟتالة ا١تدنية ك ،حُت بلوغ سن الرشد

على سبلمتهم اٞتسدية كالنفسية كالعناية بصحتهم كقاية  كل التدابَت ا١تمكنة للنمو الطبيعي لؤلطفاؿ باٟتفاظ
 .168كعبلجا

كاإلساءة البدنية أك  من كل مظاىر العنف كالضرر ة للطفل ٛتاي أم أف غاية التشريعات ا١تغاربية جاءت    
من خبلؿ كضع نصوص عقابية لتجرٙب كل إعتداء على حقوقهم تتمثل  ا١تعنوية أك اٞتنسية كاإل٫تاؿ كالتقصَت

 يما يلي:ف

 الفرع األول
 جــريمة اإلجـهاض 

ٯتكن تعريف اإلجهاض بأنو إسقاط اٞتنُت قبل أكانو الطبيعي، أم إهناء حياة إنساف ما زاؿ ٓب تكتمل بعد       
، 170كىو بذلك يعتّب اعتداء خطَتا على حياة إنساف الزاؿ ُب طور التخلق .169خلقتو بسبب كجوده ُب بطن أمو

                                                           
166

 . 2015يوليو  19،  39ا١تتعلق ْتماية الطفل، ج.ر عدد  2015يوليو  15مؤرخ ُب  12 – 15قانوف رقم  - 
، كاإلدارية، جامعة أبو بكر بلقايدتشوار جيبلٔب، تغَت اللقب ٕتاه الصبلحيات الدستورية للسلطتُت التشريعية كالتنفيذية، ٣تلة العػلـو القانونية   -167

 .11، ص. 2، عدد 2004تلمساف، 
القوٙب كاجتناب العنف ا١تفضي إٔب اإلضرار اٞتسدم التوجيو الديٍت كالًتبوم على السلوؾ  - ستطاعةإلإرضاع األـ ألكالدىا عند ا اإلضافة إٔب   -168

 كا١تعنوم كاٟترص على الوقاية من كل استغبلؿ يضر ٔتصاّب الطفل؛
 التعليم كالتكوين الذم يؤىلو للحياة العملية، كيتمتع الطفل ا١تصاب بإعاقة، إضافة إٔب اٟتقوؽ ا١تذكورة أعبله، باٟتق ُب الرعاية؛ -7

 ٗتاذ التدابَت البلزمة ٟتماية األطفاؿ كضماف حقوقهم كرعايتهم طبقا للقانوف؛إعن تعتّب الدكلة مسؤكلة  -8
 .55أٛتد أجوييد، ا١توجز ...، ا١ترجع السابق،  ص. -169
170
 من القانوف ا١تد٘ب "تبدأ شخصية اإلنساف بتماـ كالدتو حيا كتنتهي بوفاتو". 25/1تنص ا١تادة  - 
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كمنو ٖتقق صورة من صور اإلعتداء على نظاـ األسرة، كيشكل جرٯتة يعاقب عليها القانوف. كنظرا ١تا ٢تذه اٞترٯتة 
من خطورة، فقد أٚتعت كل الشرائع السماكية كالقوانُت الوضعية على ٕترٯتها، كلقد أباح ا١تشرع اٞتزائرم 

إذا إقتضت الضركرة ذلك إلنقاذ حياة األـ من  05-85الفقرة األكٔب من قانوف الصحة  72اإلجهاض ُب ا١تادة 
171ا٠تطر، أك للمحافظة على توازهنا الفيزيولوجى أك العقلي. كىو نفس ما أجازه ا١تشرع التونسي

 . 
ُب فقرهتا األكٔب ضمن التشريع اٞتزائرم ٞترٯتة اإلجهاض، حيث نصت على أف " كل  304كأشارت ا١تادة       

من أجهض أك شرع ُب إجهاض امرأة حامل أك مفًتض ٛتلها، بأف قدـ ٢تا مأكوالت أك مشركبات أك أدكية، 
ة إٔب أكبإستعماؿ حركات، أك أعماؿ عنف، أك أية كسيلة أخرل برضاىا أك بدكف رضاىا، يعاقب باٟتبس من سن

 دج" . 100.000إٔب  20.000ٜتس سنوات، كبغرامة من 
حيث نص على  ؽ.ج بشدة مقًتؼ ىذه اٞترٯتة449ك  445كلذلك عاقب ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب الفصل       

من أجهض أك حاكؿ إجهاض امرأة حيبلى أك يظن أهنا كذلك، برضاىا أك بدكنو، سواء كاف ذلك بواسطة  " أف
اقَت أك ٖتايل أك عنف أك أية كسيلة أخرل، يعاقب باٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات، طعاـ أك شراب أك عق

 ."كغرامة من مائتُت إٔب ٜتسمائة درىم، كإذا نتج عن ذلك موهتا، فعقوبتو من عشر إٔب عشرين سنة
لوسيلة أم أف ٣تاؿ التجرٙب جاء موسع سواء أكاف فعل اإلجهاض  ذلك برضى ا١ترأة أك بدكنو، كال هتم ا      

ا١تستعملة ُب ذلك كالعنف، أك أم شكل من أشكاؿ التحايل أك مواد طبية، أك أية كسيلة أخرل يعتقد الفاعل 
، سواء حصلت النتيجة 172أهنا ستحقق النتيجة، كل ما يهم ىو إٕتاه إرادة اٞتا٘ب إٔب ٖتقيق النية اإلجرامية

أك كقف  174سيطاؿ اٞتا٘ب سواء ًب إسقاط اٞتنُتألف العقاب  173اإلجرامية كىي اإلجهاض الفعلي أك ٓب ٖتصل
ستحالة بالنسبة ل اٞترٯتة، كذلك عند إنعداـ إلعند حد اٞترٯتة ا١توقوفة، ا٠تائبة أك ا١تستحيلة، سواء كانت ا

ؽ.ج مغريب  455كجود ٛتل مثبل، أك بالنسبة للمواد كاألدكات ا١تستخدمة إلرتكاب ىذه اٞترٯتة ٔتوجب الفصل 

                                                           
دقيقة ُب الغرض إاٌل أنٌو ك استنادا للٌنسق الٌسريع الذم يشَت إليو األطٌباء ُب اإلقداـ على عملٌيات كعلى الٌرغم من عدـ كجود إحصائيات  - 171

 .2008حالة سنة  3000اإلجهاض فإنٌو من ا١تتوٌقع أف تتجاكز حاالت اإلجهاض ُب تونس اؿ

ائل ا١تؤدية إٔب اإلجهاض أك ٦تارسة األفعاؿ ا١توصلة إٔب النتيجة ا١ترجوة حىت كا١تراد بالقصد ىنا، ىو القصد العاـ الذم ٯتكن توفره ٔتجرد القياـ بتقدٙب الوس - 172
 .45كلو ٓب تتحقق ىذه النتيجة . عبد العزيز سعد ، اٞترائم الواقعة على نظاـ األسرة،ا١ترجع السابق، ص.

ف قد توفر غَت أنو إذا كانت ا١ترأة ٤تل اٞترٯتة عجوز بلغت سن اليأس يعاقب الفاعل ُب ىذه اٟتالة بعقوبة الشركع ُب اٞترٯتة ألف العنصر ا١تادم للجرٯتة يكو  - 173
وفرىا ٞترٯتة كليس ٢تا ٛتل ظاىر كال ٯتكن توقع اٟتمل من أمثا٢تا كيستحيل معو حصوؿ النتيجة، فإف الفعل ىنا ال يكوف أم عنصر من العناصر ا١تطلوب ت

 اإلجهاض.
اٟتياة ألنو ُب ىذه اٟتالة يعاقب الفاعل على الشركع ُب اإلجهاض، كال هتم الوضعية القانونية للجنُت من أنو إبن سواء أسقط اٞتنُت ميتا، أك حيا كاستمر ُب  - 174

ة تشمل الذكر كما شرعي أك ابن زنا، ألف القانوف عاقب على فعل اإلجهاض لذاتو، كٓب يفرؽ بُت اإلبن الشرعي كغَت الشرعي، كما ال يهم جنس اٞتنُت فاٟتماي
 نثى.تشمل األ
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رٯتة حىت كلو كانت األدكية أك ا١تواد أك األجهزة أك األشياء ا١تقًتحة كوسائل فعالة لئلجهاض غَت على ىذه اٞت
 قادرة عمليا على ٖتقيقو.

كٓب يقف ا١تشرع ا١تغريب عند حد ٕترٙب اإلجهاض ٛتاية ٟتق اٞتنُت ُب اٟتياة كإ٪تا عاقب من يرشد الناس إٔب     
يعاقب على  455.ج، كما أف الفصل ـمن  451ا ُب الفصل ستعما٢تإكسائل ٖتدث اإلجهاض، أك ينصح ب

 .التحريض على اإلجهاض كلو ٓب يؤدم اإلجهاض إٔب نتيجة

ـ.ج .ـ  ٧تده ينص على إفادة األـ اليت أجهضت نفسها عمدا أك حاكلت  454ك بالرجوع إٔب الفصل      
ذلك أك قبلت أف ٬تهضها غَتىا أك رضيت بإستعماؿ ما رشدت إليو، أك ما أعطي ٢تا ٢تذا الغرض بعذر ٥تفف 

 للعقوبة. 
ٞترٯتة ضد جنينها كىذا مراعاة األسباب كالضغوطات النفسية اليت قد تعًتم ا١ترأة كتدفعها إٔب إقًتاؼ ىذه ا     

 . 175كضد نفسها 
إال أنو مهما كاف ا١تّبر الذم دفع ا١ترأة إلرتكاب اإلجهاض، فإنو لن يصل إٔب جسامة كخطورة اٞتـر           

ا١ترتكب ُب حق اٟتياة البشرية، ألف ٣ترد كجػود اٞتنُت ُب بطػن أمو يكوف قد ناؿ حيرمة يعتّب قتلو، قتبل للنفس 
يعنا  حكم اَلية الكرٯتة "البشرية  كيدخل ُب  مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ُب اأٍلىٍرًض فىكىأى٪تَّىا قػىتىلى النَّاسى ٚتًى

يعنا ا فىكىأى٪تَّىا أىٍحيىا النَّاسى ٚتًى  .176" كىمىٍن أىٍحيىاىى

                                                           
175

 شكاؿ:لقد سكت القانوف اٞتنائي ا١تغريب عن الفًتة اليت ٯتكن فيها إسقاط النطفة أك اٞتنُت، لذلك يلـز الرجوع إٔب آراء الفقهاء ٟتل ىذا اإل - 
 كبالرجوع إٔب ٥تتلف ا١تذاىب الفقهية، ٧تد الفقهاء قد إختلفوا حوؿ اإلجهاض قبل نفخ الركح لذلك انقسموا إٔب ثبلثة آراء:

جرد إمتزاج ماء الرجل مع ماء الرأم األكؿ: ٭تـر اإلجهاض مطلقا، كٯتثل ىذا الرأم فقهاء ا١تالكية، إبن اٞتوزية من اٟتنابلة... كاإلماـ الغزإب الذم يرل: "بأنو ٔت 
ا لكائن بشرم مرتقب كيستدؿ على ذلك بالقياس ا١ترأة كيتم التبلقح، تكوف ىذه النطفة قد نالت حرمة ٕتعل ٤تاكلة إسقاطها جناية يعاقب عليها باعتبارىا سبب

 اٞتلي إذ يقوؿ:
القبوؿ ال يكوف جانيا على "ككيفما كاف، فماء ا١ترأة ركن ُب اإلنعقاد، فيجرم ا١تاءاف ٣ترل اإل٬تاب كالقبوؿ ُب الوجود اٟتكمي ُب العقود، فمن أكجب ٍب رجع قبل 

اف الرجوع بعده رفضا كفسخا كقطعا، ككما أف النطفة ُب الفقار، ال ٮتتلق منها  الولد، فكذا بعد ا٠تركج العقد بالنقض كالفسخ كمهما اجتمع اإل٬تاب كالقبوؿ ك
،السعودية ،أيب حامد الغزإبمن اإلحليل، ما ٓب ٯتتزج ٔتاء ا١ترأة أك دمها، فهذا ىو القياس اٞتلي".  ،ص. 2005، إحياء علـو الدين، اٞتزء الثا٘ب، دار إبن حـز

51-53 . 
تها ا١ترأة، إذا ٓب ٕتتمع ُب رأم الثا٘ب: ٬تيز إسقاط النطفة ك٭تـر ما عداىا، كُب ىذا يقوؿ: اإلماـ القرطٔب "النطفة ليست بشيء يقينا، كال يتعلق ّٔا حكم إذا ألقال 

 . 18، ص. 1968ا١تصرية، القاىرة، ،دار الكتب 12الرحم، فهي كما لو كانت ُب صلب الرجل" .أبو عبد ا ٤تمد القرطٔب، اٞتامع ألحكاـ القرطٔب ،ج 
 أشهر مباح ألنو ليس بآدمي. 4الرأم الثالث: ٬تيز اإلجهاض قبل نفخ الركح، كىذا ىو مذىب اٟتنفية الذين يعتّبكف أف إسقاط اٟتمل قبل 
دة، "ما اعتّبت مظنتو فهو معتّب شرعا" كأيضا قاعدة كبالنظر إٔب تعدد اَلراء فالرال األرجح ىو الرأم األكؿ، لقوة أدلتو، ك١تسايرتو للقواعد الشرعية، مثل قاع

 .57"ا١تآؿ معتّب شرعا". أبو عبد ا ٤تمد القرطٔب ، نفس ا١ترجع، ص. 
 .32 سورة ا١تائدة، اَلية -176
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ألنو سيصبح طفبل ُب ا١تستقبل لو  كىذا ٛتاية للجنُت ا١تراد إسقاطو من بطن أمو قبل أكانو كقبل زماف كالدتو،    
 .177عتباره حقا طبيعيا إاٟتق ُب اٟتياة ب

ك٬توز ضمن التشريع اٞتزائرم  عبلكة على ذلك، كُب ٚتيع اٟتاالت اٟتكم با١تنع من اإلقامة، حسب       
ؽ.ع،  306الفقرة الثالثة من نفس ا١تادة ككذا اٟترماف من ٦تارسة ا١تهنة بالنسبة لؤلشخاص اػػددين ُب ا١تادة 

قرر ضمن التشريع ا١تغريب لدعم ىذه اٟتماية، فقد كىذا كفقا للفقرة الثانية من ىذه ا١تادة. كىم نفس ا١تنع ا١ت
ـ.ج .ـ على تطبيق اٟترماف بقوة القانوف من أية كظيفة ُب مصحة أك مؤسسة  457ك 456نصت ا١تادتاف 

تستقبل اٟتوامل على كل من صدر عليو اٟتكم باإلدانة بإحدل جرائم اإلجهاض، سواء صدر اٟتكم داخل 
 .178ـ.ج 457ك 456ا١تخالف للمنع ا١تفركض بالفصلُت  458ا١تغرب أك خارجو كتعاقب ا١تادة 

كقد حدد ا١تشرع  اٞتزائرم عدة صور، كالعقوبات ا١تقررة لكل صورة، ألجل توفَت أكّب قدر من اٟتماية        
 ثبلثة شركط ٣تتمعة كىي إستعماؿ 241ضمن الفصػل  للجنُت، ٓتبلؼ ا١تشرع التونػسي الذم جعل

ك الركن ا١تعنوم العاـ ) النية اإلجرامية(ك ا٠تاص) إسقاط اٟتمل مع  ،الركن ا١تادم حدل كسائل اإلجهاض كىوإ
 .    179 الوعي بنتائجو(
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 رأم فقهاء اإلسبلـ  ُب اإلجهاض : - 

أٚتع الفقهاء على أف قتل اٞتنُت بعد نفخ الركح ٭تـر حرمة تامة مهما كاف اٞتنُت مشوىان أك غَت ذلك.كٓب يسمحوا باإلجهاض إال إذا   -1       
، مؤسسة 5عادؿ بن علي، ا١تنتقى من فتاكل الشيخ صاّب بن فوزاف، ج كانت حياة األـ ُب خطر فقدموا حينئذ حياهتا على حياتو ألهنا أصلو. 

 . 302، ص. 1999ة، بَتكت، الرسال
 إختلف الفقهاء بعد ذلك ُب اإلجهاض قبل نفخ الركح اليت حدكدىا ٔتائة كعشرين يومان ) من بدء التلقيح( كقد انقسموا إٔب ثبلثة أقساـ: -2 

رموف  اإلجهاض من اللحظة اليت تستقر فيها كٯتثلها ُب ذلك ا١تالكية كاإلماـ الغزإب من الشافعية كابن رجب اٟتنبلي من اٟتنابلة كىم ٭ت الفئة األكٔب: 
( كخبلصة فئة اليت ٯتثلها إبن رجب اٟتنبليماعدا اللفئة اليت ٯتثلها اإلماـ الغزإب(  كاٟتنابلة )ماعدا اافعية ): كٯتثلها الشالفئة الثانيةالنطفة ُب الرحم. 

 .ظة تلقيح اٟتيواف ا١تنوم للبويضة(مان من بدء اٟتمل ) كٖتسب منذ ٟترأم ىذه الفئة جواز إسقاط  اٞتنُت قبل التخليق أم قبل مركر أربعُت يو 
 120مركر الفئة الثالثة: كٯتثلها بعض علماء األحناؼ كبعض علماء اٟتنابلة كىي أكثر الفئات تسا٤تان كىم ٬تيزكف اإلسقاط قبل نفخ الركح أم قبل  

أحكاـ اإلجهاض كالتشخيص اٞتنيٍت كالتشوىات اٞتنينية، جامعة ا١تلك  يومان منذ بدء اٟتمل كٖتسب منذ ٟتظة التلقيح. ٤تمد بن عثماف الركباف،
  .36، ص. 2008سعود، الرياض، 

 .173، ص.1982أٛتد ا٠تمليشي، القانوف اٞتنائي ا٠تاص، اٞتزء الثا٘ب، مكتبة ا١تعارؼ، الطبعة األكٔب، الرباط   - 178
 يفرؽ الفقو القانو٘ب بُت حالتُت للقتل الناتج عن اإلجهاض بسبب اإل٫تاؿ كاإلجهاض ك٫تا: – 179

عنها نظران لوفاهتا إف كانت اٟتالة األكٔب: اإلجهاض الرضائي للمرأة ا١تفضي إٔب ا١توت بسبب اإل٫تاؿ: إذا أفضى فعل اإلسقاط إٔب كفاة ا١ترأة عندئذ تسقط العقوبة  
راب بناء على اليت أجهضت نفسها بنفسها، أما لو كاف إجهاضها بواسطة الغَت كبرضاىا كما لو قاـ بإعطائها أدكية معينة أك نوع معُت من الطعاـ أك الشىي 

كىذا ما قرره القانوف العراقي كاليمٍت طلب منها أك ىو الذم غرس ىذه الفكرة ُب ٥تيلتها كأدل ذلك إٔب كفاهتا ، عندئذو تشدد العقوبة  ْتق الغَت كاف كاف قريبان ٢تا 
يب ا١توحد، باستثناء القوانُت كاٞتزائرم كمشركع قانوف العقوبات الفلسطيٍت كالقانوف اٞتزائي ا١توحد لدكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العربية كالقانوف اٞتزائي العر 

ب للمرأة  الذم يتؤب إجهاضها بأحكاـ ٗتفيف العقوبة حىت كإف أدل فعلو إٔب موهتا. اٟتالة اللئب كاألرد٘ب كالسورم كاللبنا٘ب الذين نصوا على مشوؿ الشخص القري
مبلن مشددان للعقوبة حىت الثانية: اإلجهاض غَت الرضائي للمرأة ا١تفضي للموت بسبب اإل٫تاؿ: إذا أدل اإلجهاض غَت الرضائي للمرأة  إٔب كفاهتا، صارت الوفاة عا

كوف مثبل  من قاـ بإجهاضها أحد أقارّٔا طا١تا كاف بدكف رضا كقبوؿ من ا١تػرأة ، كسواء أحدثت الوفاة كاإلجهاض بنفس الوقت أك كاف مع توافر ظركؼ التخفيف  
وفاة ا١ترأة. ذم تسبب ببينهما فاصل زمٍت كأف يؤدم فعل ا١تتهم إٔب إسقاط اٞتنُت أكالن ٍب ٖتدث الوفاة بعد فًتة من اإلجهاض فالعّبة بأف يكوف اإلجهاض ىو ال

  .208-207، ص. 2009، نبيل صقر،  الوسيط ُب جرائم األشخاص، دار ا٢تدل، اٞتزائر
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كال يشًتط ا١تشرعوف ا١تغاربيوف لوقوع جرٯتة اإلجهاض أف تظل األـ اٟتامل على قيد اٟتياة بعد إرتكاب      
اٟتامل، كتكوف النتيجة ا١ترتكبة عن الفعل  تلك اٞترٯتة، فمن ا١تتصور أف يكوف فعل اإلجهاض ىو فعل قتل

 الواحد إهناء حياة األـ كإهناء اٟتمل ُب نفس الوقت.
 فإذا توفر القصد اٞتنائي نكوف أماـ جرٯتتُت، فيسأؿ الفاعل عن القتل كاإلجهاض ُب نفس الوقت.     
من  449سنة.ٔتوجب الفصل  كقد شدد ا١تشرع ا١تغريب العقوبة ُب حالة الوفاة من عشر سنوات إٔب عشرين    

 .ـ.ـ.ج
كقد إفًتض ا١تشرع اٞتزائرم حالة أف تكوف ا١ترأة اليت ٕتهض نفسها طبيبة، أك قابلة، أك صيدلية، أك جراحة     

من ؽ.ع، كإ٪تا للمادة  306أسناف، أكطالبة ُب ىذه اإلختصاصات، الراجح عندئذ أهنا ال ٗتضع ٟتػػكم ا١تادة 
من ؽ.ع  306، أين تأخذ حكم ا١ترأة اليت ٕتهض نفسها ال للحكم ا١تنصػوص عليو ُب ا١تادة 180من ؽ.ع 309

 كا٠تاص بفئة األطباء كأشباىهم.ذلك أف ىذه الصفػات ليست شرطا متطػػلبا 
ُب الركن ا١تادم ُب جرٯتة إجهاض ا١ترأة اٟتامل لنفسها، أم ينطبق عليها أركاف اٞترٯتة ا١تنصوص علػيها با١تادة 

من ؽ.ع كعقوبتها. مع توافر القصد اٞتنائي ا١تتمثل ُب العلم كاإلرادة إٔب ٖتقق نتيجة  إسقاط اٟتمل  309
 بسبب تعاطيها األدكية كغَتىا.

كالقصد ُب ىذه اٞترٯتة ىو قصػد خاص أم ذلك الذم ٬تب إثباتو من خبلؿ ظركؼ الوقائع اٞترمية     
 كمبلبساهتا، أك بإعػًتاؼ ا١تتهمة كإالٌ ١تا أمكن قياـ جرٯتة إجهاض ا١ترأة لنفسها.

 أوال
 حدود الُمساءلة الجزائية ضمن قانون العقوبات التونسي 

 أف  إذ نص على 214الفصل  ٔتوجب بآّلة اٞتزائية ٯتنع اإلجهاض ك ذلك فصبل أفرد ا١تشرع التونسي      

كل من تؤب أك حاكؿ أف يتؤب إسقاط ٛتل ظاىر أك ٤تتمل بواسطة أطعمة أك مشركبات أك أدكية أك أية "
كسيلة أخرل سواء كاف ذلك برضى اٟتامل أك بدكنو يعاقب ٓتمسة أعواـ سجنا كٓتطية قدرىا عشرة آالؼ 

 .أك بإحدل العقوبتُت دينار
كتعاقب بعامُت سجنا كٓتطية قدرىا ألفا دينار أك بإحدل العقوبتُت ا١تػرأة اليت أسقطت ٛتلها أك حاكلت    

 .ذلك أك رضيت باستعماؿ ما أشَت بو عليها أك كقع مدىا بو ٢تذا الغرض

                                                           
 .39أحسن بوسقيعة، ا١ترجع السابق، ص.  - 180
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تو بصفة قانونية ُب مؤسسة يرخص ُب إبطاؿ اٟتمل خبلؿ الثبلثة أشهر األكٔب منو من طرؼ طبيب مباشر ١تهن
 .ستشفائية أك صحية أك ُب مصحة مرخص فيهاإ

 هنيار صحة األـ أك توازهناإكما يرخص فيو بعد الثبلثة أشهر إف خشي من مواصلة اٟتمل تسبب ُب      
العصٔب أك كاف يتوقع أف يصاب الوليد ٔترض أك آفة خطَتة كُب ىذه اٟتالة ٬تب أف يتم ذلك ُب مؤسسة 

 .يهامرخص ف
ستظهار لدل الطبيب الذم سيتؤب ذلك بتقرير إلإف إبطاؿ اٟتمل ا١تشار إليو بالفقرة السابقة ٬تب إجراؤه بعد ا

 .181من الطبيب الذم يباشر ا١تعاٞتة
ك ا١تبلحظ أف إبطاؿ اٟتمل خبلؿ ثبلثة األشهر األكٔب منو من طرؼ مؤسسات إستشفائية ك صحية أك      

اٟتديث من أف ا١تبدأ ىو ا١تنع ك إستثناء اإلباحة مىت كاف  إٕب يدفعنأتا  احا قانوناُب مصحة مرخص فيها يعد مب
 .أشهر ك ألسباب عبلجية 3ذلك خبلؿ مدة 

توقيع العقاب ٓب ٯتنع من إستثناء حاالت ك جعلها  من خبلؿتجرٙب اإلجهاض بي التونس حرص ا١تشرع ف     
 
ي
٦تا جعل ىذا اإلستثناء تشجيعا  خبلؿ ثبلثة األشهر األكٔب من اٟتملساءلة اٞتزائية مىت كاف اإلجهاض خارج ا١ت

إلباحة القياـ بعملية اإلجهاض. ٦تا يشكل ىذا الوضع إعتداء على حق األكالد ُب اٟتياة، كٓب ٧تد ٢تذا اإلستثناء 
 ٣تاؿ ضمن التشريعات ا١تغاربية األخرل.

لعبلجي ُب ىيكل طٔب متخصص ٬ترل ٔتعية طبيب إذ يشًتط ضمن التشريع اٞتزائرم، أف يتم اإلجهاض ا    
من ؽ.ع مع ٖتقق شػركط ذلك بنػصها "ال عقوبة  308، باإلضافة إٔب إجازة ىذا الفعل بنص  ا١تادة ٥182تتص

على اإلجهاض إذا إستوجبتو ضركرة إنقاذ األـ من ا٠تطر مىت أجراه طبيب أكجراح ُب غَت خفاء كبعد إببلغو 
ما تستوجبو اافظة على صحة ضركرة  فس ما إشًتطو ا١تشرع ا١تغريب من متطلبات من السلطة اإلدارية ". كىو ن

األـ، مىت قاـ بو عبلنية طبيب أك جراح بإذف من الزكج، كال يطالب ّٔذا اإلذف إذا إرتأل الطبيب أف حياة األـ 
 . جمن ـ. 453ُب خطر، لكن بعد إشعار الطبيب الرئيسي للعمالة أك اإلقليم كفقا للفصل 

الوسائل على األـ اليت لديها  لإحدحىت اٞترٯتة ا١تستحيلة كىي ٦تارسة  التونسي ٕترٙب كما حاكؿ القضاء     
  . كما ًب توقيع العقاب بغض النظر عن توفر رضاء أك عدـ رضاء األـ كمهما كاف مصَت اٞتنُت  ،ٛتل ك٫تي
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ا١تؤرخ  1973لسنة  57ا١تصادؽ عليو بالقانوف عدد  1973سبتمّب  26ا١تؤرخ ُب  1973لسنة  2نقحت الفقرات الثبلث األخَتة با١ترسـو عدد ـ  
 .1973نوفمّب  19ُب 

ا١تتعلق ْتماية الصحة كترقيتها، ا١تعدؿ بالقانوف رقم  1985فّباير سنة 16ا١توافق ؿ 1405ٚتادل األكٔب عاـ ١01تؤرخ ُب ا85/05قانوف رقم  - 182
 .2008يوليو سنة 20ا١توافق  1429رجب عاـ 17ا١تؤرخ ُب  08/13
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 ثانيـا
 مجـال توسيع الحماية الجزائية ضمن التشريع الجزائري  

من ؽ.ع،  306كتوسع ا١تشرع اٞتزائرم ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية ليشمل اٞتزاء مع تشديد العقاب بنص ا١تادة      
حىت األشخاص الذين يرشدكف عن طرؽ إحداث اإلجهاض، أك يسهلونو، أك يقوموف بو كاألطباء، أك 

األسناف، أكالصيادلة ك٤تضرك العقاقَت كصانعو األربطة الطبية كا١تمرضوف كا١تمرضات، ألف القاببلت، أكجراحو 
 .  183لدل ىؤالء من ا١تعلومات الطبية ما يسهل ٢تم إرتكاب اٞترٯتة كإخفاء أمرىا ٦تا يشجع على اإللتجاء إليهم

من ؽ.ع على ٣تػرد التحػريض على اإلجهاض، كلو  310كا١تؤكد أف التشريع اٞتزائرم عاقب ُب نص ا١تادة       
  ٓب يؤدل إٔب النتيجة من خبلؿ الدعاية ُب العيادات الطبية اٟتقيقية أك ا١تزعومة.

كيعد من قاـ بداللة اٟتامل على كسيلة اإلجهاض فاعبل للجرٯتة ال ٣ترد شريك فيها كيعاقب الفاعل على       
. ٓتبلؼ ا١تشرع التونسي الذم عاقب على من تدؿ 184ل تلك الوسائلذلك حىت كلو ٓب تستعمل ا١ترأة اٟتام

. كخركج عن القواعد العامة فيما يتعلق بقواعد اإلشًتاؾ ا١تنصوص عليها ُب الفصل  185 على الوسائل كإستعما٢تا
  ، من القانوف اٞتنائي ا١تغريب فقد عاقب الشريك حىت كٓب تتم جرٯتة الفاعل األصلي.129
اليت نصت عل أف " إذ ثبت أف اٞتا٘ب ٯتارس عادة األفعاؿ ا١تشار  305شرع العقوبة ُب ا١تادة كما شدد ا١ت     

من ؽ.ع، فتضاعف عقوبة اٟتبس ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة األكٔب كترفع عقوبة  304إليها ُب ا١تادة 
 السجن ا١تؤقت إٔب اٟتد األقصى".

 .186سنة إٔب اٟتد األقصى 20إٔب  10إذا أفضى اإلجهاض إٔب ا١توت ترفع عقوبة السجن ا١تؤقت من  -
من قانوف العقوبات تقضي باٟتكم على اٞتا٘ب بقوة القانوف با١تنع من ٦تارسة  311ُب كل األحواؿ فإف ا١تادة     

اصة للتوليد أك ألمراض النساء مثل أم مهنة، أك أداء أم عمل بأية صفة كانت ُب ا١تؤسسات العمومية أك ا٠ت
 .187ا١تستشفيات كالعيادات كدكر الوالدة
                                                           

 .63، ص. 2006صبحي ٧تم، شرح قانوف العقوبات اٞتزائرم، القسم ا٠تاص، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،  ٤تمد  - 183
 .393، ص. 06ملحق رقم   04074/13، فهرس رقم 26/05/2013حكم ٤تكمة عُت ك١تاف، سطيف، ؽ ج،   - 184

185 - Cf.HANNOUZ Morad . et HAKEM Rida, Précis de droit médical à l’usage des praticiens de la 

médecine et du droit, O.P.U, 1993, p. 97.        
 من قانوف العقوبات.  304كىذا ما نصت عليو الفقرة الثانية من  ا١تادة   - 186
نع من من قانوف العقوبات " كل حكم عن إحدل اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذا القسم يستوجب بقوة القانوف اٟتكم با١ت 311نص ا١تادة  - 187

لة ٛتل ٦تارسة أية مهنة أك أداء أم عمل بأية صفة كانت ُب العيادات أك دكر الوالدة أك ُب أية مؤسسة عمومية أك خاصة تستقبل عادة نساء ُب حا
 حقيقي أك ظاىر أك مفًتض كذلك بأجر أك بغَت أجر".
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تقضي ْترماف  306من حيث أف ا١تادة  306ٮتتلف عن حكم ا١تادة  311كٕتدر اإلشارة إٔب أف حكم ا١تادة     
مل ُب با١تنع من ٦تارسة أم مهنة، أكأداء أم ع 311اٞتا٘ب من ٦تارسة مهنتو فحسب، ُب حُت تقضي ا١تادة 

على كل من  311مقصورة على األطباء كما شأّهم، ُب حُت تطبق ا١تادة  306ا١تؤسسات العامة.كما أف ا١تادة 
يكوف بقوة القانوف ُب حُت أف حكم ا١تادة  311إرتكب جرٯتة ذات صلة باإلجهاض، ٍب إف تطبيق حكم ا١تادة 

 23اٟترماف من ٦تارسة ا١تهنة ا١تنصوص عليو ُب ا١تادة الفقرة الثانية جوازم بنصها "ك٬توز اٟتكم على اٞتناة ب 306

 فضبل عن جواز اٟتكم عليم من ا١تنع من اإلقامة". 
عند  305ك 304اٟتكم على اٞتا٘ب عبلكة على العقوبات ا١تنصوص عليها ُب ا١تواد  306كٕتيز ا١تادة      

مع جواز اٟتكم  23اإلقتضاء بتدبَت من تدابَت األمن يتمثل ُب حرمانو من ٦تارسة ا١تهنة ا١تنصوص عليو ُب ا١تادة 
 من ؽ.ع فهي ملغاة. 23با١تنع من اإلقامة. إال أف ىذا النص يتعارض مع إحالتو إذا قصد ا١تشرع نص ا١تادة 

اؿ اٟتماية ا١تقررة ُب ٣تاؿ العقاب على فعل اإلجهاض إال كبالرغم من أف ا١تشرع ا١تغاريب قد تفاكت ُب ٣ت     
أف ا١تمارسات القضائية تبقى ىي الضمانة األكيدة للحد من إرتكاب ىذه األفعاؿ ا٠تطَتة فكيف ال  ك أف 

 ا١تشرع ا١تغاريب قد  إعتّب أف ٣ترد عدـ التصريح بالوالدة فعل ٣ترما من خبلؿ ٖتقق شػركط ذلك كفق ما يلي.

 الثانيفرع ال
 عدم التصريـح بالـوالدة  

ؽ.ح.ـ، اليت أحالت إٔب 61جاء ضمن التشريع اٞتزائرم أف عدـ التصريح ْتالة الوالدة ىو٥تالفة لنص ا١تادة      
 ، اليت جاء ُب نصها أف كل من حضر كالدة طفل كٓب يقدـ عنها اإلقرار ا١تنصوص 3ؽ.ع الفقرة  442ا١تادة 

 1000 إٔب 100أياـ إٔب شهرين، كبغرامة من (10)عد ادد يعاقب باٟتبس من عليو ُب القانوف خبلؿ ا١تو 

 . 188دج
لفصل ضمن ا  189كقد شدد ا١تشرع التونسي مقارنة با١تشرع اٞتزائرم درجة العقوبة ضمن قانوف اٟتالة ا١تدنية     

من ىذا األمر بالسجن ١تٌدة ستة  22كٌل شخص حضر الوالدة كٓب يعلم بذلك حسبما قٌرره الفصل   ةعاقبٔت 25
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من قانوف اٟتالة ا١تدنية جاء متوافق كتأكيد ىذا اٟتق ا١تنصوص عليو با١تواثيق الدكلية ك اليت إىتمت بو، حيث نصت  ٧61تد أف نص ا١تادة   - 
على أف "كل طفل ٬تب أف يقيد فور مولده كٮتتار لو إٝتا "..ا١تادة  1966من اإلتفاقية الدكلية ا١تتعلقة باٟتقوؽ ا١تدنية ك السياسية لعاـ  24/1ا١تادة 
 20.000دج اذا كاف ىذا اٟتد أقل من  20.000" ترفع قيمة الغرامات ا١تقررة ُب مادة اٞتنح كما يأٌب يرفع اٟتد األدٗب للغرامات إٔب  مكرر 467
يضاعف اٟتد األقصى لغرامات اٞتنح األخرل  -دج،  100.000دج، إذا كاف ىذا اٟتد أقل من  100.000يرفع اٟتد األقصى للغرامات إٔب  -دج، 

  دج، ما عدا اٟتاالت اليت ينص القانوف فيها على حدكد أخرل. 100.000اف ىذا اٟتد يساكم أك يفوؽ ، إذا ك

 .اٟتالة ا١تدنية كا١تتعٌلق بتنظيم 1957 ا١تؤرخ ُب أٌكؿ أكت 1957 لسنة 3القانوف عدد  -189
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من آّلة اٞتنائية  53أشهر كٓتطية قدرىا ثبلثة آالؼ فرنك أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت. كتطٌبق أحكاـ الفصل 
 على ا١تخالفات ا١تقٌررة بالفقرة أعبله.

يرتب ا١تسؤكلية كألجل ذلك فقد إعتّب ا١تشرع اٞتزائرم أف حىت كالدة اإلبن ميتا كعدـ التصريح بوالدتو       
، ألف حضور الوالدة شرطا لقياـ اٞترٯتة، باإلضافة إٔب توفر عنصر اإلمتناع أك عدـ ةاٞتزائية ١تن حضر الوالد

 .190التصريح با١تيبلد خبلؿ األجل، ٦تا يفهم منو أف ا١تشرع اٞتزائرم قد كسع ٣تاؿ اٟتماية إعتبار ٢تذا الكائن
اٞتزائرم  ُب ىذا النوع من اٞترائم، بإعتباره يشكل ٥تالفة بسيطة، كإٕتو  كٓب يشًتط ا١تشػرع القصد اٞتنائي      

من ؽ.ح.ـ  63كذلك لؤلخذ بعدـ قياـ اٞترٯتة إذا ٓب يتضمن التصريح أخذ البيانات ا١تنصوص علػػػيها ُب ا١تادة 
 التشريعات ا١تغاربية. مثل ىوية األـ، بالرغم من توافر أركاف اٞترٯتة.كٓب ٧تد ٣تاؿ ٢تذا التفريد من اٟتماية ضمن

كقد أحاط ا١تشرع ا١تغريب حالة عدـ التصريح با١تيبلد  بتدابَت زجرية ٓب تتجاكز عقوبات مالية بسيطة ُب      
با١تغرب  ا١تنظم ألكؿ مرة للحالة ا١تدنية 1915ـ  09- 04من ظهَت 40كالفصل  16األكؿ كاليت كردت ُب الفصل 

من  1 مالية ُب حق األشخاص ا١تبينُت ُب الفقرة بعقوبة الذم قضى بدكره 1950 -01-08من ظهَت   10كالفصل 
كىذه العقوبات ا١تالية موجهة فقط ضد ضابط اٟتالة ا١تدنية الذم تصدر عنو  الفصل الثالث من نفس الظهَت،

     .٥تالفات معينة ك٤تددة ُب الفصلُت ا١تذكورين
بالزيادات كالوفيات الغَت ا١تصرح ّٔا حيث نص الفصل  علقا١تت 1932-01-25كنفس الشيء بالنسبة لظهَت      

إذا ٓب يفعلوا ذلك  عليهم التصريح باإلزدياد أك الوفاة كل الواجب مالية ُب حق -غرامة -الثا٘ب منو على ذعَتة 
 .داخل األجل القانو٘ب

ا١تعمم  1950-3-8 من ظهَت11كٓب يشدد ا١تشرع ُب عقوبة ا١تخالفُت لنظاـ اٟتالة ا١تدنية إال بواسطة الفصل    
سنتيم كبُت ستة  6000-500حبسية تًتاكح بُت  با١تغرب حيث نص على ذعَتة مالية كعقوبة لنظاـ اٟتالة ا١تدنية

من  الثانية الفقرة ُب اددة أياـ كشهر كاحد أك  إحدا٫تا فقط ُب حالة عدـ القياـ بالتصريح ضمن اَلجاؿ
 . 1915-9 -4من ظهَت  45 قرة الثانية من الفصل الفصل األكؿ من نفس الظهَت ، كبالف
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ة كجعل ا١تشرع ا١توريتا٘ب أف عدـ التصريح ٔتيبلد الولد ضمن األجل القانو٘ب جرٯتة معاقب عليها ضمن األحكاـ التمهيدية من قانوف اٟتماي  -
جديد خبلؿ  وداٞتنائية للطفل نظر ١تا ٢تذه ا١تخالفة من أثر خطَت على الولد  بنص ا١تادة األكٔب الفقرة ا٠تامسة بنصها "إف عدـ التصريح ٔتيبلد مول

 أكقية أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط."  40.000األجل القانو٘ب ، يعرض من ٬تب عليو التصريح لعقوبة اٟتبس ١تدة عشرين يوما أك غرامة 
عاية .إال أف ىذه إذ بذلك جعل ا١تشرع ا١توريتا٘ب ٛتاية لشخصية ىذا ا١تولود ك حقو ُب الوجود ٔتوجب قانوف خاص نظر ١تركزه ا١تميز كاألكٔب بالر    

 ا . اٟتماية جاءت عامة ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم الذم فصل ُب ٣تاؿ اٟتماية ٔتختلف اٟتاالت كظركؼ الوالدة تعزيزا ّٓاؿ اٟتماية كتفاكت فيه
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كٓب يكتف ا١تشرع ّٔذه العقوبة فقط بل نص نفس الفصل على عقوبة أكثر شدة تتمثل ُب سجن تًتاكح      
ك حاكؿ  التملص من التزامات  اٟتالة ا١تدنية مع    ٘تلص من كل حق ُب سنوات مدتو بُت ستة أشهر كثبلث

 .191أك غَت ذلك من الوسائل أكراؽ أك زيادة أك إخفاء بتصريح زائف كذلك ٢تا خاضعا كونو
باإلظافة إٔب ما إعتمده ا١تشرع ا١تغريب من ٖتقيق ا١تتابعة اٞتزائية ٔتوجب القانوف اٞتزائي   دكف اإلكتفاء       

بله بل أحدث  ا١تشار إليو أع 8/3/1950من  ظهَت  11بالعقوبة البسيطة الواردة  ُب الفقرة األكٔب  من الفصل 
من ؽ.ج  تًتاكح ما بُت شهر كاحد كشهرين اثنُت حبسا كغرامة من   468عقوبة  أشد  نوعا ما،  ُب الفصل  

  .در٫تا إٔب مائيت درىم 120
أم نرل إزدكاجية ا١تتابعة اٞتزائية ٔتوجب قانوف اٟتالة ا١تدنية كٔتوجب قانوف العقوبات ، كيكوف ذلك كفق        

.  لتحقق عناصر كل فعل ٣تـر

 أوال
 األشخـاص محـل الُمساءلة الجـزائية

ا١تدنية دكف إسنادىا ١تن زدياد ا١تولود ا٠تاضع لنظاـ اٟتالة إمسؤكلية التصريح با١تغاربيوف  وفيًتؾ ا١تشرع ٓب      
زدياد كل مولود جديد داخل إب بالقياـ  بالتصريح ا١تتابعة اٞتزائية٬تب ، بل حدد أشخاصا  ألزمهم ٖتت طائلة 

 .األجل القانو٘ب
من ؽ.ح.ـ اٞتزائرم نستنتج، أف األشخػاص الذين يتعرضوف ٢تذه  العقوبات، ىم  62فبالرجوع إٔب ا١تادة        

ا١تسؤكؿ األكؿ عن التصريح، ٍب األـ، باإلضافة إٔب األطباء كالقاببلت فهم مطالبوف بالتصريح إذا كاف األب فهو 
الوالد غائبا، كٓب تقم األـ بتصريح ا١تيبلد، بل توسع األمر إٔب ترتيب ا١تسؤكلية اٞتزائية حىت إٔب األشخاص الذين 

انونا إذا ٓب يقم بو األب أك األـ، باإلضافة إٔب أف اٞتزاء حضركا الوالدة، فهم مطالبوف باإلدالء بالتصريح ا١تقرر ق
 .192يشمل حىت الشخص الذم كلدت األـ عنده

                                                           
191
بن زىر، أكادير، إيد العملي، جػامعة عقالت  ك الزخم التنظَتم بُت اٟتماية القانونية للطفل ُب التشريع ا١تغريب  ٤تمد بلعريب ك٤تمد أخزاف،  - 

 .16 ، ص.3123 -3122 السنة اٞتامعية
192
لطة كتوسع ا١تشرع ا١توريتا٘ب ُب ٖتميل ا١تسؤكلية اٞتزائية إٔب كل من ٗتلف عن كاجب اإللتزاـ بتسجيل الطفل ليشمل كل األشخاص الذين ٢تم س - 

ما رتبو من مسؤكلية إٕتاه األبوين من باب أكٔب بإعبلف  عن تسجيل األكالد ، باإلضافة إٔب على الطفل كعلى مسؤكٕب اٟتالة ا١تدنية مىت تقرر إمتناعهم
 الذين األشخاص أك األبوين العقوبة على ىذه من األمر القانو٘ب للحماية اٞتنائية للطفل بنصها " تطبق 41ا١تادة  05التصريح، كىذا كفق نص الفقرة 

 1996يوليو  20 بتاريخ 96/20 القانوف رقم ١تقتضيات طبقا الطفل تسجيل منهم أم رفض إذا ا١تدنية لةمسؤكٕب اٟتا كعلي الطفل علي سلطة ٢تم
 ا١تتضمن ١تدكنة اٟتالة ا١تدنية مهما كانت ىوية من سيلحق بو الطفل.
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كأكجب ا١تشرع التونسي  على كالدم الطفل كاألطباء كالقوابل أك غَتىم من األشخاص الذين شهدكا      
عبلف تسجيل ا١تولود يكوف ٤تل الوضع اإلعبلـ بتسجيل ميبلد أكالد ، ٦تا يفهم منو أف أم منهم ٯتتنع عن إ

مسائلة جزائية ، إال أف كضع ا١تتابعة اٞتزائية ىنا مقيد بشرط مشاىدة الوضع كليس ٣ترد ٖتقق العلم بوجود كضع 
يعلم بوالدة الطفل كالده كاألطباء كالقوابل أك غَتىم من األشخاص الذين "  24الفصل إلمرأة كىذا ٔتوجب 

ٛتلها خارج مسكنها يقع اإلعبلـ من طرؼ الشخص الذم كقعت الوالدة  فإذا كضعت األـٌ  شهدكا الوضع.
 ٔتحٌلو إف أمكن ذلك ك٭تٌرر رسم الوالدة حااٌل.

كقد توسع ا١تشرع التونسي ُب توقيع اٞتزاء العقايب ضماف لتأكيد حقيقة اإلعبلف بالوضع كعدـ التهاكف فيو 
قانو٘ب فإنٌو ال ٯتكن لضابط اٟتلة ا١تدنية تضمينها بدفاتره إذا ٓب يقع اإلعبلـ بالوالدة ُب األجل ال"  23لفصل با

ختصار بالطرٌة إإاٌل ٔتقتضى إذف صادر عن رئيس اكمة اإلبتدائية باٞتهة اليت كلد ّٔا ا١تولود كينٌص على ذلك ب
 ُب تاريخ الوالدة. 

كٓتطية قدرىا مائتاف كأربعوف كللرئيس ُب ٚتيع الصور أف ٭تيل القضية على اكمة. كيعاقب بالسجن مٌدة عاـ  
  دينارا كٌل من يتعٌمد الكذب بقصد اٟتصوؿ على حكم بالوالدة.

 كىذا ما ٓب يشملو ا١تشرع اٞتزائرم با١تتابعة اٞتزائية إذ ٓب ٬تـر ىذا الفعل ضمن قانوف اٟتالة ا١تدنية.      
  193من ؽ.ج 468وجب قانوف اٟتالة ا١تدنية كا١تادة كبإعتبار أف ا١تشرع ا١تغريب قرر إزدكاجػية اٟتماية اٞتزائية ٔت     

  .1915-9-4 من ظهَت 22صل ػب مقتضيات الفػحسفإف األشخاص ٤تل ا١تسائلة اٞتػزائية يكوف أكال : 

 زدياد  مولود٫تا اٞتديد  مىت  كاف كالده  مسجبل بسجبلت اٟتالة ا١تدنية،إالتصريح بملزٯتن باألب أك األـ  -أ 

القانو٘ب كال ينفي عنهما ا١تسؤكلية حضور بقية األشخاص ا١تشار إليهم  بنفس الفصل ألف كذلك داخل األجل 
 .ا١تشرع أشار بصريح العبارة إٔب أف أكلئك ال تثبت مسؤكليتهم إال عند عدـ كجود األب أك األـ

ا  مر  بنا  األطباء  أك القوابل أك غَتىم  ٦تن  حضر االزدياد  بشرط  عدـ  كجود  األب  أك األـ  كم -ب 
 .سابقا

 كُب حالة تقاعس ا١تذكورين أعبله حىت ينتهي  أجل التصريح  باالزدياد فسيكونوف عرضة لعقاب زجرم حدده

تكوف مدتو ما بُت  در٫تا كحبس 60دراىم ك 5تًتاكح بُت  -غرامة  -ُب ذعَتة  1950-3-8من ظهَت  11الفصل 
 .العقوبتُت ستة أياـ كشهر كاحد أك إحدل ىاتُت

                                                           
193
فهما صحيحا كخاصة معٌت  من ـ.ج قد ٭تصل بعض اإللتباس إذا ٓب يقع فهم بعض العبارات الواردة فيو 468مقتضيات الفصل  عند تطبيق - 

 للتصريح" كعبارة " األشخاص الواجب عليهم التصريح". القانو٘ب عبارة "اٟتاالت اليت يكوف فيها التصريح كاجبا " كعبارة " األجل
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 فإهنم : .ـ.جـمن  468مقتضيات الفصل أما األشخاص ا١تلزموف بالتصريح حسب 
زدياد مولوده اٞتديد ، فحسب منطوؽ الفصل إب يعتّب ا١تسؤكؿ األكؿ كالرئيسي بالنسبة للتصريحالذم األب: -أ

 كليتهم إال ُبُب حالة كجود أألب كال تثبت مسؤ  ا١تذكور أعبله تنتفي مسؤكلية  بقية  الواجب عليهم  التصريح 

 من 21األـ عكس  ما فعل الفصل  عن ذكر الفصل ا١تذكور سكت إٔب أف كٕتدر اإلشارة حالة عدـ كجوده،
 كقد يذىب البعض إٔب القوؿ باف عبارة "أم شخص حضر الوالدة " الواردة ُب ذات الفصل 1915-9-4ظهَت 

 نُت : األكؿ كوف ا١تشرع أشار إٔب األب بصريحغَت  أف ىذا القوؿ  مردكد لسببُت اث تندرج ٖتتها األـ ، أعبله

أضف إٔب ذلك كلو  كالثا٘ب أف األـ ٓب  ٖتضر الوالدة كإ٪تا كانت موضوع الوالدة، العبارة كسكت عن ذكر األـ،
 .كقاعدة عدـ التوسع ُب التفسَت ُب ا١تيداف الزجرم أف ذلك يتناَب

ا١تولدة أك القابلة أك أم شخص حضر الوالدة أك  الطبيب أك اٞتراح أك مبلحظة الصحة أك اٟتكيمة أك -ب 
 ٔتحلو ، فإذا كاف ا١تشتغلوف ٔتهمة الطب  كالتوليد ا١تشار إليهم أعبله ال ٭تتاجوف إٔب توضيح أك تعريف، كقعت

ستبعاد األـ  كما أشرنا إستثناء ما  يتعلق بإب كإذا كانت عبارة " أك أم شخص حضر الوالدة " كاضحة  بدكرىا 
اٞتزائية ُب  ةكعليو تقـو ا١تسؤكلي ."ليس كذلك بالنسبة ٞتملة " أك كقعت ٔتحلو" أك الوالدة بقا، فإف األمرإليو سا

مواجهة  فإف ىؤالء األشخاص ٤تل التحديد بعد ٖتقق ركن  األجل أك الزمن ا١تقرر ضمنو إلعبلف التصريح كفق 
 لكل كضع.

 ثانيـا
 معيار الزمن كركن لقيام جريمة عدم التصريح بالوالدة 

تباينت التشريعات ا١تغاربية ُب إعتماد الزمن كشرط  الـز لتحقق ا١تتابعة اٞتزائية  من خبلؿ التقصَت فيها        
أك إطالتها دكف تبياف ٟتكمة من إعتماد ىذا اإلختيار للمدد أك ضركفو ، فنجد ضمن التشريع اٞتزائرم أف  عدـ 

من ؽ.ح.ـ اٞتزائرم من األشخاص ا١تلزمُت  61ا١تادة  أياـ من الوالدة طبقا لنص 5التصريح با١تيبلد خبلؿ 
من  2الفقرة  442بالتصريح بالوالدة  ٬تعلهم ٤تل متابعة جزائية كتفرض عليهم العقوبات ا١تقررة ٔتوجب ا١تادة 

، كىو نفس األجل ضمن تعديل قانوف اٟتالة ا١تدنية ٔتوجب  ةالقاضي التقديري ةقانوف العقوبات ضمن سلط
من ؽ.ح.ـ على أنو " يصرح با١تواليد خبلؿ ٜتسة أياـ من الوالدة إٔب ضابط اٟتالة  61ذ تنص ا١تادة إ 14ا١تادة 

 الفقرة الثانية من ؽ.ع.   442ا١تدنية للمكاف كإال فرضت العقوبات ا١تنصوص عليها با١تادة 
الفصل ليت تلي الوضع ٔتوجب أياـ كشرط زمٍت لتقرير ا١تتابعة اٞتزائية ا 10كقد إعتمد ا١تشرع التونسي أجل       

 ع .يقع إعبلـ ضابط اٟتالة ا١تدنية با١تكاف بالوالدات خبلؿ العشرة أياـ اليت تلي الوضاليت تنص على أنو " 22
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إذ كفق ىاذين النموذجُت من التشريعات ا١تغاربية يتبُت أف الزمن شرط جوىرم ُب إعتماد ا١تتابعة اٞتزائية       
 .مع ما ٯتكن تسجيلو من إختبلؼ ا١تدد اليت ٯتكن أف ترجع لظركؼ كحاالت يبقى تقديرىا لكل ميشرع كطٍت

اية بتجرٙب فعل عدـ التصريح بالوالدة ، كإ٪تا  توسع كٓب يقتصر التباين بالتشريعات ا١تغاربية  ضمن ٣تاؿ اٟتم    
ا١تشرع ا١تغاريب ليشمل حىت ٤تاكلة إخفاء كطمس شخصية ا١تولود كسلوؾ الحق لوالدة ا١تولود ضمن فلسفة 

 .194غايتها ضماف ٛتاية أفراد العبلقة األسرية

 الفرع الثالث
 جريمة طمس ىوية المولود الجديد عمدا 

اليت تؤدل إٔب حرماف الطفل من نسبو اٟتقيقي كإعطاؤه شخصية غَت شخصيتو.كما  ٛتاية من األفعاؿ     
يًتتب عن ذلك من أثر نفسي ُب حالة إعطاء ىوية كشخصية غَت شخصيتو اٟتقيقية ألف الشخصية السوية 

ية تساىم ُب تنمية قدراتو كمداركو بشكل أفضل كيصدؽ األمر ُب اٟتالة العكسية لذا كجب ٛتاية ىذه ا٠تصوص
عن طريق تكريس اٟتماية اٞتزائية، ألجل ذلك عاقب ا١تشرع ا١تغاريب على ىذا السلوؾ، ك٘تيز ا١تشرع اٞتزائرم 

ؽ.ع اليت ميزت بُت  321دكف التشريعات األخرل  ُب تقرير اٟتماية اٞتزائية على ىذا الفعل ٔتوجب ا١تادة 
 ٢تذا الفعل: 195كضعُت

 أوال

 إخـفاء نسب طـفل حي
كلقياـ ىذا الفعل يأخذ العمل  (16) األمر بالقاصر غَت ا١تميز الذم ٓب يبلغ سن السادسة عشركيتعلق      

ا١تادم أربع أشكاؿ تتمثل ُب نقل الطفل، أك إخفاءه، أك إستبدالو بطفل آخر، أك تقدٯتو على أنو كلد إلمرأة ٓب 
وؾ اإلجرامي كالنتيجة اليت ٖتققت، أم تضع بغية نسبو ٢تذه األخَتة، فيجب أف تتوافر الرابطة السببية بُت السل

                                                           
أنو يعاقب  من قانوف العقوبات اليت تنص على 183تناكؿ ا١تشرع الكوييت ٕترٙب خطف األكالد حديثي العهد بالوالدة عن طريق نص ا١تادة  -194

باٟتبس مدة ر تزيد على ٜتس عشرة سنة كال تقل عن ٜتس سنوات كل من خطف طفبل حديث العهد بالوالدة أك بدلو، فيما خصص ٞترٯتة 
من قانوف العقوبات ا١تصرم على أف كل من  283من قانوف اٞتزاء الكػوييت؛ ك نصت ا١تادة  178إختطاؼ الطفل غَت اٟتديث الوالدة نص ا١تادة 

العقوبة  ف طفبل حديث العهد بالوالدة أك أخفاه أك أبدلو بآخر أك أغره زكرا إٔب غَت كالده يعاقب باٟتبس، فإذا ٓب يثبت أف الطفل كلد حيا تكوفخط
 نيهات.اٟتبس مدة ال تزيد على سنة أما إذا ثبت أنو ٓب يولد حيا فتكوف العقوبة اٟتبس مدة ال تزيد على شهرين أك غرامة ال تزيد على ٜتس ج

٤تمد صبحي ٧تم، ا١ترجع السابق، . 251)د س ف(، ص.  ،، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت3جندم عبد ا١تلك، ا١توسوعة اٞتنائية، آّلد  - 195
 .65ص. 
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أف يكوف بينهما عبلقة السببية، كأعتّب ا١تشرع رابطة السببية قائمة إذا كانت النتيجة اليت حصلت ٤تتمبل توقعها 
 .196كليست مؤكدة

باإلضافة إٔب ا١تشرع اٞتزائرم إشًتط إثبات أف الوالدة كضعت ٛتلها، كأنو ٓب يسلم ١تن لو اٟتق ُب ا١تطالبة      
بو. ك٬تب أف يكوف ىذا العمل من شػأنو أف يعرض نسب الطفػل للخطر بغية عػدـ التحقػق من شخصيتو 

أخر، دكف إخفاء شخصيتو  إستبدالو بطفل كبالتإب إخفاء نسبو، كَب حالة ما إذ ًب نقل الطفل أك إخفائو أك
. ك على ىذا األساس ال 197من ؽ.ع326اٟتقيقية أم نسبو، فبل ٣تاؿ لقياـ اٞترٯتة إذ تطبق ُب ىذا آّاؿ ا١تادة 

تقـو ىذه اٞترٯتة ُب حالة التصريح الكاذب للحالة ا١تدنية بنسب طفل خيإب، كأف تصرح إمرأة أهنا كلدت طفبل 
 .  198، ىنا نكوف أماـ التصريح الكاذب أما اٞترٯتة األخرل فبل تتحققك ىي ٓب تلد أصبل

ككذلك ٬تب أف يكوف الطفل قد كلد حيا كقاببل للحياة، ك إذا ٓب يثبت ذلك فنكوف أماـ جرٯتة أخرل ىي      
ٖتدثت عن الطفل  321عدـ تسليم جثة طفل، ك ال يشًتط أف يكوف الطفل حديث العهد بالوالدة ألف ا١تادة 

 .199كما ال يهم إف كاف الطفل شرعيا أك غَت شرعي
كيتوفر القصد اٞتنائي ٢تذا الفعل مىت إرتكبو اٞتا٘ب عن علم، ك العلم نتيجة حتمية لئلضرار بالنسب، كىي      

 نفس النتيجة اٟتتمية اليت ٧تدىا ُب جرٯتة عدـ تسليم جثة الطفل.

 

                                                           
196
 من كبغرامة سنة إٔب شهور ستة من باٟتبس يعاقب "بأنو  79 كٓتبلؼ ىذا الوضع، جاء ضمن قانوف ٛتاية الطفل ا١توريتا٘ب ٔتوجب ا١تادة - 

لطفل فهو ٕترٙب عاـ ٓب ٭تدد صوره  ا١تدنية باٟتالة مساس عنو إ٧تر إخفاء ككل مغالطة ككل قصدم إبداؿ كل أكقية على 300.000 إٔب  160.000
 . "خركجا عن التضييق ُب ٣تاؿ اٟتماية كإكتفى بالفعل العاـ الذم يتحقق معو النتيجة اٞترمية

 بدافع إما يتسبب من كل  "بأنو  77  بالنسب ضمن ا١تادة ا١تساس الثالث ٖتت عنواف  كفق  الفرع -موريتا٘ب  -ذلك كال ٧تد تعداد ٢تذه الصور ك   

 يعاقب فإنو سيولد، أك كالدتو بعد لطفل أكأحد٫تا الوالدين ترؾ ُب السلطة ُب إستخداـ بشطط كإما بتهديد أك كعد أك منح بتقدٙب كإما إنتفاعي

كٕترٙب مشتمل على  79اذا أف ا١تشرع ا١توريتا٘ب افرد ٕترٙب عاـ ٔتوجب ا١تادة .أكقية 300.000 إٔب 150.000 من كبغرامة سنتُت سنة إٔب من باٟتبس
الة أك صورة غَت مشمولة ،فهذا  التفصيل يعد تزايدا، بل تضييق على القاضي ُب إعمالو للنص إذ كردت ح 77صور كحاالت  ٔتوجب ا١تادة 

 كونو يشمل اٟتماية بصفة عامة    79، فكاف عليو اإلقتصار ُب ٣تاؿ اٟتماية على نص ا١تادة بالتجرٙب

 من ُب التخلص يرغب كالد كبُت طفل تبٍت ُب يرغب شخص بُت غرض ألم يتوسط من كل 78 كتوسع ا١تشرع ا١توريتا٘ب با١تعاقبة ٔتوجب ا١تادة    

جاعل ٣تاؿ اٟتماية عاـ دكف إفراد  .أكقية 300.000 إٔب 150.000 من كبغرامة سنتُت إٔب سنة من باٟتبس يعاقب فإنو قبلها، أك كالدتو بعد كلده
 ٟتاالت معينة كوف أف فعل التبٍت تتحقق معو الغاية  العامة إلخفاء نسب الطفل. 

 .188-187ص. أحسن بوسقيعة، ا١ترجع السابق،  - 197

198
، معهد القضاء، اٞتزائر، 13القضاة، الدفعة  غَت منشورة ألقيت على الطلبة أحسن بوسقيعة، القانوف اٞتنائي ا٠تاص، ٤تاضرات - 

2003/2004. 

 .170ص. ، الوجيز...؛ ا١ترجع السابق، أحسن بوسقيعة -199 
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 ثـانيا
 عـدم تسليم جثة الطـفل 

ؽ.ع.  كاألمر  321كىذا الفعل ا١تنصوص عليو ضمن التشريع اٞتزائرم ُب الفقرتُت الثانية كالثالثة من ا١تادة      
ىنا ال يتعلق بصيانة األنساب، ألف الطفل الذم يولد ميتا ال يكوف لو نسب، كإ٪تا القصد ضماف العقاب على 

 كيشمل ٕترٙب  ىذا الفعل صورتُت. ، 200حوادث قتل األطػفاؿ اليت يشتبو فيها كيتعذر إثباهتا
: كصػورة ذلك أف يكوف الطفل قػد أخفي، كىذا أ/ الصورة األولى: إذ لم يثبت أن الطفل قد ولـد حيا       

 الفقرة الثانية من ؽ.ع إذ تقـو اٞترٯتة ٔتجرد إخفاء جسم الطفل. 321ما أشارت إليو ا١تادة 
: يشًتط أف يقع اإلخفاء على طفل كلد ميتا ٦تا الطـفل لم يولد حيـاالصورة الثانية: إذا ثبت أن ب/       

 يتحقق معو عدـ التسليم  كتقـو اٞترٯتة إذ أثبت اٞتا٘ب أف الطفل كلد ميتا. 
 كيشًتط لتكوين اٞترٯتة كجود القصد اٞتنائي بتعمد الفاعل إخفاء كالدة الطفل كىو عآب بذلك.    
بلؼ صور السلوؾ جناية، أك جنحة، أك ٥تالفة بإختبلؼ درجة جسامة ك تنوع اٞتزاء ا١تقرر بإخت     

.كٓب ٧تد تفصيل ٢تذا آّاؿ من اٟتماية ضمن القوانُت ا١تغاربية، ٓتبلؼ جرٯتة اإلمتناع عن تقدٙب مبالغ 201الفعل
 النفقة ا١تقررة قضاء.

 الفرع الرابع
 جريمة اإلمتناع عن تقديم النفقة المقررة قضاء

كٓب ٬تعل ا١تشرع ا١تغريب حالة العسر كاليسر للمكلفُت   األـ أكٕتاه األب إسواء  202ة حق لؤلكالدالنفقتعد      
تظل النفقة كاجبة على  إذ ؽ.أ  199مانعا من كجوب اإلنفاؽ مثل ما أكجبو ا١تشرع اٞتزائرم طبقا للمادة  بالنفقة

 .أ. ؽ 198 للمادةكفقا كالد إٔب حُت إعفاءه منها قانونا ألا١تكلف ّٔا ُب حق ا

                                                           
 .257جندم عبد ا١تلك، ا١ترجع السابق، ص.  - 200
 . 49، ص. 1981، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية، 3رمسيس ّٔناـ،  النظرية العامة للقانوف اٞتنائي، ط  - 201
202
جويلية  12ا١تؤرخ ُب  1993لسنة  74من آّلة ا١تنقحة ٔتوجب القانوف عدد  45ك  44ك  43للفصل  حيث إعتّب ا١تشرع التونسي  طبقا - 

 حدكد الطبقة األكٔب.األبواف كاألصوؿ من جهة األب كإف علوا كمن جهة األـ ُب  -:   مستحقو النفقة بالقرابة ىم .1993
 كٕتب نفقتهم طا١تا كانوا ُب حالة فقر كالفركع مطالبة باإلنفاؽ ُب حالة يسر.

  نفقة األكالد كإف سفلوا كاجبة على األب - 
  عاما 25بالنسبة للذكور تستمر النفقة إٔب بلوغ سن الرشد أك بعده إٔب هناية مراحل التعليم، على أف ال يتجاكز ا١تنفق عليو سن   
 بالنسبة للبنات تستمر نفقتهن حىت الزكاج أك إذا توفر ٢تن الكسب.  

   بالنسبة لؤلكالد ا١تعوقُت العاجزين على الكسب تستمر نفقتهم بقطع النظر عن جنسهم كسنهم -
 العائلي لؤلب.عاما ك ثبتت بنوهتم كأسند ٢تم اللقب  20األبناء الذين ٓب يتجاكزكا  - من آّلة 46الفصل   من 01الفقرة 

 . األـ ُب حالة عسر األب مقدمة على اٞتد ُب اإلنفاؽ على كلدىا -                                       
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كيتوسع ٣تاؿ ضماف كجوب اإلنفاؽ إٔب ما بعد صدكر حكم يقضي بوجوب اإللزاـ بالنفقة ، إذ رتب ا١تشرع     
ٕترٙب ىذا الفعل ضمن  ا١تغاريب  عدـ اإلنفاؽ على األبناء كفق ما ىو مقرر قضاء حصوؿ ا١تتابعة اٞتزائية إذ ٧تد 

إذ تعتّب ىذه اٞترٯتة قائمة، بنفس أركاف جنحة عدـ تسديد النفقة ا١تقررة ؽ.ع،  331التشريع اٞتزائرم كفق ا١تادة 
، كبالتإب ُب نفس درجة اٟتماية، كىذا ما كرستو اكمة العليا ُب إجتهادىا كالقاضي بأف " 203قضاء للزكجة

ائية كاجبة الدفع تبقى اٞترٯتة قائمة ُب حق ا١تتهم حىت كإف كاف األبناء يعيشوف ٖتت كفالتو ذلك أف النفقة الغذ
 .204للوالدة اليت ٘تارس اٟتضانة على األطفاؿ ٔتوجب حكم مد٘ب"

بل قررت اكمة العليا ٔتنح صفة التقاضي ُب دعول عدـ تسديد النفقة ا١تقررة للمحضوف بصفتو مباشرة     
إذا جاء ُب ا١تبدأ أنو الصفة كال مصلحة لؤلـ اٟتاضنة ُب رفع دعول عدـ تسديد نفقة  205بعد بلوغو سن الرشد

 البنت بعد بلوغها سن الرشد.  
فهذا ا١تبدأ يعكس نوع اٟتماية ا٠تاصة ُب ا١تطالبة ٔتا ىو مقرر قضاء إلعالة األبناء إذا بلغ سن الرشد ٔتنح     

مكرر من قانوف اإلجراءات اٞتزائية كتكليف ا١تتهم  337صفة التقاضي بتقدٙب الشكول طبقا ألحكاـ ا١تادة 
إدانة شخص من أجل جنحة عدـ تسديد النفقة بناء مباشرة أماـ اكمة. إذ قررت اكمة العليا بأنو " الٯتكن 

على شكول من طرؼ أـ اضوف ُب حُت أف اضونة بلغت سن الرشد كليست لؤلـ الصفة كا١تصلحة كإذ 
 .206من ؽ.إ.ـ" 459مكرر من ؽ.ا.ج كا١تادة  337حدث ذلك فيعد خرقا للمادة 

ط لقياـ اٞترٯتة ضمن التشريعات ا١تغاربية ككل كيعد كجوب توافر حكم قضائي يقضى كيلـز بالنفقة أىم شر     
لقياـ جرٯتة اإلمساؾ العمدم عن اإلنفاؽ على الفركع ُب  اعتّبؽ.ج، 479الفصل  إذ أف ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب 

حكم هنائي أك قابل للتنفيد ا١تؤقت. ٔتعٌت أنو ُب حالة اإلمساؾ عن اإلنفاؽ ٔتوجب إلتزاـ  توافرا١توعد ادد 
تنص على أف أسباب كجوب النفقة ىي الزكجية  ـ.أ.ـمن  197ال يشكل إ٫تاال لؤلسرة علما أف ا١تادة  باإلنفاؽ

 .ك القرابة كاإللتزاـ
 .متناع اكـو عليو عمدا مع ذلك عن األداءتتحقق ىذه اٞترٯتة إك ٬تب لكي    

                                                           
203
 .45تفصيل ذلك ما أشَت إليو با١تطلب األكؿ ، جػػػػرائم اإلخػبلؿ باإللتػزامات الػزكجية، ص. - 
  .232، ص .4، عدد2003، آّلة القضائية، 144741، ملف رقم 1998/ 17/02اكمة العليا ، غ.ج،  - 204
 .366، ص .2عدد  ،2003آّلة القضائية،  ،269321، ملف رقم 2002/ 02/07اكمة العليا، غ.ج،  - 205
 .367، ص. 2، عدد 2003آّلة القضائية،  - 206
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درىم.  2.000إٔب ٢200تذه اٞترٯتة عقوبة جنحية ىي اٟتبس من شهر إٔب سنة ك غرامة من  .ـ.جـ تكأفرد    
ك ذلك لتمكُت ا١تكلف بالنفقة من توفَتىا. إال أف  التنفيذتكوف ىذه العقوبة موقوفة  مع مبلحظة أنو غالبا ما

 .ا١تشرع نص على أف اٟتكم باٟتبس يكوف حتميا ُب حالة العود
كل من حكم " على ما يلي:  ـ.أ. شمكرر من  53نص الفصل ١تشرع التونسي ٔتوجب كىو نفس توجو ا    

عليو بالنفقة أك ّتراية الطبلؽ فقضى عمدا شهرا دكف دفع ما حكم عليو بأدائو يعاقب بالسجن مدة تًتاكح بُت 
ت أك ااكمة أك كاألداء يوقف التتبعا (.1000)إٔب ألف دينار  (100)ثبلثة أشهر كعاـ كٓتطية من مائة دينار 

  .تنفيذ العقاب
من  138 كما جاء بو ا١تشرع اٞتزائرم من مستجد تشريعي من فرض للحماية اٞتزائية ُب حالة أحكاـ ا١تادة    

ا رغم إعذاره عن تقدٙب اإلشًتاؾ ُب  207قانوف ٛتاية  الطفل كاليت تقرر  ا١تتابعة  اٞتزائية  على كل  من إمتنع عمدن
من نص القانوف  كا١تتعلقة  أساسنا باإلشًتاكات ُب مصاريف التكفل بالطفل ٤تل  44النفقة ا١تذكورة  ُب ا١تادة 

 من قانوف  ٛتاية الطفل. 41ك36تُت  التسليم  كالوضع ُب أحد ا١تراكز  أك ا١تصاّب  ا١تنصوص  عليها با١تاد
إذ ىذه الصورة  اٞتديدة  من السلوؾ تدخل  ٖتت مسمى عدـ النفقة كوف ا١تكلف  بدفعها إٔب ا١تصاّب      

ا١تعنية  من طرؼ  ا١تلـز بالنفقة ، كقد جاء ٕترٯتها بنفس اٞتزاء  العقايب  ا١تقرر عن جرٯتة عدـ تسديد  نفقة  
ا١تادة  ٓب ٖتدد من يقـو بتحريك الدعول  العمومية  كٓب  تشملها بأم قيد أم شرط   ٤تكـو ّٔا قضاء إال إف

 .138الشكول أك إجراء  الصفح، كوهنا ذات طابع خاص  ٗتضع لنفس  ا١تادة 

 والأ
 التفاوت في إعتبار المعيار الزمني لتقرير اإلمتناع عن تقديم النفقة 

كىو  شهر  داء ١تدة أقصاىاألتوقف ٦تن ٕتب عليو نفقة األكالد عن اخفض ا١تشرع ا١تغريب األجل ا١تقرر لل      
من  202ا١تادة  كفق . 209دكف عذر مقبوؿ، تطبق عليو أحكاـ إ٫تاؿ األسرة، كىذا  208نفس توجو ا١تشرع التونسي

                                                           
207
ا١تتضمنة قانوف ٛتاية الطفل . كالذم  39، اٞتريدة الرٝتية عدد ،  2015يوليو سنة  19ا١توافق  1436شواؿ عاـ  3الصادر بتاريخ األحد  - 

 ، ا١تتعلق ْتماية الطفولة كا١تراىقة ا١تعرضُت للخطر ا١تعنوم.1972فّباير  10ا١تؤرخ ُب  03-72ألغى أحكاـ األمر رقم 

208
مكرر جديد من ـ.أ.ش يبدأ من تاريخ صدكر اٟتكم، ألنو ليس ُب حاجة لئلعبلـ بو عن طريق  53عتبار أف أجل الشهر الوارد بالفصل إ - 

 .مكرر 53فًتاض القانو٘ب بالعلم باٟتكم ينسحب على كل ا١تسائل ٔتا فيها األجل الوارد ُب الفصل إلعدؿ منفذ حىت يقع الطعن فيو، كىذا ا

209
إال  33726الصادرة عن ااكم ُب ا١تغرب بلغت  أحكاـ النفقة ا١تغربية فإف العدؿ عنها كزارة كشفت 2010حسب إحصاءات تعود لسنة   -  

 .2011أكتوبر  11، جريدة األحداث ا١تغربية ٚتاؿ أبو الريش .اليت تعرؼ طريقها إٔب التنفيذ فقط منها ىي أالؼ 10أف حوإب 
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 ـ.أ  بنصها  على أنو " كل توقف ٦تن ٕتب عليو نفقة األكالد عن األداء ١تدة أقصاىا شهر دكف عذر مقبوؿ ،
 تطبق عليو أحكاـ إ٫تاؿ األسرة.

على  ؽ.ؿ.ع الذم ينص 365نص ا١تادة إعتماد . كما البد من ٣تزءك ىذا األداء ٬تب أف يكوف كليا غَت      
 نو: "التقع ا١تقاصة إذا كاف أحد الدينُت نفقة".أ

جل فيو ٥تاطرة كإف أجل الشهر كاؼ للضماف اٟتماية بتقرير النفقة خبلؿ أجل الشهر ، ككل ٘تديد لؤل    
بإحتياجات أفراد األسرة كىذا ما يعكسو األثر السلٔب ا١تستشف من ا١تتابعات القضائية اٟتاصلة ضن التشريع 
اٞتزائرم، إذ أنو يشًتط أجل الشهرين لتحقق اإلمتناع كمباشرة الدعول العمومية ، كحساب أجل الشهرين من 

كم الذم يلـز بالنفقة ٦تا يعٌت معو ٕتاكز مدة الشهرين اليت تاريخ ٖترير ٤تضر اإلمتناع  كليس تاريخ صدكر اٟت
تستغرقها إجراءات تنفيذ اٟتكم من التبليغ كإستنفاذ إجراءات التبليغ ىذا ُب حالة عدـ حصوؿ إستئناؼ ٢تذا 

 اٟتكم كما يستغرؽ من أجل .
لوضع جعل القضاء اٞتزائرم ُب  ىذا بالرغم من ٖتقق العلم للمنفذ عليو بصدكر حكم يلزمو باإلنفاؽ ، ىذا ا     

كثَت من اٟتاالت يأخذ ْتساب األجل أم مركر مدة الشهرين من تاريخ صدكر اٟتكم القاضي بالنفقة كليس من 
 تاريخ اإلمتناع عن التنفيذ.

على أنو:"يعاقب بعقوبة إ٫تاؿ األسرة من صدر عليو  .ـ.جـمن  480ُب الفصل  ا١تغريب  كما نص ا١تشرع    
حكم هنائي أك قابل للتنفيذ ا١تؤقت بدفعو نفقة إٔب زكجو أك أحد أصولو أك فركعو كأمسك عمدا عن دفعها ُب 

 ".موعدىا ادد
تحقيها، زكجة  يتبُت أف اٞترٯتة ا١تذكورة، تقـو مىت أمسك اٞتا٘ب عمدا عن أداء النفقة ١تس السابقنطبلقا من إف    

كانت، أك أحد األصوؿ، أك الفركع، كذلك بعد صدكر حكم هنائي أك قابل للتنفيذ ا١تعجل يقضي بأدائها، كأف 
 كىذا خبلؿ األجل ادد. ٯتسك ا١تدين عن دفعها عمدا. 

قصد ىو مبلءة الذمة، كمن ٍب على ا١تدين بالنفقة أف يثبت حسن نيتو، أما الضمن ىذه اٞترٯتة فاألصل      
، ىذا األمر الذم يدفعنا اٞتنائي أك النية اٞترمية فتفًتض، كعلى ا١تلـز بالنفقة أف يأت باٟتجة على أنو معسر

للتحدث عن خلق بديل يكفل ضماف دفع النفقة ُب صورة ما أستحدث ضمن التشريعات ا١تغاربية ٖتت مسمى 
 صندكؽ النفقة.
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 ثانــيا
 إعتماد  صندوق النفقة كحد أدنـى لحماية األسرة  

 ٖتت مسمى 210،كألجل ٖتقيق ضماف ىذا الدفع، فقد إستحدث ا١تشرع التونسي كا١تغريب نظاـ إجتماعي   
جتماعي ىاما يساعد ا١تطلقات كأبناء الطبلؽ كبناتو على ٕتاكز إ زجهاكصندكؽ ضماف النفقة كجراية الطبلؽ  

ا١تعسر ُب أداء  سسة بديلة عن الزكجؤ كمجاء  حداث صندكؽ التكافل العائلي ستإف ،كا٠تصاصة ٥تاطر الفاقة
 .النفقة

عندما ٯتتنع الزكج اكـو ضده بالنفقة لفائدة زكجتو كأبنائو عن فإنو ضمن التشريع التونسي كنموذج  كبالتإب    
فإنٌو يصبح من ا١تمكن تتبعو  تسديد مبلغها، رغم إعبلمو باٟتكم بواسطة عدؿ تنفيذ، كٯتضي شهر على ذلك،

من أجل جنحة عدـ دفع النفقة ا١تعّب عنها ّترٯتة إ٫تاؿ عياؿ. كتتمثل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة 
عدـ دفع النفقة ُب تقدٙب عريضة إٔب ككيل اٞتمهورية مرفوقة باٟتكم القاضي بالنفقة ك٤تضر اإلعبلـ بو. كٯتكن 

بلؽ أف يتؤب دفع مبالغ النفقة أك جراية الطبلؽ الصادرة ّٔا أحكاـ باتة تعذر لصندكؽ ضماف النفقة كجراية الط
كذلك كفقا للشركط ا١تنصوص عليها بالقانوف  عسرهتنفيذىا لفائدة ا١تطلقات كأكالدىن من اكـو عليو بسبب 

 .ا١تبالغ اليت دفعها إستخبلص  ادث للصندكؽ. ك٭تل ىذا األخَت ٤تل اكـو ٢تم ُب

211كتتلخص كظيفة صندكؽ ضماف النفقة كجراية الطبلؽ     
ُب دفع معاليم النفقة كاٞتراية ١تن حكم لو ّٔا من  

ا١تطلقات كأطفا٢تن من جهة، كُب إسًتجاع ا١تبالغ ا١تدفوعة من ا١تدينُت اكـو عليهم ّٔا، من جهة أخرل. فقد 
مطلػقات كأكالدىػن الصادرة لفائدهتم أحكاـ باتة من القانوف اػدث للصندكؽ على أنو ٯتػكن لل 2نص الفصل 

متعلقة بالنفقة كّتراية الطبلؽ كتعذر تنفيذىا لتلٌكؤ ا١تدين، أف يتقدموا للصندكؽ ٔتطلب ُب اٟتصوؿ على ا١تبالغ 
مكرر من ـ.أ.ش  53ا١تستحقة. كيثبت عسر ا١تدين إذا تعلقت بو قضية إ٫تاؿ عياؿ طبقا ١تقتضيات الفصل 

                                                           
210
. كقد أحدث " إجراءات تدٌخل صندكؽ ضماف النفقة كجراية الٌطبلؽا١تتعٌلق بتطوير  1998مارس  16ا١تؤرٌخ ُب  671األمر عدد ٔتوجب   - 
 لتبلفيها عملو ظهور بعض النقائص كاإلشكاالت اليت عادت الدكلة إٔب التصدم ٢تا ، كدخل حيز العمل الفعلي مباشرة. كلقد افرز1993سنة 

شركط االنتفاع ٓتدماتو. كيكمل ىذا النص التطبيقي اإلجراءات  كيندرج ىذا األمر ُب ىذا اإلطار فهو يطٌور النظاـ الوظيفي للصندكؽ كييٌسر   
 أكت 9ا١تؤرٌخ ُب  1993لسنة  1655عدد  كاليت تضٌمنها األمر 1993على النفقة كجراية الطبلؽ من الصندكؽ ادث سنة  اددة للحصوؿ

جاء من خبلؿ ا١تغريب صندكؽ التكافل العائلي ك  .الطبلؽ للتلدد كحاالت إيقاؼ صرؼ النفقة أك جراية كٗتص اإلضافة حاالت عود ا١تدين .1993
 .  2003سنة   ا١ترحلة األكٔب كانت :٣تموعة من ا١تراحل

  ا١تنشور ُب   2011   قانوف ا١تالية لسنة ليصدر    2010   ديسمّب   30   إٔب          فّباير   5   سينظم ىذا الصندكؽ من   الذم   صدكر النص القانو٘بٍب  -
نبأ    " للخزينة اٟتسابات ا٠تصوصية " كٖتت عنواف   5511   الصفحة   إذ كرد ُب   العائلي، متضمنا ميبلد صندكؽ التكافل   5904   اٞتريدة الرٝتية عدد 

                                                                                                                         . كيكوف كزير العدؿ ىو اَلمر بقبض موارده كصرؼ نفقاتو  ." العائلي صندكؽ التكافل "  يسمى   إحداث حساب رصد ألمور خصوصية

  10 . 41   رقم بتنفيذ القانوف   2010   ديسمّب   13   موافق   1432   ٤تـر   7   تاريخ   191 . 10 . 1   كما بعدىا الػظهَت الشريف رقم   5567   الصفحة   ٍب نشر ُب -
بصندكؽ التكافل العائلي كالذم  ٙتا٘ب سنوات تقريبا بدأ العمل  كىكذا فبعد.العائلي ستفادة من صندكؽ التكافلإلا١تتعلق بتحديد شركط كمساطر ا 

                                                                                           .ةعليهن اٟتصوؿ على النفقة، ألم سبب كاف، ك بشركط ٤تدد ستستفيد منو النساء ا١تطلقات اللواٌب تعذر
211

 .1993جويلية  12كبعد تنقيح ٣تلة األحواؿ الشخصية بقانوف  1993جويلية  5ا١تؤرخ ُب  1993لسنة  65الصادر ٔتقتضى القانوف عدد  - 
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يوما من تاريخ تقدٙب  15دكؽ صرؼ مبالغ النفقة أك اٞتراية ١تستحقيها كل شهر ُب أجل ال يتجاكز كيتؤب الصن
 .ا١تطلب ا١تستوُب للشركط القانونية، كذلك بواسطة حواالت بريدية

كيتؤب الصندكؽ إعبلـ ا١تدين ٔتكتوب مضموف الوصوؿ بقرار ٖتمل النفقة أك جراية الطبلؽ كما يتضمن       
إنذار ا١تدين بأنو إف ٓب يسدد للصندكؽ ُب ظرؼ شهر ا١تبالغ ا١تطلوبة منو، فإف االستخبلص يقع بطريقة ا١تكتوب 

 بطاقة اٞتّب. 
ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف األطفاؿ )أكالد الطبلؽ( ىم األكثر إستفادة من خدمات صندكؽ ضماف النفقة     

كاحدة كأطفا٢تا متعددين، رغم أف ا١تطلقات يتمتعن  كجراية الطبلؽ بأضعاؼ عدد النساء، ألف ا١تطلقة تكوف
بتدخل الصندكؽ بوجهُت إثنُت: عند اٟتكم ٢تن بالنفقة )نفقة ا١تعتدة( كعند اٟتكم ٢تن ّتراية الطبلؽ، ُب حُت ال 

 . يتمتع األطفاؿ ٓتدمات الصندكؽ إال بوجو النفقة فقط
كا١ترسـو  15/01كر القانوف ا١تتضمن صندكؽ النفقة بصدكىي نفس اَللية اليت إعتمدىا ا١تشرع اٞتزائرم      

 كآلية تشريعية ٨تو اعتماد ىذا النظاـ ٔتا يتوافق كخصوصية ا١تػجتمع   العمل بشأنو آليات ا١تتضمن
يتكفل من خبللو توفَت ضمانة مالية للدائن بالنفقة، على كجو النفقة ا١تقررة قضاء دكف نفقة العدة أك  212اٞتزائرم

 توابع الطبلؽ. 
ىذا فيما يتعلق  باٟتماية اٞتزائية عن فعل اإلمتناع عن تقدٙب النفقة ا١تقررة قضاء، كاليت توافقت فيما بينها    

 ا١تشرع ا١تغاريب ٞترٯتة ترؾ األسرة ؟ ٔتختلف التشريعات ا١تغاربية، فما ىي نظرة

 الفرع الخامس
  جـريمة ترك مقر األسـرة 

زيادة عن جـر عدـ تسديد النفقة يقـو الزكج أحيانا ّٔجر أسرتو متخليا عن كاجباتو ا١تًتتبة عليو ٔتوجب      
لذلك فقد جـر ا١تشرعوف  ا١تغاربيوف ىذا الفعل إذ ٧تد ا١تشرع اٞتزائرم قد نص كفق الفقرة األكٔب من  213الوالية

                                                           
212
،ا١ترسـو   .2015يناير  7ا١تؤرخ ُب  ،01يتضمن انشاء صندكؽ النفقة، ج.ر عدد 2015يناير سنة  04مؤرخ ُب  01 – 15قانوف رقم   - 

٭تدد كيفيات منح إعانة الدكلة للفركع ا١تتكفلُت باألشخاص ا١تسنيُت الذين ىم ُب كضع صعب  2016يونيو   22مؤرخ ُب 186 –16التنفيذم رقم 
ادد لكيفيات مسا٫تة األشخاص ا١تتكفلُت باألشخاص  2016يونيو   22مؤرخ ُب  187 – 16قم ك/ أك بدكف ركابط أسرية، كا١ترسـو التنفيذم ر 

ا١تسنُت ككذا األشخاص ا١تسنُت ذكم دخل كاؼ، ُب مصاريف التكفل ا١تقدمة داخل مؤسسات كىياكل إستقباؿ األشخاص ا١تسنُت. ج. ر عدد 
 . 2016يونيو 29، بتاريخ  39

213
من قانوف العقوبات تتحدث عن سقوط حقوؽ  6الفقرة  1مكرر 9ال يوجد سلطة أبوية ُب القانوف اٞتزائرم كإ٪تا توجد " الوالية " ك٧تد ا١تادة  - 

 النصح طريق عن كتأديبو كتربيتو بالقاصر العناية تتضمن النفس على الوالية أف" النبهاف فاركؽ ٤تمد األستاذ يقوؿ ىذا كُب الوالية كلها أك بعضها؛

كقد كاف ا١تشرع يشَت إٔب تدبَت سقوط حقوؽ السلطة  .92مشار إليو ُب، تشوار ٛتيدك زكية، مصلحة اضوف...، ا١ترجع السابق، ص.  " كالتوجيو
منو قبل أف تعدؿ األكٔب كتلغى الثانية، فأدرج حكمو ضمن  24من قانوف العقوبات، مع تفصيل حكمها ُب ا١تادة  19األبوية كلها أك بعضها ُب ا١تادة 

مكرر من قانوف العقوبات الفقرة األخَتة  337منو كعقوبة تكميلية ٔتسمى اٟتقوؽ العائلية، كمن تطبيقات ىذه العقوبة ما جاء ُب ا١تادة  9ا١تادة 
 عية". "كيتضمن اٟتكم ا١تقضي بو ضد األب كاألـ فقداف حق األبوة أك الوصاية الشر 
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دج إٔب 50.000كبغرامة من  (02) إٔب سنتُت (6)ؽ.ع.على أنو "يعاقب باٟتبس من ستة  330ا١تادة 
 :دج200.000

عن كافة التزاماتو األدبية ك ا١تادية  كيتخلى (2)أحد الوالدين الذم يًتؾ مقر أسرتو ١تدة تتجاكز شهرين  -1
إال بالعودة  (2)ا١تًتتبة عن السلطة األبوية أك الوصاية القانونية، كذلك بغَت سبب جدم.كال تنقطع مدة الشهرين

 إٔب مقر األسرة على كضع ينبئ عن الرغبة ُب إستئناؼ اٟتياة العائلية بصفة هنائية. 
 عن زكجتو كذلك لغَت سبب جدم. (2)كز شهرين الزكج الذم يتخلى عمدا ك١تدة تتجا - 2

من ؽ.ج على أنو:"يعاقب كل من األب أك األـ إذا ترؾ أحد٫تا بيت  479كُب ىذا اإلطار ينص الفصل      
األسرة دكف موجب قاىر مدة تزيد عن شهرين ك٘تلص من كل أك بعض كاجباتو ا١تعنوية أك ا١تادية الناشئة عن 

الوصاية أك اٟتضانة كال ينقطع أجل الشهرين إال بالرجوع إٔب بيت األسرة رجوعا ينم عن إرادة الوالية األبوية أك 
 ".استئناؼ اٟتياة العائلية بصورة هنائية

كيعٍت ذلك خركج األب أك األـ من البيت الذم يقيماف فيو مع أطفا٢تما إٔب مكاف آخر، كسواء كاف ذلك     
     .ق ذلك ا٠تركج، إخبلؿ أحد األبوين بواجبات الوالية أك الوصاية أك اٟتضانةا١تكاف بعيدا أـ قريبا ٬تب أف يواف

ستمر أحد الزكجُت ُب رعاية األبناء رغم بعده عن بيت األسرة، ككاف ينفق على أسرتو من بعيد إأما إذا      
إ٫تاؿ األسرة. غَت كيرعى أبناءه من خبلؿ توجيهاتو ٢تم من مكاف خارج بيت األسرة، فبل تثبت ُب حقو جرٯتة 

متياز ال يتوفر لؤلـ اليت تتملص من كاجب اٟتضانة، لكوف أبنائها ٬تب أف يظل معها حىت تتمكن إلأف ىذا ا
 . من رعايتهم

ؽ.ج عبارة "بيت األسرة" ك كاف  479ستعمل ُب ذات الفقرة من الفصل ك٧تد أف ا١تشرع ا١تغريب قد إ    
 .حىت يكوف ال ا١تًتكؾ كاضحاستعماؿ عبارة "بيت الزكجية" إ األفضل

عتّبت القوانيُت ا١تغاربية أف إشتماؿ اٟتماية فيما يتعلق باإللتزامات ا١تتخلى عنها يشمل اإللتزامات ا١تادية إك     
كبالطبع ٬تب أف تتوفر الرابطة السببية بُت السلوؾ اإلجرامي كالنتيجة اليت ٖتقق، مع توافر القصد  كا١تعنوية.
 اٞتنائي.

فقرة الثانية من قانوف العقوبات  330ا١تغاربيوف ىذه اٞترٯتة عمدية، إذ ٧تد نص ا١تادة  كجعل ا١تشرعوف     
ا ك١تدة تتجاكز الشهرين"  . 214اٞتزائرم صراحة ذلك بنصها " الذم يتخلى عمدن

                                                           
 .147ا١ترجع السابق ، ص.  أحسن بوسقيعة،  - 214
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أك   باإلضافة إٔب كجوب عدـ توفر سبب جدم أك شرعي ٞتعل الزكج يًتؾ مقر الزكجية أك يتخلى عن بعض    
 . لكن تفصيل كٖتديد السبب اٞتدم مسألة مًتككة للقاضي اٞتزائي. 215كل إلتزاماتو 

 أوال
 إشتراط األبوة أو األمومة كعنصر تقديري للحماية

يشًتط لقياـ جرٯتة ترؾ مقر األسرة ضمن التشريعات ا١تغاربية ضركرة كجود زكاج شرعي يربط بُت              
ج الذم ٭تكمو ىذا العقد مازاؿ قائما.مع إشًتاط كجود كلد أك عدة أكالد إذ ال تقـو الزكجُت، كإثبات أٌف الٌزكا 

 اٞترٯتة ُب حق الزكجُت اللذين ال كلد ٢تما  بنص ا١تشرع على التخػػلي عن اإللتزامات األدبية ك ا١تادية
كجود رابطة األبوة أكاألمومة، ك ا١تًتتبة عن السلطة األبوية أك الوصاية القانونية كال ٣تاؿ للكبلـ عن الوالية دكف  

ؽ.ع حصرت اٞترٯتة ُب أحد  330عليو فإف اٞترٯتة ال تقـو ُب حق األجداد ضمن التشريع اٞتزائرم إذ أف ا١تادة 
 .216الوالدين 

ؽ.ج  479الفقرة الثانية من الفصل كجاءت حالة التجرٙب ىذه أكثر كضوحا ضمن التشريع ا١تغريب  ٔتوجب      
أطفاؿ حىت يعاقب التارؾ ا١تتعمد لبيت الزكجية. بدليل استعمالو ١تصطلح األب ك األـ بدال من  بوجود

 .األسرة ترؾال تتحقق جرٯتة  األقلمصطلحا الزكج ك الزكجة. ٔتعٌت أنو ُب حالة عدـ كجود أطفاؿ أك طفل على 
                                                           

 من قانوف األسرة حقوؽ ككاجبات الزكجُت ا١تشًتكة. 36كقد حددت ا١تادة  - 215
 ىناؾ فرؽ بُت السلطة األبوية كالوالية القانونية حيث إف:  - 216

ا١تطلقة  السلطة األبوية : تعٍت ُب أصلها اللغوم "حكم األب"، كتعود ُب جذكرىا كمفهـو إٔب اٟتضارة الركمانية، حيث كاف رب األسرة ٯتلك السلطة 
اخل األسرة، كقد أستخدـ مفهـو "األبوية" ُب الكتابات اٟتديثة لنقد سيطرة األب د على كل من ٖتت كاليتو، ُب صورة إستبداد األب داخل األسرة ،

 ككاف اإلنكليزم "ركبرت فيلمر" ُب القرف السابع عشر أكؿ من إستخدـ ٪توذج األسرة األبوية ُب ٖتليلو لنظم اٟتكم، حيث رأل أف اٟتكومات
األب داخل  ا١تستبدة ىي اليت يعامل فيها اٟتاكم رعاياه كما يعامل الرجل زكجتو كأكالده، كىو الطرح الذم انتقده "لوؾ" كإف ٓب يعارض سلطة

سة األبوية للرجل األسرة. كيرتبط إستخداـ مفهـو األبوية بالغرب بتيارين رئيسُت : تيار العلمانية الذم رأل ُب الدين الدعامة األساسية، لتّبير ا١تمار 
، كيتعارض بذلك مع الرؤية اإلسبلمية اليت كإضفاء الشرعية عليها، كما إستخدمو التيار ا١تاركسي، كرأل أهنا كلها أبنية أبوية، الدكلة كاإلقتصاد كاألسرة

. إبراىيم عبد الكرٙب الغازم، تأريخ القانوف 149تؤمن بوجوب ترتيب لئلدارة السياسية.  تأريخ القانوف، صاحب عبيد الفتبلكم، ا١ترجع السابق،ص.
سنهورم الوسيط ُب شرح القانوف ا١تد٘ب، نظرية اإللتزاـ . عبد الرزاؽ ال62، ص. 1973ُب كادم الرافدين كالدكلة الركمانية، مطبعة األزىر، بغداد، 

 .145 -142، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ص. 1بوجو عاـ ،ج 
من قانوف األسرة كاليت تنص على ما يلي: " يكوف  87أما الواليػػػة القانونية:  فهي ثبوت الوالية األصلية لؤلب ٍب األـ بعد كفاتو كذلك كفقا للمادة 

عنها با١تادة  كليا على أكالده القصر، كبعد كفاتو ٖتل األـ ٤تلو قانونا". كال ٬توز لؤلبوين التنازؿ أك التخلي عنها، كإال تعرضا للعقوبة، ا١تنصوص األب
ية األب، كال بد من قانوف العقوبات. كتكوف الوالية شاملة ٞتميع أمواؿ القاصر إالإذا كاف قد كىب للقاصر أك أكصي لو، مع شرط إستبعاد كال 330

من قانوف األسرة.  88من تعيُت كصي خاص يتؤب إدارهتا كالتصرؼ فيها. كيكوف مسؤكال عن ذلك مسؤكلية الرجل اٟتريص على أموالو كفقا للمادة 
لزكاج كالطبلؽ ُب قانوف األسرة كتنقضي كالية األب كاألـ ببلوغ القاصر سن الرشد، أكبعجز الوٕب أك موتو أك اٟتجر عليو، أك غيابو. عبد العزيز سعد، ا

 .126 -120، ص.1989، 2اٞتزائرم، دار البعث، قسنطينة، ط.
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 116رغم أف ا١تادة  1-330قررة ُب ا١تػادة كٓب يشمل ا١تشرع اٞتزائرم الطفل ا١تكفوؿ ضمن اٟتماية القانونية ا١ت     

ؽ.ع،  1-330من ؽ.أ نصت على قياـ الكفيل برعاية ا١تكفوؿ، قياـ األب بإبنو إذ أنو من صياغة ا١تادة 
مًتتبة على  1-330فا١تشموؿ باٟتماية ىو الولد األصلي الشرعي، إذ أف اإللتزامات ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

من ؽ.أ فهي على  116ية القانونية ُب حُت أف اإللتزامات ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة السلطة األبوية ك الوصا
من  46. فمن باب أكٔب أف ال يشمل الطفل ا١تتبٌت باٟتماية كونو ٦تنوع شرعا كقانونا كفقا للمادة 217سبيل التّبع

 ؽ.أ.

 ثانيــا
 التقـدير الزمـني لقـيام الجـريمة    

باإلضافة إٔب التحديد الزمٍت كشرط ُب ٚتيع القوانيُت ا١تغاربية  بأف يكوف الًتؾ ١تدة تزيد عن شهرين  ضمن      
التشريع ا١تغريب كبأف التقل عن شهرين اليت ٖتسب إبتداء من ترؾ الزكج ١تقر الزكجية ك التخلي عن إلتزاماتو 

 العائلية إٔب تاريخ تقدٙب الشكول ضده.
 ُب .ج، ـمن  479فقد حددهتا ا١تادة ضمن القانوف ا١تغريب ا ٮتص فًتة الغياب عن بيت األسرة أما فيم     

غياب أحد األبوين عن بيت األسرة ألكثر من شهرين، كىذا التحديد يفهم منو أف ىذه الفًتة قد تكوف شهرين 
 .أك أكثر

كذلك باٟتضور إٔب بيت الزكجية بُت اٟتُت كا١تشرع أراد أف يقطع الطريق على الزكج ا١تخادع الذم يتحايل،      
.ج على أنو:"ال ينقطع أجل الشهرين إال ـمن  479كاَلخر، األمر الذم دفع بو إٔب التنصيص ُب الفصل 

بالرجوع إٔب بيت الزكجية رجوعا ينم عن إرادة استئناؼ اٟتياة العائلية بصورة هنائية". غَت أف اإلرادة اٟتقيقية 
رتباطها بالنية اليت تعتّب من األمور ا٠تفية إلستئناؼ اٟتياة الزكجية بصورة هنائية مسألة من الصعب إثباهتا، نظرا إل

 .اليت ال ٯتكن للقضاء أف يطلع عليها
من ا١تدكنة 53ا١تادة خاصة كأف ا١تشرع ا١تغريب جعل للنيابة العامة إمكانية قطع ىذه ا١تدة من خبلؿ نص     

قاـ أحد الزكجُت بإخراج اَلخر من بيت الزكجية دكف مّبر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع إذا  " بنصها
 ٗتاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنو كٛتايتو". إا١تطركد إٔب بيت الزكجية حاال، مع 
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ٔب بيت إذ خولت النيابة العامة ٔتوجب ىذه ا١تادة من ا١تدكنة، حق التدخل إلرجاع ا١تطركد من الزكجُت إ      
. دكف ٖتديد لوقت التدخل قبل إنقضاء مدة الشهرين أك بعد إنقضائها كإستمرار فعل الًتؾ كا١تغادرة 218الزكجية

 لبيت الزكجية أك تقرير ا١تتابعة اٞتزائية إثر ذلك.

دكف  كأف التقدير الزمٍت الذم جاء بو ا١تشرع اٞتزائرم يتوافق كالتقدير الزمٍت الذم جاء بو ا١تشرع ا١تغريب    
خبلؼ أك ٘تييز ُب تقدير ىذا العنصر للقوؿ ٔتدل ٖتقق الفعل آّـر مىت ٖتقق السلوؾ ا١تادم  أمتسجيل 

 ا١تتمثل ُب ترؾ األسرة كما ينجر عنو من إ٫تاؿ مادم كمعنوم للزكجة كخاصة األكالد.

 الفرع السادس
 جـريمة اإلىمـال المعـنوي لألوالد 

ؽ.ع، اليت ٕتـر أحد  330ضمن التشريع اٞتزائرم  ُب الفقرة الثالثة من ا١تادة  كىي الفعل ا١تنصوص عليو      
الوالدين الذم يعرض صحة أكالده كلهم، أك أحد منهم أك أكثر، أك يعرض أمنهم، أك خلقهم ٠تطر جسيم بأف 

م، أك بأف ال يسئ معاملتهم، أكيكوف مثبل سيئا ٢تم لئلعتياد على السكر، أك سوء السلوؾ، أك بأف يهمل رعايته
يقـو باإلشراؼ الضركرم عليهم، كذلك سواء كاف قد قضي بإسقاط سلطتو األبوية عليهم أكٓب يقض بإسقاطها، 

 دج . 100.000إٔب  25.000فيعاقب اٞتا٘ب باٟتبس من شهرين إٔب سنة بغرامة من 
اإل٫تاؿ كفق ىذا الشكل تحقق جرٯتة كإشًتط ل، 219ؽ.ج ٢482تذا اإل٫تاؿ الفصل  ا١تغريب خص ا١تشرعكقد     

 :حدكث أمرين متبلزمُت

.ج، ك ىي: سوء ـ  482حد الوالدين بأحد التصرفات الواردة ُب الفصل أ أك٢تما يكمن ُب أف يقـو
ا١تعاملة، إعطاء القدكة السيئة، عدـ العناية ٍب التقصَت ُب اإلشراؼ الضركرم من ناحية الصحة أك األمن أك 

 .األخبلؽ
 .حصوؿ ضرر معنوم لؤلبناء أك ألحدىم على األقل نتيجة ىذه التصرفاتكثانيهما يكمن ُب 

                                                           
218 

ا١تطركدة إٔب بيت إال أنو ىنا ٕتب اإلشارة إٔب ضركرة تفعيل ىذا ا١تقتضى بشكل ٬تعل عملها أكثر إ٬تابية، كذلك بإرجاع الزكج أك الزكجة  -
ستعصاء، مع ضركرة تقليب األمور قبل اإلقداـ على ىذا التدخل، حفاظا على األمن العاـ إذ لرٔتا يكوف إلالزكجية، ٔتؤازرة القوة العمومية ُب حالة ا
 .الزكج األخر خطرا على أمن الزكج ا١تطركد

219
على أنو " إذا تسبب أحد األبوين ُب إٟتاؽ ضرر بالغ بأطفالو أك بواحد أك أكثر منهم، ك ذلك نتيجة سوء ا١تعاملة أك  482 ينص الفصلـ  

اإلشراؼ الضركرم من ناحية الصحة أك األمن أك األخبلؽ، يعاقب  إعطاء القدكة السيئة ُب السكر أك سوء السلوؾ أك عدـ العناية أك التقصَت ُب
 ك عشرين إٔب ٜتسمائة درىم، سواء حكم عليو باٟترماف من السلطة األبوية أـ ال. مائة من د إٔب سنة ك غرامةباٟتبس من شهر كاح

 من ٜتس سنوات إٔب عشر". 40عبلكة على ذلك، أف ٭تكم على مرتكب اٞترٯتة باٟترماف من كأحد أك أكثر من اٟتقوؽ ا١تشار إليها ُب الفصل  ك٬توز
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من خبلؿ قراءتنا ٢تذين النص، ٧تد أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت قد قررك ٛتاية األبناء، عن طريق ترتيب ا١تسؤكلية 
 . 220كتربيتواٞتزائية لؤلب كاألـ اللذين يتسببا ُب اإل٫تاؿ ا١تعنوم ألكالد٫تا لتعلق ذلك بظركؼ معيشتو 

إٔب  200ىذا الشكل من اإل٫تاؿ، باٟتبس من شهر إٔب سنة كغرامة من  ١تغريبكقد عاقب ا١تشرع ا      
كم على اَلٍب بسقوط الوالية الشرعية على األبناء أك أحدىم كتدبَت درىم، باإلضافة إٔب كجوب اٟت500

.ج إمكانية اٟتكم على مرتكب ىذه اٞترٯتة باٟترماف من كاحد أك أكثر ـ 482شخصي. ك خوؿ ذات الفصل 
كىي نفس الفلسفة العقابية اليت  .سنوات 10إٔب  5.ج ١تدة تًتاكح بُت ـ 40من اٟتقوؽ الواردة ُب الفصل 

 إعتمدىا ا١تشرع اٞتزائرم.
د تدخل فيها عديد من الصور ٛتاية جزائية شاملة لؤلكال 224 الفصلكقد إعتمد ا١تشرع التونسي ٔتوجب      

من بينها حالة اإل٫تاؿ ا١تعنوم لؤلكالد ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم كا١تغريب الذم أفرد لكل نوع عقوبة مستقلة 
 قدرىا كٓتطية أعواـ ٜتسة مدة بالسجن يعاقبفإنو "  ـ. ج.تمن  224 لنص الفصل  عبالتجرٙب فبالرجو 

 ٖتت آّعولُت الذكور أك اإلناث من القاصرين من غَته صٔب أك معاملة سوء اعتاد الذم اإلنساف فرنك ٜتسمائة

 .كالضرب بالعنف عتداءئلل ا١تقررة شدة األكثر العقوبات من قتضاءإلعند ا ذلك ٯتنع أف بدكف نظره أك كاليتو

 .ا١تتقدمة الفقرة أحكاـ عليو تنسحب كحينئذ عتناءإلا عدـ أك الطعاـ منع عتيادإ ا١تعاملة سوء كيعد

 العشرين نسبتو تتجاكز بد٘ب سقوط ا١تعاملة سوء عتيادإ عن نتج إذا العقابة ضاعفكتشدد ا١تشرع التونسي ٔت     

 عن نتج إذا ا١تذكورة اٞترٯتة مرتكب ا١تؤبد بالسجن كيعاقب .السبلح ستعماؿإب الفعل حصل إذا  أك ا١تائة ُب

 و".علي آٍّت موت ا١تعاملة سوء عتيادإ
ضمانة تشريعية أخرل ، تدخل ضمن الوقاية من سوء  ضاؼكٕتدر اإلشارة إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم قد أ      

221معاملة األطفاؿ كذلك ٔتوجب قانوف ٛتاية الطفل
  . 

                                                           
220 -Cf. KALFAT.Choukri, Le dossier médico-psychologique et social du délinquant mineur, 

Conférence donnée à l’occasion du deuxième Colloque Maghrébin sur « L’enfant et le Droit dans les 

pays maghrébins», Faculté de droit, Université de Tlemcen ,06 et 07 / 12 / 2004 . 
221
ٔتعاقبة كل شخص  يتؤب رعاية  أك تربية  طفل كاحد  داخل ا١تراكز ا١تخصصة أك داخل ا١تؤسسات الًتبوية   143-142جاءت أحكاـ  ا١تواد  - 

 يقـو باستعماؿ  العنف كفقا ألحكاـ  قانوف العقوبات  بالرجوع إٔب القواعد العامة  ُب التجرٙب  كفق كل تكييف ككل متابعة.
بتطبيق القواعد العامة ُب ا١تتابعة  اٞتزائية  ٔتوجب مواد  قانوف العقوبات  ُب  143العقايب  الذم أخذه ا١تشرع ُب حالة ا١تادة  كىو نفس التوجو   

بعة  جيو ا١تتاحالة اٞترائم الواقعة  على الطفل  السيما اإلستغبلؿ اٞتنسي كإستعمالو ُب األعماؿ اإلباحية  كالتجارية  كالتسوؿ  كاختطاؼ كىذا  لتو 
 اٞتزائية كلسبق النص  عليها  ضمن قانوف العقوبات.

صر٭تا بعدـ تطبيق  أحكاـ الفًتة  األمنية  على األطفاؿ اٞتا٨تُت)األحداث( نظرا  ١تا ٭تكم  ىذه الفئة  من تدابَت   144كقد جاء نص ا١تادة    
 .فل  كاليت أساسا التتناسب  مع سن الطفل كحداثتواٟتماية االجتماعية  كالقضائية  ا٠تاصة، كاليت جاءت ضمن قانوف ٛتاية الط
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مع العلم أنو ٓب يشًتط القصد اٞتنائي لقياـ ىذه اٞترٯتة، بإعتبار أف ىذه اٞترٯتة تقتضى حتما أف يكوف       
عيا ٓتطورة تقصَته ُب أداء كاجباتو العائلية ك٠تطورة أثارىا على نفسية األبناء. كىذا ما أخذ بو القضاء اٞتا٘ب كا
 .222اٞتزائرم

 أوال
 تقدير الجانب النفسي والروحي لألوالد وجعلو محل حماية جزائية

إف تقدير اٟتماية ضمن متابعة اٞتا٘ب ا١ترتكب ٞترٯتة اإل٫تاؿ ا١تعنول لؤلبناء غايتو ٛتاية اإلبن ،فئلبن الذم       
 .223يفتقد اإلىتماـ ا١تعنوم  فيو، سرعاف ما يسلك سبيل اٞترٯتة

، 224األبناء فكلما كاف اٞتو العاـ داخل األسرة مبتعدا عن القيم الركحية فإف ذلك يصبح كلو ديدنان لدل    
 فؤلجل ذلك قرر ا١تشرع جزاءات  لتوفَت أكّب ضمانة ٟتماية األبناء من إ٫تا٢تم معنويا. 

٦تا ٬تعل الدارس يتسائل بناء.ألبا جاء بصور  لتصرفات تعد ضارة.ج ـ 482نص الفصل إال أف ا١تبلحظ أف    
ي على حالو دكف التوسع ُب التفسَت عن كركد ذكرىا على سبيل ا١تثاؿ أك اٟتصر إللزامية األخذ بالنص اٞتزائ

 بالتجرٙب  ُب حالة إعماؿ النص من طرؼ القاضي. 
كبعيدا عن اٞتانب اٞتزائي فقد قرر ا١تشرع التونسي اٟتماية اإلجتماعية ٟتالة األطفاؿ ا١تهملُت معنويا       

باإللزاـ  باإلشعار لكل ٦تن تبُت لو أف ىناؾ ما يهدد صػحة الطفل أك  من ٣تلة ٛتاية الطفل 31الفصل ٔتوجب 
سبلمتو البدنية أك ا١تعنوية كجعل القانوف اإلشعار كجوبيا ُب حاالت تعرض الطفل إٔب سوء ا١تعاملة بصفة 

فاؿ اعتيادية أك إٔب استغبلؿ جنسي كٛتل القانوف ىذا الواجب على كل من يتؤب ْتكم مهنتو العناية باألط
كرعايتهم كا١تربُت كاألطباء كأعواف العمل االجتماعي كغَتىم من الساىرين على كقاية الطفل كٛتايتو من كل ما 

 من شأنو أف يهدد صحتو أك سبلمتو البدنية ٔتن ُب ذلك ا٠تاضع للسر ا١تهٍت.
ية كمكنو من كًب تكليف مندكب ٛتاية الطفل الذم أعطاه القانوف صبلحيات مأمور الضابطة العدل      

اإلستنجاد بالقوة العامة، ُب حاالت ا٠تطر، ٟتماية الطفل إذ يقـو  ّتمع األدلة كإجراء التحقيقات للتأكد من 
 األضرار اليت ٟتقت بالطفل كالظركؼ اليت أدت إليها كذلك بعد اٟتصوؿ على إذف من قاضي األسرة.

                                                           
222

 . 395 ، ص . 07، ملحق رقم  12/ 1761، فهرس 2012/ 04/ ٤25تكمة جيجل ، قسم اٞتنح ،  - 

 .142، ص .٤1974تمد عاطف غيث، علم اإلجتماع، دار النهضة العربية، بَتكت،  - 223
، ط   - 224  .128، ص. 2006، 1منصور رٛتا٘ب، علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية، دار العلـو
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لة البلزمة مثل كضع الطفل ٔتؤسسة إستػػشفائية أك ٔتركز كيتخذ مندكب ٛتاية الطفولة التدابَت اٟتمائية العاج     
إحاطة إجتماعية أك لدل عائلة كذلك بدكف إذف مسبق من قاضي األسرة على أف يتحصل عليو الحقا. كٯتكن 
١تندكب ٛتاية الطفولة أف يتخذ تدابَت ذات الصبغة اإلتفاقية إذا رآىا مبلئمة لوضعية الطفل كيقـو ٔتتابعتها كىذا 

 .من ٣تلة ٛتاية الطفل 39للفصل ا كفق
ك٦تا جاء بو ا١تشرع اٞتزائرم من تشديد ُب اٞتزاء العقايب ٔتوجب قانوف ٛتاية الطفل إف كاف الفاعػل  كا١تػتهم        

أحػػد األصػػوؿ أك ا١تسػػؤكؿ عػػن رعايتػػو  نظػػرا ١تػػا يفػػًتض فػػيهم  مػػن اٟتػػرص علػػى رعايتػػو  كتػػدبَت شػػؤكنو مػػن جهػػة،  
رض  رأيهػم  كتوجيهػػاهتم  علػػى الطفػل،  ٤تػػل الرعايػػة كمػن جهػػة  أخػرل  نظػػرا ١تػػا ٢تػؤالء األشػػخاص  مػػن سػهولة فػػ

 من  طرفهم فيستغلوف ذلك األمر بتأثَت مباشر على شخصية الطفل كجانبو النفسي.

 ثانيــا
 أثر المتـابعة الجـزائية للفاعل على شخصية األوالد

ساىل عن معاقبة فضمن ىذه الفلسفة اليت رأل ا١تشرع التونسي أهنا توفر أكّب قدر من اٟتماية مت      
األشخاص الذين يسا٫توف أك يتسببوف ُب خلق مثاؿ كجود ىذه األكضاع. كمن ىنا يظهر لنا جليا التفاكت ُب 

 ٣تاؿ اٟتماية ضمن القوانُت ا١تغاربية .
إال إنو ُب كل األحواؿ ال ٯتكن القوؿ بتحقق الفاعلية ٟتماية الطفل نظر ١تا قد تًتكو ا١تتابعة القضائية من       

أثر على نفسيتو كبالتإب شخصيتو، كتصور يبقى بذىنو مهما كاف اٟتكم الصادر ألنو ُب كضع نفسي سيء 
الديو ىذا من جهة، كمن جهة ثانية سن ك٪تو كسلٔب ُب الغالب نتيجة للمعاملة اٟتاصلة عليو من طرؼ أحد ك 

شخصية الطفل اليسمحاف بإعتماد إجراءات متابعة ك٤تاكمة تتوافقاف كنفسيتو كسنو ، حىت إف التدابَت أك 
العقوبات اليت سوؼ تفرض على الفاعل التوجد ضمانات على أهنا تكفل اٟتماية ٔتا يتناسب كتنشئة األكالد 

  م ُب ٪توه النفسي كالعقلي السليم ليصبح فاعبل داخل ٣تتمعو.ضمن ٤تيط أسرم إ٬تايب يساى
من ؽ.ح.ط ا١تقررة  138 -137-136كىي أساس  الغاية اليت جاءت ّٔا أحكاـ ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب ا١تواد     

  للحماية ا١تعنوية  للطفل ٔتا يضمن  عدـ ا١تساس بشخصيتو كتكوينو النفسي  كوف األفعاؿ ٤تل التجرٙب  تشمل
ٚتيع صور السلوؾ  ا١تادم ا١تؤدم إٔب أثار نفسية على طابع كشخصية الطفل ٥تافة ألف تصبح  لديو عبلقات  

 مضطربة  تؤدم إٔب عدـ  كضوح الضوابط ، كالقواعد السلوكية للطفل.
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هم لفعل كىي نفس الغاية اليت يسعى ٢تا ا١تشرعوف ا١تغاربيوف ُب تقريرىم للحماية اٞتزائية  من خبلؿ ٕترٯت     
 ترؾ األبناء ك تعريضهم للخطر.

 الفرع السابع
 جـريمة تـرك األبناء وتعريضهم للخطر  

ختبلالت آّتمعية األكثر حساسية كمرارة "ظاىرة األطفاؿ ا١تتخلى عنهم"، ظاىرة إللعل من بُت مظاىر ا    
ختبلؼ إختبلؼ صرامة اٞتهاز القيمي داخل كل ٣تتمع ككذا إتكاد تبلـز كل ٣تتمع كٗتتلف دائرة حجمها ب

 .225جتماعية كخصوصا منها الطابع السوسيوثقاُب كالقانو٘بإلقتصادية كاإلالظركؼ ا

يعتّب الطفل ُب أمس اٟتاجة إٔب اٟتماية من بعض اٞترائم ا٠تطَتة اليت عادة ما يرتكبها أىلو أك من عهد لذا     
 يؤدياف إليو من تعريض ٟتياة الطفل للخطر.١تا ائم الًتؾ كالتخلي إليهم ْتمايتو، من قبيل جر 

إٔب  314كألجل ذلك جرمت التشريعات ا١تغاربية ىذه السلوكات فنجد ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب ا١تواد من     
  ؽ.ع إٕتو إٔب إبراز ىذه اٞترٯتة كأركاهنا توسيعا ّٓاؿ اٟتماية من خبلؿ إعطائها صورتُت: 318

 أوال
 صورة ترك الـولد أو تعريضو للخـطر 

، كإف ا١تشرع يعاقب على التخلي عن الطفل بإعتباره 226ذلك أف الًتؾ ىو العمل الشكلي للتخلي عن الطفل    
 .227عمبل يناَب إلتزاـ الًتبية كالتنشئة السليمة الواقع على عاتق الوالدين

                                                           
225

، مطبعة 1 عائشة التاج، األطفاؿ ا١تتخلى عنهم أية رعاية إجتماعية، ندكة األسرة كالطفل كالتحوالت آّتمعية، منشورات ٚتعية الشعلة،ط - 
 .57ص. 2002الدار البيضاء،  

 .178ص .  ،2006، دار ىومة، بوزريعة، اٞتزائر، 3، ط 1أحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاص، ج   -226
لقد إختلفت التشريعات اٞتنائية ُب ٖتديد بعض أكصاؼ أفعاؿ التعريض للخطر، فمنها من جاء بصيغة غَت جامدة عندما اشًتط لتحقق ىذه  -227

اليت قررىا، كىي التخلي أك الًتؾ كا١تشرعُت ا١تغريب كالفرنسي كمنها من اشًتط كقوع األمرين كقانوف العقوبات اٞترٯتة توافر أحد أشكاؿ السلوؾ 
 ا١تصرم، كمنها من إكتفت بذكر التعريض للخطر كجعلت من ترؾ الطفل ُب مكاف خاؿ من الناس ظرفا مشددا للجرٯتة كا١تشرع العراقي. كالشك ُب

لة لكل ا١تعا٘ب اليت تدؿ على كضع الطفل ُب مكاف غَت بعيد على ٤تل إقامتو أك العناية بو أك رعايتو سواء أكاف ذلك أف عبارة التعريض للخطر شام
لى رحلة بفعل إ٬تايب أك سلٔب، فمن ٭تث طفبل على عبور الشارع افوؼ ٔتخاطر السَت يعد مرتكبا ٞترٯتة تعريض الطفل للخطر شأنو شأف ا١تشرفة ع

، 2003، سبتمّب  3تهم دكف رقابة. ٦تدكح خليل ، اٞترائم ا١تاسة ْتق الطفل ُب اٟتياة كالسبلمة البدنية، ٣تلة اٟتقوؽ الكويتية. عدد األطفاؿ إذا ترك
 .230ص. 
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الشرط من خبلؿ اٞتزاء ا١تقرر بالنظر لصلة اٞتا٘ب  ك يشًتط أف يكوف التارؾ أبا أك أما للمًتكؾ كيتحدد ىذا   
كل من عرض أك ترؾ طفبل دكف سن  على أف "ا١تغريب  ؽ.ج 459كعلى ىذا األساس ينص الفصل بآٍّت عليو، 

ا٠تامسة عشرة أك عاجزا ال يستطيع أف ٭تمي نفسو بنفسو بسبب حالتو اٞتسمية أك العقلية ُب مكاف خاؿ من 
، كترفع ىذه العقوبة 228على ذلك يعاقب ّٓرد ىذا الفعل باٟتبس من سنة إٔب ثبلث سنوات"الناس أك ٛتل غَته 

من سنتُت إٔب ٜتس إذا نشأ عن التعريض للخطر أك عن الًتؾ مرض أك عجز ١تدة تزيد عن عشرين يوما، كما 
 تشدد العقوبة ُب حاؿ تعرض الطفل لعاىة مستدٯتة لتصبح ىي السجن من ٜتس إٔب عشر سنوات. 

كلتوسيع جانب اٟتماية فإنو يعاقب آّـر ُب اٟتالة اليت تطبق فيها عليو عقوبة جنحية فقط باٟترماف من      
كبا١تنع من اإلقامة من ٜتس إٔب عشر سنوات  ..جـ 40كاحد أك أكثر من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب الفصل 

  .1-467الفصل ٔتوجب 
.ج من صفة اٞتا٘ب ظرفا مشددا للعقوبة، كذلك ١تا ـ 462الفصل ك١تزيد من الضمانات اٟتمائية جعل        

تنطوم عليو صفة أصوؿ الطفل أك من ىم مكلفوف ْتفظو كرعايتو قانونا أك اتفاقا أك عرفا من خطورة على 
 كىو نفس الشرط الذم أخذ بو ا١تشرع اٞتزائرم. طمئنانوإالطفل آٍّت عليو بدال من كوهنا ٤تبل لثقة الطفل ك 

 كاف إذا دينار مائتا قدرىا كٓتطية أعواـ ٜتسة مدة بالسجن العقاب كتشددا ا١تشرع التونسي ُب جعل        

 . من ـ.ج 212حراستو طبقا للفصل  على مؤ٘تنا أك العاجز أك الطفل على سلطة من لو أك الوالدين أحد آّـر
من ؽ.ع اٞتزائرم ،  314باإلضافة إٔب إشًتاط أف يكوف ترؾ الطفل ُب مكاف خاؿ كىذا ما جاءت بو ا١تادة 

 قصد التخلص منو ٔتا ٭تقق عدـ مساعدتو، أك إسعافو من الضرر، أك ا٠تطر الذم ٯتكن أف يعًتضو.
سواء ُب مكاف خاؿ أـ  ال من ؽ.ع، ٓب تعتّب مكاف ترؾ الطفل  314إال أف بعض الفقو يرل أف ا١تادة      

شرطا أك ركنا من أركػاف اٞترٯتة، بل ىي ٣ترد ظػركؼ مكػانية تؤثر ُب العقوبػة بالتشديد، أك بالتخفيف كال أثر ٢تا 
من ؽ.ع اليت تعاقب على ترؾ الطفل كتعريضو للخطر ُب مكاف  316، كىذا ما تؤكده ا١تادة 229على قياـ اٞترٯتة

                                                           
228

الفصلُت ، حدد سن الطفل الذم يتمتع باٟتماية ا١تقررة ُب 24-03من ؽ.ج ا١تغريب ٔتقتضى القانوف  461ك  459على الفصلُت تعديل  أدخل ـ  
 .فيما دكف ا٠تامسة عشرة

سؤاؿ  -على أف "ترؾ أطفاؿ ُب مكاف خإب  1988 -11 -08ُب قرارىا الصادر بتاريخ  61782ملف رقم  كىذا ما أكدتو اكمة العليا  بل - 229
،كيتلو األسئلة ا١توضوعة كيوضع عن كل كاقعة سؤاؿ ناقص. مىت كاف من ا١تقرر قانونا أف الرئيس بعد إقفاؿ باب ا١ترافعات  -غَت مبُت لعنصر ا١تكاف 

معينة ُب منطوؽ قرار  اإلحالة كيكوف كل ضرؼ مشدد كعند اإلقتضاء كل عذر صار التمسك بو ٤تل سؤاؿ مستقل كمتميز، كمن ٍب القضاء ٔتا 
 ٮتالف ىذا ا١تبدأ يعد خرقا للقانوف.

بو اكمة  ا١تتهم ٓب يذكر عنصر ا١تكاف إلعتباره عنصر مشدد للجرٯتة ٓتلوه أك عدـ خلوه  ك١تا كاف الثابت. ُب قضية اٟتاؿ أف السؤاؿ الذم أدانت     
 من الناس كمن ٍب فإف السؤاؿ كاف ناقصا كعليو فاف اكمة باحتما٢تا لعنصر ا١تكاف تكوف خالفت القانوف

 .250،  ص. 4عدد ، 1991كاف كذلك إستوجب نقض كإبطاؿ القرار ا١تطعوف فيو. آّلة القضائية   كمىت
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من ؽ.ع اليت تعاقب على ترؾ  314وبات أخف من تلك ا١تقررة ُب ا١تادة غَت خاؿ من الناس، كلكن بعق
 األطفاؿ كتعريضهم للخطر ُب مكاف خاؿ من الناس.

كقد أقاـ ا١تشرع اٞتنائي ا١تغريب ٘تييزا ُب العقوبة، بُت جرٯتة التخلي اليت ترتكب ُب مكاف غَت خاؿ من الناس 
 بار أف ىذا األخَت يشكل خطرا كبَتا على الطفل.عتإكتلك اليت ترتكب ُب مكاف خاؿ من الناس، ب

ا١تقصود من عبارة مكاف خاؿ من الناس أف يكوف ال خاليا من الناس ُب ٚتيع األكقات كمنطقة ليس  ك    
. لكن ىل ٯتكن 230نائية مهجورة مثبل، إ٪تا ا١تراد أف يكوف ال ا١تذكور خاليا من الناس كقت التخلي عن الطفل

على  بالقضاء ا١تغريب ألـ لطفلها كحيدا ُب منز٢تا مكانا خاليا من الناس؟ لقد أجاب آّلس األعلىعتبار ترؾ اإ
حيث جاء ُب حيثياتو بأف "إ٫تاؿ األـ لرضيعها كتركو  1999 سبتمّبمن  16ىذا السؤاؿ ُب القرار الصادر ُب 

نتج عنو ىزالو ككفاتو ال ينطبق عليو الوصف  كحيدا ُب منز٢تا دكف تعهد بالتغذية كالرعاية ُب األكقات ا١تناسبة ٦تا
كالذم يتضمن تعريض الطفل العاجز للخطر كتركو ُب مكاف  ؽ.جمن  462ك 461القانو٘ب الوارد ُب الفصلُت 

 .231خاؿ من الناس دكف نية الرجوع إليو أك بقائو ٖتت عهده أك مسؤكلية مرتكب الفعل"
كتوسع ا١تشرع التونسي بباف مشل ٛتاية الطفل سواء ٗتلي عنو ُب مكاف خاؿ أك آىل بالسكاف كىذا تقديرا       

 كخطية أعواـ ثبلثة مدة السجن الذل إستوجب عقوبة  من ـ.ج  212ٟتماية الطفل ككضعو،  ٔتوجب  الفصل 

 بالناس آىل مكاف ُب اإل٫تاؿ بقصد واسطةب أك يًتؾ مباشرة أك بواسطة أك مباشرة يعرض من دينار مائتا قدرىا

 .  عاجزا،  باإلضافة إٔب ا١تعاقبة على ٣ترد ااكلة أك نفسو حفظ على لو طاقة ال طفبل
اٞترائم اإل٬تابية اليت تتحقق بعمل إ٬تايب مع أنو لقياـ ىذه اٞترٯتة البد من توافر القصد اٞتنائي، أم أهنا من      

"من عرض أك ترؾ طفبل" لكن تفسَت ىذا الفصل ال ٯتنع من بعبارة .ج  ـ 461كيتضح ذلك من خبلؿ الفصل 
تصور كقوع اٞترٯتة بدكف عمل إ٬تايب، أم بالًتؾ أك االمتناع، فإذا كجد شخص طفبل ُب مكاف خاؿ من الناس 

نو، كتوافر كتركو مع علمو ٔتا يتعرض لو من خطر كىو ُب ىذه اٟتالة كٓب يتخذ أم إجراء إلنقاذه، أك التبليغ ع
     .232متناعإللديو القصد اٞتنائي، يعتّب مرتكبا ٞترٯتة تعريض الطفل للخطر بطريق الًتؾ أك با

                                                           
قدمة كلو كاف من شأنو ُب غَته من األكقات أف يكوف أىبل بالناس، كالطريق العاـ مثبل، فإنو من اٞتائز أف يعتّب خاليا من الناس ُب ساعة مت -230

موضوعية تًتؾ لتقدير ٤تكمة من الليل كلو كلن السَت بو ال ينقطع مطلقا أثناء النهار، لذا فإف خلو الشارع من الناس أك عدـ خلوه منهم، مسألة 
 .14، ص.  1998، القاىرة 1، اٟتماية اٞتنائية للطفولة، دار النهضة العربية طا١توضوع. ٤تمد مصباح القاضي

 .2001، يوليو ،23السنة  58-57منشور ٔتجلة قضاء آّلس األعلى، عدد  ،16/09/1999الصادر بتاريخ  1909/7القرار عدد  -231
ؽ.ج( قد نصا على عقوبة جنحية بالنسبة للممتنع عن اٟتيلولة دكف كقوع جناية أك جنحة ماسة  431ك 430أف الفصلُت )مع اإلشارة إٔب  -232

 بالسبلمة البدنية لؤلشخاص أك امتنع عن تقدٙب مساعدة لشخص ُب خطر.



 بطة األسرية وفق التشريعات الجنائية المغاربيةالحماية الموضوعية  للرا        الباب األول   
 

98 

 

 أك بواسطة أك مباشرة يعرض من ـ.ج.ت بعبارة " من 212كىو نفس القصد ا١تستوجب ضمن الفصل       

 إشًتط حصوؿ  العمل اإل٬تايب.  أماإل٫تاؿ"   بقصد بواسطة أك يًتؾ مباشرة
كقد إعتّب ا١تشرعوف ا١تغاربيوف أف النتيجة ا١تًتتبة عن الفعل ىي ا١تعيار ادد لدرجة العقوبة، ٓتبلؼ ا١تشرع     

 ـ.ج "212التونسي الذم اخذ ٔتعيار ا١تكاف ا١تًتكؾ فيو الطفل كمحدد لدرجة العقوبة بالفقرة الثانية من الفصل
بالناس .كال يقتصر  آىل غَت مكاف ُب الًتؾ أك التعريض حصل إذا السابقتُت الصورتُت ُب العقاب كيضاعف

 التجرٙب على صورة الًتؾ بل يشمل التجرٙب فعل التحريض على ذلك.

 ثانيـا
 التحـريض على التخلي عـن طفلصورة 

أكالد٫تا، كتتمثل ىذه من ؽ ع اٞتزائرم تعاقب على ٖتريض الوالدين للتخلي عن  320كما أف ا١تادة       
اٞترٯتة ُب ٛتل الغَت على ترؾ الطفل كتعريضو للخطر، كجعل ا١تشرع حاالت تدخل ُب ٣تاؿ ىذه الصورة 

 .233تشديدا للحماية

فاٟتالة األكٔب تتمثل ُب ٖتريض الوالدين أك أحد٫تا على التخلي عن طفلهما ا١تولود أك الذم سيولد، كذلك      
بنية اٟتصوؿ على فائدة، أما اٟتالة الثانية فتتمثل ُب اٟتصوؿ على عقد من الوالدين أك من أحد٫تا يتعهداف 

ك، ككذا حيازة مثل ىذا العقد ك،أك إستعمالو أك ٔتقتضاه بالتخلي عن كلد٫تا الذم سيولد، أك الشركع ُب ذل
الشركع ُب إستعمالو، كأما اٟتالة الثالثة فتتمثل ُب التوسط للحصوؿ على طفل بنية التوصل إٔب فائدة أك الشركع 

 ُب ذلك. 
 كيبلحظ أف قانوف العقوبات اٞتزائرم ٓب ٭تصر ضحية ىذه اٞترٯتة ُب الطفل فقط، بل كسعها إٔب كل عاجز     

 بسبب حالتو البدنية لكّب السن أك عاىة أك بسبب حالتو العقلية  كأف يكوف الشخص معتوىا أك ٣تنونا.
كما يبلحظ أف عقوبة ىذه اٞترٯتة ال تسلط على األب كاألـ بسبب ٗتلي أحد٫تا عن طفلو الصغَت إٔب      

من ؽ.ع حُت نصت علي ما  320الغَت، كإ٪تا تسلط على شخص أخر غَت٫تا، كَب ىذا ا١تعٌت أشارت ا١تادة 
 :دج20.000إٔب  500يلي:" يعاقب باٟتبس من شهرين إٔب ستة أشهر كبغرامة من 

كل من حرض أبوين أك أحد٫تا على التخلي عن طفلهما ا١تولود أك الذم سيولد، كذلك بنية اٟتصوؿ على 
 فائدة.

                                                           
233

 كىذا ما يأٌب بيانو ضمن الفصل الثا٘ب من الباب الثا٘ب. - 
 



 بطة األسرية وفق التشريعات الجنائية المغاربيةالحماية الموضوعية  للرا        الباب األول   
 

99 

 

عن طفلهما الذم سيولد أك شرع  كل من ٖتصل من أبوين أك من أحد٫تا على عقد يتعهداف ٔتقتضاه بالتخلي
 ُب ذلك، ككل من حاز مثل ىذا العقد أك إستعملو أك شرع ُب إستعمالو.

 كل من قدـ كساطتو للحصوؿ على طفل بنية التوصل إٔب فائدة أك شرع ُب ذلك".

من  يعاقب باٟتبسمن ـ. ج بنصو على أنو "   466الفصل كىذا التجرٙب ٬تد صورتو بالتشريع ا١تغريب ب      
رتكب، بقصد اٟتصوؿ على فائدة، إشهر إٔب ستة أشهر كبغرامة من مائة كعشرين إٔب ٜتسة آالؼ درىم من 

 :أحد األفعاؿ اَلتية

 .حرض األبوين أك أحد٫تا على التخلي عن طفلهما الوليد أك الذم سيولد  -

 .قدـ أك حاكؿ أف يقدـ كساطتو للتكفل بطفل كليد أك سيولد أك لتبنيو  -
لقياـ التجرٙب ٖتقق شركط، كىي قياـ شخص معُت بالعمل على ٖتريض كإغراء أحد الوالدين أككليهما، ك     

كدفعهما بشىت الوسائل كاألساليب ا١تادية كا١تعنوية إٔب أف يتخلى أك يتخليا لو عن ابنهما ا١تولود أك الذم سيولد 
أك بدكف مقابل، باإلضافة إٔب كجود عبلقة بنوة  ُب ا١تستقبل، كيسلمانو لو أك لغَته تسليما ماديا كحسيا ٔتقابل

شرعية بُت الطفل ا١تتخلي عنو، كبُت أحد الوالدين الذم كاف ٤تبل لئلغراء أك التخلي عليو من أجل ٗتليو عن 
 طفلو الصغَت.

أف  كٕتدر اإلشارة إٔب أف ا١تمارسات اليت ٔتوجبها تقبل ا١ترأة ٛتل طفل عن طريق التلقيح اإلصطناعي على     
، تتضمن بالضركرة عقد أيان كاف شكلو، يتعهد ٔتقتضاه أحد 234تتنازؿ عنو عند كالدتو المرأة أخرل، أك لزكجُت

، مع توافر نية اٟتصوؿ على منفعة، أك النية اٞترمية الذم يبتغيو 235الوالدين بالتخلي عن الطفل الذم سيولد
يستخلصو من كل الظركؼ كا١تبلبسات موضوع ارض، كىو عنصر أك ركن معنوم ٯتكن لقاضي ا١توضوع أف 

 ا١تتابعة.
كفيما يتعلق بشركط الشكل الثا٘ب من ىذه اٞترٯتة، كىو سعى الشخص إٔب األـ أك األب أك إليهما       

٣تتمعُت، كيطلب منو أك منهما ٖترير كثيقة رٝتية أك عرفية يتعهد فيها بأنو سيتخلى لو أك لغَته هنائيا عن طفلو 
لذم سيولد مستقببل، كينشأ ىذا العنصر ٔتجرد الفراغ من ٖترير الوثيقة، باإلضافة إٔب شرط قياـ عبلقة أك إبنو ا

 أبوة أك أمومة.

                                                           
ة، جامعة عبد اٟتفيظ أكسوكُت، النظاـ القانو٘ب لئلنساف قبل كالدتو، ٣تلة قانوف األسرة كالتطورات العلمية، ٥تّب القانوف كالتكنولوجيا اٟتديث - 234

 .30، ص. 2007كىراف، 
،ص. 2001طبوعات اٞتامعية اٞتزائر، ، ديواف ا١ت1تشوار جيبلٔب، الزكاج كالطبلؽ إٕتاه اإلكتشافات اٟتديثة للعلـو الطبية كالبيولوجية، ط   - 235

  .181،  ا١ترجع السابق، ص. 4. أحسن بوسقيعة، الوجيز...، ط 116 – 110
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يعاقب باٟتبس من شهر الذم ينص على أنو " 467 كىو نفس التجرٙب كأركانو ضمن التشريع ا١تغريب بالفصل     
 :درىم إٔب ستة أشهر كغرامة من مائة كعشرين إٔب ٜتسة آالؼ

 .من ٛتل الوالدين أك أحد٫تا على التعهد ُب عقد بالتخلي عن طفل سيولد ٢تما، أك حاكؿ ذلك -1

 .ستعمالوإستعملو أك حاكؿ إمن أحرز مثل ىذا العقد أك  - 2
أما ٓتصوص شركط الشكل الثالث، كىو  أف يعرض شخص كساطتو بُت األبوين أك أحد٫تا كبُت شخص       

أخر، كيقـو با١تساعي ا١توصلة إٔب إ٧تاز الغرض ا١تطلوب، حىت كلوٓب ٖتصل النتيجة ا١ترجوة فعبل، ألف القانوف 
قصد التوصل إٔب فائدة أك يعاقب على ٣ترد الوساطة بأف يصاحب فعل الوساطة نية اٟتصوؿ على طفل ب

الشركع ُب ذلك دكف ٖتديد نوع الفائدة أك ٦تيزاهتا، مع ٖتديد الغاية من الوساطة، مع أخذ ا١تشرع الشرط 
 ا١تفًتض ُب ىذه اٞترٯتة ُب ٚتيع صورىا كحاالهتا كىو عدـ إمكانية اإلبن على ٛتاية نفسو. 

ُب حق كل من حرض  كإ٪تا تشدد ُب العقوبة ةباٟتماي ما ا١تشرع ا١تغريب فلم يوسع اٟتاالت ا١تشمولةأ     
حد٫تا للتخلي عن طفلهما الوليد أك الذم سيولد أك قدـ أك حاكؿ أف يقدـ كساطة للتكفل بطفل أبوين أك ألا

.ج كما عاقب باٟتبس من شهر إٔب ستة أشهر كغرامة من مائتُت ـ 466الفصل ٔتوجب كليد أك سيولد أك لتبنيو 
درىم كل من ٛتل الوالدين أك أحد٫تا على التعهد ُب عقد بالتخلي عن طفل سيولد ٢تما أك إٔب ٜتسة آالؼ 

 .ت.جـ 467 قا للفصلفك حاكؿ ذلك 
 أك األـ أك ٔتعاقبة  األب  236مكرر 212 كقد توسع ٣تاؿ التجرٙب ضمن التشريع التونسي ٔتوجب  الفصل     

 األسرة منزؿ ّٔجر إما عليو بالواجبات ا١تفركضة القياـ من ٗتلص إذا قاصر حضانة قانونية بصفة تؤب ٦تن غَت٫تا

 كبدكف فائدة لغَت إجتماعية أك صحية مؤسسة عنو داخل بالتخلي أك القاصر شؤكف بإ٫تاؿ أك جدم سبب لغَت

 إٟتاؽ ُب ملحوظة بصورة التسبب ُب أسهم أك تسبب قد ْتيث يكوف مكفولو رعاية ُب البُت بتقصَته أك ضركرة

 .دينار ٜتسمائة قدرىا كٓتطية أعواـ ثبلثة مدة يعاقب بالسجن بو معنوية أك بدنية أضرار

كا١تبلحظ أف جرٯتة اإل٫تاؿ ا١تعنوم ضمن التشريع التونسي معاقب عليها بعقوبة ٜتس سنوات سجن ك     
وصف األشد عقوبة الًتؾ ا١تسبب للضرر ا١تعنوم عقوبة  السجن ١تدة ثبلث سنوات ٦تا ٬تعلنا نأخذ بقاعدة ال

 مكرر من ـ.ج.ت.212من كجود ٕترٙب خاص بنص الفصل  مبالرغ

                                                           
236
 1971 . جواف 14 ُب ا١تؤرخ 1971 لسنة 29 عدد بالقانوف مكرر أضيف - 
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ككاف ىذا التفريق نتيجة أف إتهت غاية ا١تشرع التونسي إٔب أف يوسع ٣تاؿ اٟتماية بإدخاؿ أصحاب صفة    
نوم يشملهم اٞتزاء العقايب كاف يدخل سلوكات تكوف مشمولة باٟتماية، إال أنو أدخل صورة التعريض للخطر ا١تع

 من ـ.ج.ت.212ضمن ما  مشلو من ٛتاية مقرر لو عقوبة أخف من أصل التجرٙب الذم جاء بو بالفصل 
أماـ ىذا الوضع تتوسع السلطة التقديرية للقاضى اٞتزائي التونسي ُب تقرير اٟتماية اٞتزائية ُب إعماؿ النص      

        األنسب لتحقيق الغاية من التجرٙب.
ق إبرازه  أف ا١تشرع ا١تغاريب قد تقارب ُب تقرير اٟتماية اٞتزائية للطفل ُب ىذا النوع من كيتبُت من الساب    

خطرا بليغا على الطفل ْتكم تكوينو العضوم كالذىٍت، ألنو ال ٯتلك ُب السنوات األكٔب  اٞترائم، كوهنا تشكل
ا ٭تيق بو من ا١تخاطر اليت قد من عمره القدرة على ٛتاية نفسو من ا٠تطر، كما ال ٯتلك القدرة على إدراؾ م

كىي نفس الغاية ا١تقررة ُب حالة أف كاف التحريض معنويا على فساد األخبلؽ كجرٯتة التحريض على يتعرض ٢تا. 
 الفسق كالدعارة.

 الفرع الثامن
 جـريمة التحريض على الفـسق والدعـارة 

، كىي من اٞترائم اليت ٖتطم 237الفسادكيقصد بو التحريض على كل عمل من شأنو أف يوجو القاصر إٔب       
 .                                                                                                               238البنياف األخبلقي كاإلجتماعي لؤلسرة

م على ٦تارسة الدعارة كعلى ىذا األساس نص ا١تشرع اٞتزائرم على معاقبة كل من ٭ترض القصر كيدفعه     
 18من ؽ.ع بنصها " كل من حرض قاصرا ٓب يكمل الثامنة عشرة  342كالفسق ُب أية صورة كانت بنص ا١تادة 

سنة على الفسق أك فساد األخبلؽ أك تشجيعو عليو أك تسهيلو لو كلو بصفة عرضية يعاقب باٟتبس من ٜتس 
 دج.  1000.000دج إٔب  20.000سنوات إٔب عشر سنوات كبغرامة من 

كيكػػوف ا١تشػػرع اٞتزائػػرم قػػد خػػرج ّٔػػذا الػػنص عػػن صػػور التجػػرٙب السػػابق ُب ىػػذه اٞترٯتػػة موسػػعا ّٓػػاؿ اٟتمايػػة      
فقد كانػت عناصػر ىػذه اٞترٯتػة ٘تيػز بػُت القاصػر الػذم ٓب يكمػل السادسػة عشػر مػن عمػره بصػورة عرضػية  كصػورة 

                                                           
 . 118أحسن بوسقيعة، الوجيز...، نفس ا١ترجع ، ص .  - 237
  .175ص . ،1984، دار النهضة العربية، القاىرة، 2، ج 1يسر أنور، شرح األصوؿ العامة ُب قانوف العقوبات، ط   - 238
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التاسػعة عشػر مػن عمػره كجػاء ىػذا التعػديل ٔتوجػب القػانوف اإلعتياد للقاصػر الػذم بلػغ السادسػة عشػر كٓب يكمػل 
 ٖتديدا للسن اٞتزائي ضمن قانوف العقوبات. 239فّباير ا١تعدؿ لقانوف العقوبات 04ا١تؤرخ ُب  14/01

كقد جاء ىذا التجرٙب ضمن القواعد العامة للتجرٙب بالقانوف اٞتزائرم ٓتبلؼ ا١تشرعُت ا١توريتا٘ب كالتونسي إذ      
 ٯتا خاصا.جاء ٕتر 

كقد عاقب ا١تشرع ا١تغاريب على ٣ترد الشركع ُب سلوؾ ىذا الفعل مثل ما جاء بو ا١تشرع اٞتزائرم بالفقرة     
كاليت تقضي بأنو " كيعاقب على الشركع ُب إرتكاب اٞتنحة ا١تنصوص عليها ُب ىذه ا١تادة  342الثانية ا١تادة 

 بالعقوبات ا١تقررة للجرٯتة التامة"
اٞترٯتة لقيامها القياـ بعمل مادم، كال يشًتط أف يؤدل ىذا العمل إٔب نتيجة معينة، باإلضافة إٔب كتقتضى     

كجوب توافر القصد اٞتنائي من كوف اٞتا٘ب على كعي بأنو يقـو بالوساطة، باإلضافة إٔب أف ىذه اٞترٯتة تقتضى 
ى الفسق كالدعارة يعتّب فعبلن مغايرا كفعل التحريض عل ،240أف يتصرؼ اٞتا٘ب إلشباع شهوات الغَت كليس لنفسو

 . 241للتقاليد اإلجتماعية كالقيم الدينية كاألخبلقية لذلك كجب ٛتايتها

ييعد من قبيل  " : الذم جاء فيو 25ستغبلؿ اٞتنسي ُب فصلها ئلمفهومها لالتونسية  كقد قدمت آّلة       
الدعارة سواء ٔتقابل أك بدكنو أك بطريقة مباشرة أك  االستغبلؿ اٞتنسي للطفل ذكرا كاف أك أنثى تعريضو ألعماؿ

 ".غَت مباشرة

كال جرٯتػة ا١تواقعػة بػدكف رضػا أك أك٫تػا  ٯتيػز ا١تشػرع التونسػي ُب آّلػة اٞتنائيػة بػُت جػرٯتتُت ُب جػرائم ا١تواقعػةإذ      
  .كثا٘ب جرٯتة ا١تواقعة بالرضا غتصابإلما ييصطلح بتسميتو جرٯتة ا

ج ـ. 227بالفصػػل  غتصػػابإلع لكػػل جرٯتػػة مػػن جػػرائم ا١تواقعػػة فصػػبل خاصػػا ّٔػػا فجػػرـٌ اكقػػد خصػػص ا١تشػػر     
  .مكرر من نفس آّلة 227كجرـٌ ا١تواقعة بالرضا بالفصل 
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صفر  18ا١تؤرخ ُب  156 -66يعدؿ كيتمم األمر رقم  ،2014فّباير سنة  4ا١توافق  1435ربيع الثا٘ب عاـ  04مؤرخ ُب  01/ 14قانوف رقم  -  
 كا١تتضمن قانوف العقوبات. 1966يونيو سنة  8ا١توافق   1386عاـ 
، ملف رقم 72، قرار رقم 27/01/1987، غَت منشور؛ آّلس األعلى، غ.ج، 456، قرار رقم 1982/ 02/20آّلس األعلى،غ.ج،  - 240

،ص. 2001غاؿ الًتبوية، ،الديواف الوطٍت لئلش3، غَت منشور أخذ عن أحسن بوسقيعة قانوف العقوبات ُب ضوء ا١تمارسة القضائية ،ط 43167
125. 

كلقد توسع ا١تيثاؽ اإلفريقي ٟتقوؽ الطفل كرفاىيتو ا١تصادؽ عليو من طرؼ اٞتزائر ُب إعطاء صور أخرم لئلستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ مفصلة  - 241
الدكؿ األطراؼ ُب ىذا ا١تيثاؽ تتعهد  -1من ا١تيثاؽ اليت تقضي بأنو "  27،  بنص ا١تادة 1989عن الصور اددة بإتفاقية حقوؽ الطفل لسنة 

 ْتماية الطفل من كل أنواع اإلستغبلؿ أك سوء ا١تعاملة اٞتنسية كتتعهد بوجو خاص باٗتاذ اإلجراءات البلزمة الرامية إٔب منع:

أم ٦تارسة جنسية أ / إغراء الطفل أك إجباره أك تشجيعو على ٦تارسة أم نشاط جنسي، ب/ إستخداـ األطفاؿ ُب أغراض تتعلق بالدعارة أك ُب 
 أخرم، ج/ إستخداـ األطفاؿ ُب أنشطة كُب مناظر أك مطبوعات خليعة.
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كإذا كاف ا١تشرع ا١تغريب قد عاقب بشدة ٖتريض األطفاؿ على ٦تارسة البغاء فإنو ٓب ينص على معاقبة      
التحريض على الفجور كالفسق كما ىو الشأف ُب بعض القوانُت ا١تقارنة، مثل القانوف اٞتزائرم الذم جاءت 

بل تقتصر اٟتماية على الفسق أم كل صياغة القسم السابع منو كاضحة )ٖتريض القصر على الفسق كالدعارة( ف
ما يرتكبو األطفاؿ من أفعاؿ جنسية غَت مشركعة، بل يشمل كذلك فساد األخبلؽ مثل ٣تالسة الرجاؿ 

. كإف كاف ال يشًتط ا١تشرع اٞتزائرم ضركرة إرتكاب الفاحشة بل 242كالتحدث إليهم ُب ٤تبلت معدة للدعارة
يت من شأهنا أف ٘تس ٝتعة الطفل كأخبلقو كتعاطي ا٠تمر أك تكفي آّالسة أك إرتكاب بعض السلوكات ال

 بالنظر إٔب صفة القائم بالتحريض.   243ا١تخدرات كلعب القمار

 أوال
 صفة الفرد القائم بفعل التحريض كطابع تمييزي للتجريم

٠تطورة  بالنظر إٔب صفة الفاعل كىذا نظرا بإف ٣تاؿ التمييز ضمن ىذه اٞترٯتة يكمن ُب تشديد العقا      
الفعل ككما سبق ذكره كأف ا١تشرع اٞتزائرم جاء بتجرٙب ىذا السلوؾ ضمن القواعد العامة للتجرٙب  ٓتبلؼ التميز 
الذم أفرده ا١تشػرع ا١توريتا٘ب بتػقرير اٞتزاء اٞتنائي ا٠تػاص بالنػظر إٔب صفة الفػاعل إذ كقع فعل اإلعتداء على 

بالفرع الثالث ٖتت مسمى 244 27لطة عليو كىذا ٔتوجب با١تادة شخص س أمالقاصر من طرؼ كالد القاصر أك 
 إٔب 140.000 من كبغرامة سنوات سبع إٔب ٜتس من بالسجن يعاقب اإلعتداءات اٞتنسية بنصها على أنو "

يتمتع  شخص أم أك كالدا مرتكبها كاف إذا  25 ا١تادة من األكٔب الفقرة ُب ا١تقررة اٞترٯتة أكقية على  180.000
 .الطفل على بسلطة
صفة اٞتا٘ب ُب جرٯتة ا١تواقعة بالرضا ظرؼ بأف إعتّب  كىو نفس التوجو الذم جاء بو ا١تشرع التونسي      

كاف الفاعلوف  على أنو " يكوف العقاب ضعف ا١تقدار ا١تستوجب إذا .تـ.ج 229تشديد حيث نٌص الفصل 
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 من قانوف العقوبات اٞتزائرم. 348ك 343ا١تواد  - 
 1997العدد الرابع،  35بوعزة ديدف، ٛتاية الطفل ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم، آّلة اٞتزائرية للعلـو القانونية كاإلقتصادية كالسياسية، اٞتزء  - 243
 .106ص. 
244

 شخص كل أكقية140.000 إٔب 100.000 من كبغرامة شهور ٙتانية إٔب شهرين من باٟتبس يعاقب  25 ا١تادة اٞتنسية ا١تراكدة :الثانية الفقرة ـ  

 السلطة شطط يستخدـ الشخص ذلك كاف إذا جنسي، طابع ذات ٦تارسات على منو للحصوؿ كاإلكراه كالتهديدات األكامر كيستخدـ طفبل يراكد

 أك رعاية مؤسسة لدل إيداع كضعية ُب أك مشركعة منزٕب عمل كضعية ُب لطفل اٞتنسي كاالستغبلؿ اٞتنسية ا١تراكدة إف .كظيفتو ٔتقتضى لو ا١تخولة

 .أكقية 300.000 إٔب 200.000 من كبغرامة سنتُت إٔب أشهر أربعة من باٟتبس عليو يعاقب أسرة لدل
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أم طبقة أك كاف ٢تم السلطة عليو أك كانوا  منمكرر من أصوؿ آٍّت عليو  227للجرائم ا١تشار إليها الفصل 
 .أطباء األسناف أك على االعتداء بإعانة عدة أشخاص أك جراحيو أك معلميو أك خدمتو

كقد أكرد ا١تشرع قائمة حصرية ال ٯتكن التوسع فيها ُب الصفات اليت تعّب ظرؼ تشديد للعقوبة إذا ما توفرت     
  .ا٘باٞتُب 

أكثر من غَته باعتبار  تشديد ُب كوف ىذه الصفات ٯتكن أف تسهل على الفاعل عملوكيكمن سبب ىذا ال     
 . عاقبة الرفض كا١تقاكمة أهنا صفات ٯتكن أف تأثر ُب نفس الضحية كٕتعلها ٗتشى

ثٍت عشر عاما سجن إذا كاف سن إيتحوؿ من ستة أعواـ إٔب  على صاحب الصفةف العقاب ا١تسلط كإ     
عليها أكثر  سة عشر عاما كاملة كمن ٜتسة أعواـ إٔب عشر سنوات سجنا إذا كاف سن آٍّتٜت آٍّت عليها دكف

 ٦تا يتبُت معو أف تقدير اٞتزاء جاء كفق معيار السن.   .قل من العشرين عاما أمن ا٠تامسة عشر ك 

 ثانيــا
 معـيار السن كعامل تقديري للجزاء   

ٟتماية القصر كاليت حدد ٣تاؿ تطبيقها بعامل السن فجعل  خصيصارٯتة ا١تواقعة بالرضا اليت كضعت فج     
ذلك أف مواقعة أنثى برضاىا سنها فوؽ العشرين  .الذين ٓب يبلغ بعد سن العشرين عاما النص يطبق على القصر

 بإستثناء حاالت البغاء أك الزنا. التونسي انوفالق ال يكوف جرٯتة ُب
سنوات فإف حصوؿ ا١تواقعة كلو ٘تت برضاىا تغَت كصف  10 أما ُب خصوص الطفلة اليت ٓب تتجاكز عمرىا    

بدكف رضاىا  مكرر إٔب جرٯتة مواقعة أنثى 227جرٯتة مواقعة أنثى برضاىا ا٠تاضعة للفصل  اٞترٯتة فتحو٢تا من
  .ةن نفس آّلمالفقرة الثانية  227طبقا للفصل 

مواقعة البنت  بشكل صريح ُب الفصوؿ ٧تد أنو ٖتدث صراحة عن التونسي  كبالنظر إٔب ما حدده ا١تشرع    
اليت ٓب تتجاكز سن العشرين من عمرىا كتكفل  اليت ٓب تبلغ العاشرة من ناحية، كٖتدث بشكل عاـ عن األنثى

رة من ناحية، كٖتدث بشكل ػي ٓب تبلغ العاشػوؿ كضعية البنت التػإشكاؿ ح رحػْتمايتها، كُب ىذا ا١تستول يط
قل من أسنوات ك  10من  األنثى اليت ٓب تتجاكز بعد سن الثالثة عشر فإذا ما كاقع رجل طفلة سنها أكثر عاـ عن

  سنة برضاىا ىل تعتّب جرٯتة مواقعة بالرضا أـ ال ؟ 13

بالرضا ٯتكن أف تقع على فتاة ٓب تبلغ  لة اٞتنائية نرل أف جرٯتة ا١تواقعةمكرر من آّ 227بالرجوع إٔب الفصل     
تعتّب اٞترٯتة من قبل اٞتنايات ا٠تطَتة كيتواصل ىذا الفصل مع الفصل  سن ا٠تامسة عشر بشكل مطلق على أف

http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread13643.html
http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread13643.html
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كبرضاىا ييعد مرتكبا العاشرة  نفس آّلة فبقراءة متوازية لكبل الفصلُت ٧تد أف مىن كاقع أنثى سنها دكف من 227
 .ـ.ج 227 الفصل غتصاب على معٌت الفقرة الثانية منإلٞترٯتة ا
ٓب تبلغ العاشرة من عمرىا أف تكوف ا١تواقعة غصبا  كىذا يعٍت أف ا١تشرع ٓب يشرط بالنسبة ١تواقعة الطفلة اليت      

ا١تواقعة  ج حىت كإف كاف.ـ 227اغتصابا كتدخل ٖتت طائلة ىذه الفقرة من الفصل  بل إٌف ىذه ا١تواقعة تيعد
  .برضاىا

يعتّب الرضا مفقودا إذا كاف " خَتة ٧تده ينص على أنوألُب فقرتو ا ـ.ج 227كٔتواصلة االطبلع على الفصل     
  ".سن آٍّت عليها دكف الثبلثة عشر عاما كاملة

طفبل غَت ٦تيز  التونسي القانوف كىذا راجع إٔب كوف الصغَت الذم ٓب يبلغ الثالثة عشرة من عمره ييعد ُب     
٬تعل اٞترٯتة الواقعة ُب حقو تنقلب من مواقعة  كعدـ التمييز ٬تعلو قاصرا عن إبداء رضا صحيح با١توافقة ٦تا

ا١تميز من  رينة غَت قابلة للدحض كضعها ا١تشرع ٛتاية للطفل غَتبدكف رضا. كىذه الق بالرضا إٔب جرٯتة ا١تواقعة
  .ا١ترتكبة ضده اٞتنسية اإلعتداءات

أنو معيار أساسي القوؿ  بذلك يظهر أٌف للسٌن دكر ُب غاية األ٫تية ُب تكييف اٞترٯتة بل لعٌلو ٯتكن     
 جعل منو ك ا١تواقعة بالرضا كجرائم ا١تواقعة بدكف رضا للتكييف ُب جرائم ا١تواقعة على أساسو ٪تيز بُت جرائم

من آّلة اٞتنائية خلق درجتُت ُب  227كالفصل  .معيارا للعقوبة اليت تزيد شٌدة كلما صغر سٌن آٍّت عليها
 قوبة ا١تقررة لبلغتصاب اإلعداـ إذا ما كاف سن آٍّت عليها اقل منفجعل الع العقاب مؤسسة على سن ا١تتضررة

بالرضا على طفل يتجاكز الثالثة  سنوات كلو كقعت ا١تواقعة بدكف استعماؿ العنف. أما ُب خصوص ا١تواقعة 10
إٔب تقصي السياسة التدر٬تية حسب العمر الذم تكوف عليو  مكرر قد التجأ 227عشرة من العمر فإف الفصل 

أعواـ  6 اٞترٯتة. فجرٯتة مواقعة أنثى برضاىا قد تكوف جناية موجبة للعقاب بالسجن مدة ا١تتضررة كقت ارتكاب
 5كالعقاب ا١تستوجب ىو السجن  كإذا كاف عمرىا فوؽ ا٠تامسة عشرة كدكف العشرين سنة كاملة فهي جنحة

 .سنوات كااكلة موجبة للعقاب
دم ُب ظاىرىا إٔب فعل التحريض على الفسق، كلكن كأثر كنتيجة ٢تذه إال أف ىناؾ بعض األفعاؿ ال تؤ     

 .245األفعاؿ نكوف أماـ حالة فسق ظاىر كىذه األفعاؿ تأخذ صورة ا٠تطف كإبعاد القصر
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 الفرع التاسع 
 جريمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحايل

ؽ.ع فقرة أكٔب " كل من خطف أك أبعد قاصرا  326جاء ٣تاؿ التجرٙب ضمن التشريع اٞتزائرم كفق ا١تادة      
ٓب يكمل الثامنة عشر كذلك بغَت عنف أك هتديد أك ٖتايل أك شرع ُب ذلك فيعاقب باٟتبس ١تدة من سنة إٔب 

 دج ".100.000إٔب  20.000ٜتس سنوات كبغرامة من 
فيو من ككلت إليو رعايتو، بل إذ ٓب يشًتط ا١تشرع ُب ىذه اٞترٯتة أف يبعد القاصر من ا١تكاف الذم كضعو      

 ، كتقـو اٞترٯتة سواء كاف آٍّت عليو ذكرا أك أنثى. 246تقـو حىت ُب حالة ما إذا رافق القاصر اٞتا٘ب ٔتحض إرادتو
حيث تشًتط ا١تادة أف يكوف الضحية قاصرا ٓب يكمل الثامنة عشر، ك يرتكب اٞتا٘ب فعلو ىنا ٔتوافقة كعدـ      

هل مصلحتو بعد، كالذم ال يفهم خطورة ما تعرض لو ُب مثل ىذه األفعاؿ، كٓب يشًتط ٦تانعة القاصر الذم ٬ت
ا١تشرع أف يكوف ىناؾ إعتداء على القاصر ا١تخطوؼ، بل يكفى أف يستدرجو أك يغريو بالذىاب معو دكف هتديد 

 أك ٖتايل ألجل إبعاد القاصر من ا١تكاف الذم يوجد فيو كنقلو إٔب مكاف آخر.
ختطاؼ القاصر الذم ال إعلى رفع عقوبة جرٯتة  472شرع اٞتنائي ا١تغريب على التنصيص ُب الفصل عمل ا١تك     

ثٍت عشر عاما، من عشر إٔب عشرين سنة سجنا. إال أنو خفض ىذه العقوبة فجعلها مًتاكحة بُت إتتجاكز سنة 
 .اٞتا٘ب بإدانةٜتس إٔب عشر سنوات، إذا ما عثر على القاصر حيا قبل صدكر اٟتكم 

كما أخذ ا١تشرع اٞتنائي ا١تغريب ّٔذا التخفيف ُب العقوبة إال مراعاة منو ١تصلحة الطفل، كذلك من أجل     
 ختطفو ٢تذا الغرض.إتشجيع اٞتا٘ب على العدكؿ عن فكرة القتل إذا كاف قد 

بعض اٞتناة الذين قد تدفعهم حاجتهم ا١تادية إٔب خطف أطفاؿ قاصرين من أجل مطالبة  ـكلسد الباب أما    
آبائهم أككل من لو سلطة أك إشراؼ عليهم بفدية مالية مقابل إطبلؽ سراحهم، فقد عمل ا١تشرع اٞتنائي ا١تغريب 

ختطاؼ مػوت إلتبع ا على رفع العقوبة ُب مثل ىذه اٟتاالت إٔب السجن ا١تؤبد أك اإلعداـ ُب حالة ما إذا
 ..جـ 474 طبقا للفصلالقاصػر 

ستعماؿ عنف إختطف أك غرر بقاصر تقل سنو عن ٙتاف عشرة سنة بدكف أغَت أف عقوبة اٞتا٘ب ٗتفف إذا      
أك هتديد أك تدليس، إذ يعاقب ُب ىذه اٟتالة باٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات، كغرامة من مائتُت إٔب 

 ٜتسمائة درىم.
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 أوال
 معيار األثر المترتب عن فعل الخطف في ترتيب المسوؤلية الجزائية 

أنو ٓب يتطرؽ إٔب بعض اَلثار اليت قد تًتتب عن  وا اإلطار، ىذعلى ا١تشرع ا١تغريب ُب ى كما يؤخذ     
 .ٕتار فيوإلغتصاب أك ىتك العرض أك تسخَت ا١تخطوؼ لؤلعماؿ اإلباحية أك اإلختطاؼ، كاإلا

 263فنجد ضمن القانوف اٞتزائرم أنو تطبق على الفاعل العقوبة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة األكٔب من ا١تادة     
من ىذا القانوف، إذ تعرض القاصر ا١تخطوؼ إٔب تعذيب أك عنف جنسي أك كاف الدافع إٔب ا٠تطف ىو تسديد 

التخفيف ا١تنصوص علها ُب ىذا القانوف مع فدية أك إذ ترتب عليو كفاة الضحية. ال يستفيد اٞتا٘ب من ظركؼ 
 أدناه". 194مراعاة أحكاـ ا١تادة 

 ٖتت عنواف اإلعتداء الرابع كتشدد ا١تشرع ا١توريتا٘ب ُب تقرير العقوبة ١ترتكب ىذا بالفعل ٔتوجب الفصل      

 عشر من بالسجن يعاقب بأنو " 54الطفل با١تادة  حجز ك خطف كحيد بعنواف  الطفل ضمن فرع حرية على

 ا١تختصة السلطات من أمر دكف طفبل أك ٭تجز ٭تبس أك ٮتطف أك يوقف من كل سنة عشرين إٔب سنوات

 .بالقانوف ا١تقررة اٟتاالت كخارج

 تكوف فإف العقوبة أخذه، يـو من السابع اليـو ٘تاـ قبل اجوز أك ابوس الطفل سراح أطلق إذا أنو غَت    

 .أكقية 400.000 إٔب 200.000 من كغرامة اٟتبس من سنوات ثبلث

 .األطفاؿ حق بو ُب يقاـ الذم كاإلسًتقاؽ كالرىن كاإلستبداؿ القهرم كالتحويل التجارة على العقوبة نفس تطبق
كقد فصل ا١تشرع ا١توريتا٘ب ُب تقدير اٞتزاء بإختبلؼ األثار ا١تًتتبة عن حالة ا٠تطف مساير توجو ا١تشرع       

 عشرة ٜتس من بالسجن 54 ا١تادة ُب عليها ا١تنصوص اٞترٯتة على بأنو " يعاقب  55اٞتزائرم كىذا ٔتوجب ا١تادة 

عن  ٧تمت أك عمدا بو أيٟتقت مستمرة عاىة أك مستمر بتشويو أصيب الطفل كاف إذا سنة عشرين سنة  إٔب
 .الدكاء أك الغذاء من اٟترماف عن أك اٟتبس ظركؼ

 معامبلت كحشية.  أك تعذيب صحبها أك سبقها إذا األشغاؿ مع سنوات ٙتاف بالسجن عليها يعاقب
 .ىذا ما يعكس كجود لعدة صور للقوؿ ٔتدل ٖتقق ا١تتابعة اٞتزائية 
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 ثــانيا  
 التجريم ضمن صور السلوكُمشتمالت 

جاءت صور السلوؾ ٤تل التحديد ٔتا يتضمن أكّب ٛتاية ليشمل التجرٙب عدة صور ٭تتمل أف يسلكها        
اٞتا٘ب كىي ُب كلها شكل خطرا علي سلوكو كشخصيتو، ىذا من جهة كمن جهة أخرل ٧تد إستفحاؿ الظاىرة  

رٙب الذم يشمل كل صورة من صور اإلنتهاكات على ُب ٣تتمع ما كألجل القضاء عليها تتعدد ٪تاذج التج
الطفل، كاليت عنيت ّٔا منظمات إنسانية دكلية من خبلؿ تدخلها ُب اٟتد من ىذه اإلنتهاكات ىذا التدخل 
الذم يأخذ الطابع اإلنسا٘ب كالدعم ا١تؤسساٌب لكل ىيئة تضمن حقوؽ األطفاؿ سواء كاف ماليا أك تشريعيا، 

ا١توريتا٘ب بإصدار قانوف اٟتماية اٞتنائية للطفل ٔتا يكفل القضاء على صور السلوؾ آّـر  ككنموذج لذلك التشريع
 اليت كجدت آّتمع ا١توريتا٘ب بيئة حاضنة لو بإستفحاؿ ظاىرة ٕتارة األطفاؿ .  

٘تت من  كتفصيل ذلك ٧تد ا١تشرع ا١توريتا٘ب من ضمن التشريعات ا١تغاربية قد تشدد ُب توقيع العقوبة إذ ما    
 على يعاقب بأنو " 56 طرؼ ٣تموعة منظمة كىذا التحػديد جػاء ٔتا يتوافق كطبيعة آّتمع ا١تػوريتا٘ب ٔتوجب ا١تادة

أك  منظمة عصابة طرؼ من مرتكبة كانت إذا سنة كعشرين أربع بالسجن 54 ا١تادة ُب عليها ا١تنصوص اٞترٯتة
 .أطفاؿ عدة حق ُب أرتكبت

 جناية إرتكاب أكتسهيل إلعداد إما رىينة مأخوذا اجوز أك ا١توقوؼ الطفل كاف إذا نفسها العقوبة كتطبق    

 إٔب سعيا أك جنحة أك جناية ٤ترض ُب شريك أك مباشر تّبئة لضماف أك فرار على للمساعدة كإما جنحة، أك

كىو ما ٓب تغفلو    .مغـر دفع كخاصة أكشرط، أمر تنفيذ على للحصوؿ كإما منهما، ألم العقوبة من اٞتناة تأمُت
بأنو " يعاقب بالسجن ا١تؤبد 1مكرر293إرادة ا١تشرع اٞتزائرم بتشديد اٞتزاء، كإعطاء كصف اٞتناية طبقا للمادة 

كل من ٮتطف أك ٭تاكؿ خطف قاصر ٓب يكمل ٙتاٗب عشر سنة عن طريق العنف أك التهديد أك اإلستدراج أك 
 غَتىا من الوسائل.
ا٠تطف أك اإلبعاد إما بالعنف أك التهديد أك بإستعماؿ التحايل لغرض اإلستدراج، جاعبل إذ يشًتط أف يتم 

 ا١تشرع صورا أخرل ليشملها السلوؾ ٤تل التجرٙب.
ك ٚتيع األكضاع  تقتضى جرٯتة إبعاد  القاصر توافر القصد اٞتنائي بعيدان عن الدكافع، ففعل اإلبعاد يكفى       

ط ا١تشػرع أم قيد للمػتابعة اٞتزائية، باإلضػافة إٔب أنو ٓب يشًتط أف يػكوف ىذا الطفل ٖتت لقػياـ اٞتػرٯتة، كٓب يشػًت 
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أك أنو ٖتت رعاية أحد٫تا اكـو لو ْتضانة اإلبن. مع أف ٥تالفة أحكاـ اٟتضانة ٖتكمها  .247رعاية كالديو
 قواعد خاصة .

 الفرع العاشر
 جرائم مخالفة أحكام الحضانة 

، 248تدخل ا١تشػرعوف ا١تغاربيوف ٟتماية مصلحة اضوف من خػبلؿ ٕترٙب األفعاؿ ا١تخػالفة ألحكاـ اٟتضانة      
 كتتمثل ىذه اٞترائم ُب:

أك  249جرٯتة اإلمتناع عن تسليم الطفل إٔب حاضنو، الذم قضي ُب شأنو ْتكم مشموؿ بالنفاذ ا١تعجل -      
 من حاضنو، أك ٛتل الغَت على ذلك.ْتكم هنائي. كجرٯتة إختطاؼ اضوف 

من ؽ.ع.ج جزاء لذلك  327كىذه اٟتماية اٞتزائية من نوع خاص، من كوف الطفل قاصر، إذ قررت ا١تادة    
اٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس سنوات، لكل من يرفض تسليم طفل إٔب من لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو بعد أف كضع 

 التالية:ٖتت رعايتو بصفة مؤقتة، ٖتت الشركط 

                                                           

 2009برسم سنة  آّلس عن حالة حقوؽ اإلنساف با١تغرب كحصيلة عمللمجلس االستشارم ٟتقوؽ اإلنساف ٦تا جاء بالتقرير السنوم ل -247
ألبوين ،الرباط ،بأنو " أصبحت ظاىرة إختطاؼ األطفاؿ من قبل أحد الوالدين تعرؼ إنتشارا كاسعا خبلؿ العقود األخَتة حيث غالبا ما يعمد أحد ا

ك التأثَت عليو ليسهل عليو اصطحابو معو إٔب بلده األصلي، فيصبح بذلك اٌلذم حـر من حقو ُب اٟتضانة إٔب إستغبلؿ صغر سن الطفل ٤تاكال بذل
قة الزكجية، الطفل كوسيلة لبلنتقاـ كأداة للضغط على الطرؼ اَلخر من أجل إرغامو على تقدٙب بعض التنازالت ا١تتعلقة باٟتقوؽ ا١ترتبطة بإهناء العبل

 تلط اكّب نسبة من ٣تموع األطفاؿ ا١تختطفُت على الصعيد الدكٕب.حيث ٘تثل نسبة األطفاؿ ا١تختطفُت كالنإتُت عن زكاج ٥ت
ية كألجل حل ىذه اإلشكالية اليت ٗتلق الكثَت من ا١تعاناة كاإلنعكاسات ا٠تطَتة سواء على نفسية الطفل الذم حـر من أحد أبويو أك على نفس     

ل آّتمع الدكٕب على إ٬تاد إطار قانو٘ب ١تعاٞتة قضايا النقل غَت ا١تشركع األب اَلخر الذم يتجرع مرارة حرمانو من فلذة كبده بدكف حق، فقد عم
الىام حوؿ  لؤلطفاؿ، يتجلى بشكل أساسي ُب ٣تموعة من االتفاقيات الدكلية كالثنائية اليت أبرمت منذ بداية الثمانينيات كتأٌب ُب مقدمتها اتفاقية

كاليت تضمنت العديد من اإلجراءات اليت من شأهنا تامُت إرجاع األطفاؿ الذين نقلوا أك  1980نة ا١تظاىر ا١تدنية لئلختطاؼ الدكٕب لؤلطفاؿ ا١تّبمة س
أجل  ًب اإلحتفاظ ّٔم بطريقة غَت مشركعة ُب إحدل الدكؿ ا١تتعاقدة حيث أعطت ىذه اإلتفاقية صبلحيات كاسعة للسلطتُت القضائية كاإلدارية من

 تقدير مدل مصلحة الطفل ُب الرجوع.
فإنو قد أبـر بعض اإلتفاقيات الثنائية من أجل ىذه اإلشكالية،  -السالفة الذكر -كعلى الرغم من عدـ مصادقة ا١تغرب على إتفاقية "الىام"      

ىا إلرجاع للنقل غَت ا١تشركع ألطفاؿ كاإلجراءات اليت ٬تب اٗتاذ 25، اليت تطرقت ُب مادهتا 1981نذكر من بينها اإلتفاقية ا١تغربية الفرنسية لسنة 
 الطفل إٔب مكاف إقامتو االعتيادية ككذلك االتفاقية ا١تغربية اإلسبانية اليت عاٞتت قضايا النقل غَت ا١تشركع لؤلطفاؿ بُت البلدين".

من قانوف األسرة  اٞتزائرم فإف " اٟتضانة ىي رعاية الولد كتعليمو كالقياـ بًتبيتو على دين أبيو كالسهر على ٛتايتو كحفظو  62كطبقا للمادة  - 248
الية صحة كخلقا. "؛ معٍت اٟتضانة كذلك أهنا " ٖتمل لفاضة معٌت جسدم عاطفي ٤تض لذلك كيفها البعض على أهنا كظيفة بيولوجية غذائية كأهنا ك 

عٌت أهنا "خدمة مادية " ترمي إٔب اٟتماية اٞتسدية للطفل كتلبية حاجاتو ا١تادية كحفظو كإمساكو كمنحو الطعاـ كتنظيف جسمو كغسل عاطفية، ٔت
 . 92ثيابو فضبل عن العناية الرؤكمة كضمو إٔب الصدر كاٟتديث معو كمداعبتو ."ٛتيدك زكية، مصلحة اضوف ...، ا١ترجع السابق، ص. 

 . 172، غَت منشور، قرار مشار إليو ُب أحسن بوسقيعة، ا١ترجع السابق، ص. 132607، ملف رقم 16/06/1996اكمة العليا،غ.ج،   - 249
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 ٬تب أف يكوف الطفل قد ككل إٔب الغَت، كما لو ًب توكيلو إٔب مربية أك مرضعة. -       
كجوب ا١تطالبة بو ٦تن لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو كىو الشخص الذم يتمتع ْتق اٟتضانة سواء كاف األب  -       

 .250أك األـ أك غَتىم ٦تن ٢تم اٟتق فيها
م الطفل، كٯتثل الركن ا١تادم للجرٯتة سواء عن طريق إمتناع  عن إرجاعو، أكعن كجوب قياـ عدـ تسلي -        

تعيُت مكاف تواجده.كالركن ا١تعنوم ا١تتطلب ىو تعمد رفض التسليم، أك اإلمتناع عن اإلدالء با١تكاف الذم يوجد 
 فيو الطفل.

ُب شأف حضانتو ْتكم  من ؽ.ع  اٞتزائرم كل من يرفض تسليم طفل، قضي 328كتعاقب كذلك ا١تادة     
مشموؿ بالنفاذ ا١تعجل أك ْتكم هنائي إٔب من صدر اٟتكم لصاٟتو، بعقوبة اٟتبس من شهر إٔب سنة كبغرامة من 

 دج.100.000إٔب  20.000
فيجب لقياـ ىذه اٞترٯتة توافر الركن ا١تادم الذم يأت على أربعة أشكاؿ األكؿ: كىو إمتناع من كاف       

طفل عن تسليمو، إٔب من أككلت إليو حضانتو ْتكم قضائي، ك الثا٘ب إبعاد قاصر،  موضوعا ٖتت رعايتو
 سنوات ثبلث إٔب اٟتبس عقوبة كالثالث خطف القاصر، كالرابع ٛتل الغَت على خطف القاصر أك إبعاده. كتزاد

  .اٞتا٘ب عن األبوية السلطة أسقطت قد كانت إذا
على  .ـ.جـ 477الفصل  ا١تشرع ا١تغريب ضمن   ىذه اٟتالة فقد نصكألجل ضماف ٛتاية الطفل ُب مثل        

أنو "إذا صدر حكم قضائي باٟتضانة ككاف هنائيا أك نافذا بصفة مؤقتة، فإف األب أك األـ أك أم شخص ٯتتنع 
ختطفو أك غرر بو، كلو دكف تدليس أك عنف أك إعن تقدٙب القاصر إٔب من لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو ككذلك إذا 

ختطافو ٦تن عهد إليو ْتضانتو أك من ا١تكاف الذم كضعو فيو، فإنو يعاقب باٟتبس إل غَته على التغرير بو أك ٛت
 من شهر إٔب سنة كغرامة من مائتُت إٔب ألف درىم".

غَت أف ىذه العقوبة ٯتكن أف ترفع إٔب ثبلث سنوات إذا كاف مرتكب ىذه اٞترٯتة قد حـر من الوالية       
تعاقب كل من تعمد إخفاء قاصر ٥تطوؼ أك  .ـ.جـ 478ى القاصػر، كلتعػزيز ىذه اٟتماية، فإف ا١تادة األبوية عل

مهرب أك مغرر بو أك ىارب من سلطة من ٢تم الوالية القانونية عليو، ككذلك من تعمد هتريبو من البحث عنو 
ما  دل ىاتُت العقوبتُت فقط.باٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات كغرامة من مائتُت إٔب ٜتسمائة درىم أك بإح

 يعكس التوسع ُب ٣تاؿ التجرٙب ٔتا يضمن اٟتماية بالتشريع ا١تغريب .

                                                           
من قانوف األسرة اليت تبُت أصحاب اٟتق ُب اٟتضانة " األـ أكٔب ْتضانة كلدىا ٍب األب ٍب اٞتدة ألـ ٍب اٞتدة ألب  ٍب ا٠تالة  64نص ا١تادة  - 250

 العمة ٍب األقربوف درجة مع مراعاة مصلحة اضوف ُب كل ذلك  كعلى القاضي عندما ٭تكم بإسناد اٟتضانة أف ٭تكم ْتق الزيارة." ٍب
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ككفر ا١تشرع اٞتزائرم ضمانة أخرل من خبلؿ اإلطبلع على  اإلتفاقية ا١توقعة بُت اٞتزائر كفرنسا، بشأف       
ا١تادة السابعة لتنص على أنو " يتعرض الوالد ، ٧تد أف 251أطفاؿ الزكاج ا١تختلط الواقع بُت اٞتزائريُت كالفرنسيات

اٟتاضن للمتابعات اٞتزائية ا٠تاصة بعدـ تسليم األطفاؿ اليت تنص كتعاقب عليها التشريعات اٞتزائية ُب كليت 
 الدكلتُت عندما يرفض ٦تارسة حق الزيارة".

إلمتناع عن تنفيذ اٟتكم، كرفض كعليو من قراءة ىذه النصوص  إذا قاـ الطرؼ اكـو لو ْتق اٟتضانة با      
٘تكُت الطرؼ األخر من ٦تارسة حق الزيارة ُب الزماف كا١تكاف كالكيفية اليت حددىا اٟتكم فإنو يكوف قد تصرؼ 
بشكل يؤدم إٔب إقًتاؼ جرٯتة ٘تس بنظاـ األسرة، كيؤدم إٔب متابعة الطرؼ الرافض كا١تمتنع كمعاقبتو كفقا 

.بل ذىبت ا١تمارسات القضائية إٔب 252ّترٯتة اإلمتناع عن تسليم الطفل اضوفللتشريعات اٞتزائية ا١تتعلقة 
 .253التشديد ُب تقرير العقاب بإصدار أكامر بالقبض للمتهمُت كما ٢تا من أثر  ُب ٖتقيق السياسة  اٞتزائية

ا١تتعلق بإحداث جرٯتة عدـ  1962مام  24ا١تؤرٌخ ُب  2القانوف عدد  كقد جـر ا١تشرع التونسي ٔتوجب      
بات كيعتّب  بالسجن كا٠تطية كذلك ألف ىذا الفعل يعٌد ٥تالفة ٟتكم قضائي كقيت أك ا١تعاقبةاضوف  إحضار
 توا١تتمثلة ُب البقاء على صل ٟتقوؽ أحد األبوين كخاصة ٟتقوؽ الطفل، إذ يتناَب مع مصلحتو الفضلى مساسا

 .أبويو رغم طبلقهما بلبك

 أوال
 ومدلول الحضانة ةالحكم القاضي بالنفق ةطبيع

، كمن ٙتة يطبق حكم 254كيأخذ مفهـو اٟتضانة ضمن التشريع اٞتزائرم مدلوؿ أكسع، ليشمل حق الزيارة   
من ؽ.ع حىت ُب حالة عدـ إحًتاـ حكم يتعلق ْتق الزيارة، لتشمل اٟتماية حىت ىذا الوضع  كعدد  328ا١تادة 

                                                           
ريُت إتفاقية بُت حكومة اٞتمهورية اٞتزائرية كحكومة اٞتمهورية الفرنسية، ا١تتعلقة بوضعية األطفاؿ النإتة عن الزكاج ا١تختلط بُت اٞتزائ - 251

 .1988، سنة 30ك رقم  28، ج.ر رقم 1988يونيو سنة  21ا١توافق  1407ذم القعدة عاـ  7فرنسيُت ُب حالة اإلنفصاؿ ٤تررة بتاريخكال
 .129-128، ص .1982عبد العزيز سعد، اٞترائم األخبلقية ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم، الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، اٞتزائر،   - 252
253

 .402.، ص 09، ملحق رقم 12/ 04950، فهرس  2012/ 06/ ٤17تكمة ٤تكمة عُت ك١تاف ، قسم اٞتنح ،  - 

254
تضمن مبدأ مضمونو أنو  " مىت كاف مؤدل نص   287آّلة القضائية، العدد األكؿ، ص.  26/06/1984، قرار بتاريخ 31720ملف رقم   ـ  

مة األب أك األـ أك أم شخص َلخر اليقـو بتسليم قاصر قضى ُب شأف حضانتو ٔتوجب حكم ع ، ىو أنو يعاقب باٟتبس كالغرا من ؽ 328ا١تادة 
بنو ١تدة ، إٔب من لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو كمن ٙتة فاف أب القاصر ، الذم ٖتصل بطلب منو على أمر رئيس اكمة ، يسمح لو ٔتقتضاه أف ٭تتفظ با

 اء ٔتا ٮتالف ىذا ا١تبدأ يعد خرقا للقانوف.( يـو اليعد مرتكب ٢تذه اٞترٯتة ، كإف القض15)

يوما فإف قضاة اإلستئناؼ  15أنا الطاعن، إذف لو ٔتوجب أمر من رئيس اكمة  لبلحتفاظ بإبنو القاصر ١تدة  -ُب قضية اٟتاؿ  -ك١تا كاف ثابتا 
ا النص عليو ، ككاف لذلك نعيو على قرارىم بالوجو من ؽ.ع ، ٓب يكوف على صواب ُب تطبيق ىذ 328بإدانتهم للطاعن كاٟتكم عليو كفقا للمادة 

 ا١تثار من طرفو  با٠تطأ ُب تطبيق القانوف، مؤسسا كُب ٤تلو..
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يشكل الركن ا١تادم ٢تذه ٞترٯتة، لينطبق عليها الوصف اٞتزائي، كبالتإب ٖتمل ا١تشرع أشكاؿ السلوؾ الذم 
 ا١تسؤكلية اٞتزائية.

الطفل الواجب ٟتقوؽ  مساسايعتّب كونو بات   ٟتكم قضائي كقيت أككأخذ ا١تشرع التونسي بأم ٥تالفة       
يو كما لذلك من ضماف حد أدٗب مراعاة نفسيتو كتكوين شخصيتو ُب ىذا السن ألجل ضماف بقاء إتصالو بوالد

نظرا لطابع اإلستعجاؿ اٟتكم الوقيت لظركؼ  من التواصل الركحي مع اضوف بالرغم من إنفصاؿ كالديو.
نهائي أك ال ،باٟتضانة كنفسية الطفل، كىي نفس الغاية اليت إعتمدىا ا١تشرع ا١تغريب بأخذه بطبيعة اٟتكم القاضي

 .  ة الوضع كضماف ٟتماية التواصل كعدـ إىداره بفعل اإلمتناعإدراؾ أل٫تي نافذ بصفة مؤقتة،ال

 ثانيــا
 حالة إمتناع المحضون عن مرافقة من تقرر حق الزيارة لو    

كىو الوضع الكثَت اٟتصوؿ ُب الواقع  إذ كثَت ما ٯتتنع اضوف من مرافقة من تقرر حق الزيارة لو أك من       
تقرر إسناد اٟتضانة لو كونو تعلق بالشخص الذم سبق كأف ألف معاشرتو كإرتاحة نفسو ١تعاشرتو أكثر، كنتيجة 

جديد التستوعبو ضركؼ اٟتاؿ كفق لنماء  لتغَت ا١تراكز القانونية ٔتوجب حكم قضائي يصبح الطفل أماـ كضع
شخصيتو كحاؿ سنو،  فأماـ ىذا الوضع ٓب ٧تد تنصيص ضمن التشريع اٞتزائرم أك ا١تغريب على حالة اإلمتناع 

 أممن طرؼ اضوف ٔتناسبة تنفيذ حق الزيارة أك التسليم نتيجة لعدـ تقبلو للوضع اٞتديد كىذا دكف تدخل 
 ت عالقة لتنفيذ األحكاـ القضائية. طرؼ ٦تا ٬تعلنا أماـ حاال

اضوف الذىاب ٓتبلؼ ا١تشرع التونسي الذم كضع حبل لذلك الذم نص  على اٟتالة  اليت يرفض فيها       
أخذ رأم الطفل ُب   10فصلها ُب  ٣تلة ٛتاية الطفلفقضت    مع األـ اليت قضت اكمة بإسناد اٟتضانة إليو

كٌل ما ٮتٌصو كذلك كفقا لسنو كلدرجة نضجو. لذا إذا رفض اضوف الذىاب مع األـ اليت قضت اكمة 
على ذلك حفاظا على توازنو النفسي كاإلجتماعي "كإعتبارا ١تصلحة بإسناد اٟتضانة إليها، فإنٌو ال ٬توز جّبه 

ىذه ا١تصلحة  اليت ٬تب مراعاهتا ُب كل  من ـ.ح.ط 4الفصل ك  ـ.أ.ش 67الفصل الطفل الفضلى كىذا ٔتوجب 
القرارات اليت يٌتخذىا القاضي ُب شأف الطفل  ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم الذم سكت عن ىذه اٟتالة ٦تا ٬تعل 
القاضي اٞتزائي ُب تردد بإعماؿ النص أك تركو إلمتناع الطفل عن العودة إٔب الشخص الذم أككل لو حق 

 اٟتضانة.

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=34
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=34
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=34
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=34
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ىذا فيما يتعلق ٔتجاؿ ٛتاية أفراد األسرة، ليوسع ا١تشرع ا١تغاريب ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية ٔتا يشمل العبلقات        
 األسرية فيما يتعلق بصلة القرابػة.

 طلب الثانيالم
 الجـرائم الماسة بصلة القـرابة وباعتبار األسرة

على ٕترٙب بعض األفعاؿ اليت ٗتل بالتزامات الفرد ٨تو  ، نص255رعاية من ا١تشرع العقايب للركابط العائلية       
 الزكاج بُت األشخاص لقد منعت الشريعة اإلسبلميةأقاربو كمن ىذه اٞترائم: جرٯتة الفاحشة بُت ذكم ااـر ك 

 
 . 256كانت قرابة مصاىرة أك رضاع الذين تربط بينهم عبلقة قرابة سواء كانت قرابة دموية أك 

جتماعية كتوارد فكرة إلالعزلة ا ،عن زٗب ااـر النإتةضرار ألا من بُت فأ  ف ُب علم النفسيقوؿ ا١تختصو ك      
. ىذا ما يفسر كيؤكد أف زٗب ااـر يؤدل غالبا إٔب نتائج مدمرة  257كالشعور بالنقصنتحار كتعاطي ا١تخدرات إلا

 .258للشخص كآّتمع على حد سواء
ستهجانا داخل إ زنا كتلقى خارج اإلطار الشرعي الذم رٝتو اإلسبلـ ٢تا تعتّبكعليو فإف أية عبلقة جنسية        

، ألف الزنا بااـر يؤدم إٔب تدمَت األسرة آّتمع كمنتهى التفاحش ُب ىذه اٞترٯتة أف ترتكب كتشتيت  بُت ااـر
ن اٞترائم ا١تاسة بصلة القرابة خطورة ع والتقل الجرائم الماسة بإعتبار األسرة .259أفراد األسرة بُت أكاصر الرٛتة 

 كفق ما يأٌب بيانو.

                                                           
سورة  لقد إعتنت الشريعة اإلسبلمية بالقرابة أشد عناية إذ كردت آيات قرآنية كثَتة كأحاديث متعددة ٖتافظ على أكاصر القرابة كتقويتها.مثبل -255

كمن األحاديث اليت تدعوا لذلك أف رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قاؿ " من أحب أف يبسط لو ُب رزقو  22سورة ٤تمد اَلية  ،36النساء اَلية  
منو"  03ة ك ينشأ لو ُب أثره فليصل رٛتو " عن أيب ىريرة، صحيح البخارم، كقد أكد ا١تشرع ُب قانوف األسرة الدكر اإلجتماعي لؤلسرة بنص ا١تاد

 تعتمد األسرة ُب حياهتا على الًتابط كالتكافل كحسن ا١تعاشرة كالًتبية اٟتسنة كحسن ا٠تلق كنبذ اَلفات اإلجتماعية" 
حًتامهم، كقد ينشأ عن ا١تعاشرة الزكجية خصومات إإٔب األقارب ك  تعتّب القرابة مانعا من موانع الزكاج كذلك ألف اإلسبلـ أمر باإلحساف - 256

اإلحساف ا١تذكور ككجوب صلة األرحاـ ٍب إف عوامل  إٔب الكراىية كالتباغض كقد تنتهي بالفراؽ كاالنفصاؿ الشيء الذم يتناَب مع تؤدم كخبلفات
داد  اليت أصيب ّٔا سلفو كيشتد ىذا االستع من الزكجُت اللذين بينهما قرابة، نسبل ضعيفا فيو استعداد إلصابة باألمراض الوراثة ٕتعل النسل ا١تتولد

 ،٤تمد بن معجوز ا١تزغرا٘ب،أحكاـ األسرة ُب الشريعة اإلسبلمية كفق مدكنة األحواؿ الشخصية .كٗتف كلما بعدت شتدت القرابة بُت الزكجُتإكلما 
 .56. ، ص1977 ،مطابع النجاج ،الدار البيضاء ، 1ج 

257
 .32 .، ص1996سكندرية، غتصاب، دار الفكر اٞتامعي، اإلإلة اسيكولوجيٌ  ،توفيق عبد ا١تنعم توفيق  - 

258
 .24. ص ،12/05/2013 ، التونسية،آّلة جرائم زٗب ااـر تضرب ُب تونس.. ١تاذا...كما اٟتٌل؟ ،صديق ٤تمد  - 
259
 العائلة اليت ىي نواة آّتمع كأساسو، فبل يقاـ آّتمع إال بقياـ أسر ف من ا١تقاصد األساسية لصيانة العرض ُب الشريعة اإلسبلمية صيانةأحيث ـ  

مقصود التشريع كأساسو منذ نشأتو كتطور رعاية الفرد الذم ىو  جتماعي كهتدؼ الشريعة اإلسبلمية بذلك إٔبإلقوية متماسكة ٖتسن أداء دكرىا ا
 .حسن ا٠تلق ليكوف نواة طيبة للمجتمع بأسره جتماعية صاٟتة تكفل للطفلإبيئة كهتيئة آّاؿ أمامو ُب أطوارىا ا١تختلفة  حياتو ُب

http://oseegenius.pisai.it/psa/search?q=*:*&f=publisher_name:%22%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AC%22
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 الفرع األول 
 الجرائم الماسة بصلة القرابة

تشمل اٞترائم ا١تاسة بصلة القرابة اإلمتناع عن تقدٙب نفقة مقررة قضاء لؤلصوؿ ٛتاية لصلة القرابة بُت الفرع       
كالتخلي عنهم كجرٯتة اإلستيبلء على عناصر الًتكة كاصلو ، كجرٯتة  عدـ التصريح بالوفاة كجػرٯتة ترؾ األصوؿ 

أطراؼ العبلقة األسرية  ُب حق شريك أسرم ضمن األسرة  كقد تشمل أسوء اٞترائم اليت ٯتكن أف يرتكبها أحد
، 260ألف كل طرؼ مطالب باٟتفاض ما أمكن بصلة القرابة ُب شكلها الضيق أك ا١توسع سواء أخبلقيا أك قانونيا 

القانوف كتنبذىا الطباع البشرية  كالذم  ة الفاحشة بُت ااـر  من أخطر ا١تسائل اليت جرمهاكلذلك تعد جرٯت
 تأت دراستها أكال.

 أوال
 جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم )سفاح المحارم( 

/ 06 /17ا١تػؤرخ ُب 47-75بالرغم من ٕترٙب ا١تشرع اٞتزائرم الفاحشة بُت ذكم اػاـر ٔتوجب األمر رقم        

261مكرر 337ُب مادة كحيدة ىي ا١تادة  1975
01 -14رقم ا١تعدلة بالقانوف   

، فإف ىذه اٞترٯتة ُب تزايد 262
 .   263مستمر

، كل ما ىنالك أنو اعتّب من  بالرجوع إٔب القانوف اٞتنائي ا١تغريب ٧تده ال يتحدث عن جرٯتة إٝتها زناك       ااـر
ظرفا من ظركؼ التشديد ُب بعض اٞترائم الواقعة على  "الضحيةخبلؿ بعض النصوص صفة "أصل الطفل 

 .غتصابإلبالنسبة ٞترائم ىتك العرض كا القاصر، كما ىو الشأف
مكرر من ؽ.ع اٞتزائرم على أنو " تعتّب الفواحش بُت ذكل ااـر العبلقات اٞتنسية  337كنصت ا١تادة       

 اليت ترتكب بُت: 
 صوؿ،األقارب من الفركع أك األ -1

                                                           
260
 .14، ص. 2011/ 10/11، جريدة الصباح، ٠تيانات الزكجية ُب تونس صور حزينةامصطفى ا٢تيصة،  - 
 زكية، ٤تاضرات، ...، ا١ترجع السابق. ٛتيدك  - 261
 8ا١توافق   1386صفر عاـ  18ا١تؤرخ ُب  156ػ 66يعدؿ كيتمم األمر رقم  ،2014فّباير سنة  4ا١توافق  1435ربيع الثا٘ب عاـ  04مؤرخ ُب  - 262

 .كا١تتضمن قانوف العقوبات 1966يونيو سنة 
ك  2006با١تائة من قضايا زنا ااـر تتعلق بإعتداء اَلباء على بناهتن، كًب إحصاء خبلؿ الفًتة بُت سنة  80كىذا ما بينتو اإلحصائيات بأف - 263

 ضحية. 126أكثر من  2009
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 اإلخوة كاألخوات األشقاء من األب أك األـ ،  -2
 بُت شخص كابن أحد إخوتو أك أخواتو من األب أك األـ أك مع أحد فركعو،  -3
 األـ أك األب كالزكج أك الزكجة كاألرمل أك أرملة ابنو أك مع أحد أخر من فركعو، -4
 الزكج األخر،كالد الزكج أك الزكجة أك زكج األـ أك زكجة األب كفركع  -5
 من أشخاص يكوف أحدىم زكجا ألخ أك ألخت.  -6
 10 إٔبكاٟتبس من ٜتس  سنوات  2ك  1سنة ُب اٟتالتُت  20 إٔب تسنوا 10تكوف العقوبة السجن من ك   

 أعبله . 6من سنتُت ُب اٟتالة  سكاٟتب 5ك 4ك  3سنوات ُب اٟتاالت  
العقوبة ا١تقررة للفاحشة ا١ترتكبة بُت األقارب من الفركع  كتطبق على العبلقات اٞتنسية بُت الكافل كا١تكفوؿ

 .كاألصوؿ
 الكفالة. كالكافل سقوط الوالية ك/ أ أككيتضمن اٟتكم ا١تقضي بو ضد األب  أك األـ  

كإشًتاط القرابة العائلية يثَت التساؤؿ بشأف الرضاع ،فهل ٭تـر من الرضاع ما ٭تػـر مػن النسب، قياسا على      
؟ يكوف اٞتواب بنعم، ك قد أجاز الفقو ىذا القياس مع حصر التحرٙب ُب الطفل الرضيع كحده دكف  264الزكاج

من ؽ.أ بنصها "يعد الطفل الرضيع كحده دكف إخوتو كأخواتو كلدا  28. كىذا عمبل با١تادة 265إخوتو كأخواتو
 للمرضعة كزكجها كأخا ٞتميع أكالدىا كيسرل التحرٙب عليو كعلى فركعو".

مكرر سبعة حاالت ٗتتلف درجة العقوبة بُت آّرمُت، مراعاة لدرجة  337كقد حدد ا١تشرع اٞتزائرم ُب ا١تادة     
سنة فإف العقوبة  18القرابة فيها، كإذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد، على شخص قاصر يبلغ من العمر 

من نفس ا١تادة، كما أف ىذه  3ا للفقرة ا١تفركضة على الراشد تفوؽ كجوبا العقوبة على الشخص القاصر،طبق
ٓب تشر إٔب سن  337اٞترٯتة تكوف قائمة حىت ك لو كاف أحد طرفيها ٓب يبلغ سن الرشد اٞتزائي، ألف ا١تادة 

 معينة، خبلفا ٞترٯتيت ىتك العرض ك الفعل ا١تخل باٟتياء.
ؽ.ج " بأف كل  490د حيث ينص الفصل بُت اٞتناة ُب جرٯتة الفسا عتبار عبلقة القرابةإلٓب يأخذ بعُت اك      
كيعاقب عليها باٟتبس من شهر  مرأة ال تربط بينهما عبلقة الزكجية تكوف جرٯتة الفسادإجنسية بُت رجل ك  عبلقة

تابع ٢تذا الفصل إٔب تشديد عقوبة اٞتناة إذا كانت تربطهم  كاحد إٔب سنة.." كٓب تتم اإلشارة ُب أم مقتضى

                                                           
من قانوف األسرة " يعد الطفل الرضيع كحده دكف  28من قانوف األسرة " ٭تـر من الرضاع ما ٭تـر من النسب ". كتنص ا١تادة  27تنص ا١تادة  -264

تطبق على أنو  14/02كأخواتو كلدا للمرضعة كزكجها كأخا ٞتميع أكالدىا، كيسرل التحرٙب عليو كعلى فركعو."ك٦تا جاء بتعديل ؽ ع اٞتزائرم  إخوتو
 .    العبلقات اٞتنسية بُت الكافل ك ا١تكفوؿ العقوبة ا١تقررة للفاحشة ا١ترتكبة بُت األقارب من الفركع ك األصوؿ

 .134جيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاص،  ا١ترجع السابق، ص . أحسن بوسقيعة، الو  - 265
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ا١تغريب من جرٯتة  يظهر بشكل كاضح غياب ٛتاية أكاصر القرابة ُب القانوف اٞتنائي األمر الذم عبلقة قرابة،
 . 266فضيعة تستهجنها األخبلؽ

كتفى باإلشارة إأٌما بالٌنسبة للقانوف الٌتونسي، فإنٌو ٓب ٬تٌرـ العبلقات اٞتنسٌية العائلٌية عامة بنٌص خاٌص، بل      
ـ.أ.ش الٌتزكج باألصوؿ كالفركع كاألخوات كفركع األٌخ كفركع  15إليها صلب نصوص متفرٌقة، إذ منع الفصل 

األخت معتّبا القرابة من ا١توانع الشرعٌية للٌزكاج، كبذلك فإف كاف الفصل ا١تذكور ٬ترـٌ التزٌكج بأحد أفراد األسرة 
كذلك  267طارا١تشار إليهم آنفا، فمن باب أكٔب أف يعتّب العبلقات اٞتنسٌية غَت الشرعٌية ٣تٌرمة ُب ىذا اإل

من ـ.ح.ط كأحد اٟتاالت ا٠تطرة كا١تهٌددة لصحة الطٌفل كسبلمتو  20كتفى باإلشارة إليها صلب الفصل إ
 البدنٌية .

غتصاب داخل األسرة بصفة صر٭تة كٓب إلكتبعا لذلك فإٌف القانوف اٞتزائي الٌتونسي، ٓب يتطٌرؽ إٔب جرٯتة ا     
كتفى باإلشارة إليها حسب إبل ، ـ.ج  227ينظمها بنٌص خاٌص، رغم الٌتنقيحات ا٢تامة اٌليت تعٌرض ٢تا الفصل 

جٍت عليو ُب جرٯتة ا١تواقعة ػا٘ب من أصوؿ ا١تػـ.ج كظرؼ من ظركؼ الٌتشديد ُب صورة إذا كاف اٞت 229الفصل 
عتداءات بالفواحش "كٖتديدا بالفقرة الثٌانية من القسم الثٌالث من آٌّلة اٞتزائٌية إلابدكف عنف. ٖتت عنواف "ُب 

 .268كاٌليت عنواهنا " ُب االعتداء ٔتا يناُب اٟتياء"
، 5ك 4ك 3سنوات ُب اٟتاالت10إٔب  5كتكوف اٞترٯتة جنحة ُب اٟتاالت األخرل، كتطبق عقوبة اٟتبس من      

كالعقوبة ا١تفركضة على الفاحشة بُت الفركع  .6ٜتس سنوات ُب اٟتالة  5ُت إٔب سنت 2كتطبق عقوبة اٟتبس من 
الكافل سقوط  أككيتضمن اٟتكم ا١تقضي بو ضد األب  أك األـ  باإلظافة إٔب كجوب أف  7كاألصوؿ ُب اٟتالة 

 .، فهذا كلو تشديد ُب ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائيةالكفالة كالوالية ك/أ
ك٧تد أف القانوف الفرنسي ال يعتّب ىذا الفعل جرٯتة، إذا كاف الشخصاف بالغُت سن الرشد اٞتنسي ادد     

  1908لسنة  ًب ٖترٙب الزنا بااـر ُب القانوف اإل٧تليزم بصدكر القانوف اٞتنائي. ك 269سنة( 15)ٓتمسة عشرة 

                                                           
الذم يوقع على من يز٘ب بإحدل ٤تارمو كبُت اٞتزاء الذم يوقع على من  كذلك الشأف بالنسبة للقانوف ا١تصرم الذم ال يفرؽ بدكره ُب اٞتزاء -266
أك من ا١تتولُت تربيتها حيث تكوف العقوبة األشغاؿ الشاقة ا١تؤبدة شريطة  عليهابغَت ٤تارمو، إال ُب األحواؿ اليت يكوف فيها اٞتا٘ب من أصوؿ آٍّت  يز٘ب
كًب االتصاؿ اٞتنسي برضاىا، فبل عقاب على اٞتا٘ب بالعقوبة  فما فوؽ، 18يكوف سن الضحية دكف الثامنة عشرة، أما إذا كانت قد بلغت سن  أف

 ا١تشددة
267
 .64 .ص ،2005 - 2004، ، تونسللقضاء األعلى، رسالة ٗترج با١تعهد األسرمالعنف  ،أميمة حليم   - 
268

 .13ص.  ،1999 – 1998 ،١تعهد األعلى للقضاء، تونسا ٗترج٤تٌمد األسعد راْتي، اٟتماية اٞتزائية للعائلة ُب القانوف التونسي، رسالة ـ  
ٔتا كرد عن العميد كاربونيو بإستنتاجو أف السياسة األسرية الفرنسية ىي، من ٛتيدك زكية، ٤تاضرات...، ا١ترجع السابق. كقد ييّبر ىذا ا١توقف  - 269

 حيث الواقع سياسة أشخاص كليس سياسة أسرة ، سياسة حقوؽ كليس سياسة مؤسسة.
- Cf. CARBONNIER  Jean," La France a une politique familiale qui est; en fait; une politique des 
personnes plutôt que de la famille, des droits subjectifs plutôt que de l’institution.", Droit civil, T2 la 
famille, l’enfant, le couple, 20

e
 édi,P.U.F., 1999, p.27.   
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 .270بنها كاألخ كأختوإبنتو كاألـ ك إمثل األب ك ا١تقربُت  ـر العبلقات اٞتنسية اليت ٖتدث بُت األقارب٭تكالذم 

 عنصر الرضا كعامل تقديري لقيام الجريمة/ 1

، كل عبلقة جنسية تقع  337إعتّب ا١تشرع اٞتزائي اٞتزائرم ٔتوجب  ا١تادة         مكرر الفاحشة بُت ذكم ااـر
برضائهما.أم يشًتط أف تتم  العبلقات اٞتنسية برضا الطرفُت بالرغم من عدـ النص  271بُت شخص كأحد ٤تارمو

على شرط الرضا إال أف طبيعة ىذه اٞترٯتة تستلـز توافره، فإذا إنتفى ىذا العنصر ٖتوؿ الفعل، حسب اٟتػالة إٔب 
ارة كفساد األخبلؽ إغتصػاب أك فعل ٥تل باٟتياء كىذا ما يدخل ٖتت تكييف جـر التحريض على الفسق كالدع

272من ؽ.ع، 344ك ا١تادة  342كلو بصفة عرضية اليت اليشًتط فيها عنصر الرضا طبقا لنص ا١تادة 
كبالتإب   

من ؽ.ع ظرفا مشددا للعقاب، إذا دخلت ٖتت كصف  337اددة با١تادة  ك تعتّب إحدل الفئات اليت عددهتا
 من ؽ.ع. 342ا١تادة 

 02فيما قضى بو القضاء اٞتزائرم بقرار صادر عن ٣تلس قضاء تيارت بتاريخ  ك تطبيقات ىذا التفصيل       
بإدانة ا١تتهم على أساس فعل إنتهاؾ عرض قاصر ٓب يبلغ السادسة عشر من عمره كتّبئة ا١تتهمة  2008سبتمّب 

ادة كإعتبارىا ضحية بعد إدانتهما ٔتوجب حكم جزائي سابق على أساس إرتكاب جنحة الفاحشة طبقا لنص ا١ت
مكرر من ؽ.ع، ىذا اٟتكم الذم أعاد تكييف الوقائع من جنحة الزنا كاإلجهاض للمتهمُت إٔب جنحة  337

                                                           
270
على من ٭تاكؿ إجراء اتصاؿ جنسي اٟتد األقصى للعقوبة اليت توقع  ففيما يتعلق بالعقوبات اليت توقع على اٞتا٘ب، فإف القانوف اإل٧تليزم ٬تعلـ  

عشرة من عمرىا، فإف اٟتد األقصى للعقوبة اليت توقع على من  اٟتبس سنتُت، أما إذا كانت الفتاة اليت جرت معها ااكلة دكف الثالثة بإحدل ٤تارمو
أنثى جاكزت السادسة عشرة من عمرىا كل  أصبح القانوف اٞتنائي الّبيطا٘ب يعاقب 1956السجن سبع سنوات، كُب تعديل سنة  ٭تاكؿ ذلك ىو

منو على انو إذا أدين  جنسي معها كفضبل عما تقدـ، فإف ىذا القانوف ينص ُب القسم الثامن كالثبلثُت تصاؿإكٝتحت لرجل من ٤تارمها بإجراء 
بتجريده من كل سلطاتو أك  فإف اكمة ٖتكمرتكاب اٞترٯتة( إالواحد كالعشرين )أك أدين ٔتحاكلة  الرجل ُب جرٯتة الزنا بااـر مع بنت سنها دكف

 .كاليتو عليها
 :من قانوف العقوبات األ١تا٘ب على أف 173تنص ا١تادة       

 .رتكب فعل مع أحد أصولو الصليبيُت على عمود النسب كإف علوا يعاقب باٟتبس حىت ثبلث سنوات أك بالغرامةإكل من   -أ

يعاقب باٟتبس مدة ال تزيد عن السنتُت أك بالغرامة كتسرم  الصليبيُت على عمود النسب كغن علوارتكب فعل الوطء مع أحد أصولو إكل من   -ب
 .بُت اإلخوة األشقاء على أحد٫تا اَلخر انقضت صلة القرابة، كما تسرم ىذه القواعد أيضا على أفعاؿ الوطء ا١ترتكبة ىذه األحكاـ كلو

 .الذين ٓب يبلغوا بعد الثامنة عشرة كقت الفعل ال تسرم األحكاـ السابقة على الفركع كاإلخوة -ج
271
 -بنة زكجتو إزكج األـ ك  -كعمتو  بن األخإ -بن األخت كخالتو إ -بنتو إاألب ك  -اإلبن كأمو  -األخ كأختو  :أ٪تاط القرابة ُب زنا ااـر ىي - 

زكج األخت كأخت -   بنة أخيوإالعم ك  -بنة أختو إا٠تاؿ ك  -بن كزكجة األب إلا -األخ كزكجة أخيو  - بن األخ كزكجة عموإ -زكج البنت كٛتاتو 
 .بن أختوإا٠تاؿ كزكجة   -بن أخيو إالعم كزكجة  -بنة أخت زكجتو إك  الزكج -بن األخت كزكجة خالو إ -بنو إاألب كزكجة  -زكجتو 

 ا١تتضمن قانوف العقوبات. 14/02من القانوف  08ا١تعدلتُت ٔتوجب ا١تادة  272
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الفاحشة، كقد أعاد قضاة آّلس تكييف ىذا اٞتـر إٔب جرٯتة إنتهاؾ عرض قاصر نتيجة إلنعداـ رضا الضحية 
 .273القاصرة ككقوع العنف عليها بالرغم من كوهنا من ذكل ااـر

.كٓب يقيد الفعل 274ك لقياـ ىذه اٞترٯتة ٬تب أف يتم اإلتصاؿ اٞتنسي أساسا بارمُت شرعا بالقرابة كا١تصاىرة    
، مع إشًتاط أف تتم العبلقات اٞتنسية برضا الطرفُت، ىذا اإلتفاؽ الرضائي بُت 275ُب شكل معُت اٞتنسي

ية اإلجرامية لديهم، ا١توجهة أساسا لتحطيم أكاٌصر أصحاب الصفة، ىو مناط التجرٙب، نظران ٠تطورة الرغبة اإلتفاق
 . 276النزعات اإلجرامية ا٠تطَتة اإلعتبار لدل األسرة، اليت تغلفها عبلقات الرٛتة كا١توٌدة بدالن من

مع العلم أف األنثى اليت ترضى كتسمح بإرتكاب الفاحشة معها من أحد أصو٢تا أك فركعها، مع علمها     
سن السادسة عشر تعد مرتكبة ٞترٯتة كطء ارمات كفاعل أصلي، ألف الرضا الصادر من  بالقرابة، ك تكوف فوؽ

 .277ىذه األنثى ال يعتّب سببا مّبرا أك مبيحا ٢تذه اٞترٯتة، أك ينفي ا١تسؤكلية عن اٞتا٘ب أك آٍّت عليها نفسها
كىذا مسايرة للحكمة اليت سنة،  18ك٨تن نأخذ ّٔذا الرأم بالرغم من أف ىذه ا١تادة حددت القاصر ب     

أخذ بو ا١تشرع كىى تشديد ُب ٣تاؿ اٟتماية فلو أخذنا ٓتبلؼ ىذا التحديد فإننا ٩ترج ىذا الفعل من دائرة 
 من ؽ.ع. 342من ؽ.ع كندخلو ضمن  نص ا١تادة  337ٕترٯتو كفقا لنص ا١تادة 

 تباين الطابع الحمائي الجزائي ضمن التشريعين الجزائري والمغربي/ 2

فاٟتكمة التشريعية اليت سعى ا١تشرع اٞتزائرم إٔب تأكيدىا  ضمن ىذا النوع من اٞترائم ٧تدىا تنتفي           
اٞترائم، ٓب يهدؼ من  تشديد ا١تشرع ا١تغريب لعقوبة اٞتا٘ب باعتباره أصبل للضحية ُب ىذهضمن التشريع ا١تغريب، ف

اليت تربط بُت أفراد األسرة كاليت قد تسبب الصبلت اٞتنسية  كرائو ٛتاية أكاصر القرابة كٛتاية العبلقات ا٠تاصة
األطفاؿ  من قبل  عتداءات اٞتنسية ضدإلهنيارىا كإ٪تا كاف ا٢تدؼ من ىذا التشدد ىو زجر اإ بُت أفرادىا إٕب

 من ٕتاه الطفلإكإلخبل٢تم بالثقة اليت كضعت فيهم  ،أصو٢تم ٛتاية للطفل نظرا لضعفو البد٘ب كالنفسي من جهة
 .جهة ثانية

                                                           
 .404، ص . 10، غَت منشور، ملحق رقم 08/ 10592، فهرس رقم 08/ 09/ ٣02تلس قضاء تيارت، غ.ج،   -273
أم بُت الفركع أك األصوؿ، أك اإلخوة كاألخوات األشقاء من األب أك األـ أك بُت شخص كإبن أحد إخوتو أك أخواتو من األب أكاألـ أك مع  -274

لزكجة كاألرامل أك أرملة إبنو أك مع أحد أخر من فركعو، أك كالد الزكج أك الزكجة أك زكج األـ أك زكجة األب أحد فركعو، أك األب أك األـ كالزكج أك ا
 كفركع الزكج األخر، أك من أشخاص يكوف أحدىم زكجا ألخ كألخت. 

 .509،  ص. 2001علي عبد القادر القهوجي، قانوف العقوبات، القسم ا٠تاص، منشورات حلب اٟتقوقية، بَتكت، لبناف،  -275

 
٤تمد ىبلؿ الصادؽ ىبلؿ، أثر الغزك الفكرم على األسرة ا١تسلمة ككيفية مقاكمتو، رسالة مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت، كلية أصوؿ الدين  -276

 .175 -174، ص. 2000كالدعوة بالزقازيق، القاىرة، 
 .264، ص. 1983ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، ٤تمد صبحي ٧تم، رضاء آٍّت عليو ك أثره على ا١تسؤكلية اٞتنائية،   - 277
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بُت اٞتناة ُب جرٯتة  عتبار عبلقة القرابةإلٓب يأخذ بعُت اا١تغريب كما يؤكد صحة ىذا القوؿ ىو أف ا١تشرع         
السابق اإلشارة إليها ٦تا يعكس ٤تدكدية اٟتماية اٞتنائية ألكاصر الرابطة  .ـ.جـ 490الفساد حيث ينص الفصل 

 القرابة.األسرية ٔتجاؿ جرائم ا١تاسة بعبلقات 
 على ا١تشرع ا١تغريب أف يضع نصا خاصا ٬تـر الصبلت يتوجب  فإنو كضماف ّٓاؿ اٟتماية كتأكيدىا     

اٞتنسية بُت األقارب كأف يضع تسمية خاصة ٢تذه اٞترٯتة، لذلك فإنو ٬تب التوسع ُب مدلوؿ الفعل الذم يقـو 
 احية أخرل، فإذا كانت علة التجرٙب ىي ٛتاية التناسلمن العقاب عليو، كمن ن بو زنا ااـر على ٨تو ٭تقق العلة

جدا ال يتجاكز  ما داـ نطاؽ القرابة ٤تصور كأف الغاية من التجرٙب لن تتحقق  كالوقاية من األمراض الوراثية،
، ة ارم أصوؿ الطفل، لذا ٬تب على ا١تشرع أف ٬تـر كل العبلقات ُب ىذه اٞترٯتة كأف ٭تدد بدقة من ىم ااـر

الصلة  اٞتنائي ٬تب أف تكوف ٤تددة بدقة كال يكفي ٖتديد لفظ عاـ مثل كوف الشريك ُب ف نصوص القانوفأل
ارمية كنطاقها بوضوح، كما ٬تب على  اٞتنسية ٤ترما بل ٬تب أف يتكفل التشريع ببياف حدكد ىذه الصلة

278رادعة ا١تشرع أف يفرد ٢تذه اٞترٯتة عقوبات
األسرة  ا١تًتتبة عنها سواء بالنسبة للفرد بالنظر إٔب جسامة األخطار  

 .أك آّتمع
 ثانيــا

 لألصول اإلمتناع عن تقديم النفقة المقررة قضاء 
تفاكتت التشريعات ا١تغاربية ُب تقرير اٟتماية اٞتزائية فيما يتعلق بوجوب تقرير النفقة لؤلصوؿ ، كىذا بُت ما      

األصوؿ كإف علوا متبعا ُب ذلك الغاية من ٕترٙب عدـ اإلنفاؽ على يشمل الوالدين فقط كبُت ما يتعداه ليشمل 
األصوؿ بصفة عامة ، كتفرد التشريع التونسي الذم تعدل ىذا األمر أف إعتّب  كجوب النفقة على األصوؿ ىو 

 التزاـ عقدم ٖتكمو ُب الغالب أحكاـ ك أثار ا١تسؤكلية العقدية.

                                                           
278
الفريق األكؿ: يرل بأف عقوبة الزنا ُب مثل ىذه  :نقسم الفقهاء إٔب فريقُت بشأهناإبالنسبة لعقوبة جرٯتة الزنا بااـر ُب الشريعة اإلسبلمية، فقد  ـ 

الراجح ُب الفقو اإلسبلمي كيقوؿ بو اإلماـ  اصن كٯتثل ىذا التوجو الرأمم للمحصن كاٞتلد لغَت جالزنا عموما أم الر  األحواؿ ىي نفسها عقوبة
عموما فهي القتل سواء كاف الزا٘ب  الفريق الثا٘ب: يرل بأف عقوبة من يز٘ب بإحدل ٤تارمو ٗتتلف عن عقوبة الزنا.الشافعي مالك كأبا حنيفة كاإلماـ

ماؿ اٞتا٘ب فقط،  درة ماؿ اٞتا٘ب كلو، بينما يقصر البعض اَلخر ا١تصادرة على ٜتسالعقوبة مصا ٤تصنا أـ غَت ٤تصن، كيضيف البعض إٔب ىذه
حيث  أف من زنا بإحدل ٤تارمو يقتل ُب ٚتيع األحواؿ فهم الشيعػة =اإلثٌت عشرية، كلكل فريق دليلو الذم يستند إليو فبالنسبة للفريق الذم يرل

اٟتد بالقتل ُب كل حاؿ سواء كاف ٤تصنا أك غَت ٤تصن حرا كاف أك عبدا  سم منهم ٬تب عليويقوؿ الفقيو الطوسي: أف الزناة على ٜتسة أقساـ: فق
بنتا أك بنتها أك بنت أخيو أك عمتو أك خالتو فإنو ٬تب عليو  كاف أك كافرا شيخا أك شابا، كعلى كل حاؿ فهو كل من كطئ ذات ٤تـر أما أك مسلما

رتد عن دينو إعليو كسلم قاؿ "من أتى ذات ٤تـر منو فقد  إلماـ أٛتد بن حنبل أف رسوؿ ا صلى احاؿ، كدليلهم ُب ذلك ما ركاه ا القتل على كل
 .كما بعدىا 306.، ص 2003، ا١تملكة العربية السعودية،مكتبة مدبوٕب ،زنا ااـر،فيئا لبيت ا١تاؿ". أٛتد آّدكب فيقتل كيصَت مالو
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سرة ضمن التشريعات ا١تغاربية اليت رتبت ىذا االلتزاـ كحدكه ككل ُب ذلك كجب الرجوع على أحكاـ األ    
كاليت ٓب ترتب جزاء ٥تالف ىذا االلتزاـ، ٦تا يفتح ااؿ ألعماؿ السلطة التقديرية للقاضي اٞتزائي بشأف ضماف 

 .  ٖتقيق اٟتماية ٢تذه الرابطة األسرية اليت إختلفت حدكد تقرير اٟتماية ٢تا
 حيث درجة الرابطة األسرية محل الحمايةحدود التجريم من / 1

ؽ.ع كذلك ٔتنع إستفادهتم ٔتبالغ  331كقد جاء ٕترٙب فعل اإلمتناع ضمن التشريع اٞتزائرم  ٔتوجب ا١تادة        
النفقة ا١تقررة قضاء، فالفركع ٕتب عليهم نفقة األصوؿ إذا كاف ىؤالء معسرين، فشرط إستحقاؽ النفقة يكوف 

 .279نية ا١تكلف بذلكحسب القدرة، كإمكا
كإٕتو القضاء اٞتزائرم إٔب أكثر من ذلك كإعتّبت اكمة العليا أنو ال تتوقف النفقة الواجبة على الفركع        

ا لذريعة عدـ التحجج بعدـ اإلنفاؽ على األصوؿ ْتجة عدـ  280ٕتاه األصوؿ، على مكاف إقامة األصوؿ سدن
ا١تأخوذ من ٥تالفة القانوف الذم أثاره  -بنفس القرار -جو ا١تثارة ا١تكوث عند ا١تنفق، ك٦تا جاء ُب أحد األك 

من قانوف األسرة تلـز قياـ اإلبن بالتزاـ قانو٘ب ٨تو أمو، كأف قضاة ا١توضوع حرموه من  77الطاعن بكوف ا١تادة 
حيث يقيم ىو لعدـ القياـ بإلتزامو نتيجة اٟتكم لو بالزيارة حيث تقيم األـ، كٓب يقرر لو القضاة اٟتكم بأخذ أمو 

تقدٙب التّبيرات، ككأف رد اكمة العليا فيما يتعلق ّٔذا الوجو ا١تثار بقو٢تا "لكن كحيث أف ا١تادة ا١تذكورة أكجبت 
دين ُب أم مكاف كانا، كال تشًتط ا١تادة إقامة األصوؿ ُب منزؿ ػنفقة الفركع على األصوؿ كالنفقة تؤدل إٔب الوال

 .  281جو من غَت أساس قانو٘ب"ا١تنفق ٦تا ٬تعل ىذا الو 
 197كجاء التجرٙب مقيد  بالتشريع ا١تغريب كوف أف مفهـو اإلنفاؽ على األصوؿ ٭تكمو موجب ا١تادة        

الدين" بدؿ "األصوؿ"، ػمدكنة األسرة إذ جعل النفقة على األصوؿ كاجبة على األبناء، بأف إستعمل عبارة "الو
ما يعٍت إخراج اٞتد ك اٞتدة كمن عبل من خانة ا١تستفيدين من نفقة أحفادىم عليهم. كىذا ٦تا يؤخذ على النص 
لعدـ إشتمالو على اٞتد كاٞتدة إال أف بعض ا١تمارسات القضائية  أخذت بلمفهـو الواسع  للوالدين حىت يشمل 

بنفس  " يعاقبأنو و على.ج إستعمل عبارة "األصوؿ " بنصـ 480صل اٞتد ك اٞتدة ك إف عبل، خاصة ك أف الف
زكجو أك أحد أصولو أك فركعو كأمسك  قت بدفع نفقة إٔبؤ العقوبة من صدر عليو حكم هنائي أك قابل للتنفيذ ا١ت

                                                           
 ألصوؿ على الفركع كالفركع على األصوؿ حسب القدرة كاإلحتياج كدرجة القرابة ُب اإلرث ".من ؽ. أ " ٕتب نفقة ا 77كتنص ا١تادة  - 279
 . 341، ص. 02عدد  ،2004آّلة القضائية،  ،264458ملف رقم  ،2002/ 03/07اكمة العليا،غ.ج،  - 280
 .344ا١ترجع السابق، ص. ،02عدد  ،2004اكمة العليا، آّلة القضائية،   - 281
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 حالة العود يكوف اٟتكم بعقوبة اٟتبس حتميا، كالنفقة اليت ٭تددىا عمدا عن دفعها ُب موعدىا ادد، كُب
 .282تكوف كاجبة األداء ُب ٤تل ا١تستحق ٢تا ما ٓب ينص اٟتكم على خبلؼ ذلك  القاضي

 ضـوابط الحـماية ضمن التشريع التونسي/ 2

 على اإلنفاؽ ـ.أ.ش 46أكجب على األبناء صلب الفصل ٓب يرتب ا١تشرع التونسي ٕترٙب اإلمتناع، كإ٪تا        
األصوؿ من جهة األـ ُب حدكد الطبقة األكٔب  كبالرجوع إٔب أحكاـ  ك دكف حد األبواف كاألصوؿ من جهة األب

ستحقاؽ نفقة األصوؿ على إيتضح أف ا١تشرع التونسي كضع شرطاف أساسياف  يتوقف  283ـ.أ.شمن  44الفصل 
 :توفر٫تا معا ك٫تا

بن أك البنت إلأكال : كجوب أف يكوف ا١تنفق سواء كاف من األبناء أك البنات موسرا، ْتيث ال يعقل أف ينفق ا 
 على أصو٢تم ك٫تا ُب أشد اٟتاجة إٔب من ينفق عليهما

ثانيا : كجوب أف يكوف األصل ا١تنفق عليو فقَتا. كيعٌرؼ بعضهم الفقر "بأنو عدـ القدرة على تلبية اٟتاجيات  
 .284كرية بصفة طبيعية ككافيةالضر 
إضافة إٔب ىذا ا١توجب القانو٘ب لئللتزاـ أضاؼ ا١تشرع التونسي موجب عقدم بالنفقة  ضمن ـ.أ.ش  فصبل     

لذم يتضٌمن أٌف "من التـز بنفقة الغَت كبَتا كاف من ـ.أ.ش ا 49الفصل لػ"أحكاـ من يلتـز بنفقة الغَت". ٔتوجب 
أك صغَتا ١تٌدة ٤تدكدة لزمو ما إلتزمو. كإذا كانت ا١تٌدة غَت ٤تدكدة كحٌددىا، فالقوؿ قولو ُب ذلك". معٌت ذلك 
أف من تعهد باإلنفاؽ على شخص ال يلزمو اإلنفاؽ عليو ٔتوجب القانوف، فإنو يصبح ٣تّبا على ذلك إٔب أف 

دة ا١تتفق عليها. أما إذا ٓب تكن ا١تدة ٤تددة سلفا كحددىا ا١تلتـز باإلنفاؽ الحقا فالقوؿ قولو ُب ذلك تنتهي ا١ت
كألحد األصوؿ أف يلـز أبناءىا كبناهتا باإلنفاؽ عليها إذا كانوا ميسورم اٟتاؿ برفع دعول إٔب ٤تكمة الناحية اليت 

 .ا١تذكور من ـ.أ. ش 44الفصل بدائرهتا مقٌر سكناىا على أساس 
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درىم أك  2. 000إٔب  200على أنو " يعاقب باٟتبس من شهر إٔب سنة كبالغرامة من 479نفس العقوبة ا١تقصود حكم ما جاء بو الفصل  - 
 :بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط

ا١تعنوية كا١تادية الناشئة عن شهرين ك٘تلص من كل أك بعض كاجباتو  األب أك األـ إذا ما ترؾ أحد٫تا بيت األسرة دكف موجب قاىر ١تدة تزيد على - 1
  .األبوية أك الوصاية أك اٟتضانة الوالية

 كال ينقطع أجل الشهرين إال بالرجوع إٔب بيت األسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناؼ اٟتياة العائلية بصورة هنائية
 .الزكج الذم يًتؾ عمدا، ألكثر من شهرين كدكف موجب قاىر، زكجتو كىو يعلم أهنا حامل - 2
283
على أنٌو "٬تب على األبناء ا١توسرين، ذكورا أك إناثا، اإلنفاؽ على من كاف فقَتا من األبوين كمن  ٣تلة األحواؿ الشخصية 44الفصل ينٌص  - 

 ة األكٔب".أصوؿ األب كإف علوا، كمن أصوؿ األـٌ ُب حدكد الطبق
 .٤119تمد اٟتبيب الشريف، ا١ترجع السابق، ص.  -  284
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٬تعل ىذا الوضع آّاؿ كاسعا إلعماؿ السلطة التقديرية للقاضي اٞتزائي لتحقيق أكّب ضمانة بتوسيع      
 اٟتماية اٞتزائية ليشمل حالة عدـ اإلنفاؽ على األصوؿ .

األصوؿ ككأنو إلتزاـ عقدم يبتعد عن الوصف اٞتزائي  علىأف ا١تشرع التونسي جعل فعل عدـ اإلنفاؽ  أم      
الذم الٮتتلف عن التشريع ا١تغريب، ٓتبلؼ حالة الفرع ضمن التشريع اٞتزائرم، إذ يعد مرتكبا ٞتنحة عدـ تقدٙب 

 ا١تبالغ ا١تقررة من إنفاؽ على أصولو ُب حالة إمتناعو عن ذلك.
كإف كانت ىناؾ حكمة متوخاة من معاقبة ا١تمتنع عن تقدٙب النفقة ا١تقررة قضاء لؤلصوؿ ضمن التشريع        

اٞتزائرم كا١تغريب كفق السابق بيانو فيفًتض أنو من باب أكٔب قد عاقب على جرٯتة التخلي كترؾ أحد األصوؿ 
 الشرعيُت.

 ثالثـــا
 جـريمة ترك األصول والتخلي عنهم 

أكصى ا عز كجل بطاعة األصوؿ، كاإلحساف إليهم، كعدـ إيذائهم، لشدة حاجتهم ١تزيد الرعاية      
 .١285تشاعرىم ا١ترىفة

كقد تنوعت اٟتماية الواجب تقريرىا بُت اٟتماية اإلجتماعية كاٟتماية اٞتزائية اليت إنفرد ّٔا ا١تشرع اٞتزائرم ،     
راؾ منو أل٫تية ىذه الفئة ضمن العبلقات اإلجتماعية كما ٢تا من أثر ضمن قانوف خاص ا١تتعلق ْتماية ا١تسنُت إد

ُب ضماف تواصلها ُب إطار ٖتقيق التكافل األسرم كرفعا لدرجة اإلىتماـ كالرعاية ّٔذه الفئة ضمن الرابطة 
لعدـ مشوليتو  األسرية ، أماـ قصور النصوص التجرٯتية العامة بباقي اٞترائم اليت ٘تس ّٔم ُب صور السلوكات ا١تادية

لكل صور التجرٙب، كحالة اإلساءة ٢تم أك تركهم ُب حالة إ٫تاؿ،  ىذا الوضع ما ىو سائر عليو ضمن التشريعُت 
التونسي كا١تغريب ٦تا ٬تعلهما قاصرين ُب تقرير اٟتماية الكافية كىذا لبعد٫تا عن تقرير اٟتماية اٞتزائية اليت سبق 

 إليها  ا١تشرع اٞتزائرم. 
 أساس الحماية الجزائية ضمن التشريع الجزائري  /1    

ا١تتعلق ْتماية األشخاص  286جـر ا١تشرع ٗتلى الولد عن أحد أصولو حديثا ُب التشريع اٞتزائرم، كفق القانوف    
منو من كاجبات األسرة السيما الفركع أف ٭تافظ على التبلحم األسرم كأف  04ا١تسنُت كجعل ٔتوجب ا١تادة 

 تضمن التكفل ٔتسنيها كٛتايتهم كتلبية حاجياهتم. 
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 القانوف إخضاع األبناء العاقُت الذين يقدموف على كضع أكليائهم ُب مراكز ا١تسنُت كمن أىم أحكاـ ىذا    

  .316و 314األصوؿ كفق أحكاـ ا١تادتُت ألحكاـ قانوف العقوبات ا١تتعلقة بسوء معاملة 
سنوات ،  (10)كعشر( 1)حددىا ىذا القانوف  إٔب حد السجن ١تدة تًتاكح بُت سنة  كتصل العقوبات اليت    

الوضعية ا١تالية لؤلبناء كالطريقة اليت ٘تت ّٔا عملية  ألف دج حسب 500ألف ك 100بُت  مع غرامة مالية
 التخلص.

تدفعها،  القانوف إجراءات ٖتفيزية تشجع العائبلت على إستقباؿ ا١تسنُت، ُب مقابل مبالغ مالية كما ٭تمل     
كدعما تكفلو الدكلة للعائبلت ا١تستقبلة. كىو ما سيعطي للقضاء توقيع العقوبات اليت تضمنها بالتفصيل على 

  .287األبناء الذين يسيئوف معاملة كالديهم، تصل إٔب حد اٟتبس
مالية ١تن يتجاكز أحكاـ قانوف رعاية  القانوف على جانب آخر عقوبات تقضي بدفع غراماتكيتضمن      

اٞتزء ا١تتعلق بسوء معاملة األصوؿ أك ما تعلق بالتهرب من اإلنفاؽ  ا١تسنُت الذم يستند على قانوف العقوبات ُب
 عليهم.

سنة كىذا  65شموؿ باٟتماية كىو إال أنو ما يؤخذ عن ىذا القانوف بأنو جاء بتحديد السن للشخص ا١ت     
منو كىذا ما ٬تعل حاالت كثَتة غَت متوفرة عن السن ا١تتطلب لتقرير ا١تتابعة اٞتزائية خارج ٣تاؿ  04ٔتوجب ا١تادة 

اٟتماية ٦تا ٬تعلها عرضة لعدـ ا١تتابعة اٞتزائية كٗتضع للقواعد ا١تسائلة ُب التجرٙب ُب حُت أف كضعها اٟتقيقي 
سنة لػذلك كجػب إعادة النظر ُب األخذ ٔتعيار  65ل حاؿ من األشخػاص الذين ىم كفق سن أكثر سوء كأرد

السن كمحدد إلعتبار الشخص مسن يتوجب ٛتايتو بل األخذ ٔتعيار اٟتالة كالوضع اإلجتماعي كالصحي لكل 
 مسن كجب ٛتايتو بإعتباره فاعل ضمن أسرتو.

 ربي/ قصور الحماية ضمن التشريعين التونسي والمغ2
كتقررت ٛتاية ا١تسن ضمن  التشريع ا١تغريب ك التونسي ُب صورة اٟتماية اإلجتماعية اليت تنعدـ ّٔا أم توجو     

ُب صورة متابعة جزائية ُب حالة إ٫تاؿ األصوؿ كتركهم  خبلؼ إىتمامات ا١تشرع اٞتزائرم كمن صور اٟتماية 
 1994أكتوبر  31ا١تؤرخ ُب   1994لسنة  114اإلجتماعي ضمن القانوف التونسي ٧تد  قانوف خاص عدد 

باإلضافة إٔب ٣تموعة من القوانُت األخرل ا١تتعددة مثل قانوف التغطية اإلجتماعية كاألكامر ا١تتعلقة بضبط شركط 
لقة بًتاتيب تكفل األسر با١تسنُت فاقدم السند ككذلك ٣تلة األحواؿ اإليواء ٔتؤسسات رعاية ا١تسنُت كا١تتع

 الشخصية اليت تلـز األبناء باإلنفاؽ على كالدهتم. 
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ب أف "تتحمل األسرة مسؤكلية فقد أضاؼ كاج1994لسنة   114من القانوف عدد   الفصل الثا٘بكٔتوجب       
ٛتاية أفرادىا ا١تسٌنُت كتلبية إحتياجاهتم. كتقـو الدكلة عند االقتضاء ٔتساعدة األسرة على القياـ بدكرىا ُب ىذا 

 آّاؿ كما تعمل على تطوير ا٠تدمات ا١توجهة للمسنُت كتسهيل اندماجهم ُب كسطهم العائلي كاإلجتماعي.
 31من قانوف  17بالفصل تونسي كذلك لوضع ا١تسٌنُت ا١تعوزين، كإقتضى خاٌصة ك قد تعٌرض ا١تشرٌع ال     

كا١تتعٌلق ْتماية ا١تسنُت أنٌو "ٯتكن لؤلسر التكفل با١تسنُت فاقدم السند كفق شركط كتراتيب ٖتٌدد  1994أكتوبر 
أنٌو "ٯتكن لؤلسرة الكافلة للمسٌن ا١تعوز أف تتحٌصل على مساعدة مادية  18لفصل ى أمر". كأضاؼ بأتقتض

كزير الشؤكف  لتلبية اٟتاجات األساسٌية للمسن ا١تكفوؿ. كٖتٌدد ا١تساعدة كشركط االنتفاع ّٔا ٔتقتضى قرار من
من نفس القانوف "ٯتكن للدكلة عند اٟتاجة إسناد إعانة ماديٌة لؤلشخاص  19الفصل االجتماعية". كحسب 

كا١تلبس كعند اإلقتضاء  ا١تسنُت ا١تعوزين قصد ا١تسا٫تة ُب تسديد اٟتاجات األساسٌية ا١تتمثلة ُب األكل
 ا١تأكل.ك٭تٌدد مقدار اإلعانة كشركط اإلنتفاع ّٔا ٔتقتضى قرار من كزير الشؤكف اإلجتماعية.

بتبسيط  ا١تتعلق 2001جانفي  23ا١تؤرخ ُب  3القانوف عدد كتوسيعا ّٓاؿ اٟتماية إعتمد ا١تشرع التونسي      
ا١تختصة ُب تربية كتأىيل كالتكوين  ا١تسنُت كا١تؤسساتاإلجراءات ا٠تاصة بإحداث كتسيَت مؤسسات رعاية 

. دكف إعتماد أم سياسػة جنائية ىي كفيلة بتقرير ٛتاية أكيدة ٟتػالة التخػلي عن األصوؿ كتركهم ا١تهٍت للمعاقُت
  ا حىت حالة عدـ التصريح بالوفاة. نظر ١تا ُب ذلك من مساس بصلة القرابة العائلية ، كاليت قد تؤثر عليه

 رابعــا
 جريمة عـدم التصـريح بالوفاة  

تعد  الوفاة كاقعة قانونٌية تتمٌثل ُب مفارقة اٟتياة حسب معاينة طبٌية. ك٘تٌثل الوفاة حدثا قانونٌيا ىاٌما يندرج       
ضمن اٟتالة ا١تدنٌية للٌشخص الطٌبيعي كتشٌكل هناية شخصٌيتو القانونٌية سواء كانت الوفاة حقيقية أك حكمية. 

من ؽ.ح.ـ اليت ٖتيل إٔب تطبيق نص  79من ا١تادة  3رتب ا١تشرع اٞتزائرم ا١تساءلة اٞتزائية طبقا لنص الفقرة ك 
 ؽ.ع عن كل ٦تتنع عن التصريح بالوفاة ضمن األجل القانو٘ب. 441ا١تادة 
من قانوف  28 -27كنظم  ا١تشرع التونسي مسألة التصريح بالوفاة دكف ترتيب اٞتزاء العقايب ٔتوجب ا١تواد     

من قانوف اٟتالة ا١تدنية اليت ٬تب على  33ٔتوجب إجراءات اإلببلغ عن الوفاة كنصت ا١تادة  288اٟتالة ا١تدنية 
، إذ 289لبياف إجراءات إشهاد الوفاة أك الوراثة 24النيابة إٗتاذىا ٔتجرد اإلببلغ عن الوفاة، كما تعرضت ا١تادة 
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 .1957أكت  01من قانوف اٟتالة ا١تدنية ا١تؤرخ ُب  - 
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أجل اإلعبلـ بالوفاة ك ىو ثبلثة أياـ ال ٯتكن بعدىا ترسيم الوفاة بدفاتر اٟتالة ا١تدنية إال  43ضبط الفصل 
 290ٔتقتضى إذف صادر عن رئيس اكمة اإلبتدائية". 

من قانوف اٟتالة ا١تدنية بنصها " يعاقب بغرامة مالية  31كرتب التشريع ا١تغريب اٟتماية اٞتزائية ٔتوجب ا١تادة       
ك ٓب  24ك ا١تادة  16درىم كل من كجب عليو التصريح بوالدة أك كفاة طبقا ألحكاـ ا١تادة  1200 إٔب 300من 

 يقم ّٔذا اإلجراء، داخل األجل القانو٘ب".
أم أف كل من ا١تشرعُت اٞتزائرم كا١تغريب قد حددا ٣تاؿ لتجرٙب كعناصره كىذا كلو ٛتاية ٟتالة األشخاص      

  ضمن الرابطة األسرية.

 عــناصر التـجـريم  /1
ؽ.ح.ـ ُب فقرتيها  79جاءت عناصر التجرٙب ضمن التشريع اٞتزائرم أكثر كضوحا إذ نصت ا١تادة        

األكلػى كاألخَتة على ٖترير كثيقة الوفاة، بناء على تصريح كذلك خبلؿ مهلة أقصاىا أربعة كعشركف ساعة من 
ىذه ا١تدة، دكف أف يقـو الشخص ا١تكلف بالتصريح  . ُب حالة الوفاة العادية، لكن إذ انقضت291الواقعة 

لضابط اٟتلة ا١تدنية بالوفاة، فإنو يًتتب اإللتزاـ على ضابط اٟتالة ا١تدنية بعدـ تسجيل أك قيد ىذه الوفاة، ٦تا 
 .  292يعرضو للعقوبة اإلدارية كللمسؤكلية ا١تدنية عند اإلقتضاء

زموف بإعبلف الوفاة كالتصريح ّٔا إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية حىت كإذ حدث كأف هتاكف أك أغفل  األشخاص ا١تل     
من ؽ.ح.ـ اليت ٖتيل إٔب  79من ا١تادة  3فات األجل ا١تعُت، فإنو تقع عليهم ا١تساءلة اٞتزائية طبقا لنص الفقرة 

 ؽ.ع. 441تطبيق نص ا١تادة 
293الواقعة ساعة من تاريخ 24أم أف عناصر التجرٙب تشمل عنصر األجل ادد ب      

كعنصر اإلمتناع عن  
 التصريح من طرؼ األشخاص ا١تعنيُت كفق نص ا١تادة. 

إال أف السؤاؿ الذم يطرح عن من ىو الفرد لذم يتحمل ا١تسائلة اٞتزائية من بُت أفراد العائلة ُب حالة       
درجة القرابة ُب  اإلمتناع عن التصريح بالوفاة كوف النص جاء عاـ ليدخل ضمن ٣تالو حىت األشخاص بعيدل

 حالة ٗتلفهم عن التصريح بالوفاة، أم أف النص ٓب ٭تدد الشخص ا١تتوجب عليو التصريح .

                                                           
 كمابعدىا. 161،  ص. 1999،  2صاّب بوسطعة، اٟتالة ا١تدنية ُب القانوف التونسي، ا١تدرسة القومية لئلدارة، ط  -290
 .135عبد العزيز سعد، اٞترائم...، ا١ترجع السابق، ص.   - 291
 .173، دار ىومة، اٞتزائر، ص. 2عبد العزيز سعد، قانوف اٟتالة ا١تدنية ُب اٞتزائر، ط  - 292
293
 يـو ألجل قيد الوفاة ، كىذا العتبارات ببيئة  ا١تنطقة . 20ب أجل  ةا١تشرع اٞتزائرم ا١تناطق الصحراكيأفاد  - 
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من قانوف اٟتالة ا١تدنية ٖتديد لؤلشخاص  21ك٦تاجاء ٔتجاؿ التجرٙب ضمن التشريع ا١تغريب ٔتوجب ا١تادة       
سم الوفاة بنصها " يصرح بالوفاة لدل ضابط ا١تلزمُت بالتصريح بالوفاة ٔتوجب  الباب السادس ٖتت مسمى  ر 

 اٟتالة ا١تدنية ل كقوعها األشخاص ا١تبينوف أسفلو مع مراعاة الًتتيب:
 -الكافل بالنسبة ١تكفولو؛ -األب أك األـ أك كصي األب أك ا١تقدـ على ا٢تالك قبل كفاتو؛ -الزكج؛ -الولد؛ -

 األقربوف بعد الًتتيب. -اٞتد؛ -األخ؛
أعبله فيما ٮتص األسبقية ك إنتقاؿ كاجب التصريح ك  ١16تقتضيات ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة تطبق نفس ا

 الوكالة.
إذا ٓب يوجد أم شخص من األشخاص ا١تشار إليهم أعبله، فإف السلطة الية تشعر ضابط اٟتالة ا١تدنية ّٔذه 

 الوفاة معززة ذلك بالوثائق البلزمة." 
 ةىذا اإللتزاـ يعكس درجة اٟترص على القياـ بإجراءت تسجيل الوفاة أل٫تيتها ُب ٖتقيق ا١تراكز القانوني      

 .294ألفراد األسرة باإلضافة إٔب ما جاءت بو باقي أحكاـ قانوف اٟتالة ا١تدنية من حاالت تسجيل الوفاة

من قانوف اٟتالة ا١تدنية التونسي  السابق  44كىي نفس الغاية اليت جاء ّٔا ا١تشرع التونسي  طبقا للفصل      
اإلشارة إليو أنو بعد ىذا التصريح اٟتاصل من أقارب ا٢تالك أك الغَت يقيم ضابط اٟتالة ا١تدنية رسم الوفاة لينطلق 
بعد ذلك دكر السلطة القضائية ك اإلدارية ك ينتهي دكر األفراد،  ٦تا يعٍت عادة أف األكثر حرصان على القياـ 

، كإف جعل ىذا اإللتزاـ على عاتق  الورثة نظرا ١تا يًتتب عليو من أثر  295ريح ىم أقارب ا٢تالك الوارثُتبالتص
 نتيجة إ٫تاؿ التصريح من طرفهم. 

 

                                                           
  .2002نوفمّب  7 ،ج. ر،ا١تتعلق باٟتالة ا١تدنية  37-99بتنفيذ القانوف رقم  1423من رجب  25صادر ُب  1-02-239ظهَت شريف رقم  - 294

" إذا عثر على جثماف شخص تعُت على ضابط اٟتالة ا١تدنية ١تكاف الوفاة اتمل إقامة رسم كفاة لو بناء على ٤تضر ينجز ّٔذا الشأف من  25ا١تادة 
الشرطة القضائية، ك مؤشر عليو من طرؼ ككيل ا١تلك. ك يضمن بالرسم ا٢توية الكاملة للهالك عند اإلمكاف، ك إال تضمن بو أكصافو على  طرؼ
إذا توُب أحد ُب ا١تستشفيات  " 26و ا١تمكن. إذا ثبتت ىوية ا٢تالك بعد ذلك، يتم تنقيح الرسم كفق ا٢توية الثابتة ٔتقتضى حكم قضائي. ا١تادة الوج

ُب  أك ا١تؤسسات الصحية ا١تدنية أك العسكرية أك ا١تؤسسات السجنية أك اإلصبلحيات أك غَتىا من ا١تؤسسات، ٬تب على ا١تديرين أك ا١تتصرفُت
لة ا١تدنية شؤكهنا أك من ينوب عنهم أف يصرحوا بتلك الوفاة لدل ضابط اٟتالة ا١تدنية ا١تختص داخل أجل ثبلثة أياـ من تاريخ الوفاة لدل ضابط اٟتا

ا٢تالك ا١تذكورين  ا١تختص داخل أجل ثبلثة أياـ من تاريخ الوفاة ك ال يسجل ىذا التصريح إال إذا ٓب يتم التصريح ّٔذه الوفاة من طرؼ أحد أقارب
 أعبله. 24با١تادة 

 ك يتخذ ُب األماكن ا١تذكورة أعبله سجل خاص تضمن فيو ٚتيع ا١تعلومات ك البيانات اليت تساعد على التصريح بالتصريح بالوفاة ُب اٟتالة
 يخ تبليغ ا١تقرر القضائي ا١تشار إليو أعبله.يوما من تار  15من مدكنة األحواؿ الشخصية خبلؿ  223"  تثبت الوفاة طبقا للفصل 2/ 28ا١تدنية.ا١تادة 

295
من قانوف تنظيم اٟتالة ا١تدنية ٓب ٭تصر األشخاص الذين ٯتكن أف  44جاء فيو ما يلي " إف الفصل  ٤42186تكمة اإلبتدائية ، تونس، عدد  - 

 يصرحوا بالوفاة كٓب يضبط شركطا خاصة ّٔم".
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 اآلثار المترتبة عن قيام الجريمة/ 2

سعى ا١تشرع لتقرير اٟتماية الوقائية ٛتاية للمراكز القانونية ألطراؼ العبلقة األسرية ألنو بعدـ تسجيل كفاة     
أحد أطراؼ العبلقة األسرية، يعتّب أنو حي كيتمتع ْتقوقو كيتحمل إلتزاماتو، ُب حُت ينعدـ كجوده حقيقة، إال 

نوع من اٞترائم سواء ُب حالة ٗتلف األشخاص ا١تعنيُت بالتصريح ال تقـو ا١تتابعات اٞتزائية ُب ىذا ال 296أنو عمليا
 بالوفاة، أك ُب حالة أف ضابط اٟتالة ا١تدنية قد قاـ بتسجيل الوفاة بعد إنقضاء األجل ادد.

ففي الغالب األعم تسعى النيابة العامة إٔب إكماؿ إجراءات قيد الوفاة ٔتوجب األشخاص الذين ٢تم الصفة      
على أنو " إذا ٓب يقع التصريح بالوالدة  30ة ُب قيد الوفاة .ككفق ذلك نص ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب ا١تادة كا١تصلح

أك الوفاة داخل أجل ٭تدد بنص تنظيمي، فبل ٯتكن تسجيل الرسم ا٠تاص بالواقعة إال بناء على حكم تصر٭تي 
طرؼ أم شخص لو مصلحة مشركعة أك  بالوالدة أك الوفاة تصدره اكمة ا١تختصة، ك يقدـ الطلب بذلك من

 من طرؼ النيابة العامة".
كأعتّب القضاء التونسي أف  السبب ُب كجود ىذا الشرط بالنسبة لتسجيل الوفاة أف األمر ىنا يتعلق بإثبات       

 .297حقوؽ ال ٣ترد التصريح بواقعة قانونية كما ىو اٟتاؿ ُب قيد الوفاة
عليا ُب حالة كجود شكول من طرؼ أشخاص طبيعيُت أك معنويُت كانوا ضحية كتتحقق ا١تتابعات اٞتزائية ف     

تقرير حقوؽ ألشخاص متوفُت نتيجة التدليس الواقع من طرؼ كرثتهم الذين ٓب يسجل كفاة مورثهم مثبل. أك من 
ًتكة  ٖتت طرؼ أحد الورثة لئلستيبلء على ماؿ مورثو نتيجة عدـ التصريح بوفاتو حارما باقػي الورثة من ماؿ ال

 ، ىذا السلوؾ ٬تعلنا أماـ حالة اإلستيبلء على أمواؿ الًتكة. 298كصف ا١تتابعة اٞتزائية اإلدالء بإقرارات كاذبة
 خامسا

 جريمة اإلستيالء على عناصر التركة
كٓب تبُت قواعد ا١تَتاث ما يعتّب ماالن  299قرر ا١تشرع اٞتزائرم اافظة على عناصر الًتكة اليت ٮتتلف مفهومها      

، إذ قد ٭تدث أف يقع إعتداء على ىذه األمواؿ قبل بياف نصيب كل كارث من طرؼ بقية 300كما ال يعتّب ماالن 
                                                           

 .411، ص.12، غَت منشور، ملحق رقم 0459/09ملف رقم ،  ،٤09/06/2009تكمة قصر الشبللة، تيارت، ؽ.ش.أ،  - 296
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 .85،  ص .  6 ، عدد1993، ٣تلة القضاء كالتشريع، 3/6/1993،   30021القرار التعقئب عدد،  -  
298 

  .413، ص.13ملحق رقم  ،225/13، فهرس رقم 16/01/3حكم ٤تكمة جيجل، قسم اٞتنح ،  -
مالية. فمفهـو عناصر الًتكة لدل الشافعية كا١تالكية كاٟتنابلة يشمل ٚتيع ما يًتكو ا١تيت من أمواؿ كحقوؽ، سواء أكانت اٟتقوؽ مالية أـ غَت  - 299

داكد، اٟتقوؽ كالًتكة عند األحناؼ كالظاىرية ىي ما يًتكو ا١تتوَب من أمواؿ كحقوؽ مالية خالصة عن تعلق حق الغَت بعينو؛ أنظر، أٛتد ٤تمد علي 
. بلحاج العريب، أحكاـ الًتكات كا١تواريث على ضوء قانوف 27، ص.1977، 2ا١تتعلقة بالًتكة بُت الفقو كالقانوف، مكتبة دار الثقافة، بَتكت، ط 

 .54ص.  ،2006األسرة اٞتديد،د.ـ.ج، 
يورث كما اليورث من اٟتقوؽ كاألمواؿ، ٦تا يتطلب معو إعتماد  كٓب يتعرض ا١تشرع اٞتزائرم كذلك  إٕب تعريف الًتكة كمشموالهتا، ٔتعٌت أخر ما - 300

 من قانوف األسرة. 222رأل اٞتمهور إنطبلقا من نص ا١تادة 
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الورثة أك أحدىم، لذا جاءت قواعد القانوف اٞتنائي بأحكاـ ٟتماية نظاـ اإلرث كٛتاية الوارثُت من إعتداء 
ؽ.ع ُب فقرهتا األكٔب على أف " يعاقب باٟتبس من شهرين إٔب  363كفق ا١تادة  ،301بعضهم على حقوؽ البعض
دج الشريك ُب ا١تَتاث، أك ا١تدعي ْتق ُب تركة الذم  100.000دج إٔب  20.000ثبلث سنوات، كبغرامة من

 يستؤب بطريق الغش على كامل اإلرث، أك على جزء منو قبل قسمتو ..".
ىذه اٞترٯتة توافر فعل اإلستيبلء على جزء، أك على كامل اإلرث دكف رضى باقي  إذ إشًتط ا١تشرع لقياـ      
 .303، مع إشًتاط إستعماؿ الغش ٖتت أم شكل كاف302الورثة
 سنة إٔب شهر من باٟتبس على أنو "يعاقب 523 كىونفس األمر الذم إشًتطو ا١تشرع ا١تغريب  ٔتوجب الفصل     

 جزء منها أك الًتكة ُب نية بسوء يتصرؼ الذم الوراثة، مدعي أك الورثة درىم، أحد ألف إٔب  مائتُت من كغرامة

 .إقتسامها قبل
كتوسع ا١تشرع التونسي ُب ٣تاؿ اٟتماية بأنو ٓب يعتّب نسوء النية كشرط لتحقق اٞترٯتة أم اعتّبىا جرٯتة سلوؾ    

اٞتزائية ، كىذا  ةقـو ا١تسؤكليفكلما حصل إستيبلء على جزء من الًتكة قبل قسمتها يتحقق القصد اٞتنائي كت
كارث يعلم كل العلم بعدـ أحقيتو ُب التصرؼ ُب الًتكة أك اإلستئثار ّٔا قبل قسمتها ُب  أمإدراكا منو أف 

مواجهة باقي الشركاء فيها ككل حصوؿ لذلك بدكف شرط حصوؿ نية اإلستيبلء يتحقق معو قياـ اٞترٯتة ، أم 
 رٯتة ٖتكمو طبيعة اٞتـر كعناصره. عدـ إعتماد نية الغش ضمن ىذا ق اٞت

 ٭تكم ما قيمة ربع تساكم كٓتطية أشهر ستة مدة بالسجن من ـ.ج.ت "يعاقب277 كىذا ما جاء بالفصل    

 بعضو أك كلو ا١تَتاث على القسمة قبل منو خيانة كيستوٕب مَتاث ُب يدعي استحقاقا الذم أك الورثة أحد بًتجيعو

 ا١تشًتؾ األشياء ُب منو تعديا يتصرؼ الذم غَته ُب الشريك أك ا١تلك ُب ا١تشارؾ العقاب ا١تذكور ٔتثل كيعاقب

 .الشركة ماؿ أكُب فيها
٦تا أدل با١تشرع إٔب التدخل ٣تددا كإقرار حل جزئي خاص باٟتقوؽ ا١ترٝتة بإدارة ا١تلكية العقارية إذ من بُت     

جديد الذم أصبح ينص  373ا١تنقح ّٓلة اٟتقوؽ العينية الفصل  1992مام  4بتاريخ  46إضافات القانوف عدد 
على أنو "ال ٬توز للورثة أك ا١توصى ٢تم التصرؼ القانو٘ب ُب حق عيٍت مرسم مشموؿ بالًتكة أك بالوصية حسب 

                                                           
 .119عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.  - 301
 .416، ص. 14، غَت منشور، ملحق2780/13فهرس رقم   ٤07/04/2013تكمة عُت ك١تاف سطيف  ؽ ج،  - 302

إلعداد يتمثل الغش ُب إستبعاد أمواؿ تدخل عادة ُب الًتكة القابلة للقسمة ، كمن ىذا القبيل قياـ ا١تدعى ُب الطعن ْتجز ا١تستندات الضركرية  -303 
ا١تورث على ٣تموع ىذه الًتكة. أنظر، اكمة  اٞترد الذم أمر بو اٟتكم ا١تد٘ب كعدـ امتثالو للقسمة القضائية ُب الوقت الذم كاف قد استؤب فيو

 .143غَت منشور.  أحسن بوسقيعة،  قانوف العقوبات ُب ضوء ا١تمارسة القضائية، ص.  ،276رقم  1986/ 13/05العليا، غ.ج، جنائي 
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اة قبل التصرؼ اٟتاؿ قبل ترسيم إنتقاؿ ا١تلكية بالوفاة". ٦تا يعٍت أف ا١تشرع ألـز الورثة بًتسيم إنتقاؿ ا١تلكية بالوف
 .304القانو٘ب ُب حق عيٍت مشموؿ باإلرث

كتعد جرٯتة اإلستيبلء على عناصر الًتكة من اٞترائم ا١تستمرة تستوجب العقوبة، نظرا إلستمرارية فعل      
اٟترماف من طرؼ اٞتا٘ب ٖتت كصف اٟتيازة. كتعد ىذه اٞترٯتة من حيث التصنيف كذلك من اٞترائم ا١تاسة 

 ؟  أساس التجرٙب ضمنهال اإلعتداء ىو ماؿ، فماذا عن باألمواؿ كوف ٤ت

 أساس التجريم وحدود التصرف في الملكية المشتركة  /1

إف األساس القائم عليو التجرٙب ضمن ىذه اٞترٯتة ىو ُب ٖتقق عنػاصرىا كاليت جاء على أساسها التجرٙب ،        
فكل حرماف لوارث ُب ا١تاؿ ا١تشًتؾ ىو إىدار ٟتػقو ُب ا١تلكية ا١تشًتكة اليت تقػررت لصاٟتو قانونا ، دكف مراعاة 

ادتو كرضاه ٤تل إعتبار للقوؿ بقياـ اٞترٯتة أكعدمها كالذم ىو ألرادتو ُب إجازة ىذا التصرؼ أك عدـ إجازتو فإر 
 ُب األساس ٤تل اٟتماية اٞتزائية ضممن ٚتيع التشريعات ا١تغاربية.

 األسرم كاإلجتماعي التضامن أشكاؿ أركع ليشكل التوارث نظاـ اإلسبلمية، الشريعة أقرتو باإلظافة إٔب ما     

   القرابة. صلة ٢تم العائلة ٦تن أبناء من القرىب ذكم ك األزكاج بُت التكافل صور أركع أيضا كليشكل
 ك ا١توركثة، كا١تمتلكات األمواؿ ٛتاية من أجل القوانُت من ٣تموعة لتضع ا١تغاربية الوضعية القوانُت جاءت ٍب     

 على بعض. بعضهم إعتداء من الوارثُت األشخاص
فحدكد التصرؼ ُب ا١تلكية ا١تشًتكة ٭تكمو رضى األطراؼ كٖتقق العلم لدل ٚتيع ا١تشًتكُت ُب ا١تاؿ       

الشائع سواء رضى حكمي أك فعلى كالذم يبقى تقديره للقاضى اٞتزائي كفق عناصر القضية كحيثياهتا، مثل 
 التقدير الذم ٮتضع لو عنصر اإلستيبلء.

 ركن ُب األساسية ا١تتمثلة أركاهنا توفرت إذا إال تقـو ال الًتكة عناصر على االستيبلء جرٯتة فإف كعليو      

 من ء جز الًتكة أك أمواؿ كل على حق، كجو بدكف ا١تباشر االستيبلء فعل ٖتقق يتعُت ا١تادم حيث اإلستيبلء

 أف شريطة منهم، البعض أك الورثة  كل الًتكة من نصيبو من ٭تـر أف ذلك ُب كيستوم مكوناهتا، ك عناصرىا

 .305كُب كضع البقاء على حالة الشيوع القسمة قبل اإلستيبلء ىذا ٭تدث

                                                           
304

ع أف ا١تشرع أحيانا " م L`acte de notoriété de décès" أما حجة الوفاة فهي "Acte de décèsمضموف أك رسم الوفاة ىو " ـ  
 " L`acte de notoriété de décèsيستخدـ عبارة رسم الوفاة للتعبَت عن حجة الوفاة رغم أف النص الفرنسي يستعمل عبارة " 

 ا١تغريب األعلى آّلس كأحكاـ الفقو ضوء ُب ا١تغريب اٞتنائي القانوف شرح ُب اٟتديثة اٞتنائية ا١توسوعة صبحي، ٝتَت، ا١تطلب عبد إيهاب - 305
 .242 . ص ،2011،ا١تركز القومي لئلصدارات القانونة، القاىرة، 2ط  الرابع، آّلد ، ا١تصرية النقض ك٤تكمة
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بباقي الورثة كىذا ما كرسو القضاء ٔتوجب القرار  اإلضرار نية اٞترٯتة ىذه لقياـ التونسي القضاء إشًتط كقد    
 يعد ال القسمة قبل ا١تَتاث الشريك ُب تصرؼ أف" فيو جاء حيث 1978 أكتوبر 30 ُب ا١تؤرخ 2412 رقم التعقئب

 .306 " شريكو لئلستئثار ٔتناب ا١تفضي اإلضرار منو القصد كاف إذا إال خيانة
كقد إعتّب القضاء ا١تغريب شرط التصرؼ ُب ا١تاؿ بالبيع أك الرىن أك غَت ذلك من أكجو التصرؼ للقوؿ بقياـ     

 .307كف التصرؼ فيو ال تقـو اٞترٯتةاٞترٯتة ، فاف حصل اإلستيبلء على ا١تاؿ ا١تشًتؾ د

 ُب الًتكة حق لو ك كارث أنو يزعم شخص صفة أك الوارث صفة فتوافر الشريك صفة قياـ باإلظافة إٔب إشًتاط    

 ج، ع ؽ من 363 ا١تادة األكٔب  من الفقرة لنص كفقا كاملة عليها إستؤب أك منها ء جز على باإلستيبلء قاـ اليت
ت، مع توافر نية الغش ُب صورة  .ج .ـ من277 ا١تادة نص ك ـ، ج.ـ. من 523 ا١تادة من األكٔب الفقرة ك

 كل على اإلستيبلء، عمػلية إٔب الوصوؿ بنية ا٠تػديعة، الغش ك أك التحايل طرؽ من طريقة أك كسيلة أم إستعماؿ

 ما شراء ا١تتهم إدعاء مثل ُب التحايل أك ا٠تديعة كتتمثل ىذا إقتسامها، ا١توركثة قبل األمواؿ أجزاء بعض أك

قرار  أك حكم خلق أك إحداث إٔب يسعى كأف أك .ك٫تية أك مزكرة كثائق أك مستظهرا مستندات عليو استؤب
 . اليستحقو ما على اٟتصوؿ من ٘تكنو صحيحة، كغَت مشبوىة قسمة طياتو ُب ٭تمل قضائي،

 ٗتتلف طبيعتو كفق كل كاقعة كظركفها. القسمة الذم قبل اإلستيبلء كقوع عنصر كجوب توافر أخَتا ك    

 الطبيعة القانونية لعنصر اإلستيالء /2

صورة من  ميأخذ عنصر اإلستيبلء صورة التصرؼ القانو٘ب كالبيع أك ا٢تبة أك اإل٬تار  أك ا١تقايضة أك أ       
ًتؾ عن طريق أعماؿ صور األعماؿ القانونية  أك التصرؼ ا١تادم  كحرماف باقي الورثة من استغبلؿ ا١تاؿ ا١تش

 التعرض ككل شكل من أشكاؿ اٟترماف .
كتقدير ىذه الصور يرجع إٔب القاضي اٞتزائي الذم لو تقدير ىذه الصور كما تشكلو من حرماف أك عدـ      

 ذلك كفق لطبيعة كل كاقعة كملف قضائي ،مع مراعاتو لقواعد اإلثبات ُب ذلك.
 القسمة بُت كقوع حالة ُب ألنو القسمة،  عملية كقوع قبل اإلستيبلء عملية ترتكب أف إذ ٭تدث       

 ىذه كقوع يتصور ال كبالتإب . قانونية أك مادية نصيبو حيازة على كارث كل حاز الورثة، بُت أك الشركاء

                                                           
 على االستيبلء جرٯتة أركاف من " : أنو حيث 1986مام 28 ُب ا١تؤرخ 17084 رقم لو تعقئب قرارا ُب التونسي القضاء أكده ما ىذا ك   - 306

 التعقيب، ٤تكمة نشرية عن ا١تَتاث. مقتبس ُب شريكو ٔتناب اإلضرار نية لو تكوف أف يعٍت نية سوء على ا١تَتاث استؤب ١تن تكوف أف ىي مَتاث
 .220 ص. ، 1987 ،األكؿ العدد اٞتزائي، القسم

 .312، ف.ـ. ت، ص.  239 رقم ، / 111981/ 26 بتاريخ القرار الصادر - 307
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صفة كىو عدـ قياـ  اٞترٯتة، ىذه أركاف من ركناف يتخلف كبالتإب القسمة، كقع بعد اإلستيبلء ألف اٞترٯتة، 
 من تكييف اٞترٯتة يتغَت العنصر ىذا غاب القسمة. فإذا قبل االستيبلء كقوع الركن الثا٘ب ك الشريك الوارث ،

 إذا األزكاج ك األقارب بُت سرقة أهنا على تكييفها ٯتكن ، كما السرقة إٔب جرٯتة الًتكة على اإلستيبلء جرٯتة

 .ت.ج.ـ من 266 ا١تادة ك ـ،. ج ـ. مػػن 534 ا١تادة ك ع.ج،.ؽ من 368 لنص ا١تادة كفقا شركطها ٖتققت
 ا١تادة من األكٔب الفقرة ك ؽ.ع.ج، من 363 من ا١تادة األكٔب الفقرة نص تطبيق إستبعاد يتم كبالنتيجة      

ىذا فيما يتعلق باٞترائم ا١تاسة باألمواؿ فما ىو ٣تاؿ   .ت.من ـ.ج 277 ا١تادة نص ك ج.ـ،.ؽ من 523
 اٟتماية فيما يتعلق باٞترائم ا١تاسة بإعتبار األسرة.

 لفرع الثانيا
 الجـرائم الماسة بإعتبار األسرة 

إىتم ا١تشرع بإعتبار األسرة نظرا ١تا تقـو عليو األسرة من مسائل إجتماعية كا١توٌدة كالٌرٛتة، كأمور أخبلقية         
ُب  ٘تثل ألهنا اٟتاالت أغلب ضمن التشريعات ا١تغاربية األسرة ا١تاسة باعتبار  اٞترائم .  تشكل308كالعٌفة كالكرامة

 أساسا كا١تتمثلة ضمن ٣تتمػعاهتا،  ومها ا١توسع األسرة ٔتفه ككرامة أساسها كل مساس بشرؼ
ضمن إطار الدراسة ، كجرٯتة ا١تساس  309جرائم القذؼ كالذم يدخل ضمنو قذؼ الزكجات "اصنات" ُب 

باللقب العائلي ُب حالة اإلعتداء عليو بإعتباره مركب يدخل ضمن نشأة األسرة كنسب أفرادىا لذا نقسم ىذا 
 ا١تبحث إٔب نظر ٣تاؿ اٟتماية كفق ٞترٯتة قذؼ الزكجات ، كجرٯتة اإلعتداء على اللقب العائلي كفق ما يلي:

 

                                                           
؛ ٤تمد التومي، نظاـ األسرة ُب اإلسبلـ، شركة 16، ص. 1983، مكتبة الرسالة اٟتديثة، عماف، 1عقلة ٤تمد، نظاـ األسرة ُب اإلسبلـ، ط  - 308

 .59 - 58، ص. 1997الشهاب، اٞتزائر، 
309
ا٠توارج الذين يركف أف حد القذؼ  ك٦تا جاء ُب معٌت " اصنات" : أم األنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور ك اإلناث خبلفا لبعض فرؽ - 

. ك٦تا جاء ُب صحيح مسلم، ج 83خاص برمي النساء دكف الرجاؿ كقوفا عند ظاىر اَلية؛ عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...؛ ا١ترجع السابق، ص. 
ثػىنىا244، ص. 1 ثىًٍت ىىاريكفي ٍبني سىًعيدو اأٍلىيًٍليُّ حىدَّ ؿو عىٍن ثػىٍوًر ٍبًن زىٍيدو عىٍن أىيب  ، عن سند اٟتديث، أنو  قاؿ  حىدَّ ثىًٍت سيلىٍيمىافي ٍبني ًببلى اٍبني كىٍىبو قىاؿى حىدَّ

ر كقتل النفس ا رسوؿ ا كما ىن قاؿ الشرؾ با كالسحاٍلغىٍيًث عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى " إجتنبوا السبع ا١توبيقات قيل ي
يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت ٍبيَّ  اليت حـر ا إال باٟتق كأكل ماؿ اليتيم كأكل الربا كالتوٕب يـو الزحف كقذؼ اصنات الغافبلت ا١تؤمنات "كقولو تعأب"كىالًَّذينى 

ةن كىالى  ٓبٍى يىٍأتيوا اء فىاٍجًلديكىيٍم ٙتىىاًنُتى جىٍلدى سورة النور؛ " ًإفَّ الًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت 04اَلية   "ا ٢تىيٍم شىهىادىةن أىبىدان كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى تػىٍقبػىليو  بًأىٍربػىعىًة شيهىدى
تً  نٍػيىا كىاٍَلًخرىًة كى٢تىيٍم عىذىابه  اٍلغىاًفبلى  بالقوانُت مقارنا اإلسبلمي اٞتنائي شريعالت القادر عودة، سورة النور؛ عبد23عىًظيمه" اَلية  اٍلميٍؤًمنىاًت ليًعنيوا ُب الدُّ

  646. ، ص.  1985لبناف، بَتكت، ،1العريب، ج  الًتاث إحياء دار الوضعية،
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 أوال
   جـريمة قذف المحصنات

حذرت الشريعة اإلسبلمية من إهتاـ النساء بغَت حق كأكجدت  عقوبة جنائية كتضاؼ عقوبة  اٟترماف من     
على ٕترٙب  298اٞتزائرم  ُب ا١تادة  الشهادة، ىذا عدا  العقوبة األخركية كقد نص قانوف العقوبات اٟتق ُب

إٔب  25.000أشهر كبغرامة من  (6)ٔب ستة إ (2)القذؼ ا١توجو إٔب األفراد، كعاقب عليو باٟتبس من شهرين 
 دج أك بإحدل ىاتُت  العقوبتُت. 500.000

  310 442الفصل كٓب ٮترج  ا١تشرع اٞتزائي ا١تغريب عن حدكد التجرٙب كفق توجو ا١تشػرع اٞتزائرم كىذا ضمن     
عتبار إدعاء كاقعة أك نسبتها إٔب شخص أك ىيئة، إذا كانت ىذه الواقعة ٘تس شرؼ أك إيعد قذفا معتّبا بأنو  

  .الشخص أك ا٢تيئة اليت نسبت إليها
بالقسم  245ك قد جاء ٕترٙب ىذا الفعل كذلك كفقا للقواعد العامة ضمن التشريع اٞتزائي التونسي بلفصل       

 لدل أمر نسبة أك إدعاء بكل القذؼ ف إعتّب أنو " ٭تصلكعرضو با اإلنساف شرؼ ىتك ا٠تامس ٖتت عنواف ُب

كإذ ٓب يكن ىذا القذؼ ثابت فإف الواقعة تشكل جـر  .رٝتية ىيئة أك شخص إعتبار أك شرؼ ىتك فيو العمـو
 : النميمة بأنو ٖتصل 246النميمة كفق لنص الفصل 

 بثابت، ليس القذؼ بو كقع ما أف عدٕب بوجو ظهر إذا :أكال

 .بذلك القانوف لو يسمح عندما القذؼ يثبت أف للقاذؼ ٯتكن ٓب إذا :ثانيا

 فأكثر شخصُت اطبلع كقع كلكن العمـو لدل تنشر ٓب بكتابة كقوعها كاف كلو للعقاب موجبة كالنميمة

 ."إليهم أرسلت أهنا أك عليها

باٞتزاء العقايب بأنو "  247كىذا توسيعا إلطار اٟتماية ليكوف أكثر مشولية ٟتاالت التجرٙب كتفرد الفصل     
 .دينارا كأربعوف مائتاف قدرىا كٓتطية أشهر ٌستة مدة بالسجن القذؼ مرتكب يعاقب

 .دينارا " كأربعوف مائتاف قدرىا كٓتطية عاـ مدة بالسجن النميمة مرتكب كيعاقب

 كىذا كلو ٖتقيقا لغاية اٟتماية ُب ٛتاية إعتبار األسرة ضمن عبلقاهتا.    
 
 
 

                                                           
310
 .عتبار الشخصي كإفشاء األسرارإلعتداء على الشرؼ أك اإلُب ا 5الفرع  ُب اٞتنايات كاٞتنح ضد األشخاص الباب السابعب -  
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 تبار مـحل الحمايةــاإلع /1

يستخلص من ا١تعٌت الواسع لنص التجرٙب كفق التشريعات ا١تغاربية، أنو يعاقب أيضا على القذؼ ا١توجو          
ا١تتزكجات من النساء، ٛتاية لنظاـ األسرة بصيانة شرؼ كإعتبار أفرادىا، كيقصد بإعتبار الزكجة  311إٔب اصنات

تمتع ّٔا ُب آّتمع، كشرؼ الزكجة ينطوم على صفات داخلية كاألمانة كالطهارة ا١تركز كا١تكانة اإلجتماعية اليت ت
، كىذا ما أخذت بو 312كالعفة كيتحدد بذلك التقدير الذم ينبغي أف تنالو من الغَت كبصفة أخص من زكجها

ؿ ّٔا ُب حُت اكمة العليا اٞتزائرية ُب إجتهادىا القاضي " إف اإلدعاء بأف الزكجة ٓب تكن عذراء عند الدخو 
أثبتت الشهادة الطبية اررة بناء على طلبات ككيل اٞتمهورية، بعد الواقعة، أهنا ال تزاؿ عذراء )غشاء البكارة 

اإل أف اكمة العليا ذىبت برأم أخر معتّبة فيو أف دعول  .313مطاطي كسليم( فيو مساس باإلعتبار ك الشرؼ" 
النسب، ال تعد قذفا كجاء ىذا القرار إستناد إٔب الطعن ُب قرار ٣تلس اللعاف ، ا١ترفوعة من طرؼ الزكج إلنكار 

قضاء برج بوعريريج الذم إعتّب أف إنكار النسب ىو ٔتثابة إهتاـ الزكجة على أف اٞتنُت ناجم من عبلقة غَت 
إ٪تا من شرعية. كالذم نقضتو اكمة العليا استناد إٔب إف الشكول ُب حد ذاهتا ٓب تنطلق من دعول اللعاف ك 

 .314إنكار نسب اٟتمل
 كىو نفس اإلعتبار الذم جاء بو ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية ضمن التشريع ا١تغريب كالتونسي.   
 
 

                                                           
 نوعاف، فمن خبلؿ معرفة ذلك يتحدد معٌت اصنات، ىل يقصد بو ا١تتزكجات أـ كل النساء.إف القذؼ ُب الشريعة اإلسبلمية  - 311

 النوع األكؿ:  كىو رمى صنات بالزنا كنفى النسب  معاقب عليو باٟتد كىو ٙتانوف جلدة .
عقوبة التعزير سواء كاف ضحية القذؼ ٤تصنا أك النوع الثا٘ب:كىو رمى الشخص بإسناد كقائع أخرل إليو مثل الرشوة كالسرقة كغَت٫تا كمعاقب عليو ب

غَت ٤تصنا .أـ من حيث مشولية معٌت القذؼ ُب الشريعة اإلسبلمية فإف النوع األكؿ منو ال يشمل سول اصنات أم العفيفات سواء كانت 
تفرؽ بُت حالتُت من قذؼ اصنات ٫تا حالة  ا١تتزكجات أك غَت ا١تتزكجات من النساء  كالثا٘ب ال حدكد لو.باإلضافة إٔب أف الشريعة اإلسبلمية

القذؼ ا١توجو من شخص إٔب زكجة شخص أخر كحالة القذؼ ا١توجو من شخص إٔب زكجتو ىو نفسو، حيث تعاقب القاذؼ ُب اٟتالة األكٔب باٞتلد  
قامة دعول اللعاف عندما يعجز عن إثبات ادعائو كعقوبة أصلية كبعدـ قبوؿ شهادتو كعقوبة تبعية إذا ثبت كذبو كٖتيل القذؼ ُب اٟتالة الثا٘ب إٔب إ

أكيد  كبذلك يتم نفى نسب الولد موضوع اللعاف فيعفى الزكج من عقوبة القذؼ كيعف الزكجة من العقاب على جرٯتة الزنا ا١تنسوبة إليها دكف دليل
 .307دؿ بن علي، ا١ترجع السابق، ص. ؛ أنظر، عا413، ص 1995ثابت. سيد سابق، فقو السنة، آّلد الثا٘ب، دار اٞتيل، بَتكت، 

من قانوف العقوبات " كل إدعاء بواقعة من شأهنا ا١تساس بشرؼ كإعتبار  296ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم الذم يعتّب جـر القذؼ طبقا للمادة      
فات ُب األشخاص ا١تقذكفُت؛ أنظر، ٤تػػػكمة األشخاص أك ا٢تيئات ا١تدعى عليها ّٔا أك إسنادىا إليهم أك إٔب تلك ا٢تيئة". دكف أف ٖتدد ا١تادة ص

 .419. ، ص15،غَت منشور، ملحق رقم411/05ملف رقم،  ،07/03/2005قصر الشبللة، تيارت،  ؽ.ج، 
 .85عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...،  ا١ترجع السابق، ص.  - 312
  .115.ن بوسقيعة، قانوف العقوبات...، ا١ترجع السابق، ص، مقتبس عن أحس102628ملف رقم   ،1995/ 15/01اكمة العليا،غ.ج،  - 313

314
 . 341، ص. 02، عدد 2009، آّلة القضائية، 439265ملف رقم  ،2009/ 27/05اكمة العليا،غ.ج،  - 
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 / إشـكـالية التـجريـم2
ٓب يعتمد ا١تشرع اٞتزائرم أك ا١تغريب نص خاص يقضي بتجرٙب قذؼ الزكج لزكجتو ، كإ٪تا اعتمد التجرٙب كفق     

إذ تطبق القواعد العامة ا١تتطلبة لقياـ جرٯتة القذؼ كفق التشريع اٞتزائرم طبقا لنص ا١تادة  القواعد العامة،
 من ؽ.ع، إذ تقـو اٞترٯتة على أركاف ثبلثة كىو اإلدعاء بواقعة شائنة، العلنية، كتوافر القصد اٞتنائي.296
ا١تقذكؼ، سواء بصيغ   إذ كجب أف يدعى الشخص خّبا ٤تتمبل الصدؽ أك الكذب كإسناده إٔب الشخص    

كبلمية أككتابية توكيدية، كما يتحقق أيضا بكل صيغة كلوكاف ذلك بصفة تشكيكية أك إستفهامية أك غامضة 
، اليت من شأهنا ا١تساس 315من شأهنا أف تلقى ُب أذىاف الناس ظنان أكإحتماالن كلو كقتيُت ُب صحة األمور ا١تدعاة

شخص ا١تػقذكؼ الواجب تعينو تعيػنا نافيا للجهالة، كتبقى صيغ بالشرؼ كاإلعتبار، خبلفا لشرط تعيُت ال
 القذؼ كمعانيو ٤تل تقدير من طرؼ القاضي.    

كإعتّب ا١تشرع العلنية ركنا لقياـ اٞترٯتة، بإعتبار أف ا٠تطورة اإلجرامية تكمن ُب إعبلف ىذه الوقائع خاصة     
 ك إنتفائها. بالوسط األسرم، كللقاضي كذلك سلطة تقدير العبلنية أ

كالقصد اٞتنائي ا١تتطلب، يتمثل ُب معرفة اٞتا٘ب بأف سلوكو يصيب ا١تقذكؼ ُب شرفو كإعتباره كال عّبة    
ا منو ١تا ٢تذه اٞترٯتة من أثار على إعتبار 316للبواعث، كال يستلـز ُب نية اإلضرار توافر القصد ا٠تاص ، تشديدن

 .  317األسرة

كأخذ ا١تشرع اٞتزائرم بصفح الضحية كعامل تقديرم ُب ا١تتابعة اٞتزائية إدراكا منو أف صفح الضحية ضمانة     
لبقاء أكاٌصر العبلقة األسرية قائما من خبلؿ عدـ ٖتقق ا١تتابعة اٞتزائية،خبلفا لباقي التشريعات ا١تغاربية كاليت 

كمركزىا اإلجتماعي خاصة ضمن أسرهتا اليت يتأثر . 318توجب عليها  أف تضع نصوصا خاصة ٟتماية الزكجة
 إٝتها العائلي بذلك ال ٤تالة نتيجة جرٯتة القذؼ، ىذا اإلسم العائلي الذم قرر لو ا١تشرع اٞتزائي ٛتاية خاصة. 

                                                           
315
  .553، ص. 1982فوزية عبد الستار، شرح قانوف العقوبات، القسم ا٠تاص، دار النهضة العربية، القاىرة،   - 

 . 25، ص. 2000عبد اٟتميد ا١تنشاكم، جرائم القذؼ كالسب كإفشاء األسرار، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية،  - 316
 ةا١تسؤكليعاـ لًتتيب  أكإال أف خصوصية التجرٙب جاءت ضمن التشريع اللئب بأكثر ٖتديد كتفصيل باعتماد قانوف خاص كليس نص كحيدا  - 317

كىذا ٔتوجب ا١تادة  األسرةالقذؼ ا١تاسة باعتبار  ُب شأف إقامة حد القذؼ ُب تعريف جرٯتة 1974لسنة. 52اٞتزائية عن جرٯتة القذؼ بقانوف رقم 
التعريف  جاء ىذا  إذ .أك غيبتو كُب عبلنية أك بدكهنا القذؼ ىو الرمي بالزنا أك نفي النسب بأية كسيلة كانت كُب حضور ا١تقذكؼ بنصها "1مادة 

نفي النسب كليس  كأبعيدا عن مشركطات قياـ اٞترٯتة ضمن باقي القوانُت ا١تغاربية  كركن العبلنية كىذا ألف تعريف القذؼ جاء ٤تصورا ُب فعل الزنا 
كال تقبل لو شهادة كل من ثبت ٙتانُت جلدة،  منو ىو  العقاب باٞتلد حدان  04عاما كما ُب باقي التشريعات. ك إف اٞتزاء العقايب ا١تقرر ٔتوجب  مادة 

  ا١تادة األكٔب من ىذا القانوف. عليها ُب عليو إرتكاب اٞترٯتة ا١تنصوص
 .111ا١تركز القومي لئلصدارات القانونية، مصر، ص. ، 2006، 1إيهاب عبد ا١تطلب، جرائم السب القذؼ اإلىانة الببلغ الكاذب، ط  - 318
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 ثانيــا
 جـريمة اإلعتداء على اللقب العائلـي

أحكاما تنظم إستعماؿ اللقب العائلي كاٟتفاظ  ،73،80، 30،63قرر تقنُت اٟتالة ا١تدنية اٞتزائرم ُب ا١تواد     
من القانوف ا١تد٘ب على أنو: " لكل من نازعو الغَت ُب استعماؿ اٝتو دكف  48عليو، كُب ىذا اإلطار نصت ا١تادة 

مّبر كمن إنتحل الغَت إٝتو أف يطلب كقف ىذا االعتداء، ك التعويض عما يكوف قد ٟتقو من ضرر" كتضمن  
يشًتط أف يكوف لكل تونسي لقب عائلي كىو ُب اٟتاالت  1959مام  26ا١تؤرخ ُب  1959/53القانوف عدد 

ا١تتعلق بالسماح لبعض التونسيُت بتغيَت اللقب  1964مام  28ا١تؤرخ ُب  20القانوف عدد العادية لقب األب ك 
اللذين يقرراف إجراءات تأخذ الطابع اٟتالة ا١تدنية ٓتبلؼ ما تضمنو، تقنُت العقوبات اٞتزائرم، عددا  أك اإلسم

باإلعتداء أك إنتحاؿ اللقب أك االسم العائلي، كقرر ٢تا عقوبات متنوعة، حسب آثار  من األفعاؿ ا١تتعلقة
من ؽ.ع على أف " كل من إنتحل لنفسو لقب عائلة خبلؼ 247. حيث نص با١تادة 319اإلنتحاؿ كنتائجو 

قب بالغرامة لقبو بغَت حق ُب ٤ترر عمومي أك رٝتي، أك ُب كثيقة إدارية معدة لتقدٯتها إٔب السلطات العامة يعا
 دج ".100.000إٔب   20.000من 
من  ؽ.ع  على أف "كل من ٖتصل على صحيفة السوابق القضائية بإسم الغَت، كذلك  248كنص ُب ا١تادة     

سنوات كبغرامة من  (03)أشهر إٔب ثبلثة (6)بإنتحالو إٝتا كاذبا أكصفة كاذبة يعاقب باٟتبس من ستة
 دج  ".300.000دج إٔب 50.000

تكوف العقوبة أشد إذا كاف إنتحاؿ إسم الغَت ُب ضركؼ أدت إب قيد حكم ُب صحيفة السوابق القضائية كما 
من ؽ.ع بالقوؿ أف "كل من إنتحل اسم  249إذ جاء نص ا١تادة  320 ٢تذا الغَت أك متوقع أف تؤدم أب ذلك

كاف من اٞتائز أف تؤدل إٔب الغَت ُب ظركؼ أدت إٔب قيد حكم ُب صحيفة السوابق القضائية ٢تذا الغَت .أك  
دج، دكف اإلخبلؿ بإٗتاذ 500.000دج إٔب 100.000ذلك يعاقب باٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات كبغرامة من 

 إجراءات ا١تتابعة ضده بشأف جناية التزكير إذا اقتضي اٟتاؿ ذلك..."

                                                           
 .143عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.  - 319
320
، 6، عدد 2008تشوار ٛتيدك زكية، اٟتق ُب اإلسم ُب القانوف اٞتزائرم ، ـ، ع، ؽ، إ ، س،كلية اٟتقوؽ ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف،  - 
 .154ص. 
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ٔتعاقبة الشخص ا١تعنوم أك  من ؽ.ع ليوسع ٣تاؿ التجرٙب كمنو ٣تاؿ اٟتماية، 253ك252كجاء نص ا١تادتُت     
مسَتيو الذين يستعملوف لقب شخص مع بياف صفتو  ُب أم دعاية يقـو ّٔا ُب صاّب مشاريعو كذلك باٟتبس 

 دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت.100.000دج إٔب 20.000من شهر إٔب ستة أشهر كبغرامة من 

ئي ضمن ا١تشرع التونسي بأف إعتّب أف  الزكجة كتوسع إطار ٛتاية اللقب العائلي البعيد عن الطابع اٞتزا    
الذم يشًتط بأف يكوف لكل تونسي   53 -1959القانوف عدد ليست ٣تّبة على ٛتل لقب زكجها بإعتبار أف 
 لقب عائلي كىو ُب اٟتاالت العادية لقب األب.

بل إف ا١ترأة ا١تتزكجة ٣تّبة على بياف ىويتها الكاملة عند قيامها ٔتعامبلت رٝتية أك إجراءات قانونية كذلك     
 بذكر ىويتها الكاملة كيفما ذكرت ببطاقة التعريف الوطنية أم ذكر اسم كلقب أبيها كجدىا كزكجها.

من قانوف اٟتالة ا١تدنية ا١تغريب فإنو "٬تب على الشخص ا١تسجل ُب اٟتالة ا١تدنية ألكؿ  20كٔتوجب ا١تادة      
لذم ًب إختياره ٥تالفا السم أبيو أك ماسا مرة، أف ٮتتار لنفسو إٝتا عائليا ك ٬تب أال يكوف االسم العائلي ا

غػربية أك إسم مدينة أك مباألخبلؽ أك النظاـ العاـ أك مثَتا للسخرية أك إٝتػا شخصيا أك أجػنبيا ال يكتسي صػبغة 
 .321قرية أك قبيلة أك إٝتا مركبا، إال إذا كانت عائلة ا١تعٍت باألمر من جهة األب تعرؼ بإسم مركب

ائلي ا١تختار، بعد أف يكتسي صبغة هنائية كفقا للشركط اددة ُب نص تنظيمي، يصبح الزما كإف اإلسم الع     
. أم أف ا١تشرع ا١تغريب إعتمد  لصاحبو ك ألعقابو من بعده، ك ال ٯتكنو تغيَته بعد ذلك إذ أذف لو ٔتوجب مرسـو

تمع ا١تغريب بوجود األشراؼ كاليت ألقأّم تنظيم للقب العائلي دكف تقرير اٟتماية اٞتزائية لو نظر لطبيعة كتركيبة آّ
 .٤تمية ٔتوجب تنظيم خاص أك ألقاب العائلة ا١تلكية اليت ٗتضع لتنظيم خاص كال ٯتكن ا١تساس بلقبها

كال تكتمل إحاطة مفهـو اٟتماية اٞتزائية للقب إال من خبلؿ التطرؽ أساس اٟتماية من جهة كٖتديد      
 .اإلعتبار ٤تل اٟتماية اٞتزائية من جهة ثانية

 أساس الحماية وتقدير المسؤولية/ 1

فعل، أم أف يقع يتضح أساس التجرٙب كتقدير ا١تسؤكلية  فيما إشًتطو ا١تشرع اٞتزائرم كسلوؾ مادم ٢تذا ال    
، دكف أم حق أك مّبر شرعي أك 322اإلعتداء ُب إنتحاؿ شخص لقب عائلة غَت عائلتو ككأنو لقبو اٟتقيقي

قانو٘ب. باإلضافة إٔب إشًتاط أف يكوف ٤تل اإلنتحاؿ ٤ترر رٝتي، أم على كثيقة عمومية أك رٝتية أك أم كثيقة 

                                                           
321
 .2002يز التنفيذ سنة بشأف اٟتالة ا١تدنية الذم دخل ح 37-99من خبلؿ قانوف رقم  - 

 .21 -20، ص. 2001، 1الدين، جرٯتة إنتحاؿ إسم أك صفة الغَت، دار الكتاب الذىٔب، القاىرة، ط  جسعيد سَتا  - 322
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ا١تستندات من قيمة قانونية كما ٖتدثو من أثار ُب ا١تراكز القانونية إدارية معدة لتقدٯتها إٔب السلطة العامة، ١تا ٢تذه 
 لؤلفراد، ٓتبلؼ الوثائق  العرفية.

كيشًتط حصوؿ قصد جنائي عاـ لقياـ ا١تسؤكلية اٞتزائية كا١تتمثل ُب إنصراؼ إرادة اٞتا٘ب إٔب إتياف الفعل       
من  56ت إستعماؿ لقب الغَت ٔتوجب أحكاـ ا١تادة مع علمو بأف ذلك ٣تـر قانونا كٮترج من نطاؽ التجرٙب حاال

ا١تتعلق بتغيَت األلقاب الذم أعطى للكافل ُب  1971جواف  03الصادر ُب  157-71كا١ترسـو رقم 323ؽ.ح.ـ 
إطار عقد الكفالة اٟتق ُب تقدٙب طلب إٔب كزارة العدؿ  قصد تغيَت لقب القػاصر ٣تهوؿ النسب  من األب  

ا١تنظم لكيفية إعطاء لقب  07-76، أك عند تطػبيق أحكاـ األمر رقم 324ليصبح مطابقا للقب العائلي للكافل
لقب عائلي ككانوا قد سجلوا ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية ٖتت عبارة "عدٙب  لؤلشخاص الذين ليس ٢تم

 .325اللقب"
ىذا الوضع يفتح آّاؿ لتدخل القاضي ُب حالة التبٍت ٖتت صورة منح اللقب كفق ما تضمنو التشريع     

هملُت أك ٣تهوٕب بإسناد لقب عائلي لؤلطفاؿ ا١ت ا١تتعٌلق 1998أكتوبر  28ا١تؤرٌخ ُب  75القانوف عدد التونسي ب
 .2003جويلية  7ا١تؤرخ ُب  51ٔتقتضى القانوف عدد  النسب حسبما ًٌب تنقيحو

كىذا كلو ألجل كضع إطار عاـ الٯتكن ا٠تركج عن حدكده بالتعدم على إستعماؿ اللقب العائلي كخصوصية  
 إنفراد عائلة دكف غَتىا بإستعمالو.

 

                                                           
من قانوف اٟتالة ا١تدنية بأنو " كل شخص يتذرع بسبب معُت لتغيَت لقبو ٯتكن أف يرخص لو بذلك ضمن الشركط اليت  56نصت ا١تادة  - 323

."  يتحدد ٔتوجب مرسـو
ا١تؤرخ ُب 92/24ا١تتعلق بتغيَت اللقب ا١تعدؿ ك ا١تتمم با١ترسـو التنفيذم رقم  03/06/1971ا١تؤرخ ُب  157/ 71من ا١ترسـو رقم  01ا١تادة  - 324
كلدا قاصرا ٣تهوؿ نسب  -ُب إطار الكفالة  –" كما ٯتكن أف يتقدـ الشخص الذم كفل قانونا 05كا١تنشور باٞتريدة الرٝتية رقم 24/02/1992

 األب أف يتقدـ بطلب تغيَت اللقب باسم ىذا الولد كلفائدتو.كذلك قصد مطابقة  لقب الولد ا١تكفوؿ بلقب الوصي.

 كعندما تكوف أـ الولد القاصر معلومة كعلى قيد اٟتياة ينبغي أف ترفق موافقتها ا١تقدمة ُب شكل عقد شرعي بالطلب". -    
من  " لقد إعًتض البعض على ٛتل ا١تكفوؿ اسم الكفيل يرجع بالدرجة األكٔب إٔب عدـ ٖتديد ا١تشرع  للطبيعة القانونية ٢تذا اإلسم فبل يتبُت - 325

إف كاف ىذا حق إستعماؿ أـ حق شخصي ال يسقط عن صاحبو كينتقل إٔب أكالده، كنظرا لكوف غاية ا١تشرع  92/24من ا١ترسـو  1كرر م 5ا١تادة 
من 64ة من تقرير ىذا اٟتق ىي ٛتاية ا١تكفوؿ ُب مرحلة معينة فأرل بأنو حق إستعماؿ فقط، فهو ال يلغي اإلسم الذم اكتسبو قانونا ٔتقتضى ا١تاد

تقرر ا١تتعلق باٟتالة ا١تدنية إذ يبقى ىذا اإلسم األخَت مقيدا ُب سجل اٟتالة ا١تدنية ، كال يستطيع نقل اسم الكفيل إٔب أكالده ألنو إسم  70/20األمر 
ذم كفلو إلستعمالو الشخصي فقط فهو ينقل ألكالده اٝتو القانو٘ب الذم منحو إياه ضابط اٟتالة ا١تدنية ، كُب حالة رغبتو ُب ٛتل اسم الشخص ال

باع فما عليو اإل ا١تطالبة بتغيَت لقبو متبعا ُب ذلك اإلجراءات القانونية كيشًتط ُب ىذه اٟتالة عدـ اعًتض حاملي نفس اللقب على ذلك كإت
مع مبادئ ا١تتعلق بتغيَت اللقب  24//92". ٤تمدم )زكاكم( فريدة، مدل تعارض ا١ترسـو التنفيذم رقم  76/07 اإلجراءات ا١تقرة ُب األمر رقم

 . 2001،  مطبوعات الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية،  02/2000الشريعة اإلسبلمية، مقاؿ منشور بآّلة القضائية عدد 
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 اإلعـتبار محــل الحمـاية/  2 

اإلعتبار ا١تعنوم لؤلسرة ىو أساس تقدير اٟتماية،  فاٟتكمة من التجرٙب إلعتبار اللقب عنصر أساسيا من       
ُب حاؿ اإلعتداء  326عناصر األسرة، األمر الذم يقتضى أف ٖتضي ىذه األخَتة بكامل اٟتماية كالعناية الكافية

.  327ة الذين ٢تم حق توارثو أبان عن جدعلى لقب أفرادىا ألنو ٯتثل ملك معنوم مشاع بُت ٚتيع أفراد األسر 
كما ينشأ عنو من خصومات قضائية ُب  328بخاصة ١تا ٭تدث من نزاعات قضائية  نتيجة تداخل كتشابو لؤللقا

 حالة التصرؼ ُب ا١تاؿ ا١تشًتؾ للعائلة الواحدة، لذا كجب ٖتقيق اٟتماية ٢تذا اإلعتبار. 
كجاء اإلعتبار ٤تل اٟتماية ضمن التشريعات ا١تغاربية كأثر غَت مباشر ٟتماية اللقب العائلي ُب صورة كحالة       

نظاـ يستمد أسسو من القانوف ا١تنظم لكفالة األطفاؿ ا١تهملُت، كأنو  ٭تكمهم الطفل ا١تكفوؿ أك ا١تتبٌت الذين 
يفرض تساؤال  .ـؽ.ج 467 ك466الفصلُت  ليس ىناؾ مانع ٯتنع من كفالة طفل مهمل ، لكن ما نص عليو

توافق مع مقتضيات قانوف كفالة األطفاؿ ا١تهملُت ػػإٔب حد ما ي 466اف الفصل ػيناُب ىذه القواعد السابقة. فإذا ك
درىم  5000إٔب  200ُب فقرتو األكٔب كالذم قرر ٛتاية جنائية ٓتصوص الكفالة كعرض عقوبة حبسية كغرامة من 

 ؿ فائدة أحد األفعاؿ اَلتية:لكل من قصد اٟتصو 
 حرض األبوين أك احد٫تا على التخلي عن طفلهما الوليد أك الذم سيولد. -1 
 قدـ أك حاكؿ أف يقدـ كساطتو بالتكفل بالطفل الوليد أك سيولد أك لتبنيو. -2 
فإف فقرتو الثانية على عكس ذلك، ٦تا ٬تعل التساؤؿ حوؿ الكفالة ىل تظل قاصرة على مؤسسات الرعاية  
شرع فقط معلـو النسب من جتماعية ٓتصوص إبراـ العقود بشأهنا، أك أف الوساطة ُب ىذا الفصل قصد ّٔا ا١تإلا

 أبوين ًب التخلي عن كلد٫تا عن طريق اٞتّب كاإلكراه؟
 24.03ٔتوجب القانوف  667-4جانب الفصل  اليت أضيفت إٕب 467-1ارة على أف عقوبة الفصلكٕتدر اإلش    

اٞتزائية ٞتميع األشخاص ا١تسا٫تُت ُب  ةتأكيد ترتيب ا١تسؤكليكاليت تنصب ُب إطار الفصلُت السابقُت يتطلب 

                                                           
 .16تشوار جيبلٔب، اللقب...،  ا١ترجع السابق، ص.   - 326
 أكالده.كلقب الشخص يلحق  من القانوف ا١تد٘ب." ٬تب أف يكوف لكل شخص لقب كاسم فأكثر 28ا١تادة  - 327

"Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms .Le nom d’un homme s’étend à ses 

enfants." 
328

 .422 ص. ،16، ملحق رقم  1952/12، فهرس رقم 09/05/12حكم ٤تكمة جيجل ، - 
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نرل أهنم سواسية ُب من لو سلطة على طفل أك يتؤب رعايتو، كالوسيط الذم ك لوصي، ا١تقدـ، ىذا الفعل كا
 .329ا١تسؤكلية اليت تًتتب على رجاؿ القانوف، غَت أف الفرؽ يكوف ُب العقوبة

أم أف ٤تل اإلعتبار جاء مشموؿ باٟتماية ضمن قانوف ٛتاية الطفل ا١تكفوؿ بعيدا عن اٟتماية اٞتزائية اليت      
 . جاءت حدكد اٟتماية فيها كاضحة ضمن التشريع اٞتزائرم

إذ كاف من ا١تفركض على ا١تشرعُت ا١تغاربُت إدماجها ضمن اٞترائم الواقعة على األسرة ك ٭تدد ٢تا نص    
كىى من نفس ا١تسائل اليت  ٓب يشملها ا١تشرع بالتجرٙب  ضمن فلسفتو التشريعية ا١تراعية ١تصلحة األسرة  عقايب.

 الفضلى. 

  

                                                           
329
 .56ص. ا١ترجع السابق،  عزيز أباكرٙب ، يوسف أديب ، عبد اللطيف عمارة ، ليلى ا٠تشإب، - 
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 الفصل الثاني
  حـدود التجريم في إطـار الجـرائم المـاسة باألسرة      

عدة عناصر أ٫تها من خبلؿ   جزائيا ا١تشرعُت  ا١تغاربُت ْتماية الرابطة األسريةبدفع اإلىتماـ         
ٖتديد اٞترائم ا١تاسة باألسرة، إال أف ىذا التحديد جاء غَت شامل ٞتميع مظاىر اٟتماية، كىذا عنصر 

راجع بالدرجة األكٔب إٔب طبيعة ىذا النظاـ من جهة، كمن جهة ثانية إٔب الفلسفة اٞتزائية اليت إعتمدىا 
ة قائمة ُب تقريره للحماية، كاليت جاءت ُب صورة ا١تشرعُت ا١تغاربُت لضماف بقاء أكاصر العبلقة األسري

اليت تشكل مساس باألسرة كالىت ٯتكن تسميتو  تاإلغفاؿ عن إيراد نصوص تشريعية ٕتـر بعض السلوكيا
اإلغفاؿ التشريعي أك الفراغ القانو٘ب، إدراؾ من ا١تشرع اٞتزائي أف ٖتقيق ا١تتابعة ُب صور السلوؾ ا١تغفلة 

ية التشريعية كأف ترؾ الوضع على حالو اليشكل ُب أصلو إىدار للركابط األسرية كجعل تشريعيا ال٭تقق الغا
 ُب غالب اٟتاالت ٣تاؿ أخر ١تعاٞتتها كفق أحػكاـ قوانُت األسػرة ا١تغاربية ) ا١تبحث األكؿ( .

ي كمن الصور اليت عكست تصور ا١تشرعُت ا١تغاربُت كجود ٟتاالت ٓب يتناك٢تا ا١تشرع اٞتزائ        
باٟتماية، ُب غالبها أف فكر ا١تشرعُت اٞتزائُت ٓب يبلغها كقت إعداد النصوص بغرض تقرير اٟتماية، أك أهنا 

 حاالت ألكضاع  أفرزهتا ا١تمارسات اٟتياتية اليومية، شػكلت صورة اإلغفاؿ التشريعي )ا١تبحث الثا٘ب(. 
ي أك ما ٯتكن تسميتو باإلغفاؿ التشريعي، إال أف كل من حاليت الفراغ القانو٘ب أك القصور التشريع      

الذم عكس  -تشكل أكضػاعا تعيق تقرير اٟتماية اٞتزائية التشريعية للرابطة األسرية ، كألجل ىذا الوضع 
كجب إعتماد آلية تضمن تقرير اٟتماية لؤلسرة  كىي آلية قضائية، من خبلؿ  -فكر ا١تشرعُت ا١تغاربيُت 

التقديرية ُب تكييف الوقائع كٖتقيق ا١تتابعة اٞتزائية أك عدمها كتقدير  ٘تكُت القاضي من إعماؿ سلطتو
العقاب ٔتا يتوافق كركح النصوص العقابية اليت بنيت على أساس ٖتقيق ضماف بقاء أكاصر العبلقة األسرية 

   ()ا١تبحث الثالث زائيػػجػاضي الػديرية للقػػالسلطة التق قائمة كفق النسق اإلجتماعي، كىذا بإعماؿ
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 المبحث األول    
 صـور السلوك التي غفـل المشرع عن تجريمها 

ىناؾ بعض األفعاؿ اليت غفل ا١تشرع اٞتزائي اٞتزائرم عن ٕترٯتها ُب نصوص عقابية فيما يتعلق         
ا١تعركضة ّترائم األسرة، ٦تا ٯتكن إعتباره على أنو فراغ قانو٘ب، أم إنعداـ النص اٞتزائي الذم ٭تكم ا١تسألة 

 أمامو.
كقد يساعد ىذا السكوت اٞتا٘ب على اإلفبلت من اٞتزاء طبقا ١تبدأ ال جرٯتة كال عقوبة إال بنص     

قانو٘ب على خبلؼ بعض التشريعات ا١تغاربية األخرل اليت جرمتها، ٦تا يقتضى معو األمر إٔب كجوب النظر 
ىم ىذه اٞترائم ضمن ما يلى من موضوعات، ُب معاٞتة ىذه ا١تسائل ضمن القوانُت ا١تقارنة نذكر من أ

عدـ تسجيل عقد الزكاج )ا١تطلب األكؿ( حالة تعدد  شكلت أساسا ٤تاكر للبحث كالدراسة،  كمسألة
الزكجػات )ا١تطلب الثا٘ب(، باإلضػافة إٔب  زكاج ا١تسلمة بغَت مػسلم   )ا١تطلب  الثالث( اإلحاطة بالدراسة  

ؤكلية اٞتنائية بالنسبة لعملية التلقيح اإلصطناعي )ا١تطلب  الرابع( ٍب بوجوب معرفة حدكد   ترتيب ا١تس
ك  العنف ا١تعنوم أك الٌنفسي ضٌد الٌزكج )  ىناؾ حػالة ما تعلق ٔتسألة  التغيَت اٞتنسػي ) ا١تطلب ا٠تامس(

  السادس( طلبا١ت
 المطلب األول

 فيما يتعلق بمسألة عدم تسجيل عقد الزواج  

كثر من فئات آّتمع عن تسجيل عقود الزكاج نظرا إلعتقاد ٭تكم فكرىم أك عادات ٯتتنع أفراد       
إجتماعية تنظم ٪تط العيش لديهم، ٦تا يًتتب عنو عدـ تقييد كإثبات ٟتاالت الزكاج كما يًتتب عن ذلك 

لحد ٦تا يتطلب معو كجوب التدخل من طرؼ النيابة العامة كإعماؿ ٚتيع صبلحياهتا كسلطاهتا ل.1من أثار
 من ىذه اَلثار السلبية.

فبداية بالتشريع ا١تغريب ك ضمن ٣تػاؿ ما ىو ٥تصص لو سجػل اٟتالة ا١تدنية كجوب التسجيل، دكف       
ا١تتابعة، باإلضافة إٔب تقرير تدخل  ةٖتديد اٞتزاء ا١تًتتب على ٥تالفة ىذا اإلجراء كمن يتحمل مسؤكلي

                                                           
 ناصر مٌت، راشدم سهاـ، رمضا٘ب حسيبة، شلي صونية، بوكبلؿ ٝتية، صاٟتي نبيلة، إشكاالت اٟتالة ا١تدنية ُب اٞتنوب الكبَت،  مذكرة لنيل -1

 .81. ص، 2005 إجازة القضاء، معهد القضاء، اٞتزائر،
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تابعة جزائية. كذلك ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم الذم رتب ا١تسؤكلية النيابة العامة ُب ٛتاية ىذا الوضع دكف م
اٞتزائية على األشخاص ا١تكلفُت بتسجيل الزكاج دكف أفراد األسرة ا١تمتنعُت عن تسجيل الزكاج، بل منح 
ا١تشرع اٞتزائرم آلية أخرم من خبل٢تا ٯتكن تسجيل عقد الزكاج بعد إغفاؿ تسجيلو دكف ٖتقيق ا١تتابعة 

ة عن طريق القضاء، كىذا كنتيجة ك أثر لعدـ التجرٙب، ٦تا يتطلب معو كجوب معرفة تدخل النيابة اٞتزائي
 العامة أماـ ىذا الوضع. 

 الفرع األول
 أثــر عـدم التجـريم

ٓب يقر ا١تشرعوف ا١تغاربيوف جزاءات عقابية على األفراد الذين ال يصرحوف ْتالة زكاجهم بالرغم ما      
يًتتب عن ىذا السلوؾ من أثر مستقبلي على مراكز أفراد األسرة، إذ كاف على ا١تشرع أف يرتب ا١تسؤكلية 

صفة ا١تكلفُت بتسجيل عقد الزكاج اٞتزائية عليهم، ٓتبلؼ حالة ترتيب ا١تسؤكلية اٞتزائية على أصحاب ال
كفق التشريع اٞتزائرم، إذ تنعدـ  ا١تتابعات اٞتزائية أماـ ااكم، بالرغم من خطورة اَلثار ا١تًتتبة عن عدـ 

 تسجيل عقد الزكاج، لعدـ كجود نص عقايب على ىذا السلوؾ. 

ف ا١تغاربيوف  إجراءات خلق إمكانية لتصحيح ىذا الوضع إذ أعتمد ا١تشرعو  كحالة عدـ التجرٙب    
كجعل إمكانية تسجيل ىذا الزكاج  ضمن التشريع  2تنظيمية إلمكانية تدارؾ ىذا اإلغفاؿ من طرؼ األفراد

 .  3من قانوف األسرة اٞتزائرم 22اٞتزائرم طبقا  لنص ا١تادة 
كاليت تسمح  ية األسرة ا١تغرباألخَتة من الفصل ا٠تامس ١تدكنة  نص الفقرةطبقا ل كىي نفس اإلمكانية    

التمييز بُت ، من خبلؿ ستثنائية عن طريق البينة الشرعيةإبسماع دعول الزكجية بصفة  لقاضي ا١توضوع
 الشرعية كال يكوف ىناؾ أم نزاع بُت ةناٟتاجة إٔب إثبات الزكاج عن طريق البي فرضيتُت اٟتالة اليت تثار فيها

                                                           
ثٍت عشر رجبل ٭تررىا عدالف ُب كثيقة رٝتية ٍب إشهادة  باللفيف كىو عبارة عنكلقد جرل العمل با١تغرب منذ قركف خلت باالستعانة  - 2

با٠تصوص ُب آّاالت ا١تتصلة  أماـ القضاء إلثبات بعض الوقائع أك التدليل على بعض اٟتقوؽ. كيستعمل اللفيف تستعمل بعد ذلك كحجة
إحصاء الًتكة أك عدد  الطبلؽ أك الرجعة أك ا١تيبلد أك الوفاة أك النسب أكتصحيح الزكجية أك إثبات  باألحواؿ الشخصية من أجل إثبات الزكاج أك
، 3ط  كجدة، ،اٞتسور مطبعة الشخصية، األحواؿ مدكنة ُب كالطبلؽ الزكاج الفاخورم، إدريس .الورثة كنصيب كل كاحد منهم إٔب غَت ذلك

  .1، ص. 2001
 الزكاج ٔتستخرج من سجل اٟتالة ا١تدنية كَب حالة عدـ تسجيلو يثبت ْتكم قضائي".من قانوف األسرة على أنو " يثبت  22تنص ا١تادة  - 3
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كالقضاء الطرؼ أماـ كل عذر  كثَتا ما تفض اإلدارةالزكج كالزكجة بشأف الزكجية القائمة بينهما حيث  
 .4يتمسكاف بو

الزكجية اليت يدعيها الطرؼ الثا٘ب  -كغالبا ما يكوف الزكج -الطرفُت كاٟتالة اليت ينكر فيها أحد       
 .أساسها من

بوجو   -٤تكمة النقض حاليا -عن آّلس األعلىك يتبُت من القرارات الصادرة عن القضاء ا١تغريب ك       
 .5طابع موضوعي كطابع شكلي ستثناء ىي قاعدة ٢تاإلخاص أف القاعدة اليت تسمح باللجوء إٔب حالة ا

ستثناء ا١تنصوص عليها ُب الفقرة إلا فإف القضاء ا١تغريب ُب ٣تملو يفسر حالة ،فمن الناحية ا١توضوعية     
 توثيق عقد الزكاج أماـ العدلُت عقبة مادية حالت دكف األخَتة من الفصل ا٠تامس من ا١تدكنة بكل

توثيق الزكاج رٝتيا أماـ  ُب مفهومها بكيفية تكاد تستغرؽ ٚتيع حاالت عدـ اسعمتو  لئلشهاد، 6ا١تعينُت
 .العد لُت
 ضكإال عر ستثناء تلك إلأخذه أك عدـ أخذه ْتالة ا نو ٬تب عليو أف يّبرإكمن الناحية اإلجرائية ف       

 .7رة ا١تدنيةا١تسط من قانوف 359يات الفصل ١تقتض للنقد تطبيقا حكمو
٤تاكم  ستثناء كإ٪تا فرض كذلك علىإلكٓب يكتف آّلس بفرض كجوب تعليل األخذ ْتالة ا      

 . 8ستبعادىاإ ا١توضوع تعليل

                                                           
عتّبت اللفيفة إ خولت للقاضي بصفة استثنائية اعتماد البينة ُب دعول الزكجية كأف اكمة جاء ُب قرار للمجلس األعلى"حيث إف ا١تدكنة - 4

مدل استجابة مدكنة ، خالد برجاكم .مشار إليو٢تا ُب تقدير قيمة اٟتجة اليت ا١تدٔب ّٔا إلثبات الزكجية حجة صحيحة كذلك حسب السلطة
    .13-12 .ص ،دار القلم الرباط ، 2004 ،سلسلة دليل قانوف األسرة با١تغرب، األسرة اٞتديدة ١تطالب آّتمع ا١تد٘ب كالسياسي ا١تغريب

 .173 .، ص1976الرباط،  دار بابل للطباعة كالنشر،،1ط عبد النٔب ميكو، الوسيط ُب شرح مدكنة األحواؿ الشخصية ا١تغربية،   - 5
 كا١تقصود ّٔما كاتبُت معينيُت لدل اكمة. إستعمل ا١تشرع ا١تغريب مصطلح " العدلُت ا١تنتصبُت لئلشهاد " - 6

7 
حىت يتمكن آّلس  ستثناءإلإنو ٬تب على اكمة أف تبُت الدكاعي اليت ٛتلتها على إعماؿ ىذا ا حيثجاء ُب قرار للمجلس األعلى: " ك٦تا  ـ

األكؿ، عقد الزكاج كآثاره، ط    ٤تمد الكشبور، الوسيط ُب شرح مدكنة األسرة، الكتاب ُب إليومشار  ."اإلستثناء كأسبابواألعلى من مراقبة دكاعي 
 .366، ص.  2009، 2
كوف اللفيف  ستئنافية ُبإلالنازلة أف ا١تطلوب ُب النقص إ٪تا نازع الطاعنة ُب ا١ترحلة ا من معطيات أحد قراراتو: " حيث يستخلص جاء ُب - 8

 .78، ا١ترجع السابق ، ص. خالد برجاكممقتبس عن  .شاىدينحضور  ا١تدٔب بو من طرفها ال ٭تل ٤تل عقد الزكاج ا١تتوفر على شرط

الزكجية من الفصل ا٠تامس من ا١تدكنة فإف القرار ا١تطعوف فيو استبعده  اعتمد اللفيف مقدرا فيو االستثناء لسماع دعول كمع أف اٟتكم ا١تستأنف
بتدائي ا١تستأنف أك غَت متوفر عليها كقد اكتفى ُب تعليلة إلا ستثناء طبق ما ذىب إليو اٟتكمإلمتوفرا على حالة ا أف يناقش من جهة كونو بدكف

كا١تتضمنة ُب ا١تدكنة مع أف الفقرة األخَتة من الفصل  ا أشار إليو من أنو ال يستجيب للمقتضيات ا١تتطلبة ُب عقد الزكاج بشركطؤت ستبعاده لوإ
عتماد البينة إالزكجية بدكف توفر ىذا الشرط ك  ستثناء من شرط صحة عقد الزكاج ْتضور شاىدين عدلُت ٝتاع دعولإللمحكمة  ا٠تامس منها ٕتيز

 .98نفس ا١ترجع ، ص . خالد برجاكم "للنقضبالتإب ٬تعلو غَت مؤسس كيعرضو  ُب إثباهتا األمر الذمالشرعية 
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فكل ىذا اٟترص على ٖتقيق إمكانية تسجيل الزكاج يتحقق معو كتحصيل حاصل إنعداـ اٟتكمة       
 من ٕترٙب فعل عدـ تسجيل عقد الزكاج. 

كُب إطار مسألة تسجيل عقد الزكاج كٔتناسبتو كجب اإلشارة  إٔب أف ا١تشرع  اٞتزائرم ٓب يأت بأم      
ا١تدنية للشرط الواجب التنفيذ، ١تا جاء با١ترسـو التنفيذم رقم جزاء عقايب ُب حالة ٥تالفة ضابط اٟتالة 

2006مام11ا١تؤرخ ُب 06-154
" ٬تب على كل  طالب من طالٔب الزكاج أف  أنو 02، كقد جاء فيو با١تادة 9

أشهر تثبت خضوعهم للفحوصات الطبية ا١تنصوص  ( 03)يقدـ شهادة طبية، ال يزيد تارٮتها عن ثبلثة 
. عليها ُب ىذا ا  ١ترسـو

إال أنو ٯتكن ٖتقيق ا١تتابعة اٞتزائية على كل ٥تالف لذلك كفق تكييف الوقائع على أساس ٥تالفة     
 من ؽ.ع اٞتزائرم . 459القرارات كا١تراسيم اإلدارية طبقا لنص ا١تادة 

ضمن التشريع الفرنسي  2007كقد جاء ترتيب ا١تسؤكلية اٞتزائية لضابط اٟتالة ا١تدنية قبل تعديل سنة     
أم عند إبراـ الزكاج بدكف شهادة من القانوف ا١تد٘ب الفقرة الثانية،  63ُب حالة ٥تالفة مقتضيات ا١تادة 

فرنك  200ألداء غرامة ال يتعدل مقدارىا  ٤تكمة ا١ترافعة الكّبلطبية، فإف ضابط اٟتالة ا١تدنية يتابع أماـ 
أما . 10، كما أف ٢تذه الغرامة طبيعة مدنية1956غشت  4من القانوف الصادر ُب  94تطبيقا للفصل 

 11جهما بدكف تسليم الشهادة الطبية إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنيةاحالة زك  ُبالزكجاف، فبل ٮتضعاف ألية عقوبة 
 ألغيت الشهادة الطبية ٦تا ترتب عنو إنعداـ ا١تتابعة اٞتزائية ُب حالة ٗتلفها. 2007.كبعد تعديل سنة 

بفرض اٞتزاء العقايب ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم رغبت منو ُب ٛتاية اٟتالة  ا١تشرع التونسيتدخل ك      
حداث شهادة طبية ضمن ىذا آّاؿ، بإست الصحية للزكجُت كذريتهما ٖتت مسمى ٛتاية أفراد األسرة

ال " بأنو  منو الفصل األكؿ ، ب1964ّب فمنو  3ا١تؤرخ ُب  1964لسنة  46سابقة للزكاج ٔتوجب القانوف عدد
ختيارىم لتحرير عقود الزكاج أف يقوموا بإبراـ الزكاج إال إٯتكن لضباط اٟتالة ا١تدنية أك العدكؿ الذين كقع 

                                                           
 07٭تدد شركط ككيفيات تطبيق أحكاـ ا١تادة  2006مام  11ا١توافق 1427ربيع الثا٘ب عاـ  13مؤرخ ُب  154-06مرسـو تنفيذم رقم  - 9

، 02-05ا١تتضمن قانوف األسرة كا١تعػدؿ ٔتوجب األمر 1984يونيو سنة  09ا١توافق ؿ  1404رمضاف عاـ  09ا١تؤرخ ُب  11-84مكرر من القانوف 
 .04، ص. 2006مام  14، مؤرخة ُب 31ج.ر عدد 

10
ـ  Cf . BENABENT .Alain, Droit civil, la famille, édit litec , 1997, p  350 . . 

11
٬تعل ىذا األخَت مستحيبل عند عدمها، فالزكاج ا١تّـب  -2007قبل  - كليس شرطاالشهادة الطبية يعتّب فقط شكلية أكلية للزكاج تسليم  - 

رر أف بدكف ىذه الشهادة ال يعتّب باطبل بل يبقى صحيحا، غَت أنو ُب اٟتالة اليت ال يطلع الراغب ُب الزكاج بقرينو اَلخر، ٯتكن للطرؼ ا١تتض
من القانوف ا١تد٘ب، أك لطلب فسخ  242 با١تادةليها يعتمد على إخفاء ا١ترض من طرؼ زكجو لطلب الطبلؽ للخطأ طبقا للشركط اليت ينص ع

 إذا كانت فعبل اٟتالة الصحية للزكج اَلخر جد خطَتة.، الزكاج بسبب غلط ُب صفة جوىرية من صفات الشخص
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ال يزيد تارٮتها على الشهرين، تثبت  طبية من كبل الشخصُت العازمُت على الزكاج شهادة وابعد أف يتسلم
 ".كر ّٔا إشارة أخرلأف ا١تعٍت باألمر قد كقع فحصو قصد الزكاج دكف أف تذ 

٬تب على الطبيب أف يطلع ا١تعٍت باألمر على مبلحظاتو منو على أنو "  2فقرة  3 كينص الفصل      
أف ٯتكنو أف يرفض تسليم الشهادة إف تبُت لو أف ىذا الزكاج غَت مرغوب فيو ك   .كيبُت لو مدل أ٫تيتها

ريض أك تصَت حالتو الصحية غَت مضرة يؤجل تسليم ىذه الشهادة إٔب أف يزكؿ خطر العدكل من ا١ت
  ".لذريتو

متابعة ضباط اٟتالة ا١تدنية كالعدكؿ الذين ال ٯتتثلوف ألحكاـ الفصل األكؿ من منو  7كفقا للفصل كتقع 
     ".بتدائية ذات النظر ترابيا كيعاقبوف بغرامة قدرىا مائة ديناراإلىذا القانوف أماـ اكمة ا

بق أف ا١تشرع التونسي ألـز الراغبُت ُب الزكاج باإلدالء بشهادة طبية قبل اسال من ىذه الفصوؿيتضح      
حًتاـ ا١تقتضيات ا٠تاصة ّٔذه الشهادة ال يؤدم إٔب إبطاؿ الزكاج كإ٪تا يعاقب إكما أف عدـ  .إبراـ العقد

 ضابط اٟتالة ا١تدنية أك العدكؿ الذين قاموا بإبراـ العقد بغرامة مالية.
لتغيَت كتتميم بعض فصوؿ  1993شتنّب  10ٔتقتضى ظهَت  ا١تغريب ٢تذه ا١تسألة ا١تشرع يمجاء تنظ ك     

مدكنة األحواؿ الشخصية، كمن بُت التعديبلت اليت أدخلها ُب ٣تاؿ األعماؿ اإلدارية اليت تسبق الزكاج 
خطوبة بشهادة عدـ توثيق العقد إال بعد توفر العدلُت على مستندات كمن بينها إدالء كل من ا٠تاطب كا١ت

 .12من مدكنة األحواؿ الشخصية 41/7 ، ٔتوجب الفصلطبية تثبت خلو٫تا من األمراض ا١تعدية
أف ا١تشرع ا١تغريب فرض الشهادة الطبية على الراغبُت ُب الزكاج كلكن بدكف أف ينظم مسطرهتا  أم     

ٓب يعتّب كتابة ىذا  ك، فالطبيب ٯتنح ىذه الشهادة ٔتجرد فحص ا١تعٍت باألمر بالعيادة 13تنظيما ٤تكما
الشهادة. كٓب يرتب اٞتزاء العقايب على ٥تالفة العقد شرطا لصحتو، أم أف الزكاج ٯتكن أف يّـب دكف ىذه 

 ذلك مثلو مثل ا١تشرع اٞتزائرم. 
"  ٭تدث ملف لعقد الزكاج ، ٭تفظ بكتابة الضبط من ا١تدكنة بنصها أكال 4/ 65كىذا ما جاء با١تادة  

 لدل قسم قضاء األسرة ل إبراـ العقد ،
 كيظم الوثائق األتية:

 مطبوع خاص بطلب اإلذف بتوثيق الزكاج ٭تدد شكلو كمضمونو بقرار من كزير العدؿ.

                                                           
 .87، ص .2006، كلية  اٟتقوؽ، مراكش، الشهادة الطبية قبل الزكاج ُب القانوف ا١تقارف ، ٤تمد الشافعي  - 12

 .167.، ص1998 ،مراكشدار تنمل، ، 3ط ٤تمد الشافعي، أحكاـ األسرة ُب ضوء مدكنة األحواؿ الشخصية،   -13
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ية، إٕب تاريخ منح نسخة من رسم الوالدة، كيشَت ضابط اٟتالة ا١تدنية ُب ىامش العقد بسجل اٟتالة ا١تدن
 ىذه النسخة كمن أجل الزكاج.

 شهادة إدارية لكل كاحد من ا٠تطيبُت ، ٖتدد بياناهتا بقرار مشًتؾ لوزيرم العدؿ كالداخلية.

شهادة طبية لكل كاحد من ا٠تطيبُت ٭تدد مضموهنا كطريقة إصدارىا بقرار مشًتؾ لوزيرم العدؿ 
 كالصحة.

 كىى :اإلذف بالزكاج ُب اٟتاالت األتية 

 الزكاج دكف سن األىلية .

 التعدد ُب حالة توفر شركطو ا١تنصوص عليها ُب ىذه ا١تدكنة.زكاج الشخص ا١تصاب بإعاقة ذىنية.

 زكاج معتنقى اإلسبلـ كاألجانب.

 شهادة الكفاءة بالنسبة للجانب أك ما يقـو مقامها.  – 6 
ى ملف ا١تستندات ا١تشار إليها أعبله ، ثانيا: يؤشر  قاضي األسرة ا١تكلف بالزكاج ، قبل اإلذف عل 

 ك٭تفظ برقمو الًتتئب ُب كتابة الضبط.
 ثالثا: يأذف ىذا األخَت للعدلُت بتوثيق عقد الزكاج.

رابعا: يضمن العدالف ُب عقد الزكاج/ تصريح كل كاحد من ا٠تطيبُت، ىل سبق أف تزكج أـ ال؟ كَب 
 وضعية القانونية إزاء العقد ا١تزمع إبرامو. حالة كجود زكاج سابق يرفق التصريح ٔتا يثبت ال

بأف " التدليس ُب اٟتصوؿ على اإلذف أك شهادة الكفاءة ا١تنصوص عليها ُب البندين  66كأشارت ا١تادة 
من  366من ا١تادة السابقة أك التملص منها ، تطبق على فاعلو كا١تشاركُت معو أحكاـ الفصل  ( 6،  5)

 اٞتنائي بطلب من ا١تتضرر . فالقانو 
 ٮتوؿ للمدلس عليو من الزكجُت حق طلب الفسخ مع ما يًتتب عن ذلك من تعويضات.

من ـ.ج.ـ فهي تعاقب على كل من أدٔب بإقرارات كاذبة أماـ ضابط  366كبالرجوع إٔب الفصل        
من ستة أشهر إٔب  ب باٟتبسيعاقاٟتالة ا١تدنية كىذا لتوسيع ٣تاؿ اٟتماية كضماهنا بنصها على أنو " 

العقوبتُت فقط، ما ٓب يكوف الفعل جرٯتة  سنتُت كغرامة من مائة كعشرين إٔب ألف درىم أك بإحدل ىاتُت
 :أشد، من

 تتضمن كقائع غَت صحيحة؛ صنع عن علم إقرارا أك شهادة - 1
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 .األصل زكر أك عدؿ، بأية كسيلة كانت، إقرارا أك شهادة صحيحة - 2

 ". عن علم إقرارا أك شهادة غَت صحيحة أك مزكرةستعمل إ  - 3
دالء بشهادة طبية ضمن ا١تستندات البلـز اإل ا١تغريب أكجب ا١تشرع 10/9/1993تعديل حيث أنو منذ  

ىذا ا١تقتضى ُب  .7الفقرة  41ُب الفصل  ـ.أعقد الزكاج كىذا مانصت عليو  إبراـللعدلُت كقت  إحضارىا
حيث نصت  ،بتوثيق عقد الزكاج  اإلذفرفاقها بطلب إائق الضركرية اليت يتعُت عتّبهتا من الوثإك  65ا١تادة 

الفقرة الرابعة من ا١تادة ا١تذكورة على مايلي" شهادة طبية لكل كاحد من ا٠تطيبُت ٖتدد بياناهتا بقرار مشًتؾ 
الشهادة  إصداربتحديد مضموف كطريقة  صدر قرار مشًتؾ األساسلوزيرم العدؿ كالصحة" كعلى ىذا 

 عقد الزكاج . بإبراـالطبية ا٠تاصة 
  :ك٬تب أف تتضمن ىذه الشهادة حسب القرار ا١تذكور البيانات التالية

  سم كخاًب الطبيب ككذا خاًب ا١تؤسسة اليت ينتمي إليهاإ -

  قتضى اٟتاؿإتاريخ إجراء الفحص كالفحوصات التكميلية إف  -

  سم الكامل لطالب الشهادةإلا -

 تعريفو الوطنية أك ما يقـو مقامهارقم بطاقة  -

عبارة تثبت أف الطالب تبُت بعد الفحص السريرم أنو ال تظهر عليو عبلمة ١ترض معدم تليها  -
  ستنتاجات الطبيبإ

 ّٔا قصد الزكاج لئلدالءعبارة تثبت أف ىذه الشهادة سلمت  كأخَتا -
  .ا١تكلف بالزكاج األسرةالفقرة الثالثة: التأشَت على ملف ا١تستندات من طرؼ قاضي 

ككمبلحظة أخرل ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يشر كذلك للجزاء ا١تًتتب على ٥تالفة ما توجبو ا١تادة       
السابعة من ا١ترسـو التنفيذم بإلزاـ ا١توثق أكضابط اٟتالة ا١تدنية" التأكد من خبلؿ اإلستماع لكبل الطرفُت 

يت خضع ٢تا كل منهما كباألمراض أكالعوامل اليت قد ُب آف كاحد من علمهما، بنتائج الفحوصات ال
 ُب عقد الزكاج ".  تشكل خطرا يتعارض مع الزكاج كيؤشر بذلك
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كقد جاء ىذا ا١ترسـو حفاظا على صحة الزكجُت ك األبناء إذ ال يتم الزكاج إال بتقدٙب شهادات      
راـ عقد الزكاج ألسباب طبية خبلفا إلرادة طبية، كمع ىذا " ال ٬توز للموثق أك ضابط اٟتالة ا١تدنية رفض إب

 .14ا١تعنيُت "
قبل الزكاج كسيلة للحفاظ على كياف األسرة لتبٌت على أساس من األمانة  15فالفحص الطٔب      

. فأماـ ىذا  16كالصدؽ كالوضوح، كىو كسيلة للمحافظة على الذرية لتكوف سليمة من األمراض ا١تختلفة
  ل النيابة العامة.الوضع كسابقو كجب ٖتقيق تدخ

 الفرع الثاني 
 مجـال تدخـل النيابة العامة

تعد النيابة العامة ضمن التشريعات ا١تغاربية، صاحبة الصفة ُب مباشرة الدعول العمومية، اليت       
يتحقق لديها العلم ٔتجرد تسجيل قضايا تتعلق بشؤكف األسرة كٖتقيق إطبلعها على ا١تلفات، بإعتبارىا 

أف األمر ُب عدـ مباشرة ا١تتابعة طرفا أصليا ُب ٚتيع القضايا الرامية إٔب تطبيق أحكاـ قانوف األسرة، إال 
اٞتزائية يرجع إٔب تغليب ا١تصلحة األكٔب بالرعاية، كاٟتكم ىذا من خبلؿ ا١تسائل كالتطبيقات العملية 

 العارضة. 
ُب حُت كاف يتوجب ٖتقيق اٞتزاء لتحقيق الغاية اليت سنها ا١تشرع ألجل ٖتصيل اٟتماية الوقائية       

قرر ضمن التشريع اٞتزائرم مباشرة الدعول العمومية ُب مواجهة ضابط اٟتالة  لقواعد بناء األسرة، كونو
ا١تدنية  بعيد عن إعتبار ثقافة آّتمع، أك األخذ بالباعث أك الدافع من عدـ تسجيل عقد الزكاج بسجبلت 

 اٟتالة ا١تدنية اٞتزائرم.
 اإلذفطلب  خبلؿ إشًتاط  تقدٙب  كإشًتط ا١تشرع ا١تغريب إجراءات سابقة لقياـ عقد الزكاج، من       

ا١تؤرخ  على أف الطلب 65 ادةػمن ا١ت األكٔبرة ػد ُب الفقػملف الزكاج كأك عتّبه من كثائقإك .   17بتوثيق الزكاج

                                                           
. 07ا١تادة   - 14  من ىذا ا١ترسـو

15
ـ  

" ُب إصطبلح أىل الطب أنو عبارة عن " فحوصات ٥تّبية أك سريرية ٕترم لكل من الذكر كاألنثى  الفحص الطٔب قبل الزكاجيعرؼ "  
يث العازمُت على الزكاج، كيتم إجراؤىا قبل عقد القراف إلكتشاؼ أم موانع صحية ٖتوؿ دكف الزكاج كحىت ١تعرفة إمكانية اإل٧تاب من عدمو ْت

، اٞتامعة األردنية، 2مقتنعان بو. فاركؽ بدراف ، الفحص الطٔب قبل الزكاج من منظور طٔب كشرعي، ط يكوف كبل الطرفُت عا١تا ٔتا ىو مقبل عليو ك 
 .  83،ص. 1996

 .52 -51، ص. 2009، دار الثقافة، عماف، 1صفواف ٤تمد عضيبات، الفحص الطٔب قبل الزكاج، ط   -16
 .56.خالد بنيس،  ا١ترجع السابق، ص  - 17
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. 18ٔتطبوع خاص ٭تدد شكلو كمضمونو بقرار من كزير العدؿ يقدـ ك ا١توقع من أحد الطرفُت أك كبل٫تا،
إٔب  باإلضافةكالصحية لكل منهما  كا١تخطوبة كاٟتالة العائلية ا٠تطيبعن ا٢توية كيتضمن معلومات 

  .زكاج التعدد  عن نوع الزكاج ا١ترغوب فيو ىل ىو زكاج أكؿ أك عقد جديد بُت نفس الطرفُت أك معلومات
فمن خبلؿ ىذا اإلشًتاط ٯتكن النيابة العامة ٖتقيق رقابتها على شركط تسجيل عقد الزكاج ككأنو       

قيق لنوع من الرقابة السابقة إلبراـ عقد الزكاج تنحصر أك تكاد تنعدـ  معو كجود ٟتاالت لزكاج غَت ٖت
 مستوَب للشركط إال ُب حالة إنعقاد زكاج عرُب.

كمنو يتحدد ٣تاؿ تدخل النيابة العامة ُب ا١ترحلة السابقة على إنعقاد العقد، ٓتبلؼ الوضع ضمن      
قق معو التابعة بعد نشوء ا١تركز القانوٗب اٞتديد للزكجُت، كما يًتتب عن ذلك التشريع اٞتزائرم الذم تتح

 من أثر.كلكن ىذا األثر ال ٧تد لو كجود ضمن حالة تعدد الزكجات.

 المـطلب الثــاني 
 بالنسـبة لتعـدد الزوجـات

٥تالفتها أماـ يًتتب على  ٭تكم نظاـ تعدد الزكجات كفق تشريعات األسرة ا١تغاربية ٤تددات كشركط    
قياـ ىذا الوضع اٞتديد ُب ظل كجود زكاج سابق، جزاءات ُب مواجهة الشخص ا١تخالف  دكف تقرير جزاء 

 التونسي.       يعقايب صريح، ما عدا ما نص عليو التشريع اٞتزائ
، ٖتقيقا حيث إنفرد التشريع اٞتزائي التونسي بتقرير ا١تتابعة اٞتزائية دكف باقي التشريعات ا١تغاربية   

لتوسيع ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية كلضماف كياف األسرة األكٔب قائما، ىذا من جهة كمن جهة أخرل أف ىذا 
التوجو جاء كفق ١تفاىيم إجتماعية حديثة كدخيلة عن األسرة التونسية، باإلضافة إٔب التوجو السياسي 

  عناصره منع تعدد الزكجات.القائم على ٖتقيق فكرة ا١تساكاة بُت الرجل كا١ترأة، كالذم من بُت
لذا كجب النظر ١تعاٞتة ا١تسألة ضمن التشريع اٞتزائي التونسي، ٍب التطرؽ لوضع ا١تسألة ضمن       

 التشريعات األسرية ضمن القوانُت ا١تغاربية. 

 

                                                           
ا١تكلف  األسرةيقدـ إٔب قاضي  قرار لوزير العدؿ ًب ٔتوجبو ٖتديد شكل كبيانات ىذا الطلب الذم 2004فّباير  3 كبالفعل صدر بتاريخ :  -18

 .عقد الزكاج بدائرة نفوذه إبراـالطالباف  بالزكاج باكمة االبتدائية اليت يرغب
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 الفـرع  األول
 إنعـدام حـالة التجريم ضمن التشريعين الجزائري والمغربي 

، ٦تا ٯتكن 19اٞتزائرم كا١تغريب تعدد الزكجات بأنو جرٯتة تستوجب العقابٓب يصف ا١تشرعاف         
إعتباره أنو فراغ قانو٘ب ١تعاجلة كضع تعدد الزكجات، إذ ال بأس من معرفة رؤل التشريع ا١تقارف حوؿ 

 ا١تسألة.
 للمشرع اٞتزائرم ٓب يصف تعدد الزكجات بأنو جرٯتة تستوجب العقاب، بل نظمو ُب ةفبالنسب       

قانوف األسرة كأحاطو بشركط أك قيود كتتمثل أساسا ُب توفر ا١تّبر الشرعي ك ضركرة العدؿ ك إخبار 
، لكنو ٓب يرتب على ٥تالفة ىذه الشركط أم عقوبة بدنية سالبة للحرية ةالزكجتُت السابقة كالبلحق

 .20أكمالية
، حيث ينص القانوف التونسي ُب الفصل الثامن 21كبالنسبة للمشرع التونسي قد جـر ىذا الفعل      

على أف تعدد  1958جويلية  04ا١تؤرخ ُب  70عشر من ٣تلة األحواؿ الشخصية ا١تعدلة ٔتوجب القانوف رقم 
الزكجات ٦تنوع، بنصو على أنو "كل من تزكج كىو ُب حالة الزكجية كقبل فك عصمة الزكاج السابق يعاقب 

بإحدل العقوبتُت، كلو أف الزكاج اٞتديد ٓب يّـب كفق  فرنك أك 240.000ا : بالسجن ١تدة عاـ كٓتطية قدرى
أحػكاـ القانوف " . كطبقا للفقرات البلحقة، فإف ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية ٯتتد إٔب أكضاع أكثر حصوؿ من 

إذ  18طرؼ األفراد عن طريق التدليس كالتحاليل على ا١تنع ا١تقرر ٔتوجب الفقرة األكٔب من نص الفصل 
 تنص الفقرات على التوإب ٔتا يلى: 

لسنة  3كيعاقب بنفس العقوبات كٌل من كاف متزٌكجا على خبلؼ الصيغ الواردة بالقانوف عدد"  3 -
، كيّـب عقد زكاج 22( كا١تتعلق بتنظيم اٟتالة ا١تدنية1957)أكؿ أكت  ٤1377تـر  4ا١تؤرٌخ ُب  1957

 .ثاف كيستمر على معاشرة زكجو األكٔب

كيعاقب بنفس العقوبات الزكج الذم يتعٌمد إبراـ عقد زكاج مع شخص مستهدؼ للعقوبات  4 -
 .ا١تقٌررة بالفقرتُت السابقتُت

                                                           
19
 .164عبد العزيز سعد ، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.  - 
 العزيز سعد ، اٞترائم الواقعة ...،نفس ا١ترجع ، نفس الصفحة.عبد  - 20
 ٛتيدك زكية، ٤تاضرات...، ا١ترجع السابق. -21 
22
 .1964أفريل  21، ا١تؤرخ ُب 1964ؿ  1ا١تصادؽ عليو بالقانوف  عدد  1964فيفرم  20ا١تؤرخ ُب  1964لسنة  1ا١ترسـو عدد  -  
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 "من القانوف اٞتنائي على اٞترائم ا١تقٌررة ّٔذا الفصل 53الفصل  كال ينطبق 5 -

 .23كىذا ما حرص عليو القضاء التونسي ُب أكثر من إجتهاد ١تختلف األكضاع كاٟتاالت 
كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوٍا ُب اٍليىتىامىى فىانًكحيوٍا مىا  "  الكرٯتة حكم اَلية كفق ىذا اٞتزاء اٞتزائي  كقد رتب

ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتى  ذىًلكى أىٍدٗبى أىالَّ  انيكيمٍ طىابى لىكيم مّْنى النّْسىاء مىثٍػٌتى كىثيبلىثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليوٍا فػىوىاًحدى
كذلك خبلفا لباقي بلداف ا١تغرب ، " كىلىٍن تىٍستىًطيعيوا أىٍف تػىٍعًدليوا بػىٍُتى النّْسىاًء كىلىٍو حىرىٍصتيمٍ كاَلية "   24" تػىعيوليواٍ 

التعدد حىت  تأخذ باَلية اَلنفة الذكر على إطبلقها. ٦تا يعطي للزكج كامل اٟتق ُب ٦تارسة العريب اليت
 .      للز٬تات ا١تختلطة بالنسبة
من القانوف ا١تد٘ب تنص على أنو ال ٯتكن إبراـ عقد  147ككذا بالنسبة إٔب فرنسا ٧تد أف نص ا١تادة      

من نفس القػانوف تنص على أف كل زكاج أبـر  184، ك٧تد أف ا١تادة  25زكاج ثاف قبل إ٨تبلؿ الزكاج األكؿ
ٯتكن الطعن ببطبلهنا من الزكجُت أك ٦تن لو مصلحػة أك  147إٔب146خبلفا لؤلحكاـ اليت تضمنتها ا١تواد 

 .26من النيابة العامة
من قانوف العقوبات الفرنسي تنص على أف أم شخص مرتبط  20الفقرة  433كما ٧تد أف ا١تادة       

 45000بعقد زكاج كيّـب عقد زكاج أخر قبل إ٨تبلؿ عقد الزكاج السابق يعاقب باٟتبس ١تدة سنة كبغرامة 
 .  27أكرك

نشأ خارجها ُب بلداف ا١تغرب  إذابفرنسا  أثارهينتج كامل  تعدد الزكجات أفذلك  كيًتتب على     
اٞتزائر ال  أكا١تغرب  كتملت كافة عناصرىا ُبإالواقعة اليت  ألفًب داخلها. إذاثر أكال يرتب أم  العريب،

 ، ألهنا نشأة كإكتمل تكوهنا، كترتبت أثارىا ُب ضل أحكاـ تشريعاهتا األسرية.  28ٯتكن بأم حاؿ ٕتاىلها

                                                           
23

 .436 ، ص17.ملحق رقم 124 -123 -122، ف.ـ.ت، ص . 1988/ 01/  27، 15899جزائي ، عدد قرار تعقئب  - 
 . 02األية  سورة النساء، - 24

25 - L‘ART 147 du code civil français dispose que" On ne peut contracter un second mariage avant 

la dissolution du premier ".  
26

- L‘ART 184 du code civil français dispose que "Tout mariage contracté en contravention aux dispositions 

contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à 
compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le 
ministère public".  
27

 -  L‘ART 433/20 du code pénal français dispose que  "le fait, pour une personne engagée dans les liens du 

mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent,est puni d’un an d‘emprisonnement et de 
45000 euros d’amende.                                                                                                                        
Est puni des mêmes peines l‘officier public ayant célèbre ce mariage en connaissant l’existence du 
précédent".                                                                                                         

                                                                                            
28

ـ  Cf. MOULAY  RACHID. Abderazak, La condition de la femme au maroc,  Thèse d'état, Fac. De droit, 

Université. Mohammed V. Rabat, 1985, p. 352. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421962&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421995&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422117&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422125&dateTexte=&categorieLien=cid
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حيث حددت ٣تموعة من  46إٔب  40نظمت مدكنة األسرة أحكاـ التعدد ُب ا١تواد من و         
 الشركط ١تنعو ُب حالة عدـ اشًتاط الزكجة على زكجها بعدـ التعدد عليها فاف الراغب فيو يقدـ طلبا إٔب

من ا١تدكنة فقد شددت على ضركرة حضور  43كمة بقصد اٟتصوؿ على اإلذف بالتعدد، ك طبقا للمادة ا
الزكجة األكٔب للجلسة إال أنو ُب حالة غيبة الزكجة ا١تراد التزكج عليها، فانو ال ٯتكن منح اإلذف للزكج إال 

ستدعاؤىا فيو بعد أف تكوف قد إ إذا أفادت النيابة العامة بتعذر اٟتصوؿ على موطن أك ٤تل إقامة ٯتكن
 قامت ببحث بواسطة الشرطة القضائية أك السلطة الية.

ستدعاء نإتا عن تقدٙب الزكج بسوء نية لعنواف غَت إلإال أنو إذا كاف سبب عدـ توصل الزكجة با      
الزكج طبقا سم الزكجة، ىنا تتدخل النيابة العامة بتحريك الدعول العمومية ضد إصحيح أك ٖتريف ُب 

 .من ٣تموعة القانوف اٞتنائي 361للفصل 
كتدخل النيابة العامة مقيد بضركرة كجود طلب من الزكجة ا١تتضررة الذم يعتّب شرطا أساسيا كالزما      

لتحريك ا١تتابعة، كيتوافق ىذا اإلجراء مع التوجو العاـ للمشرع اٞتنائي كالتوجو ا٠تاص ٨تو ٛتاية الركابط 
، كالتساؤؿ الذم يطرح ّٔذا 29ط مصَت كحدة األسرة كتفككها بإرادة أفرادىا كبقوة القانوفالعائلية كرب

  .ا٠تصوص ىل ٘تلك الزكجة صبلحية سحب الطلب أثناء متابعة الزكج؟ كبالتإب سقوط الدعول العمومية
ا١تغريب ٓب يوضح من مدكنة األسرة ٧تد أف ا١تشرع  43مقتضيات الفقرة األخَتة من ا١تادة  إٕببالرجوع      

  ما إذا كاف سحب الطلب من طرؼ الزكجة ا١تتضررة يضع حدا للمتابعة أـ ال ؟
رتأت الزكجة إإذا  فإنونطبلقا من الرؤية التشريعية للمدكنة اليت ترمي إٔب ٛتاية مصلحة األسرة، إك     

كذلك  30ابط األسريةنو من األجدر أف تسقط الدعول العمومية حفاظا على الرك إا١تتضررة سحب طلبها ف
ُب اٟتاالت اليت تكوف الزمة لتحريك ا١تتابعة تطبيقا للقواعد العامة ُب ا١تسطرة كول قياسا على سحب الش

 كىذا ما يغلب كصف اٟتماية ضمن التشريع األسرل . اٞتنائية.
 الفـرع الثاني

 مـجال الحـماية ضمن التشريع األسـري
ٓب ٧تد حالة ا١تنع لتعدد الزكجات ضمن التشريع األسرم اٞتزائرم أك ا١تغريب، بل ٧تده منظم كصورة       

ذلك ما أحاطو ا١تشرع اٞتزائرم بشركط ُب حالة ٥تالفة شرط من شركط التعدد ّتزاء مد٘ب فقط كا١تتمثل ُب 
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 .12 .ص ،2004، 5 ع.، مكناس، إٝتاعيل، جامعة موالم بة العامة ُب قانوف مدكنة األسرة، أشغاؿ ندكة علمية٤تمد بوصف، دكر النيا -
  .143 .، ص150سفياف ادريوش ، دكر النيابة العامة ُب قضاء األسرة ، ٣تلة القضاء كالقانوف،مطبعة األمنية ،الرباط ، العدد ، - 30
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1مكرر 8بطبلف العقد اٞتديد إذا ٓب ٭تصل دخوؿ طبقا للمادة 
ٯتكن إلحدل الزكجات أف تطلب ، كما  31

6فقرة  53مكرر ؽ.أ مع التعويض طبقا لنص ا١تادة  08التطليق طبقا للمادة 
، من 33مكرر 53. كا١تادة 32

 ؽ.أ. 
40 ادةقد نظم قواعد التعدد من ا١تف أما بالنسبة للمشرع ا١تغريب،     

من مدكنة األسرة كاليت  46إٔب  34
ك٭تكمو ُب ذلك ُب إصدار حكمو باإلذف بالتعدد أك برفضو.  يستشف منها أف يكوف القاضي مقتنعان 

كإذا ٓب يستشف القاضي  فإذا ٖتقق فإف القاضي يستجيب للطلب،  ستثنائي ا١توضوعي،إلا١تّبر ا كجود
  .األسباب ا١توضوعية، حتما يكوف الرفض لطالب اإلذف

ستدعاء ا١ترأة ا١تراد التزكج إ ومة ىمن ا١تدكنة فإف أكؿ إجراء تقـو بو اك 42حسب ا١تادة ف          
 .  35عليها، من أجل اٟتضور كاإلدالء برأيها ُب ا١توضوع

ا١تتبعة ُب طلب  ا١تغربية لئلجراءاتمن مدكنة األسرة  43ا١تادة  وحددت ك٧تد ىذا التنظيم ضمن ما        
إال أنو ُب حالة غيبة الزكجة ا١تراد  ،شددت على ضركرة حضور الزكجة األكٔب للجلسةإذ اإلذف بالتعدد، 

التزكج عليها، فإنو ال ٯتكن منح اإلذف للزكج إال إذا أفادت النيابة العامة تعذر اٟتصوؿ على موطن أك ٤تل 
    .36 ستدعاؤىا فيو بعد أف تكوف قد قامت ببحث بواسطة الشرطة أك السلطة اليةإإقامة ٯتكن 

 ،ستدعاء نتيجة تدليس الزكجإلالة اليت يكوف فيها عدـ توصل الزكجة باغَت أف األمر ٮتتلف ُب اٟت       
ٝتها، ليتابع حينها إلأك بتحريف  -أم الزكجة - كذلك بتقدٯتو لبيانات كتصر٭تات كاذبة ٓتصوص عنواهنا

،على أساس تكييف أخر كىو اإلدالء بإقرارات كاذبة،  كليس متابعتو على أساس جرٯتة تعدد الزكج جنائيا
 الزكجات.

                                                           
على أنو "يفسخ الزكاج اٞتديد قبل الدخوؿ إذ ٓب يستصدر الزكج ترخيصا من القاضي كفقا للشركط ا١تنصوص عليها  1مكرر  8تنص ا١تادة  - 31

  أعبله. 08ُب ا١تادة 
 أعبله .  ٥08تالفة األحكاـ الواردة ُب ا١تادة  06 -على أنو " ٭تق للزكجة أف تطلب التطليق لؤلسباب التالية...06فقرة  53تنص ا١تادة  - 32
 مكرر على أنو " ٬توز للقاضي ُب حالة اٟتكم بالتطليق أف ٭تكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر البلحق ّٔا. 53تنص ا١تادة  - 33
من مدكنة األسرة على ما يلي " ٯتنع التعدد إذا خيف العدؿ بُت الزكجات، كما ٯتنع ُب حالة كجود شرط من الزكجة بعدـ  40نصت ا١تادة  - 34

 التزكج عليها ".
   .213 .، ص2006 ،الدار البيضاء ،، مطبعة النجاح اٞتديدة 1ط ، 1، ج شرح مدكنة األسرة، ٤تمد الكشبور  - 35
جتهادات إمقاؿ منشور ُب كتاب قضايا األسرة من خبلؿ  ،من مدكنة األسرة 45التعدد كالشقاؽ على ضوء أحكاـ ا١تادة  ،حسن عجمي - 36

 .128، ص. 2007، الرباط ،مطبعة األمنية ،آّلس األعلى ٔتناسبة الذكرل ا٠تمسينية لتأسيس آّلس األعلى
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إال أف ا١تبلحظ ّٔذا ا٠تصوص، أنو ال تتم متابعة الزكج إال بناء على شكول من طرؼ الزكجة مع       
 .أف ا١تتطلب ىو أف يًتؾ األمر للنيابة العامة كبدكف قيود

كيفيد ىذا اإلجراء كجود رغبة قوية للمشرع ا١تغريب، من أجل اٟتفاظ على األكاصر كالركابط العائلية،      
، كُب حالة اإلستدعاءباإلضافة إٔب صيانة حقوؽ ا١ترأة، ال سيما بعدما ألـز ا١تشرع حضور الزكجة عن طريق 

 .37تعذرىا تتكفل النيابة العامة بذلك باعتبارىا طرؼ أصلي ُب تطبيق مواد ىذه ا١تدكنة
اإلخبلؿ ّٔا من  ىذه اإلجراءات ٔتقتضيات القانوف اٞتنائي، ُب حالة ا١تغريب  ا١تشرع كقد قرف       

منو الذم ينص على العقوبة ا١تقررة للزكج، ُب حالة إذا ما ثبت عليو  361السيما الفصل  ،طرؼ الزكج
 .38ؿ ُب كثائقو على عنواف غَت العنواف اٟتقيقي للزكجة ا١تراد التزكج عليهادٌ  أك، اف سيء النيةػٖتايل أكك

جزاءات عقابية على الشخص ا١تخالف لشرط  دكف أف ينص صراحة على منع تعدد الزكجات أك أف يفرض
  تعدد الزكجات كىو نفس اإلٕتاه الذم أخذ بو ا١تشرع اٞتزائرم.

من خبلؿ تدخبلت النيابة مؤسسة الزكاج ، ٓتصوص ٛتاية قوانُت األسرةىذا من أىم ماجاء ُب       
حالة زكاج  تدخلها ضمن٣تاؿ إٔب  الننتقل بعدى ُب حالة عدـ تسجيلو أك حالة تعدد الزكجات  العامة

 ا١تسلمة بغَت ا١تسلم.

 المطـلب الثالث
 حـالة زواج المسلمة بـغير مسلم

عمبل بقولو تعأب :  بغَت مسلم ،ال ٬توز للمرأة ا١تسلمة الزكاج  بأنو يتبُت  القوؿبإٚتاع الفقهاء      
بىٍتكيٍم كىالى تينًكحيوٍا اٍلميًشرًًكُتى حىىتَّ  كىالى تىنًكحيوٍا اٍلميٍشرًكىاًت حىىتَّ يػيٍؤًمنَّ كىألىمىةه مٍُّؤًمنىةه ﴿ يػٍره مّْن مٍُّشرًكىةو كىلىٍو أىٍعجى خى

بىكيٍم أيٍكلىػًئكى يىٍدعيوفى ًإٔبى النَّاًر كىالٌلوي يىدٍ  يػٍره مّْن مٍُّشرًؾو كىلىٍو أىٍعجى ٍغًفرىًة يػيٍؤًمنيوٍا كىلىعىٍبده مٍُّؤًمنه خى عيوى ًإٔبى اٞتٍىنًَّة كىاٍلمى
ي آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى بًًإذٍ  ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا جىاءىكيمي اٍلميٍؤًمنىاتي ﴿، كقولو تعأب  39 ﴾نًًو كىيػيبػىُتّْ يىا أىيػُّهى

اٍلكيفَّاًر ال ىينَّ ًحلّّ ٢تَّيٍم  ميهىاًجرىاتو فىاٍمتىًحنيوىينَّ اللَّوي أىٍعلىمي بًًإٯتىاهًنًنَّ فىًإٍف عىًلٍمتيميوىينَّ ميٍؤًمنىاتو فىبل تػىٍرًجعيوىينَّ ًإٔبى 

                                                           
 ."بة العامة طرفا أصليا ُب ٚتيع القضايا الرامية إٔب تطبيق أحكاـ ىذه ا١تدكنة تعتّب النيا يلي "من ا١تدكنة على ما  3تنص ا١تادة  - 37
من القانوف اٞتنائي ا١تغريب على ما يلي  " من توصل بغَت حق ، إٔب تسلم إحدل الوثائق ا١تشار إليها ُب الفصل  361ينص الفصل  - 38

يعاقب باٞتبس من ثبلثة أشهر إٔب ثبلث سنوات كغرامة من مائتُت إٔب ثبلٙتائة أكحاكؿ ذلك إما عن طريق اإلدالء ببيانات غَت صحيحة ، ،السابق
 " درىم ...

39
 .221سورة البقرة، اَلية  - 
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لُّوفى ٢تىينَّ كىآتي  وىيم مَّا أىنفىقيوا كىال جينىاحى عىلىٍيكيٍم أىف تىنًكحيوىينَّ ًإذىا آتػىٍيتيميوىينَّ أيجيورىىينَّ كىال ٘تيًٍسكيوا كىال ىيٍم ٭تًى
نىكيٍم كى   . 40 ﴾ًكيمه اللَّوي عىًليمه حى ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفًر كىاٍسأىليوا مىا أىنفىٍقتيٍم كىٍليىٍسأىليوا مىا أىنفىقيوا ذىًلكيٍم حيٍكمي اللًَّو ٭تىٍكيمي بػىيػٍ

اإلسبلمي  اافظة على ا٢توية اإلسبلمية لؤلسرة ُب آّتمع إٔبيهدؼ  بغَتا١تسلم ا١تسلمة منع زكاجك       
    ينسب إليها من ليس منها.  أفٔب تنزيو الشريعة الغراء من إك 

 كالسنة. كمن٠تركجو عما كرد ُب الكتاب  ف كل زكاج ٥تتلط من ىذا النوع يكوف باطبلإكبذلك ف     
مسلم بو ُب كل من ا١تغرب كاٞتزائر، ُب حُت يكتنفو بعض  أمرا١تسلم  ف منع زكاج ا١تسلمة بغَتإٙتة ف

 ، نتيجة ٢تذه الثغرة التشريعية ُب نظر ا١تسألة.تونس الغموض ُب
قيق دفع للتحايل على القانوف كذلك لتحالكهذه من بُت اَلثار ا١تًتتبة على كجود ثغرة قانونية  ك       

من دفع النفقة  أك للتخلصمكاسب معينة كالدخوؿ ُب اإلسبلـ من أجل اٟتصوؿ على حضانة الطفل 
لتزامات أك للتمكن من الزكاج مرة ثانية بالنسبة للمسيحي أك للحصوؿ على قرار الطبلؽ إلالزكجية كبقية ا

ل ا١تَتاث ػ بعض األحياف من أجما يتم تغيَت الدين ُبػالذم غالبا ما تٌصعبو أك ٖتٌرمو الطوائف ا١تسيحية.ك
    . 41ختبلؼ الدين(إو )ال مَتاث مع ػحيث أن
كالبأس أف نتطرؽ إٔب بعض أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كنظرهتا للمسألة أماـ إنعداـ  النص       

 الثا٘ب(.القانو٘ب. )الفرع األكؿ(، كمعاٞتة القوانُت ا١تغاربية للمسألة ْتكم التقارب الثقاُب كالديٍت )الفرع 

 الفـرع األول
 حـكم المسـألة في الشـريعة اإلسـالمية

حرمت حتول عليو النٌص التأسيسي من آيات إما جاءت أحكاـ ا١تنع القانو٘ب لدكؿ ا١تغرب كفق      
 ٦تا ك ، سواء أكاف مشركا أك من أىل الكػتاب. 42على ا١ترأة ا١تسلمة أف تتزكج برجل ال يدين بدينها

                                                           
 .10سورة ا١تمتحنة، اَلية  -40
41
، مدل إنطباؽ قانوف األحواؿ الشخصية با١تغرب العريب  مع منظومة حقوؽ اإلنساف، دراسة منشورة ٔتوقع ا١تنظمة الدكلية نائل جرجس - 

   .11ص.   .2009لئلصبلح اٞتنائي ٥تصص لًتقية كتعزيز حقوؽ الطفل كعدالة األحداث جانفى، 
42
بنو إسحاؽ عن التزكج بالكنعانيات ألهٌنن إلتوراة أٌف النٌٔب إبراىيم هنى كىو موقف ٯتاثل ما كاف معموال بو لدل اليهود كالنصارل. ففي ا - 

أف يتزكجوا من الشعوب األخرل اليت كانت  إسرائيلكثنيات، كأمره أف يتزٌكج من بنات عشَتتو البٌلٌب يٌتبعن مٌلتو. كقد هنت التوراة بعد ذلك بٍت 
ُت اليهودم. ككذلك حٌرمت الكنيسة الزكاج ا١تختلط منذ عهد اإلمّباطور قسطنطُت األكؿ ٍب ٕتاكرىم. كقد تأٌكد ىذا التحرٙب ُب التلمود كُب التقن

عكاشة ٤تمد عبد العاؿ، تاريخ النظم القانونية كاإلجتماعية ك،  .أجاز القانوف ا١تسيحي للنصرا٘ب أف يتزكج بغَت نصرانية شريطة أف تنتقل إٔب دينو
 .176 . ص.2009، 2منشورات اٟتلٔب اٟتقوقية ،ط



 بطة األسرية وفق التشريعات الجنائية المغاربيةالحماية الموضوعية  للرا        الباب األول   
 

156 

 

  :"عن سفياف الثورم عن يزيد بن أيب زياد. قاؿ ٝتعت زيد بن كىبو اٞتهٌٍت يقوؿ جاء ُب مدكنة مالك
كتب عمر بن ا٠تطٌاب يقوؿ: إٌف ا١تسلم ينكح النصرانية كال ينكح النصراٌ٘ب ا١تسلمة قاؿ: يزيد بن عياض: 

ن ربيعة أنٌو قاؿ: ع "كبلغٍت عن علٌي بن أيب طالب أنٌو قاؿ: ال ينكح اليهودم ا١تسلمة كال النصرا٘ب ا١تسلمة
 .        "ال ٬توز للنصرا٘ب أف ينكح اٟتٌرة ا١تسلمة

عتّبىم من ا١تشركُت الذين ال ينبغي إنكاحهم إكٓب يستثن الطّبم أىل الكتاب من ىذا اٟتكم، بل       
١تشركُت حىت يؤمنوا" فبل خبلؼ اا١تؤمنات. كأٌكد الرٌازم اٟتكم نفسو بقولو:"كأٌما قولو تعأب "كال تنكحوا 

 ختبلؼ أنواع الكفرة". إىهنا أٌف ا١تراد بو الكٌل كأٌف ا١تؤمنة ال ٭تٌل تزك٬تها من الكافر البتة على 
بتداء، أم قبل إأٌف الفقهاء آثركا التطٌرؽ إٔب مسألة زكاج ا١تسلمة بغَت ا١تسلم ال  با١تبلحظة كاٞتدير       

ىتٌموا بوضعية ا١ترأة اليت تسلم ٖتت الكافر كا١ترأة ا١تسلمة اليت يرتٌد زكجها أف نتهاءإإبراـ العقد، كإ٪ٌتا 
. لئن حرص العلماء على إثبات أٌف حكم 43ختبلؼ الدينإلكتوٌسعوا ُب بياف كيفية التفريق بُت الزكجُت 

 .44زكاج ا١تسلمة بغَت ا١تسلم ىو "حكم ا الذم ال ٭تٌل ألحد أف ٮترج عنو"
 ك أف للرجل حق القوامة على زكجتو كأف عليها طاعتو فيما يأمػرىا بو من معركؼ،كحكمة ذل      

 عتباره يلعب دكر الفاعلإنطبلقا من "دكر عبلئقي" مع زكجتو. فهو ا١تكٌلف بأداء رسالة هتذيبية كدينية بإ
قتصاديٌة إجتماعٌية ك إمتيازات ككظائف إنطبلقا من موقع ك إليس فقط  ك 45األخبلقي ُب العبلقة الزكجية

 .كسياسٌية
 .46كُب ىذا معٌت الوالية كالسلطاف عليها، كما كاف لكافر أف يكوف لو سلطاف على مسلم أكمسلمة      
إال أنو ال ٯتنع كٔب األمر  47كإف كانت الشريعة اإلسبلمية ٓب ٖتدد حدا أك عقوبة على ىذه ا١تخالفة      

أكالقاضي من تعزير ا١تخالف ٢تذا اٟتكم. كىذا لكوف ىذا الفعل فيو مساس بالنظاـ العاـ. فما ىي نظرة 
 ا١تشرع ا١تغاريب لذلك ؟

 
 

                                                           
43
 .113. ، ص 2013مطبعة بابل ، الرباط،ختبلؼ الدين على الزكاج ا١تختلط ُب النظاـ القانو٘ب ا١تغريب،إاٟتسُت بلحسا٘ب ، أثر  - 
   .589-585 .ص القاىرة، ، 4ج ،دار ا١تعارؼ، الطّبم، جامع البياف - 44
 .125 .ص، 1984مكتبة القرآف، الزكاج اإلسبلمي السعيد كآداب اللقاء بُت الزكجُت" الغزإب،أيب حامد  -45
 .171سيد سابق، ا١ترجع السابق، ص.  -46
  .ختلف الفقهاء حوؿ عقوبة الكافر الذم تزكج ا١تسلمة ىل يوجع ضربا أـ يقتل كما ذىب إٔب ذلك اإلماـ مالكإكقد  - 47
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 الفـرع الثاني 
 نظـرة المشرع وفق القـوانين المـغاربية

ُب تكوين األسرة  يقـو عليو حق ا١ترأة سرة، األساس الذمأختيار الزكج كتأسيس إٯتثل اٟتق ُب        
ختيار زكجها كٖتاط ّٔا قيود العائلة كآّتمع إ كمساكاهتا مع الرجل ُب ذلك، إذ كثَتا ما ٖتـر ا١ترأة من

 48 .ضمن آّتمعات ا١تغاربية كالدين
49عتّبهتا ا١تواثيق الدكليةإكيعد قيد الدين من القيود اليت     

البشر كحاكلت  من أكثر مظاىر التمييز بُت 
للجميع دكف أم شكل من  ساسيةألحىت تتحقق ا١تساكاة كاٟتريات ا جاىدة ٤تاربتو عا١تيا بكل الطرؽ

تفاقية القضاء على ٚتيع إيظهر بوضوح من خبلؿ  أشكاؿ التمييز كال تفريق بُت الرجاؿ كالنساء، كىذا
 .50أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة

على منع زكاج ا١تسلمة بغَت  39نصت ُب فقرهتا الرابعة من ا١تادة ة ا١تغربيكمعلـو أف مدكنة األسرة      
  .ا١تسلم، ك ا١تسلم بغَت ا١تسلمة ما ٓب تكن كتابية

بُت مسلمة كغَت مسلم أك بُت مسلم  -بُت طرفُت ٥تتلفُت ُب الدين  إذ ال ٬توز إبراـ عقد زكاج     
الدين  عليو ا١تواثيق الدكلية كاليت ال ٕتعل منإال بزكاؿ ا١تانع ، كذلك على خبلؼ ما نصت  -كمشركة 

إناثا ٔتبدأ اٟترية ُب الزكاج دكف أم قيد  مظهرا من مظاىر التمييز بُت البشر، كإ٪تا تعًتؼ للجميع ذكورا أك
  .الدين بسبب
أساسيتُت يستمد منهما  للدستور ا١تغريب مرجعيتُتبإعتبار أف  كىذا يفتح ٣تاؿ التعارض كالتأكيل،    

الرٝتي طبقا ١تا ينص عليو الفصل الثالث من  ريعاتو الداخلية، اإلسبلـ من جهة كىو دين الدكلةتش
  .   الدستور

                                                           
 كالعفاؼ اإلحصافمرأة على كجو غايتو إاؽ ترابط ك٘تاسك شرعي بُت رجل ك ػػميث" الزكاج بأنو األكؿ مفهـو من الباب  األكؿالفصل ٔتوجب  - 48

 ."حًتاـإللمتعاقدين ٖتمل أعبائها ُب طمأنينة كسبلـ ككد ك  أسرة ٖتت رعاية الزكج على أسس مستقرة تكفل بإنشاءمع تكثَت سواد األمة 
49  - Cf.MOULAY  RACHID. Abderazak , La femme… p. 24   .   

 .تعًتؼ الدكؿ األطراؼ للمرأة با١تساكاة مع الرجل أماـ القانوف  -1 " منها 15إذا جاء ُب ا١تادة   - 50
 .تكفل للمرأة بوجو خاص حقوقا مساكية ٟتقوؽ الرجل ُب إبراـ العقود 2-                                      
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 الدكلية اليت تتبناىا ديباجة الدستور، كالتوفيق بُت ىاتُت ا١ترجعيتُت يتطلب كمن جهة أخرل ا١ترجعية    

اقيات الدكلية بل تشكل ترٚتة ػتفإلا١تصادقة على ارد ػإذ ال تكفي ٣ت ٣51تهودا ألهنما غَت منسجمتُت ٘تاما
كإال كيف  ،52عًتاؼ الفعلي ْتقوؽ اإلنسافإلالداخلي خطوة ىامة ٨تو ا ضمن مقتضيات القانوف مبادئها

العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف اليت تبلورت ُب  ٯتكن لدكلة تتشبث ٔترجعيتها اإلسبلمية دستوريا أف تنضم للمفهـو
 . 53ٗتتلف عن الثقافات ا١تغربية و مزيج لثقافاتالعآب الغريب الذم ى

ا١تسلم كعلى منع  من مدكنة األسرة اليت نصت على منع زكاج ا١تسلمة بغَت 39خبلؿ ا١تادة  منف     
الدكلية  تفاقياتإلإف ا١تشرع ا١تغريب يكوف قد خالف مبادئ اف ،زكاج ا١تسلم بغَت ا١تسلمة ما ٓب تكن كتابية

برفع   ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة تفاقية القضاء علىإمن  16خاصة ا١تادة  -ا١تغرب اليت صادؽ عليها 
يتعلق باٟتق ُب الزكاج  حًتامها خاصة منها ماإكالتزامو ُب دستوره ب -كل التحفظات الواردة على ا١تادة

 يق من حريةكذلك من ناحيتُت، فمن ناحية ألهنا ٕتعل من الدين قيدا يض ،54ختيار الزكجإكاٟترية ُب 

                                                           
حقوؽ اإلنساف ٪توذجا، آّلة ا١تغربية لئلدارة الية ك التنمية، عدد  تفاقياتإ ،كالقانوف الداخلي ا١تغريب تفاقيات الدكليةإلنعيمة البإب، ا -  51
 .53 .، ص2007يوليوز/غشت  ،75
تفاقية إلُب ا تتعهد الدكؿ األطراؼ -2اٟتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية على أف:"  تفاقية الدكلية بشأفإلكنصت ا١تادة الثانية من ا  - 52

الديانة..."، كجاء  بدكف ٘تييز من أم نوع سواء أكاف ذلك بسبب العنصر أك اللوف ... أك اٟتالية بضماف ٦تارسة اٟتقوؽ ا١تدكنة ُب االتفاقية اٟتالية
االقتصادية  تمتع ّتميع اٟتقوؽاٟتالية بتأمُت اٟتقوؽ ا١تتساكية للرجاؿ كالنساء ُب ال ُب ا١تادة الثالثة: "تتعهد الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية

تفاقية اٟتالية .... إلتقر الدكؿ األطراؼ ُب ا«  :ُب ا١تادة العاشرة من نفس االتفاقية كاالجتماعية كالثقافية ا١تدكنة ُب االتفاقية اٟتالية"، كما جاء
  "ك٬تب أف يتم الزكاج بالرضا اٟتر لؤلطراؼ ا١تقبلة عليو

جتماعية إلقتصادية كاإلا١تيثاؽ الدكٕب ا١تتعلق باٟتقوؽ ا ( بنشر1979نونّب  8) 1399ذم اٟتجة  17بتاريخ  1.79.186ظهَت شريف رقم  -
 .633-632 .( ص1980مام  21) 1400رجب  6ُب  3525اٞتريدة الرٝتية عدد  كالثقافية،

يز القائمُت على أساس الدين أك ا١تعتقد على أف التمييز كالتمي كتؤكد ا١تادة الثالثة من اإلعبلف بشأف القضاء على ٚتيع أشكاؿ التعصب         
ا١تتحدة ك٬تب أف يشجب بوصفو انتهاكا ٟتقوؽ اإلنساف  أساس الدين يشكل إىانة للكرامة اإلنسانية كإنكارا ١تبادئ ميثاؽ األمم بُت البشر على

الدكليُت ا٠تاصُت ْتقوؽ اإلنساف كبوصفو عقبة ُب  لتفصيل ُب العهديننادل ّٔا اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف كالواردة با كاٟتريات األساسية اليت
حًتاـ كتأمُت إتفاقية اٟتالية بإلطرؼ ُب ا كتتعهد كل دكلة كسلمية بُت األمم، كتضيف ا١تادة الثانية من نفس اإلعبلف " كجو قياـ عبلقات كدية

سواء كاف ذلك بسبب العنصر أك اللوف أك  إقليمها كا٠تاضعُت لواليتها دكف ٘تييز من أم نوعاٟتالية لكافة األفراد ضمن  تفاقيةإلاٟتقوؽ ا١تقررة ُب ا
 اٞتنس أك اللغة أك الديانة

يونيو   ،اٟتداثة، آّلة ا١تغربية لبلقتصاد كالقانوف ، العدد األكؿ اٟتسُت بلحسا٘ب، الدعوة إٔب ٖترر ا١ترأة بُت خصوصيات ا٢توية كمقتضيات  - 53
 .89 ص.،  2000

54-Cf. BERJAOUI Khalid, Le mariage mixte et disparité de culte en droit international privé 

Maghrébin, Revue marocaine d’administration locale et développement, 2004,N° 59, p. 94.  
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حيث  اٟتق ُب الزكاج، األطراؼ ُب الزكاج، كمن ناحية أخرل ألهنا ميزت بوضوح بُت الرجل كا١ترأة ُب
 .55الزكاج بالكتايب ا١تسلمة من ٝتحت للرجل ا١تسلم بالزكاج من الكتابية، كمنعت ا١ترأة

بُت ما ٯتكن أف  التمييزة، ٬تب يتعلق األمر با١تسائل الديني أنو عندما إال أنو  قد إستقر الرأم على       
ا١تطبق، كبُت ما ال ٯتكن  القانوف الداخلي ا١تغريب كينتج عنو تعديل ُب التشريع الداخلي اٟتإب ُبيدرج 
 .56ختيار الزكجإحرية ك  اُب التشريع ا١تغريب أبدن  إدراجو
كىذا يعٍت أف قاعدة  ٥تالفتهاا١تغريب ٯتنع زكاج ا١تسلمة من غَت ا١تسلم كىذه قاعدة ال ٯتكن  كا١تشرع     

،  57تفاقيات الدكليةإلمنع زكاج ا١تسلمة بغَت ا١تسلم ستبقى سارية ا١تفعوؿ بل كستطغى بذلك على أحكاـ ا
الداخلي  حًتاـ الدستور يقتضي حذؼ مانع الدين ُب الزكاج من التشريعإمن يرل أف  ُب حُت ىناؾ

ك١تبدأ ا١تساكاة ا١تنصوص عليو ُب  ٟتقوؽ اإلنسافعتبار أف ىذه القاعدة ٗتالف اإلعبلف العا١تي إب
 .58الدستور
ا١تغريب يطبعو الغموض نظرا لتأرجحو بُت ىذين ضمن التشريع ف الوضع التشريعي كمنو يتبُت أ      

  .59ختيارين كمن غَت ا١تمكن أف يستمر الوضع على ىذا النحو ألمد طويلإلا
سألة  تفاكت كاضح، ففي اٞتزائر كا١تغرب، ٯتنع منعان باتان كعلى السابق بيانو، فإنو يوجد ُب ىذه ا١ت    

على ا١ترأة ا١تسلمة الزكاج بغَت ا١تسلم، كىذا ا١تنع ال يطبق إال على ا١ترأة فقط،كىذا ما أشارت إليو ا١تادة 
 زكاج ا١تسلمة بغَت  -4من ـ.أ  صراحة على أف " موانع الزكاج ا١تؤقتة ىي:  4/ 39نصت ا١تادة 

كا١تسلم بغَت ا١تسلمة ما ٓب تكن كتابية".خاصة  كأف التشريع اإلسبلمي قد أقر بأف النساء ا١تسلم، 
ا١تسلمات ال ٯتكنهن أف يتزكجن من أشخاص ينتموف لغَت الدين اإلسبلمي، كىذا ا١تنع  ٬ترم العمل بو 

 .   60إداريا كقضائيا ُب كاقع األمر

                                                           
55
دكتوراه ، كلية اٟتقوؽ  أطركحة -كضعية ا١ترأة ٪توذجا  –با١تغرب خالد برجاكم، إشكالية األصالة كا١تعاصرة ُب تقنُت األحواؿ الشخصية  - 

 .109. ، ص2000 - 1999،الرباط 
ٟتقوؽ اإلنساف، اٞتمعية ا١تغربية ٟتقوؽ اإلنساف، سنة بعد مدكنة األسرة،  عبد السبلـ أديب، ا١ترأة ا١تغربية بُت مدكنة األسرة كا١تواثيق الدكلية - 56
 .5 .، ص2005 ، الرباط ، نيت،مطبعة ربا 1ط جديد،  ال

 .19 .ص، 62ع.،1991، ة، ٣تلة ااكم ا١تغربيةػختبلؼ كالتعارض ما بُت التشريع ا١تغريب كا١تواثيق الدكليإلو اػعبد الرٛتاف بن عمر، أكج - 57
 نفس الصفحة.ا١ترجع السابق خالد برجاكم، . 65 ، صا١ترجع السابق ...،اٟتسُت بلحسا٘ب، الدعوة إٔب ٖترر ا١ترأة - 58
 .05ا١ترجع السابق، ص .عبد السبلـ أديب،  - 59
 .11، ص. 2008علي عبد القادر عثماف، ثغرات القانوف كدكرىا ُب إنتشار الزكاج العرُب، دراسة فقهية مقارنة، )د د ف(  - 60
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فإهنا ٘تنع"زكاج ا١تسلمة من غَت مسلم". كيفهم من ظاىر من ؽ .أ اٞتزائرم  30فطبقا لنص ا١تادة      
 4فقرة  39.ككذلك ا١تادة 61النص أف ا١ترأة اٞتزائرية ا١تسلمة ٭تـر عليها الزكاج مع أم شخص غَتمسلم  اىذ

 من ا١تدكنة بنصها "موانع الزكاج ا١تؤقتة ىي:
 اع .اٞتمع بُت األختُت . أك بُت إمرأة كعمتها أك خالتها من نسب أك رض1

 الزيادة ُب الزكجات على العدد ا١تسموح بو شرعا.2

حدكث الطبلؽ بُت الزكجُت ثبلث مرات ، إٔب أف تنقضي عدة ا١ترأة من زكاج أخر دخل ّٔا دخوال 3
 يعتد بو شرعا .

 زكاج ا١تطلقة من أخر يبطل الثبلث السابقة فإذا عادت إٔب مطلقها ٯتلك عليها ثبلثا جديدة.4

 غَت ا١تسلم ، كا١تسلم بغَت ا١تسلمة ما ٓب تكن كتابية.زكاج ا١تسلمة ب 5

 كجود ا١ترأة ُب زكاج أك ُب عدة أك إستّباء.  6
إال أهنما ٓب ترتبا اٞتزاء العقايب على ٥تالفة ىذا ا١تنع، ٦تا يدفعنا إٔب تسليط الرؤية على ىذه ا١تسألة      

من قانوف األسرة اٞتزائرم  222ا٢تامة كفق نظرة الشريعة اإلسبلمية ٢تا. حيث نصت على التوإب ا١تادة 
نة ، يرجع فيو إٔب ا١تذىب ا١تالكي، كاإلجتهاد من ا١تدكنة بنصها " كل ما ٓب يرد ُب ىذه ا١تدك  400كا١تادة 

 الذم يراعى فيو ٖتقيق قيم اإلسبلـ ُب العدؿ كا١تساكاة كا١تعاشرة با١تعركؼ. 
عتبارات دينية من ا١تبادئ ا١تهيمنة على إلعليو األمر ُب تونس إذ أصبح منع التمييز  ٓتبلؼ ما ىو    

 .  62التونسي ضائيالنظاـ الق
، 63اإلشارة إليو  لوضع ىذه ا١تسألة ُب تونس، فهو ٥تػالف ١تا ىو ُب ا١تغرب كاٞتزائرككفق السابق      

فمجلة األحواؿ الشخصية ٓب تبُت ما إذا كانت ىذه اٟترية، ُب إختيار الزكج، ٯتكن ٦تارستها دكف ٘تييز 
 ديٍت، كىكذا فبل يوجد أم مرجع ُب خصوص إختبلؼ دين الزكجُت.

64كوت ا١تشرع ُب ىذه الناحيةفكيف ٯتكن إذف تأكيل س    
؟ مع العلم أنو توجد حالة كحيدة نص  

 . 65فيها ا١تشرع على كجوب مراعاة شرط ديانة الزكج ٗتص موضوع اٟتضانة
                                                           

 .55ص.  عبد العزيز سعد، قانوف األسرة اٞتزائرم...، ا١ترجع السابق، - 61
62
عتبارىا زكاج ا١تسلمة بغَت ا١تسلم زكاجا إك  1999يونيو  29بتدائية بتونس العاصمة بتاريخ إلٗتذتو اكمة اإكالدليل على ذلك ا١توقف الذم  - 

  .، كمذكرة أيضا ٝتوىا عن التشريع الوطٍت1962ديسمّب  10تفاقية نيويورؾ ا١تؤرخة ُب إصحيحا كتعليل حكمها ب
، 2008، مطبعة بابل، الرباط، 1ٖتديث قوانُت األسرة ُب العآب العريب، ٣تٌلة األحواؿ الشخصية التونسية أ٪توذجا، ط. رجاء ناجي ا١تكاكم،  -63

 .  43ص.
 .23علي عبد القادر عثماف، ا١ترجع السابق، ص.   - 64
من ٣تلة األحواؿ الشخصية على ما يلي " إذا كانت مستحقة اٟتضانة من غَت دين أب اضوف فبل تصح حضانتها اإل إذا  59نص الفصل  - 65

 .ٓب يتم اضوف ا٠تامسة من عمره كأف ال ٮتشي عليو أف يألف غَت دين أبيو. كال تنطبق أحكاـ ىذا الفصل على األـ إذا كانت ىي اٟتاضنة"
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ىناؾ إٕتاه يقوؿ إف سكوت ٣تلة األحواؿ الشخصية التونسية ٬تب أف يفهم بأنو ٭تيلنا إٔب التشريع     
 ىو دين الدكلة التونسية كما ينص الفصل األكؿ من الدستور .اإلسبلمي، كذلك نظران إٔب أف اإلسبلـ 

 .66ككما يدؿ على ذلك أيضان، إستعماؿ لفظة )شرعية( ُب الفصل ا٠تامس ّٓلة األحواؿ الشخصية 
كاإلٕتاه اَلخر، يعتّب أف نصوص ٣تلة األحواؿ الشخصية كافية، ُب حد ذاهتا كال ٖتتاج ُب تفسَتىا     

ريع الديٍت، فهذا اإلٕتاه األخَت ىو الذم ٬تب أف يكوف سائدان، كذلك لسببُت: أك٢تا: إٔب الرجوع إٔب التش
 من طرؼ اٟتػكومة التونسيػة على اإلتفػاقػية الػدكلية 1967مام  04ُب ا١تصادقة 

، كا٠تاصة با١توافقة على الزكاج كالسن األدٗب للزكاج كتسجيل 1962ديسمّب  10لنيويػورؾ، ا١تّبمة ُب
كىي اإلتفاقية اليت تعًتؼ ُب توطئتها ْتق ا١ترأة ُب إختيار زكجها كحق الرجل ُب إختيار زكجتو،  الزكاج،

كذلك دكف أم ٖتديد، أك ٘تييز كٓتاصة منو التمييز الديٍت. فإف ىذه اإلتفاقية الدكلية تفرض نفسها على 
 . 67َت ا١تسلمالقوانُت اٞتارم ّٔا العمل، إذ ىي ترفع التقييد الذم ٯتس زكاج ا١تسلمة بغ

كثانيهما: إف اإللتزامات الدستورية ا١تتعلقة باٟتريات العامة تعًتؼ صراحة ْترية ا١تعتقد كْترية الرأم      
 . 68ما ٓب ٗتل باألمن العاـ"

                                                           
تونس دكلة إسبلمية  من خبلؿ  النصوص القانونية كُب سلوكيات كتصر٭تات مسئوليها السياسيُت، أف تونس دكلة دينية،  أف مالفقو الذم ير  - 66

 كٖتديدا دكلة إسبلمية تعتمد الشريعة اإلسبلمية كفقا لتأكيل خاص، كمرجعية أساسية للسلطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية.
 مظفر" حُت قاؿ ُب حوار تلفزيو٘ب "أف تونس دكلة إسبلمية" نافيا بشكل قاطع الطابع العلما٘ب عن الدكلة، كقد أكد ىذا  الرأم القانو٘ب "زىَت

نية ٘تاما كما أشار الكاتب كالصحفي "لطفي حجي" إٔب ذات اٟتقيقة، ُب كتابو "بورقيبة كاإلسبلـ"، حُت أشار إٔب ٘تسك بورقيبة بالفتول الدي
نونية جديدة، كإٔب النقد البلذع الذم كجهو الزعيم التونسي لكماؿ أتاتورؾ، لكونو قد ألغى ا٠تبلفة كىاجم كمّبر ألم قاعدة قا اإلسبلمية

ؽ الوطٍت"، اليت الشريعة.كُب نظر ىذا الفقو انو يظهر الطابع الديٍت للدكلة التونسية ، ُب كافة النصوص ا١تتعلقة بالتنظيم السياسي ففي كثيقة "ا١تيثا
، كرد النص التإب:" الدكلة التونسية ترعى حرمة القيم 1979 القول السياسية التونسية، ٔتا ُب ذلك اٟتزب اٟتاكم، سنةكقعت عليها كافة 

نس اإلسبلمية السمحة كتعمل ّٔدم منها حىت يكوف اإلسبلـ مصدر إ٢تاـ كإعتزاز متفتحا على مشاغل اإلنسانية كقضايا العصر كاٟتداثة فتظل تو 
ن مراكز اإلشعاع اإلسبلمي كمنارة للعلم كاالجتهاد ٕتديدا أك مواصلة ١تا كاف للقَتكاف كالزيتونة من سبق كريادة". كُب دستور مثلما كانت مركزا م

نظامها"، اٞتمهورية التونسية، كرد ُب الفصل األكؿ ما يلي:" تونس دكلة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، اإلسبلـ دينها، كالعربية لغتها، كاٞتمهورية 
 منو، ما يلي:" رئيس اٞتمهورية ىو رئيس الدكلة كدينو اإلسبلـ". 38ُب الفصل  كجاء

 علي عبد القادر عثماف، ا١ترجع السابق، نفس الصفحة.   - 67
" تضمن اٞتمهورية التونسية  2002، ا١تؤرخ ُب جواف 51للدستور التونسي، عدد  الفصل ا٠تامس بالباب األكؿ ا١تتضمن األحكاـ العامة - 68

 . كونيتها كمشوليتها كتكاملها كترابطها اٟتريات األساسية كحقوؽ اإلنساف ُب
 حرية القياـ بالشعائر الدينية ما ٓب ٗتل باألمن العاـ" ...اٞتمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد كحرية ا١تعتقد كٖتمي
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يكوف كل من الزكجُت خلوا من  أف نو " ٬تبأ، من 69ستهداء ٔتا كرد ُب الفصل ا٠تامس من آّلةكإ     
ص ػو كارد ُب النػُب حُت كانوا يقصدكف ما ى Exempte d'empêchements légaux "… ا١توانع الشرعية

 .  Empêchements au mariage prévus par la loi)     رنسيػالف
70ٓب تأخذ ّٔا ااكم، إال أف كل ىذه اإلعتبارات     

فإننا ٧تد ا١تنشور الصادر عن كزير العدؿ التونسي   
. ٔتنع ضباط اٟتالة 71جاء ليؤكد من جديد على ٖترٙب زكاج ا١تسلمة بغَت ا١تسلم 1973نوفمّب  5بتاريخ 

ا١تدنية كعدكؿ اإلشهاد من إبراـ عقود زكاج مسلمات بغَت ا١تسلمُت معتّبا إياه إجراء غَت قانو٘ب كىذا ما  
مفيت . ك٬توز ذلك الزكاج ُب صورة ثبوت إشهار األجنٔب إسبلمو لدل 72كرسو القضاء التونسي مباشرة

 اٞتمهورية.
 ف ٤تكمة التعقيبأكىي   73كاليت ٓب تستقر على ذلك قضائية حاٝتة ٦تارساتكقد توج ذلك      

 لمة بغَت ػمرأة مسإزكاج  فأكحيث  "قواعد الشريعة اإلسبلمية حينما قالت إٔبالتونسية قد أحالت 
الشريعة اإلسبلمية تعتّب مثل ف إ، كبالتإب ف(Un péché impardonnable)مسلم تشكل خطيئة ال تغتفر

  .74ككأنو ٓب يكن" ىذا الزكاج

                                                           
69-Cf. BORRMANS Maurice, Statut personnel  et famille au Magreb de 1940 A nos jours, 

éditions, le fennec, Paris, 1977,  p. 298 
، أيدت ىذه اكمة بكل حـز التفسَت الديٍت للفصل ا٠تامس من ٣تلة األحواؿ 1966ففي حكم صادر عن ٤تكمة التعقيب ُب سنة  - 70

غَت ا١تسلم، ترتكب جرمان ال يغتفر، كأف التشريع اإلسبلمي يعتّب، أم زكاجان من ىذا الشخصية، ))... كحيث أنو ال منازع ُب أف ا١ترأة، اليت تتزكج ب
، 2010ر النوع باطل.مشار اليو ،أٛتد نصر الدين اٞتندم ، شرح مدكنة األسرة ا١تغربية ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر كالّب٣تيات، مص

 .95ص. 
تونس ، ا١تغرب كاٞتزائر، دراسة منشورة ٔتوقع ا١تنظمة الدكلية -حفيظة شقَت، دراسة مقارنة للقوانُت ا٠تاصة با١ترأة كاألسرة ُب ا١تغرب العريب   - 71

 .2009لئلصبلح اٞتنائي، ٥تصص لًتقية كتعزيز حقوؽ الطفل كعدالة األحداث، جانفى، 
72

 .438 ، ص.18.ملحق رقم  22 – 21، ف. ـ. ت ، ص .1973جواف  27،  7795قرار تعقئب جزائي عدد  - 

 من ـ.أ.ش ا١توانع الشرعية للزكاج بأهنا مؤبدة كمؤقٌتة كال 14عرؼ الفصل  :ا١تبدأ 1999جواف  29بتاريخ  26855حكم إبتدائي مد٘ب عدد  - 73

  .كجود لزكاج ا١تسلمة بغَت ا١تسلم ضمن موانع الزكاج

إف ضماف حرية زكاج ا١ترأة على قدـ ا١تساكاة مع الرجل ا١تكرسة )بالفقرة  : ا١تبػدأ 2009فيفرم  05مؤرخ ُب  31115قرار تعقئب مد٘ب عدد   -    
( ٯتنع القوؿ بوجود أم تأثَت ١تعتقد ا١ترأة على حريتها ُب الزكاج كباألثر على حقها ُب ا١تَتاث إعتبارا إللزامية اإلتفاقيات 16ب من الفصل  -1

 .356، ص. 2010ف. ـ. ت،  من الدستور. 32وؽ إلزامية القوانُت العادية طبقا ألحكاـ الفصل الدكلية اليت تف
كتعليل  عتبارىا زكاج ا١تسلمة بغَت ا١تسلم زكاجا صحيحاإك  1999يونيو  29بتاريخ  بتدائية بتونس العاصمةإلٗتذتو اكمة اإا١توقف الذم  -

 .5. ص ا١ترجع السابق،عبد السبلـ أديب، . ، كمذكرة أيضاٝتوىا عن التشريع الوطٍت1962ديسمّب  10تفاقية نيويورؾ ا١تؤرخة ُب إحكمها ب
74-Cf.   Cour de cassation, 31 janvier 1966 - Revue tunisienne de droit, 1968, p. 114. 
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بُت  ُب تونس ٘تنع ضابط اٟتالة ا١تدنية من إبراـ أم عقد زكاج إداريةصدكر مذكرة  باإلظافة إٔب     
، 1962تفاقية نيويورؾ لعاـ إف إكعليو ف (Disparité de culte) ختبلؼ الدينإمسلمة كغَت مسلم ُب حالة 

ف ٗتضع للنظاـ العاـ التونسي ا١تبٍت على تعاليم أعليها ب ٤تكـو 1968 عليها تونس سنةاليت صادقت 
 .للمكانة ا٠تاصة اليت للقواعد الشرعية فيها اإلسبلـ نظر

كال شك أف دكر القضاء ىو حسن تطبيق القانوف لذلك فهو مطالب بأف يطبق قاعدة الًتتيب      
هتم النظاـ العاـ، كال جداؿ أف قمة ىـر القواعد القانونية  ا٢ترمي للنصوص من تلقاء نفسو فهي مسألة

٭تتلها الدستور، فقواعد الدستور ىي حجر األساس ُب البنياف القانو٘ب للدكلة كعلى أساسها تتحدد فكرة 
 .الشرعية بالنسبة لباقي القواعد القانونية ُب الدكلة

الذم  75اٞتزائرم فيما كقع فيو  ا١تػشرع التونسي كما ىو مبلحظ ٦تا سبق بيانو إمكانية أف يقع ا١تشػرع    
ٓب  يأبو ٢تذا التحايل كالغش على القانوف، كىذا ما يؤدم بالتأكيد إٔب التشجيع على التحايل كعدـ 
اإلستقرار القانو٘ب الذم يعٌد من أىم عوامل إستقرار النظاـ األسرل الذم يتحقق بو باافظة على أٝتى 

 . 76كٌد أسرل كتوافق عاطفي ألجل أسرة متماسكة العبلقات اإلنسانية من

كٓب يضع اٞتزاء العقايب  77كما ٕتب اإلشارة إليو عدـ معاٞتة ا١تشرع ١تسألة التغيَت من اإلسبلـ )الردة(    
 على ىذا الفعل  بإعتبار أنو من ا١تقرر شرعا أنو ال ٬توز زكاج ا١تسلمة بغَت ا١تسلم. 

من قانوف األسرة على عدـ توريث ا١ترتد، كحرمانو من ذلك   138ا١تادة كلقد نص ا١تشرع اٞتزائرم ب     
كجزاء مد٘ب مقرر لردتو، كٓب يعاِب ا١تشرع مسألة مركزه القانو٘ب ُب حالة تزك٬تو.إال انو من خبلؿ إعماؿ 

 بإعتبار أنو ال يرث فمن باب أكٔب أنو ال ٯتكن تزك٬تو . 78القواعد الفقهية

                                                           
با١تساكاة ُب اٟتقوؽ بُت الرجاؿ كالنساء ُب كافة ا٠تاصة  16تعلن حكومة اٞتزائر أف نصوص ا١تادة  فقد جاء ُب نص ٖتفظ  اٞتزائر أنو " - 75

صبلح الدين ٚتاؿ الدين،  األمور ا١تتعلقة بالزكاج خبلؿ الزكاج كعند فسخو على حد سواء ينبغي أال تتعارض كنصوص قانوف األسرة اٞتزائرم".
 . 213-212 .،ص2006معي اإلسكندرية قانوف العبلقات ا٠تاصة الدكلية، دراسة ُب ضوء فقو الشريعة اإلسبلمية، دار الفكر اٞتا

 .45خالد العبد اٞتليل، ثغرات قانونية ُب ميزاف العدالة، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر، القاىرة، )د.س.ف(، ص.  - 76
، العاقل البالغ، عن الرٌدة : ىي الرجوع ُب الطريق الذم جاء منو، كىي مثل اإلرتداد، اإل أهنا ٗتتص بالكفر كا١تقصود ّٔا ىنا: رجوع ا١تسلم  - 77

 .اإلسبلـ إٔب الكفر بإختياره دكف إ كراه من أحد، سواء ُب ذلك الذكور كاإلناث. فبل عّبة بارتداد آّنوف كال الصٔب ألهنما غَت مكلفُت
 مذىب مالك أنو يفرؽ بينهما بطبلؽ بائن ُبرتد أحد٫تا عن اإلسبلـ إٔب دين ٝتاكم آخر ، فا١تشهور إأما إذا كاف الزكجاف مسلمُت ك  - 78

ألف من سواء كانت الردة من الزكج أك من الزكجة ، قبل الدخوؿ أك بعده ، بل حىت ك لو بدلت ا١تسلمة دينها اإلسبلمي با١تسيحية أك اليهودية ، 
أنظر ، عبد ا ال ٕتاب إليو ، معاملة ٢تا بنقيض قصدىا.عتّب عدٙب ا١تلة ك الدين. فإذا كاف قصدىا الردة ىو الوصوؿ إٔب الطبلؽ فإهنأرتد عن دينو إ

 .226 .ص ،2003 ،، دار الكتب العلمية، بَتكتالفقو على ا١تذاىب األربعة ،اٞتزيرم الرٛتن 
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كٓب يعاِب ا١تشرع العقايب ىذا الوضع القانو٘ب منعا أكعقابا، ٦تا يؤدل إٔب كجود مراكز قانونية لؤلفراد      
 ٭تكمها النظاـ العاـ  ُب مواجهة فراغ قانو٘ب. 

كُب اٟتقيقة، إف حظر الزكاج ا١تختلط أماـ إنعداـ الردع العقايب يًتتب عليو أثار إجتماعية كقانونية     
كإ٧تاب أكالد خارج إطار العبلقة الزكجية ك الغش على القانوف كذلك بإقداـ الراغبُت بالزكاج سيئة جدا  

على تغيَت الدين لغاية الزكاج فقط، كما أف الكثَت من جرائم الشرؼ تعقب حاالت الزكاج ا١تختلط اليت 
 .79غالبا ما يرفضها آّتمع نتيجة لتكريس القوانُت ٢تا

اافظة، أكثر حٌدة ككضوح ُب مسألة ا٠تركقات اٟتاصلة ُب عمليات التلقيح  كيكوف رفض آّتمعات    
 اإلصطناعي. فكيف ىي نظرة ا١تشرع ا١تغاريب  ٢تذه اٟتالة ؟ 

 المطلب الرابع
 ترتيب المسؤولية الجزائية بالنسبة لعملية التلقيح اإلصطناعي

كبَت نتيجة  أ٪تاط السلوؾ ا١تستحدثة اليت إف نطاؽ اٟتماية اٞتنائية للجسم البشرل أصبح ٤تل تأثَت      
أفرزهتا الثورة العلمية البيولوجية اٟتديثة، خصوصا مع بركز األ٫تية العلمية لبعض ا١تكونات اٞتسمانية اليت ٓب 
تكن مسألة إستهدافها من جانب ا١تمارسات الطبية كالعلمية اٟتديثة، كضركرة إحاطتها بنطاؽ متُت من 

لى جدكؿ أكلويات رجاؿ القانوف بوجو عاـ كفقهاء القانوف اٞتنائي على كجو اٟتماية القانونية ع
 .80ا٠تصوص

ىذا األمر الذم جعل رجاؿ القانوف كالطب كعلم أخبلقيات العلـو اإلحيائية ٭تاكلوف التوفيق بُت        
لشخص كسيادتو على ا١تصاّب ا١تتعارضة كا١تبادئ ا١تتناقضة ُب ٣تاؿ العمليات الطبية، فمن مبدأ إستقبللية ا

كيانو ا١تادم إٔب مبدأ اٟترمة النسبية لذلك الكياف كضركرة اٟتفاظ على كرامتو اَلدمية كمن مبدأ حرية 
 .81البحث العلمي كالتجريب إٔب مبدأ ا١تنفعة العبلجية كمصلحة األسرة ُب سبلمة أفرادىا

                                                           
79
 .23علي عبد القادر عثماف، ا١ترجع السابق، ص.  - 
ىواٗب، ا١تشاكل القانونية اليت تثَتىا عمليات زرع األعضاء البشرية، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عُت مشس، القاىرة، ألجاسم الدين ا - 80

  .101 .، ص1975
ة، مهند صبلح أٛتد فتحي العزة، اٟتماية اٞتنائية للجسم البشرل ُب ظل اإلٕتاىات الطبية اٟتديثة، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر، اإلسكندري - 81

 .06.، ص 2002
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كيبدك كاضحا ذلك التعارض كالتضاد بُت ىذه ا١تبادئ ا١تختلفة ٦تا يرجح إستحالة التوفيق بينها       
كد٣تها ٚتيعا ُب منظومة قانونية كاحدة نتيجة كثرة ا١تشاكل اليت قد تنجم عن األخطاء الطبية، خاصة ُب 

 . 82ركط ا١تنظمة ٢تذه العملية٣تاؿ التلقيح اإلصطناعي لدل األزكاج، كىذا نظرا لعدـ التقيد بالضوابط كالش
فأماـ ىذا الوضع ىناؾ بعض األفعاؿ اليت غفل ا١تشرع اٞتزائي عن ٕترٯتها ُب نصوص عقابية فيما     

٦تا ٯتكن إعتباره على أنو فراغ  أماـ إنعداـ دراسات سابقة تناكلت معاٞتة ا١تسألة يتعلق ّترائم األسرة،
٦تا يقتضى معو األمر إٔب كجوب النظر ُب  .ة اليت جرمتهاقانو٘ب، على خبلؼ بعض التشريعات ا١تقارن

١تا تشكلو من خطورة ٘تس نظاـ  -كمسألة التغيَت اٞتنسي - معاٞتة ىذه ا١تسائل ضمن القوانُت ا١تقارنة
األسرة بصفة خاصة كثوابت آّتمع بصفة عامة كاٟتاؿ كذلك بالنسبة ُب حاؿ ٥تالفة ضوابط عملية 

 .التلقيح اإلصطناعي
ىذا األمر ٬تعلنا نبحث ُب ما مدل ٖتقق اٟتماية اٞتزائية بالنسبة لعملية التلقيح اإلصطناعي     

كحدكدىا ضمن التشريع اٞتزائرم؟ ٔتا يضمن ٛتاية األسرة كذلك من خبلؿ ٖتديد ا٠تركقات اٟتاصلة ُب 
ع ىذه مػوبات ػف العقواردة بقانو ػػالتكييفات ال تػػػوافقكمعرفة مدل  األكؿ( فرعمثل ىذه العمليات) ال

   .الثا٘ب(  فرع)ال ركقاتػػػا٠ت
 األول فرعال

 الخروقات الحاصلة و أثرىا في مثل ىذه العمليات
ساعدت األساليب الفنية الطبية اٟتديثة الفرد على ٦تارسة حقو ُب اإل٧تاب إذا كاف يعا٘ب من        

 كٖتوؿ دكف اإل٧تاب بالطرؽ الطبيعية.العقم أكغَته من اٟتاالت ا١ترضية اليت تصيب سبلمة اٞتسم 
فعدـ اإل٧تاب بالطرؽ الطبيعية من ا١تشاكل اإلجتماعية كالصحية اليت ما تزاؿ ٤تل إىتماـ العلماء        

ألف اإل٧تاب ٭تقق إستمرارية األسرة كاٟتفاظ عليها كمؤسسة إجتماعية  83كا١تفكرين ُب ٥تتلف آّتمعات
  كاألكالد بصفة أساسية .تتشكل كفقا لطبيعتها من الزكجُت

                                                           
82
 ٬توز للزكجُت اللجوء للتلقيح اإلصطناعي." مكرر من قانوف األسرة اٞتزائرم على أنو:  45تنص ا١تادة  - 

 ٮتضع التلقيح اإلصطناعي للشركط األتية:
 أف يكوف الزكاج شرعيا، -
 أف يكوف التلقيح برضا الزكجُت كأثناء حياهتما، -
 الزكجة دكف غَت٫تا.أف يتم ٔتٍت الزكج كبويضة رحم  -

  ." ال٬توز اللجوء إٔب التلقيح اإلصطناعي بإستعماؿ األـ البديلة
83

-Cf. RIVILLARD. Jean, L‘insemination artificielle d‘ embryon,solutions et perspectives en droit 

interne et en droit comparé ,et les droits de l‘ homme devant la vie et la mort , Colloque de 

Besançan,  Rev droit de l‘ homme, 1974 , P. 365 . 
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فإذا كانت عملية نقل األعضاء هتدؼ إٔب عبلج كإنقاذ الشخص ا١تصاب كيما ينهض سويا كفاعبل      
، فإف عملية نقل األمشاج من الغَت سوؼ تعطى نتائج عكسية ٘تاما ُب حالة 84ُب أداء كاجباتو اإلجتماعية

ا١تمارسة من إختبلط األنساب كتضارب كتشويش ُب ا٠تركج عن أصو٢تا، إذ أف ما تفضي إليو ىذه 
كجود أبناء ألمهات غَت متزكجات  ( باإلضافة إٕبأكالعلى آّتمع ) العبلقات األسرية كما لذلك من أثر

 (.ثانياكإقصاء األزكاج عن أداء كظيفتهم اإلجتماعية )

 أوال
 الخروقات على المجتمع أثر 

فراد آّتمع يشكل كجو من أكجو النقص اليت تلحق الشخصية إف حالة عدـ اإل٧تاب لدم بعض أ      
سواء بالنسبة للرجل أك ا١ترأة إذ يؤدم عدـ القدرة على اإل٧تاب إٔب الطبلؽ أك تعدد الزكجات حسب 

فمواجهة ىذه اٟتالة قد يكوف من خبلؿ إٗتاذ التدابَت الطبية لتحقيق التلقيح الطبيعي، كٯتكن  .اٟتاؿ
كبُت التلقيح  ،يح اإلصطناعي الداخلي الذم يتم عن طريق نقل مٍت الزكج نفسو إٔب زكجتوالتمييز بُت التلق

 .   85الصناعي الذم يتم عن طريق نقل مٍت رجل أجنٔب إٔب زكجتو ُب صورة مسا٫تة الغَت
ذلك أف ٣تتمعا تباح بو عمليات نقل األمشاج كاإل٧تاب اإلصطناعي ٔتسا٫تة الغَت الٮتتلف حاال      

، فبل فائدة إجتماعية ترجى من كراء ىذه ا١تمارسة 86بل ىو أسوء من ٣تتمع تفشت فيو ظاىرة الزنا
٧تاب الصغَت رجل خارج نطاؽ العبلقة الزكجية سوؼ يشًتؾ ُب إ أجنٔبا١تستحدثة طا١تا كاف ىناؾ عنصر 

 ا١تستقبل كلبنة آّتمع، كحاصل كل ذلك سيشكل كال ريب كباء إجتماعيا.
بل ىو رابطة طبيعية مقررة  ،كاٟتكمة من تقرير الزكاج ىو إعتبار الزكاج ليس ٣ترد عبلقة فقط     

كتربيتهم  ، ا٢تدؼ منها اإلستمرار لبناء كحدة إجتماعية عن طريق اإل٧تاب كرعاية األطفاؿ 87إجتماعيا
 .  88كمواطنُت صاٟتُت

                                                           
84

- Cf. AKIDA . Mohamed ,  La responsabilité pénale des médecins du chef d’homicide et de 

blessures par imprudence , thèse, Université , Lyon, 1994 ,p .104. 
 .، ص2003، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية، اٞتزائر، 1مركؾ نصر الدين، اٟتماية اٞتنائية للحق ُب سبلمة اٞتسم، دراسة مقارنة،  ط  - 85

368. 
 . 269 .مهند صبلح أٛتد فتحي العزة، ا١ترجع السابق، ص - 86
 "رابطة طبيعية" من بُت مفاىيم عبلقة الزكاج ا١تتداكلة بعلم اإلجتماع كفركعو . - 87
 .76 .ص ، ا١ترجع السابق،أٛتد ٭تي  -88
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ككوف الزكاج تنظيم إجتماعي كقانو٘ب فهو يهدؼ إٔب توجيو اٟتياة اٞتنسية إٔب غرضها اإلجتماعي       
كوسيلة لئل٧تاب كأساس لؤلسرة الشرعية اليت بدكرىا نواة آّتمع باإلضافة إٔب أنو يهدؼ إٔب تفادل 

٦تا يتأكد معو قياـ ٣تتمع على أسس سليمة   .نسابا٠توض ُب العبلقات اٞتنسية كمنع إختبلط األ
يضمن تنشئة ذات قيمة مثالية ألفراد األسرة ك يقتضى مع ىذا األمر التعامل كفق سياسة جنائية تشكل 
ضمانة ١تصلحة أكٔب بالرعاية كىى ٛتاية الركابط األسرية عن طريق ٛتاية الزكجُت من خركقات التلقيح 

 اإلصطناعي كأثرىا.
إٔب أف طبيعة العبلقة األسرية  أداة إلنسجاـ أفراد آّتمع كإنتشار ا١تودة كالرٛتة بينهم، إما  إلضافةبا     

كأف تنقلب إٔب كسيلة إلنتشار الفاحشة كإختبلط األنساب نتيجة ٕتاكزات كخركقات عملية التلقيح 
سيتأثر أمنو كإستقراره  اإلصطناعي، فإف ذلك كحده كاؼ لتعميق ا٢توة بُت أفراد آّتمع الواحد الذم

  ال٤تالة، بداية با١تساس ْتق الزكجُت ُب ٘تكينهم من إجراء عملية التلقيح اإلصطناعي ُب إطار شرعي.

 ثانيــا
 أثر الخروقات بالنسبة للزوجين

يعتّب الزكاج العبلقة الشرعية الوحيدة لبناء أسرة سوية يفًتض ٢تا النجاح كاإلستمرار ُب ٖتقيق       
الغرض الذم أنشئت من أجلو بعيدا عن أم بديل غَت شرعي يهدؼ من خبللو إٔب إ٬تاد نظاـ إ٧تاب غَت 

انونية كالطبية اليت تأخذ شرعي كعملية التلقيح اإلصطناعي اليت ال يراعى فيو الضوابط الشرعية كالشركط الق
 تهما ك إختبلط األنساب. ػركقات اليت  تتجاكز حدكد ىذه العملية ٔتا ٯتس حق الزكجُت ُب حرمػمسمى ا٠ت

فإف ىذه  -بصفة جلية - باإلضافة إٔب ما يشغلو ٣تاؿ التلقيح اإلصطناعي حاالت ٢تذه ا٠تركقات     
، ذات طابع أخبلقي، اليت تؤيد كراىية كإمشئزاز األضرار ٯتكن أف تكوف، نتيجة ٟتالة بعض األشخاص

زكج إستعماؿ كسائل منبوذة ػفيجب على ال ''''Leurs pudeursالزكج فالزكجاف يعنياف ىنا ُب حرمتهما 
 .89كتكوف ا١ترأة، مرات عديدة ٤تل تصرؼ الطبيب ''''réprouver par la moraleأخبلقيا 

آّتمع ينبع من اافظة على ىذه القيم كالتحديات  خاصة كأف توازف أم ٚتاعة إجتماعية مع     
األخبلقية كالسلوكية اليت ٖتافظ على الكياف اإلجتماعي من الوقوع ُب عفن ا١تشكبلت، نتيجة لسوء 

                                                           
 . 155.ص  ا١ترجع السابق،،..تشوار جيبلٔب، الزكاج كالطبلؽ  - 89
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التوافق كعدـ القدرة على التكيف كقيم أخبلؽ اٞتماعة، كقد تتطور ىذه األكضاع بصورة سلبية إٔب أف 
 .    90كاج ٦تا يشكل ٣تاال لتفكك اٞتماعة كإهنيارىاتصبح أمر مألوفا لدل األز 

َتة فبالنسبة للزكج، ػباإلضافة إٔب أف التلقيح ا٠تارج عن ٤تدداتو القانونية لو نتائج كأثار نفسية خط    
فإنو يتعرض لصدمات كعقد نفسية إلحساسو بعدـ القدرة على اإل٧تاب كلشعوره بالغَتة القاتلة اليت قد 

 .91نتحار أك تدفعو إٔب اٞترٯتةتؤدل بو إٔب اإل
كبالنسبة للزكجة فإف ىذه العملية تثَت فيها الرغبة الشديدة ١تعرفة شخصية الشخص ا١تانح أم األب    

البيولوجي للطفل فيدفعها ذلك إٔب التحقَت من شأف زكجها كاإلمشئزاز منو كالتقليل من شأنو كينتج عن 
تقرارىا كيفك أكاصرىا ذلك عقد نفسية كمشاكل كتعقيدات كاضطرابات داخل نطاؽ األسرة ٦تا يهدد إس

.كأما بالنسبة للطفل فيحدث إنفصاؿ بُت رابطة الدـ كرابطة األبوة كالذم يعد إٖتاد٫تا كإندماجهما أساسا 
كذك طابع  كمن شأف ىذا اإلنفصاؿ أف يؤثر على شخصية الطفل تأثَتا سلبيا لقدراتو،  92لنظاـ األسرة
 .93نفسي متهيج

ال تقتصر على التلقيح اإلصطناعي عن طريق نقل مٍت الزكج ىكذا ٍب إف ٛتاية الرابطة الزكجية      
مطلقا بل تفًتض موافقة كل األطراؼ على العملية ٦تا يدعو للتساؤؿ عن مصَت الرابطة الزكجية ُب صورة 

 . 94القياـ ّٔذه العملية دكف إحًتاـ إرادة أحد الزكجُت
مع الفطرة اإلنسانية  ة التلقيح اإلصطناعيبعض ا١تمارسات  ُب إطار عملي توافقكىذا نتيجة عدـ     

بإدخاؿ طرؼ آخر ُب ىذه العملية كا١تتّبع  اإلصطناعيعندما تتم عملية التلقيح  ،كالشريعة اإلسبلمية
بنطفتو للزكجُت الراغبُت ُب اإل٧تاب أك عندما يتم التلقيح الصناعي عند كفاة أحد الزكجُت أك طبلقهما أك 

 .95ـ الزكجية من دكف موافقتهما حاؿ قيا

                                                           
 .54 .أٛتد ٭تي عبد اٟتميد، ا١ترجع السابق، ص - 90
 .59، ص. 1990 ، الدار اٞتامعية، بَتكت ،علم النفس اٞتنائي، أسسو كتطبيقاتو العلمية ،عبد الرٛتن ٤تمد عيساكم -  91
 .  406 .مركؾ نصر الدين، ا١ترجع السابق، ص - 92
 .90.، ص 2013تونس،  رمضاف بن ٤تمود بن ريانة، األسرة كٛتايتها من التفكك، دار سحر للمعرفة، - 93
 .  424.مركؾ نصر الدين، ا١ترجع السابق ، ص  - 94
، الشارقة، معهد الدراسات القضائية ،ا١تسؤكلية اٞتنائية ا١تًتتبة على ٥تالفة ضوابط التلقيح الصناعي، راشد أٛتد ٤تمد أمُت ا٢ترمودم   - 95

 .68ص. ، 2014
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ككوف الزكاج تنظيم إجتماعي كقانو٘ب فهو يهدؼ إٔب توجيو اٟتياة اٞتنسية إٔب غرضها اإلجتماعي         
تفادل  كوسيلة لئل٧تاب كأساس لؤلسرة الشرعية اليت بدكرىا نواة آّتمع باإلضافة إٔب أنو يهدؼ إٕب

د معو قياـ ٣تتمع على أسس سليمة  ا٠توض ُب العبلقات اٞتنسية كمنع إختبلط األنساب، ٦تا يتأك
يضمن تنشئة ذات قيمة مثالية ألفراد األسرة ك يقتضى مع ىذا األمر التعامل كفق سياسة جنائية تشكل 
ضمانة ١تصلحة أكٔب بالرعاية كىى ٛتاية الركابط األسرية عن طريق ٛتاية الزكجُت من خركقات التلقيح 

  .96اإلصطناعي كأثرىا
أماـ ىذا الوضع ال بد من تأصيل ا١تسألة من الناحية القانونية األمر الذم يلـز لتحققو البحث على       

ذم العبلقة الوارد ُب قانوف العقوبات، لتحديد ا١تسؤكلية اٞتزائية عن  زائىالتكييف اٞت توافقمناقشة مدل 
 .97التجاكزات ُب إجراء ىذا النوع من ا١تمارسات الطبية ا١تستحدثة

 الثاني   الفرع
 الئمة التكييفات الواردة بقانون العقوبات مع ىذه الخروقاتمدى مُ  

للطبيعة        إف النصوص اٞتزائية ال ٯتكنها أف تستوعب كل التفاصيل ا١تتعلقة ْتماية األسرة، نظرا ن
أماـ الغاية اليت   98ا٠تصوصية ٢تذا الكياف اإلجتماعي ا١تصحوب بتطور ظركؼ اٟتياة اإلنسانية ككل

جاءت من أجلها النصوص التنظيمية كمنو  قد تعًتض ا١تشرع بعض ا١تسائل اليت ال ٯتكنو تقييدىا بنص 
بسكوت ا١تشرع عن إ٬تاد نصوص ٕترٯتية تتعلق  - إف صح التعبَت - كىذا ما يعّب عنو .كقد يغفل عنها

نص قانو٘ب، ٦تا يًتتب عنو من عدـ إمكانية بتنظيم األسرة، أماـ مبدأ الشرعية الجرٯتة كال عقوبة إال ب
اإلستنتاج، بل إذا كاف القانوف ال  القاضي أف ينشئ جرائم أك عقوبات عن طريق القياس أك التعسف أك

كىذا ما ٯتكن التعرض  .99يعد الفعل جرٯتة أك الينص على عقوبة فيجب على القاضي أف ٭تكم بالّباءة
ة ُب إطار عملية التلقيح اإلصطناعي من خبلؿ ٤تددات السلطة التقديرية إليو ُب اٞترائم ا١تاسة بنظاـ األسر 

 .(ثانيا(، كحدكد تدخل القاضي ُب حالة إنعداـ النص اٞتزائي )أكالللقاضي اٞتزائي )

                                                           
 .17 .صا١ترجع السابق، علي عبد الواحد كاُب، األسرة كآّتمع،   - 96
 .442 .، ص1996، دار النهضة العربية، القاىرة، 1حسن ٤تمد ربيع، ا١تبادئ العامة للجرٯتة، ط  - 97
 .14 .، ص1996بلمية ُب األسرة كاٞتػرٯتة كآّتمع، دار الفكر العريب، مصر، ػحسن الساعاٌب، ْتوث إس - 98
 .563 .، ص1942، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، 1جندم عبد ا١تالك،ا١توسوعة اٞتنائية، آّلد ا٠تامس، ط  - 99
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 أوال
 حددات السلطة التقديرية للقاضي الجزائيمُ 

إف سكوت ا١تشرع اٞتزائي عن النص ُب  بعض ا١تسائل ا١تتعلقة باألسرة، أم عدـ كركد حكم ُب        
. كىذا من خبلؿ 100القانوف يتناكؿ اٟتالة ا١تعركضة قد يفسر على أنو منح سلطة تقديرية للقاضي اٞتزائي

عن إرادة ا١تشرع فهنا يعتمد القاضي التفسَت الضيق كىو البحث  أكؿ، إعتماده التفسَت القضائي كمحدد
 .101كقصده من النص دكف توسع كىو ما يّبز مبدأ تبعية القاضي للمشرع 

حيث ٭تـر على القاضي التدخل ُب ٕترٙب الفعل ك بطريق غَت مباشر فا١تشرع تتجو إرادتو إٔب ٛتاية       
ن معٌت القانوف ْتث اكمة عا١تصلحة العامة كالفردية كىو اإلطار الذم يسَت فيو القاضي، أم من خبلؿ 

ُب القضية ا١تطركحة أمامها كمن أجل ىذه القضية فقط، كللمحكمة مبدئيا اٟترية التامة ُب األخذ بالتفسَت 
جاعلة من فكرة ٛتاية النسب ككياف  ،102الذم تراه صحيحا دكف أف تكوف مقيدة بأحكامها السابقة

ضابط إلعتماد التفسَت  -قيح اإلصطناعي ُب حالة عدـ ٕترٙب حالة اإلخبلؿ بضوابط عملية التل -األسػرة 
 القضائي.

يًتتب عليو  ٦تا ، على أنو ثغرة قانونية بالنص اٞتزائيَتفسأما ادد الثا٘ب فيتمثل ُب إعتبار الت      
أم عدـ تضٌمن النص ما تقـو اٟتاجة إليو من أحكاـ جزئية  ،سهولة اإلفبلت من ٖتمل ا١تسؤكلية اٞتزائية

التإب يفتح آّاؿ ضمن ىذه اٟتالة إٔب حصوؿ ا١تساس بالركابط األسرية الختبلط كب. 103أك تفصيلية
 األنساب بالدرجة األكٔب، ىذا دكف ٖتقيق ا١تتابعة اٞتزائية إلنعداـ مبدأ الشرعية.

كوف مبدأ الشرعية يقـو على عنصرين ك٫تا خضوع الفعل لنص ٕترٯتى، أم ٬تب أف يكوف مصدر       
، باإلضافة إٔب شرط عدـ كجود سبب من أسباب  104نطاؽ النصوص القانونية ا١تكتوبة التجرٙب منحصرا ُب

                                                           
 .، ص2002-2001ٝتَت العمارل، تأثَت القرابة على اٞترائم كالعقوبات، دراسة ٖتليلية، مذكرة لنيل إجازة ا١تعهد الوطٍت للقضاء، اٞتزائر،  - 100
01 . 

 . 85، ص. 2002ا١تطبوعات اٞتامعية، بن عكنوف اٞتزائر،، ديواف 1عبد ا سليماف، شرح القانوف العاـ اٞتزائرم، اٞترٯتة، ج  - 101
 .565 .جندم عبد ا١تالك،  ا١ترجع السابق، ص - 102
يقصد بالقصور ُب التشريع، عدـ تضمن النص القانو٘ب ١تا تقـو اٟتاجة إليو من أحكاـ تفصيلية أك جزئية، كيتحقق القصور ُب التشريع مىت   - 103

    ا١تطركحة على القاضي موجودة كلكنها غَت عادلة أك غَت منسجمة مع الظركؼ اإلجتماعية السائدة. كانت القاعدة اليت تعاِب ا١تسألة
 من قانوف العقوبات اٞتزائرم " الجرٯتة كالعقوبة أك تدابَت أمن بغَت قانوف. 01ا١تادة  - 104
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105اإلباحة كىذا العنصر ٯتحو الصفة اإلجرامية للفعل ك٬تعلو فعبل مباحا
كيشًتط ا١تبدأ كذلك عدـ إتساـ  

ضمن الفعل با١تشركعية كحق ٦تارسة األعماؿ الطبية، إذ يعًتؼ القانوف ٔتهنة الطب كيبيح ما يدخل 
106إختصاصها من شركط أ٫تها اإلختصاص ُب العمل كموافقة ا١تريض على العبلج

 
كعدـ ا٠تركج عن  

 الضوابط العلمية كالقانونية ُب التدخبلت الطبية كحالة التلقيح اإلصطناعي.
ىذا األمر ٗتضع لو كضعية كل ٕتاكز ١تشركطات كضوابط التلقيح اإلصطناعي ٦تا يفتح آّاؿ      

 إلمكانية 
ي
سائلة اٞتزائية كما لذلك إستغبلؿ ىذه اددات من طرؼ دفاع ا١تتهم كلصاٟتو لئلفبلت من ا١ت

 تتناسب مع الوقائع بإعتماده ٤تدد إنعداـ النص اٞتزائي. اليتمن أثر، أك أف يكيف القاضي الوقائع 
 لنص اٞتزائي.لذلك كجب معرفة حدكد تدخل القاضي ُب مدل مبلئمة التكييفات ُب حالة إنعداـ ا     

 ثانيـا
 حدود تدخل القاضي في حالة إنعدام النص الجزائي

أم ٖتديد ٣تاؿ تدخل القاضي اٞتزائي ُب حالة كجود فراغ قانو٘ب ٭تكم ا١تسألة ا١تعركضة عليو،      
كحالة ذلك غياب النص بقانوف العقوبات اٞتزائرم  ٬تـر ا٠تركؽ ا١تتعلقة ٔتثل ىذه العمليات نتيجة 

 اإلستهتار كعدـ ا١تباالة بعواقب ا٠تطأ ُب مثل ىذه العمليات اٟتساسة.
ورة لذلك التدليس الواقع ُب ىذه ا١تسألة ُب حالة ما إذ ًب إجراء عملية التلقيح االصطناعي ككص    

بإستعماؿ اٟتيلة من قبل الزكج من أجل اٟتصوؿ على موافقة الزكجة عليو كذلك ْتصولو على سائل مٌت 
ٯتكن أف يصدر ، كما 107من رجل آخر كيقدمو لتلقيح زكجتو مو٫تا إياىا بأف السائل ا١تنوم مستخلص منو

 التدليس من الزكجة.

                                                           
 من قانوف العقوبات اٞتزائرم الجرٯتة: 39ا١تادة  - 105

 أذف بو القانوف،إذا كاف الفعل قد أمر أك  -1
إذا كاف الفعل قد دفعت إليو الضركرة اٟتالة للدفاع ا١تشركع عن النفس أك عن الغَت أك عن ماؿ ٦تلوؾ للشخص أك للغَت بشرط أف يكوف  -2

 الدفاع متناسبا مع جسامة اإلعتداء.
 .94 .ص  ،2007،اٞتزائر ،دار ا٠تلدكنية للنشر كالتوزيع إثباهتا،اٞترٯتة كطرؽ  أركاف ،إبراىيم بالعاليات  - 106
؛ 141 .، ص2000صطناعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، اٞتزائر، إلالعريب شحط عبد القادر، األحكاـ القانونية العامة لنظم اإل٧تاب ا  - 107

 .، ص1979ٛتدم عبد الرٛتاف، أثر التطورات الطبية اٟتديثة على مبدأ حرمة الكياف اٞتسدم لئلنساف، فكرة اٟتق، دار الفكر العريب، مصر، 
44. 



 بطة األسرية وفق التشريعات الجنائية المغاربيةالحماية الموضوعية  للرا        الباب األول   
 

172 

 

إلمكانية مسائلة الطبيب الذم يقـو بالتلقيح اإلصطناعي للزكجة بعد  كىنا يفتح آّاؿ للقاضي    
إيهامها بأف السائل ا١تنوم مستخلص من زكجها، كىو ُب اٟتقيقة لشخص آخر،  بإعتباره فاعبل للجرٯتة ك 

ا ىذا األخَت الٯتحى عيوب اإلرادة اليت شابت رضي الزكجة، حىت كلو ًب ذلك بعلم الزكج كرضاه، ألف رض
فقرة األكٔب من قانوف  335كيسأؿ الطبيب ىنا عن جرٯتة الفعل ١تخل باٟتياء بالعنف ا١تعاقب عليها با١تادة 

 .108العقوبات  لكوف التلقيح أجرم على الزكجة بدكف رضاىا
 تعد كاحدة من الثغرات القانونية لسد 110ضإٔب أف جرٯتة ىتك العر  109كلقد ذىب جانب من الفقو     

الفراغ التشريعي كفتح آّاؿ إلعماؿ السلطة التقديرية للقاضي ُب تكييف ا١تسؤكلية عن القياـ بنقل 
 .األمشاج من الغَت كخارج نطاؽ العبلقة الزكجية

ء، فإف عمل أنو طا١تا ثبت عدـ مشركعية ىذه ا١تمارسة الطبية إبتدا - الفقو -فقرر بصدد ذلك      
الطبيب إذ ذاؾ سوؼ يغدك ٣تردا عن سبب اإلباحة )إستعماؿ اٟتق(  كبالتإب فإف ما يأتيو الطبيب من 
أفعاؿ كانت تستظل ٖتت نطاؽ ىذا السبب العاـ من أسباب اإلباحة سوؼ تصبح خاضعة لنصوص 

داىة إطبلع الطبيب التجرٙب اليت ٖتكم كل منها ْتسب طبيعتو ك١تا كانت عملية نقل األمشاج تفًتض ب
 على عورات ا١تسا٫تُت فيها، فإف فعلو ىذا سوؼ يشكل كال ريب جرٯتة ىتك العرض. 

فإف علة التجرٙب تتمثل ُب ٛتاية العرض الذم يشكل  ،كمن خبلؿ تعريف جرٯتة ىتك العرض     
بتداء إقيامها  خدش عاطفة اٟتياء لدل الشخص إنتهاكا لو كإعتداء عليو لذلك فإف ىذه اٞترٯتة ال يتصور

نعداـ رضاء من ترتكب ضده، كاٟتاصل أف جرٯتة ىتك العرض تفًتض على الدكاـ عدـ رضا آٍّت إإال ب
 - عليو ٔتا كقع عليو من أفعاؿ ماسة ّتسمو كخادشة ٟتيائو، ك١تا كانت عمليات نقل األمشاج إ٪تا تفًتض

فقة صر٭تة ال لبس فيها على كافة اإلجراءات موافقة ا١تانح كا١تتلقي موا - بل كمن شركط كضوابط ٦تارستها
الطبية ا١تمارسة، فإنو ال يتصور كاٟتالة ىذه مساءلة الطبيب الذم قاـ بإجراء العملية عن جرٯتة ىتك 
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 كيصح أف يقع على الرجل كما يقع على ا١ترأة، كما يتصور أف يكوف اٞتا٘ب فيو رجبل أك إمرأة على حد سواء.
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لتحديد ا١تسؤكلية اٞتنائية يؤدل إٔب نتائج  ي. كالواقع أف تبٌت ىذا النموذج اٞترم111عرض بالعنف أكالتهديد
 شاذة. 
 فإف التجرٙب سوؼ يكوف منصبا دائما على عملية تلقيح ا١ترأة باألمشاج أك ،فمن ناحية      

إستقطاعها منها كذلك لكوف الفعل ٭تتم على الطبيب الكشف على عورة ا١ترأة ٤تل ا١تمارسة، ٓتبلؼ 
الرجل ا١تانح الذم ٓب يضطر إٔب الكشف عن أم جزء من جسمو أماـ الطبيب، إذ ما عليو إال أف يقـو 

كيسلمو للطبيب، فإف مثل ىذا ا١تانح ٓب يقع عليو  مء نفسو بإفراغ السائل ا١تنوم ُب األنبوب ا١تخّب من تلقا
كٓب ٘تارس ضٌده أم أفعاؿ من شأهنا أف تشكل سلوكا يعاقب عليو القانوف كىذا يعٌت كجود أطراؼ متعددة 

 أماـ عمل طٔب كاحد.
سؤكلية فيسأؿ جنائيا عن فعل التلقيح أكإنتزاع ساءلة الطبيب جنائيا تقتضى ٕتزئة ا١تإال أف مي        

البويضة، كتّبءا ساحتو عن فعل إستخداـ السائل ا١تنوم الذم تنازؿ عنو ا١تانح رغم كوف ىذه ا١تمارسة ال 
 .112ٯتكن ٢تا أف تتم دك٪تا مسا٫تة ىذا األخَت فيها

عن القياـ  113سؤكلية اٞتنائيةكمن ناحية ثانية فإف اإلستناد إٔب جرٯتة ىتك العرض ُب تكييف ا١ت      
 
ي
سائلة اٞتنائية عن القياـ بعملية بعمليات نقل األمشاج من الغَت سوؼ يفضى إٔب إنعداـ ا١تساكاة ُب ا١ت

سائلة كافة ا١تسا٫تُت ُب التلقيح اإلصطناعي من الغَت كإخبلؿ ُب تطبيق قواعد العدالة اليت تقضى حتما مي 
 .اٞترٯتة

تلقي سوؼ لن يقعا ٖتت طائلة العقاب إذا ما أردنا اإلستناد إٔب ىذا التكييف ذلك أف ا١تانح كا١ت       
رمى ُب ترتيب ا١تسؤكلية اٞتنائية عن ىذه ا١تمارسة على الرغم من كوهنما ٫تا الراغباف كالساعياف إٔب اٞتي 
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الفقرة األكٔب، على أساس  أنو جرٯتة االغتصاب كاليت ٓب ينص ا١تشرع اٞتزائرم عليها ضمن قانوف العقوبات   336دة العرض بالعنف طبقا لنص ا١تا
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يفلت من  إجراء عملية نقل األمشاج كما الطبيب إال أداة ينفذاف من خبللو ىذه الرغبة، فكيف يسوغ أف 
 ا٘ب كأما ا١تانح ػػكاف مثلهما من العقاب كيسأؿ الطبيب ٔتفرده ككأنو ىو اٞت

كا١تتلقي فهما الضحايا ا١تخدكشة عاطفة اٟتياء لديهما ك٫تا ُب كاقع األمر ابعد ما يكوناف عن مثل ىذه 
 . 114العاطفة، حيث إرتضيا أف ٮتتلط ماؤ٫تا كتلتقي أمشاجهما دك٪تا كجود رابطة شرعية

ككاضح إذف ك٦تا تقدـ أف جرٯتة ىتك العرض بصورتو البسيطة )بدكف عنف( أك عن طريق العنف       
ال تبدك فاعلة ُب حل مشكلة ٖتديد ا١تسؤكلية اٞتنائية عن القياـ بعملية التلقيح اإلصطناعي ٔتٌت الغَت ١تا 

 سبق ذكره أماـ إنعداـ النص اٞتزائي الذم يقر ا١تسؤكلية اٞتزائية.
جرٯتة زنا ك٤تاكلة مطابقتها  أهناى أساس لكفيما يتعلق بسلطة القاضي التقديرية ُب تكييف الواقعة ع      

على عمليات نقل األمشاج كعلى كجو التحديد فعل التنازؿ عن اٟتيوانات ا١تنوية بغرض ٗتصيب من 
ذج ال يبدك على درجة تربطها با١تانح عبلقة زكجية حالة كقائم، فإف أكجو القصور اليت تشوب ىذا النمو 

من ا١تواكبة ١تستجدات العلـو الطبية ذلك أف القواعد اليت ٖتكم جرائم العرض كبصفة خاصة ما تعلق منها 
ّترٯتة الزنا كإف كانت تتفق مع الشريعة اإلسبلمية ُب تطلب شرط اإلتصاؿ اٞتنسي ا١تباشر كالفعلي بُت 

القانوف يقف عاجزا كصامتا إزاء ىذه الصورة من ا١تمارسات إال أف  الزا٘ب كالزانية كي تتفق كىذه النتيجة.
 
ي
 ستحدثة ا١تاسة باألعراض كا١تؤدية إٔب إختبلط  األنساب.ا١ت

كاف من األمر، فإف اإلتصاؿ ا١تباشر بُت الزا٘ب كالزانية يظل كاحد من بُت أىم األركاف اليت   كأيان         
باإلضافة إٔب أركاف أخرل يتطلبها القانوف ُب ىذه اٞترٯتة  115ؽبدكهنا ال تقـو ٞترٯتة الزنا قائمة على اإلطبل

ساءلة مرتكبها جنائيا كىى ُب نفس الوقت ٖتوؿ دكف إمكانية إستيعأّا ُب عمليات نقل حىت ٯتكن مي 
األمشاج من الغَت حىت كلو إعتّبنا أف اإلتصاؿ البيولوجي عن طريق نقل األمشاج يعد ٔتثابة الوقاع 

فإف ٙتة تفرقة يقيمها ا١تشرع  116يرل البعض إمكانية قيامو مقاـ الوطء كالوقاع الفعلي كمي كالذم قداٟتي 
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ا١تصرم بُت زنا الزكج  كزنا الزكجة ٕتعل من العسَت إدراج عمليات التلقيح اإلصطناعي ُب مراتب كحكم 
 ىذه اٞترٯتة .

عما ٯتيز جرٯتة زنا الزكج عن زنا  ٕتهنا ُب التوسع ُب ىذه ا١تسألة كفق نظرة ا١تشرع ا١تصرم،إك إذ ما      
فإنو يتكوف رأم غريب  ،الزكجة من حيث األركاف كالشركط كمقاربتو ٔتا ىو كاقع ُب عملية نقل األمشاج

كشاذ ُب ىذا النموذج ٭توؿ كإمكانية  تكييف ا١تسؤكلية اٞتنائية عن فعل التنازؿ عن السائل ا١تنوم بغرض 
ل ىذا الركن ُب ضركرة أف يكوف الزنا الواقع من الزكج قد إرتكب ُب منزؿ تلقيح الغَت بو على أنو زنا، كيتمث

 .الزكجية
فإنو ال ٯتكن بأم حاؿ ٢تذا  ،كمهما توسعنا ُب تفسَت مفهـو كمدلوؿ منزؿ الزكجية ُب ىذا الصدد     

صطناعي كمن الركن أف ينطبق على ا١تعامل كا١تختّبات الطبية اليت يتم فيها عادة إجراء عملية التلقيح اإل
غَت حضور ا١تتّبع، بل الشخص قد يذىب كيودع سائلو ا١تنوم كال يتم تلقيح الراغبات ُب اٟتمل بو إال 

 بعد مدة طويلة قد ينتقل السائل ا١تنوم خبل٢تا من مكاف إٔب آخر.      
ّبات ٔتثابة فإف القوؿ بإعتبار مثل ىذه البنوؾ أك ما يناظرىا من مستشفيات ك٥تت ،كُب كل األحواؿ     

منزؿ الزكجية يبدك من العسَت جدا التسليم بو أك حىت ٣ترد تصوره ُب النظاـ القانو٘ب القائم الذم ٭تكم 
ىذا النوع من اٞترائم كإال كاف من باب أكٔب أف نعتّب كل مكاف يطأ فيو الزكج امرأة غَت زكجتو ٔتثابة منزؿ 

 .117الزكجية
      

ي
ية تطبيقا ١تبدأ ا١تشركعية ُب قانوف العقوبات كبالتإب إفبلت آّـر من ساءلة اٞتزائكبالتإب تنعدـ ا١ت

 العقاب كعدـ ٖتقق الغاية النفعية للنصوص القانونية.
كما أف بعض التشريعات سلكت مسلكا ٥تالفا ١تا ذىب إليو ا١تشرع العقايب اٞتزائرم، ْتيث رتبت      

عبلقة الشرعية،كما ىو الشأف بالنسبة للمشرع جزاء على كل عملية إستدعت تدخل طرؼ أجنٔب عن ال
اإلصطناعي ُب حالة ما إذا كانت اٟتيوانات ا١تنوية من غَت زكج ا١ترأة،  اللئب الذم دعي إٔب ٕترٙب التلقيح

 .118مكرر)ب( من قانوف العقوبات اللئب 403مكرر )أ( ك 403ُب ا١تادتُت 
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مكرر )أ( أنو:" كل من لقح امرأة تلقيحا صناعيا بالقوة أك التهديد أكا٠تداع  403فقد جاء ُب نص ا١تادة 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات.....كتكوف العقوبة السجن ١تدة ال تزيد على ٜتسة سنوات 

أك  كتزاد العقوبة ٔتقدار النصف إذا كقعت اٞترٯتة من طبيب أك صيدٕب أك قابلة إذا كاف التلقيح برضاىا،
 أحد معاكنيهم " 

مكرر )ب( فتنص على أنو :" تعاقب ا١ترأة اليت تقبل تلقيحها صناعيا أك تقـو  403أما ا١تادة       
بتلقيح نفسها صناعيا بالسجن مدة ال تزيد عن ٜتس سنوات، ك يعاقب الزكج بذات العقوبة ا١تنصوص 

 عليها ُب الفقرة السابقة إذا كاف التلقيح بعلمو كرضاه كسواء كقع التلقيح من الزكجة أك من الغَت" 
كّٔذا يكوف التشريع اللئب ٪توذج ُب ٖتديد اإلطار العاـ للسلطة التقديرية للقاضي اٞتزائي ك٣تاؿ      

 ، باإلضافة إٔب تدارؾ اإلغفاؿ التشريعي كما يًتتب عليو من أثر.119تدخلو بالنص صراحة على ٕترٙب الفعل
ركضة بالرغم من النص على إمكانية ٓتبلؼ التشريعُت التونسي كا١تغريب اللذين ٓب يتناكؿ ا١تسألة ا١تع     

إعتماد تقنية التلقيح اإلصطناعي ضمن تشريعهما، إكتفاء ٔتا ًب إيراده من شركط توقيع عملية التلقيح 
 شكل حد أدٗب ٟتماية الركابط األسرية.ت اإلصطناعي كىذا كضمانات لعدـ حصوؿ أم خركقات

ٕتاكزات عملية التلقيح اإلصطناعي من حيث عن  كا١تغريب اٞتزائرم ُتا١تشرع لذا يبقى سكوت      
٤تل جدؿ كإستفسار يستدعي تدخل ا١تشرع لتحديد موقفو منها بصراحة ككضوح،  التجرٙب أك العقاب

خطوة لؤلماـ كضركرة ملحة تقتضيها اافظة على النظاـ العاـ ك اَلداب العامة ١تقومات الرابطة  راٝتان 
 .التغيَت اٞتنسيكمسألة ب إحتواء مسائل أخرل بالدراسة  األسرية كآّتمع، باإلضافة إٔب كجو 

 المطلب الخامس
 مسـألـة التغيير الجنسـي 

على ا١تستول بو الدكؿ العربية كاإلسبلمية غَت مسموح  ضمنإجراء عمليات تغيَت اٞتنس يعد        
لوائح النقابات الطبية، ك الطٔب كأيضا على ا١تستول الديٍت نظرا لتعارض ذلك مع فتاكل غالبية علماء الدين 

جتماعي قد ال يقدرىا إلكنظرا ١تا ٖتملو تلك العمليات من مشكبلت ىائلة على ا١تستول الفردم كا
 .األشخاص ا١تصابوف بالتخنث ُب غمرة ٛتاسهم إلجراء عمليات التحوؿ
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 اإلنفصاؿ ككفاة الزكج. الطبلؽ ك التناسلية للزكج ُب حاالت ثبلثة : كىي بطبلف الزكاج أك
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ُب فقد ثبت من دراسات عديدة أف إجراء عمليات التحوؿ ال ينهى ا١تشكلة بل يظل الشخص       
جتماعية حىت ُب آّتمعات اليت تقبل إجراء مثل ىذه العمليات، ىذا فضبل إلدكامة من ا١تتاعب النفسية كا

عن التشويو اٞتراحي البالغ ُب األجهزة التناسلية كُب اٞتسد عموما كالذم ٬تعل الشخص غَت قادر على 
نتحار ُب األشخاص الذين أجريت إلكا ضطرابات النفسيةإلاٟتياة الطبيعية اليت يتمناىا، ك٢تذا تكثر نسب ا

 ٢تم عمليات التحوؿ اٞتنسي. 
حيث يًتتب عليها حقوقا ككاجبات كتغَتات ُب الًتكيبة اٞتسدية كالنفسية كما يتبعهما من تغَت ُب     

  .120الدكر اإلجتماعي كتأثَتات على األسرة كآّتمع

إذ جاء موقف الشريعة اإلسبلمية من ىذه القضية موقفا صارمان كزاجران ، كىذا حفاظا على أنوثة      
. كىذا كاضح كجلي من خبلؿ آيات قرآنية كثَتة منها قولو تعأب " أىٓبٍى يىكي نيٍطفىةن  121ا١ترأة كرجولة الرجل

لىقى فىسىوَّ  . ٍبيَّ كىافى عىلىقىةن فىخى 122ل فىجىعىلى. ًمٍنوي الزٍَّكجىٍُتً الذَّكىرى كىاألينثىى" مّْن مًٍَّت  ٯتيٌٍتى
، كقولو تعأب " كىأليًضلَّنػَّهيٍم  

ٍلقى اللًَّو كىمىن كًف يػىتًَّخًذ الشٍَّيطىافى كىلًيِّا مّْن دي  كىأليمىنػّْيػىنػَّهيٍم كىَلميرىنػَّهيٍم فػىلىييبىتّْكينَّ آذىافى األىنٍػعىاـً كىَلميرىنػَّهيٍم فػىلىيػيغىيػّْريفَّ خى
 .123اللًَّو فػىقىٍد خىًسرى خيٍسرىاننا مًُّبيننا" 

اًؿ نىًصيبه ٦تَّّْا اٍكتىسىبيوٍا كى   نػٍَّوا مىا فىضَّلى اللَّوي ًبًو بػىٍعضىكيٍم عىلىى بػىٍعضو لّْلرّْجى لًلنّْسىاء نىًصيبه كقولو تعأب "كىالى تػىتىمى
 . 124اللَّوى كىافى ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمنا " ٦تَّّْا اٍكتىسىٍْبى كىاٍسأىليواٍ اللَّوى ًمن فىٍضًلًو ًإفَّ 

كلقد إنتشرت ىذه الظاىرة ُب اَلكنة األخَتة كأثارت ضجة كبَتة حوؿ إباحتها أك ٖترٯتها. فإختلفت     
اَلراء فقهان كإجتهادان ُب فرنسا حوؿ ىذه ا١تسألة. فعارض رأم من الفقو ىذا األمر متمسكا ٔتبدأ إلزاـ 

الطبيعية على الشكل ا١تشدد، كرأم أخر تقبلها بالوجو ا١ترف قاببل ّٔا ضمانة  الشخص على ٖتمل حالتو
 .     125لتجنب ما يتحملو من أضرار نفسية من غَت نص عليها

                                                           
 .468، ص. ٤2010تمد علي البار، خلق اإلنساف بُت الطب كالقرآف، الدار السعودية،  - 120
الثديُت كتركيب ما يشبو العضو الذكرل الصناعي الذم فعملية التحوؿ اٞتنسي مثبل من أنثى إٔب ذكر تتطلب إزالة الرحم كا١تهبل، كإزالة   - 121

ينتصب ٔتنفاخ أك ببطارية تزرع ُب أعلى الفخذ ، كتناكؿ ىرمونات ذكرية لتغيَت شكل اٞتسم كالعضبلت كلتغيَت نغمة الصوت، كىى أشياء 
كن الفتاة ا١تتحولة إٔب ذكر من أف ٘تارس الدكر كتغيَتات جذرية ُب تركيب اٞتسد ال ٯتكن استدراكها أك استعادهتا بعد ذلك، كما أف ذلك ال ٯت

 اٞتنسي الطبيعي للذكر.
 .39، 38، 37سورة القيامة، اَليات  - 122
 .119سورة النساء، اَلية  - 123
 .32سورة النساء، اَلية  - 124
 .23؛ علي عبد القادر عثماف، ا١ترجع السابق، ص. 21تشوار جيبلٔب، الزكاج كالطبلؽ...، ا١ترجع السابق، ص . - 125
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 .    127. كحىت القضاء ا١تصرم 126كإف القضاء الفرنسي اليـو أخذ ٔتبدأ التغيَت كفقا لشركط ٤تددة    
، لفت رؤاىا للمسألة )الفرع األكؿ(أك تشريعات ا١تػغاربية اليت إخت كىذا ما ال٧تده ضمن الػتشريع اٞتػزائرم

                        ٦تا يتطلب كجوب اإلحاطة با١تعرفة لتطبيقات القضاء لذلك )الفرع الثا٘ب( . 
 الفـرع األول

 إنعـدام الوصف الجـزائي لفعل التغيير
ُب ٚتيع قوانُت البلداف العربية كحىت غَت العربية كغَت ا١تسلمة  128تغيَت اٞتنس من ا١تسائل الشائكة       

. إذ أف ا١تشرع اٞتزائرم كقف صامتا أماـ ىذه 129لؤلفراد القانونية راكزستقرار ا١تإثر على أ١تا لذلك من 
د هتدد ا١تسألة كٓب يورد نصا صر٭تا ٯتنعها رغم ا١تشاكل القانونية كاألخبلقية اليت تطرحها ىذه القضية كاليت ق

 .  130كياف األسرة إذ ما قاـ أحد الزكجُت بتغيَت جنسو
ع ر ف قانوف اٟتالة ا١تدنية التونسي ٓب يتناكؿ مسألة تغيَت اٞتنس ١تا ٢تذا القانوف من تعلق بالشكأ     

 أكالظاىر  نو ٓب يتناكؿ كضعية اٞتنس غَتفإ  اللقب كٖتديد السلسلة النسبية كغَتىا إسنادُب   131اإلسبلمي
                    كضعية ا٠تنثى مثبل

  . 

                                                           
 . 27 - 24تشوار جيبلٔب، الزكاج كالطبلؽ...، نفس ا١ترجع، ص. - 126
 .28 -27تشوار جيبلٔب، الزكاج كالطبلؽ...، نفس ا١ترجع، ص.  - 127
128
أف  هاتفاصيل ك طالب طب األزىر سيد ٤تمد عبدا )سإب( كىذا ما ٧تده من حاالت أثارت إشكاالت ضمن النقابات الطبية  كحالة - 

  .29/1/1988مظاىر الذكورة ُب مستشفى الزمالك بتاريخ  كإزالةأجرل عملية جراحية لتغيَت جنسو  األزىرالطالب )السنة ا٠تامسة كلية طب 
شهادات  بإصداراليت تكللت بالنجاح . كقد قاـ ا١تستشفى  ككقد قاـ باٞتراحة ا١تذكورة الدكتور عزت عشم ا ك الدكتور رمزم قاـ بالتخدير 

، كقامت ٔتناقشتهم كمعرفة التفاصيل ، مع  كالطبيبافستدعاء الطالب ا١تذكور إكقد قامت نقابة األطباء باٞتيزة ٔتصر ، ب.بذلك للطالب ا١تذكور 
 الطبيبُتٔتعاقبة  8/11/1988النقابة قرارا تأديبيا بتاريخ  رتأصددراسة حالة الطالب النفسية ، كفحصو بدنيا كنفسيا من قبل ا١تختصُت . كقد 

عتداءا إىذه العملية تشكل  أفمن مزاكلة ا١تهنة ُب أم صورة . كقد أعتّب آّلس  ممن النقابة كمنعه مسقاط عضويتهإك  األطباءمن سجل  همبشطب
 .على القيم كاألخبلؽ كٓب يكن ٢تا أم مّبر طٔب

بناء على تكليف من قبل عميد كلية الطب بكلية  ا١تعد 31/10/1987عتمدت النقابة على تقارير طبية عديدة منها تقرير طٔب مؤرخ ُب إكقد    
بالكشف على الطالب كجد أنو عنده ميوؿ  أنوجاء ُب التقرير  ٦تاعلى اجراء العملية التحويلية ا١تذكورة . ك  إقدامواألزىربفحص الطالب كذلك قبل 

أف  كأنو من الناحية العضوية فإنو يتمتع بكل صفات كعبلمات الذكورة ، كما أف صوتو كامل ا٠تشونة كالرجولة ، إالية سيكلوجيو ) نفسية ( أنثو 
كلينكية كا١تخّبية كا١توجات الصوتية إل ٚتيع الفحوصات ا أفف يكوف نفسيا . كخاصة اف العبلج ينبغي االمكاف للعبلج اٞتراحي كٖتويل اٞتنس ك 

،تؤكد على أنو من الناحية البيولوجية ذكر كامل الذكورة. ، ص. 909،عدد  2009ديسمّب  ٧09تيب جّبائيل، مشاكل ٖتويل اٞتنس، ا١تصرم اليـو
12 . 
 . 98.، ص1993كاإلباحة،دار النهضة العربية،  القاىرة، أٛتد ٤تمود سعد تغيَت اٞتنس بُت اٟتظر  - 129
التساؤالت مثل ىل الزكج أك الزكجة ُب حاجة إٔب إذف اَلخر قبل إجراء عملية تغيَت اٞتنس؟ كىل زكاجهم ىذا ما دفع  ١تناقشة بعض   - 130

 .يلغى بطريقة آلية بعد ذلك ؟ كما الذم ٭تدث بالنسبة لصداؽ الزكجة أك مَتاثها ُب حاؿ أصبحت رجبل ؟
كمنها  األباعدالرجاؿ  أبناءكبناتنا بنوىن  أبنائناكبٍت على قاعدة بنونا بنو  ألبيواالبن يدعى  أفعتبار إنبٌت على إاللقب  إسناد أفمن ذلك   - 131
 ة.التناسلية الظاىر  كاألعضاءا٠تّبة " االطباء " كبناء على العبلمات الظاىرة  أىلجنس ا١تولود يتحدد بتحديد اٞتنس عضويا كذلك من قبل  أف
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يرتب أثار فيما يتعلق باإللتزامات الناشئة عن الرابطة األسرية،   -عدـ التجرٙب  -ىذا األمر        
فبل ٬تب   الزكاج الباطل ال يًتتب عليو أم أثر من آثار الزكاج، ف اَلثار ا١تًتتبة على بطبلف عقد الزكاجك

بو مهر كال يثبت بو نسب كال ٕتب بو العدة بعد ا١تفارقة كال تثبت بو حرمة ا١تصاىرة، كذلك ألف كجوده  
 . 132كعدمو

حدد الشارع اٟتكيم سبحانو كتعأب نصيب كل شخص من  ، إذعلى ا١تَتاث أثر تغيَت اٞتنس ل ك       
ًر ًمٍثلي حىظّْ األينثػىيػىٍُتً ﴿قولو تعأب لف عن نصيب األنثى كمن ذلكػا١تَتاث كجعل نصيب الذكر ٥تت  ﴾لًلذَّكى

لذلك فإنو عند تغيَت الشخص ٞتنسو فإف نصيبو ُب ا١تَتاث سيختلف عن ما إذا بقي على حالتو األكٔب  133
فإذا غَت جنسو إٔب أنثى فإنو يأخذ نصيب األنثى ْتسب قرابتها من ا١تيت كإذا غَت جنسو إٔب ذكر سيأخذ 

 رابتو من ا١تيت سواء كاف ذلك بالفرض أك بالتعصب.نصيب الذكر ْتسب ق
كالذم ذكذ اٞتنسي، ػي كقد أدرجها ُب باب الشػاٞتنس لتغيَتأف ا١تشرع ا١تغريب ٓب يتطرؽ إٔب قضية اك       

رل من دائرة التجرٙب، ػػ، ألف لو مصلحة ُب ذلك، ألف التدقيق ٮترج حاالت أخٓب ييفصل ُب صوره
، من شأنو أف يشمل ٚتيع اٟتاالت ُب باب مفهـو اإلخبلؿ باَلداب عامةا١تفاىيم الستعماؿ ا١تشرع ٢تذه إك 

 ، كىذا ما ٭تقق نوع من اٟتماية اٞتزائية كفق تكييف الوقائع اٟتاصلة.  كاألخبلؽ العامة

 الفرع الثاني
 إمكانية التجريم في إعادة تكييف الوقائع

اٞتنسي ضمن  غيَت ف ا١تشرع ا١تغريب يدرج التفإ لوقائعكفق السابق اإلشارة إليو ضمن ٣تاؿ تكييف ا      
درجة ٤تافظة آّتمع كٖتقيقو لنوع من األمن الشذكذ اٞتنسي ك٬تـر اإلخبلؿ باٟتياء العلٍت باعتبار 

األخبلقي ُب ٤تاربتو ٞتميع مظاىر الشذكذ ٔتا ُب ذلك ا١ترتبطة باٞتنػس كأثرىا على الػركابط األسػرية ، 
 .ب ا١تتعلق باإلرثخصوصا ُب اٞتان

سم العائلي من الصعب عليو قبوؿ إجراء إلكما أف ا١تشرع ا١تغريب ا١تتشدد ُب موضوع تغيَت ا       
، م كاٞتنس ػسإلتغيَت اإذ رفض القضاء ا١تغريب ُب مرات عديدة دعاكل من أجل سي ػاٞتنغيَت عمليات الت

 ا١تتعلقة بتغيَت ٞتنس. كالذم يلجأ إليو كتحايل أماـ عدـ إجازة العمليات الطبية
                                                           

132
 .102.ا١ترجع السابق، ص  ،أٛتد ٤تمود سعد - 
133

 .11األية ، سورة النساء  - 
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كاليت   134ىذا التحايل على النصوص ٧تده ضمن الدعاكل القضائية الفاصل فيها القضاء التونسي      
كاف ُب ظاىر موضوعها طلب تصػحيح رسم الوالدة على أساس أف الطالب جنسو ذكر كليس أنثى مثبل، 

فق رغبة ا١تعٍت دكف اٟتديث عن حالة ا٠تنثى كىذا ُب إطار قانوف اٟتالة ا١تدنية، فأخذ القضاء بالتصحيح ك 
أك تغيَت اٞتنس متناكلة ا١تسألة على أساس أهنا التتعدل خطأ مادم ُب ٖتديد جنس ا١تولود أماـ إنعداـ 

 النص . 
ؽ،ع ا١تتعلقة  274كلقد إعتّب بعض الفقو ضمن التشريع اٞتزائرم إمكانية تطبيق نص ا١تادتُت       

 ؽ.ع ا١تتعلقة ّتػرٯتة الضرب كاٞترح العمػدم، كىذا نتيػجة بًت أحد  264ّترٯتة ا٠تصاء كا١تادة 
. لكن ىذه النصوص تطبق على القائم بالعملية اٞتػراحية، دكف ا١تعٍت  135األعضاء لتغيَت ا١تنظر ا٠تارجي

إجراء مزيد من الدراسات لى حالو، ٤تتما ع -الفراغ القانو٘ب -بعملية التغيَت اٞتنسي. ٦تا يبقي الوضع
الكافية حىت ال يساء القانونية كالشرعية ٬تب أف ٖتاط بالضمانات  ك ،كاألْتاث لتطويرىا كٖتسينها

، ٦تا يشكل خطورة نتيجة عدـ التجرٙب، ىذه ا٠تطورة ستخدامها بواسطة ا١ترضى أك بواسطة بعض األطباءإ
 ضد الزكج . -السحر  -ع على الرجػل ُب صػورة العنف ا١تعػنوم  ال تقل أ٫تية ضمن حاالت العنف الواق

 المطلب السادس
 العنف المعنوي أو الّنفسي ضّد الّزوج 

إف الدارس كا١تطلع على القوانيُت اٞتزائية ضمن الغالب األعم من التشريعات ا١تقارنة ُب معاٞتتها        
ا ٗتضع لقواعد ا١تتابعة كالنصوص اٞتزائية العامة دكف التفريد للظاىرة اإلجرامية فيما يتعلق بإجراـ ا١ترأة فإهن

 با١تتابعة اٞتزائية بأف الفاعل إمرأة إال النادر القليل، فيما تعلق بإشًتاط الفاعل أف يكوف إمرأة .
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فتحاشت اٟتديث عن ا٠تنثى كما  توخت طريقة ذكية من خبلؿ ىذا اٟتكم    2007فيفرم  12بتدائية بقفصة بتاريخ إلف اكمة اإـ  
عن فراغ ف ال كجو للحديث أقانوف اٟتالة ا١تدنية جازمة ضمنا ب إطارٖتاشت اٟتديث تغيَت اٞتنس كحاكلت حسم الطلب ا١تعركض عليها ُب 

 بإصبلحال تتعدل خطأ حسيا ُب ٖتديد جنس ا١تولود كقضت  أهنا أساستغيَت اٞتنس فتناكلت ا١تسألة على  أكتشريعي ُب تناكؿ كضعية ا٠تنثى 
ليها كمنها قصر الوقائع ا١تعركضة ع إٔبعتبارا إف ٢تذا اٟتكم مدلوالت قانونية بقيت معلقة كرٔتا ٖتاشت اكمة ا٠توض فيها ،كأ رسم اٟتالة ا١تدنية
كتاريخ الوالدة من  اإلصبلححدث عارض بُت تاريخ  إذايثور  فاإلشكاؿعارض خبلؿ تلك ا١تدة  أمكعدـ ظهور  كاإلصبلحا١تدة بُت الوالدة 

  اإلصبلح.ما فتحت الًتكة قبل  إذا اإلرثنسبتو من  إصبلحكىل يقع  اإلرثذلك الولد فما ىو نصيبو من  أكذلك مثبل موت مورث تلك البنت 

من قانوف العقوبات" كل من إرتكب جناية ا٠تصاء  274؛ نص ا١تادة 33،  32تشوار جيبلٔب، الزكاج كالطبلؽ...، ا١ترجع السابق، ص   - 135
 أك من قانوف العقوبات "كل من أحدث عمدا جركحا للغَت 264يعاقب بالسجن ا١تؤبد كيعاقب اٞتا٘ب باإلعداـ إذا أدت إٔب الوفاة."؛ نص ا١تادة 

دج  100.000( سنوات كبغرامة من 5( إٔب ٛتس )1ضربو أك ارتكب أم عمل أخر من أعماؿ العنف أك اإلعتداء ، يعاقب باٟتبس من سنة )
 يوما."                             (15)دج إذا نتج عن ىذه األنواع من العنف مرض أك عجز كلى عن العمل ١تدة تزيد عن ٜتسة عشر  500.000إٔب 
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باإلضافة إٔب إنعداـ الوصف اٞتزائي كبالتإب ا١تتابعة اٞتزائية لبعض الظواىر اإلجتماعية اليت تأخذ       
 كصف اإلجراـ كظاىرة العنف ا١تعنوم أك النفسي ضد الزكج. 

كبإعتبار العنف ا١تعنوم أك الٌنفسي ضٌد الٌزكج ظاىرة إجتماعية مًتسخة  كمسكوت عنها، أفرزهتا     
طباع األشخاص كثقافة آّتمعات، ككشفت عنها ا١تتابعات القضائية ١تا تركتو من أثار سلبية، مست ُب 

ن أف يكوف موضوع جانب منها قيم األسرة كأكاصرىا، كبذلك  تأخذ ىذه الظاىرة ٤تور أكعنصر ٯتك
 إحاطة بالدراسة إلعتباره صورة من صور إجراـ ا١ترأة داخل األسرة كا١تسكوت عنها.   

 فكيف ىي ا١تعاٞتة التشريعية ١تواجهة ىذه الظاىرة ؟  

نظرا ألثارىا  136جاءت الشريعة اإلسبلمية بأحكاـ تقرر من خبل٢تا ٖترٙب السحر كأعماؿ الشعوذة       
، كىى نفس اٟتكمة اليت قررىا ا١تشرع من خبلؿ ٕترٙب ىذه األفعاؿ، من  137آّتمع السلبية على أفراد

 خبلؿ إعطائو للقاضي السلطة التقديرية ُب ىذا آّاؿ. 
كٖتدد السلطة التقديرية للقاضي ُب ىذا آّاؿ من خبلؿ عرض كقائع  تأخذ صور عنف ٦تارس ضد     

الزكج كيكوف ُب حالة غَت عادية من طرؼ الٌنساء، ٯتكن ضٌد " الرجل ىو " العنف ا١تعنوم أك النفسي
. ىذا  العنف الذم أصبح متفشيا ك ٘تارسو ُب الغالب  الٌنساء ضٌد الٌرجاؿ، 138إرجاعها ألسباب ٥تتلفة

 .139يأخذ صورا متعٌددة
ة كإلثراء ا١توضوع  أكثر بالدراسة  يكوف من خبلؿ معاٞتة الظاىرة من خبلؿ لزـك ٖتقيق ا١تتابع      

 اٞتزائية كتقريرىا )الفرع األكؿ(، ككجػوب تقػدير الوقائع اليت تأخذ صػور العنف ا١تعنوم )الفرع الثا٘ب(. 
 

                                                           
أك تكهن أك تكهن  فعن " عمراف بن حصُت رضي ا عنو " قاؿ: قاؿ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى :" ليس مٌنا من تطَت أك تطَت لو، - 136

مد بن عبد الرٛتاف لو، أك سحر، كمن أتى كاىنا فصٌدقو فقد كفر ٔتا أنزؿ على ٤تٌمد." ،ك ما كرد ْتديث مالك قاؿ حدثٍت ٭تي عن مالك عن ٤ت
" ؛ بن سعد بن زرارة " أنو بلغو أف حفصة زكج النٔب "صل ا عليو كسلم " قتلت جارية ٢تا سحرهتا ، كقد كانت دبرهتا ، فأمرت ّٔا ، فقتلت

ن عبدة " قاؿ: "  كثبت ُب الٌصحيحُت ك ا١تسند عن " ّتالة ب .484ص.  ،2007، القاىرة،  1مالك بن أنس، ا١توطأ، دار األفاؽ العربية، ط 
ك  كتب عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو قبل موتو بسنة:   " أف اقتلوا كٌل ساحر كساحرة." قاؿ: فقتلنا ثبلث سواحر." ٤تمد أبو زىرة، اٞترٯتة

 .377، دار الفكر العريب، القاىرة، )د س ف(، ص. 2العقوبة ُب الفقو اإلسبلمي، العقوبة، ج 
، 1996، عماف، األردف، 1مرض العصرػ حقيقتو ػ الوقاية منو ػ طرؽ عبلجو على ضوء القرآف كالسنة،ط  يوسف مصطفى مشعل، السحر  - 137

 .28ص. 
كرد   عدة أسباب، منها أنوالعنف ضد الرجاؿ ىو حالة غَت عادية من طرؼ النساء ٯتكن إرجاعو إٔب  "أف  بعلم اإلجتماعكيرل ا١تهتمُت  - 138

 ".فعل ضد عنف الرجل
 .86، ص. 1983، دار النهضة العربية ، بَتكت، 1سامية حسن الساعاٌب، السحر كآّتمع، دراسة نظرية كْتث ميدا٘ب، ط   -139
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 الفرع األول
 الغاية من إشتراط وجوب تحقيق المتابعة الجزائية 

فآّتمع ا١تغاريب يعرؼ أنواعا من ىذه ا١تشاكل، ىذا الفعل الذم نعتّبه عنفا ضٌد الٌرجل إذا مارستو      
إمرأة، مستعينة ٔتجموعة من الوسائل لسلب إرادة الٌزكج، بإقتناء مواد سامة، تضعها ُب الٌطعاـ ضانة أهٌنا 

ه ا١تواد ستؤثر على حالتو الٌصحية، ، غَت أهٌنا تنسى أٌف ىذ140ستكسب بذلك ٤تٌبتو ك ستجلب موٌدتو
       نتيجة حصوؿ تسميمات ككفيات بتعطيل كظائف اٞتسم أك فقداف الٌزكج لتوازنو الٌنفسي.     

فوجوب تقرير ا١تتابعة اٞتزائية ىو ٖتقيق غاية اٟتفاظ على العبلقة بُت الزكج كالزكجة أكالوالدين كوف ىذه 
، كىى رابطة تؤدل إٕب ٘تاسك األسرة كتقوية بنائها 141كراحة للجسد العبلقة سكنا للنفس كطمأنينة للركح

كإستمرار كياهنا ا١توحد، كا١تودة كالرٛتة تؤدل إٕب اإلحًتاـ ا١تتبادؿ كالتعاكف الواقعي ُب حل ٚتيع ا١تشاكل 
 كا١تعوقات الطارئة على األسرة، بعيدا عن اللجوء إٕب ىذه السلوكيات ا١تفسدة.

جُت  إدامة ا١تودة ُب عبلقتهما ُب ٚتيع مراحل اٟتياة الزكجية. كمن أثار ذلك ىو إذ ٬تب على الزك     
 . 142ٖتقيق التوازف اإلنفعإب عند األبناء باألسرة

ك يعد تقرير ا١تتابعة اٞتزائية ضمانة يتأكد من خبل٢تا تدعيم صفة التقارب بُت أعضاء األسرة ككحدهتا    
مع األدكار اإلجتماعية اددة ألفراد آّتمع كفقان للنمط اٟتضارم،  كتنظيم سلوؾ أفراد األسرة ٔتا يتبلءـ

 ىذه الضمانة تتأكد من خبلؿ سلطة القاضي اٞتزائي ُب تقدير الوقائع ك تقرير العقوبة.
 الـفرع الثاني

 تقدير الوقائع التي تأخذ صور العنف المعنوي 
لٌسحر، أماـ ىذا الوضع الناتج عن عدـ كجود ال ٯتكن أف ٖتٌدد مسؤكلية ا١ترأة عندما ترتكب ا       

نص يقر بوجود ىذا النوع من اٞترائم، إال أنو ٯتكن للقاضي اٞتزائي ضمن التشريعات ا١تغاربية  أف يكيف 
                                                           

 .120، ص. 2006، الدار ا١تصرية السعودية، 1سامية حسن الساعاٌب، الناس كالسحر، ْتث ُب علم اإلجتماع الغئب، ط  -140
كعلى كفر من يعتقد حلو كٮتتلفوف ُب أف لو حقيقة، أك أنو ٗتيل، كما ٮتتلفوف ُب السحر ىل ىو كفر يتفق العلماء على أف للسحر أثرا،  - 141

 أك ليس بكفر؟ كتبع ُب ذلك إختبلفهم ُب الساحر.
 فقاؿ أبو حنيفة كمالك كأٛتد: يقتل الساحر بتعلم السحر، كبفعلو، لكفره دكف إستتابة.

ك الكبلـ الذم سحر بو كفرا ، فالساحر مرتد، ك٬ترل عليو حكم الردة اإل أف يتوب. سيد سابق، فقو كقاؿ الشافعية كالظاىرية: إف كاف الفعل أ 
 . 321، ص. 2003، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 1، ط 2السنة، ج 

 .21،  ص .2009عركبة جبار ا٠تزرجى، حقوؽ الطفل بُت النظرية كالتطبيق، دار الثقافة، ا١تملكة األردنية ا٢تامشية،   - 142
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ؽ.ع اٞتزائرم  كحىت ُب تطبيق  275فعل السحر ىذا على أساس جنحة إعطاء مواد ضارة كنص ا١تادة 
 ؽ.ع .ج.       276طبقا لنص  ا١تادة الظركؼ ا١تشددة لعقوبة ىذا الفعل 

يعاقب باٟتبس من شهر إٔب ثبلث ـ.ج.ـ بنصها  "  413 الفصلككنموذج لذلك أيضا ما جاء ب      
ك عشرين إٔب ٜتسمائة درىم، من سبب لغَته مرضا أك عجزا عن األشغاؿ  مائة سنوات ك غرامة من

 القتل، مواد تضر بالصحة. الشخصية، بإعطائو عمدا، ك بأية كسيلة كانت، بدكف قصد
نتج عن ذلك مرض أك عجز عن األشغاؿ الشخصية تتجاكز مدتو عشرين يوما فعقوبتو اٟتبس من  فإذا

 سنتُت إٔب ٜتس سنوات.
عبلكة على ذلك، أف ٭تكم على مرتكب اٞترٯتة باٟترماف من كاحد أك أكثر من اٟتقوؽ ا١تشار  ك٬توز

 مة، من ٜتس سنوات إٔب عشر.ك با١تنع من اإلقا 40إليها ُب الفصل 
اىة دائمة، ػحالة ما إذا نتج عن ا١تواد اليت أعطيت مرض ال يرجى برؤه، أك فقد منفعة عضو أك ع كُب

 فعقوبتو السجن من ٜتس إٔب عشر سنوات.
إذا كاف مرتكب اٞترائم بنصها "  414 الفصلكجاءت تطبيقات ضركؼ التشديد ٢تذه اٞترٯتة ٔتوجب  

الفصل السابق أحد أصوؿ آٍّت عليو أك فركعو أك زكجو أك ا١تستحق ُب مَتاثو أك من لو  ا١تشار إليها ُب
 اَلٌب : سلطة عليو أك ا١تكلف برعايتو، فعقوبتو على التفصيل

 ، اٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس.413اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة األكٔب من الفصل  ُب - 1
ضعف عقوبة اٟتبس ا١تقررة ُب تلك  413قرة الثانية من الفصل اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الف ُب - 2

 الفقرة.
 شر إٔب عشرين سنة.ػ، السجن من ع413اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الرابعة من الفصل  ُب - 3

إذ ٯتكن للقاضى اٞتزائى أف يعتمد تكييف ىذا السلوؾ ا١تعنوم كفق أثاره الضارة كيعتمد النص       
 ـر ٢تذا الفعل.العقايب آّ

كتفسَت ىذا اإلعتماد راجع لكوف  اٟتماية اليت يقررىا القانوف اٞتنائى للحق ُب سبلمة اٞتسم  أهنا     
تشمل ٚتيع جزئياتو، سواء كانت تؤدم كظائف عضوية أك كظائف ذىنية  كما يقـو بو من كظائف خاصة  

 بعملية التفكَت.
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كيعد اٞتسم  القوة اركة للشخص ٔتا توحي بو  ىذه ا١تخرجات  الذىنية  من إستطاعة اٟتركة        
 كالعمل على ٕتنب كل ما يهدد بقاء اإلنساف، أك تلك اليت تؤدل  كظائف نفسية كمػراكز 

فسية اإلحساس كالشعور باٞتسم  ألف السكينة النفسية تتمثل ُب ٖترر جسم اإلنساف من اَلالـ الن
 .143كالعصبية اليت ٗتلف أثارىا على أجهزتو النفسية كالبدنية أك حالتو النفسية

قد إستقر على أف اإليذاء النفسي ٮتضع ألحكاـ الضرب كاٞترح  كحجتو ُب  144كىناؾ رأم آخر      
ذلك أف حكمة التجرٙب ٖترص كتتوخى عقاب من يضرب غَته ٤تدثا لو إرٕتاجا ُب ا١تخ أك يصيبو بعاىة 

ستدٯتة أك ٭تدث لو اإلصابة ٔترض نفسي كالصرع كيؤدل بالتإب إٕب إختبلؿ الوظائف العصبية أك تأثر م
نسيج من أنسجة األعصاب ُب اٞتسم يؤدل إٔب مضاعفات عصبية  يعانيها  آٍّت عليو أالمان نفسية 

 .145كعصبية
فهنا آّاؿ كاسع ُب مسألة التكييف القانو٘ب الذم يعطيو القاضي لصور السلوؾ ا١تتمثلة ُب العنف       

النفسي أك ا١تعنوم ٦تا يتبُت معو كجود نوع من ا١تركنة لتوسيع ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية، من خبلؿ سلطة 
ف التنظيم امهما كقائمة، ألنو  القاضي اٞتزائي، مراعيا ُب ذلك ما يضمن بقاء أكاصر الرابطة األسرية

كما  القانو٘ب كما سبق ذكره، ٦تا ٯتكن فستظل ىناؾ ثغرات قانونية ٓب يبلغها فكرا١تشرع كقت التشريع  ٤تي
ىذه السلطة اليت ٕتد ٣تاؿ لتطبيقها كذلك ُب  .لقاضى ُب اٟتد من اٞترائممعو إعماؿ السلطة التقديرية ل

 ٟتماية اٞتزائية لؤلسرة.حالة  الثغرات القانونية ضمن قصور ا
      الثاني المبحث

 والسلطة التقديرية للقاضي الجزائي ـرات القـانونيةـالثغ 
ٖتقيق العدالة كفق فلسفة ا١تشرع ليست مطلقة كستظل نسبية ما ظلت التشريعات إجتهادات  إف      

م القانو٘ب فستظل ىناؾ ثغرات بشرية ٮتالطها ا٠تطأ كيعًتيها النقص مع تقدـ الزمن، كمهما أحكمنا التنظي
تعقب تلك  قانونية، كما داـ مسعى اٞتميع ُب كل آّتمعات ىو ٖتقيق ا١تزيد من العدؿ كاإلنصاؼ، فإف 

الثغرات اليت يعّب منها ا١تلتفوف على القوانُت ك٤تاكلة إبرازىا كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا يصبح أمران كاجبان على  
 .ب األكؿ()ا١تطل كل مشتغل بالقانوف

                                                           
 .56مركؾ نصر الدين، ا١ترجع السابق، ص.   - 143
٤تمود ٧تيب حسٌت، اٟتق ُب سبلمة اٞتسم كمدل اٟتماية القانونية اليت يكفلها لو قانوف العقوبات، ٣تلة القانوف كاإلقتصاد، جامعة   - 144

 .528، ص. 1957القاىرة، 
 .56مركؾ نصر الدين، ا١ترجع السابق، ص.   - 145
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قد ينص ا١تشرع على مسألة قانونية لكن يًتؾ ٖتديد تفاصيلها، ككيفية تطبيقها للسلطة التقديرية        
للقاضي، كنكوف أماـ ىذا الوضع ُب حالة النص الغامض فيجب على القاضي اٞتنائي أف يؤكلو كيبحث 

 ٘ب.عن معناه اٟتقيقي الذم قصده الشارع، مثلو ُب ذلك مثل القاضي ا١تد
كللقاضي أف يستعُت ُب ذلك بكل طرؽ التفسَت ا١تنطقية كاللغوية كأف يرجع إٔب األعماؿ       

التحضَتية كإٔب النصوص السابقة اليت أخذ منها كأف يقارف النص ا١تراد تفسَته بالنصوص األخرل ا١تتصلة 
 )ا١تطلب الثا٘ب(.  146مبو كَب حالة الشك ٬تب أف يفسر النص ٔتا فيو مصلحة ا١تته

 المطلب األول
 الثــغرات القـانـونية

كمن صور ذلك أف ا١تشرعُت  ا١تغاربُت نصوا على بعض اٞترائم ا١تاسة بنظاـ األسرة إال أهنم أغفلوا       
ٕترٙب بعض اٟتاالت أك بعض األطراؼ ا١تشاركُت ُب اٞترٯتة ٔتا ٯتكن كصفو على أنو ثغرة قانونية ٯتكن 

خبللو أف ال يكوف مشمولُت باٟتكم ا١تنظم للحالة ا١تعركضة  ٔتوجب النص القانو٘ب ، حيث أف لؤلفراد من 
غاية ذلك يسهل عدـ اإلفبلت من ٖتمل ا١تسؤكلية اٞتزائية، كىذا نتيجة عدـ تضٌمن النص ما تقـو اٟتاجة 

 صلحة موكليهم .. إذ ٯتكن أف يستغل دفاع األطراؼ ىذا القصور ١ت147إليو من أحكاـ جزئية أك تفصيلية
كنلمس ذلك بداية من نشأة عقد الزكاج ُب ٕتنب أطراؼ العقد اٟتصوؿ على ترخيص قضائي        

ألجل إبراـ عقد الزكاج )الفرع األكؿ( أك حالة عدـ التصريح بوضع ا١ترأة ُب حالة العدة )الفرع الثا٘ب( 
بالرضاع )الفرع الثالث( كحالة ٥تالفة  كيتعدل الوضع حالة جرٯتة الفاحشة بُت ذكم ااـر لوجود قرابة

 شرط السن ا١تستوجب للرخصة ُب إبراـ عقد الزكاج )الفرع الرابع(.

    األول الفرع
 في جريمة زواج القاصر دون ترخيص قضائي 

كاليػػػة على ،ي نوعػاف ػية ك ا١تالية، ك ىػاصر الشخصػبَت الراشد لشؤكف القػالوالية تدبَت الكبإعػتبار       
 الشخصية. القاصر اإلشراؼ على شؤكفا١تتضمنة ك ىذه األخَتة ىي ما هتمنا، ك  ا١تاؿ، كاليػػػة على النفس

                                                           
 .564عبد ا١تالك، ا١ترجع السابق، ص.  مجند  - 146
يقصد بالقصور ُب التشريع، عدـ تضمن النص القانو٘ب ١تا تقـو اٟتاجة إليو من أحكاـ تفصيلية أك جزئية، كيتحقق القصور ُب التشريع مىت   - 147

    ع الظركؼ اإلجتماعية السائدة.كانت القاعدة اليت تعاِب ا١تسألة ا١تطركحة على القاضي موجودة كلكنها غَت عادلة أك غَت منسجمة م
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٭تتاج القاصر إٔب من ينوب عنو ُب رعاية مصاٟتو ك إدارة أموالو، لذلك كاف من الضركرم كضع نظاـ إذ 
 .148قانو٘ب ٭تقق ىذا ا٢تدؼ

شخصية كتوجيهها كفق مصلحة القاصر  مثل ٖتقيق كمن باب أكٔب كضع من يشرؼ على  شؤكنو ال    
شأنو ُب الزكاج، مع كجوب مراعاة شؤكف ىذا القاصر ٖتت إشراؼ القاضي ، إذ الٯتلك كٔب القاصر أف 
يزكجو ٔتجرد إعبلف رغبتو كقبولو بتزكيج القاصر الذم يتؤب شونو، كإ٪تا كجب اٟتصوؿ على ترخيص 

 . 149لحة القاصر القاضي الذم يراعى ُب كل األحواؿ مص
تستلـز قوانُت  ثالقاصر حيتزكيج  إمكانيةستثناء إ كٕتيز قوانُت األسرة ُب بلداف ا١تغرب العريب     

األسرة با١تغرب كاٞتزائر كتونس كليبيا صدكر مقرر قضائي ُب ا١توضوع كموافقة النائب الشرعي، ككجود 
ا يتيح القانوف ا١توريتا٘ب للوٕب تزكيج القاصر مصلحة للقاصر ُب ىذا الزكاج، أك كجود أسباب خطَتة، بينم
 .مىت رأل مصلحة راجحة لو ُب ذلك دكف ترخيص من القضاء

إال أنو ٭تدث كأف يتجاكز األفراد شرط كجوب اٟتصوؿ على رخصة ألجل تزكيج القاصر كتحايل      
اٞتزائية على  ةعدـ ترتيب ا١تسؤكلي من األفراد أكجده كأفرزه الفراغ التشريعي ا١تقرر لفرض ا١تتابعة اٞتزائية، أم

األشخاص ا١تشاركُت ُب إبراـ عقد الزكاج )أكال( كذلك  من خبلؿ ٘تكُت األفراد إٔب تسجيل عقد الزكاج 
 ٔتوجب حكم قضائي يقضى بتثبيت الزكاج العرُب اٟتاصل كالذم أحد طرفيو قاصر ) ثانيػػا( .

 أوال
 إنـعدام المسؤولية لألشخاص المشاركين في إبرام عقد زواج قاصر 

جعلت ٚتيع التشريعات ا١تغاربية لؤلسرة شرط إستصدار الًتخيص بالزكاج للقاصر كٓب ٕتعل إلنعداـ      
الشرط موجب إلبطاؿ العقد، حىت أف ا١تشرع التونسي جعل الًتخيص بالزكاج ال يقبل الطعن بأم كسيلة 

 . من ـ.أ.ش 6بالفصل  طعن القانونية، عمبلمن كسائل ال

فإذا حدث كأف ًب إبراـ العقد دكف اٟتصوؿ على الرخصة ا١تستوجبة فإف ا١تشرع ا١تغاريب كٛتاية ٢تذا      
عقايب على إشًتاط ٗتلف الرخصة كمن ذلك ما نص عليو ا١تشرع ا١تركز القانو٘ب اٞتديد ٓب يرتب اٞتزاء ال

سنة كاملة ال ٯتكنو أف يّـب عقد  18على أف من ٓب يبلغ منهما  من ـ.أ.ش 5الفصل  التونسي ٔتوجب نص
                                                           

من قانوف األسرة على أنو "من كاف فاقد األىلية أك ناقصها لصغر ُب السن أك  81ك قد كضع ا١تشرع اٞتزائرم ىذا النظاـ، فنص ُب ا١تادة  - 148
 عتو أك سفو ينوب عنو قانونا كٕب أك كصي أك مقدـ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف.

 .40 .، ص1980طبيعتها ك أحكامها ك تنازع القوانُت فيها، دار الفكر العريب،  -ٚتاؿ مرسي بدر، النيابة ُب التصرفات القانونية  -149

http://wrcati.cawtar.org/assets/documents/pdf/CSP.pdf
http://wrcati.cawtar.org/assets/documents/pdf/CSP.pdf
http://wrcati.cawtar.org/assets/documents/pdf/CSP.pdf
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كجعلت زكاج البنت القاصرة اليت ٓب تبلغ سن الثامنة  .كمة اإلبتدائيةخاص من رئيس ا إذف زكاج، دكف
عشرة كاملة يتوقف على موافقة الوٕب كاألـ كإذف خاص من رئيس اكمة اإلبتدائية. كال يعطى اإلذف 

 ا١تذكور إالٌ ألسباب خطَتة كللمصلحة الواضحة للزكجُت.
بإستثناء قانوف اٟتالة ا١تدنية  ككذا العقوبات اٞتزائريُت فقد كرسا العقوبة على ضابط اٟتالة ا١تدنية     

من ؽ.ع ااؿ عليها بنص ا١تادة  441كحده دكف بقية الشركاء ُب ىذه اٞترٯتة طبقا للفقرة األكٔب من ا١تادة 
 .150من ؽ.ح.ـ 77

ح  ما ٧تده ضمن  القانوف ا١تد٘ب الفرنسي الذم عاقب فضبل ككنموذج مقارف للتجرٙب، الواسع كالصري    
كحىت األشخاص الذين ٮتضعوف لواليتهم بغرامة  -الزكج كالزكجة  -عن الضابط العمومي أطراؼ العقد 

      .151تتناسب كثركهتم
ليتحمل كا١توقف ا١تتخذ من طرؼ ا١تشرع اٞتزائرم ٬تعل ا١تشًتكُت ُب ىذه اٞترٯتة يفلتوف من العقاب      

الضابط العمومي العقوبة كحده. ُب حُت كاف يتوجب أف تسرل ا١تتابعة اٞتزائية كذلك على الزكجُت، 
كعلى األشخاص الذين مثلو٫تا ُب العقد، كعلى ٚتيع األشخاص الذين شاركوا أك سا٫توا ُب ترتيبات إبراـ 

ن لو سلطة منح اإلذف باإلعفاء عقد زكاج القاصرين دكف بلوغ السن القانو٘ب أك دكف اٟتصوؿ على إذف ٦ت
ا١تتعلق بتحديد  1963جواف  29ا١تؤرخ ُب   63/224من شرط السن، كىذا ما كاف ينص عليو القانوف رقم

 .       152سن الزكاج

                                                           
 .164األسرة اٞتزائرم...،  ا١ترجع السابق، ص.  فعبد العزيز سعد، قانو   - 150

151  - L‘art 192 du code civil dipose que "Si le mariage n'a point été précédé de la publication 

requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits 
entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera 
prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties 
contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur 
fortune".  

عشرة سنة كاملة كال للمرأة قبل بلوغها لست  ليس للرجل قبل بلوغو ٙتا٘باألكٔب منو على أنو "  ادةُب ا١ت 63/224القانوف رقملقد تضمن  - 152
اإلذف باإلعفاء  ذلك فلرئيس اكمة الكلية أف ٯتنح بناء على دكافع قوية بعد أخذ رأم مفوض الدكلة كمع ،عشرة سنة كاملة أف يعقد زكاجهما

 .من شرط السن

القانونيوف كمن أسهم معهم الذين ٓب يراعوا السن  يعاقب كل من ضابط األحواؿ ا١تدنية أك القاضي )ا١تأذكف( كالزكجاف ك٦تثلو٫تاالثانية  " ادة ا١ت
 ".العقوبتُت أشهر، كبغرامة من أربعمائة إٔب ألف فرنك جديد، أك بإحدل ىاتُت باٟتبس من ٜتسة عشر يوما إٔب ثبلثة

خبلؼ ما تقضي بو ا١تادة األكٔب، ك٬توز الطعن فيو من قبل الزكجُت أنفسهما أك  يبطل كل زكاج ٓب ٭تصل فيو دخوؿ ًب عقده على ثة " الثال ادةا١ت
 ".إال من جانب الزكج فحسب كل ذم مصلحة أك من جانب السلطة العامة، فإف كاف قد حصل فيو دخوؿ ٓب يصح الطعن فيو من جانب

 فيو ُب اٟتالتُت زكجُت ٓب يبلغا السن ا١تقررة، أك الذم ٓب يبلغ فيو أحد٫تا ىذه السن ال يصح الطعن ىذا فإف الزكاج ا١تعقود منكمع الرابعة " ادة ا١ت

 :اَلتيتُت

 .القانونية أكال: إذا كاف الزكجاف قد بلغا السن

 ."ٛتلت ثانيا: إذا كانت الزكجة ٓب تبلغ السن كقد
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أحكاما كقواعد  04ك03قد تضمن ُب ا١تادتُت  63/224أنو إذا كاف القانوف رقم 153كىناؾ من يرم    
ص الذين ٮتالفوف سن الزكاج، كتتعلق بالطبيعة أك القيمة القانونية للعقود اليت قانونية تتعلق ٔتعاقبة األشخا

 154يتم عقدىا أك إبرامها بشكل ٥تالف للمادة األكٔب منو كاليت ألغيت ضمنيا كحلت ٤تلها ا١تادة السابعة
لقواعد كٓب ا١تتضمن قانوف األسرة ا١تعدؿ كا١تتمم، فإف ىذا القانوف ٓب يعاِب مثل ىذه ا 84/11من قانوف 

ما  63/224من القانوف  04ك 03يتضمن نصوصا أك قواعد ٗتالفها أك ٘تاثلها، كينتج عن ذلك أف ا١تادتُت 
زاؿ باإلمكاف تطبيقهما، كبالتإب إمكاف معاقبة الزكجُت ك٦تثليهما الشرعيُت ككل األشخاص الذين 

 نوف.يسا٫توف ُب إبراـ عقد زكاج ألشخاص ٓب يبلغ السن اددة ُب القا
كعلى النقيض من ذلك يرل األستاذ ٤تمد ٤تدة بأف ا١تشرع ٓب يعط لذلك التحديد القيمة القانونية     

البلزمة لو ذلك أف هنيا دكف جزاء ُب األصل قد ٬تدم نفعا لدل البعض كخاصة عند علمهم ٔتا تنص عليو 
، كيرل  155السن القانونية من ؽ.أ من إمكانية تسجيل عقد الزكاج ْتكم قضائي بعد بلوغ 22ا١تادة 

 األستاذ الغوثي بن ملحة أف قانوف األسرة ٓب ينص على أم جزاء ٓتصوص ىذه ا١تسألة .
كيرم األستاذ تشوار جيبلٔب أنو ليس ُب اإلمكاف تأييد ىذا الرأم أك ذاؾ، كإف كاف  أفضل اٟتلوؿ      

٥تالفة سن لزكاج أماـ حالة النقص  إذا كاف األمر يتعلق باٞتزاء ا١تًتتب على 1963ىو تطبيق قانوف 
التشريعي، إال مع مراعاة طبيعة قواعد التشريع من حيث اإللغاء كمن ٍب عدـ قابليتها للتوسع ُب التفسَت 
عن طريق القياس أك غَته، كمنو ٯتكن القوؿ أف الرأم األكؿ ال يوفر سندا ثابتا ٠تصائص القواعد 

 اعدة اليت ٘تيز القواعد لقانونية عن بعض القواعد األخرل.التشريعية.كمن ٙتة فهو اليستقيم مع الق
كيتطلب األمر أماـ ىذا الوضع النص صراحة على إلغاء أك إعتماد اٞتزاء ا١تًتتب على ٥تالفة السن      

63/224ٔتوجب قانوف 
156. 

                                                           
 .29ؽ...، ا١ترجع السابق، ص. عبد العزيز سعد، الزكاج كالطبل -  153
٭تدد سن أىلية الزكاج بستة عشرة سنة للفتاة ك ٙتانية عشرة للفىت، كمنح رئيس اكمة   63/224جاء نص ا١تادة األكٔب من القانوف رقم  - 154

ا١تتعلق بقانوف األسرة كاف  84/11ف سلطة اإلعفاء من ىذا السن كمنح أحد الزكجُت أك كليهما رخصة الزكاج قبل بلوغ ىذا السن، ك١تا جاء القانو 
سنة  كمنح رئيس اكمة سلطة 21إٔب  18سنة كرفع سن زكاج الفىت من  18إٔب  16ينص ُب ا١تادة السابعة منو على رفع سن زكاج الفتاة من 

كا١تتضمن قانوف األسرة  طبقا للمادة السابعة منو ميوحدا للسن  ،2005فّباير  27ا١تؤرخ ُب  05/02اإلعفاء منها للضركرة أك ا١تصلحة.كجاء األمر 
 سنة  كللقاضي أف يرخص بالزكاج قبل ذلك ١تصلحة أك ضركرة مىت تأكدة قدرة الطرفُت على الزكاج. 19ا١تقررة لزكاج كل من الرجل كا١ترأة بتماـ 

 .56تشوار جيبلٔب، الزكاج كالطبلؽ...، ا١ترجع السابق، ص.  - 155
 . 86 -85وار جيبلٔب، سن الزكاج...، ا١ترجع السابق، ص. تش  - 156
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ا١تشاركُت  اٞتزائية لؤلشخاص ةفأماـ كجود ىذا التعارض بُت  الدفع بعدـ كجود نص يرتب ا١تسؤكلي      
ُب إبراـ عقد زكاج قاصر دكف بلوغو السن القانو٘ب كبُت الرأم الذم يقوؿ بتطبيق أحكاـ نصوص ا١تواد 

ْتجة عدـ كجود نص صريح يلغى العمل بأحكامو فإف اٟتاصل   63/224من القانوف رقم 04ك03ك02
سألة اٞتزائية نتيجة كجود ىذه الثغرة القانوني

ي
 ة. مع إمكانية تثبيت ىذا الزكاج.بالتأكيد ىو إفبلت من ا١ت

 ثانيـا
 إجـازة تثبيت الزواج العرفي

أجازت التشريعات ا١تغاربية ضمن قوانُت األسرة ا١تغاربية إمكانية تسجيل عقد الزكاج ٔتوجب        
حكم قضائي ناشئ عن دعول قضائية للمطالبة بتثبيت الزكاج العرُب اٟتاصل بُت أطراؼ العقد كالذم 

، فبل يكوف أماـ القاضي إال التصريح بقياـ عقد الزكاج بعد التأكد من شركط أحد٫تا قاصر مثبليكوف 
 إنعقاده كتوفر أركانو.

شرط الرخصة ا١تتطلبة  الزكاج عرفيا، هتربا من إستيفاء ىذا الوضع خلقتو ٦تارسات األفراد بلجوئهم إٔب    
 منحها إٔب السلطة التقديرية للقاضي ا١تختص، كالذم بعقد الزكاج كالىت ٕتيز زكاج القاصر، كاليت ٮتضع ُب

 ٯتكنو رفض منح الرخصة. 
 قبوؿبالضركرة  قابلوال ي مثبل من طرؼ القضاء ا١تغريب بزكاج القاصر  اإلذفرفض طلبات إذ ٧تد       

تفاء كإل برفض الطلب، من خبلؿ ا اٟتكم القضائياألطراؼ ٢تذا القرار القضائي، إذ ٯتكنهم التحايل على 
ستصدار حكم إبإبراـ زكاج الفاٖتة، ٍب التقدـ ُب كقت الحق على ذلك بطلب أماـ اكمة من أجل 

ىذا من جهة،  كمن جهة أخرل يكوف  من مدكنة األسرة 16ا١تادة  إطاربتوثيق ىذه العبلقة الزكجية ُب 
صل القاضي بتثبيت الزكاج ٞتوء األفراد إٔب الزكاج العرُب عرضيا ُب حاالت نادرة، فأماـ ىذا الوضع يف

 العرُب كفق السابق اإلشارة إليو  نظر لتحقيق ٛتاية ىذا ا١تركز القانو٘ب الظاىر ك٤تافظة على النظاـ العاـ. 
خاصة كأف النيابة العامة صاحبة اإلختصاص ُب ٖتريك كمباشرة الدعول العمومية، كاليت تعد طرفا       

طبيق أحكاـ قانوف األسرة، أم ٖتقق العلم لديها ٔتجرد إطبلعها على الرامية إٔب ت اأصليا ُب ٚتيع القضاي
ا١تلف من أف الزكاج ا١تراد إثباتو ٔتوجب حكم قضائي ٓب يستوَب شرط اٟتصوؿ على الرخصة، فمرد ىذا 

اج زك  إدراؾ النيابة العامة أف اافظة على الزكاج القائم كتثبيتو أفضل من تقرير ا١تتابعة اٞتزائية ُب حالة 
 ىذا من جهة. قضائيالًتخيص إستيفاء شرط القاصر دكف 
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كمن جهة أخرل أف أصل ا١تتابعة اٟتاصل ُب حالة عدـ إستيفاء شرط الرخصة لزكاج القاصر ىو      
حصوؿ ا١تتابعة اٞتزائية ُب حالة فرض أف ًب عقد زكاج أماـ ظابط اٟتالة ا١تدنية كحضور األطراؼ كٖتقق 

قبلُت على إبراـ عقد الزكاج أنو قاصر ُب ىذا الوضع فقط ، ٓتبلؼ حالة اإلشهاد العلم لديو بأف أحد ا١ت
 بأف الزكاج العرُب قد إنعقد دكف النظر ُب إستيفاء الشرط من عدمو أماـ القاضي.      

إذ ال فائدة ك ال غاية إجتماعية ترجى ٛتايتها من تقرير ا١تتابعة اٞتزائية ُب الوضع الثا٘ب كمن باب      
أكٔب السعى إٔب تأكيد حصوؿ الزكاج كإثباتو ٔتوجب حكم، ٛتاية ٟتالة األشخاص كمراكزىم القانونية، 

 كىذا بالطبع نتيجة لوجود ثغرات قانونية.  
إال أف حالة كجود ثغرات قانونية ٘تكن األشخاص بأف اليكوف ٤تل تطبيق للقاعدة القانونية       

 اج ا١ترأة ا١تعتدة.عليهم، تكوف أكثر كضوحا ُب جرٯتة زك 

 الثاني الفرع 
 رأة المعتدةـريمة زواج المــج

تفق الفقهاء على أنو ال ٬توز لؤلجنٔب نكاح ا١تعتدة أيا كانت عدهتا من طبلؽ أك موت أك فسخ أك إ     
. كذلك ٟتفظ األنساب كصوهنا من 157شبهة، كسواء أكاف الطبلؽ رجعيا أـ بائنا بينونة صغرل أك كّبل

، كموافقة ٢تذا ا١تنع االتشريعى ًب تقرير ا١تنع ضمن التشريعات ا١تغاربية  كمراعاة ٟتق الزكج األكؿختبلط إلا
لظابط اٟتالة ا١تدنية بعدـ إبراـ عقد زكاج إمرأة ُب حالة العدة ، كال يتحقق لديو العلم إال إذ صرح لو 

زكاج ككاف مؤشر ّٔذا الزكاج على يتأكد من خبلؿ شهادة الوفاة إذ سبق للمرأة ال فأ كأ األطراؼ بذلك، 
 ىامش عقد ميبلدىا، فينظر ُب إنقضاء أجل عدة ا١تتوَب عنها زكجها ، ٍب يّـب عقد الزكاج .

إال أف األمػر ٓتبلؼ ىذا الوضوح ُب حالة إف كانت ا١ترأة مطلقة كٓب نعرؼ تاريخ إنقضاء عدهتا ،        
 ينونة كّبل. كىل ىي عدة طبلؽ رجعي أـ أهنا عدة طبلؽ بائن ب

ٕترٙب  افأماـ عدـ تصريح األطراؼ بذلك لضابط اٟتالة ا١تدنية نصبح أماـ حالة ا١تنع ا١تقرر ألجله      
إبراـ عقد الزكاج للمرأة أثناء عدهتا، كبذلك تنتفي الغاية من التجرٙب  )الفرع األكؿ( كال ٗتتلف العلة من 

                                                           
كُب ا١توطأ : أف طليحة األسدية كانت زكجة رشيد الثقفي كطلقها ، فنكحت ُب عدهتا ، فضرّٔا عمر بن ا٠تطاب كضرب زكجها ٓتفقةو  - 157

عتدت بقية عدهتا من إمرأة نكحت ُب عدهتا فإف كاف الذم تزكجها ٓب يدخل ّٔا فرؽ بينهما ، ٍب إضربات ، كفرؽ بينهما ، ٍب قاؿ عمر : أٯتا 
عتدت من اَلخر، ٍب إعتدت بقية عدهتا من األكؿ ، ٍب إزكجها األكؿ ، ٍب إف شاء كاف خاطبا من ا٠تطاب . كإف كاف دخل ّٔا فيرؽ بينهما ، ٍب 

 .154ص.  1985إحياء الًتاث العريب، لبناف،  اإلماـ مالك، موطأ ، دار ال ينكحها أبدا "
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ػدة زكجتو اليت طلقها ) الفرع الثا٘ب(، ضمن ما قررتو التجرٙب ضمن حالة زكاج الرجل الذم ٖتكمو فًتة ع
التشريعات ا١تغاربية من تنظيم ٢تذه ا١تسألة ٔتا يضمن عدـ إنتهاؾ ىذه ا١تسألة التعبدية ا١تتعلقة بالنظاـ العاـ 

 ضمن مسار ٛتاية األسرة.
 أوال

 التحقق من حـالة المنـع التي تحول دون إبرام العقد   
فالغاية اليت جاء من أجلها ا١تنع ىو أف فكرة العدة ترتبط ٔتصلحة أساسية للجماعة كىي منع      

 اليت تقـو عليها  مإختبلط األنساب ك أف" مسألة النسب تعد من أٝتى الركابط اإلنسانية كأقول الدعائ
. 158م عدكاف عليها"األسرة، بل إحدل الكليات ا٠تمس اليت أحاطتها الشريعة اإلسبلمية بسياج ٯتنع أ

،  لذا ٬تب على الشخص ا١تكلف بإبراـ عقد الزكاج التحقق من ىذه  159كىي كذلك تتعلق بالنظاـ العاـ
 ا١تسألة.
كيرجع تقدير فكرة النظاـ العاـ للقاضي الذم يكوف تقديره موضوعيا كليس شخصيا، أم أنو ال      

اٞتامع للنظاـ العاـ أك اَلداب، فالواجب يقتضيو ٭تل أرائو ا٠تاصة ُب العدؿ اإلجتماعي ٤تل ذلك التيار 
أف يذىب مذىبا عاما تدين بو اٞتماعة بأسرىا، كمسألة العدة ُب الشريعة اإلسبلمية ال مذىبا فرديا 

 .  160خاصا
ؽ.ع كفق  441كقد قرر ا١تشرع اٞتزائرم ضمن ىذا اإلطار اٟتماية اٞتزائية  ٔتوجب  نص ا١تادة      

قبة ضابط اٟتالة ا١تدنية، دكف ا١ترأة ا١تعتدة كشريكها ُب ىذا الزكاج رغم أهنما أكٔب ٔتعا 161السابق بيانو
 بالعقاب كوهنما أدرل ْتالة ا١تنع اليت ٖتوؿ دكف إبراـ العقد بصفة شرعية. 

الزكاج على ا١ترأة  حاالت اليت ٯتنع فيها 14الفصل  ضمنكحددت ٣تلة األحواؿ الشخصية التونسية      
من ـ. أ. ش ، كٓب ٖتدد اٞتزاء  36ك 35، 34الفصوؿ  كمن بينها "ما ٓب تنتهي من فًتة عدهتا. إستنادا على

 العقايب على ٥تالفة ا١تنع. ٦تا يشكل ٣تاؿ للتدليس على ضابط اٟتالة ا١تدنية إلبراـ عقد الزكاج.

                                                           
تشوار جيبلٔب، نسب الطفل ُب القوانُت ا١تغاربية لؤلسرة بُت النقص التشريعي كالتنقيحات ا١تستحدثة، ـ، ع، ؽ،إ ،كلية اٟتقوؽ، جامعة - 158

  .04.، ص 2005، 3تلمساف ، عدد 
 .٤96تمد حسُت منصور، ا١ترجع السابق، ص.   - 159
 .٤98تمد حسُت منصور،نفس ا١ترجع ، ص.   - 160
 .  26الفصل األكؿ الباب األكؿ ص .  - 161

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=164##
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كجعل ا١تشرع ا١تغريب للقضاء دكر إلبطاؿ العقد فقط ُب حالة كجود عقد زكاج المرأة أثناء عدهتا إذ       
موانع الزكاج ا١تؤقتة كجود ا١ترأة ُب العدة. كىذا ١تا يرتبو الطبلؽ  من مدكنة األسرة إٔب أف 39تشَت ا١تادة 

كيسرم عليها  ،سواء أثناء فًتة العدة أك بعدىا حيث تعتّب ا١تطلقة رجعيا ُب حكم الزكجة الرجعي من أثار 
  الزكجة. ما يسرم على

 ثانـــيا
 حالة زواج الرجل الذي تحكمو فترة عـدة زوجتو التي طلقها    

كما ٧تد أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت أغفلوا مسألة أخرل ُب ىذه اٞترٯتة كىي زكاج الرجل الذم ينتظر       
 : 162مركر فًتة عػدة زكجتو اليت طلقها كيّـب عقد زكاج بامرأة أخرل كىذا ُب حاليت

 حالة ما إذا أراد الزكاج بأخت مطلقتو أك عمتها أك خالتها:

كالزكاج ٔتن ٭تـر اٞتمع بينها كبُت  زكجتونتظار فًتة تطليق إلبا ا١تلـز كيكوف ذلك ُب حالة الرجل     
غَتىا. فإذا طلق الرجل زكجتو كأراد أف يتزكج بأختها أك عمتها أك خالتها فعليو أف ينتظر حىت تنتهي عدة 

أيضا  ا١تطلقة، فيكوف الطبلؽ "بائننا"، ٍب يتزكج إحدل ىؤالء ا١تذكورات، كليست ىذه عدة للرجل، كلكنها
ا ُب إقداـ الرجل على الزكاج ٦تن ٭تـر اٞتمع بينها كبُت زكجتو.  عدة للمرأة، كإف كانت قيدن

 حالة الزكاج با١ترأة ا٠تامسة بعد طبلقو إلحدل النسوة األربع:
إف أقصى ما ٭تل للرجل أف ٬تمع من النساء بعقد الزكاج ىو أربع نسوة، كال يعلم ُب ىذا خبلؼ      

 .164قد كقع خبلؼ بُت األئمة فيمن طلق الرابعة كأراد التزكج بغَتىا. ك 163بُت األئمة

                                                           
 زكية، ٤تاضرات...، ا١ترجع السابق.  كٛتيد - 162
فى ٍبنى سىلىمىةى الثػَّقىًفيَّ أىٍسلىمى  " رضي ا عنهما عمر إبن ١تا ركل الًتمذم عن - 163 النَّٔبُّ  اٞتٍىاًىًليًَّة فىأىٍسلىٍمنى مىعىوي فىأىمىرىهي كىلىوي عىٍشري ًنٍسوىةو ُب  أىفَّ غىٍيبلى

يػَّرى أىٍربػىعنا ، 4. اٟتبيب بن طاىر، الفقو ا١تالكي كأدلتو، ج كصححو األلبا٘ب كما ُب صحيح سنن الًتمذم" ًمنػٍهينَّ  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍف يػىتىخى
 .169، ص. 2005مؤسسة ا١تعارؼ، بَتكت، 

على فقاؿ اٟتنفية كاٟتنابلة: إنو ال ٭تل التزكج با٠تامسة حىت تنقضي عدة الرابعة، كلو كاف الطبلؽ بائننا، ألف للعدة حكم النكاح القائم  - 164
  كجو؛ إذ ٕتب فيها النفقة على ا١تطلق كيثبت نسب الولد منو. كىذا ىو رأم ٚتيع أئمة اٟتنفية.

جتو الرابعة طبلقنا بائنا كلو كاحدة أف يتزكج ا٠تامسة قبل أف تنقضي عدة الرابعة النقطاع النكاح بالطبلؽ كقاؿ الشافعية كا١تالكية: ٭تل ١تن طلق زك 
  .187 –180اٟتبيب بن طاىر، نفس ا١ترجع، ص.  البائن.
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ألنو يكوف  165ا٠تامسة ُب عدة ا١تطلقة طبلقان رجعيان ا١ترأة يتزكج  كيتضح ٦تا تقدـ أنو ال ٬توز للرجل أف    
كعمبلن اٞتماعة قوالن ك  كقد أٚتع الصحابة كاألئمة األربعة كسائر أىل السنة ّٔذا قد ٚتع بُت ٜتس نسوة ،

 .     166كسلم إال النٔب صلى ا عليو ال ٬توز للرجل أف ٬تمع ُب عصمتو أكثر من أربع زكجات على أنو
كمن جهة أخرل ٧تد أف ا١تشرع قد أغفل مسألة القرابة بالرضاع عند ٕترٯتو للفاحشة بُت ذكل       

مكرر  337ع اٞتزائرم ُب ا١تادة ااـر ضمن ٚتيع التشريعات ا١تغاربية، ككنموذج لذلك ما ضمنو التشري
 ؽ.ع، حيث تكلم عن القرابة بالنسب كا١تصاىرة فقط .

؟. ك قد أجاز  167إف كاف ٭تـر من الرضاع ما ٭تـر من النسب قياسا على الزكاج ؿكىنا يثار التساؤ      
قتضى . كبناء عليو ي168الفقو ىذا القياس مع حصر التحرٙب ُب الطفل الرضيع كحده دكف إخوتو كأخواتو

 ا١تقاـ معرفة كضع ىذه ا١تسألة با١تطلب التإب .

     الثالث الفرع 
 م بقرابة الرضاعر جريمة الفاحشة بين ذوي المحا

إف ا١تطلع على التشريعات اٞتزائية ا١تغاربية يتحقق لديو العلم بإنعداـ ا١تتابعات اٞتزائية للحد من        
جرٯتة الزنا بُت ااـر بقرابة الرضاع، كالسبب الراجح ُب ذلك ىو النقل ا١تباشر للنصوص اٞتزائية ا١تعاٞتة 

لدرجة يسهل معها فيها يزاف القيم األخبلقية ضطرب مللظاىرة اإلجرامية من آّتمعات الغربية كاليت إ
غربية ترفض كتنبذ مثل ىذه األعماؿ الشنيعة كتصنفها  لعائبلتبالرغم من كجود نتهاؾ كل اٟترمات إ

 .ضمن األعماؿ الوحشية ا١تعاقب عليها من طرؼ القانوف
ٖتقيق توافق ك حيث  أنو جاء نقل أغلب النصوص التجرٯتية عن القانوف الفرنسي كىذا  دكف       

إنسجاـ ُب آّاؿ التشريعي ٔتا يتوافق كالبنياف اإلجتماعي لؤلسر ا١تغاربية كقيمها كأخبلقها كىي الغَت 

                                                           
 .لو أف يتزكج بعد كفاهتا، ألف الزكجية ال تعتّب قائمة ُب ىذه اٟتالة الرابعة فإفالزكجة أما ُب حالة كفاة  - 165
ةي السٍَّلمىا٘بُّ أنو قاؿ : ٓبىٍ  .154 . ، ص4ج. الفتاكل الكّبل كتابو  بن تيمية ُبإكقد نقل شيخ اإلسبلـ  - 166 يػىتًَّفٍق  عن التابعي اٞتليل عىًبيدى

اتػّْفىاًقًهمٍ  ًة الرَّاًبعىًة , كىالى تػيٍنكىحي عىلىى أىفَّ ا٠ٍتىاًمسىةى ال تػيٍنكىحي ُب  أىٍصحىابي ٤تيىمَّدو صلى ا عليو كسلم عىلىى شىٍيءو كى ا"  ًعدَّ ًة أيٍخًتهى فمن .اأٍليٍختي ُب ًعدَّ
؛ عبدا كاٞتماعة زكجات فقد خالف كتاب ا كسنة رسولو ٤تمد صلى ا عليو كسلم كفارؽ أىل السنة رغب عن ذلك كٚتع بُت أكثر من أربع

   http://www islamonline.com، 2004لؤلفتاء، السعودية ،  مةفتول اللجنة الدائ، عدة الرجل على سبيل آّاز ،الفقيو 
من قانوف األسرة على أنو" يعد الطفل  28من قانوف األسرة على أنو " ٭تـر من الرضاع ما ٭تـر من النسب ". كتنص ا١تادة  27تنص ا١تادة  -167

  الرضيع كحده دكف إخوتو كأخواتو كلدا للمرضعة كزكجها كأخا ٞتميع أكالدىا، كيسرل التحرٙب عليو كعلى فركعو".   
 .134أحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاص،  ا١ترجع السابق، ص.   - 168
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متجردة عن الفاعل الديٍت كالعبلقات اإلجتماعية اليت الٯتكن أف نعز٢تا ٔتفرد أثناء العملية التشريعية ضمن 
كد لذلك مسألة األخوة أك األمومة عن طريق  حالة الرضاع إذ الركابط األسرية إذ أنو من أبرز األكضاع ا١تؤ 

 ال يوجد نص ٕترٯتى ٟتالة كقوع زنا ااـر بقرابة الرضاع
فأماـ إنعداـ النص التجرٯتي )أكال( كجب إ٬تاد ٛتاية ٢تذا الوضع من خبلؿ  البحث عن إرادة       

 ا١تشرع فيما يتعلق بتفسَت النص اٞتنائي )ثانػػػيا( .

 أوال
 أثــر إنعـدام التجـريم

أماـ حالة إنعداـ ا١تتابعة اٞتزائية لقياـ فعل زنا ااـر بقرابة الرضاع ضمن التشريعات ا١تغاربية، فإف      
،  كىذا من خبلؿ كجود ألثار سلبية  الوضع ال ٮتتلف من حيث األثر ا١تًتتب عن قياـ جرٯتة زنا ااـر

 العبلقات  األسرية خاصة. هتدـ كياف آّتمع ككل كأثار هتدـ
أطراؼ طويل كعناية خاصة من الطبيب النفسي حىت يسًتجع حيث يتطلب عبلج  ىذه األثار كقت    

خاصة األطفاؿ منهم كالذين   اليومية بشكل طبيعي ممن ٦تارسة حياهت وفكيتمكن معافيتهالعبلقة األسرية 
فاؿ الضحايا عدكانيُت كعدٯتي ػػيصبح فيها األطكىي اٟتالة اليت كثَتا ، ما يصابوف "بالتبلد العاطفي" 

نزكاء كالصمت بطريقة مرضية، حيث تّبز لديهم إلاإلحساس باألٓب كالشفقة على اَلخرين، كيفضلوف ا
 .سلوكيات جنسية مبكرة

كخوفهم من  باألكّب منهم سنا جتماعية لديهم عّب فقداهنم الثقةإلكٯتكن مبلحظة التغيَتات ا     
، كٮتتلف كفق الفئة العمرية اليت ينتمي مدة أطوؿ ٭تتاج إٔب ىذا الوضع أف عبلج  كالتقرب اٞتسدم، 

 أطراؼ العبلقة بإشراؾ ٚتيع أفراد األسرة.إليها 

عتبار الشخص الذم يقـو ٔتثل ىذه التصرفات ا١تخلة باٟتياء كارمة شرعا ُب إأنو ال ٯتكن حيث     
، كلديو شخصية أك خاالن  ، عمان ، أخان الشخصية العادية، إ٪تا ىو إنساف شاذ سواء كاف أبان ديننا اٟتنيف ب

 متذبذبة.
إذ أف معاٞتة الظاىرة ٔتوجب رادع عقايب ال٭تقق ُب الغالب ا٢تدؼ ا١ترجو منو ُب مثل ىذه القضايا،     
فئات آّتمع ك أىل علمي كتدبَت كقائي يسهم فيو ٚتيع ك ك أخبلقي دع ديٍت ابد من كضع ر  إذ ال

اإلختصاص، بتبياف ٥تاطر اَلفة كأسباب الوقاية منها ضمن الغاية اإلجتماعية كالنفعية اليت تتضمنها 
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النصوص القانونية ا١توجودة ٟتفظ كياف األسرة كىذا بإعماؿ السلطة التقديرية للقاضي ُب تطبيقها كنظره 
 السلبية.للقضايا ا١تعركضة عليو بغية ٕتنب مثل ىذه األكضاع 

 ثانيـــا
 البحث عن إرادة المشرع فيما يتعلق بتفسير النص الجنائي

أماـ حالة إنعداـ ٕترٙب الفاحشة بُت ااـر بقرابة الرضاع  من جهة، كحالة تقرير ٖترٙب الزكاج ُب       
حالة الرضاعة من جهة أخرم، فإنو كجب التوفيق بُت ا١تسألتُت ٖتقيقا للغاية الفضلى كا١تثالية ُب اٟتد من 

ركجا عن الطباع اإلنسانية كاألخبلقية لؤلفراد كجود ىذه التصرفات بتقرير ا١تتابعة اٞتزائية ، كاليت تشكل خ
ٔتا يضمن ٛتاية للركابط األسرية كفق النسق اإلجتماعي ٢تا كالبنياف اإلجػتماعي ضمنها، كال يكوف ىذا إال 

 من خبلؿ تدخل القاضي الذم تعرض عليو مثل ىذه اٟتاالت.
 169ما يتعلق بتفسَت النص اٞتنائيكلتفصيل ىذه ا١تسألة كجب معرفة ٣تاؿ تدخل القاضي اٞتنائي في    

حوؿ جرائم األسرة، كآلية يلجأ ٢تا القاضي اٞتزائي ُب ٖتقيق الغاية التشريعية من النص كتفعيلو من خبلؿ 
 البحث عن إرادة ا١تشرع ُب أغلب اٟتاالت .      

كعليو فإف للتجرٙب مفهـو يتسم بالدقة كالتحديد، إلرتباطو ا١تباشر ٔتبدأ شرعية اٞترائم كالعقوبات، كىو    
ا١تبدأ الذم ٭تكم التشريع اٞتنائي ا١تعاصر، كمقتضاه أنو ال جرٯتة كال عقوبة إال بنص، كىذا ما أكده 

 عقوبة  أك تدابَت أمن إال بنص قانو٘ب ". من ؽ.ع " ال جرٯتة كال 01ا١تشرع العقايب اٞتزائرم  بنص  ا١تادة 
شكل كاضح ب ؽ.ج. ـ من  3الفصل إذ نص  كىو نفس الفكر ضمن التشريعات اٞتزائية ا١تغاربية األخرل

كال معاقبتو بعقوبات  ،حد على فعل ال يعد جرٯتة بصريح القانوفأال يسوغ مؤاخذة  " ستثناء بقولوإكدكف 
 ".ال جرٯتة دكف نص سابق الوضعاألكؿ من آّلة اٞتزائية بنصها " كنص الفصل  " ٓب يقررىا القانوف

كَب حالة عدـ كجود ىذا النص، يكوف الفعل أك اإلمتناع مشركعا مهما كاف،  كيًتتب على ذلك      
أف القاضي ال ٯتلك أف يعاقب على فعل ٓب ٬ترمو القانوف كال ٬توز لو أف يطبق جزاء غَت منصوص عليو ُب 

 القانوف.
                                                           

من قانوف العقوبات التفسَت الضيق   4فقرة  111لتفسَت، ٓتبلؼ ا١تشرع الفرنسي الذم قبل ُب ا١تادة "ٓب يبُت ا١تشرع اٞتزائرم موقفو من ا - 169
كيرل البعض أف موقف ا١تشرع الفرنسي  يأٌب تأكيدا ١تبدأ   la loi pénale est d’interprétation stricteأك ادد كترؾ ما عداه ، فقاؿ 

الشرعية، كليس ا١تقصود بالنص السالف، التفسَت اٟترُب للنصوص، بل ذلك الذم يقف عند حدكد الكشف عن إرادة ا١تشرع من كضع النص، 
، 2006ٞتزائرم، دار ا٢تدل عُت مليلة، اٞتزائر، دكف الوصوؿ إٔب التفسَت بطريق القياس" . بارش سليماف، مبدأ الشرعية ُب قانوف العقوبات ا

 .18ص.
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كيًتتب خبلؼ ىذا اٟتكم  ُب حالة كجود النص اٞتنائي الذم ٭تكم ا١تسألة، إذ يلتـز القاضي     
بالبحث عن إرادة ا١تشرع عند تفسَته، كليس لو أف يتوسع ُب ذلك، حىت لو كاف ىدفو من كراء ىذا 

سػائدة لكي يكمل التوسع، ا١تصلحة العامة. كىكذا ٭تضر عليو اللجوء إٔب القياس أك العرؼ أك العػادات ال
النص اٞتنائي إذ كجده مشوبا بالنقص أك الغموض، مثل ٕترٙب فعل الفاحشة بُت ذكل ااـر الذين 

 ٖتكمهم عبلقة قرابة بالرضاع.     
كحكمة السبب ُب ذلك ترجع إٔب خطورة النتائج ا١تًتتبة على نظاـ التجرٙب كالعقاب، ٓتبلؼ آّتمع     

ـ، كلما كاف الفعل ا١ترتكب منطويا على خطورة هتدد كجوده كبقائو، أم عندما الذم يلجأ إٔب ىذا النظا
 نتيجة ا٠تركج عن قواعد األخبلؽ. 170يكوف من شأف ذلك الفعل تعريض آّتمع للفوضى كالفناء

ك يقتضى تفسَت النص التجرٯتى القياـ بعمليتُت ٫تا ٖتليل ألفاظ النص كٖتديد علة النص. كإتهت       
إٕب القوؿ بوجوب  172بقاعدة التفسَت الضيق للنص. ُب حُت دعى جانب آخر ةإٔب ا١تنادا 171غالبية الفقو

ة ا١تتهم فيو إىدار التفسَت الضيق ضد مصلحة ا١تتهم، كحجتهم ُب ذلك أف التفسَت الواسع ضد مصلح
١تبدأ الشرعية ألنو يضيف أفعاال ٓب ٬ترمها ا١تشرع أما التفسَت الواسع ١تصلحة ا١تتهم فليس فيو مساس ٔتبدأ 

 الشرعية.
غَت أف ىذا التفسَت ال ٭تقق التوازف العادؿ بُت مصلحة آّتمع كمصلحة ا١تتهم، لذلك ٬تب أف       

ع كقصده من كراء كضع النص، ْتيث ٬تب على القاضي أف يبحث يهدؼ التفسَت إٔب ٖتديد إرادة ا١تشر 
يقصد ذلك كيضيق من نطاقو إذا تبُت  ععن ىذه اإلرادة كيوسع النص ٟتاالت أخرل إذا تبُت لو أف ا١تشر 

لو العكس.كما ُب اٟتالة اليت ٨تن بصددىا أم حالة إنعداـ نص ٬تـر الفاحشة بُت ااـر لوجود  عبلقة 
 ع.نإتة عن الرضا 

الذم ٬تب إعتناقو ُب ىذه ا١تسألة ضمن نظامنا العقايب، كىذا ما يدفعنا ضركرة  هكىذا ىو اإلٕتا     
 إعتماد النص الصريح لتجنب إفبلت ا١تخالفُت من العقاب. 

                                                           
 .93، ص. ٤2006تمد سليماف موسى، قانوف الطفولة اٞتا٨تة كا١تعاملة اٞتنائية لؤلحداث، دراسة مقارنة، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية،  - 170
؛ مأموف سبلمة، قانوف 100ص. ،  1977ُب ىذا الرأم، ٤تمود ٧تيب حسٌت، شرح قانوف العقوبات، القسم العاـ، دار النهضة العربية،  - 171

 .40، ص. 1979العقوبات، القسم العاـ، دار النهضة العربية، 
 .44)د س ف(، ص.  ُب ىذا الرأم، جبلؿ ثركت، قانوف العقوبات، القسم العاـ، الدار اٞتامعية، بَتكت، - 172
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كال يقتصر إفبلت ا١تخالفُت من العقاب ُب حالة زكاج ا١ترأة أثناء العدة أك ٗتلف شرط الرخصة      
أك فعل الفاحشة بُت ااـر بالرضاع، بل يتعدل األمر إٔب ٥تالفة األشخاص الراغبُت ُب لزكاج القاصر  

 إبراـ عقد الزكاج للرخص ا١تستوجبة لذلك.

 الرابع الفرع
 الفة شرط السن المستوجب للرخصة في إبرام عقد الزواجـمخ

رغم أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت كضعوا غايتهم النفعية ١تصلحة الفرد ك آّتمع عند ٖتديده لسن الزكاج إال     
ا  دكف جزاء قد ال ٬تد نفعا لدل األفراد خاصة  أنو ٓب يعطو القيمة القانونية البلزمة،  ذلك أنو منعا أك تقيدن

 سجيل العقد ْتكم أماـ القضاء إذا إكتملت أركانو.مع  ما أجازتو  تشريعات األسرة ا١تغاربية من إمكانية ت
من ؽ.أ قد تنػاكؿ بالتنظيم أىػلية الزكاج، ك كذا  07ك٧تد من ذلك ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب  ا١تادة     

إلستثناء  اإلعفاء منو، إال أنو تبقى ا١تادة الوحيدة ُب قانوف األسرة اليت نظمتها، مغفبل بذلك تنظيم حالة 
 مكرر بنصها "٬تب أف تتوفر ُب عقد الزكاج الشركط التالية:  9غم من كجود نص ا١تادة خرقها. بالر 

 أىلية الزكاج،  -
 الصداؽ،  -
 الؤب،  -
 شاىداف ، -
 إنعداـ  ا١توانع الشرعية للزكاج. -

كىو نفس ما أحاطت بو التشريعات األسرية ا١تغاربية ضمن ىذا الوضع كاإلغفاؿ الوارد عليو سواء      
 .173ن حيث ٖتديد ا١تسؤكلية اٞتزائية ُب إطارىا العاـ، أك من خبلؿ  ٖتديدىا ٔتا يشمل أطراؼ العقدم

                                                           
ُت الفصل أكدت عدد من ا١تؤ٘ترات الدكلية على ضركرة رفع سن الزكاج ، نظرا للمخاطر اليت هتدد زكاج الصغار، كمن ذلك ما جاء ُب تقرير مؤ٘تر بيج - 173

تشكل ٥تاطر صحية جسيمة، كال يزاؿ اٟتمل إف األكضاع اليت تضطر الفتيات إٔب الزكاج كاٟتمل، كالوالدة ُب كقت مبكر، " :  93الفقرة  –جيم  –الرابع 
كاألمومة ا١تبكرة ا١تبكر يعوؽ إحداث ٖتسينات ُب الوضع التعليمي كاالقتصادم كاالجتماعي للمرأة ُب ٚتيع أ٨تاء العآب، كبصورة عامة فإف الزكاج ا١تبكر 

 ." أثرا ضارا طويل األجل على حياهتن كأطفا٢تنللشابات ٯتكن أف ٭تدا قدرة كبَتة من فرص التعليم ك العمل، كمن ا١ترجح أف يًتكا 

إعطاء األكلوية إٔب كل من الّبامج التعليمية الرٝتية كغَت الرٝتية ، اليت تدعم ا١ترأة ك ٘تكنها من تنمية احًتاـ " من تقرير ا١تؤ٘تر بضركرة  107ىتمت الفقرة إك    
كل من الرجل كا١ترأة، كاليت   ٕبكٖتمل ا١تسؤكلية فيما يتعلق بصحتها مع الًتكيز بصورة خاصة على الّبامج ا١توجهة إ تالقراراٗتاذ إالذات، كاكتساب ا١تعرفة، ك 

  " تؤكد على القضاء على الزكاج ا١تبكر ٔتا ُب ذلك زكاج األطفاؿ

دٗب لسن الزكاج، كإنفاذ تلك القوانُت بصرامة كرفع اٟتد األدٗب لسن سن القوانُت ا١تتعلقة باٟتد القانو٘ب األدٗب لسن الرشد، كاٟتد األ"كدعا ا١تؤ٘تر إٔب ضركرة 
 .الزكاج عند االقتضاء

بوجوب أف يكوف اٟتد األدٗب لسن الزكاج ىو ٙتانية عشرة سنة لكل من الرجل ك ا١ترأة ،  21العامة رقم   أكصت ٞتنة القضاء على التمييز ضد ا١ترأة ُب التوصية
يرتب عليهما مسؤكليات ىامة ، كبالتإب ينبغي أال يسمح بالزكاج قبل بلوغهما سن النضج الكامل ك األىلية الكاملة للتصرؼ.  ذلك أف زكاج الرجل ك ا١ترأة

عليمهن، ك نتيجة كتفيد منظمة الصحة العا١تية بأنو عندما يتزكج القصر، ك السيما الفتيات ك ينجْب أطفاال، فإف صحتهن ٯتكن أف تتضرر ك ٯتكن أف يتعطل ت
 .قتصادم مقيداإلستقبل٢تن اإلذلك يصبح 
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مدكنة األسرة با١تغرب تكتمل أىلية الزكاج بإ٘تاـ الفىت كالفتاة ا١تتمتعُت بقوا٫تا العقلية ٙتاف  إطارففي      
كُب القانوف التونسي حدد  .عشرة سنة مشسية كاملة، فهذا النص كحد سن الزكاج بالنسبة للجنسُت معا

فصل ا٠تامس من ٣تلة طبقا لل 2007مام  14سنة ٔتوجب تعديل  18سن الزكاج بالنسبة لكبل اٞتنسُت ُب 
 .األحواؿ الشخصية. كىو ذات التوجو الذم كرسو قانوف األحواؿ الشخصية ا١توريتا٘ب ُب مادتو السادسة

كتماؿ أىلية الزكاج ببلوغ إعلى  1984لسنة  10أما ُب القانوف اللئب تنص ا١تادة السادسة من قانوف      
 .20سن 

كجب التطرؽ ٖتديد ٣تاؿ  ب للرخصة ُب إبراـ عقد الزكاجالفة شرط السن ا١تستوجػ٥تكإلحاطة حالة   
 اٞتزائية بداية ٍب النظر ١تسألة تفسَت النص اٞتزائي كفق غاية التجرٙب اليت جاء ّٔا ا١تشرع. ةا١تسؤكلي

 أوال
 الجـزائية ةمجــال المسؤولي    

لشرط السن ُب  اتنظيم وىاحًتاـ األمثل للضمانات اليت كضعلئل يعد ٖتقيق ا١تشرعُت ا١تغاربُت       
إذا ٓب يتدخل بنص تشريعي آمر يقضي ٕترٙب كل حاالت التحايل على القانوف عامة،  أمر نسٔب،  الزكاج

كٕترٙب حالة التحايل على ا١تقتضيات ا١تتعلقة بزكاج القاصر، ألف من شأف التساىل مع ىذه الظاىرة أف 
من بينها التشجيع على زكاج األطفاؿ، كإمكانية  يؤدم إٔب التطبيع معها كتفشي ظواىر أخرل قد يكوف

ٕتار بالبشر خاصة كأف من أبرز مظاىر ىذا النوع من االجراـ ا١تنظم االٕتار إلُب شبكات ا إشراكهم
 .بالبشر ّٔدؼ الزكاج خاصة تزكيج القاصرات

ذا دكف اٟتصوؿ على إذ أف اٟتاصل  أنو يتم العقد شرعا قبل بلوغ الفىت أك الفتاة السن القانونية ك ى    
إذف أك ترخيص من اٞتهة ا١تختصة، ك دكف سبب جدم. ك بعد مدة من العقد الشرعي يقوموف بطلب 
تسجيلو ٔتوجب حكم قضائي كفقا لئلجراءات ا١تنصوص عليها ضمن تشريعات األسرة أك قوانيُت اٟتالة 

 ا١تدنية ا١تغاربية.
بأم إجراء جزائي ضدىم على عكس ما نص عليو قانوف كأماـ ىذه اٟتاالت ال تقـو النيابة العامة      

اليت كانت تقرر عقوبة للزكجُت ك١تمثليهما   63/224من القانوف رقم  02اٟتالة ا١تدنية اٞتزائرم  ٔتوجب ا١تادة 
 .174كلما كقع خرؽ القانوف بالنسبة إٔب أىلية الزكاج

                                                           
 .61األسرة اٞتزائرم...، ا١ترجع السابق، ص.  فعبد العزيز سعد، قانو  - 174
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باإلضافة إٔب إنعداـ ا١تمارسات القضائية اليت تعكس آّاؿ العاـ للمتابعة اٞتزائية كىذا راجع إٔب      
إعماؿ النيابة العامة لسلطة ا١تبلئمة ُب ٖتقيق ا١تتابعة اٞتزائية إدراكا  من أف أثر عدـ ا١تتابعة اٞتزائية ٭تقق 

عة اٞتزائية كما ينجم عنها من توقيع العقاب من جهة ضمانة إستمرار الرابطة األسرية ، ٓتبلؼ حالة ا١تتاب
كإمكانية فك الرابطة األسرية كأثر مًتتب عن ا١تتابعة اٞتزائية كما يًتؾ من أثر نفسي على أطراؼ العبلقة 

 العقدية الزكجية، كاليت ٗتتلف حدكد ا١تسوؤلية اٞتزائية ضمنها.

 ثانيـــا
 النص الجنائي البحث عن إرادة المشرع فيما يتعلق بتفسير

ٔتناسبة نظره قضية معركضة عليو كيتبُت لو بأف عقد الزكاج قد أبـر شرعا قبل  القاضيقد يدرؾ       
بلوغ السن القانونية،  ك لكن ليس ُب كسعو توقيع عقوبة على أم منهما، نظرا إلنتفاء الغاية من ا١تنع 

 رعاية ، كىي نشأة عقد الزكاج اٞتديد.ٔتجرد إنعقاد العقد كٖتقق الدخوؿ، كلوجود مصلحة أكٔب بال

باإلضافة إٔب أنو حىت كلو ًب الطعن ُب صحة عقد الزكاج ىذا، فإف األكالد الذين ينتجوف عن ىذا      
الصفة كال  هالزكاج فهم أكالد شرعيوف ينسبوف إٔب أبويهما، كيتعُت تسجيلهم ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية ّٔذ

يتذرع ببطبلف الزكاج لَتفض تسجيل األكالد كإال تعرض للمسؤكلية، كاٟتكمة  لضابط اٟتالة ا١تدنية أف ز٬تو 
من ذلك ٖتقيق اٟتماية ا١تقصودة من تقرير كجوب  ثبوت نسب األبناء كتسجيلهم بسجبلت اٟتالة 

 ا١تدنية.
كاٟتكمة من تقرير ذلك ىو إعتبار الزكاج ليس ٣ترد عبلقة فقط، بل ىو رابطة طبيعية مقررة      

، ا٢تدؼ منها اإلستمرار لبناء كحدة إجتماعية عن طريق اإل٧تاب كرعاية األطفاؿ كتربيتهم  175اعياإجتم
.٦تا يتأكد معو فكرة ا١تركنة التشريعية ُب مواجهة ٥تالفات ألفراد األسرة يقتضى األمر  176كمواطنُت صاٟتُت

كياف األسرة دكف تقرير ا١تتابعة التعامل معها كفق تلك السياسة اٞتنائية ١تصلحة أكٔب بالرعاية كىى ٛتاية  
 اٞتزائية كذلك كفق السلطة التقديرية للقاضي اٞتزائي.

ىذه السلطة التقديرية للقاضي اٞتزائي تشكل إطار يتحدد من خبللو عناصر التجرٙب كحدكده ُب     
 مواجهة جرائم أك حاالت تدخل ضمن ا١تساس بالعبلقات األسرية.

                                                           
 "رابطة طبيعية" من بُت مفاىيم عبلقة الزكاج ا١تتداكلة بعلم اإلجتماع كفركعو . - 175
 .76أٛتد ٭تي عبد اٟتميد، ا١ترجع السابق، ص.   - 176
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 المطلب الثاني
 ي الجزائيـقديرية للقاضمنح السلطة الت

قد نكوف أماـ حالة عدـ كركد حكم ُب القانوف أصبل يتناكؿ اٟتالة ا١تعركضة با١تسائل ا١تتعلقة       
باألسرة، فيفسر الوضع على أنو منح سلطة تقديرية للقاضي اٞتزائي. كىذا من خبلؿ إعتماده التفسَت 

أمامها كمن أجل ىذه  القضائي كالذم ىو ُب أصلو ْتث اكمة عن معٌت القانوف ُب القضية ا١تطركحة
القضية فقط، كللمحكمة مبدئيا اٟترية التامة ُب األخذ بالتفسَت الذم تراه صحيحا دكف أف تكوف مقيدة 

 . 177بأحكامها السابقة
كتطبيقات األكضاع ىاتو ضمن قوانُت العقوبات ا١تغاربية فيما يتعلق باٞترائم ا١تاسة بنظاـ األسرة       

تحديد مفهوم سوء و متعددة، كاليت ٯتكن تناك٢تا كفق صور كىي جرائم اإل٫تاؿ العائلي )الفرع األكؿ( 
عتداء إلما يتعلق بجريمة افي)الفرع الثاني( وكذلك األمر  المعاملة وإىمال الرعاية، وسوء السلوك

)الفرع الثالث( دون إىمال لتحديد مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في  على اللقب العائلي
 جريمة اإلىمال المعنوي لألوالد )الفرع الرابع(

 األول  فرعال
 رائم اإلىمال العائليـفي ج  

تتأكد حالة إعماؿ السلطة التقديرية للقاضي ضمن حالة ٖتديد مفهـو السبب اٞتدم إذ ٭تكمو         
ُب ذلك البحث عن معناه اٟتقيقي الذم قصده ا١تشرع، كلو أف يستعُت ُب ذلك بكل طرؽ التفسَت 

نها كأف يقارف النص ا١تنطقية كاللغوية كأف يرجع إٔب األعماؿ التحضَتية كأب النصوص السابقة اليت أخذ مػ
 . 178ا١تراد تفسَته بالنصوص األخرل ا١تتصلة بو كَب حالة الشك ٬تب أف يفسر النص ٔتا فيو مصلحة ا١تتهم

إذ أف السلطة التقديرية للقاضي ضمن صورة ىذا التجرٙب ٖتكمها مفاىيم إجتماعية،  كمفاىيم     
 قانونية.

                                                           
 .565عبد ا١تالك، نفس ا١ترجع ، ص.  مجند  - 177
 .564جندم عبد ا١تالك، ا١ترجع السابق، ص.   - 178
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  فاؼ كاإلستهزاءػد اإلستخػي قد تصل حػالت بلمباالةال ٖتقق حػالة تعٍت اإلجتماعي، فمن اٞتػانب    
باإللتزامات األسرية، ذلك أف نظاـ الزكاج أحيط بعدة ضمانات أخبلقية ك إجتماعية قبل أف تكوف 

 قانونية.
ك النتائج  اَلثػػارضى بو ػمسلما بو، فإف ذات التسليم ٬تب أف ٖت أمراكإذا كاف تقديس ىذا الرباط     

ستهتار بنظاـ األسرة ككل، ك ال ٘تييز إالناٚتة عن العبلقة الزكجية، ك إف أم إخبلؿ ّٔا إ٪تا ىو إ٫تاؿ ك 
، كما ال يعتد ْتجم اإلخبلؿ الذم يتحقق ٔتوجبو إ٫تاؿ األسرة ك اليت اٞتانببُت الزكج ك الزكجة ُب ىذا 

 .تعتّب كحدة متكاملة

 دا كاليضع حدا لصورىا، بلػإلجتماعي إل٫تاؿ األسرة مفهـو كاسع جك بالتإب، فإف ا١تفهـو ا     

ا١تفهـو اإلجتماعي، ك  إال أف ىذا .األسرية ىو إ٫تاؿ للواجب األسرم باإللتزاماتيعتّب أف أم إخبلؿ  
 .إف كاف كاضحا ك بسيطا، إال أنو غَت دقيق. كما أنو ٭تتمل تأكيبلت ال حصر ٢تا

، ٧تد أهنا ٗتتلف عن آّرمة لفعل ترؾ األسرةستقراء النصوص القانونية إب وفإن القانو٘ب، اٞتانبأما من    
، فعلى القاضي إعتماد اٞتانبُت كل ٔتا ٭تقق ُب التصور العاـ يشًتكاف  ا١تفهـو اإلجتماعي ٢تا، ك إف

ألة إعماؿ الفلػسفة العقابية ضمن غاية ٛتاية األسرة. كفػق كل حػالة كتقدير عنصر السػبب األجنٔب ، كمس
 السلطة التقديرية للقاضي اٞتزائي ضمن عناصر التجرٙب لفعل اإل٫تاؿ العائلي. 

 أوال
 من حيث تقدير السبب الجدي    

 ا١تادة ٧تد أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت  قد نصوا على مسألة إشًتاط إنتفاء السبب اٞتدم إذ جاء ُب        

 بعبارة " ؽ.ج.ـ، من أكٔب فقػرة  479  ةا١تاد نصجدم" كضػمن  سبػب ج عبارة " بغَت .ؽ.ع من 330

جدم كٓب ٭تدد ما ىو  سبب ج.ت عبارة "لغَت .ـ من مكرر 212 ا١تادة نص ك قاىر"  موجب دكف
 السبب اٞتدم، بل ترؾ ا١تسألة لتقدير القاضي.

فقد يكوف السبب جديا إذا كانت ىناؾ ظركؼ خاصة أك عامة قد دفعت الزكج إٔب ترؾ مقر         
أسرتو، أك التخلي عن زكجتو اٟتامل.كأف يكوف السبب القياـ بواجب ا٠تدمة الوطنية أك السفر للبحث 

بلج الطٔب أك من عن العمل أثناء قياـ أزمة البطالة أك لتحصيل العلم أك أنو يقيم با١تستشفى بقصد الع
 األسرة مقر ترؾ إٔب تضطر قد فإهنا لؤلـ،  بالنسبة أجل أف يقضي مدة العقوبة اكـو ّٔا عليو. أما
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حيث يثبت ُب ىذه اٟتاالت قياـ السبب اٞتدم  179كتعنيفها، ٢تا كألكالدىا الزكج معاملة سوء بسبب
 .  180أكالشرعي

فتقرير قياـ السبب اٞتدم ٮتضع للسلطة التقديرية للقاضي ُب ٖتليلو لعناصر اٟتالة كفق كل ملف        
قضائي كعناصره  كحاالت األشخاص كضركفهم اإلجتماعية، دكف أف يعتمد معيار موحد ُب تقدير كجود 

 السبب اٞتدم أك عدـ قيامو باعتباره ضرفا موضوعي كشخصي ُب نفس الوقت. 
كٓب يقرر القضاء ا١تغاريب كثَتان حاالت أعتّب فيها السبب جديا، "إال أف الثابت من القضاء الفرنسي      

أنو متشدد ُب قبولو إذ قضى بأف نفور الزكج من ٛتاتو، أك سوء سَتة الزكجة ال يعد سببا شرعيا، كٔتقابل 
خها الدائم لو، ككذا سجن الزكج أك ذلك قرر أف سوء معاملة الزكجة أك شراسة الزكجة ٨تو زكجها كتوبي

 . 181مغادرتو للبحث عن العمل تعتّب أسبابا جدية"
لقياـ اٞترٯتة كفق باقي  ا١توجب اٞتدم تفصيل كتقدير السبب سلطة ُب كبناء عليو فللقاضي     

لذلك فإنو حتما ال يستقر تقدير القضاة إلعتبار السبب جدم على ٤تددات بعينها بل  عناصرىا، ك
ف الوضع كفق كل مسألة كمعطياهتا، كمنو يتحدد مدل ٖتقيق الغاية اإلجتماعية بضماف بقاء أكاصر ٮتتل

 من خبلؿ إعتماد تفسَت النصوص. الرابطة األسرية قائمة

 ثـانيا
 من خالل إعتماد أسلوب تفسير النصوص   

ك١تعرفة كٖتديد موقف القضاء من مسألة تفسَت النصوص اٞتنائية من خبلؿ سلطة القاضي         
التقديرية، فإنو ٬تب تفسَت ا١تفاىيم اٞتنائية اليت تتضمنها النصوص العقابية، فا١تفاىيم اٞتنائية ىي تلك 

 182ر القاضي ىذه ا١تفاىيم ؟ا١تفاىيم اليت يستقل ّٔا القانوف اٞتنائي دكف غَته من القوانُت، فكيف يفس
خاصة ما تعلق منها با١تفاىيم الواردة باٞترائم الواقعة علي نظاـ األسرة مثل مصطلح" إ٫تاؿ الرعاية" 

 أك"سوء السلوؾ".

                                                           
 .40 ص. السابق، ا١ترجع عبد العزيز سعد، -  179

  
 .20عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...، ا١ترجع السابق ، ص.  -180
 .148 أحسن بوسقيعة، الوجيز ...، ا١ترجع السابق، ص. -181
 .23ا١ترجع السابق،ص.بارش سليماف،   - 182
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لئلجابة على ذلك ٯتكن القوؿ أنو إذا كانت القاعدة غامضة، فإف ىذا الغموض قد يكوف لعيب      
أخرل كإف ىذا الغموض يؤدل إٕب تفسَتات متعددة، كلكنو ال يعفى ُب صياغتها أك لتضارّٔا مع قاعدة 

القاضي من تطبيقها كمن ٍب ٬تب عليو إزالة الغموض ١تعرفة مضموهنا، كغموض النص قد يكوف صعب  
 اإلزالة كقد يكوف سهل اإلزالة.

غَت جدية  فإذا ما كاف الغموض سهل اإلزالة كذلك كأف تكوف صياغة النص ركيكة كميعّبة بصفة      
 عن إرادة ا١تشرع، ففي ىذه اٟتالة ٬تب على القاضي أف يبحث عن إرادة ا١تشرع. 

كإذا ما كاف الغموض صعب اإلزالة كذلك كما ُب حالة عدـ توافر تعريف للمصطلحات أك      
لرعاية، ُب التذبذب ُب العبارات ا١تستعملة، كإستعماؿ ا١تشرع ١تفاىيم اإللتزامات األدبية، التػخلي، إ٫تاؿ ا

ىذه اٟتػالة ٬تب على القاضي العمل على إزالة الغموض الذم يبلـز النص، كال ٬توز لو أف يأخذ مكاف 
 ا١تشرع كيعّب عن إرادتو كىنا ٬تب على القاضي األخذ بقاعدة تفسَت الشك ١تصلحة ا١تتهم.

  الثاني ـفرعلا
 تحديد مفهوم سوء المعاملة وإىمال الرعاية، وسوء السلوك

كوف ىذه األخَتة ىي الوعاء الًتبوم الذم  183إدراؾ من ا١تشرع أل٫تية العبلقة بُت الطفل كأسرتو     
، أيعتيّب أف إساءة معاملة الطفل تؤثر سلبا على 184تتشكل داخلو شخصية الطفل تشكيبل فرديا كٚتاعيا

 سية.شخصية الطفل كتطورىا كمن ٍب تكوف من أكّب ا١تهددات على أمنو النفسي كصحتو النف
كيرل علماء النفس أف كحد العائلة  كإنسجامها ىي اليت توفر للطفل اٟتياة الكرٯتة  كٖتفظ حقوقو      

فالعبلقات ا١تضطربة  تؤدل إٔب عدـ كضوح الضوابط كالقواعد السلوكية للطفل كىذا ما يؤدل إٔب إضطرابو 
يتفق فيها األب كاألـ فيما ٮتص تربية النفسي كالعاطفي كالسلوكي. فإف األطفاؿ الذين يأتوف من بيوت  ال

، فمن كاجبات الوالدين إشاعة الود كاإلستقرار  185أطفا٢تم، يكونوف أطفاؿ معضلُت أكثر من غَتىم
 كالطمأنينة ُب داخل األسرة.

                                                           
 التعاكف على مصلحة األسرة كرعاية األكالد كحسن تربيتهم". –من قانوف األسرة " ٬تب على الزكجُت  3الفقرة  36تنص ا١تادة  - 183
 .18، ص. 1981، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، القاىرة، 3منَت مرسى سرحاف ، ُب إجتماعيات الًتبية، ط   - 184
 .111، ص .1985فاخر عاقل، دار العلم للمبليُت، بَتكت،  - 185
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كقد ١تس باحثي علم اإلجتماع بعض مظاىر إساءة معاملة الطفل ُب مواجهة صور إ٫تاؿ األبوين      
، ٦تا يتبُت معو أف  186كمن ىنا جاءت فكرة توفَت اٟتماية اٞتزائية لؤلبناء ُب مواجهة ذلك٢تم كسوء السلوؾ 

إساءة معاملة الطفل ال تقتصر على ٣ترد اإليذاء الذم يًتؾ أثارا جسمية ظاىرة بل يتعداىا إٔب أثار نفسية 
 سيئة مع عدـ إمكانية ٖتديد صور اإليذاء مسبقا.

حيث كلتقرير اٟتماية كجب ٖتديد مظاىر اإلساءة على األبناء من جهة )الفرع األكؿ( ، كلتفعيل    
اٟتماية اٞتزائية كجب  إدراؾ الغاية من تقرير اٟتماية اٞتزائي كأثر كل تصرؼ على شخصية الطفل ك٪توه  

 من صور السلوؾ ا١تعركضة.   
 أوال

 من خالل تحديد وتقدير مظاىر إساءة معاملة الطفل وسوء السلوك 
ٗتضع أيضا لتقدير قاضي  -كصور لئليذاء  -تعد مفاىيم سوء السلوؾ كاإلعتياد على السكر       
ُب فقرهتا الثالثة من قانوف العقوبات اٞتزائرم اليت ٓب  330. فنجد من ضمن ذلك نص ا١تادة 187ا١توضوع

 ، كمثلها كل من التشريعُت ا١تغريب كالتونسي. 188يم جسامة ا٠تطر أك الضررٖتدد أم معيار لتقي
من ـ.ج. ـ. أف السلوؾ العادم للمحكـو  88 لفصلا  بحيث أف ا١تشرع ا١تغريب مثبل إعتّب ٔتوج      

عليو سواء كاف أبا أك أما ٯتكن أف ينص بنفس اٟتكم على إعتبار السلوؾ الواقع كا١تداف من أجلو يشكل 
يتعُت على اكمة أف ٖتكم بسقوط الوالية الشرعية على األكالد خطرا خلقي على القاصر كىذا بنصها "

عندما تصدر حكما من أجل جناية أك جنحة معاقب عليها قانونا باٟتبس ارتكبها أحد األصوؿ على 
العادم شخص أحد أطفالو القاصرين، إذا ثبت لديها ك صرحت ٔتقتضى نص خاص باٟتكم أف السلوؾ 

 للمحكـو عليو يعرض أكالده القاصرين ٠تطر بد٘ب أك خلقي.
السقوط ٯتكن أف يشمل ٚتيع حقوؽ الوالية أك بعضها، كما يسوغ أف يكوف مقصورا على  كىذا      

 ."بعض األكالد أك على كاحد فقط
لطفل باٟتاجات أنو الفشل ُب تزكيد ا كبإعتبار أف من مفاىيم  سوء ا١تعاملة كإ٫تاؿ الرعاية "      

  .189"األساسية كيتخذ اإل٫تاؿ أشكاالن ٥تتلفة منها:  اإل٫تاؿ اٞتسدم ك الًتبوم كالعاطفي
                                                           

 . 08ص. ، 2005، مطبعة اإلماـ ا١تهدم، السوداف، 1كفاؽ صابر على، صبلح الدين عطاء ا، إساءة معاملة األطفاؿ، ط  -  186
 
 ٛتيدك زكية، ٤تاضرات...، ا١ترجع السابق.   -187 
 
 .23ا١ترجع السابق، ص .عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...،  -188 
،  مطبعة عمادة البحث العلمي اٞتامعية األردنية، 02، عدد 76، آّلد ةسارم سواقد، فاطمة الطراكنة، إساءة معاملة الطفل الو الدي - 189

 .415، ص. 2000عماف، 
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لذا فإف قاضي ا١توضوع ستكوف لو السلطة التقديرية الكاملة اليت ٘تكنو من التمييز بُت جسامة       
ئي كجودا أك عدما، كتسمح لو ا٠تطر أك الضرر كعدـ جسامتو. باإلضافة إٔب إمكانية ٖتديد القصد اٞتنا

 ةبأف يستنتج أف ذلك يؤثر على صحة أك أمن أك أخبلؽ األكالد أك ال يؤثر، كبالتإب ترتيب ا١تسؤكلي
 اٞتزائية كٖتقيق اٟتماية اٞتنائية لؤلكالد.

 ثانــيا
 من خـالل تحقيق الغاية من التجريم

ؾ يكوف من خبلؿ إدراكو  للغاية من إف من أىم عناصر تقدير القاضي اٞتزائي لصور السلو        
 التجرٙب كبالتإب ٖتقق إمكانية إعمالو للنص القانو٘ب ُب تقرير اٟتماية اٞتزائية. 

ىذه اٟتماية ا١تقررة لؤلطفاؿ ُب صورة ٕترٙب إ٫تاؿ الرعاية كسوء السلوؾ الواقع على األبناء قائمة على     
ٖتقيق ىذه  ةفكرة  " أف األسرة ىي منبع أماف كمصدر إشباع حاجات اٟتدث  كتقع على الوالدين مسؤكلي

. 190صرفاتو ُب آّتمع ا٠تارجي"اٟتاجات كتدريب الطفل  على النظم كالقواعد اليت يعتمد عليها  ُب ت
 لذلك ال ٯتكن أف تتحوؿ عن ىذا الدكر كالغاية كتصبح ٪توذجا لسوء ا١تعاملة كإ٫تاؿ الرعاية .

لكن ٭تدث كإف إ٫تاؿ الرعاية كسوء السلوؾ الواقع على األطفاؿ يكوف ناتج عن أسرة متصدعة     
العبلقات بُت أفراد األسرة كسوء التفاىم  معنويا أم أف ىناؾ ٪تاذج ألسر تعاٗب اإلضطراب كا٠تلل ُب

اٟتاصل بُت الوالدين كجهلهم بأساليب الًتبية السليمة، كبالتإب إنعكاس ذلك على شخصية األكالد سلبا. 
 فكيف ٯتكن إذف  للقاضي ىنا أف ييعمل سلطتو التقديرية كيوسع ٣تاؿ تدخلو ُب ىذه اٟتالة ؟ 

ة تقديرية للتمييز بُت جسامة ا٠تطر أك الضرر كعدـ جسامتو كأف فبل بيد إذف  من ٘تكينو من سلط      
 يستنتج ما يؤثر على صحة أك أمن أك أخبلؽ األكالد.

إال أف مسألة السلطة التقديرية للقاضي تكوف أكثر كضوحان ُب جرٯتة اإلعتداء على اللقب العائلي      
 كاليت يأٌب إيضاحها.

 
 

                                                           
؛ طلعت إبراىيم لطفي،دراسات ُب علم اإلجتماع اٞتنائي، دار غريب للطباعة كالنشر  89فتحي حسُت عامر، ا١ترجع السابق، ص  - 190

 .  301، ص .2009كالتوزيع، القاىرة، 
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      الثالث لفرعا
 عتداء على اللقب العائليإلفيما يتعلق بجريمة ا 

تأخذ جرٯتة اإلعتداء على اللقب العائلي إستعماؿ لقب عائلة أخرم أك أف ٯتنح لقب إٕب شخص      
 الينتمى إٔب ىذه العائلة ا١تا٨تة للقب نسبا كىذا ُب صورة التبٍت.

 ألنوالفعل الذم يقـو بو الشخص القائم بالتبٍت يكوف ُب حد ذاتو مساس بالنظاـ العاـ  كعليو فإف     
اٟتاملة  األسرة٭تدث نزاعات عرقية كعائلية داخل آّتمع لكوف ىذا الطفل ا١تتبٍت يعتّب دائما دخيبل على 

لتعدم على لقب يعتّب تعديا على حقوؽ الغَت ا١تتجسد ُب ا الذمعتدل عليو، ك إقب العائلي الذم لل
 عائبلت.عدة  وؾ فيًت الغَت لكوف اللقب تش

كأف ٖتديد ىذا التعدم اليكوف إال من خبلؿ إعتماد التكييف القانو٘ب ا١تناسب للصور اٟتاصلة      
عدـ ا١تساس بالنظاـ العاـ  ُب كل حالة  فلئلعتداء ىذا من جهة ، كمن جهة أخرل إعتماد معيار ضما

 األشخاص.   ةتبار اللقب العائلي عنصر من عناصر حالمعركضة على القاضي، بإع

 أوال
 من حيث سلطة التكييف القـانوني     

 ُب ىذا الفعل ٧تده يكوف  ةطبيع إٔبا١تشرع اٞتزائرم ٓب ٬تـر ىذا الفعل ْتد ذاتو، لكن بالرجوع  إف     
بالتصر٭تات لدل ضابط اٟتالة  كاإلدالء اإلقرارعناصره نوع من التحايل على القانوف ك يتمثل ذلك ُب 

ا١تمنوح لو اللقب العائلي ليس اإلبن الشرعي ١تانح اللقب الطفل  أفبدليل  ،ا١تدنية غَت مطابقة للحقيقة
 العائلي. 

أف تتدخل السلطة التقديرية للقاضي بتكييفو للجرٯتة إذ ٧تد ضمن  نو ٯتكنإف األساسكعلى ىذا     
كل شخص كرد ذكره ُب الوثيقة كٓب تكن   أفاليت تنص على   ـ.ح.من ؽ 34ا١تادة  التشريع اٞتزائرم

 .191قانوف العقوبات 217تصر٭تاتو حقيقية يتعرض للعقوبة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

                                                           
دينار كل شخص ليس طرفا ُب ارر أدٔب أماـ ا١توظف  100.000إٔب  20.000"يعاقب باٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات كبغرامة من- 191

 بتقرير يعلم انو غَت مطابق للحقيقة.
 قكل من أدٔب بوصفو شاىدا أماـ ا١توظف بإقرار غَت مطاب 52كمع ذلك فإنو يستفيد من العذر ا١تعفى بالشركط ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة     

 ارر أم ضرر للغَت كقبل أف يكوف ىو نفسو موضوعا للتحقيق".للحقيقة ٍب عدؿ عنو قبل أف يًتتب على إستعماؿ 
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ىذا التكييف إعتمده كل من ا١تشرعُت التونسي كا١تغريب ألنو الصورة األقرب لتوقيع اٟتماية اٞتزائية       
 لة اللقب العائلي.ٔتا يضمن عدـ ا١تساس ٔتسأ

 ثانيــا
 من حيث تقدير حـالة النظام العام    

ترجع مسألة السلطة التقديرية للقاضي ُب تطبيق القاعدة القانونية ١تسألة الشكل للقاعدة القانونية       
ك أف عنصر الشكل يتحقق عن طريق الصياغة القانونية، علما أنو كلما كانت الصياغة موفقة كمبلئمة 

إلعماؿ السلطة التقديرية ، دكف فتح آّاؿ الواسع 192زادت فرص ٧تاح القاعدة القانونية ُب التطبيق
 للقاضي ُب ا١تسائل ا١تعركضة أمامو.

باإلضافة إٔب مسألة تقديره للحفاظ على النظاـ العاـ من خبلؿ ٛتاية ا١تراكز القانونية لؤلفراد       
باعتبار اللقب من اٟتقوؽ الشخصانية اليت كجب ٛتايتها من اإلعتداء ، كفق ٚتيع صور السلوؾ اليت ٘تس 

 م تكييف. بو ٖتت أ
على  كلتوسيع ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية ٔتا يضمن عدـ ا١تساس باللقب العائلي ألفراد األسرة فإنو كاف     
ك ٭تدد ٢تا نص عقايب. دكف ترؾ آّاؿ لتحقيق  األسرةيد٣تها ضمن اٞترائم الواقعة على  أف ا١تغاريب ا١تشرع

كىو نفس التقدير الذم أعتمده ا١تشرع ُب ٕترٯتو  السلطة التقديرية للقاضي ُب كقوع اإلعتداء أك عدمو،
 لفعل اإل٫تاؿ ا١تعنوم لؤلكالد.

 الفرع الرابع
 مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في جريمة اإلىمال المعنوي لألوالد

كىذا ما يؤدل إٔب إضطرابو النفسي  193تعتّب إساءة معاملة الطفل مؤثر سلبيا على شخصية الطفل       
 .  194طفي كالسلوكيكالعا

                                                           
 . 6 .تشوار جيبلٔب، نسب الطفل...، ا١ترجع السابق، ص - 192
التعاكف على مصلحة األسرة كرعاية األكالد كحسن تربيتهم".  -من قانوف األسرة على أنو " ٬تب على الزكجُت  3الفقرة  36تنص ا١تادة  -193

 .18منَت مرسى سرحاف، ا١ترجع السابق، ص. 
 .10ص.  كفاؽ صابر على، صبلح الدين عطاء ا، ا١ترجع السابق ،  .112فاخر عاقل، علم النفس الًتبوم، ا١ترجع السابق، ص.   - 194
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إذ أف ىذه ا١تفاىيم تأخذ الطابع النفسي كاإلجتماعي ُب تقديرىا كمنو يتحدد سوء السلوؾ كإ٫تاؿ       
اٞتزائية على األبوين،  ةالرعاية ا١تعنوم لؤلكالد للقاضي اٞتزائي، إذ  ٯتكن للقاضي اٞتزائي ترتيب ا١تسؤكلي

بإعتبار٫تا الفاعلُت ا١تباشرين ُب ٖتقيق إ٫تاؿ الرعاية كسوء السلوؾ على األبناء ٦تا يشكل عنف معنوم 
 عليهم.      

اٞتزائية على األبوين إجراء قاصر على اٟتماية الكلية لشخصية األبناء، ألف  ةإال أف ترتيب ا١تسؤكلي      
دابَت اٟتماية ُب مواجهة األبناء ضحية اإلعتداء ، ىذه اٟتماية اليت تتناسب األمر يتطلب كجوب إٗتاذ ت

كظركؼ كل إبن كشخصيتو كدرجة اإلعتداء عليو )أكال( .مع أف ىذه العناصر يبقى للقاضي كحده سلطة 
 تقديرىا كإٗتاذ التدابَت بشأهنا )ثانيػػا(. 

 أوال
 تقدير ترتيب المسؤولية على األبوين      

 مصطلحات فضفاضةا١تغاربيوف  ا١تشرعوف ستعماؿإتعمد النظر٠تصوصية الفعل آّـر يتبُت كب     
 جانبهم العاطػفي ك النفسي كاألخبلقي.ُب تستوعب ٥تتلف أنواع األضرار ا١تعنوية اليت قد تطاؿ األبناء 

 يعرض"أك  أكالده" صحة ؽ.ع يستعمل عبارات" يعرض 3فقرة  330فنجد ا١تشرع اٞتزائرم با١تادة     

 أك السكر لئلعتياد عػلى ٢تػم سيئا مثبل يكوف "أك" معاملتهم يسيء بأف جسيم ٠تطر خلقهم أك أمنهم

 الضركرم عليهم". باإلشػراؼ "يقـو ال أك "يهمل رعايتهم، بأف أك السلوؾ "، سوء
أحد  تسبب ، إذا التإب النحو على نصها تضمنت عبارات  اليت ـ، .ـ.ج من  482 ا١تادة ك      
 سوء أك السكر ُب السيئة القدكة إعطاء ا١تعاملة أك سوء نتيجة ذلك ك بأطفالو، بالغ ضرر أٟتاؽ ُب األبوين

 األخبلؽ.  أك األمن أك الصحة ناحية من الضركرم ُب اإلشراؼ التقصَت أك العناية عدـ أك السلوؾ
 حضانة قانونية بصفة تؤب ٦تن غَت٫تا أك األـ ك مكررمن ـ.ج.ت أف األب 212ك٦تا جاء با١تادة      

 بإ٫تاؿ أك جدم سبب لغَت األسرة منزؿ ّٔجر عليو إما ا١تفركضة بالواجبات القياـ من ٗتلص إذا قاصر

 بتقصَته أك ضركرة بدكف ك فائدة لغَت اجتماعية أك صحية داخل مؤسسة عنو بالتخلي أك القاصر شؤكف

 أضرار إٟتاؽ ُب ملحوظة بصورة التسبب ُب أسهم أك تسبب قد يكوف مكفولو ْتيث رعاة ُب البعض

 بو. أكمعنوية بدنية
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 أك ا١تعاملة سوء أك سيئة،  قدكة إعطاء فمجموع ىذه العبارات ٖتمل دالالت لكل سلوؾ غايتو     

 الضركرم الواقع على عاتق الوالدين . اإلشراؼ ُب التقصَت ك العناية عدـ
ن الشرعي أكا١تكفوؿ، كتوسع ا١تشرع التونسي بأف إعتّب كيدخل ضمن كصف األبناء كل من اإلب     

 الولد بالتبٌت من األبناء ا١تشمولُت باٟتماية. 
إذ ليس ىناؾ معيار ناظم من خبللو نتمكن من التفريق بُت ما يشكل إساءة لؤلكالد كما يدخل ُب      

 حق تأديبهم مثبل .

ية الطفل صور تشكل عناصر اإل٫تاؿ ا١تعنول كقد ذىب ا١تشرع اٞتزائرم بإستحداثو لقانوف ٛتا     
لؤلبناء أكثر دقة ُب مشولية اٟتماية كفق عناصر الضرر البلحق ، كالىت ٯتكن للقاضي أف يعتمد مضامينها 
للقوؿ ٔتا مدل كقوع األبناء ضمن حاالت اإل٫تاؿ ا١تعنوم بعد أف جاء بتعريف بوضع "الطفل ُب خطر" 

 ة الطفل .من قانوف ٛتاي 195با١تادة األكٔب
العامة ٖتقق غاية اٟتماية ا١تعنوية لؤلبناء ما ٧تده من ذلك  كٯتكن  للقاضي أف يعتمد قواعد التجرٙب    

ما إعتّبه ا١تشرع ا١تغريب ضمن ٕترٙب فعل التسوؿ كالتشرد بأحد األبناء كأثر ذلك على سلوكو كنفسيتو ، 
يعاقب باٟتبس من ثبلثة أشهر إٔب سنة كل متسوؿ، حىت ك ـ.ج ـ بنصها "  327 الفصلكىذا ٔتوجب  

 اَلتية : ستجدل بإحدل الوسائلإلو كاف ذا عاىة أك معدما، 
 التهديد. ستعماؿإ - 1
 عاىة. دعاءإ التظاىر با١ترض أك - 2
 ستصحاب طفل صغَت أك أكثر من غَت فركعو.إ تعود - 3
 مالكو أك شاغلو. إذف الدخوؿ إٔب مسكن أك أحد ملحقاتو، دكف - 4

                                                           
 ظركفو  أك تكوف  لو  عرضة  أك  خطر  ُب  أمنو  أك  تربيتو  أك  أك أخبلقو  صحتو  تكوف  الذم  الطفل ":  خطر  ُب  الطفل - " 195

  أك  النفسية  أك  البدنية  سبلمتو بيئة تعرض  ُب  يكوف  أك  ا١تضر ٔتستقبلو  أك  اتمل  يعرضاه للخطر  أف  شأهنما  من  سلوكو  أك  ا١تعيشية
 . للخطر  الًتبوية

 : للخطر  الطفل تعرض  اليت  اٟتاالت  ُتب  من  تعتّب
 عائلي  سند  دكف  كبقائو  لوالديو  الطفل  فقداف -  
  التشرد  أك  لئل٫تاؿ  الطفل تعريض - 
  التعليم  ُب  ْتقو  ١تساس ا - 
 للتسوؿ".  تعريضو  أك  بالطفل  التسوؿ - 
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الصغار، أك  أكالد٫تا من الزكج ك زكجتو أك األب ك األـ ك مكونا التسوؿ ٚتاعة، إال إذا كاف التجمع -5
 يقود٫تا. األعمى أك العاجز ك من

يعاقب  تقضي بأنو " ـ.ج. ـ كالىت 330  الفصلكٔتوجب ٣تاؿ  أكسع لصور اٟتماية  ما أكرده  ب     
باٟتبس من سنة أشهر إٔب سنتُت األب أك األـ أك الوصي أك ا١تقدـ أك الكافل أك ا١تشغل كعلى العمـو كل 

أك  ا١تكفوؿ من لو سلطة على طفل أك من كاف يقـو برعايتو، إذا سلم، ك لو بدكف مقابل، الطفل أك اليتيم
تقل سنو عن ٙتاف عشرة سنة إٔب متشرد أك متشردين أك الطفل ا١تهمل ا٠تاضع للكفالة أك ا١تتعلم الذم 

 متسوؿ أك متسولُت.
أك الطفل ا٠تاضع للكفالة أك ا١تتعلم الذم  ا١تكفوؿ تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أك اليتيم

تقل سنو عن ٙتاف عشرة سنة أك ٛتل غَته على تسليمو على متسوؿ أك متسولُت أك متشرد أك متشردين أك 
ضو على مغادرة مسكن أىلو أك الوصي عليو أك ا١تقدـ عليو أك كافلو أك مشغلو أك الشخص الذم يقـو حر 

 ."برعايتو، ليتبع متسوال أك متسولُت أك متشردا أك متشردين
ٯتلك القضاء سلطة تقدير مدل تأثَت تصرفات معينة أك مدل تشكيلها ألضرار  ألجل ذلك كلوك     

كجوب إٗتاذ تدابَت  ا١تتابعة اٞتزائية على الفاعلُت، كبالتإب ستلـز تطبيق أحكاـمعنوية على األبناء حىت ت
 اٟتماية على األبناء . 

 ثانيــا

 في حالة إتخاذ تدابير الحماية والتهذيب      

اٞتزائية على الوالدين يكوف بإعتماد السلطة التقديرية للقاضي اليت ٘تكنو من  ةإف ترتيب ا١تسؤكلي     
ٖتديد القصد اٞتنائي كجودا أك عدما، كتسمح لو بأف يستنتج أف ذلك يؤثر على صحة أك أمن أك أخبلؽ 

عريضهم األكالد أك ال يؤثر كبالتإب ترتيب ا١تسؤكلية اٞتزائية كٖتقيق اٟتماية ا١تعنوية لؤلكالد كعدـ ت
 .196للخطر
كلضماف اٟتماية القضائية للطفل ا١تتعرض لئلساءة كالعنف ضمن التشريع التونسي يقـو قاضي     

األسرة ّتمع ا١تعلومات كإجراء األْتاث ك٭تدد التدابَت الوقتية كيصدر األحكاـ ُب شأف القضية. كما يتابع 
 لف ا١تصاّب اإلجتماعية. اٟتالة ا١تعركضة عليو عن طريق مندكب ٛتاية الطفولة أك ٥تت

                                                           
 .406، السابق اإلشارة إليو ص .1761/12، فهرس رقم 25/04/2012ج،ػ  ٤تكمة جيجل، ؽ   196
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كقد إعتمد ا١تشرع اٞتزائرم تدابَت أكثر كفالة للحماية ا١تعنوية لؤلبناء من خبلؿ إعتباره ا١تصلحة    
 أف كاليت تقضي بأنو "٬تب ٖتت غاية الفضلى للطفل ا١تقررة ٔتوجب ا١تادة السابعة من قانوف ٛتاية الطفل

 ذيتخ دارمإأك  قضائي قرار أك حكم أك تدبَت أك إجراء كل من للطفل الغاية الفضلى ا١تصلحة تكوف
 . بشأنو

كاحتياجاتو  كصحتو كسنو جنسو سيما ال للطفلالفضلى  ا١تصلحة تقدير ُب اإلعتبار بعُت يؤخذ     
 . بوضعو" ا١ترتبطة اٞتوانب العائلي كٚتيع كسطوك  كالبدنية كالعاطفية  كالفكرية  ا١تعنوية
كذلك من خبلؿ إعتماد اٟتماية اإلجتماعية كاليت تعتمد كجود ىيئات كمؤسسات تتكفل بتوفَت      

ىذه اٟتماية من جهة، كإعتماد اٟتماية القضائية من جهة أخرل بإعتماد مؤسسة قاضي األحداث 
تدابَت التسليم أك من نفس القانوف كا١تتمثلة أساسا ُب  36ك  35كاَلليات ا١تمنوحة لو  ٔتوجب ا١تادتُت 

 .الوضع، كىذا ما ٯتكن أف يكوف موضوع ْتث مستقل
كبناء على ما سبق يتبُت أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت قد تعرضوا إٔب عػػدة من ا١تسائل اليت ٘تس مػركز األسرة     

بغية تقرير نوع من اٟتماية، ٔتوجب  نصوص جزائية ٤تل الدراسػة ال ٯتكنها أف تستوعب كل التفاصيل 
للطبيعة ا٠تصوصية ٢تذا الكياف اإلجتماعي ا١تصحوب بتطور ظركؼ  ا١تتعلقة ْتماية األسرة، كىذا نظرا ن

 .197اٟتياة اإلنسانية ككل
حيث أف القاعدة القانونية ٖتتاج إٔب أف يدرؾ ا١تراد منها، كقد تكوف من الوضوح ْتيث ال ٖتتاج إال     

من الغموض ْتيث ٖتتاج إٔب إعماؿ العقل كا١تنطق  للحد ا١تعقوؿ من الثقافة القانونية، كقد تكوف
بأخذ أسلوب التفسَت على أنواعو،   198كإستخداـ كسائل متنوعة للوصوؿ إٔب القصد اٟتقيقي للمشرع

 الفقهي كالقضائي كالتشريعي. 
كإف ىذه اٟتماية ال تكوف مؤكدة إال بتقرير نوع من الضمانات كاليت تتمثل ُب  إجراءات ا١تتابعة      

ا٠تاصة كاليت  ٭تكمها معيار طبيعة العبلقة األسرية ُب ىذا الطابع ا١تميز من اٞترائم، ٔتا ٭تفظ لؤلسرة 
إستمراريتها ك اليت كاف صر٭تا ُب معاٞتتها كتناك٢تا دكف إغفاؿ، ٣تنبا مطبق القاعدة القانونية مسألة البحث 

 ا٘ب.عن مقاصد كحكمة ا١تشرع ُب ذلك. كىى ٤تل قراءة ُب الباب الث
 

                                                           
 .15حسن الساعاٌب،ا١ترجع السابق، ص.  -197
 . 74، ص. 2007د.ـ.ج، كىراف،  ،1العاـ لقانوف العقوبات، ط  باسم شهاب، مبادئ القسم - 198
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تعد طبيعة العبلقة األسرية  أداة إلنسجاـ أفراد آّتمع كإنتشار ا١تودة كالرٛتة بينهم، إما كأف تنقلب         
إٔب كسيلة إلنتشار الفاحشة كالكراىية، فإف ذلك كحده كاؼ لتعميق ا٢توة بُت أفراد آّتمع الواحد الذم 

جزائية غايتها ٖتقيق الردع العاـ كباقي اٞترائم  خاصة إذا طبعة ٔتتابعات  1سيتأثر أمنو كإستقراره ال٤تالة 
دكف النظر إٔب خصوصية أطراؼ كعناصر العبلقة ضمنها ك ضماف بقاء العبلقات األسرية قائمة، كفق ما 

من الدراسة كاليت التكتمل مشولية فكرهتا إال من خبلؿ إستكماؿ إستظهار عناصر  ؿنظرناه بالباب األك 
 إجرائي. اٟتماية اٞتزائية من منظور

اإلجراءات كاحدة إذ ٧تد ا١تشرع اٞتزائي ا١تغاريب خص بعض اٞترائم بقواعد إجرائية خاصة، كوف        
كرغبة منو ُب فتسهيبل منو للضحية ُب متابعة اٞتا٘ب كنظرا للمصلحة اليمنتهكة،  بالنسبة ١تعظم اٞترائم

 .2جاء ىذا التخصيص اإلجرائي اٟتفاظ ما أمكن على كياف األسرة

كال تكتمل ىذه الغاية التشػريعية إال من خبلؿ ٖتقيق غايتها ا١توضوعية كىي من صميم عمل القاضي      
، كاليت ٗتتلف لديو ْتسب كل قضية كالظركؼ ايطة ّٔا من جهة كصلتها ا١تباشرة با١تسائل النفسية 

كتأسيس قواعد رارىا كاإلجتماعية من جهة أخرل ، ُب مواجهة كل عارض مهدد ١تصاّب األسرة كإستق
اٞتديدة  ستيعاب التحوالتإكا١تساكاة ُب نطاؽ  كاإلنصاؼاألسرية مبنية على العدؿ  ستقرار قوية للخليةإ

 . نفتاحو على ايط الدكٕب ا٠تارجيإاليت يعرفها آّتمع ا١تغاريب ك 
ن جػهة )الفصل األكؿ(، كعناصر ىذه الغػػاية  يكوف بالنظر لتػحريك الدعول العموميػة كمباشرهتا م      

 .كاألخذ ٔتعيار الرابطة األسرية كسبب لتقييد ا١تتابعة اٞتزائية كتقػدير العػقاب من جهة ثػانية )الفصل الثا٘ب(

 

 

  

                                                           
  .01ٝتَت العمارل، ا١ترجع السابق، ص.  - 1
2
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 الفصل األول
 معيار الرابطة األسرية كمحدد لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها 

نصوص  إطارالنيابة العامة ُب  أف يعهد إٔب الضمانة األساسية ٟتمايػػة حقوؽ الدكلة ك األفراد  إف     
ُب ٖتريك الدعول العمومية ك مراقبة كوهنا صاحبة اإلختصاص األصيل ،  جزائية مباشرة الدعول العمومية

  .الدعول العمومية عتبارىا صاحبة السيادة علىإحُت صدكر حكم فيها ك تنفػيذ مقتضياتو ب إٔبسَتىا 
التفويض ا١تعطى ٢تا من قبل آّتمع حق مػػػتابعة اٞتناة ك  إطارا١تشرع ُب  إليهافهي اٞتهة التػي أككل      

على قضاء اٟتكم ك ا١تطالبة بتوقيع العقاب عليهم ك ٦تارسػػػػة الطعن ُب األحكاـ الصادرة ضدىم  إحالتهم
اإل أف طبيعة اٞترائم ا١تاسة باألسرة ٕتعل الوضع ٥تتلف من حيث إجراءات  ،3ك تنفيذىا ُب حقهم 

  .4ا١تباشرة
سرعة ُب اإلجػراءات متمثلة ىذه التسهيبلت ُب قواعػد إٗتاذ تطلب األمر  فمن األ٫تية ٔتا كاف،   

ائم اددة ) ا١تبحث األكؿ(، ككذا إجراءات ٖتريك كمباشرة الدعػول العمومية، ُب بعض اٞتػر  اإلختصػاص
 بالقانوف )ا١تبحث الثا٘ب(، ك إعتماد قػواعد إثبات خاصة كقيد على ا١تتػابعة اٞتزائية ) البحث الثالث(.  

 المبحث األول
 قـواعد اإلختصاص الخـاصة وإجراءات التكليف المباشر بالحضور   

 للجلسة كآلية للحماية
أف تكوف عناصر كىي ا١تعركضة أمامها كفق  لقضاياللفصل ُب ااٞتزائية ختصاص اكمة إيتحدد       

 دباإلظافة إٔب إنعقا أف تكوف ٥تتصة بالنسبة لنوع اٞترٯتة اليت تنظرىا، ك ٥تتصة بالنسبة للمتهم ااؿ إليها
أم كفقا إلختصاص الشخصي  .معلى ا١تتهٔتكاف كقوع اٞترٯتة أك ٤تل إقامة أك مكاف القبض اإلختصاص 

كبإعتبار ىذا التخصيص ٔتوجب ىذه القواعد فإنو كجب إعتماد  )ا١تطلب األكؿ(الي أك النوعي أك 
 األيات إجرائية تتناسق معها كإجراءات التكليف ا١تباشر باٟتضور للجلسة )ا١تطلب الثا٘ب(

 

                                                           
3
  .63، ص. 2005، ا١تغرب، سبل -أزناسن بٍت  مطبعة ،1ا١تتابعة الزجرية كإشكاالهتا العملية، ط  ،ٛتيد ميموف - 

4
 .06فهمي مصطفى ٤تمود، نورا٢تنا إبراىيم،ا١ترجع السابق، ص.  - 
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 المطلب األول
 قواعد اإلختصاص الخاصة

اص الي كاإلختصاص النوعي كٓب كتفصيل ذلك  ُب نظر اٞترائم ا١تاسة باألسرة ٭تكمو كل من اإلختص
 ٧تد اثر أك ٘تييز ُب نظر اٞترائم األسرية بإعتماد اإلختصاص الشخصي ضمن ٚتيع التشريعات ا١تغاربية .

سواء كانت ٤تكمة تبعا لنوع اٞترٯتة اليت تنظر فيها يكوف ختصاص النوعي للمحكمة إلا كعليو فإف       
خالفات كما يشملو موضوعنا ضمن عنصر اإلختصاص النوعي ما اٞتنايات أك ٤تكمة اٞتنح أك ٤تكمة ا١ت

تعلق بإعتماد اَللية اإلجرائية ا١تتعلقة بالتكليف ا١تباشر للحضور للجلسة ضمن ما ىو مشموؿ من جرائم 
ماسة باألسرة، كتفاكت التشريعات ا١تغاربية ُب إعتماد ىذا التخصيص اإلجرائي،  ٓتبلؼ حالة إنعقاد 

ختصاص الي للمحكمة ٔتكاف إليتحدد اإذ  الذم جاء كاضحا كمتمايزا ضمنها، اإلختصاص الي
 كٔتكاف القبض.أكٔتحل إقامة ا١تتهم أكقوع اٞترٯتة 

كاليت خصها  ىذه اٟتاالت الثبلثة اليت تكوف فيها اكمة ٥تتصة ٤تليا بنظر الدعول االة عليها        
5التخصيص اإلجرائي ا١تشرع اٞتزائي اٞتزائرم بوضوح بنوع من

بإقراره قواعد أخرل ٗتدـ مصلحة األسرة   
كذلك ُب حالة الشخص ا١تستفيد من النفقة، خركجا عن القاعدة العامة لئلختصاص الي )اإلقليمي( 
اكم اٞتنح، كىذا خبلفا لباقي التشريعات ا١تغػاربية اليت ٓب تػكن على قدر كبَت من التمييز كاليت أخضعت 

قانوف اإلجراءات اٞتزائية، كاليت ٔتوجبها  329اعد العامة لئلختصاص،  ٘تاـ ما ىو ٤تددة ُب ا١تادة ذلك للقو 
ا١تكاف الذم  كٗتتص ٤تليا بالنظر ُب الدعاكل العامة، ٤تكمة ٤تل اٞترٯتة أك ا١تكاف الذم يقيم فيو ا١تتهم، أ

 القي فيو القبض عليو أك على أحد شركائو .
 ا١تنتصب اٞتمهورية ككيل بالتتبعات تعهد"  ـ.إ.ج.ت من 27 الفصلتونسي ٔتوجب  ككفق التشريع ال      

 األخَت إقامتو ٤تل بو الذم با١تكاف أك فيو ا١تظنوف مقر بو الذم با١تكاف أك اٞترٯتة فيو رتكبتإ الذم با١تكاف

ختصاص،مع مراعاة مقتضيات القسمُت األكؿ إليرجع ا"  259ا١تادة ك  ."عليو فيو عثر الذم با١تكاف أك
                                                           

من ؽ إ  252كلقد نصت ا١تادة  .186، ص. 2006، دار ىومو، اٞتزائر، ٤2تمد حزيط، مذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم، ط   - 5
من ؽ إ ج االختصاص الي  329كما حددت ا١تادة .ختصاص آّلس القضائيإيات الذم يتحدد بدائرة اختصاص الي كمة اٞتنإلج على ا

ختصاص إما ٔتكاف كقوع إلكمة اٞتنح كا١تخالفات ٔتكاف كقوع اٞترٯتة كٔتحل إقامة ا١تتهم كٔتكاف القبض. أما بالنسبة للمخالفات فيتحدد ا
فيكوف ٥تتصا ٤تليا ٔتكاف كقوع  -قاضي األحداث-أما قسم األحداث.ا١تخالفة أك ٔتحل إقامة ا١تتهم ألنو ال ٬توز القبض على ا١تتهم ُب ا١تخالفات

 من 32 ادةاٞترٯتة أك ٔتحل إقامة اٟتدث أك كالديو أك كصيو أ ك با١تكاف الذم عثر فيو عليو أك با١تكاف الذم أكدع بو مؤقتا أك هنائيا ٔتوجب ا١ت
 .قانوف ٛتاية الطفل
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رتكاب اٞترٯتة، إكالثا٘ب من الكتاب السابع من ىذا القانوف إٔب اكمة اليت يقع ُب دائرة نفوذىا إما ٤تل 
كإما ٤تل إقامة ا١تتهم أك ٤تل إقامة أحد ا١تسا٫تُت أك ا١تشاركُت معو ُب اٞترٯتة، كإما ٤تل إلقاء القبض 

 ."، كلو كاف القبض مًتتبا عن سبب آخرعليهم أك على أحدىم

كٯتكن تناكؿ قواعد اإلختصاص فيما يتعلق ّترائم األسرة ضمن التشريع اٞتزائرم كىذا كفق ما يسايره       
من تقارب تشريعي مغاريب، من خبلؿ معرفة اإلختصاص الي) الفرع األكؿ( كا١تشار إليو صراحة ُب جرٯتة 

ق باٞترائم ا١تعينة بالنظر كفق إجراءات عدـ تسديد النفقة، ٍب التطرؽ إٕب فكرة اإلختصاص النوعي فيما يتعل
 التكليف ا١تباشر )الفرع الثا٘ب(.

 الفرع األول
 اإلخـتصاص المحـلـى 

ؽ.ع اٞتزائرم ُب فقرهتا األخَتة، على أف يكوف إختصاص النظر ُب جرٯتة  331فقد جاء با١تادة       
من  دموطن أك ٤تل إقامة ا١تستفياإلمتناع عن تسديد نفقة مقررة قضاء ٔتوجب حكم أك أمر، كمة 

النفقة، أك الشخص ا١تنتفع با١تعونة. كمعٌت ىذا أنو إذا أراد شخص مطالبة شخص آخر من أقاربو أكمن 
، فإف من حق ا١تدعي أف يستدعي ا١تتهم  6أسرتو بتسديد نفقة أك مساعدة مالية مقررة قضاء ك قانونا

اكمة اليت يوجد بدائرة إختصاصها سكن ا١تدعي ا١تعتاد، أك  كيقاضيو جزائيا عن طريق النيابة العامة، أماـ
 ٤تل إقامتو إف كاف لو ٤تل إقامة مؤقت معركؼ.

ختصاص إٔب اكمة اليت يقيم بدائرهتا إلا منح الذم قره ا١تشرع ا١تغريبأكىو نفس اإلختصاص الذم       
7الشخص ا١تهمل أك ا١تستحق للنفقة

إٔب جانب  " كاليت تنص على أنو ـ.ج من  481ا١تادة  ٔتقتضى  
ختصاص العادية، فإف اكمة اليت يقيم بدائرهتا الشخص ا١تهمل، أك إلااكم ا١تختصة طبقا لقواعد ا

 ".479ك 480ا١تستحق للنفقة، ٗتتص ىي أيضا ُب الدعول ا١ترفوعة إليها تنفيذا ١تقتضيات الفصلُت 

 ا١تختصة إقليميا اكمة ٖتدد مكرر من  ـ.ج.ت ٓب 212 ا١تادة فإف، التونسي ا١تشرع ٓتصوص أما        

 اإلجراءات اٞتزائية كأماـ ىذا الوضع كجب إعتماد  األحكاـ ا١تقررة بقانوف ُب قضايا عدـ تسديد النفقة،

أعبله أف اإلختصاص  ا١تادة ُب الواردة العبارة خبلؿ من اإلقليمي . إذ  يتبُت لئلختصاص التونسي اددة
                                                           

 . 163بوسقيعة أحسن، الوجيز ...، ا١ترجع السابق، ص.   - 6
 . 146ص.  ،2003 ،الدار البيضاء ،، مطبعة النجاح اٞتديدة3ط ، -القسم ا٠تاص -القانوف اٞتنائي ا١تغريب، العلميعبد الواحد  - 7
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عتمد ا١تشرٌع كقد إ .با١تعونة ا١تنتفع أك النفقة قبض لو الشخص ا١تقرر إقامة ٤تل أك موطن كمة قدينع
 كفق٣تلة ا١ترافعات ا١تدنية كالتجارية معيار مقٌر ا١تطلوب  كفق اليختصاص إلم اينظتالتونسي كمبدأ عاـ 

 .8آّلةمن  30نص الفصل 
 ٔتوجبا منو على الدائن ا١تستحق للنفقة، فقد ٗتٌلى ا١تشرع التونسي كنظرا لصبغتها ا١تعاشية، كتيسَتن     

من ٣تلة ا١ترافعات ا١تدنية كالتجارية عن ىذا ا١تبدأ كترؾ ا٠تيار للدائن ُب رفع دعواه إما أماـ  36الفصل 
 .9اكمة اليت ّٔا مقر ا١تطلوب، أك أماـ اكمة اليت ّٔا مقره األصلي

من قانوف ا١تسطرة ا١تدنية أف تقاـ دعول النفقة أماـ ٤تكمة  28كجعل ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب الفصل     
 .10موطن  أك ٤تل إقامة ا١تدعى عليو أك موطن أك ٤تل إقامة ا١تدعي بإختيار ىذا األخَت

 أوال
 الغاية من تقرير اإلختصاص المحلي  

ا١تكاف الذم القي فيو القبض عليو أك على  كيقيم فيو ا١تتهم، أإف إعتبار ٤تل اٞترٯتة أك ا١تكاف الذم      
ىذا ا١تكاف  لئلختصاص الي، قائمة بداية على ٤تدد مكاف اٞترٯتة كوف أف  أحد شركائو عناصر ٤تددة

كاٟتكم كالعقاب أكثر  ضمنو أثار اٞترٯتة كالشهود أسهل أفك  ك إظطراب األمن العاـ فيوخبلؿ إحدث 
االطمئناف للناس بأف العدالة ٖتققت كذلك  تضمن ااكمة ضمنو إعادة رادعان كزجران بالنسبة لآلخرين ك

كىي نفس الغاية ُب األخذ ٔتعيار ا١تكاف  ،من خبلؿ ا١تعرفة اليومية كا١تستمرة ألحواؿ التحقيق كااكمة
 .11رةإلنعقاد اإلختصاص ضمن اٞترائم ا١تاسة باألس

                                                           
 ا١تطلوب شخصا كاف أك ذاتا معنوية، تلـز ٤تاكمتو لدل اكمة اليت بدائرهتا مقره األصلي أك مقره ا١تختار". " - 8
9

 .186، ص.  2008، دار النشر ا١تغربية، ٤3تمد األزىر، شرح مدكنة األسرة، ط   - 
10

 .43. ، ص2006، مطبعة النجاح اٞتديدة، 1، ط1إدريس العبلكم، الوسيط ُب شرح قانوف ا١تسػطرة ا١تدنية، القانوف القػضائي ا٠تػاص،ج  - 

11
من قانوف  27جاءت الغاية من تقرير اإلختصاص الي بالقضايا ذات الطابع ا١تد٘ب ضمن التشريع ا١تغريب كاضحة ٔتوجب ما قرره  الفصل  - 

و، ك مدعي عليمد٘ب مغريب، على جعل اكمة ا١تختصة ٤تليا للنظر ُب النزاع، اكمة اليت يقع ُب دائرهتا القضائية، ا١توطن اٟتقيقي أك ا١تختار لل
ول ىذا شيء طبيعي ٬تعل توازنا بُت طرُب النزاع، فا١تدعي ىو الذم يقيم الدعول ك ٬تّب ا١تدعى عليو إٔب ساحة القضاء، ٮتتار زمن رفع الدع

بعدما يهيئ نفسو ككثائقو ك حججو، فكاف من العدؿ ك اإلنصاؼ ك تكافؤ الفرص أال ٬تر ا١تدعي عليو إليو بل يذىب ىو إٔب ٤تكمة ىذا 
 خَت، لذلك كحفاظا على ىذا التوازف جعل ا١تشرع االختصاص الي إٔب ٤تكمة ا١تدعي عليو، باإلضافة إٔب أف األصل ىو براءة الذمة ك ٬تباأل

 .أف يعتّب ا١تدعي عليو برمء الذمة إٔب حُت ثبوت ملء ىذه الذمة ٔتقتضى حكم هنائي
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إال أف ذلك ليس ّٔذه البساطة لعدـ كجود ضابط ُب ٖتديد مكاف كقوع اٞترٯتة،ىل على أساس حالة      
كقد   كقعت ُب كل ٤تل كقع فيو عمل من أعماؿ البدء ُب التنفيذا١تاسة باألسرة تعتّب اٞترٯتة ف الشركع ؟

. أك على أساس طبيعة ٤تكمة ٭تصل بأف أعماؿ التنفيذ تتحقق ُب أكثر من مكاف  كٗتتص بو أكثر من
عتياد كاٞترائم إلستمرار كُب جرائم اإلاٞترائم ا١تستمرة يعتّب مكانا للجرٯتة كل ٤تل تقـو فيو حالة ااٞترٯتة ف

فاٞترٯتة الوقتية يكوف مكاهنا الذم كقع  ا١تتتابعة مكانان للجرٯتة كل ٤تل يقع فيو أحد األفعاؿ الداخلة فيها
 .وف ٤تبل ٢تافيو الفعل التنفيذم ليك

 ،12ختلف مكاف كقوع الفعل عن مكاف حدكث النتيجة، أعتّب كل من ا١تكانُت ٤تبلن لوقوع اٞترٯتةإكإذا    
كُب اٞترائم السلبية تعتّب كاقعة ُب ا١تكاف الذم كاف ٬تب أف ينفذ فيو العمل أك السلوؾ الذم يفرضو 

 .القانوف 
ىو ا١تكاف الذم يقيم الشخص عادة ك إقامة ا١تتهم  لي ٔتكافا صكقد جاء ادد الثا٘ب لئلختصا         
ستقرار كا٢تدؼ من جعل ٤تكمة ٤تل إقامة ا١تتهم ٥تتصة ذلك من أجل معرفة حقيقة الفاعل إلفيو بنية ا

كسلوكياتو كسوابقو القضائية كماضيو ككما يكوف اٟتكم عليو أثر على أكلئك الذين من أمثالو ُب الوسط 
 كحالة اٞترائم ا١تاسة باألسرة .البيئي الذم يكوف فيو كتربطو عبلقة ّٔم ،  

نتقل بعد ذلك من ا١تكاف الذم يقيم إرتكاب اٞتريػمة كلو إختصاص ُب ىذا آّاؿ بوقت إلا كيتحدد     
فيو إٔب أم مكاف آخر، كإذا تعددت أمكنة إقامة ا١تتهم ، كانت ٚتيع ااكم اليت تتبعها ىذه األمكنة 

 . ٥13تتصة باٞترٯتة 
بعض  العثورعلى ُب ٯتكن أف يساىما١تتهم لقبض فيو على بااكمة ا١تختصة باإلظافة  إٔب أف إعتبار     

ال تستدعي نقل ا١تتهم إٔب مكاف بسيطة  األدلة اليت تساعد القاضي ُب معرفة اٟتقيقة أك ألف اٞترٯتة تكوف
د يتعذر معرفة مكاف ػ٤تكمة أخرل أك يكوف من ا٠تطورة نقل ا١تتهم من مكاف إلقاء القبض عليو أك ق

14رتكاب اٞترٯتةإ
       .

 

                                                           
12

  . 48 .ص  ،2001، الرباط، مكتبة دار السبلـ ، 1ط  ،ص ا١تغريبدركس ُب القانوف القضائي ا٠تا ،عبد الوىاب ا١تريٍت  - 

 ،البيضاء ،الدار مطبعة النجاح ،1ج   ، سلسلة ا١تكتبة القانونية، شرح قانوف ا١تسطرة ا١تدنية ك التنظيم القضائي ، عبد العزيز توفيق  - 13
  . 101 .ص،1995

 .63 .ص ،2005 ،  دار القلم ، 1ط  ، 1الكتاب، القانوف القضائي ا٠تاص ،٤تمد اجويب - 14
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 كجاء تقرير ىذا اإلجراء كلو ضمن تفصيلو ُب حالة جرٯتة عدـ تسديد النفقة  ألجل  ٖتقيق       

كيعٌد ىذا ا٠تيار ُب حٌد ذاتو  اٟترص على ٗتفيف العبء كتفعيل ٛتاية الدائن بالنفقة كضماف حقو فيها.
     الضمانات اليت ٭تيطها ا١تشرٌع بدين النفقة. ضامنا آخر من

 ـار ا١تمنوح لرافع الدعول يوفر لو ٛتاية أكثر، باإلضافة إٔب أنو ٬تنبو عند رفع الدعول أماكىذا ا٠تي    
 .15نتقاؿ إٔب اكمة اليت يوجد بدائرهتا موطن ا١تدعى عليوإل٤تكمة ٤تل إقامتو نفقات ا

إٔب ذلك فللدائن بالنفقة أف يطلب أيضا اٟتكم بالتعويض عما ٟتقو من ضرر بسبب  ةباإلضاف     
 اإلمتناع عن دفع النفقة اكـو ّٔا طيلة ا١تٌدة ا١تقررة لقياـ اإلمتناع.  

كتأكيد ذلك  ضمن العمل القضائي ما جاء بقرار للمحكمة العليا ) آّلس األعلى سابقا ( بتاريخ        
للنفقة، ألف ؽ.ع ُب صاّب ا١تستحقُت  331بأف " ا١تشرع أتى بالفقرة األخَتة من ا١تادة  1982جواف  01

ىؤالء ا١تستحقُت يكونوف ُب الغالب من العجزة، كالزكجة كاألكالد ككذلك الوالدين عند كّب٫تا، كذلك 
ين من دلكي ال يتحتم عليهم التنقل ا١تتعب إٔب جهات قضائية بعيدة عن سكناىم، كعلى ىذا فللمستفي

٦تا يوحي بالبحث عن مدل تعلق ىذا. 16ىذه الفقرة، كحدىم اٟتق ُب التمسك ّٔذا الدفع دكف غَتىم "
  اإلختصاص الي بالنظاـ العاـ .

 ثانيــا
 مدى تعلق اإلختصاص المحلي بالنظام العام 

بأف القواعد اإلجرائية ا١تنصوص عليها ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية من  بداية  حيث إنو من ا١تعلـو      
    .ألهنا تتعلق بالنظاـ العاـ ى ٥تالفة ما جاءت بو تفاؽ علإلالقواعد اَلمرة اليت ال ٬توز لؤلطراؼ ا

قتصادية أك إكالنظاـ العاـ ىو القيم كا١تبادئ العليا ُب آّتمع سواء كانت ىذه ا١تبادئ سياسية أك       
ٖتقيق العدالة اٞتنائية كحسن إدارهتا من ا١تبادئ القضائية اليت  أفجتماعية أك دينية أك قضائية ، كحيث إ

ختصاص بشىت أنواعو يتعلق بالنظاـ إلختصاص كأف اإلمن النظاـ العاـ كىذا األمر ٖتدده قواعد اتعتَت 

                                                           
15
 ٤تمد مرزككي، السياسة اٞتنائية ُب ٣تاؿ األسرة كاألحداث كمساعدة الضحايا ندكة: السياسة اٞتنائية با١تغرب كاقع كآفاؽ، نظمت ٔتكناس، - 

 . 12، ص.  4-3دد ع، 2004 ، آّلد األكؿ، منشورات ٚتعية نشر ا١تعلومات القانونية كالقضائية  2004ديسمّب  11-10 -9أياـ، 
، مشار إليو ُب أحسن بوسقيعة ، قانوف العقوبات ُب ضوء ا١تمارسات القضائية، 23000، ملف رقم 01/06/1982آّلس األعلى، غ.ـ،  - 16

 .149، ص .2008 -2007منشورات بَتٌب، دإب إبراىيم ، اٞتزائر، 
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العاـ ألهنا ىذا التنوع تقرر من أجل مصلحة آّتمع بشكل عاـ كليس ١تصلحة ا٠تصـو اليت ال يعتد ّٔا ُب 
 ختصاص .إلتقرير قواعد ا

ال ٬توز للخصـو االتفاؽ على  نتائج أنوالعاـ  يًتتب على اعتبار قواعد االختصاص من النظاـإذ      
 ٥تالفتها صراحة أك ضمنان سواء كاف بالتعديل أك اإللغاء .

 كختصاص من الدفوع اٞتوىرية يتوجب على اكمة الرد عليو إليعتّب الدفع بعدـ ا باإلضافة إٔب أنو     
٭تق .كُب ا١تقابل  عليها الدعول ختصاص ُب أية حالة كانت إل٬توز لكل طرؼ ُب الدعول الدفع بعدـ ا

للمحكمة من تلقاء نفسها كدكف طلب من ا٠تصـو أف تثَت موضوع االختصاص إذا تبُت ٢تا أهنا غَت 
 ختصاص.إلتقضي بعدـ اف٥تتصة بنظر الدعول 

ختصاص من النظاـ العاـ كبالتإب فإف اكمة إلأف قواعد اقاعدة أف ىناؾ حاالت ٗترج عن  إال     
كما ُب حالة اإلرتباط بُت ختصاصها  إليست ُب األصل من  قضيةستثناء بالنظر ُب إة تكوف ٥تتصة اٞتزائي

اٞترائم للفعل ا١تتعدد األكصاؼ فيأخذ ىنا بالوصف األشد فينعقد اإلختصاص كمة غَت ٥تتصة ُب 
 زائية مثبل . اٞتختصاص إٔب اكمة األقدر على الفصل ُب ا٠تصومة إلمتداد انا جعل إرتباط ىإلااألصل ف

كاليقتصر األمر على حالة اإلرتباط للقوؿ بإمكانية ا٠تركج عن قاعدة تعلق اإلختصاص بالنظاـ العاـ       
ىي مسائل تثور أثناء نظر الدعول اٞتزائية كٮتتص القاضي اٞتزائي ك ١تسائل األكلية فهناؾ حالة  ما يتعلق با

موضوع الدعول كذلك طبقان لقاعدة أف قاضي الدعول بالفصل فيها كي يستطيع أف يفصل بعد ذلك ُب 
ىو قاضي الدفع ، كأف القاضي األصلي ىو قاض الفرع كبناء على ذلك بأف القاضي الذم ينظر الدعول 

  .اٞتزائية عليو أف يفصل ُب الدفوع اليت تثار أثناء نظر الدعول حىت يتمكن الفصل ُب موضوعها

اإلختصاص الى ّترائم األسرة كمنها جرائم اإل٫تاؿ العائلي ٖتكمو ىذه  كبناء عليو فإف تقرير إنعقاد      
العاـ أك إمتداداهتا ا١تعلقة ْتالة اإلرتباط  أك ا١تسائل األكلية ا١تثارة،  ـاألصوؿ سواء ُب أصلها ا١تتعلق بالنظا

همل أك الشخص ا١تغاريب ا١تشرع بو خص خاصة كأنو إمتياز
ي
نفقة الغذائية كلو ال من ا١تستفيد باألحرل ا١ت

 إذا اإلختصاص بعدـ الغذائية الدفع من النفقة ا١تستفيد عدا ما ألحد ٬توز ال بو،ٔتعٌت يتمسك دكف غَته أف

 .موطنو ٤تكمة أماـ ا١تدين توبع
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للقواعد العامة  وإال أنو ٯتكن التنازؿ عن ىذا اٟتق ا١تقرر قانونا للشخص ا١تستفيد منو، ٓتضوع      
 .17لئلختصاص. فإذا إختػار ا١تتابعة أماـ ٤تكمة موطن ا١تتهم، فبل ٬توز ألحد الدفع بعدـ اإلختصاص

ُب حُت أف ا١تمارسات القضائية ضمن القانوف اٞتزائرم أكدت إمكانية إثارة مسألة عدـ         
ة للطرؼ الدائن بالنفقة ك٬تنبو اإلختصاص الى من طرؼ النيابة العامة إذا رأت أف ذلك ٭تقق مصلح

 . 18عناء التنقل ُب ٖتقيق ا١تتابعة اٞتزائية
ؽ.ع.ج ال يصلح، إذا كاف ا١تستفيد من النفقة  331كما ٕتدر اإلشارة إٔب أف ما نصت عليو ا١تادة        

   مقيما با٠تارج، فحينئذ تطبق قواعد اإلختصاص العاـ.
فإف اكمة  ف كل من طرُب الدعول مقيما خارج الببلد التونسية،إذا كاكأعتّب ا١تشرع التونسي أنو       

 ٥تالفة  ، كونو جاء بأحكاـ 19تطبيقا لقواعد اإلختصاص ا١تد٘ب ا١تختصة ىي ٤تكمة تونس العاصمة

 اإلختصاص إٕب األحواؿ الشخصية ٣تلة من مكرر 53 ا١تادة نص ُب يشر ٓب كا١تغريب، إذ اٞتزائرم للمشرعُت

 الكفيل التونسي، ىو كحده اٞتزائية اإلجراءات إٕب قانوف الرجوع علينا يتعُت اٟتالة ىذه ُب كلكن الى،

 .اإلختصاص ىذا بتحديد
،  مع العلم أف ا١تشرع ا١تغاريب ٓب يشَت إٕب إعماؿ قواعد إختصاص ٤تلي خاصة ُب باقي جرائم األسرة      

 أم على ينص ٓب ا١تشرع ا١تغريب  ال اٞتزائرم ك ا١تشرع فبل لؤلكالد. ا١تعنوم اإل٫تاؿ ّترٯتة يتعلق فيما مثبل 

 للمحاكم. اإلقليمي باإلختصاص يتعلق  فيما شيء 
 فكيف كانت نظرتو فيما يتعلق بتحديد اإلختصاص النوعي؟ 

 ثانيالفرع ال
 اإلختصـاص النوعـي 

إف مباشرة الدعول العمومية كفق إجراءات خاصة أك ٖتديدان ١تباشرهتا ُب نوع معُت من اٞترائم ىو       
نتاج فلسفة تشريعية ٖتكمها ضابط ا٠تصوصية اإلجرائية أك إعتماد إعتبار ل أك موضوع اٟتماية لتوفَت 

 بعة اٞتزائية.أكّب قدر من الضمانات اٟتمائية ُب غالبو إجرائي مستوجب ٟتصوؿ ا١تتا

                                                           
 . 163أحسن بوسقيعة، الوجيز...؛ ا١ترجع السابق، ص.   -17

 .429 .ص، 19 ملحق رقم،  15/ 02229، فهرس،  ٤29/09/2015تكمة سيدم عيسى، ٣تلس قضاء ا١تسيلة، قسم اٞتنح،   - 18

19
- Cf.BOURAOUI  . Soukeïna, Droit de la famille et relation, familiales à la lumière des dernierès 

rèformes juridiques, R.T.D, 1993, p. 119.     
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ىذا األمر أخذ طابعو ا١تميز ُب كل من التشريعُت التونسي كاٞتزائرم كفق  ُب كضع اإلختصاص      
عتباره شقا إجرائيا ُب غاية األ٫تية ٔتا كاف، ألنو ٭تدد منذ الوىلة إبالنوعي بنظر اٞترائم ا١تاسة باألسرة  

صل ُب ا١تنازعات ػوعي للمحاكم سلطة الفػالنختصاص إلبا  األكٔب مسار الدعول ُب جانبها الشكلي.
ختصاص كمة معينة كفقا للمعيار النوعي يستند على نوع إلْتسب نوعها أك طبيعتها ، فضابط إسناد ا

 . النزاع
ففي ىذا السياؽ سوؼ نتناكؿ ىذا ا١توضوع كفق مقاربة منهجية ٤تكمة نبتغي من كرائها ٖتليل     

ار طابع التمييز التشريعي ضمن التشريع اٞتزائرم )أكال(  كا٠تصوصية إستضهختصاص كفق إلمقتضيات ا
 اإلجرائية ُب التشريع التونسي )ثانيا(  

 أوال
 طـابع التمييز بالتشريع الجزائري 

خص ا١تشرع اٞتزائرم اٞتزائي  بعض اٞترائم ا١تاسة بنظاـ األسرة بقواعد خاصة ٘تثلة ُب إمكانية       
مباشرة الدعوم العمومية فيها كفق إجراءات اإلستدعاء ا١تباشر ٦تا يعّب عنو بئلختصاص النوعي ا١تتمثل ُب   

دـ تسليم الطفل كجرٯتة إنتهاؾ مكرر من ؽ.ا.ج كىي حالة ترؾ األسرة كحالة ع 337بعض حاالت ا١تادة 
 حرمة ا١تنزؿ، كجرٯتة القذؼ ضمن ما يدخل ُب القذؼ الواقع كا١تاس بالعبلقة األسرية.

٦تا يفهم معو أف األمر إقتصر على جرائم معينة على سبيل اٟتصر مع إستبعاد ا١تخالفات كاٞتنايات      
 .20ا١تاسة بنظاـ األسرة

لى جعل اإلختصاص ُب ٣تاؿ األسرة ، كإضفاء عليو خصوصية ُب كل كقد  حرص  ا١تشرع ا١تغريب ع     
 ث، إال أنو أصبحت تثار إشكالية إستحدا 21ما لو عبلقة باألسرة كْتمايتها كرعايتها ُب إطار القانوف

من ظهَت التنظيم القضائي حيث جاء  2أقساـ قضاء األسرة اليت كردت ُب العبارة األخَتة  ضمن الفصل 
قضاء األسرة ٗتتص ُب " كل ما لو عبلقة برعاية كٛتاية األسرة"،٦تا جعل ىذه العبارة تثَت  فيها أف أقساـ

إشكالية إختصاص قضاء األسرة ُب ا١تادة اٞتزائية أم اٞترائم ا١تاسة باألسرة كجرٯتة ا٠تيانة الزكجية أك غَتىا 
 األسرة ".من اٞترائم األسرية إستناد إٔب عبارة " كل ما لو عبلقة برعاية كٛتاية 

                                                           
 .81ص . فضيل العيش، ا١ترجع السابق،  -20
21

 .54، ص. 2010،مطبعة تبوؾ، مراكش ،3عبد الكرٙب الطالب، التنظيم القضائي ا١تغريب، ط  - 
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األصل أف أقساـ األسرة بالرغم من تواجد النيابة العامة ّٔا، ك إعتبارىا طرفا أصليا ُب قضايا األسرة       
من مدكنة األسرة يستبعد فصلها ُب القضايا اٞتزائية . كبالتإب يبقى اإلختصاص ٥توال للغرفة  3طبقا للمادة 

 اٞتنحية بااكم اإلبتدائية.

مر جاء أكثر مشولية ضمن التشريع التونسي ُب كجوب صدكر حكم يقضى بالنفقة كما إال أف األ     
ىذا األمر الذم قد  22يتطلبو من عمل إجرائي سابق ٟتصولو بإختبلؼ اٞتهات ا١تصدرة لو كطابعو الزمٍت

 يفوت فرصة ٖتقيق اٟتماية اٞتزائية ٟتالة ككضعية الدائن بالنفقة كىذا كفق التفصيل األٌب.

 ثانـــيا
 ضمن التشريع التونسي الخصوصية اإلجرائية 

ُب قضاء النفقات، مرجع أصليا كآخر  النوعي ختصاص إلأكجد القانوف التونسي فيما ٮتص ا     
سابقا على ا١تتابعة اٞتزائية فكلما ٖتقق نتيجة ىذا الطلب تبعو بالضركرة إمكانية حصوؿ ا١تتابعة  ستثنائياإ

 التشريعُت اٞتزائرم كا١تغريب.اٞتزائية ٓتبلؼ 
أصليا ختصاصا مطلقا إمن ٣تلة ا١ترافعات ا١تدنية كالتجارية ،  39الفصل بأسند ا١تشرع التونسي  فقد      

 ُب النظر ُب قضايا النفقات اليت ترفع إٔب قاضي الناحية بصفة أصلية.

و ما أكدتو ٤تكمة التعقيب ُب ستئناؼ، كىإلكينفذ اٟتكم الصادر ُب تلك ا١تادة بقطع النظر عن ا    
 .23العديد من ا١تناسبات

ستدعاء ا٠تصـو لدل قاضي الناحية يكوف بواسطة أحد أعواف اكمة أك بواسطة إكما أف ا١تبدأ ُب       
، كبكل كثيقة من 24كٔتضامُت كالدة األبناء، مرفوقة  بعقد الزكاج الرٝتي  ولالسلطة اإلدارية. كتكوف الشك

 جتماعية كالعائلية.إلفكرة عن حالة الطرفُت ا١تادية كا شأهنا أف تعطي

                                                           
22

ٖتت عنواف الصلح كالتحكيم  2007زىور اٟتر، الصلح كالوساطة األسرية ُب القانوف ا١تغريب كالقانوف ا١تقارف، سلسلة الندكات اٞتهوية لسنة  - 
 2007نوفمّب  2 - 1، قصر ا١تؤ٘ترات بالعيوف، يومي  11كالوسائل البديلة ٟتل النزاعات من خبلؿ إجتهادات آّلس األعلى ، الندكة اٞتهوية 

 .14ا١تطبعة األمنية، ص. 
كنٌظم ا١تشرٌع التونسي ٚتلة  .53 .ص، 1991، 2، ف.ـ.ت، ؽ.ـ.، عدد 1969مام  6، مؤرخ ُب 6712 قرار تعقئب مد٘ب عدد - 23

كما بعده من ـ.ـ.ـ.ت. كتتسم تلك اإلجراءات بآّانية كالبساطة كالسرعة، من ذلك أف  43اإلجراءات ا١تتبعة لدل قاضي الناحية، بالفصوؿ 
أنو جرل العمل على قبوؿ العرائض حىت الدعول ترفع لدل قاضي الناحية بعريضة كتابية، يسلمها ا١تدعي أك من ٯتثلو لكتابة اكمة. إضافة إٔب 

 كلو كانت الطلبات غَت ٤تررة كما ٬تب، بل يكفي ذكر طلب النفقة دكف ٖتديد مبلغها.
24
 ا١تقصود با١تضامُت شهادات ميبلد األبناء.ـ  
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كإذا كانت الدعول مقامة من أصل على فرعو، كجب اإلدالء ٔتضامُت اٟتالة ا١تدنية اليت تثبت عبلقة      
 القرابة الدموية أك ْتكم التبٍت عبلكة على ذلك، مع كل ا١تؤيدات الدالة على فقر األصل كيسر الفرع.

جراءات ا١تتبعة لدل قاضي الناحية ُب النفقات بالسرعة، إذ ال تقتضي سول الوقت البلـز كتتسم اإل     
ستدعاء ا١تطلوب بصفة قانونية. كسواء حضر ىذا األخَت أك ٓب ٭تضر، يصدر القاضي حكمو بعد تلقي إل

نية كالتجارية كما من ٣تلة ا١ترافعات ا١تد 39نص الفصل طبقا ل  ،اٞتواب منو كا١تؤيدات اليت أدٔب ّٔا ا١تدعي
 ستئنافو أك تعقيبو. إعلى اكـو ضٌده إال اإلذعاف للحكم كتنفيذه بصفة فورية بغض النظر عن 

مكرر من ـ.أ.ش قياسا على  53اٞتزائية ُب جرٯتة الفصل  متابعةٯتكن أف يكوف ىذا القرار أساسا للك     
 .القرار الفورم الصادر عن قاضي  األسرة

الصادر بنفقة مؤقتة يستمد إلزاميتو من اٟتكم ذاتو كال يتوقف على قناعة ا١تدعى عليو، تنفيذ اٟتكم ف    
فالقرار الصادر عن قاضي الناحية قبل النظر ُب الدعول بصفة أصلية كقبل تقدير معلـو النفقة، ىو حكم 

ذ األحكاـ صادر عن سلطة قضائية لو خاصيات اٟتكم األصلي كتنجر عنو اَلثار اليت تنشأ عن عدـ تنفي
 القضائية.

عتماد ىذا اٟتكم كأساس للتتبع ُب جرٯتة عدـ دفع النفقة كجراية الطبلؽ خاصة كأف إلذلك ٯتكن      
فقضى عمدا شهرا دكف دفع  …مكرر من ـ.أ.ش يعاقب بالسجن "كل من حكم عليو بالنفقة 53الفصل 

شًتاط كجود حكم إكتفى بإكٓب ٭تدد بذلك شكل اٟتكم الصادر ضد ا١تدين ك  ،"…ما حكم عليو بأدائو
 .25عرض ا١تسألة أماـ ٤تكمة التعقيبكٓب تقاض بنفقة حىت يعتمد كأساس للتتبع ُب جرٯتة الفصل ا١تذكور. 

 ستثنائي للمحكمةإلمرجع النظر اٟتكمي ا ىذا فيما يتعلق إذ كاف مرجع النظر أصليا. أما إذا كاف       
تنفذ بأف من ـ.أ.ش" 32الفصل ٔتوجب نص  26قاضي األسرة ينظر الدعولعندما  بتدائية ُب النفقاتإلا

ستئناؼ كالتعقيب، كلكنها قابلة ئلالقرارات الصادرة عن قاضي األسرة على ا١تسودة، كتكوف غَت قابلة ل
 للمراجعة من طرؼ قاضي األسرة ما ٓب يصدر اٟتكم ُب األصل".

                                                           

ٓب  10/2/1994قرار ُب نفقة مؤقتة لؤلبناء صدر ُب جلسة  ،62764،  عدد 18/4/1994حكم مد٘ب صادر عن ٤تكمة ناحية تونس - 25 
 .156 .، ص1995،  2ف.ـ.ت، ؽ.ـ.، عدد  ينفذه ا١تدعى عليو.

26
كا١تتعلق بتنقيح بعض الفصوؿ من ٣تلة األحواؿ الشخصية كألكؿ مرة ُب  1993جولية  12ا١تؤرخ ُب  1993لسنة  74أحدث القانوف عدد ـ  

  .تونس، مؤسسة قاضي األسرة
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27نص ٤تل قرائتُتككاف ىذا ال     
ستعمل إمكرر من ـ.أ.ش، ترل أف ا١تشرع  53فالقراءة األكٔب للفصل  ، 

ستعمل عبارة "قرار" عند حديثو عن إمن ـ.أ.ش  32صلب ىذا النص عبارة "حكم"، ُب حُت أف الفصل 
صبلحيات قاضي األسرة. كقانونا ما يتخذه القاضي الصلحي من قرارات ال تعتّب فنيا حكما قضائيا 

أف  إعتبار مكرر من ـ.أ.ش، كعليو فإنو ال ٬توز  53التإب فإهنا غَت مشمولة بالعبارة الواردة بالفصل كب
 القرار الذم يتخذه القاضي الصلحي حكما قضائيا.

أما القراءة الثانية، فإهنا ترل أف القرار الصلحي ٯتكن أف يعتمد كأساس للتتبع ُب جرٯتة الفصل ا١تذكور      
حكم" الواردة بالفصل "ستحقاؽ النفقة كبالتإب مشموال بعبارة إعتباره حكما قاضيا بإأعبله. ْتيث ٯتكن 

نتظار اٟتكم إنتفاع ٔتقدار نفقة ُب إلعتبار أف ىذا القرار ٮتٌوؿ لؤلكالد كالزكجة اإمكرر ـ.أ.ش، ب 53
القضائي ا١تتصل بطلب الطبلؽ، كعليو فإف ىذه الوسائل الوقتية تعٌد حكما ٖتضَتيا ينصهر هنائيا ُب 

 .28ال يتجزأ منو ااٟتكم القضائي كيصبح جزء
ن فالغاية اليت جعلت ا١تشرٌع ٬تٌرـ عدـ أداء النفقة ىي نفسها، كتصٌح سواء صدر ىذا اٟتكم ع      

بإختبلؼ اإلختصاص  بتدائية أك ٔتثابة القرار ا١تتخذ  ُب الطور الصلحيإل٤تكمة الناحية أك عن اكمة ا
مكرر  53القرار الصادر عن قاضي األسرة ٯتكن أف يعتمد كأساس للتتبع ُب جرٯتة الفصل  النوعي.  أم أف

لقة كبالتإب ٬تب أخذىا على من ـ.أ.ش، خاصة كأف لفظة "اٟتكم" الواردة بالفصل ا١تذكور، جاءت مط
تظهر با٠تصوص ُب الضمانات ا١تمنوحة ٢تذا الدين،  ضركرة كأف دين النفقة ٭تظى بعناية تشريعية إطبلقها.

من ٚتلة األحكاـ نوعيا القرار الصلحي  ًب إستبعادسواء على الصعيد ا١تد٘ب أك اٞتزائي. كعليو فإذا 
بذلك قد أفرغ ىذا القرار من أ٫تيتو  وكرر من ـ.أ.ش، فإنم 53ا١تعتمدة كأساس للتتبع ُب جنحة الفصل 

 ا١تتمثلة خاصة ُب ٘تتعو بالنفاذ العاجل.
بتدائية، ُب أف إلعجل إذا كاف ىذا القرار عاجز لوحده كمن دكف إقراره من اكمة افما فائدة النفاذ ا١ت     

 يكوف أساسا للتتبع ُب جرٯتة عدـ دفع النفقة ؟ 
أف القرار الصادر عن قاضي األسرة ٯتكن أف يكوف  29عتّبت ٤تكمة التعقيبإفقد  كتدعيما لذلك،   

 .مكرر من ـ.أ.ش 53سندا قضائيا للتتبع ُب جرٯتة الفصل 

                                                           
 . 32، ص.2013، 02 عمن ٣تلة األحواؿ الشخصية ، آّلة القانونية التونسية ، 32ساسي بن حليمة، ااكلة الصلحية على معٌت الفصل  - 27
 .كما بعدىا 97 .، ص1998 مارس ،قفصة ،سآب السحيمي،  ٚتلة من الدراسات ُب القانوف ا١تد٘ب، شركة قطيف للطباعة كالتوزيع  -  28
الشريف،  اٟتبيب ، عن ٤تمد83، ص. 1، ؽ.ـ.، ج. 1975 ، 1، ف.ؽ.ـ. ج 10439،، عدد 1975فيفرم  11 ،تعقئب مد٘بقرار  -  29

 .130ا١ترجع السابق، ص. 
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كجهة ينعقد ٢تا اإلختصاص النوعي فإف دائرة األحواؿ الشخصية  أما ُب حالة نظر طلب النفقة أماـ       
كتصدر اكمة ُب النهاية  ،بقية الطلبات اليت تتضمنها قضية الطبلؽنظر ىذه الدائرة  ُب طلب النفقة مع 

كإما أف تقضي إ٬تابيا ُب دعول الطبلؽ، كتقٌرر بالتإب تأييد القرارات  حكمها إما برفض دعول الطبلؽ،
 على حا٢تا أك تقٌرر تعديلها أك مراجعتها ٘تاما. 30ٗتذىا القاضي الصلحيإالفورية اليت 

، يصبح اكـو ضده مدينا، كبالتإب نوعياك ٤تليا م القاضي بالنفقة من اٞتهة ا١تختصة كبصدكر اٟتك     
إذا مٌرت على  مكرر من ـ.أ.ش 53صار ٤تٌل تتٌبع جزائي على معٌت أحكاـ الفصل كإال ملزما باألداء 

 صدكر اٟتكم ا١تدة ا١تنصوص عليها بالفصل ا١تذكور.
كفق نظرة ا١تشرعُت  31فأماـ ىذا التخصيص كجب تفصيل مسألة التكليف ا١تباشر باٟتضور للجلسة     

   ا١تغاربُت فيما يتعلق ّترائم األسػػرة. 

 المـطلب الثاني
 كآلية للحماية إجـراءات التكليف المباشر بالحضور للجلسة  

األصل أف النيابة لوحدىا صاحبة اإلختصاص األصيل ُب ٖتريك الدعول العقابية ُب ٚتيع اٞترائم"       
اٞتنايات ك اٞتنح كا١تخالفات" ، كىي اليت تباشرىا أيضا، كا١تباشرة تقريبا ُب ٚتيع التشريعات تعتّب حكرا 

اّب آّتمع اٞتديرة باٟتماية اٞتزائية. على النيابة العامة، كذلك بإعتبار أف اٞترٯتة تشكل إعتداء على مص
كإذا كانت القاعدة أف القضاء اٞتزائي ال يتدخل كال يتصدل إال للوقائع اليت ٖتيلها النيابة سواء عن طريق 
التحقيق أك مباشرة أماـ اكمة بعد اإلستدعاء ا١تباشر، فإنو ُب أنظمة اإلهتاـ الفردم أك اإلهتاـ ا١تختلط، 

ليو رفع الدعول اٞتزائية على ا١تتهم كيفصل القاضي اٞتزائي ُب ا١توضوع مدنيا كجزائيا، كقد يتؤب آٍّت ع
كقررت إبقاء ىذا اٟتق للمتضرر ُب ٖتريك اٞترٯتة ٛتاية للمصاّب  32إتبعت ىذا النظاـ عدة تشريعات

 الفردية، ماداـ أف الفرد ىو الذم تضرر من اٞترٯتة .
                                                           

30
 .26، ص. 93، عدد ٤2002تمد سبلـ، أ٫تية الصلح ُب النظاـ ا١تغريب ا١تقارف، ٣تلة ااكم ا١تغربية، أفريل  - 
ا١تنصوص عليو ُب أغلب التشريعات حديثا رغم أف ىذه النظرية القانونية ذات جذكر ركمانية كىي من بقايا النظاـ التكليف ا١تباشر باٟتضور  - 31

كما كجد اإلهتامي الذم يعد أقدـ األ٪تاط اإلجرائية نشأة حيث بدأ بّبكز االهتاـ الشخصي ا١تًتكؾ للمتضرر فقط لوحده كىو ما كاف سائدا قدٯتا.  
 كركبا خبلؿ القركف الوسطى أم ُب عصر اإلقطاع كحصيلتو أنو يساكم بُت جهة االهتاـ كالدفاع ك٭تافظ على حقوؽ األفراد.عند اليوناف ظهر ُب أ

على أنو : " ٖتاؿ الدعول إٔب ٤تكمة اٞتنح كا١تخالفات بناءا على من قانوف اإلجراءات اٞتنائية الفقرة األكٔب  232ُب ا١تادة  التشريع ا١تصرمـ  32
.كما اخذ  من ا١تدعي باٟتقوؽ ا١تدنية"أمر يصدر من قاضي التحقيق أك بناء على تكليف ا١تتهم باٟتضور من قبل احد أعضاء النيابة العامة أك 

: " للمتضرر ُب  59/2الثانية من قانوف أصوؿ ااكمات اٞتزائية فنصت مادة الفقرة  59ك 58بالتكليف ا١تباشر باٟتضور با١تادتُت  القانوف اللبنا٘ب
فإف اإلجراء قدٙب ُب قانوف  أما ُب التشريع الفرنسي،قضايا اٞتنحة أف يقدـ دعواه مباشرة إٔب ٤تكمة اٞتزاء كفقا لؤلصوؿ ا١تبينة ُب ا١تواد التالية. " 

كالذم أخذت منو  1958ذم حل ٤تلو قانوف اإلجراءات اٞتنائية الفرنسي اٟتإب الصادر بتاريخ كال 1810ٖتقيق اٞتنايات الفرنسي القدٙب لسنة 
 أغلب التشريعات العربية .
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يابة سلطة التقدير كا١تبلئمة، فهي قد تتصرؼ ٔتا اليتوافق كرغبة  ا١تتضرر من كماداـ أف ا١تشرع ترؾ للن      
اٞترٯتة لذلك إستحدث ىذا اإلجراء ا١تتعلق بالتكليف ا١تباشر باٟتضور للجلسة ا١تشموؿ بإجراءات كشركط 

 ضمن موضوعات خاصة ٛتاية لؤلسرة نتناك٢تا كفق األٌب:
 الفـرع األول

 فق إجراءات التكليف بالحضورتحريك الـدعوى العمومية و  
إجراء اإلدعاء ا١تباشر أماـ القضاء لؤلفراد ٛتاية ١تصاٟتهم اليت أصأّا ضرر  33إعتمد ا١تشرع اٞتزائرم      

من اٞترٯتة، فيفصل القاضي اٞتزائي ُب موضوع الدعول اٞتنائية كا١تدنية معا. كلقد حرصت أغلب 
ل ٛتاية ا١تصاّب الفردية اليت تضار من اٞترٯتة كاليت ُب كثَت ، ألج34التشريعات على تقرير ىذا اٟتق حديثا

من األحياف تراعي ُب ٖتريك كمباشرة الدعول سول إعتبارات الصاّب العاـ، رغم أف ا١تشرع قد ألـز النيابة 
 ُب ٖتريك الدعول ُب كل جرٯتة .

 ككيل من مباشرة إحالة "ٔتقتضى :اإلبٌتدائية اكمة من ـ.ج.ت فإنو تتعهد 206 كٔتوجب الفصل       

 الصور ُب ا١تالية كالفركع العامة اإلدارات أكمن التحقيق على القضية إحالة لزـك عدـ لو ظهر إذا اٞتمهورية

 من العمومية النيابة ٦تٌثل متناعإ عند ا١تتضرر أكمن35 رأسا العمومية بالدعول القياـ القانوف فيها ٢تا ٬تيز اليت

 .نفسو تلقاء من التتبع إجراء

 .األطراؼ" بقية يستدعي أف اٟتالة ىذه ُب بالتتبع القائم الطرؼ كعلى
 اٞتمهورية ككيل طرؼ من القضية ٯتكن "حفظ من نفس القانوف فإنو 36 نص الفصل باإلضافة إٔب ك       

 القياـ طريق عن ٯتكنو الصورة ىذه كُب مسؤكليتو الشخصية على العمومية الدعول إثارة من ا١تتضرر ٯتنع ال

 .اكمة" لدل مباشرة أك القياـ التحقيق على القضية إحالة طلب إما الشخصي باٟتق

                                                           
33

مكرر ُب الفصل األكؿ، القسم األكؿ، الباب  337ُب ا١تادة ا١تستحدثة  1990أكت  18ا١تؤرخ ُب  24-90ُب التعديل الصادر بالقانوف رقم ـ  
 الثالث ٖتت عنواف : ُب اٟتكم ُب اٞتنح كا١تخالفات.

34
، كيعود غَت أف التكليف ا١تباشر باٟتضور قد أقره ا١تشرع اٞتزائرم حديثا مقارنة بالتشريعات العربية كالفرنسية ا١تستمد منو التشريع اٞتزائرمـ  

اـ السياسي بعد اإلستقبلؿ ىو النظاـ اإلشًتاكي كالواقع إف طبيعة النيابة كاإلختصاصات ا١تمنوحة ٢تا ٗتتلف ذلك لكوف التوجو الذم ساد النظ
سبلمي، باختبلؼ األنظمة السياسية ا١تختلفة كاليت تقف كراءىا إعتبارات تتعلق بالفكر السائد ُب النظم ا١تختلفة من نظاـ ليّبإب، إشًتاكي، إ

كلة ُب ظل النظاـ اإلشًتاكي ىي الوحيدة اليت ٢تا اٟتق ُب ٖتريك الدعول العقابية كرفعها كمباشرهتا أماـ القضاء، ككل األمر الذم جعل سلطة الد
الدكلة ٦تثلة جرٯتة ُب ظل ىذا النظاـ تعتّب إضرارا بالسلطة كبإعتبار اٞترٯتة ىي إعتداء على مصاّب آّتمع قبل أف تكوف إعتداء على الفرد فتتدخل 

 ة العامة بوصفها اٞتهاز الوحيد الذم لو اٟتق ُب القياـ ّٔذه ااكمة.بالنياب

35
 .رأسا ٔتعٌت إبتداءن ـ   
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كعليو فإنو ٯتكن ضمن التشريع التونسي مباشرة الدعول العمومية من طرؼ الشخص ا١تضركر ُب        
حاؿ إمتناع النيابة العامة عن إجراءات ا١تباشرة، كىذا ٔتوجب صراحة نص الفصلُت  بصفة عامة ُب ٚتيع 

 ا١تاسة بنظاـ األسرة.اٞترائم دكف إيراد لنص خاص إجرائي ٯتيز خصوصية التكليف ا١تباشر ُب اٞترائم 
من  348نص ُب الفقرة الثانية من الفصل  فقد ا١تشرع ا١تغريب كٓب يأت ىذا التحديد من طرؼ       

 .على أنو ٯتكن للطرؼ ا١تتضرر أف يقيم الدعول العمومية طبقا للشركط اددة ُب ىذا القانػوف .ج.ـؽ
٦تارستو يوصف بكونو  إليودعاء ا١تخػػوؿ إلٕتعل ا القانونية ا١تتاحة للمتضرر من اٞترٯتة اإلمكانيةفهذه 
أكلية ٘تهد لطور ااكمة  إجراءات أيةدعاء ال تسبقو إلك العلة من كراء ىذا الوصف ىو أف ىػذا ا ،مباشرا

 . 36قضاء اٟتكم بصفة مباشرة ٣تاؿيدخل ُب  إ٪تافهو ال يعرؼ مرحلػػة البحػث التمهيدم ك 
كٓب يدمج أك ٮتص نوعا معُت من اٞترائم بل إعتمد إجراء مباشرة الدعول العمومية ٔتوجب  إجراء     

التكليف باٟتضور للجلسة، دكف ٗتصيصو بنوع من اٞترائم ككاف ىذا التحديد العاـ كاضحا ٔتوجب 
ا٠تيانة كىي حالة  ج .من ؽ 493الفصل بإستثناء ما تضمنو   37القانوف القدٙب للمسطرة اٞتزائية ا١تغريب

 دعاء ا١تباشر من قبل آٍّت ٕتعل من تنازؿ الزكجُت الذم إلالزكجية ا١تثارة ٔتقتضى ا
،  دكف باقي  38قًتفت ُب حقو جرٯتة ا٠تيانة الزكجيػػػة تصرفا قانونيا يضع حدا للمتابعة ضد الطرؼ اٞتا٘بإ

 .اٞترائم ا١تاسة باألسرة
د بطابع اٟتماية اإلجرائية ٛتاية لنظاـ األسرة بالنص صراحة ٔتوجب غَت أف ا١تشرع اٞتزائرم قد إنفر      
مكرر من قانوف اإلجراءات اٞتزائية دكف باقي التشريعات ا١تغاربية اليت تعتمد اإلجراء العاـ  337 ا١تادة

 لفاعليتو. ةلتحريك الدعول العمومي

 
 
 

                                                           
36
 .12 ، ص.2001، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اٞتديدة عبد الرحيم زكار، اإلدعاء ا١تباشر ك الشكاية ا١تباشرة ُب التشريع ا١تغربػي،  - 
37 

با١تسطرة اٞتزائية القدٙب على ما يلي " ٖترؾ الدعول مباشرة ُب ا١تخالفات كاٞتنح أماـ اكمة اإلبتدائية من ا١تتضرر من  367كنص ُب ا١تادة ـ  
اقًتافها اٞترٯتة بإستدعاء يوجو إٔب ا١تتهم، ك٬تب أف يتضمن ىذا اإلستدعاء بياف اليـو كالساعة ك٤تل إنعقاد اٞتلسة كنوع اٞترٯتة كتاريخ ك٤تل 

 ص ا١تطبقة بشأهنا كإال فيؤدم اإلخبلؿ بذلك إٔب البطبلف ."كالنصو 

38
، 2008،شركة ا٢تبلؿ العربية للطباعة كالنشر، 1ا١تباشر،ط  البوعيسي اٟتسن، ٖتريك الدعول العمومية من طرؼ ا١تتضررعن طريق اإلستدعاء - 

 .58ص. 
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 أوال
 إجراء التكليف بالحضور في الجرائم الماسة باألسرة فاعلية   

لقد حرصت أغلب التشريعات على تقرير اإلدعاء مباشرة أماـ القضاء لؤلفراد فيفصل القاضي اٞتزائي      
ُب موضوع الدعول اٞتنائية كا١تدنية معا. كىذا ٛتاية ١تصاٟتهم اليت تضار من اٞترٯتة، كاليت تنعدـ فيها 

 ات الصاّب العاـ.    أحيانا  إعتبار 
ىذا اإلعتبار يعد ا٠تط الناظم ُب ٖتريك كمباشرة الدعول العمومية من طرؼ النيابة العامة،  رغم أف       

39ا١تشرع قد ألـز النيابة بتحريك الدعول العمومية ُب كل جرٯتة
 . 

كما أف الغاية من تقريرىذا اإلجراء ُب كونو ٯتثل نوعا من الرقابة على ٦تارسة النيابة العامة إلحتكارىا        
للضحية توٕب  عسلطة ٖتريك الدعول العمومية، فإذا ٓب تباشر النيابة العامة ا١تتابعة اٞتزائية أجاز ا١تشر 

 .40كفق شركط معينة ليت ٗتولو حق التقاضيبا١تزيد من الضمانات ا كإحاطتو ٖتريك الدعول العمومية،
مكرر ؽ.إ.ج ا١تتمثل ُب  337كجاء الغرض من التحديد كاضح ضمن التشريع اٞتزائرم با١تادة       

 اإلسراع ُب إثبات حق كٖتصيلو، كالسيما أف ىذا النص جاء ٗتفيفا على ا١تتقاضي ككذا أعضاء النيابة 
تعلقة با١تتابعة، نتيجة التأخر ُب الفصل ُب قضايا األحواؿ الشخصية كإعفائهم من كثرة اإلجراءات ا١ت ةالعام

كتراكم ا١تلفات بُت الضبطية كالنيابة اليت قد تطوؿ ١تدة من الزمن  ُب ٝتاع ا١تشتكى منو كطلب ما يؤكد 
إدعاء الشاكي كٖترير اإلنابات القضائية، كىو ما يستغرؽ كقتا طويبل خاصة كأهنا تتعلق ّترائم ٘تس 

 سرة، يعد فيها إعتبار الزمن عامبل مهما ُب معاٞتتها.األ
مكررسالفة الذكر ا١تتعلقة بًتؾ  337إال أنو يؤخذ عن ا١تشرع اٞتزائرم ضمن للفقرة األكٔب من ا١تادة       

كأنو يقصد ّٔاعدـ دفع النفقة لذلك أف ٚتيع   Abandon de familleاألسرة اليت يقابلها بالنص الفرنسي 
القضايا اليت ترفع على مستول ااكم تتعلق بعدـ دفع النفقة كليػس ترؾ األسرة كإذا كاف القاضي متمسكا 
ْترفية النص ُب ٚتيع قضايا دفع النفقة تبطل اإلجراءات ألف ا١تادة جاءت على سبيل اٟتصر ُب التشريع 

 .41ل التشريعات ا١تقارنة اٞتزائرم كليست عامة مث

                                                           
39
 .28أٛتد أجوييد، ا١توجز ...، ا١ترجع السابق، ص.  - 
40
 ، دار توبقاؿ للنشر "إشكالية ا١تباشرة " ٖتريك الدعول العمومية من طرؼ ا١تتضرر عن طريق اإلستدعاء ا١تباشر حسن على ٤تمد الريب، - 

  .35، ص. 2007  الدار البيضاء
41 

  ا١تغريب كالتشريع ا١تصرم كالفرنسي. كالذم إصطلح عليها ٔتصطلح اإلستحضار. كالتشريع ـ 
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بالعدالة حىت قيل  شعور الفرد إرضاء دافععلى أنو ينطوم  الغاية من ىذا اإلجراء باإلضافة إٔب أف      
 .ا١تباشر يشكل كسيلة لتسليط الرقابػػة على حارسة ا١تصلحة العامة  لتكليفف اأب

 إعتماد ىذه اَللية ٟتماية األسرة ربُتاا١تغ ُتا١تشرعكألجل ٖتقيق ىذه الغاية بفاعلية، كجب على       
للسابق توضيحو ىذا من جهة كمن جهة أخرم كجب توسيع  ٣تاؿ تطبيق التكليف ا١تباشر باٟتضور بعدـ 
اإلقتصار على نوع ٤تدد كمعُت من اٞترائم بل ٬تب توسيعو ليشمل جرائم أكثر إنتشارا، كاليت ٘تس أفراد 

 ا١تالية أك سبلمتهم اٞتسدية كا١تعنوية.األسرة ّتميع درجاهتم سواء ُب ذمتهم 
 ثانــــــيا

 شروط قبول اإلدعاء وصحتو وفق إجراء التكليف بالحضور    

أماـ اكمة اٞتزائية أم أماـ قضاة اٟتكػم مباشػرة، كيتم بواسطة التكليف  يكوف التكليف ا١تباشر   
ا١تتهم  فا١تختصة للبت فيو بعد تكلي، كترسل النيابة ملف الدعول إٔب اكمة  42ةباٟتضور للمحاكم

 كىذا بعد ٖتقق شركطو كإجراءاتو الواردة ضمن التشريع اٞتزائرم بصيغة صر٭تة.  .43مباشرة باٟتضور
كإشتمل التشريع اٞتزائرم تفصيل ذلك لكونو خص بعض جرائم ا١تاسة باألسرة بتقرير إجراء التكليف      

ا١تباشر باٟتضور، إذ يتم إعبلف التكليف ُب ىذه اٟتالة على يد اضر القضائي للمثوؿ أماـ اكمة 
ملخص الوقائع كنوع للجلسة اليت ٭تددىا ككيل اٞتمهورية، بعد تقدٙب طلب إٔب ىذا األخَت ٤تدد فيو 

اٞترٯتة ضمن اٟتاالت ا٠تمسة باإلضافة إٔب ٖتديد ىوية ا٠تصم بدقة اليت تشمل اإلسم، اللقب، إسم 
 األب، العنواف الكامل، ا١تهنة. 

ك يتم إيداع مبلغ الكفالة ا١تناسب لدل أمانة ضبط اكمة، الذم يقدره ككيل اٞتمهورية كىذا حسب     
4ة مكرر فقر  223نص ا١تادة 

 من ؽ. إ. ج .    44
كتقدير ا١تبلغ ال٬توز ا١تنازعة فيو مػادامت النيابة العػامة ٢تا سلطة التقدير كا١تبلئمة، كعادة ما تقدر       

 .فبقيمة ا١تصاريف القضائية الرٝتية حسب قانوف ا١تالية لكل سنة ُب تقدير الرسـو كالطابع كا١تصاري

                                                           
 .179، دار ىومة، ص. 2007 ،4، ط، ةالبطبلف ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، دراسة مقارنأٛتد الشافعي،  -42
. جديد معراجي، الوجيز 122، ص. 1987، موالم مليا٘ب بغدادم، قانوف اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرم، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب -43

 .65، ص. 2000، دار ىومة، 1ُب اإلجراءات اٞتزائية، ط 
 نص ا١تادة " ينبغي على ا١تدعي ا١تد٘ب الذم يكلف متهما تكليفا مباشرا باٟتضور أماـ ٤تكمة أف يودع مقدما لدل كاتب الضبط ا١تبلغ الذم -44

 يقدره ككيل اٞتمهورية ".
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 1986 ديسمّب 31من ظهَت  50ا١تادة  التقدير جاء كاضح ٔتوجبكمن جانب ا١تشرع ا١تغريب، ىذا        

بل ػا١تصاريف القضائية ُب ا١تيداف اٞتنائي موضوع مبلغ القسط اٞتزاُب الذم يؤدل من ق بتنظيما١تتعلق 
القسط على نوعية اٞترٯتة الناجم ُب ٖتديده ١تبلغ ىذا  ا١تغريب عتمد ا١تشرعقد إك  .ا١تطالػب باٟتق ا١تد٘ب

يودع بكتابة الضبط ا١تبػػػلغ  أف، ك يتعُت على مثَت الشكاية ا١تباشرة  45الضرر ا١تطلوب عنو التعويضعنها 
 .دعػواه غَت مقبولة  كانت  إالك  اإلجراءاتنو ضركرم لتسديد ٚتيع مصاريف أا١تفًتض 

 إليوا١تشار  1986يسمّبد 31 من ظهَت 56ف ا١تشرع ا١تغريب أكجب ٔتقتضى ا١تادة إف ،فضبل عن ذلك     
أم عن طريق سلوكػو  46اكمة الزجرية أماـا١تدنيػة الذم يقيم دعواه مباشرة  على ا١تدعي باٟتقوؽ أعبله

ف يؤدم مبلغ الرسم القضائي الذم يتعُت علػيو دفعػو كما لو رفع دعواه ُب أدعاء ا١تباشر بإلمسطػرة ا
.زيادة على  شرط إختيار الطرؼ ا١تد٘ب  47لبوقضى بعدـ قبوؿ ط إالالقضاء ا١تد٘ب ك  إٔبمواجهة ا٠تصم 

موطنا لو بدائرة إختصاص اكمة ا١ترفوع أمامها القضية، ما ٓب يكن متوطنا ّٔا كىذا حسب الفقرة األخَت 
 مكرر. 337من ا١تادة 

سطرة ا١ت انوفمن ق 350الفقرة الثانية من ا١تادة  ُب  48كىي نفس الشركط الىت إعتمدىا ا١تشرع ا١تغريب       
مذكرة تعُت أف تتضمن ىذه ا١تذكرة  إيداعقاـ الطرؼ ا١تد٘ب دعواه عن طريق  إذا أف " اٞتزائية بنصو 

 األسبابتبُت اٞترٯتة ا١تًتتب عنها الضرر ك مبلغ التعويض ا١تطلوب ك  أفالبيانات الكفيلة للتعريف بو، ك 
م يوجد فيو مقر اكمة ما ٓب يكن ٭تتوم على تعيُت موطن ٥تتار ُب ا١تكاف الذ أفا١تّبرة للطلب ك 

 ."الطالب مقيما بدائرة نفوذىا 
 كقد رتب ا١تشرع اٞتزائرم جزاء عدـ القبوؿ على عدـ مراعاة الطرؼ ا١تد٘ب للشرطُت اإلثنُت معا، كٓب      

أنو ٚتع اٟتالتُت كرتب عن عدـ مراعاهتما  لاٞتزاء ا١تناسب ٢تا، ب بيتطرؽ لكل حالة على حدة، كيرت
اء البطبلف ُب النص العريب كعدـ القبوؿ ُب النص الفرنسي، مع أف الشرطُت يتناكالف موضوعُت جز 

 .٥49تتلفُت

                                                           
45 

درىم فيما ٮتص  100درىم ( ك ُب مبلغ  30ااكم االبتدائية فػي )  أنظارفقد حد مبلغ القسط اٞتزافػي بالنسبة للمخالفات ا١تعركضة على ـ 
 ستئناؼإلٔتحكمة ا درىم ُب حالة عرض ا٠تصومة على الغرفة اٞتنائية 500القضايا اٞتنحية ا١تطركحة على ااكػم االبتدائية ك ُب مبلغ 

 أم اكمة اٞتزائية ما يقابلو ضمن التنظيم القضائي اٞتزائرم قسم اٞتنح.ـ   46
47
 .260 .ص ،ا١ترجع السابق ،اٟتسن يسيعالبو  - 
 .56 .ص،مراكش  ،١تطبعة كالوراقة الوطنية، اوف ا١تسطرة اٞتنائية ا١تغربية نا١توجز شرح قا ،عبد الوىاب حومد -48
 .183. صالشافعي، ا١ترجع السابق،  دأٛت -49
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كىو ما أخذت بو  50شرط على حدة أمُب حُت أف القضاء ا١تغريب رتب البطبلف ُب حاؿ ٗتلف       
اكمة بعد  أفك حيث "  بتدائية بوزاف بعدـ قبوؿ الشكاية ا١تباشػرة معللة قرارىا ٔتا يلي إلاكمة ا

 أفطبلعها على فحػول الشكاية ا١تباشرة تبُت ٢تا أف ا١تشتكي ٓب يبُت تاريخ كقوع اٞترٯتة فضبل عن إ
 ". االشكاية غَت دقيقة ك يكوف بذلك التصريح بعدـ قبو٢تا أمرا كاردن 

إلجراء اٞتنح فقط كىذا كقد إختلف ا١تشرٌع اٞتزائرم عن باقي التشريعات ا١تغاربية، إذ خص ّٔذا ا      
بالرجوع إٔب اٟتاالت ا١تذكورة على سبيل اٟتصر، كبالتإب ٗترج عن ذلك اٞتنايات كا١تخالفات فبل ٬توز 

 رفعها بالطريق ا١تباشر.
كعلى ىذا األساس فإذا ٓب يستوؼ التكليف باٟتضور شركطو اٞتوىرية سواء من حيث البيانات       

 مقة إعبلنو كاف باطبل ال أثرلو. أما إذا كاف صحيحا، فإنو يرتب أثره. كأىالبلزمة لقيامو أك من حيث طري
ىذه اَلثار أنو يقطع التقادـ كٮترج الدعول من يد سلطة اإلهتاـ ليدخلها ضمن ٣تاؿ  اكمة كتصبح 

 .  51بذلك ملزمة بالفصل فيها
كما ال تتقيد اكمة بدكرىا بطلبات الطرؼ ا١تد٘ب رافع الدعول مباشرة كىي بصدد الفصل ُب         

الدعول اٞتزائية كال يكٌوف أم أثر قانو٘ب للتنازؿ أك الًتؾ إال إذا كاف ىنالك نص خاص يسقط الدعول 
قيدة بطلبات الضحية، فلها أف مثل ترؾ األسرة. فالتنازؿ يضع حٌدا للمتابعة، كأف النيابة العامة  ليست م

 . 52أدلة الثبوت غَت كافية فتفٌوض األمر للمحكمة إذا رأت أ
اذا ٓب يقم الطرؼ ا١تتضرر بتكليف الطرؼ الآلخر باٟتضور عّب اضر القضائي  مع مبلحظة أنو      

 .قانونيةف تبليغ النيابة لؤلطراؼ ال يأخد بو من الناحية الأ جراءات بإعتبارإلفيحكم ببطبلف ا
كإىتماـ ا١تشرع بسبلمة كصحة تكليف األطراؼ باٟتضور أماـ اٞتهة القضائية الفاصلة ُب الدعول ىو     

من بُت الضمانات ك اإلجراءات اٞتوىرية ٟتسن سَت العدالة ُب مواجهة األفراد، أماـ اَلثار ا١تًتتبة على 
 ضور.ركابط األسرة نتيجة السَت ُب الدعول بعد صحة التكليف باٟت

  فما ىي اٟتاالت اليت يتضمنها إجراء اإلستدعاء ا١تباشر؟.       

 

                                                           
  .  251 ، ص.ستدعاء ا١تباشرإلطريق اٖتريك الدعول العمومية من طرؼ ا١تتضرر عن ، يسي اٟتسن عالبو إجتهاد قضائي مشار إليو ُب  - 50
 .493، ص. 2006جبلؿ ثركت، سليماف عبد ا١تنعم، أصوؿ اإلجراءات اٞتنائية، دار اٞتامعة اٞتديدة، اإلسكندرية،   -51
 .90فضيل العيش، ا١ترجع السابق، ص.   -52
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 الفرع الثاني
 التكليف بالحضور الموضـوعات التي تشملها إجـراءات 

بإعتبار أف ا١تشرع اٞتزائرم قد حصر حاالت تكوف مشمولة بإجراء التكليف باٟتضور للجلسة        
مكرر من ؽ.ع دكف باقي التشريعات ا١تغاربية  337تتعلق ٔتسائل أسرية للغاية السابق ذكرىا ضمن 

سرة ك جرٯتة عدـ من اإلجراء  كىى: جرٯتة ترؾ األ ةاألخرل،  كاليت كجب إحاطتها بالدراسة لتقدير الغاي
 )ثانيا(. 53تسليم الطفل )أكال(، ٍب جرٯتة إنتهاؾ حرمة ا١تسكن ك جرٯتة القذؼ ضمن التشريع اٞتزائرم

 أوال
 جريمتا  ترك األسرة وعدم تسليم طفل 

اٞتزائرم مصلحة الضحية ُب اٟتصوؿ على الرعاية ا١تعنوية كا١تادية ُب جرٯتة ترؾ األسرة،   عراعى ا١تشر       
كنظرا  ١تا تقتضيو مصلحة الطفل كىى األكٔب بالرعاية، كإرغاـ اٞتا٘ب بتحمل إلتزاماتو ٕتاه أسرتو كأبنائو ُب 

ذم قد يستغرؽ مدة طويلة للوقت على خبلؼ اإلدعاء ا١تد٘ب أماـ قاضى التحقيق ال حأقرب اَلجاؿ، كرب
،كذلك ٔتنحو كإستفادتو من إجراءات اإلستدعاء ا١تباشر كاليت تتحقق إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية كفقها 

 (.2( كجرٯتة عدـ تسليم الطفل )1كصورة ذلك ُب جرٯتة ترؾ األسرة )

 / جـريمة تـرك األسرة1
كتسجيلو بسجبلت اكمة كضمن  فا١تل أف تقدـ الشكول يقـو ككيل اٞتمهورية بدراسة دٔتجر        

تطبيقة ا١تلف القضائي، كٖتدد جلسة اكمة ا١تتهم عن فعلو كتوقيع العقاب عليو إذا ثبت إدانتو مىت تبُت 
 من ا١تلف ثبوت قياـ اٞترٯتة كأهنا التقـو مناقشة كجاىية ضمنو .

تيجة إٖتاد الغاية ضمن اٟتماية األسرية لذا ك ٧تد ١تثل ىذا اإلجراء أثرا بباقي القوانُت ا١تغاربية ن       
 إٔب الضحية يلجأ توجب إعتماد آلية إجرائية تكفل اٟتماية ا١توضوعية كفق ما يتناسب ك٤تل اٟتماية. فهنا

 ٔتا تقضي اليت ـ، ج ـ ؽ من 2 ا١تادة لنص كفقا التعويض ُب حقو لو يضيع ال حىت اإلدعاء مدنيا، إجراء
 القانوف. ٔتقتضى ّٔا إليهم ا١تعهود ا١توظفوف ك القضاء يتابعها رجاؿ ك العمومية الدعول يقيم ك يلي"

                                                           
إضافة ٞترٯتة إصدار شيك بدكف رصيد كىي حاالت ٤تددة على سبيل اٟتصر، كال ٬توز االستدعاء ا١تباشر ُب غَتىا إال بًتخيص من ككيل  -53

  مكرر.ؽ.أ.ج  حىت يتمكن الطرؼ ا١تد٘ب من تكليف ا١تتهم مباشرة باٟتضور أماـ اكمة. 337اٞتمهورية نص ا١تادة 
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 36 ا١تادة تقابلها اليتك . "القانوف ىذا ُب ا١تبينة الشركط طبق يقيمها ا١تتضرر أف للشخص ٯتكن كما         

 إثارة من ا١تتضرر ٯتنع ال اٞتمهورية ككيل طرؼ من القضية حفظ "  يلي ما على تنص اليت ت إ ـ من

 إما الشخصي، باٟتق القياـ طريق عن ٯتكنو الصورة ُب ىذه ك الشخصية، مسؤكليتو على العمومية الدعول

 ". اكمة لدل مباشرة القياـ أك .التحقيق على القضية إحالة طلب

 ترؾ ُب جرٯتة بو مسموح غَت إجراء يبقى ا١تد٘ب ا١تدعي طرؼ من التكليف ا١تباشر باٟتضور أف إال       

 ىو القضائية الشرطة ألف ضابط ا١تغريب؛ القانوف ُب لؤلكالد ا١تعنوم اإل٫تاؿ حالة ُب إال األسرة، مقر

 ىذا حصر الذم اٞتزائرم، للقانوف خبلفا ذلك ك، اإلستجواب إجراء صبلحية لو الذم الوحيد الشخص

 قانوف من 337 ا١تادة لنص كفقا األسرة ترؾ جرٯتة ُب   اكمة باٟتضور أماـ مباشرة ا١تتهم تكليف - األمر

  . اٞتزائية اإلجراءات
 حدث إذا أنو غَت اإلجراء، ىذا بتنفيذ للقياـ القضائية الشرطة ضباط يأمر بأف فرد ألم ٯتكن ال إذ      

 عن اإلجراء ىذا يتابع أف عندئذ للضحية فيحق األ٫تية، لعدـ ا١تتابعة ترؾ العامة النيابة كرأت اإلستجواب

 اكمة ا١تختصة . أماـ ا١تباشر باٟتضور التكليف طريق
 أك ىاربا بالنفقة ا١تدين كاف إذا أنو على ـ، ج ؽ من 480 ا١تادة من األخَتة الفقرة قررت قد ك ىذا     

اإلستجواب، ٓتبلؼ  عن يستغٍت ك ذلك يسجل القضائية الشرطة ضابط فإف ،معركؼ إقامة ٤تل لو ليس
 الطفل.حالة عدـ تسليم 

 / جريمة  عـدم تسلـيم الطفل2
اٟتكم  متتابعا أم أف إستمراراا١تستمرة  عن تسليم طفل ١تستحق حضانتو من اٞترائم اإلمتناعجرٯتة      

أخرل بعد اٟتكم كال ٬توز  ُب حالة تكرار نفس الفعل مرة الصادر فيها ال ٯتنع من اٟتكم فيها مرة أخر
.  54كىذا ما أخذ بو القضاء ا١تقارف فيها للجا٘ب أف ٭تتج بسبق اٟتكم

         
                                                           

ىي من اٞترائم ا١تستمرة استمرارا  حضانتو شرعان  إف جرٯتة االمتناع عن تسليم الطفل ١تن لو حق" ١تصرية ا النقض ُب ذلك ٤تكمة ضتكقد ق -54
ٓتبلؼ اٞترٯتة فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة اٞتا٘ب تدخبلن متتابعان ك متجددا ا١تعاقب عليو متتابعان أك متجددان ٔتعٌت أف األمر ا١تستمرة  ُن

تدخل جديد من جانب اٞتا٘ب كبناء جدار خارج عن التنظيم مثبلن .  بغَت حاجة إٔب األمر ا١تعاقب عليو فيها يبقى ك يستمراستمرارا ثابتان فإف 
مانعان من ٕتديد ٤تاكمتو عليها مهما طاؿ زمن  من أجل ىذه اٞترٯتة ستمرارا ثابتان يكوف اٟتكم على اٞتا٘بإحالة اٞترٯتة ا١تستمرة  كا١تتفق عليو أنو ُب

ُب حالة اٞترٯتة ا١تستمرة  اكـو فيو ، أما العمومية مرة ثانية من أجل ىذه اٞترٯتة جاز لو التمسك بقوة الشئ رفعت عليو الدعول مرارىا ، فإذاستإ
اٞتا٘ب  بل فتجدد إرادةبا١تستق أك اٟتالة اٞتنائية السابقة على رفع الدعول . ك فيما يتعلق تكوف إال عن األفعاؿ استمرارا متتابعان فمحاكمة اٞتا٘ب ال

 .عليو ك ال ٬توز لو التمسك عند ااكمة الثانية بسبق اٟتكم ٤تاكمتو من أجلها مرة أخرل ستمرار اٟتالة اٞتنائية يكوف جرٯتة جديدة تصحإُب 
. مشار إليو ٔتوقع دار القضاء العإب ، ٤تكمة النقض ا١تصرية، النشرة التشريعية 1931/ 07/05، ؽ، جلسة ،1948لسنة  1155الطعن رقم 

 .1968كالقانونية كمة النقض، 



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

235 

 

اٞتزائرم صاحب اٟتق ا١تمنوح لو الطفل من اإلستفادة من إجراءات اإلستدعاء  كمكن ا١تشرع اٞتزائي         
ا١تباشر، لسرعة ا١تتابعة القضائية كفق آلية إجراء التكليف باٟتضور. كمن باب ا١تقارنة ال٧تد إعتماد ٢تذا 

القوانيُت ا١تغاربية اليت تسعى إٔب تقرير نفس الغاية ، فكاف من باب أكٔب إعتماد نفس اإلجراء اإلجراء بباقي 
 لوضع حد لتصرفات ا١تتهم. 

سلبيا من ا١تمتنع ، إاٌل  و إف كاف يعتّب موقفاػذاتو، ك ى خاصة كأف من شركط قياـ اٞترٯتة ٖتقق اإلمتناع       
أنو مع ذلك يكوف أىم عناصر ىذه اٞترٯتة ، ك لواله ١تا أمكن قياـ ىذه اٞترٯتة ، أكمتابعة ا١تتهم ك ال معاقبتو 

 إجراءات التنفيذ . إتباعبشأهنا ، ك اإلمتناع يتم إثباتو بواسطة اضر بعد 
 -الطفل -كنظرا ٠تطورة الوضع ا١تراد  ٛتايتو  فأماـ ىذه اٟتالة فبل ٯتكن إطالة إجراءات التقاضي       

فوجب إفادة الضحية بإجراءات مباشرة الدعول العمومية كفق إجراءات التكليف ا١تباشر باٟتضور لتسريع 
ا١تمتنع ، أما إذا   ميمو موجود فعبل ك حقيقة ٖتت سلطة ا١تتهػالطفل ا١تطلوب تسل اٟتماية اٞتزائية مىت كاف 

السلطة الفعلية   منزؿ األسرة اليت ىو أحد ساكنيو ، ك لكن اضوف يوجد ٖتتكاف اضوف يوجد ُب
عن عدـ تسليم  لشخص غَته ٦تٌن يسكنوف بنفس ا١تنزؿ فإنو ال ٯتكن اعتبار ىذا ا١تتهم ا١تمتنع مسؤكال

 .لػػػػػػػػالطف
أك جده  يكوف أبوهك عليو إذا كاف الطفل ٤تل اٟتضانة موجودا عند شخص معُت ك ٖتت سلطتو كأف       

أك  أك عمو، ك أنٌو قد صدر قرار أك حكم قضائي ٯتنح حق حضانة ىذا الطفل إٔب شخص ثا٘ب ىو أٌمو مثبل
عًتض األب أك اٞتد أك العم مثبل على تنفيذ ىذا اٟتكم ك إخالتو أك جدتو ، ك عند القياـ بإجراءات التنفيذ 

 متناعو ٔتّبٌر شرعي أك قانو٘ب ، فإنٌو يقعإدكف أف يّبٌر عن تسليم الطفل إٔب من لو اٟتق ُب حضانتو  متنعإ
كفق إجراءات التكليف ا١تباشر باٟتضور مىت ثبت علم اٞتا٘ب باٟتكم القضائي كنية ٖتت طائلة ىذه اٞترٯتة 

 .معارضة تنفيذ ىذا اٟتكم ، ىذا كلو ألجل تسريع إجراءات التقاضي كسرعة ٖتقيق اٟتماية اٞتزائية
غاية اليت منحت للشخص الذم أنتهتك حرمة منزلو أك حالة الفرد الذم تعرض للقذؼ.كىى نفس ال      

 ثانــــــــيا
 جريمتا إنتهاك حرمة المسكن والقذف  

من البديهي أف تكوف حرمة ا١تنزؿ نتيجة طبيعية متممةن للحرية الشخصية، فبل ٬توز دخو٢تا بغَت إذف من     
، بإعتبار ا١تنزؿ مصدر إستقرار كسكينة األسرة كأمنها كأف أم إنتهاؾ ٟترمتو، ٯتس ْترمة األسرة 55أىلها

                                                           
 .32، ص. 1988، مطبعة جامعة بغداد، العراؽ، 1ٞتزائية، ج أصوؿ ااكمات ا عبد األميَت العكيلى، سليم حربة، - 55
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، األمر الذم يستدعي تيسَت اإلجراءات لرفع ىذا اإلعتداء كمتابعة اٞتا٘ب 56كإعتبارىا كيشكل فعبل ٣ترما
ف األسرة إذا ٓب تتخذ (. كيعد فعل القذؼ من الصور  ا١تاسة بإعتبار الشخص، كشرفو، كقد يهز كيا1)

 ( . 2إجراءات سريعة ١تتابعة اٞتا٘ب )
 جريمة إنتهاك حرمة المسكن /1

أحاط ا١تشرع ا١تغريب مسكن اإلنساف ٔتجموعة من الضمانات حفاظا على حرمتو، بل إنو رفع        
من الدستور: " ا١تسكن إٔب مصاؼ القواعد الدستورية كما كرد ُب ا١تادة العاشرة  القواعد ا١تتعلقة ْترمة

،  "ال تنتهك حرمتو، كال تفتيش كال ٖتقيق إال طبق الشركط كاإلجراءات ا١تنصوص عليها ُب القانوف ا١تنزؿ
من الدستور التونسي، "حرمة ا١تسكن كسرية ا١تراسلة كٛتاية  9كما جعل ا١تشرع التونسي ٔتوجب الفصل 

  يضبطها القانوف"الشخصية مضمونة إال ُب اٟتاالت اإلستثنائية اليت ا١تعطيات
مؤداىا عدـ جواز  نصوصا قانونية ةتضمنا١ت  57غالبية القوانُت الداخلية للدكؿ كىو نفس ما إعتمدتو       

شخص ٮترؽ حرمة منزؿ أحد  معاقبة كلفيما نص البعض من قوانُت العقوبات على .  نتهاؾ حرمة ا١تنزؿإ
 . 58ف مراعاة األصوؿ اليت يفرضهاُب غَت اٟتاالت اليت ينص عليها القانوف كدك  األشخاص

" تضمن الدكلة عدـ إنتهاؾ حرمة  59على أنو 1فقرة  47ككما أف ا١تؤسس الدستورم اٞتزائرم نص با١تادة 
 ا١تسكن" 

 فبل تفتيش اال ٔتقتضى القانوف كُب إطار إحًتامو.
 كال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية ا١تختصة " 

من ؽ إ ج  بنصها على أنو " ال٬توز البدء ُب تفتيش ا١تساكن  2ك   1الفقرة  47ككما جاء با١تادة        
مساء إال إذا طلب صاحب ا١تنزؿ  (8)صباحا ، كال بعد الساعة الثامنة (5)كمعاينتها قبل الساعة ا٠تامسة 

 قانونا.ذلك أك كجهت نداءات من الداخل أك ُب األحواؿ اإلستثنائية ا١تقررة 
غَت أنو ٬توز إجراء التفتيش كا١تعاينة كاٟتجز ُب كل ساعة من ساعات النهار أك الليل قصد التحقيق         

من ؽ.ع كذلك ُب داخل كل فندؽ أك منزؿ مفركش  348إٔب  342ُب ٚتيع اٞترائم ا١تعاقب عليها ُب ا١تواد 
                                                           

56
 .133 -132، ص. 2رجع ، ج عبد األميَت العكيلى، سليم حربة، نفس ا١ت  - 
ُب األحواؿ ا١تبينة ُب  إالا١تساكن مصونة ال٬توز دخو٢تا أك تفتيشها بنصها " 1983من الدستور السورم لسنة  31كما نصت عليو ا١تادة  - 57

 ".مسبب كفقا ألحكاـ القانوف قضائيبأمر  إالللمساكن حرمة فبل ٬توز دخو٢تا كال تفتيشها "  44ا١تادة  الدستور ا١تصرم"؛ القانوف
 .40-29، ص. 2008من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم، )د ط(، دار ا٢تدل، عُت مليلة، اٞتزائر،  47، 45، 44ا١تواد   - 58

 .2016مارس  07بتاريخ   14يتضمن التعديل الدستورم.اٞتريدة الرٝتية عدد  2016مارس لسنة  6ا١توافق ؿ   01 – 16قانوف رقم  - 59
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مرقص أك أماكن ا١تشاىدة العامة كملحقاهتا،  أك فندؽ عائلي أك ٤تل لبيع ا١تشركبات أك ناد أك منتدل أك
كُب أم مكاف مفتوح للعمـو أك يرتاده اٞتمهور ،  إذا ٖتقق أف أشخاصا يستقبلوف فيو عادة ١تمارسة 

 الدعارة "
.  ضمن ا١تساكن ٤تل 60من ؽ. ع  348إٔب  342فمىت كاف إرتكاب اٞترائم ا١تشار إليها با١تواد        

 د بوقت التفتيش كيبقى شرط اٟتصوؿ على إذف بذلك نظرا للحماية ا١تقررة.   اٟتماية ، فإنو ال يعت
ك٦تا جاء بإجتهاد القضاء اٞتزائرم للمحكمة العليا بأنو " اليشًتط أف يكوف ا١تنزؿ مسكونا بل        

 .     61يكفى أف يكوف العقار معدا لسكن كٖتوزه آٍّت عليها بأم طريق من طرؽ اٟتيازة ا١تشركعة"
باإلضافة إٔب أف اكمة العليا اٞتزائرية قد كسعت من مفهـو ا١تنزؿ ٤تل اٟترمة كىذا توسيعا ّٓاؿ       

من  295اٟتماية كتشديدا فيها إذ جاء  ُب إجتهادىا أنو " يتعُت ٖتديد ا١تنزؿ الذم أشارت إليو ا١تادة 
إٔب  ةالعامة كالسطح كالفناء كاٟتديق ؽ.ع. ج ٔتعناه الواسع الذم يشمل كل لواحقو اليت ليست ُب متناكؿ

الضحية بغَت إذهنا فيعتّب تصرفو خلسة كتنطبق عليو  ةغَت ذلك. كٔتا أف العارض إعًتؼ بأنو دخل حديق
 .62سالف الذكر"  295ْتق ا١تادة  

كألجل ذلك إعتمد ا١تشرع اٞتزائرم ُب توثيق ٛتاية ىذه اٟترمة إجراء التكليف باٟتضور للجلسة ١تا      
الذم جعل منو كل من ا١تشرعُت 63نتهاؾ حرمة ا١تسكن إليضمنو من سرعة معاٞتة الوضع ككضع حد 

التونسي كا١تغريب ٔتصاؼ القواعد الدستورية دكف خلق آلية إجرائية خاصة تكفل اٟتفاظ على حرمة 
 ا١تسكن. 

ا١تقرر، ٔتقتضى ىذا اٟتق كضركرات تقتضي ٕتاكز  كمع العلم قد ٭تدث أف تكوف ىناؾ إعتبارات      
إذ أف  كّب من ا١تصلحة الشخصية.ألتحقيق ىدؼ منصوص عليها ُب القانوف  شركط كإجراءات خاصة

 يتعلقكّب من مصلحة حفظ ا١تنزؿ كحرمتو. كخاصة فيما أاألمر يكوف عندىا ألجل ٛتاية مصلحة 

                                                           
60
 . جاءت ضمن القسم السابع ٖتت عنواف ٖتريض القصر على الفسق كالدعارة - 

61
 .205، ص. 2،عدد 1993، آّلة القضائية، 78566، ملف رقم 26/01/1991اكمة العليا، غ.ج.ـ،  - 

62
 . 114. مشار إليو ُب، أحسن بوسقيعة ، قانوف العقوبات...، ا١ترجع السابق، ص. 64، رقم 02/02/1988، 1آّلس األعلى، ع.ج   - 

63
 .431 . ، ص20، ملحق رقم 3614، فهرس رقم 25/12/2011جيجل ، قسم اٞتنح، ٤تكمة  - 
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. كىذه الرذيلة  64تمعبث الرذيلة ُب جسد آّل السكن مصدرباٟتفاظ على آّتمع كرعايتو، كما لو كاف 
.  كذلك ٕتد مصدرىا ُب حدكث فعل القذؼ آّـر

 بالنسبة لجــريمة القذف  /2

فالقذؼ يعد من ضمن األعماؿ اليت ٘تس بكرامة الشخص كٖتط من اعتباره حىت كلو كانت         
شخص سواء يستوم نسبة األمر إٔب العقوبة فاعلو الوقائع ا١تسندة إليو على أساس من الصحة كتستوجب 

بصفة تأكيدية أك بصفة تشكيكية . كسواء كاف ذلك بالكبلـ أك بالرسـو أك بالصور أك اإلشارة حيث أف 
الكبلـ يصبح ُب بعض األحياف جرٯتة عندما يستعمل كأداة لتجريح الغَت كاإلساءة إٔب ٝتعتو، كما يستوم 

ا٠تاصة أك بوصفها ركاية عن الغَت. كما  عتبارىا من معلوماتوإأف ينسب اٞتا٘ب الواقعة إٔب آٍّت عليو ب
ألجل  يستوم أف يكوف ا١تعٌت السيئ كاضحا أك ٥تتفيا ُب لفظ برمء أك يكوف ُب صورة تلميح أك كناية

ذلك كلو خص ا١تشرع اٞتزائرم ضحية جرٯتة القذؼ بإجراءات متابعة تأخذ آلية التكليف ا١تباشر باٟتضور 
تبار ذم الطػابع النفػسي، ٤تلو إحتقار شعور األشخاص كخاصة إذا  ألجل ااكمة  ككضع حد ٢تػذا اإلع

 كاف ضمن نطاؽ العبلقات األسرية لكل ما ٯتس الشرؼ ككرامة أفراد األسرة. 
كىذا تطبيقا للقواعد العامة ُب إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية دكف النص على ذلك ٔتوجب إجراءات         

جرائم األسرة كىذا ما ذىب إليو القضاء اٞتزائرم  بقرار اكمة العليا ُب ضمن التشريعات ا١تغاربية خاصة 
من أكراؽ  -بقضائها أنو " من ا١تقرر قانونا أف أم عمل يسبب ضررا للغَت يستوجب التعويض، ك١تا ثبت

 أف الطاعنة بإعتبارىا كػزكجة ككأـ كربة بيت قد تضػررت  أدبيا كماديا، فقد تزعزع مركزىا -قضية اٟتاؿ 
اإلجتماعي، كخدشت ُب عفتها ككرامتها من جراء تبعتها بالزنا، اليت إنتهت إٔب صدكر أمر بإنتفاء كجو 

 ةعن الوشاي ضالذين قضوا لصاٟتها بالتعوي سالدعول لصاٟتها لعدـ كفاية األدلة، كلذا فإف قضاة آّل
 .65الكاذبة، إستناد إٔب األسباب ا١تذكورة قد برركا حكمهم "

مكرر  337من ا١تادة  4أنو كجب اإلشارة  إٔب أف جرٯتة القذؼ ا١تنصػوص عليها ُب الفقرة غَت        
ؽ.إ.ج اٞتزائرم كاليت ٭تكمها إجراء التكليف ا١تباشر باٟتضور ك حالة كقوع جرٯتة القذؼ ا١تنصوص عليها 

ئية كأف التعديل جاء ٭تكمها مبدءا فورية سرياف  قانوف اإلجراءات اٞتزا  296ُب قانوف العقوبات با١تادة 
                                                           

   .18ص.  ،2008أٛتد غام، اٟتماية القانونية ٟترمة ا١تسكن، دار ىومة، اٞتزائر،   - 64

 .69، ص. 3، عدد 1994، آّلة القضائية،  96004ملف رقم 23/11/1993اكمة العليا ، غ أ ش،   - 65
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 296ؽ.إ. ج  كاليت ٯتكن أف ٗتضع ٢تا حالة ا١تادة  59بعد ا١تادة ا١تتعلقة ْتاالت التلبس ا١تذكورة ُب ا١تادة 

 مكرر ؽ.إ.ج بشأف القذؼ ىي األجدر كاألصح قانونا.  337من ؽ.ع.ج كعليو تطبيق ا١تادة 
١تباشر باٟتضور ضمن التشريع اٞتزائرم  ما يدفعنا كبتناكؿ ىذه اٟتاالت ا١تشمولة بإجراء التكليف ا        

للتساؤؿ عن مامدل إعتماد ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب التنصيص ا٠تاص ُب ٖتديده لنوع معُت من اٞترائم 
ا١تتعلقة باٞترائم ا١تاسة باألسرة  دكف باقي التشريعات ا١تغاربية، اليت أخضعت األمر إٔب القواعد اإلجرائية 

لتكليف باٟتضور، فهل يعد ىذا ضمانة تشريعية ٖتد من سلطات النيابة العامة ُب تقدير العامة إلجراء ا
اإلفادة من إجراءات مباشرة الدعول العمومية ٔتوجب التكليف ا١تباشر باٟتضور للجلسة ضمن اٞترائم 

اٟتضور كاليت ا١تاسة باألسرة، أـ أنو ٣ترد تزيد عن القواعد اإلجرائية العامة اليت ٖتكم إجراء التكليف ب
تشمل اٞتنح كا١تخالفات ضمن السلطة التقديرية للنيابة العامة دكف ٗتصيص نوع معُت من اٞترائم؟ كىو ما 
أخذت بو باقي التشريعات ا١تغاربية كاليت غايتها ضماف ٛتاية أسرية فاعلة كفق قواعد إجرائية متوافقة كنظاـ 

اطة ضمن التشريعات ا١تغاربية كىذا ما يأٌب تفصيلو ضمن مع اإلشارة إٕب كجود نظاـ الوس. اٟتماية األسرية
 . 66الفصل الثا٘ب من الباب الثا٘ب

كٓب يقتصر األمر على ىذا اٟتاؿ ٖتقيقا ٢تذا ا٢تدؼ، بل تعدل األمر من ا١تشرع أف إشًتط  قواعد      
 إثبات خاصة ُب اٞترائم ا١تاسة بالرابطة األسرية .

 المبحث الثاني
 الخـاصة وأىميتها في جرائم األسرةقـواعد اإلثبات  

األصل أف كل األفعاؿ اٞتيرمية ٬توز إثباهتا بكافة الوسائل القانونية مثل اإلعًتاؼ، كشهادة الشهود،        
 .68كقوة الدليل ا١تقدـ ُب الدعول ة، كيكوف للقاضي مطلق التقدير لقيم67كا١تعاينة كالقرائن كغَتىا

إذا رفعت الدعول إٔب اكمة أصبحت ىي ا١تختصة بإجراء التحقيق فيها، ٦تا يّبز الدكر اإل٬تايب ف      
للقاضي ُب اإلثبات. ْتيث ال يكتفي ٔتا قدمتو النيابة من أدلة إلثبات التهمة كما قدمو ا١تتهم من أدلة 
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 األطركحة.  ، من ىذه299الفصل الثا٘ب ا١تبحث األكؿ ا١تطلب الثا٘ب صالباب الثا٘ب  - 

 .71عبد العزيز سعد،  اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.   - 67
ص.  ،2005، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف، 1وؿ اإلجراءات اٞتزائية، شرح لقانوف أصوؿ ااكمات اٞتزائية، ط ٤تمد سعيد ٪تور، أص  -68
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ذلك بتكليف ا٠تصـو لنفيها، كإ٪تا يتخذ القاضي كل إجراء التحرم كالتحقيق للكشف عن اٟتقيقة ك 
 .بتقدٙب أدلة معينة كسماع شهود أك ندب خّباء

غَت أنو ٬توز للقاضي أف يثبت حكمو على أدلة ٓب تطرح ُب اٞتلسة كٓب تناقش من طرؼ ا٠تصـو       
ج على ما يلي: "٬توز إثبات اٞترائم بأم طريق من طرؽ اإلثبات .إ.من ؽ 212أمامو، حيث تنص ا١تادة 

 .اليت ينص القانوف على خبلؼ ذلك؛ كللقاضي أف يصدر حجمو تبعا القتناعو ا٠تاص ما عدا األحواؿ
كال يسوغ للقاضي أف يبٍت حكمو إال على األدلة ا١تقدمة لو ُب معرض ا١ترافعات كاليت حصلت ا١تناقشة 

 ."فيها حضوريا أمامو
ات اٞترائم بأية كسيلة من " ٯتكن إثبأنو  ؽ. ـ. ج من  288الفصل  ا١تغريب ٔتوجبكإعتّب ا١تشرع      

عتقاده إاليت يقضي القانوف فيها ٓتبلؼ ذلك، ك٭تكم القاضي حسب  األحواؿما عدا ُب  اإلثباتكسائل 
 ".الصميم

ف اإلثبات غَت قائم قرر عدـ إدانة الشخص ا١تتهم كحكم القاضي ضمن التشريع ا١تغريب أفإذا رأل       
القاضي اٞتنائي ُب تكوين قناعتو   أف اإلثباتمن طريقة  أكيفهم من ىذا النص  أفنو ال ينبغي أ إالبّباءتو، 

يكوف قناعتو من األدلة  أف٬تب عليو  كإ٪تاألصبح يدين من يشاء،  كإالكيفما شاء بطريقة اعتباطية 
 .كاٟتجج كا١تناقشات اليت راجت أمامو كيعلل تكوين ىذه القناعة كالطريقة اليت سلكها ُب تكوينها

على حجج  إاليبٍت مقرره  أفال ٯتكن للقاضي " نو أج على  .ـ .من ؽ 289كقد نص الفصل        
نو أمن نفس القانوف ينص على  290كالفصل أمامو" جراءات كنوقشت شفاىيا كحضوريا إلا أثناءعرضت 

ُب ذلك قواعد ثبات اٞترٯتة متوقفا على حجة جارية عليها أحكاـ القانوف ا١تد٘ب فَتاعى القاضي إاذا كاف "
 ".القانوف ا١تذكور

كمن أجل ذلك ٬تب أف توضع عملية اإلثبات ُب إطار قانو٘ب دقيق كفعاؿ ٭تتول على ٣تموعة من        
 كتعاملهم ُب ا١تغاربُت. فما ىي نظرة ا١تشرعُت 69اإلجراءات اليت تساعد على كشف ىذه اٟتقيقة كإثباهتا

 الواقعة على األسرة ؟ ممسألة قواعد اإلثبات فيما يتعلق  باٞترائ

                                                           
 .87، ص. ٤2008تمد سيد حسن ٤تمد، ضوابط سلطة القاضي اٞتنائي ُب تقدير األدلة، دار النهضة العربية، القاىرة،   - 69
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تقييدا للحرية ُب ٣تاؿ اإلثبات، فإف ا١تشرع اٞتزائرم قرر طرقا خاصة ككسائل معينة لئلثبات ُب بعض      
جرائم األسرة كجب التقيد ّٔا، ١تا ٢تا من تأثَت كبَت على نظاـ األسرة، كىذا بالنظر إٔب اَلثار ا١تًتتبة عن 

ٯتة اإلمتناع عن تسديد النفقة كجرٯتة ترؾ األسرة، كاليت تعد ُب كثَت منها إجراء ا١تتابعة، كجرٯتة الزنا كجر 
مسائل إجرائية ْتتة كجب توافرىا إلجراء ا١تتابعة كٖتقق إدانة ا١تتهم، كأحيانا تعد أدلة اإلثبات ٤تل تقدير 

 .لقيمتها من طرؼ القاضي نظرا لطبيعة اٞتـر ٤تل اإلثبات
رعاية  ا١تشتبو فيوكالغاية من ىذا اٟتصر ىي ٤تاكلة التقليل ما أمكن من حاالت إثارة ا١تتابعة ضد      

 ١تصلحة األسرة من جهة كٛتاية ألعراض آّتمع من جهة ثانية.
ٓتبلؼ ا١تشرع التونسي الذم  70كىذا ما أخذ بو ا١تشرع ا١تغريب خركجا عن القاعدة العامة ُب اإلثبات    

إلثبات اٞترائم ا١تاسة باألسرة دكف ٗتصيص  حسب إلثبات اٟتر ا١تعموؿ بو ُب آّاؿ اٞتنائي مبدأ ا جعل
من ـ.ج مسألة اإلثبات ُب مادة الزنا بل ىي خاضعة  236كٓب ٭تدد الفصل   71من ـ.ج 150الفصل 

 .  72لئلقتناع النظرم للمحكمة حسب األدلة ا١تقدمة إليها
 كىذا ما سيتضح من خبلؿ تفصيل أدلة اإلثبات حسب نوع اٞترٯتة  ا١تدركسة.    

  المطلب األول
 الـــزنا دليل اإلثبــات في جـــريمة 

تعد مسائل اإلثبات ُب جرٯتة الزنا متوافقة كطبيعتها ا٠تاصة، كاليت حصرىا ا١تشرع العقايب اٞتزائرم ُب       
كا٠تيانة الزكجية ُب ثبلثة كسائل  الفساد أدلة إثبات الزنا بنوعيوا١تغريب  حصر ا١تشرعؽ.ع، ك  341ا١تادة 

كعلى القاضي أف يتقيد بذلك، فهي ال تثبت إاٌل بالتلبس بفعل الزٌنا،  ج ،ـ.ؽ. ٤493تددة بنص الفصل 
 . 73أك اإلعًتاؼ الكتايب بو، أك اإلقرار القضائي بشأنو

                                                           
ٯتكن إثبات اٞترائم بأية كسيلة من كسائل اإلثبات، ما عدا ُب األحواؿ اليت يقضي القانوف فيها من ؽ إ ج على أنو " 682ا١تادة تننص   ـ 70

اَلتية  523من ا١تادة  8قتناع القاضي كفقان للبند رقم إقتناعو الصميم ك٬تب أف يتضمن ا١تقرر ما يّبر إٓتبلؼ ذلك، ك٭تكم القاضي حسب 
 بعده. 

 ."ة أف اإلثبات غَت قائم صرحت بعدـ إدانة ا١تتهم كحكمت بّباءتورتأت اكمإإذا 
 ."ال ٯتكن للمحكمة أف تبٍت مقررىا إال على حجج عرضت أثناء اٞتلسة كنوقشت شفهيان كحضوريان أمامهاعلى أنو "  682 ا١تادة كتنص 

اٟتاكم  كيقضي ذلك، خبلؼ على القانوف ينص ٓب ما اإلثبات كسائل من كسيلة بأية اٞترائم إثبات على أنو " ٯتكن150 نص الفصل   ـ 71
 .ا١تتهم" سبيل ٌبًتؾ ٭تكم فانو اٟتجة، تقم ٓب كإذا .ا٠تالص كجدانو :حسب

 .861، ص. 8881،  8، عدد 8881،ـ.ؽ. ت، 2886، عدد  8886أفريل   88قرار تعقئب ، مؤرخ ُب   ـ 72
73
 . 434، ص. 21 غَت منشور ، ا١تلحق رقم 0014/13، رقم التحقيق 27/02/2013أمر بأف ال كجو للمتابعة، ٤تكمة الطاىَت جيجل،  ـ 
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 تكوين قناعتو ُب اٞتنائي القاضي حرية قد إعتمدا على  كا١تغريب اٞتزائرم ا١تشرعُت ك أف كل من      

 .74اإلثبات إليو، خركجا عن قاعدة يطمئن دليل أم من الشخصية
بينما ا١تشرع التونسي ٓب ٮتصها بأدلة خاصة كجعل نظر اكمة اٞتزائية ُب الدعول العمومية ا١تطركحة      

تقـو بالتكييف  ،أمامها على أساس ثبوت اٞترٯتة من عدمها إستناد لقرار اإلحالة بعد تفحص الوقائع
 القانو٘ب ٢تذه الوقائع كإنزاؿ حكم القانوف على مقتضى ىذا التكييف.

 -باإلظافة إٔب أنو البد  من ثبوت قياـ اإلتصاؿ اٞتنسي بُت طرُب هتمة الزنا حىت تتوافر أركاف اٞترٯتة      
كىي كفق ترتيب عناصرىا اددة   75 -التبٌت األحكاـ  على اإلستنتاج كإ٪تا تبٌت  على اٞتـز كاليقُت

  بالتشريعُت ا١تغريب كاٞتزائرم .
 الفـرع األول

 بطــريقة التلبـس والمشــــاىدةاإلثبـــات 
إف التلبس صفة متعلقة باٞترٯتة ذاهتا بصرؼ النظر عن شخص مرتكبيها فيكفي لتوفرىا أف يكوف         

بطريقة  اإلدراؾوف ىذا ػف يككأواسو ػوعها بأية حاسة من حػأّا بنفسو كأدرؾ كقػرتكإشاىدىا قد حضر 
 .يقينية ال ٖتتمل شكا، كال يكفيو أف يكوف قد تلقى نبأىا عن طريق الركاية أك النقل عن الشهود 

كضبط اٞترٯتة ُب حالة تلبس يّبر ا٠تركج على القواعد العامة ُب اإلجراءات اٞتنائية فاإلسراع ُب اٗتاذ      
 .76 حتماؿإلير أك الكيد للمتهم ضعيفة ااإلجراءات خشية ضياع األدلة، حيث تكوف مظنة ا٠تطأ ُب التقد

يقصد بالتلبس لغويا ما ظهر للعياف ّتبلء ككضوح، غَت أف التشريعات اٞتنائية ال تقف عادة عند         
ا١تدلوؿ اللغوم الدقيق للتلبس، كىو ما يًتتب عنو بقوة النصوص القانونية اعتبار حاالت ٔتثابة تلبس كغم 

ضمن كضعُت فالوضع األكؿ يكوف  االت التلبس اٟتقيقي:ْت صطلح عليوكىو ما يكوهنا ليست كذلك. 
بقاعة النـو ٣تردين من ثيأّما فالتلبس اٟتقيقي يقتضي  أثناء القياـ بفعل الزنا حالة ضبط ا١تتهمُتُب 

رتكاب الفعل ا١تادم للجرٯتة كىو ما يتطلب بالضركرة نوعا من إبالضركرة مشاىدة ا١تتهم منهمك ُب 
الزمٍت كلو نسبيا للفعل اإلجرامي إلمكانية معاينتو كىو ما يًتتب عنو التمييز بُت صنفُت من  متدادإلا

كاليت يتم إ٧تازىا ُب زمن قصَت ال يسمح ٔتعاينة الفعل اإلجرامي لعدـ امتداده ُب  اٞترائم اَلنية: اٞترائم:
                                                           

74
 .248 .ص ،، بَتكتمنشورات اٟتلٔب اٟتقوقية كاألسرة، العامة كاَلداب األخبلؽ على الواقعة اٞترائم السعيد، كامل  ـ  
75

 .234، ص. 1996، ـ ؽ ج س،  59365، عدد  1996أكتوبر  14قرارتعقيٓب مؤرخ ُب   - 
76
 .316 .ص ، 2008 ،كالتوزيع ، ا١تغرب  ا١توضوعية إلنعدامها، دار فاس للنشر األسبابا١تسؤكلية اٞتنائية ك  ، عادؿ عامر  - 
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رتكبت بالفعل كًب إٔب جرائم الزمن كىكذا فهي جرائم تتحوؿ بسرعة فائقة من جرائم ُب حالة إ٧تازىا إ
إ٧تازىا كإ٘تاـ ركنها ا١تادم. كبالتإب فإف ىذا النوع من اٞترائم من الصعب إف ٓب يكن ذلك مستحيبل 

ستغراقو زمنا طويبل نسبيا، ٦تا إإ٧تاز ركنها ا١تادم ك  ٯتتد كىناؾ اٞترائم ا١تستمرة: معاينة إ٧تاز ركنها ا١تادم.
كال ٯتكن إثبات حالة التلبس ُب مثل ىذه  زناعاينة إ٧تازه كجرائم اليسمح لضابط الشرطة القضائية م

 .77اٞترائم إال بناء على ٤تضر ٭ترره ضابط الشرطة القضائية ُب كل حاالت التلبس اٟتقيقي
قب إرتكاب فعل الزنا أك على إثر ا٧تاز الفعل آّـر ضبط الفاعل عب  أما الوضع الثا٘ب فيكوف        

نتهاء من تنفيذ ماديات اٞترٯتة، كبالتإب ال ٯتكن لضابط إلاٟتالة ُب ضبط الفاعل بعد اتتمثل ىذه ك 
عل ا١تادم يتم ػمرتكب الف أم أف . الوضع األكؿإزاء  كنا الشرطة القضائية أف يعاين إ٧تاز الفعل كإال

ستعماؿ تعبَت )على إبعتّب الفقو كىو ٤تق أف قياـ ا١تشرع إضبطو بعد مركر فًتة زمنية أم بعد إ٧تازه، كقد 
كتشافو كإف إعتبار مركر فاصل زمٍت بُت إ٧تاز الفعل كبُت إ ٯتنعأك )عقب إرتكاب الفعل (  إثر إ٧تازه(
كتشاؼ ُب اللحظة اليت يكوف اٞتا٘ب يقـو بآخر عمل هنائي يندرج ضمن إل ذلك حصوؿ ىذا ا  القصد من

 . 78ماديات اٞترٯتة
مشاىدة ا١تتهمُت متلبسُت باٞترٯتة تعد من أظهر ، فإف عات ا١تغاربيةكلضبط ىذه ا١تفاىيم ضمن التشري     

، كيكوف ذلك عن طريق ٤تضر ٤ترر من قبل ضابط الشرطة القضائية، كىو ما  79األدلة على كقوع الزنا
من ؽ.ع.اٞتزائرم على أف " الدليل الذم يقبل عن إرتكاب اٞترٯتة ا١تعاقب عليها  341 ةنص عليو با١تاد

يقـو إما على ٤تضر قضائي ٭ترره أحد رجاؿ الضبط القضائي عن حالة تلبس كإما بإقرار كارد  339با١تادة 
ككرس ىذا التنصيص القضاء اٞتزائرم ُب ُب رسائل أك مستندات صادرة من ا١تتهم كإما بإقرار قضائي". 

يابة العامة ُب حالة أكثر من موضع من مراحل التابعة اٞتزائية فقرر منها حالة حفظ ا١تلف على مستول الن
عدـ توافر أدلة اإلثبات ا١تقررة على سبيل اٟتصر، إدراؾ من القاضي للغاية التشريعية اليت جاءت ّٔا 

 . 80مشًتطات ا١تادة ٤تل ا١تتابعة

                                                           
،مصر ،  دار ا١تطبوعات اٞتامعية ، اٞتنائية كاإلجراءات ا١تسؤكلية اٞتنائية ُب قانو٘ب العقوبات ، عبد اٟتميد ألشواريب ك الدين الدناصورمين ز  - 77

 217 ..، ص1998
 .26، ص .2013عبد اٟتكيم اٟتكماكم، ُب حالة التلبس با٠تيانة الزكجية كالفساد، كلية اٟتقوؽ سبل اٞتديدة،ا١تغرب ، -78
 .108عبد ا١تالك، آّلد الرابع، ا١ترجع السابق، ص.  مجند  - 79

80
 .437.ص ، 22 ملحق رقم ،2012/ 06/ 26، 1363/12نيابة ٤تكمة الطاىَت ، رقم قرار اٟتفظ  - 
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 490اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب الفصلُت  " على أنوـ .ج.ـ   493الفصل ك نص ا١تشرع ا١تغريب ب       
إال بناء على ٤تضر رٝتي ٭ترره أحد ضباط الشرطة القضائية ُب حالة التلبس، أك  ال تثبت .ـ.جـ 491ك

 "عًتاؼ قضائيإعًتاؼ تضمنو كتابات أك أكراؽ صادرة عن ا١تتهم أك إبناءن على 
  قيدا على حرية القاضي ١تصلحة ا١تتهم، كىذا ما أكده آّلس األعلى ا١تغريب  لذلك كضع ا١تشرع        
حيث أف ا١تشرع حرصا منو على كياف آّتمع  "حيث قضى بأنو   1979 جويلية  29ا١تؤرخ ُب  هُب قرار 

كحفاظا على كياف األسرة قرر بأف ا٠تيانة الزكجية ال ٯتكن إثباهتا إال بإحدل الوسائل اليت أقر ٢تا ُب 
 .81"493القانوف فصبل خاصا كىو الفصل 

ة ضابط من ضباط الشرطة القضائية، كذلك ٔتشاىدة فيشًتط القانوف كفق ذلك أف يعاين اٞترٯت    
ا١تتهمُت ُب كضع يدؿ داللة قطعية على ٦تارسة فعل الزنا، كأف ٭ترر ٤تضرا بذلك ينفي اإلدعاءات الباطلة 

. كقد أضفى ا١تشرع على ىذه ااضر الرٝتية قوة خاصة ُب اإلثبات، ىذا 82كالكيدية اليت هتز كياف األسرة
 .83ابط ا١تقررة لتحريرىا، ككافة ما يستلزمو القانوف بشأهناإذ حررت كفق الضو 

إٔب السلطة التقديرية ٖتضع مثل باقي األدلة  ٤تاضر الضبطية القضائية بأف كأعتّب ا١تشرع اٞتزائرم      
ج. كىي .إ.ؽ من  2فقرة  212لمادة ل كىذا طبقا  للقاضي ْتيث ال يتقيد ّٔا تأسيس حكمو كأصل

ستئناس كال إلستدالؿ كاإل٭تررىا ضابط الشرطة القضائية حيث يأخذ ّٔا القاضي على سبيل اااضر اليت 
ج على ما يلي: "ال تعتّب ااضر كالتقارير ا١تثبتة .إ.من ؽ 215يلتـز ّٔا ُب إصدار حكمو، فتنص ا١تادة 

 .ك"للجنايات أك اٞتنح إال ٣ترد استدالالت ما ٓب ينص القانوف على خبلؼ ذل
 19 ما يدخل ُب ىذا اإلطار التقارير اليت ٭تررىا أعواف الشرطة القضائية الذين نصت عليهم ا١تادةك     

  .ج.إ.من ؽ
ال يعتد بااضر بنصها على أنو"   ـ.ج. ـ 289ا١تادة كىو ما إعتّبه ا١تشرع ا١تغريب كذلك  ٔتوجب      

كالتقارير اليت ٭تررىا ضباط كأعواف الشرطة القضائية ك ا١توظفوف كاألعواف ا١تكلفوف ببعض مهاـ الشرطة 
القضائية، إال إذا كانت صحيحة ُب الشكل كضمن فيها ٤تررىا كىو ٯتارس مهاـ كظيفتو ما عاينو أك تلقاه 

 ."ختصاصوإشخصيان ُب ٣تاؿ 
                                                           

 .139، مشار إليو ُب عبد اٟتكيم اٟتكماكم، ا١ترجع السابق ، ص. 31486قضية رقم  1997 – 07 – 29 ،٣تلس أعلى - 81

82
 . 230، ص. 2012، منشورات اٟتلٔب اٟتقوقية،  01قاسم تركي عواد جنايب، ا١تفاجئة بالزنا ،دراسة مقارنة ،ط  - 
  .457، ص. 1998، د.ـ.ج، اٞتزائر، 2 اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرم، جأٛتد شوقي الشلقاٗب، مبادئ  - 83
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ااضر كالتقارير اليت ٭تررىا ضباط الشرطة القضائية ُب  "اليت جاء فيها. ج. ـ ـ 290ا١تادة كنص        
 ."شأف التثبت من اٞتنح كا١تخالفات يوثق ٔتضمنها إٔب أف يثبت العكس بأم كسيلة من كسائل اإلثبات

 " ُب شأف 84صادر عن ٤تكمة النقضال كىذا ما فصل فيو  اإلجتهاد القضائي ا١تغريب  بالقرار       
بتدائي إلالوسيلة الوحيدة ا١تتخذة من انعداـ التعليل ، ذلك أف القرار ا١تطعوف فيو قضى بإلغاء اٟتكم ا

عًتافاهتما ا١تدكنة ٔتحضر الضابطة القضائية ال إالقاضي بإدانة ا١تطلوبُت باألفعاؿ ا١تذكورة أعبله بعلة أف 
تعتّب اعًتافات تضمنتها مكاتيب أك أكراؽ ك ال  ـ.جمن  493ترقى إٔب كسائل اإلثبات اددة ُب الفصل 

صادرة عن ا١تتهمُت لكوهنا غَت ٦تضاة من طرفهما ، ك اٟتاؿ أف االعًتافات ا١تذكورة كاضحة ك دقيقة ك 
تلقائية ك ال لبس فيها ، كأف عدـ توقيعها ال يعٍت استبعادىا ألف ا١تشرع ترؾ االختيار للمشتبو فيو 

من قانوف ا١تسطرة  24من عدمها مع بياف أسباب ذلك طبقا للمادة  التوقيع على ٤تضر تصر٭تاتو  ُب
 ا١تّبر لطب النقض . ؽ.جمن  493ا١تطعوف فيو أساء تطبيق ا١تادة   اٞتنائية ، ك بذلك فالقرار

 من قانوف ا١تسطرة اٞتنائية . 56نظرا للمادة 
ية أك جنحة تتحقق بضبط الفاعل حيث إنو عمبل بالبند األكؿ من ا١تادة ا١تذكورة فإف حالة التلبس ّتنا 

 رتكأّا .إرتكاب اٞترٯتة أك على إثر إأثناء 
فإف حالة التلبس تعتّب إحدل كسائل إثبات جرٯتة  ؽ.جمن  493ك حيث إنو عمبل ٔتقتضيات الفصل  

 ا٠تيانة الزكجية .
حيث إف القرار ا١تطعوف فيو قضى بّباءة ا١تطلوبُت بعلة عدـ توفر كسائل اإلثبات ُب القضية طبقا للفصل   

، ك أف اعًتافهما ا١تضمن ٔتحضر الضابطة القضائية ال يعتّب كسيلة إثبات لعلة عدـ توقيعو  ؽ.جمن  493
لضابطة القضائية ك مدل تأثَته من طرفهما ، دكف مناقشة حالة التلبس ك ٤تضر اإليقاؼ ارر من طرؼ ا

رتكاب الفعل ، ك إُب القضية ك دره ُب إثبات حالة التلبس ، خاصة اٟتالة اليت يضبط فيها الفاعل إثر 
 .عدامو ا١توجب للنقض ك اإلحالة  "إلنبذلك فالقرار ا١تطعوف فيو ناقص التعليل ا١توازم 

ر أف ا١تشرع ا١تغريب ١تا جعل حالة التلبس من ستندت عليو ٤تكمة النقض ُب ىذا القراكىذا ما إ       
الوسائل ا١تعتمدة ُب إثبات جرٯتة ا٠تيانة الزكجية ك الفساد ، فإنو ٓب يوضح معٌت تلك اٟتالة ، ك ىو األمر 
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الذم ٬تعل اكمة أك األطراؼ يبحثوف عن قصد ا١تشرع من إيراد حالة التلبس ىل ٢تا مفهـو خاص 
 ؟ـ.ج من  56التلبس ٕتد تفسَتىا ُب مقتضيات ا١تادة باٞترٯتتُت ، أـ أف حالة 

أنو ٯتنع على األفراد تفسَت النصوص القانونية ذات الطابع اٞتنائي إال  إذ إعتّبت ٤تكمة النقض        
الشرعية سواء من حيث التجرٙب أك كسائل  ١تبدأكفق ما أراده ا١تشرع ك ليس كفق ما ٮترؽ القواعد ا١تؤسسة 

 اإلثبات .
الذم كضع حالة التلبس على أهنا من كسائل إثبات ا٠تيانة الزكجية ا١تغريب بذلك فإف ا١تشرع ك        

١تسطرة من قانوف ا 56فإنو يقصد أف تكوف تلك اٟتالة منضبطة للمقتضيات الواردة با١تادة  ،كالفساد
 .اٞتنائية
ٞترٯتة ا٠تيانة الزكجية ك آثار اٞترٯتة رتكأّما إالشرطة القضائية اليت على إثر مىت ضبطت  وكعليو فإن      

ال تزاؿ بادية عليهما ك حررت ُب شأف ذلك ٤تضرا ، تكوف قد قامت ٔتا ٬تب القياـ بو ُب حالة التلبس 
عتبار أهنا تستند إٔب معاينة ضابط الشرطة القضائية اليت ال ٯتكن إاليت تعتّب من أقول كسائل اإلثبات على 

 اءات الطعن بالزكر فيها .ستبعادىا من غَت سلوؾ إجر إ
ك لذلك فإف حق ا١تشرع ا١تتمثل ُب تفسَت القاعدة القانونية ، يتجسد ُب ىذه الصورة إذ أف داللة       

،  ـ.جمن  56ال صورة ٢تا إال الصور الواردة ُب ا١تادة  ـ.جمن  493حالة التلبس الوارد ذكرىا ُب الفصل 
الشيء الذم يتعُت معو الرجوع إٔب تلك ا١تقتضيات من أجل البحث ُب مدل توافر حالة التلبس من 

 .عدمها ُب معرض النظر ُب النزاعات ا١تتعلقة با٠تيانة الزكجية أك الفساد
، إما اٞترٯتة ذك اَلثار اإلجرائية ا١تتميزة بوجود مظاىر خارجية تنبئ بذاهتا عن ارتكاب التلبس كيستلـز      

 ٔتشاىدة الركن ا١تادم للجرٯتة كقت مباشرتو، أك برؤية ما يكشف عن كقوعها منذ فًتة كجيزة. 
ككوف أف مسألة اإلثبات ُب جـر الزنا  ضمن التشريع التونسي ٗتضع للقواعد العامة، فإنو ُب حالة       

 اإلثبات ٔتوجب ٤تاضر الضبطية يشًتط توافر ما ىو مستوجب قانوف إلعتماد ااضر كفق الفػصل 

 األعواف أك ا١توظفوف أك عدليةال الضابطة مأمورك ٭تٌررىا اليت كالتقارير اليت جاء فيها على أف "ااضر154

 فيما كذلك ٮتالفها ما يثبت أف إٔب معتمدة تكوف كا١تخالفات اٞتنح معاينة سلطة إليهم القانوف أسند الذين

 .ذلك خبلؼ على فيها نص القانوف اليت الصور عدا

 .الشهود" بشهادة أك بالكتابة يكوف التقارير أك ااضر تلك ٮتالف ما كإثبات 

http://alqanoneen.blogspot.com/2014/10/alqrsana-jarema.html
http://alqanoneen.blogspot.com/2014/10/alqrsana-jarema.html
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 ال كالذم مفاده على أف " اضر155 كيأخذ اضر ضمن التشريع التونسي كذلك حكم الفصل        
 شاىده أك ما ٝتعو ٤ترره بو كضمن القانوف طبق ٤تررا الشكلية الوجهة من كاف إذا كحجة  إال يعتمد

أم إلعتبار أف اٞترٯتة متلبس ّٔا تطبق أحكاـ  ".إختصاصو من مادة ُب لوظيفتو مباشرتو أثناء شخصيا
 تكوف اٞتناية أك اٞتنحة متلبسا ّٔا" راحة على ما يلي: ػالذم ينص ص ـ.إ.جمن  33صل ػالفالفصل 

 .أكال: إذا كانت مباشرة الفعل ُب اٟتالة أك قريبة من اٟتالة -
االخَت حامبل ألمتعة أك كجدت بو آثار أك ثانيا: إذا طارد اٞتمهور ذا الشبهة صائحا كراءه أك كجد ىذا  -

 .عبلمات تدؿ على احتماؿ إدانتو، بشرط كقوع ذلك ُب زمن قريب جدا من زمن الفعلة

ستنجد صاحبو بأحد مأمورم الضابطة إكيشبو اٞتناية أك اٞتنحة ا١تتلبس ّٔا كل جناية اقًتفت ٔتحل سكٌت 
 ".ؼ ا١تبينة بالفقرة السابقةالعدلية ١تعاينتها كلو ٓب ٭تصل ارتكأّا ُب الظرك 

ضمن التشريع اٞتزائرم ا٠تاصة بالتلبس ُب ىذه   85ؽ.أ.ج 41كال ٯتكن تطبيق أحكاـ ا١تادة        
، 86اٞترٯتة

ا١تستحدثة ٔتوجب ؽ.إ.ج  ٦87تا يفتح آّاؿ للتساؤؿ عن إمكانية تطبيق إجراءات ا١تثوؿ الفورم 
اإلجراء كتوافقها مع طبيعة اٞترائم ا١تاسة باألسرة ضمن اٞتزائرم نظرا للغاية اليت إستحدث من أجلها 

 التشريع اٞتزائرم .
كما أنو ليس لضابط الشرطة القضائية سلطة إلقاء القبض على ا١تتهمُت كتقدٯتهم أك إقتيادىم إٔب      

 ككيل اٞتمهورية إال بناء على شكول رٝتية من الزكج ا١تضركر قبل الشركع ُب ٖترير اضر.
١تشرع عند إشًتاطو إثبات التلبس ٔتوجب ٤تضر ضابط الشرطة القضائية إ٪تا أراد ٛتاية عرض األسرة كا     

 . 88الباطلة أك الكيدية، نظرا ٠تطورة جرٯتة الزنا كعواقبها اليت قد هتز كياف األسرة تمن اإلدعاءا
ادة أربع شهود تتوفر فيهم كللعلم ، فالشريعة اإلسبلمية أكثر شدة ُب إثبات الزنا، عندما إشًتطت شه     

 ، ككانت أكثر صرامة ُب ىذا األمر حيث ٓب تعتد بصفة الشاىد كمركزه، بل بعدد 89صفة العدالة

                                                           
85

من قانوف اإلجراءات اٞتزائية على أنو " توصف اٞتناية أك اٞتنحة بأهنا ُب حالة تلبس إذا كانت مرتكبة ُب اٟتاؿ أك عقب  41ا١تادة   تنص - 
 إرتكأّا.

86
 ٛتيدك زكية ، ٤تاضرات...، ا١ترجع السابق .  - 

87
  إجراء  تقتضي  القضية  تكن  ٓب  إذا  ا١تتلبس ّٔا   اٞتنح  حالة  ُب  ٯتكن من قانوف اإلجراءات اٞتزائية "" مكرر  339  كفقا للمادة - 

 .ىذا القسم "  ُب  عليها ا١تنصوص  الفورم  ا١تثوؿ  إجراءات  إتباع قضائي  ٖتقيق

88
 256.،ص. 2002،اٞتزائر ،1، ط  كالتوزيع ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر ، شرح قانوف العقوبات ، ٝتَت عالية   - 

 .442-440، دار الكتب العلمية،ص. 1، ط ٤2تمد بن أٛتد بن رشد القرطٔب، بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد، ج   - 89
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، حيث يركف أنو البد من أربعة شهود يشهدكف أنو زٗب ّٔا كيشًتط ُب شهادهتم ما 90الشهود كعدالتهم
 .91يشًتط ُب الشهادة على إقامة حد الزنا

 الفـرع الثاني
  بـات بطريقة اإلعـتراف الكـتابياإلث

كىو اإلعًتاؼ الذم يقره ا١تتهم ٔتحض إرادتو بعيدا عن اإلنفعاالت النفسية،  كٔتعزؿ عن الشرطة         
كالقضاء ضمن رسائل أك مذكرات يبعث ّٔا إٔب شريكو ُب اٞترٯتة أك إٔب الغَت ٭تكي أك يصور فيها قصة 

من القانوف  493. كىو ما أصطلح عليو ا١تشرع ا١تغريب بالفصل 92فعل الزنا بصراحة ككضوح ال لبس فيو
 .عًتاؼ تضمنتو مكاتيب أك أكراؽ صادرة عن ا١تتهمإ الفقرة الثالثة "اٞتنائي 
 كوسيلة يصلح ال ا١تتهم مستندات ك رسائل غَت ُب اإلقرارات الواردة أك الشفهي فاإلقرار ذلك، كعلى      

 على اإلعًتاؼ كاف إذا اٞترٯتة ىذه بصدد نكوف ال أيضا كىكذا الزكجية،ا٠تيانة  جرٯتة إلثبات مقبولة

 عن صادر ألنو إثبات كدليل أيضا يصلح ال االعًتاؼ ىذا ألف الغَت، كمستندات ُب رسائل كاردا النفس

     ا١تتهم. من النفس على إعًتافا تتضمن أف ىو يهم ما ٪تا إك  الغَت،
 يتناكؿ غموض ك أك لبس فيو ليس كاضحا، اإلقرار ىذا يكوف أف اٞتزائرم ا١تشرع إشًتط  كقد      

 آخر، ٤ترر أم ُب أك ُب سند أك صور ُب كاردا االعًتاؼ ىذا يكوف أف على جنسية، عبلقات ذكر مضمونو

 فإف التونسي، للقانوف بالنسبة أما ا١تغريب القانوف عليو إستقر ما . كىذا93ا١تتهم عن صادرا يكوف أف شريطة
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سلطة القاضي ُب تقديرىا حىت ال تكوف  أطلقمعينة لكنو  أدلةكجعلها ُب  اإلثباتبا١تذىب ا١تختلط كونو حدد طرؽ  األخذ إٔب اإلسبلـٕتو إـ  
غَت طريقهم  أخراعتقاداتو عن طريق  بٍت أك٭تكم ٓتبلؼ ما اٚتع عليو الشهود اذا ظهر اٟتق  أففللقاضي  األدلةآلية ال تأثَت ٢تا ُب تقدير  سلطتو

 .بكر أهناكظهر  –جرٯتة الزنا  إلثباتكىي الشهادة ا١تقررة  - أربعةشهد عليها  إذاالقاضي ال ٭تكم ْتد ا١ترأة  أف. كمثا٢تا 

حرية  ٔتبدأخذ أُب باب التعزير  اإلسبلـ أف إال،  لؤلدلةسلطة التقدير  كأعطاهتقييد سلطة القاضي ُب اٟتدكد  ٔتبدأخذ أقد  اإلسبلـا كاف كاذ      
كفق ظركؼ كل  آخر إٔب. فهي ٗتتلف من ٣تتمع  ألخرلتقارّٔا كاختبلفها من ٣تتمع  إضافةمنها كثرة ىذا النوع من اٞترائم  ألسبابالقاضي 

اليت يستطيع  اإلثباتالتعازير بكافة كسائل  إثباتٗتتلف حسب ظركؼ كل جرٯتة . كلذلك ترؾ للقاضي حرية  أخرل٣تتمع من جهة كمن جهة 
 . يبٍت قناعتو من خبل٢تا خبلفا ٞترائم اٟتدكد أف
91

ا قاؿ : يارسوؿ ا أرأيت إف كجدت مع امرأٌب رجبل أهنلو أف سعد -رضى ا عنو  -كإستدلوا على ذلك بأدلة منها: ما ركاه أبو ىريرة   - 
أنو سئل عن رجل دخل  -حىت آٌب بأربعة  شهداء ؟ فقاؿ النٔب صلى ا عليو كسلم: " نعم " . كالدليل الثا٘ب: ٔتا جاء عن علي ػ رضي ا عنو

 يعط برمتو". بيتو فإذا مع إمرأتو رجل فقتلو، قاؿ علي : " إف جاء بأربعة شهداء كإال فل

92
 .137 - 136أحسن بوسقيعة، الوجيز ...، ا١ترجع السابق، ص . - 
93

 كالنشر للطباعة ىومة دار ، ضد األمواؿ كاٞترائم العامة كاَلداب األسرة ضد اٞترائم اٞتزائي،  القضاء ُب ا١تنتقى ملويا، آث الشيخ بن ٟتسن - 

 .144 ص. ، 2010 ، اٞتزائر كالتوزيع،
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 نص اليت اإلثبات كسائل على أحكامو بعض بٌت قد القضاء التونسي أف ٬تد التعقيبية القرارات ُب ا١تتصفح

 حيث قضي ٔتا 1984 جواف 13 ُب ا١تؤرخ التعقئب القرار تضمنو ما كىذا ،ا١تغريب اٞتزائرم ك القانوناف عليها

 اٞتانيُت بضبط ا١تدعم أك الصحيح باإلقرار إما الزنا دعول إثبات كسيلة إعتبار على القضاء فقو درج " يلي

 بينهما. الفاجرة العبلقة على قياـ دالة حالة ُب أك ميسًتاب كضع ُب كجود٫تا أك ا٠تطيئة ٔتكاف

ا٠تصـو  عدكف حاجة إٔب التحقيق النهائي كال يستطي -اررات  -إذ ٯتكن للقاضي أف يعتمد عليها      
 أف يدحض ما إحتوتو إال بإتباع كسائل إثبات معينة.

إذ الحظ ا١تشرع أف بعض اٞترائم ال تًتؾ أثرا ينم عنها، أك يرشد إٔب فاعلها، كلذلك فااضر ا١تثبتة        
 .٢94تا كافية للحكم باإلدانة

كمع ذلك يبقى للقاضي السلطة التقديرية لقيمة ااضر اإلثباتية، بنظر صحة أك عدـ صحة ما        
إحتواه اإلعًتاؼ الكتايب، معتمدا قناعتو الشخصية ُب ذلك. كىػذا ما كرسو القػضاء اٞتزائرم الذم أعتّب 

واجهة ما قدـ من أدلة ُب الدعول أنو " مىت كاف من ا١تقرر قانونا أنو إذا كانت أسباب القرار ال تكفى ١ت
،فإف ىذا القرار يكوف مشوبا بالقصور ُب التسبيب كمتناقضا ُب مقتضياتو، ككاف من ا١تقرر كذلك أف 
الدليل الذم يقبل ُب إثبات جنحة الزنا يقـو  إما على ٤تضر قضائي ٭ترره أحد رجاؿ الضبط القضائي ُب 

مستندات صادرة من ا١تتهم أك بإقرار قضائي فاف اإلغفاؿ عن حالة التلبس ،أك بإقرار كارد ُب رسائل أك 
إذا كاف من  -من ؽ.ع  341مناقشة إحدل ىذه الوسائل القانونية يعد خرقا ١تقتضيات أحكاـ ا١تادة 

ُب قضية اٟتاؿ أف قضاة اإلستئناؼ قضوا بإلغاء اٟتكم ا١تستأنف القاضي بإدانة ا١تتهمُت كمن  -الثابت 
من هتمة الزنا تأسيسا على أنو ٓب يكن ىناؾ أم إعًتاؼ بالوقائع كدكف أم مناقشة  اهمجديد قضوا بّب ائت

ُب تسبيب قرارىم لعناصر إثبات ىذه اٞتنحة أك نفيها فإهنم بإغفا٢تم ىذا خالفوا مقتضيات أحكاـ ا١تادة 
اددة اإلعًتاؼ  ؽ.ع اليت ٖتدد قانونا الدليل ا١تشركط فيما يتعلق بإثبات ىذه اٞتنحة، كمن الوسائل 341

الكتايب الوارد ُب الرسائل إذ ٓب يشًتط حكم ىذه ا١تادة إعًتافا قطعيا بل يًتؾ للقاضي سلطة تقدير 
العبارات ، كمىت كاف كذلك إستوجب نقض كإبطاؿ القرار ا١تطعوف فيو تأسيسا على قصور ُب التسبيب 

     .  95"  كا٠تطأ ُب تطبيق لقانوف

                                                           
 . 456عن أٛتد شوقي الشلقاٗب، ا١ترجع السابق، ص.  مقتبس، 9637 عدد،  1984 جواف 13 ُب ا١تؤرخ ، تعقئب قرار - 94
 .289، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية، ص.3عدد ،1989آّلة القضائية،  ،41320ملف رقم  ،٣30/12/1986تلس أعلى، غ ج، - 95
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كنشَت ُب ىذا الصدد إٔب أٌف اإلعًتاؼ الكتايب ٯتكن أف يلـز ا١تعًتؼ كحده، كأف اإلعًتاؼ بالوقائع       
اٞترمية ال يتعدل إٔب غَته، كال يشكل دليبل قاطعا ضده. إال أف ا١تشكل الذم يثور أكثر ضمن التشريع 

عتّب ٤تاضر إعن ا١تتهم، كالذم  التفسَت القضائي لعبارات ا١تكاتيب كاألكراؽ الصادرةا١تغريب ٓتصوص 
ثابة مكاتيب كأكراؽ صادرة عنو، كىكذا أصبحت ٤تاضر ػًتاؼ ا١تتهم ٔتػعإلالضابطة القضائية ا١تتضمنة 

لتصفية اٟتسابات بُت األزكاج، رغم عدـ ضبط  ةالضابطة القضائية تستعمل ُب العديد من اٟتاالت كأدا
عًتاؼ عليو من طرؼ ضابط الشرطة القضائية كاؼ إلدانتو إالزكج أك الزكجة ُب حالة تلبس، فإف تضمُت 

  .من أجل ا٠تيانة الزكجية

ككل ذلك بسبب التفسَت القضائي ا٠تاطئ الذم أعطى للضابطة القضائية ضوءا أخضر للتحكم ُب       
 .ٕتاه اإلدانة أك الّباءةإمسار قضايا ا٠تيانة الزكجية سواء ُب 

 ُب الواردة باإلقرارات كالتمسك األخذ يريد من كل فإف العامة، لقواعدل باإلظافة إٕب أنو كطبقا      
 بطرؽ مشركعة، عليها حصل قد يكوف أف ٬تب الزكجية، ا٠تيانة دعول ُب ا١تتهم عن الرسائل ا١تستندات ك

 عندئذ للقاضي منو، فيحق سرقت قد الرسائل ك األكراؽ أك ا١تستندات تلك بأف ا١تتهم دفع عدـ حالة ُب ك

  .إثبات كدليل يأخذىا أف
كقد تثار ا١تسألة بشأف تقدير قيمة اإلقرار الكتايب اإللكًتك٘ب أم ُب حالة كجود رسائل الكًتكنية       

،  96بالّبيد اإللكًتك٘ب ٭تكى فيها ا١تتهم كاقعة الزنا كخاصة إذا كاف ىذا الّبيد اإللكًتك٘ب ٭تمل توقيع ا١تعٌت
 كما لو من قيمة قانونية إثر ذلك.

لئلجابة على ذلك ٯتكن القوؿ أف مسألة إثبات جـر الزنا عن طريق الرسائل اإللكًتكنية ك١تا ٢تذه        
األخَتة  من قيمة قانونية ُب اإلثبات، إنو الٯتكن إعتماد ىذه الصورة ُب اإلثبات كأساس ذلك عدـ 

ل إثبات، ىذا من جهة، كدلي  امن ؽ.ع إلعتمادى 341كجودىا ضمن اٟتاالت ا١تنصوص عليها با١تادة 
ة ظكىو ااف -كمن جهة أخرل إذا نظرنا إٔب الغاية من إشًتاط ا١تشرع لوسائل إثبػات خػاصة دكف غَتىا

 فإنو يتقرر معو القوؿ بإستبعاد ىذا النموذج من مسائل اإلثبات. -على أكاصر العبلقة األسرية

                                                           
صوات أك نظاـ معاٞتة ذم شكل إلكًتك٘ب كا١تلحق أك أرقاـ أك رموز أك أ( اإللكًتك٘ب: كىو التوقيع ا١تكوف من حركؼ أك اإلمضاءالتوقيع )  - 96

 رتبط بو.إا١ترتبط منطقيان برسالة إلكًتكنية ك٢تا طابع يسمح لتحديد ىوية الشخص الذم كقعها ك٘تييزه عن غَته كيدؿ على موافقتو على مضموف ما 
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طور كسائل اإلتصاؿ اإللكًتك٘ب كعليو ٯتكن إال أنو ٯتكن أف يدفع بأف ىذه الوسيلة مستجدة بت       
 إعتمادىا قياس على مسألة الرسائل ا١تكتوبة. كعليو تبقى ىذه ا١تسألة ٤تل تقدير ك ْتث مستقل.

 لفـرع الثالثا
 اإلثبـات بطـريقة اإلقـرار القضائي  

دقا كصر٭تا  لئلقرار أك اإلعًتاؼ الصادر من ا١تتهم على نفسو ُب ٣تلس القضاء إذا كاف صا       
كمستمدا من إجراءات صحيحة فإنو يكوف سيد األدلة كأقواىا تأثَتا ُب عقيدة القاضي إقتناعا  كأدعاىا إٔب 

 . 98، فهو دليل يطمئن القاضي كيرضى ضمَته ُب إٕتاىو ٨تو اإلدانة97إصدار حكمو بإدانة ا١تتهم
كٯتكن القوؿ أف اإلعًتاؼ ىو قوؿ صادر عن ا١تتهم يقر فيو بصحة نسبة التهمة إليو كىو بذلك       

، ك٬توز للقاضي أف يعتّب إعًتاؼ الزكج أك الزكجة أماـ اكمة دليبل كافيا على الزنا 99يكوف سيد األدلة
. كيؤخذ باإلعًتاؼ حىت كلو كاف 100بوا١تنسوبة إليهما كإذا كاف اإلعًتاؼ أماـ الشرطة القضائية فإنو اليعتد 

 أماـ جهة إستئنافية جزائية.
كاإلعًتاؼ أماـ القضاء يشمل اإلعًتاؼ أماـ قاضي التحقيق ُب ٤تضر اإلستجواب األكؿ حسب ما      

 1996جواف  26ذىب إليو القضاء اٞتزائرم بإجتهاد اكمة العليا حيث جاء ُب قرارىا الػصادر بتاريخ 

 .101إقرار قضائيا إعًتاؼ ا١تتهمة أماـ قاضى التحقيق ُب ٤تضر اإلستجواب األكؿ "بأنو: " يعد 
من حيث جاء فيو ما يلي"  1984جواف  12كجاء ىذا القرار تأكيد ١تا قضت بو اكمة بتاريخ        

اٞترٯتة أماـ  ا١تقرر قانونا أف من األدلة إلثبات جرٯتة الزنا ، اإلقرار القضائي ، كمن ٙتة فاف اإلعًتاؼ ّٔذه
أف قضاة  -ُب قضية اٟتاؿ  -قاض من قضاة النيابة ، يعتّب إقرارا قضائيا يلـز صاحبو .ك١تا كاف ثابتا 

                                                           
 .  05السابق اإلشارة إليو، رقم  ،06752/12، فهرس رقم 15/10/2012ك١تاف سطيف، ؽ ج،  ٤تكمة عُت -  97
 .٤211تمد سيد حسن ٤تمد، ا١ترجع السابق، ص.   -  98
 . 198، ص. 1997، مصر،  مأموف ٤تمد سبلمة، اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع ا١تصرم، دار الفكر العريب  -  99

من قانوف اإلجراءات اٞتزائية " التعتّب  215؛ نص ا١تادة 129، ص. 2006، 3 القانوف اٞتزائي ا٠تاص، ط أحسن بوسقيعة ، الوجيز ُب - 100
 ااضر كالتقارير ا١تثبتة للجنايات أك اٞتنح اإل ٔتجرد االستدالالت ما ٓب ينص القانوف على خبلؼ ذلك."  

، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ 4، ط 3عدد  ،2001، آّلة القضائية. 120961، ملف رقم 1996/ 26/06اكمة العليا، غ أ ش،  -101
ٖترير ٤تضر  -قضاة النيابة العامة  -اإلعًتاؼ با١تشاركة  -إثبات اٞترٯتة  -الًتبوية.ككذلك ُب ىذا الشأف اجتهاد اكمة العليا القائل بأف " زنا 

، عدد 1990، آّلة القضائية. 28837، ملف رقم 12/06/1984يا، غ ج ـ ،. أنظر، اكمة العلإقرار قضائي يلـز صاحبو -ب بذلك إستجوا
 . 279، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية.، ص. 1



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

252 

 

اإلستئناؼ إدانو الطاعن تأسيسا على اعًتافو با١تشاركة ُب الزنا ، أثناء ٖتقيق الشرطة كأماـ ككيل اٞتمهورية 
بقضائهم ىذا التزموا صحيح القانوف، ككاف لذلك النعي عند استجوابو ُب ٤تضر التلبس باٞترٯتة ، فانو 

 على قرارىم ا١تطعوف فيو بإنعداـ األساس القانو٘ب، ُب غَت ٤تلو كيستوجب رفضو لعدـ تأسيسو.
عًتاؼ كدليل لئلثبات مًتكؾ للسلطة التقديرية للقاضي كال يتقيد بو ُب تأسيس حكمو إلإف اك          

ظركؼ ال يطمئن إ ليها القاضي ُب صحتو كوف ا١تتهم كاف ٖتت إكراه مادم عًتاؼ قد يصدر ُب إلألف ا
 .أك معنوم أك انو ٓب ستوُب شركطو القانونية أك ا١تتهم ٭تاكؿ ٖتمل مسؤكلية جرٯتة ارتكبها غَته

إذف للقاضي كامل اٟترية ُب تقدير االعًتاؼ حىت كلو كاف صادر عن إرادة حرة كسواء ًب أماـ جهة  
 .أماـ الضبطية القضائية أك أماـ القاضي نفسو التحقيق أك

كبذلك يكوف للقاضي اٞتزائي كامل اٟترية ُب تقدير صحة كقيمة اإلعًتاؼ كىذا بالرجوع إٔب نص     
من ؽ.إ.ج إذ ٓب تلـز القاضي باألخذ باإلعًتاؼ، إذ حددت أدلة اإلثبات ا١تقبولة أماـ اكمة  213ا١تادة 

 إلثبات جرٯتة الزنا، كمن بينها اإلعًتاؼ دكف إلزاـ القاضي بقبو٢تا.
 ٯتنع ال من ؽ.ع.ج 341 ا١تادة ُب ا١تذكورة الوسائل بإحدل اٞتنحة قياـ على الدليل تقدٙب كلكن      

 اإلقرار بأف قائلة " قراراهتا أحد ُب العليا بو اكمة قضت ما كىذا التقديرية، سلطتو إستعماؿ نم القاضي

 من 213 ا١تادة لنص كفقا ا١توضوع لقضاة التقديرية للسلطة ٮتضع أم إقرار شأف شأنو الزنا ٣تاؿ ُب القضائي

. نظر لطبيعة 102إدانة ا١تتهم ا١تقر ّترمواإلجراءات اٞتزائية إذ يتعُت تقدير ىذا الدليل أكالن ألجل  قانوف
 اٞتـر كمراكز األفراد فيو.

عًتاؼ ؽ.ج الفقرة الثانية بأنو تثبت جرٯتة الزنا " إمن  493 كىو نفس إٕتاه ا١تشرع ا١تغريب بنص الفصل    
 ".قضائي كىو الذم يتم ُب ٣تلس اٟتكم، أم ُب حضور القاضي

 أثناء عليو اٟتاؿ ىو ما مثل شفاىة، يكوف أف يصح بل كتابة، القضائي اإلقرار يكوف أف يشًتط ال ك    

 عند لو الرجوع حىت ٯتكن  ا١ترافعات، سجل ُب تدكينو بشرط اٞتزائية، اكمة أماـ ا١تتهم إستجواب

                                                           
 إجتهاد قضائي مشار إليو ُب، أحسن بوسقيعة، قانوف العقوبات ُب ضوء ا١تمارسة القضائية، ا١ترجع السابق، "اإلقرار القضائي شأنو شأف أم -102

 1984جواف 12من قانوف اإلجراءات اٞتزائية " .جنائي قرار  213ة التقديرية لقضاة ا١توضوع كفق مقتضيات ا١تادة إقرار ٮتضع للسلط
،  ٣تموعة قػرارات الغػرفة اٞتنائية، ص. 21440، ملف رقم، 02/12/1980؛ قرار، 279، ص 1، عدد 1990، آّلة القضائية،  28837ملف
26  . 
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 نفسو على ا١تتهم يقر كأف رٝتي، ُب ٤تضر كتابة النفس على اإلعًتاؼ يصدر قد ذلك إٔب إضافة الضركرة.

 كما سبق ذكره. قاضي التحقيق أماـ الزكجية، ا٠تيانة  -الزنا  -ّترٯتة  بقيامو

 أف عليو ك٬تب بأقوالو، لئلدالء دفعت ا١تعًتؼ اليت الدكافع عن يبحث أف القاضي على ٬تب أنو إال     

 كلو التحقيق ُب نفسو على ا١تتهم بإعػًتاؼ يأخػذ كأف اإلثبات األخرل، ككسائل اإلقرار بُت اإلنسجاـ يراعي

 على ا١تغريب اٞتنائية ا١تسطرة كقانوف اٞتزائرم، اٞتزائي القانوف إليو ذىب ما كىذا  .ااكمة أثناء عنو عدؿ

  .الفساد أك جرٯتة الزكجية ا٠تيانة ّترٯتة بقيامو القضاء أماـ صراحة ا١تتهم إعًتاؼ ىو اإلقرار بأف حد السواء
 من سيلة ك الصحيح اإلقرار على إعتبار التعقيبية قراراتو إحدل ُب التونسي القضاء كىذا ما سار عليو    

 .103الزكجية ا٠تيانة جرٯتة ُب اإلثبات كسائل

 ُب اإلثبات جعل أدلة قد ا١تغريب، كا١تشرع اٞتزائرم ا١تشرع من كبل أف نبلحظ تقدـ، ما على بناء ك    
 غَت األخرل األدلة من يكوف إقتناعو أف للقاضي ٬توز ال اٟتصر، ك سبيل كعلى مسبقا ٤تددة الزنا جرٯتة

 الذكر. السالفة األدلة
 الشهادة مثل الزكجية، الزنا ك ا٠تيانة  جرٯتة إلثبات األخرل تقبل الوسائل ال اٞتزائية اكمة فإف كّٔذا     

      .اللئب كالقانوف التونسي للقانوف خبلفا اإلثبات اٞتنائية كسائل من كغَتىا
أف اإلعًتاؼ ُب ا١تواد اٞتنائية اليقيد القاضي كال يعفيو من البحث كراء أدلة أخرل كىو ُب  ىكال ٮتف     

. كلتجنب الوقوع ضمن 104باب الزنا أٌدعى للريبة إذ قد يكوف الباعث عليو اٟتصوؿ على حكم بالطبلؽ
ّب صحيحا كمنتجا ألثاره ُب ىذه اٟتاالت اليت تدعو للريبة ٬تب أف تتوافر شركط ُب اإلعًتاؼ لكي يعت

 اإلقناع القضائي. 
إذ ٬تب أف يكوف اإلعًتاؼ صادر من ا١تتهم نفسو ُب ٣تلس القضاء، كىو ما يسمى باإلعًتاؼ      

، أما أقواؿ متهم ُب الدعول اٞتنائية على متهم آخر، فبل يعتّب إعًتافا  بل ٣ترد إستدالؿ 105يالقضائ
لشهود ُب تلك الدعول. كمع ذلك فإف للمحكمة أف تقدر أقواؿ اليصح أف يكوف سببا ُب عدـ ٝتاع ا

                                                           
103
 .، سالف ذكره 1984جواف 13 ُب ا١تؤرخ 9637 رقم تعقئب قرار - 
 .109عبد ا١تالك، ا١ترجع السابق، آّلد الرابع، ص.  مجند  -104
" كقد جرل الرأم  على القوؿ بأنو يكفى  كلو كاف ىو الدليل الوحيد ُب الدعول لتسبيب حكم اإلدانة  ما دامت قد توافرت لو شركطو  -105

القضاء ىو كحده الذم يصلح اإلكتفاء بو كاٟتكم على ا١تتهم بغَت ٝتاع شهود الواقعة"  أنظر، فوزية عبد ا١تطلوبة فاإلعًتاؼ الصادر أماـ ٣تلس 
 .571، ص. 1986، بَتكت الستار، شرح قانوف اإلجراءات اٞتنائية، دار النهضة العربية،
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متهم على أخر فإف إقتنعت ّٔذه األقواؿ أخذت منها كدليل عليو كذلك من غَت أف تكوف ملزمة  بتّبيرىا 
 ١تا أخذت بو كتؤيدىا بأدلة أخرم.

بسبلمة التمييز  ٍب ىناؾ شرط أخر إذ ٬تب أف يكوف اإلعًتاؼ صادرا عن إرادة حرة ١تتهم يتمتع     
حيث انو ينبغي أف تكوف إرادة ا١تتهم حرة كقت اإلعًتاؼ. كأف يكوف اإلعًتاؼ الصادر من ا١تتهم على 

 نفسو صر٭تا ال لبس فيو كال غموض ُب الواقعة اإلجرامية ا١تسندة إليو.
ختلفة، كىذا كما ٬تب أف يكوف اإلعًتاؼ منصبا على نفس الواقعة اإلجرامية ال على مبلبساهتا ا١ت      

اإلعًتاؼ كفق شركطو كاؼ ُب إثبات جرٯتة الزنا ْتيث أف القاضي ال ٯتلك سلطة تقديرية ُب اإلقتناع بو 
كبالتإب األخذ بو من عدمو، كىذا خبلفا للقاعدة العامة ُب اإلجراءات اٞتزائية اليت ٗتضع اإلعًتاؼ 

من ؽ.إ.ج ، على أف " اإلعًتاؼ شأنو كشأف ٚتيع عناصر  213للسلطة التقديرية للقاضي .فتنص ا١تادة 
 151 ، كىي نفس القاعدة ا١تعتمدة بالتشريع التونسي ضمن الفصل106اإلثبات يًتؾ ٟترية تقدير القاضي" 

 فيها التناقش كًب ا١ترافعة أثناء قدمت حجج على إال حكمو يبٍت أف للحاكم ٯتكن من آّلة على أنو " ال

،  كُب الفصل  ٚتيع ضرشفويا كٔتح أمامو  كسائل سائر مثل اإلقرار من آّػلة على أف "  152ا٠تصـو

 .ا١تطلق اٟتاكم إلجتهاد ٮتضع اإلثبات

إذف فهذه الوسائل اليت إشًتطها القانوف إلثبات جرٯتة الزنا، مذكورة على سبيل اٟتصر فبل ٬توز        
للقاضي التوسع فيها أك القياس عليها، كإال تعرض حكمو للطعن. مثلها مثل كسائل اإلثبات اليت جاء ّٔا 

القانوف ا٠تاص لتػجرٙب قذؼ العفيفة ، من  05ا١تشرع اللئب ُب ٕترٯتو لفعل القذؼ ، إذ أعتّب ٔتوجب ا١تادة 
 أف إقرار القاذؼ كلو مرة كاحدة أماـ السلطة القضائية أك بشهادة رجلُت دليل إلقامة اٟتد.

كٓب ٮتضع ا١تشرع اللئب لدليل اإلقرار أك شهادة الشهود للسلطة التقديرية للقاضي مثل بقية التشريعات      
 مع عدـكتوافر شركطها إتباع ا١تشهور من أيسر ا١تذاىب بنصو "   ا١تغاربية ، كإ٪تا جعل عنصر تقديرىا

القضائية أك بشهادة  كاحدة أماـ السلطة تثبت جرٯتة القذؼ بإقرار القاذؼ كلو مرة 7اإلخبلؿ ْتكم ا١تادة 
" كىذا ما يتناسب أيسر ا١تذاىب من كالشهادة كشركطهما إتباع ا١تشهور رجلُت، كيراعى ُب صحة اإلقرار

 . 107 ىذا الفعلكٕترٙب
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 .78، ص. 2003  اٞتزائر،، دار العلـو ،  اٞتزائرمشرح قانوف العقوبات  ُب ، الوجيز إبراىيم الشباسى - 

   .128. بتجرٙب ىذا السلوؾ  الباب األكؿ الفصل األكؿ ا١تبحث ا٠تامس ص يتعلقفيما    -107
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كأما دكر ٦تثل النيابة العامة ُب إثبات كقائع جرٯتة الزنا ال ينحصر فقط ُب إثبات قياـ الفعل كإسناده     
إٔب ا١تتهم أك ا١تتهمُت بو، بل ٯتتٌد أيضا إٔب إثبات أٌف ا١تتهم متزكج، كأف زكاجو قائم على أساس شرعي 

 .108الدعول كتسجيلها كقانو٘ب، كإثبات توفر كجود الشكول قبل ٖتريك
إال أنو أماـ التطور ُب مظاىر اٟتياة كعآب اٞترٯتة كمسايرة أجهزة العدالة  ُب ٣تاؿ اإلثبات اٞتنائي       

 ةكأماـ ىذا التقدـ ُب األساليب ك مكافحة اٞترٯتة  كالكشف عن مرتكبيها، كالسعي إٔب أدلة اإلدانة كالّباء
، يثار التسػاؤؿ عن مػدل إعتماد كسائل 109ُب سبيل كشف السيطرة  على اٞترٯتة  كاإلثبات اٞتنائي

ٖتت عنواف إعًتاض ا١تراسبلت كتسجيل األصوات   111الواردة بالفصل الرابع 110اإلثبات اإللكًتكنية العلمية
 جهة.من اٞترائم ا١تتلبس ّٔا من  اكالتقاط الصور، ُب إثبات جرٯتة الزنا بإعتبارى

كمن جهة أخرل أنو كثَتا ما ٭تدث كأف يتقدـ بعض األشخػاص بشكػاكل مصحػوبة بأشرطة فيديو أك      
ٔتعٌت آخر، ماىي القيمة القانونية ُب إعتماد ا١تادة   112صور ألزكاجػهم تظهر كضعيات بإرتكاب جـر الزنا

 كدليل إثبات ُب اٞترائم الواقعة علي األسرة ؟  113من ؽ.إ.ج 5مكرر  65

                                                           
 .73 -72عبد العزيز سعد،  اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.   -108
العلمية لئلثبات من طرؼ القضاة لكي تكوف العدالة كىذا ما نادم بو أنصار ا١تدرسة الوضعية للقانوف اٞتنائي من كجوب إعتماد الوسائل  -109

 قائمة على أسس علمية.
إياد  .187، ص. 2009بولُت أنطونيوس أيوب، اٟتماية القانونية للحياة الشخصية ُب ٣تاؿ ا١تعلوماتية، منشورات اٟتلٔب اٟتقوقية، بَتكت،   - 110

ة مقارنة، مذكرة مقدمة إستكماال ١تتطلبات درجة ا١تاجستَت، جامعة النجاح ٤تمد عارؼ، مدل حجية اررات اإللكًتكنية ُب اإلثبات، دراس
    . 3-2، ص. 2009الوطنية، فلسطُت، 

من ؽ.إ.ج كاليت تنص على أنو   " إذ اقتضت ضركرات التحرم ُب اٞترٯتة ا١تتلبس ّٔا أك التحقيق اإلبتدائي ُب   5مكرر 65ػ  كفقا للمادة  111
واؿ أك اإلرىاب أك جرائم ا١تخدرات أكاٞترٯتة ا١تنظمة العابرة للحدكد الوطنية أك اٞترائم ا١تاسة بأنظمة ا١تعاٞتة اَللية للمعطيات أك جرائم تبييض األم

 أف يأذف ٔتا يأٌب: صتعلقة بالتشريع ا٠تاص بالصرؼ ككذا جرائم الفساد، ٬توز لوكيل اٞتمهورية ا١تختاٞترائم ا١ت
 إعًتاض ا١تراسبلت اليت تتم عن طريق كسائل االتصاؿ السلكية كالبلسلكية. - 

ه بو بصفة خاصة أك سرية، من طرؼ شخص كضع الًتتيبات التقنية، دكف موافقة ا١تعنيُت من أجل التقاط ك تثبيت كبث كتسجيل الكبلـ ا١تتفو  -
 أك عدة أشخاص ُب أماكن خاصة أك عمومية أك التقاط صور لشخص أك عدة أشخاص يتواجدكف ُب مكاف خاص .

ذا من ى 47يسمح اإلذف ا١تسجل بغرض كضع الًتتيبات التقنية بالدخوؿ إٔب ابلت السكنية أك غَتىا كلو خارج ا١تواعيد اددة ُب ا١تادة     
 القانوف كبغَت علم كرضا األشخاص الذين ٢تم حق على تلك األماكن.       

 ا١تختص. ةتنفيذ تلك العمليات ا١تأذكف ّٔا على ىذا األساس ٖتت ا١تراقبة ا١تباشرة لوكيل اٞتمهوري    
 بتو ا١تباشرة "ُب حالة فتح ٖتقيق قضائي، تتم العمليات ا١تذكورة بناء على إذف من قاضي التحقيق كٖتت مراق    
الفوتوغرافية تعتّب ُب الوقع دليبل على التلبس بالزنا، إذ أف الصورة الفوتوغرافية اليت يظهر فيها ا١تتهماف  يرل بعض شراح القانوف " أف الصور - 112

أىل ك٫تا يرتكباف ذات الفعل  تنبئ بذاهتا عن سبق جود حالة التلبس. كلكن ٬تب على اكمة أف تتأكد من سبلمة الصورة عن طريق االستعانة ب
 .111، ص. 1953دار النشر للجامعات ا١تصرية، القاىرة، ، 1،ط 1ي، شرح قانوف اإلجراءات اٞتنائية، ج ٠تّبة ". عدٔب عبد الباق

- 113
ا١تتضمن قانوف اإلجراءات 1966يونيو  8ا١تؤرخ ُب  155-66ا١تعدؿ كا١تتمم لؤلمر رقم  .2006ا١تؤرخ ُب ديسمّب  22 -06القانوف رقم  
 اٞتزائية.
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كعليو  ٯتكن القوؿ كجواب لتساؤلنا أنو تنعدـ  إمكانية اإلعماؿ كاألخذ ّٔذه الوسائل ُب ٣تاؿ        
.كال ٯتكن أف تقاس على الرسائل كا١تستندات الصور 114اإلثبات ُب جرٯتة الزنا نظرا لطبيعتها ا٠تاصة

من  341كوف الرسائل اليت تعنيها ا١تادة    115الفوتوغرافية اليت تبُت ا١تتهم ُب كضع ينبئ على إرتكاب الزنا
ؽ.ع يشًتط مع داللتها على الفعل أف تكوف ٤تررة من ا١تتهم نفسو كىذا ما اليتوافق مع دليل الصور أك 

 مقاطع الفيديو.
كباإلضافة إٔب أف ا١تشرع ٓب يشر إليها صراحة كوف أف إعتماد ىذه الوسائل يكوف ُب ٣تاؿ التحريات     

وع معُت من اٞترائم ذك طبيعة خاصة، كبالتإب الٯتكن القياس كالتوسع ُب حالة التلبس كالتحقيق ُب ن
من ؽ.إ.ج كوهنا ٤تددة ُب حالة ضركرة التحرم ُب اٞترٯتة ا١تتلبس ّٔا، أك  5مكرر  65ا١تشار إليها با١تادة 

 .116التحقيق اإلبتدائي ُب اٞترائم ا١تصنفة با٠تطَتة
 65ٔتعٌت أنو حىت كلو طلب الزكج من ٦تثل النيابة العامة اإلستفادة من اإلذف ا١تنصػوص عليو با١تادة      

من ؽ.إ.ج إثر كجود شكوؾ حوؿ ٦تارسة زكجو لفعل الزنا، فإنو ال٤تالة سيواجو طلبو بالرفض،  5مكرر 
من  5مكرر  65با١تادة  بإعتبار أف ىذه اإلجراءات تشمل حاالت التلبس الواردة على سبيل اٟتصر

ؽ.إ.ج، كال تدخل حالة الزنا ضمن ىذه األكضاع، كوف ا١تشرع اٞتزائرم قرر ٢تا أدلة إثبات خاصة نظرا 
لطابعها ا٠تاص ضمن نظاـ األسرة الذم  يستلـز ما ٭تفظ إستمرارية كجودىا كدكامها. كبالتأب ٛتاية 

 117ضع الضمانات إلجراء اإلثبات اٞتنائىا١تصلحة ا٠تاصة باٟتفاظ على حرية األشخاص من خبلؿ ك 
 خاصة ُب مسائل األسرة.

إجتهاد قضائي يتبُت من خبللو نظرة القضاء ٢تذه ا١تسألة من خبلؿ معاٞتتو ٢تا،   أمكٓب نعثر على       
كوف ىذا اإلجراء مستحدث ُب القانوف اٞتزائي، كعليو ال ٯتكن إستبعاد ٖتقق أمر الدفع بإثبات جرائم 

 من ؽ.إ.ج.  5مكرر  65قببل عن طريق الوسائل ا١تقررة ٔتوجب نص ا١تادة الزنا مست
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 .94، ص. 1995، دار النهضة العربية، القاىرة، ٤3تمود ٧تيب حسٌت، شرح قانوف اإلجراءات اٞتنائية، ط   - 

  .59،  ص.1988مكتبة غريب، مصر،  1ادكار غأب الدىٓب،  اٞترائم اٞتنسية، ط   - 115

بن كثَت بن عيسى، اإلجراءات ا٠تاصة ا١تطبقة على اإلجراـ ا٠تطَت، نشرة القضاة، كزارة العدؿ مديرية الدراسات القانونية كالوثائق،  - 116
 .90، ص.  63عدد  ،2003

صادؽ ا١تبل، . سامي 2، ص. ٤2008تمد ٤تمد عنب، إستخداـ التكنولوجيا اٟتديث ُب اإلثبات اٞتنائي، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية،   - 117
عمار تركي السعدكف اٟتسيٍت،  اٟتماية اٞتنائية للحرية الشخصية ُب مواجهة . 113، ص. 1986، ا١تطبعة العا١تية، مصر ،3إعًتاؼ ا١تتهم، ط 

 .320ص. ، 2012، 01السلطة العامة، منشورات اٟتلٔب اٟتقوقية، ط 
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إلثبات جرٯتة الزنا قياـ الزكج بعد شكو ُب زكجتو بتنصيب كامَتا خاصة كأف القضاء ا١تغريب قد أخذ      
ك نشَت أف ىذا اإلجراء أثار ٚتلة من  .بالنسبة للزكج ا٠تائن ألمرلتقاط صور ٢تا كدليل عليها. كنفس اإل

يرل  إذ ، ضمن التشريع ا١تغريب ١تساسو ْتريات األفراد 118النقاشات ك التساؤالت حوؿ مدل دستوريتو
دقيقا ك٭تدد مدل تطبيقو كحصره  أف يقننو تقنيناا١تغريب أنو كاف حرم با١تشرع عبد الواحد العلمي  األستاذ

لتقاط ُب حالة اٞترائم إلكاضحة ، حيث ٯتكن اللجوء إٔب ا كألسباب ُب بعض اٞترائم كخبلؿ فًتة معينة
العامة  إحاطة ىذا اإلجراء بضمانات قانونية ، كرقابة قضائية، كذلك بتقييد النيابة ا١تاسة بأفراد األسرة، مع

  .بتعليل موقفها تعليبل كافيا، كضركرة اٟتصوؿ على إذف من القضاء 

ا يتعلق بدليل اإلثبات ُب جرٯتة ترؾ مقر األسرة نظر لطابعها ا٠تاص، كىو نفس التساؤؿ فيم ركال يثا    
 كفق ما يلي ضمن ا١تطلب الثا٘ب.

 المطلب الثاني
 رةـترك مقر األس ريمةـدليل اإلثبات في ج 

لكي تعتّب جرٯتة ترؾ مقر األسرة جرٯتة يعاقب عليها قانوف العقوبات، فبلبد أف تتوافر على عناصر        
 من ىذه العناصر حكم بّباءة ا١تتهم.  ا١تذكورة على سبيل اٟتصر، كإف ٗتلف عنصر كاحد اقيامه
كإذا رأت اكمة أٌف كافة العناصر اٞترمية متوفرة، كاف ٢تا من األفضل أف ٖتكم عليو بعقوبة ٥تففة،       

أك أف ٖتكم عليو بعقوبة بدنية مع كقف التنفيذ كلما تبُت ٢تا أف ذلك يساعد على بعث نوع من األمل 
 .119ة على أسػاس ابػة ك الٌتعاكفلضماف إستمرارية حياة األسرة ٦تا يساىم ُب إعادة بناء قواعد األسر 

كالبد أف نشَت ُب ىذا الصدد إٔب أٌف أدلة إثبات مركر ا١تٌدة ا١تشًتطة على ترؾ مقر الزكجية، كأدلة      
إثبات التخلي عن اإللتزامات العائلية ضمن ٚتيع التشريعات ا١تغاربية ، إ٪ٌتا يقع على عاتق الٌزكجة الشاكية 

 عامة، كذلك بكل كسائل اإلثبات القانونية. بالتعاكف مع النيابة ال
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كالفصل اٟتادم عشر :  . الرأم كحرية التعبَت ّتميع أشكالو كحرية االجتماعحرية -  " يضمن الدستور ٞتميع ا١تواطنُت التاسع:الفصل  ـ  

 .ال تنتهك سرية ا١تراسبلت : " مايلي الذم جاء فيو

119 
 .15ا١ترجع السابق، ص. عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...؛   -  
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 األصل " أف على تنص اٞتنػائي القػانوف العامة ُب القاعدة ألف ا١تد٘ب، الطرؼ على اإلثبػات يقع كما      

 " الّباءة الشخص ُب ألصلا "ك ،"إدانتو قضائية جهة حىت تثبت برئ ا١تتهم أف " أك  "اإلباحة األشياء ُب
 صاّب ا١تتهم. ُب كلها قواعد ىي ك

 الرسائل منها كسائل، بعدة  إثباتو عمليا ٯتكن كفق القوانيُت ا١تغاربية شرط ا١تدة ا١تتطلب لقياـ اٞترٯتة ك    

 شرط كجود  إٔب  ا١تغاربية ا١تمارسات القضائية تشًتط الضبطية. ك ك٤تاضر الشهود، شهادة ك ا١تكتوبة،

 إٔب بالرجوع يقضي الوقت نفس ُب ك ا١تنزؿ عن األـ أك أك األب الزكج غياب يثبت مد٘ب، قضائي حكم

 . الزكجية بيت
إدالء ا١تستحق للنفقة أك الشخص من ُب جرٯتة إ٫تاؿ األسرة، من بُت ذلك ما إشًتطو ا١تشرع ا١تغريب     

ٔتا يثبت كاقعة ا٢تجر، أك ما ول كأف يرفق الشكرة الثانية  فق 481 طبقا للفصلا١تهمل بالسند الذم يعتمده 
 ثبت كجود أطفاؿ قاصرين ًب إ٫تا٢تم، باإلضافة إٔب ما يثبت رابطة الزكجية. ي

إال أف السند الذم يقصده ا١تشرع ُب جرٯتة اإلمساؾ عن أداء النفقة ىو اٟتكم النهائي أك القاضي      
"يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليو حكم  .ج على أنوـ  480بتخصيص نفقة مؤقتة، إذ نص الفصل 

هنائي أك قابل للتنفيذ ا١تؤقت كأمسك عمدا عن دفع نفقة إٔب زكجو أك أصولو أك فركعو كأمسك عمدا عن 
كمن ٍب فإف عدـ اإلدالء باٟتكم ال ٯتكن معو للنيابة العامة ٖتريك الدعول .   " موعدىا اددُبدفعها 

 .لعدـ اإلثبات العمومية
لتزاماتو خبلؿ ٜتسة إبأف يفي ب  إعذار ا١تخل بالواجب أك ا١تدين بالنفقةتقدٙب ما يثبت اإلضافة إٔب كب     

ستجواب يقـو بو ضابط الشرطة القضائية كعدـ القياـ إعشر يوما من اإلعذار. كىذا يتم ُب شكل 
 .ستجواب خبلؿ ٜتسة عشر يوما من تاريخ إ٧تاز اضر يوجب البطبلفإلبا

 سواء كاف ا١تدعي على  إثباهتا  عبء كال يتحقق قياـ اٞترٯتة إال بعد إثبات النية اإلجرامية  كالىت يقع       

 ك األسرة ترؾ اإل٫تاؿ أم نية ألف العامة، النيابة حىت أك منزؿ الزكجية  ُب بقي الذم الزكج، أك األـ أك األب
 .للهجر  اٞتدم ا١توجب السبب غياب بعد مباشرة تتجسد العائلية، االلتزامات عن التخلي

إٕب  الذم دفعو اٞتدم السبب أك للهجر ا١توجب يكوف بإثبات الدافع  ا١تتهم كأف نفي فعل الًتؾ  من   
إفًتاض النية اإلجرامية ، ىذه األدلة اليت تبقى  دائما ٤تل  عنو يسقط حىت الزكجية، مقر أك العائلة مقر ترؾ

  تقدير.



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

259 

 

 الفـرع األول
      تقـدير دليل اإلثبـات 

ىو ُب اٟتقيقة  أماموقتناعو فيما ىو معركض إدكف مراعاة  األدلةف تقييد سلطة القاضي بأنواع من إ       
ألف الدليل يتعلق  لقناعة ا١تشرع ٤تل قناعة القاضي إحبلؿ إالمن ذلك ماىو  كأكثرلقناعتو ، بل  إغفاؿ

كذلك فهذا من ضمن   األمركاف   كإذاخاصة ُب جرائم األسرة .  أخرل إٔببواقع معُت كٮتتلف من كاقعة 
 عمل القضاء ال عمل ا١تشرع .

قيمتها القانونية ىو ُب الواقع تدخل ُب عملية اإلثبات، كىذا ما ٬تعل  إبرازكٖتديد ا١تشرع  لؤلدلة ك       
عدـ توافرىا،  أـٞترٯتة ا أركافيبحث عن دليل قناعتو  من حيث توافر  أفكظيفة آلية ليس لو قاضي من ال

كُب ذلك سلب ٟترية القاضي  ،يبحث عن دليل قناعة ا١تشرع فيما ىو ينظر فيو أففيما ينظر فيو بل عليو 
ختصاص إمن  ألهنا كاإلدانةفكذلك ليس للمشرع التدخل ُب الّباءة  .عليو ا١تعركضة االقضايُب الفصل ُب 

 .القضاء

لبناء عقيدتو دك٪تا تدخل من ا١تشرع . كىذا ما نصت  اإلثباتيتبع كافة طرؽ  أفذلك للقاضي ألجل      
جعل مبدأ اإلثبات اٟتر ا١تعموؿ بو ُب  إذخذ بو ا١تشرع التونسي أكىو ما ،  120غلب التشريعات أعليو 

ألف للقاضي  ،ـ.جمن  150آّاؿ اٞتنائي إلثبات اٞترائم ا١تاسة باألسرة دكف ٗتصيص  حسب الفصل 
 ُب اإلثباتكىو التقدير ا١تسبب لعناصر  إليومبتغاه الذم يهدؼ  إٔبتقدير قيمة الدليل كصوال  حرية

اليشًتط فيها ا١تشرع نوعا خاص من  اليتاٞترائم  ُبخاصة  ،القانونية األدلةالدعول كىو البديل عن نظاـ 
ر الواقعة كٓب يبق لديو شك ستطاع ّٔا ٕتميع كافة عناصإحالة  إٔبما كصل القاضي  ، فإذااألدلة بالتحديد
جرٯتة ترؾ  أركافكم بقياـ ٭تقتناع ك إلا إٔباضي ػيقة الكاملة فهنا يصل القػال تتعداه اٟتق إليوبأف ما كصل 

 .الفاعل، ضمن موازنة بُت قياـ الدليل كٛتاية األسرةاألسرة كبالتإب عقاب 

  الفـرع الثاني
 التقديرية للقاضي موازنة بين الدليل ومصلحة األسرة ضمن السلطة 

فهو  ،جتماعية يتفق مع العقل كا١تنطقإلإف الدكر الذم يقـو بو القاضي ُب سبيل ٖتقيق العدالة ا      
٭تقق مصلحتُت : مصلحة آّتمع بصفة عامة ،كذلك عندما يشعر الناس بالعدؿ كا١تساكاة، كمصلحة 

                                                           
120
قتناعو إل، ك٭تكم القاضي تبعا  اإلثباتتثبت اٞترائم بكافة طرؽ  على أنو" جراءات اٞتنائية الفرنسيإلمن قانوف ا  427ا١تادة   تنصـ   

 ."ا٠تاص
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ية فمنح القاضي سلطة ُب اإلثبات اكـو عليو ُب التهذيب كاإلصبلح كاٟتفاظ على حريتو الشخص
 .ّٔدؼ الوصوؿ إٔب اٟتقيقة لو أ٫تية كبَتة ١تبدأ سلطة القاضي اٞتنائي ُب تقدير األدلة

بإعتبار أف أدلة إثبات جرٯتة  التخلي عن اإللتزامات العائلية ضمن ٚتيع التشريعات ا١تغاربية ، إ٪ٌتا يقع      
ما  ينفي أفللمتهم ة ، كذلك بكل كسائل اإلثبات القانونية، ك على عاتق ا١تضركر الشاكي كالنيابة العام

ا١تقدمة  األدلة. كلكن ماىو دكر القاضي ىل ىو دكر سلٔب ينحصر فقط ُب ا١توازنة بُت النيابة العامة توقدم
 ضمن جرٯتة ترؾ األسرة ؟ لو دكر آخر أـا١تتهم  ينفيهاكتلك اليت 

ف دكر القاضي ٓب يعد دكرا آليا كما كاف ُب نظاـ إلقتناع، فإاإلثبات القائم على حرية افق نظاـ فو     
النفي كما يتحراه من  أك لئلثبات أدلةللقاضي دكر ا٬تايب ُب ما يدكر ُب اٞتلسة من  كإ٪تا ا١تقيد  اإلثبات

  متوافقا كضماف بقاء أكاصر العبلقة األسرية قائمة.  ٔتا يراه  عقيدتو كقناعتؤّا يبٍت  أدلة
٭تل  أفمطلقة فليس للقاضي  أهناال يعٍت  ضمن اٞترائم ا١تاسة باألسرة  قتناعإلالقاضي ُب ا حريةف     

ٔتا يتوافق كٖتقيق ضماف . ف يتبع الدليل كيبعد تصوراتو الشخصيةأتصوراتو الشخصية ٤تل الدليل بل عليو 
النتيجة  إٔبقوده الدليل يكوف تصرفو خاضعا للعقل كا١تنطق كي أفعلى  بقاء عناصر األسرة متكاملة قائمة ،

 .ا١تنطقية اليت رتبها ذلك الدليل
ف يطرح ُب اٞتلسة حىت تتم أيكوف الدليل مشركعا ك  أف واشًتطكإ وف ا١تغاربيوف كلذلك تدخل ا١تشرع   

ف يكوف أكجب على القاضي أكما   كاإلّٔاـ.ف يكوف كاضحا غَت مشوب بالغموض أمناقشتو من ا٠تصـو ك 
حد أد٘ب لتكوين قناعة القاضي بعد توافر عتّبت إركط حدىت من حرية القاضي ك حكمو مسببا كىذه الش

عناصر اٞترٯتة خاصة ُب جرٯتة ترؾ األسرة ألف اإلقتصار الظاىر على سلوؾ الًتؾ دكف تكٌوف قناعة 
للقاضي ٬تعل ا١تشتكى منو ٤تل مسائلة جزائية كما لذلك من أثر سلٔب على باقي أفراد العبلقة األسرية 

من ـ. ج "  293ا١تادة  يجة تقرير العقاب على أحد أفراد األسرة، كىو ما أخذ بو ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجبنت
 ."عًتاؼ كغَته من كسائل اإلثبات للسلطة التقديرية للقضاةإلٮتضع ا
ْتيث لو عجزت الشاكية عن إثبات مركر أكثر من شهرين على ترؾ مقر  كحىت ُب حالة العكس      

فإٌف شكواىا سوؼ ال  عجزت عن إثبات كوف الٌزكج قد ٗتلى خبلؿ ىذه ا١تدة عن إلتزاماتو، الٌزكجية، أك
تقبل، كأٌف الوقائع ا١تشتكي بسببها سوؼ ال تكٌوف أيٌة جرٯتة، ك يقع نفس اٟتكم  على الزكج ُب حالة 

 عن مقر األسرة.  ةٗتلى الزكج
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ة للقاضي ُب ٣تاؿ   إثبات جرٯتة ترؾ لذلك كجب النص صراحة على إعماؿ السلطة التقديري       
 األسرة ٔتا يضمن ٛتايتها كىي نفس الغاية ا١تتطلبة ُب جرٯتة اإلمتناع عن تسديد النفقة.

 المطلب الثالث
 دليل إثبات اإلمتناع في جريمة عدم تسديد النفقة

 الدفع عدـ أف من ؽ.ع  كاليت تقضي بأنو " كيفًتض 331إفًتض ا١تشرع اٞتزائرم بنص ا١تادة        

 السكر أك الكسل أك السلوؾ سوء على االعتياد عن اإلعسار الناتج يعتّب ال ،ك العكس يثبت ٓب ما متعمد

على أف اإلمتناع عن دفع النفقة اكـو ّٔا للزكج أك . " األحواؿ من أم حاؿ ُب ا١تدين من مقبوال عذرا
الزكجة أك لؤلصوؿ أك الفركع أنو إمتناع متعمد كبالتإب يقع على ا١تتهم إثبات عكس ذلك كليس على 
النيابة العامة إثبات توفر عنصر ىذا العمد ٓتبلؼ حالة ترؾ األسرة. كىو نفس توجو ا١تشرع ا١تغريب إذ نص 

 اإلعسار يعتّب ال العكس ك يثبت ٓب ما عمدم الدفع عدـ أف كيفًتض ـ.ج.ـ بأنو "من  480 با١تادة 

 .      "121مقبوال عذرا السكر أك الكسل أك السلوؾ سوء عتياد علىإلا عن الناتج

عتباره كاقعة قانونية، يتم بكل الوسائل دكف حصر، كأف يثبت إبضمن التشريع التونسي كإثبات العمد      
 122النيابة العمومية بأف ا١تدين على علم بوجود اٟتكم ا١تد٘ب القاضي بالنفقة أك ّتراية الطبلؽالدائن أك 

  .بالرغم من مقدرتو على الدفع التسديدمتنع عن إكلكنو 
كىذا خبلفا للقواعد العامة لئلثبات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم اليت توجب على ٦تثل النيابة    

 .  123العامة إثبات عناصر الفعل آّـر
إذ قد يصدر حكم عن جهات القضاء الوطٍت أك األجنٔب حائزا لقوة الشيء ا١تقضي فيو، كمع ذلك      

ر ضٌده أم حكم، أك أف اٟتكم الصادر ضده ٓب يبلغ إليو، أك أنو ٓب ٯتتنع يزعم اكـو عليو بأنو ٓب يصد
 عن تسديد ا١تبالغ اكـو ّٔا عليو. كسبب ذلك ىو ٤تاكلتو اإلفبلت من العقاب.

لكن رغم ذلك ٯتكن إثبات عكس أقوالو، كتسليط العقاب عليو، كيتحقق ذلك بوجود ثبلث أمور       
جود نسخة من حكم قضائي كطٍت أك أجنٔب حائزا لقوة الشيء ا١تقضي حٌددىا القانوف، من إشًتط ك 

                                                           
121

 ا١تتعلق با١تسطرة اٞتزائية. 1943 يوليوز 12 ظهَت إصدار بعدـ  

 .36، ص. 1992خالد بنيس، النفقة بُت الواقع كالتشريع، مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، الرباط،   - 122
 .26عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...؛ ا١ترجع السابق، ص.   - 123
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مكرر  53من الشركط األكلية لقياـ التتبعات ُب جرٯتة الفصل كىو قاض بالنفقة أك ّتراية الطبلؽ،   124فيو
لذا كجب .  125يلـز ا١تدين باألداء كال بد أف يكوف حكما قضائيا صادرا عن ٤تكمة ٥تتصة ك  من ـ.أ.ش
طبيعة السند التنفيذل كٖتديد اإلمتناع عن تنفيذه ) الفرع األكؿ( ٍب معرفة على من يتقرر عبء أك ٖتديد 

 اإلثبات )الفرع الثا٘ب( كأخَتا ٖتديد ٣تاؿ السلطة التقديرية للقاضي ُب إثبات اإلمتناع )الفرع الثالث(.
 الفرع األول

 إثبات العلم بوجود السند التنفيذي وطبيعتو 
ع التونسي بإيراد تفصيل لطبيعة ىذا اٟتكم نتيجة التفصيل الذم جاء بو ضمن ٣تلة األحواؿ ٘تيز ا١تشر      

يتم بًتسيمها طبقا  تنفيذ حكم الطبلؽ كفركعوف الشخصية ألصل اٟتكم كفركعو كاٟتجة اليت ٖتوزىا
 . .تمن ؽ.ح.ـ 42و  40،41ألحكاـ الفصوؿ 

بسعي  مو كذلك "ػبلؽ يتم بًتسيػكم الطػفيذ حػتن ذكور، على أفػمن القانوف ا١ت 41فقد نص الفصل     
رؽ الطعن، ك٢تذا الغرض يوجو  ػمة اليت أصدرت اٟتكم األخَت ُب النزاع بعد استنفاذ طػمن كاتب اك

كاتب اكمة نص اٟتكم أك القرار إٔب ضابط اٟتالة ا١تدنية ا١تعٌت باألمر ُب ظرؼ عشرة أياـ من تاريخ 
    تصاؿ القضاء ّٔما".إ

فوجب إثبات قياـ كاتب اكمة بتسجيل حكم الطبلؽ ، كما لذلك من أثر ُب بداية حساب      
 األجل ا١تقرر لئلمتناع عن الدفع.

ستئناؼ أك التعقيب دكف الطعن ُب حكم إلأما بالنسبة لفركع اٟتكم، فقد تكوف موضوع طعن با    
، ُب حُت تبقى الفركع الشيء ا١تقضى فيوة الطبلؽ ذاتو، كبالتإب ٯتكن ٢تذا اٟتكم أف ٭تصل على قو 

                                                           
لكن قوؿ أف النفقة تأخذ اٟتكم اٟتائز لقوة الشيء ا١تقضي فيو، ىو حكم ليس هنائي، بل ٯتكن إعادة النظر فيو عند الضركرة كذلك بعد ػ  124

بأنو: " من ا١تقرر قانونا أنو ٬توز للقاضي مراجعة  1996يل  أفر  23مضي سنة من تاريخ صدكر اٟتكم، كىذا ما ذىبت إليو اكمة العليا ُب 
كمن النفقة بعد مضي سنة من اٟتكم. كال ٬توز الطعن ْتجية الشيء ا١تقضي فيو تبعا للمستجدات اليت تطرأ على ا١تعيشة ك النفقات بصفة عامة. 

 ٍب فإف النعي على القرار ا١تطعوف فيو ٓترؽ القانوف ليس ُب ٤تلو.
كمراجعة  1988سبتمّب  27تطالب فيها تعديل اٟتكم الصادر ُب  1993أٌف الطاعنة رفعت دعول ُب سنة  -ُب قضية اٟتاؿ  -ك١تا كاف ثابتا     

يح ا صحمبالغ النفقة اليت أصبحت ال تكفي حاجيات أكالدىا ٔتا فيها مصاريف ا١تعيشة كا١تدرسة كأجرة الٌسكن. فإٌف بقضائهم بتعديل النفقة طبقو 
، عدد 1997آّلة القضائية،  ،136604، ملف رقم 23/04/1996القانوف. كمىت كاف كذلك استوجب رفض الٌطعن." . أنظر، اكمة العليا، 

 . 89ص.   ،2
 ُب مقرر ىو ما مثل النفقة، تسديد عن االمتناع حالة ُب اٞتزائية للمتابعة اٟتكم ا١تسبق كجود إشًتاط على مقارنة تشريعات عدة تنص ػ  125

 . 384 مادتو ُب العراقي اٞتنائي كالقانوف ، 293 ا١تادة ُب ا١تصرم اٞتنائي كالقانوف قانوف عقوبات 357 للمادة كفقا الفرنسي التشريع
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موضوع الطعن غَت متحصلة على ىذه القوة كعليو ٯتكن ترسيم منطوؽ حكم الطبلؽ دكف فركعو كال ينفذ 
الفرع ا٠تاص باٞتراية إذا كاف من أحد الفركع ا١تطعوف فيها، كال ٯتكن مؤاخذة الزكج ُب ىذه اٟتالة إذا ٓب 

ّتراية  كجب أف يكوف اٟتكم  أم ١تا كانت ا١تسألة منشورة أماـ القضاء.يدفع لزكجتو جراية الطبلؽ طا
 .اٞتزائية للميسائلة  حىت يكوف أساسا٦تهور بالصيغة التنفيذية  الطبلؽ 

 )ىبة قانو٘ب النفقة أساس تقرير  كاف إذا كٔتعٌت أدؽ  ٬تب أف يكوف أساس تقرير النفقة قضائي، أما     
من 331 ةا١تاد ُب عليها ا١تنصوص اٞتزائية للمتابعة أساسا ا١تصدر ىذا بل يشكلف ، إلتزاـ تعاقدم أككصية( 

 ـ.أ.ش.ت. من مكرر 53 ةكا١تاد ،ـ.ج.ـ  من480 قانوف العقوبات اٞتزائرم كا١تادة 
 قاعدة يصبح الشركط فيو توفرت إذا الغذائية النفقة بأداء يقضي الذم القرار أك اٟتكم أك فاألمر      

 ،ـ.ت من ررػمك 53 كا١تادة ، ـ.ج.ـ من 480ا١تادة   ك ؽ.ع.جمن 331 ةا١تاد أساس على زائيةاٞت للمتابعة
اٟتكم لئللغاء أك التخفيض  تعرض لو ك حىت،  القانوف بقوة ا١تقررة قضاء النفقة تسديد عدـ ٞترٯتة ا١تنظم

  .على قياـ اٞترٯتةمن قيمة الدفع  ألف مثل ىذا اٟتكم ليس لو أثر رجعي كبالتإب فبل أثر لو 

 ُب 1963 مارس 14 بتاريخ اٞتنائية الغرفة عن صدر قرار ُب ٬تيبا١تغريب  األعلى آّلس فإف ،كعليو       
 شهرين، من أكثر ىي اٞتنحة كجود لتحديد عتبارإلا تؤخذ بعُت ا١تدة أف ٬تب اليت ا١تدة األسرة، إ٫تاؿ مادة

 بقرار رجعية بآثار الحقا بالنفقة اٟتكم فإلغاء بالتإب ك قضاء، ّٔا النفقة اكـو تؤد ٓب اليت ا١تدة أم

 يعاقب عدـ  ـ. ـ. ج بنصها " بأنو 480  ا١تادة ألف رتكبت،إ قد يػالت اٞتنحة طلػال يب ا١تدنية اكمة

 " اٟتكم قبل السابقة للمدة النفقة بأداء قضي الذم اٟتكم تنفيذ عدـ كذلك ك النقدم الواجب تنفيذ
  ..."رتكبتإ اليت اٞتنحة يلغي ال النفقة ستحقاؽإ يبطل الحق فقرار

نتهاء عدهتا تطبيقا إا١ترأة ا١تطلقة ال تستحق جرايتها، إال من يـو كأضاؼ ا١تشرع التونسي بأف       
126من ـ.أ.ش 38ك 31للفصلُت 

 لذلك كجب مراعاة كل ىذه الشركط ألثبات قياـ اٞترٯتة.  
من ـ.أ.ش تثَت إشكاال قانونيا يستوجب التوقف عنده، حيث تنص  32كلكن الفقرة األخَتة للفصل      

ستئناؼ أك التعقيب أجزاء اٟتكم ا١تتعلقة باٟتضانة كالنفقة كاٞتراية كا١تسكن إلعلى أنو "كتنفذ رغما عن ا
ستئنافو إا، تنفذ على الزكج رغم بتدائيإالفقرة أف جراية الطبلؽ اكـو ّٔا  ىذه فيستنتج من كحق الزيارة".

بأداء ىذه اٞتراية ١تطلقتو بعد  31حكم الطبلؽ أك تعقيبو، كىو ملـز من ناحية أخرل ٔتقتضى الفصل 

                                                           
 .51ص.  ،2006، مطبعة دار النجاح اٞتديدة ،  ٤3تمد الكشبور، شرح مدكنة األسرة،  اٞتزء الثا٘ب، إ٨تبلؿ ميثاؽ الزكجية، ط  - 126
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كيف ٯتكن كلكن   نقضاء العدة أم بعد مدة ثبلثة أشهر على األقل من صدكر حكم بات ُب الطبلؽإ
ستئناؼ أك تعقيب إذ جراية الطبلؽ رغم كقوع فهم ىذين الفصلُت كالربط بينهما ؟ إذ كيف ٯتكن تنفي

٦تا ٬تعل مسألة  بٌُت صراحة أف ىذه اٞتراية تدفع بعد انقضاء العدة ؟ 31حكم الطبلؽ، كاٟتاؿ أف الفصل 
 اإلثبات ٭تمها معيار ٖتديد أجل سرياف إستحقاؽ النفقة كبدايتو. 

بعد صدكر حكم بات غَت قابل للطعن إف التناقض يبدك جليا ُب صياغة النصُت، ألف العدة تبدأ      
لوبا رغم أم ػق الزيارة ٦تكنا كمطػبأم كسيلة، فلئن كاف تنفيذ أجزاء اٟتكم ا١تتعلقة بالنفقة كا١تسكن كح

طعن، فإف األمر يكوف غَت ٦تكن بالنسبة ٞتراية الطبلؽ، ألف ىذه اٞتراية ال تستخلص إال بعد انتهاء فًتة 
 إال منذ صَتكرة حكم الطبلؽ أك القرار القاضي بو باتا.العدة، كالعدة ال يبدأ عٌدىا 

فًتضنا جدال بأف ا١تطلقة تستحق جرايتها ٔتجرد صدكر اٟتكم، كقاـ الزكج باستئناؼ الفرع ا١تتعلق إكلو    
من ـ.أ.ش، سوؼ يكوف مطالبا ُب نفس الوقت بأداء معلـو  38ك 32باٞتراية فإنو كعمبل بأحكاـ الفصل 

 .اٞتراية كالنفقة
ذا اإلجراء القاضي بتنفيذ اٟتكم باٞتراية رغما عن االستئناؼ أك التعقيب، ٢ت 127كشرحكقد كرد تفسَت       

حيث جاء فيو با٠تصوص أنو "نظرا ١تا للجراية من الصبغة ا١تعاشية ا١تتأكدة فقد أٟتقها النص اٞتديد  
طلو عتبار كال يعإبالنفقة كالسكٌت كغَت٫تا كجعل تنفيذ اٟتكم بأدائها أمرا مستعجبل ال ٭توؿ دكنو أم 

 .128ستئناؼ أك التعقيب"إلالطعن با
سوء صياغة الفقرة األخَتة من الفصل لكلكن بالرغم من ىذا التفسَت، فإف اإلشكاؿ بقي موجودا،       

ستئناؼ فركع الطبلؽ دكف الطبلؽ حيث أنو إذا إمن ـ.أ.ش حيث أف الصياغة اٟتالية تتماشى كحالة  32
 دكف مبدأ الطبلؽ، فإنو ُب ىذه اٟتالة فقط ٯتكن القوؿ بأف الفصلُت ستئناؼ الفرع ا١تتعلق باٞتراية مثبلإًب 
بتدائي كقع الطعن ُب إيتماشياف ُب نسق كاحد، كتصبح اٞتراية كاجبة التنفيذ ٔتجٌرد صدكر حكم  32ك 31

 فرعو ا١تتعلق باٞتراية فقط دكف الطبلؽ.
ستئناؼ إكُب صورة  .ش كقراءتو كاَلٌب  "من ـ.أ 32كبالتإب ٬تب كاٟتالة تلك، إعادة صياغة الفصل       

ستئناؼ أك التعقيب" إلاٟتكم ُب أجزائو دكف الطبلؽ فإف ىاتو األجزاء تنفذ رغم الطعن ُب اٟتكم با

                                                           
 .1981ـ ا١تؤرخ ُب فيفرم/3-6163ٔتنشور كزير العدؿ عدد ػ  127
 .13، ص. 1985، جانفي  1، ٣تلة القضاء كالتشريع، تونس، عدد جراية ا١تطلقة ُب قانوف األحواؿ الشخصيةالتيجا٘ب عبيد،   -128



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

265 

 

بتدائي باتا فيما يتعلق بالفرع األصلي ا١تتعلق بالطبلؽ بسبب عدـ الطعن فيو إلصبح اٟتكم اكبذلك ي
 ستئنافها. إاليت كقع ستئناؼ، كغَت بات ُب بقية فركعو إلبا

نقضاء العدة عندما يصبح اٟتكم ا١تتعلق بالفرع األصلي للطبلؽ ٤تكوما فيو إفتنفذ عندئذ اٞتراية بعد      
بصفة باتة غَت قابلة للطعن بأم كسيلة كال يهم إذا كانت فركعو األخرل مستأنفة. كىكذا يتم الًتابط 

 .129ُب خصوص بداية سرياف اٞتراية كبداية تنفيذىا 32ك 31ا١تنطقي بُت الفصلُت 

إشكاؿ ُب البحث عن مسألة اإلثبات أماـ ىذا الوضع الناتج عن ٖتديد طبيعة األحكاـ  أمكاليثار     
 الصادرة ُب حالة الطبلؽ كفركعو ضمن التشريع التونسي بالنسبة للتشريعُت اٞتزائرم كا١تغريب.

جرٯتة عدـ دفع نفقة كجراية طبلؽ، بل ٬تب إٔب  كاُب  إلثبات نفقة  صدكر حكم قاضي بال كاليعتّب     
اشًتاط ككجود ٤تضر تبليغ ىذا اٟتكم للمدين بالنفقة تبليغا رٝتيا صحيحا، كالذم يشكل جانب ذلك 

حيث جاء ُب قرار ضمن القضاء اٞتزائرم بالعلم،  كىذا ما ذىبت إليو ا١تمارسات القضائية  مبدءا ثبات
ؽ.ع اٟتكم جزائيا باٟتبس  331أنو " إذا كػاف مؤدل نص ا١تادة  1982نوفمّب 23ى بتاريخ آّلس األعل

كالغرامة على كل من إمتنع عمدا ك١تدة ٕتاكز شهرين عن دفع النفقة اكـو ّٔا عليو قضاء لصاّب من 
حكم ٢تم ّٔا، فإنو يشًتط للمتابعة اٞتزائية ّٔذا اٞتـر أف يكوف اكـو عليو قد بػيٌلغ قانونا اٟتكم القاضي 

 .130طأ ُب تطبيق القانوف"بالنفقة، كأف القضاء ٓتبلؼ ذلك يعد خ

 باإلضافة إٔب إشًتاط كجود ٤تضر إمتناع ٤ترر من العوف ا١تكلف بالتنفيذ مؤرخ كموقع،  حيث إعتّب    

اكمة العليا أف عدـ كجود ٥تضر اإلمتناع عن التنفيذ ضمن ا١تلف يؤدل إٔب  القضاء اٞتزائرم بإجتهاد
بأف"  2000نوفمّب  18ة كىذا  ُب قرارىا ا١تؤرخ ُب بطبلف ا١تتابعة على أساس جنحة عدـ تسديد النفق

يتعرض للنقض القرار الذم أداف ا١تتهم ّتنحة عدـ تسديد النفقة دكف أف يكوف ضمن أكراؽ ملف 
 .  131الدعول ٤تضر اإللزاـ بالدفع كعدـ اإلمتثاؿ ١تا قضى بو"

كـو ضٌده بواسطة عدؿ منٌفذ يتٌم إعبلـ اكىو نفس اإلجراء ا١تتطلب ُب التشريع التونسي، إذ      
ضوع اكـو عليو طوعيا ٓت باٟتكم الصادر ضده بأداء النفقة ١تن يستحٌقها ك٭تٌرر ٤تضر ُب ذلك اإلعبلـ

                                                           
ة سومية غزإب، الطابع الزجرم ١تدكنة األسرة ،رسالة ا١تاسًت ا١تتخصص ُب ا١تهن القضائية كالقانونية ، جامعة ٤تمد ا٠تامس السويسي، كلي  -129

 .23، ص. 2010العلـو القانونية كاإلقتصادية كاإلجتماعية، 
نشرة قضاة، مقتبس عن أٛتد لعور، نبيل صقر، الدليل القانو٘ب لؤلسرة، دار ا٢تدل  ،23194، ملف رقم 23/11/1982 ٣تلس أعلى،  - 130

 .198، ص. 2007اٞتزائر، 
 .364،  ص .1، عدد  2001. آّلة قضائية، 229680، ملف رقم 18/11/2000اكمة العليا، غ ج ـ،  - 131
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باٟتجز على  أك عن طريق الّبيد أكذلك ببا٠تبلص مباشرة كاٟتصوؿ علي كصل  لدل إعبلمو باٟتكم
مرٌتب ا١تدين بالنفقة عند امتناع ا١تدين بالنفقة عن الدفع ١تٌدة تفوؽ شهرا كاحدا من تاريخ إعبلمو باٟتكم 

حتساب أجل الشهر إكيسٌلم نظَتا منو لطالب التنفيذ. كىي النسخة اليت تعتمد مبدئيا لبداية ، الصادر
 . 132التونسية مكرر من ـ.أ.ش 53ا١تنصوص عليو بالفصل 

كتفت ٤تكمة التعقيب التونسية إٔب اإلشارة إٔب اإلعبلـ دكف تدقيق إف كاف إعبلـ قانو٘ب أـ إك      
أف أفضل طريقة إلعبلـ ا١تدين باٟتكم ىو أف يتم إعبلمو باٟتكم مباشرة، حىت ٯتكن فيما بعد  ك 133فعلي

ا١تعنوم ٞتنحة عدـ دفع النفقة النية اإلجرامية ُب جانبو، كىو الركن  إثباتعند االقتضاء  اٞتزائيةللمحكمة 
كاٞتراية الذم ال ٯتكن أف يتوفر إذا بلغ اإلعبلـ للمحكـو عليو بالنفقة بواسطة أك طبق الطرؽ القانونية 

 من ـ.ـ.ـ.ت. 10، 9، 8ا١تبينة بالفصوؿ 
كيتطلب  ،لدائنيرىق ا من شأنو أفضمن ا١تمارسات القضائية بتونس عتماد اإلعبلـ الفعلي إإف  إال      

ف إٔب أ ذلك من الوقت كا١تصاريف ما ال يتماشى كطبيعة الديوف ا١تعاشية كصبغتها ا١تتأكدة. ىذا باإلضافة
عدـ علمو الفعلي ٔتجرد تغيَت ْتجة  قًتفوإمن اٞتـر الذم  للتنصلا١تدين سوؼ ٬تد ُب ىذا اٟتل ٥ترجا 

أف ىذه الطريقة ىي ا١تعموؿ ّٔا ُب ا١تادة عتماد اإلعبلـ القانو٘ب خاصة ك إ، ىو ألمثلمقره لذلك فاٟتل ا
 .باٟتماية ، ك٘تكن بالتإب من ٛتاية الدين الذم أراد ا١تشرع أف ٭تيطوضمن التشريع التونسي ا١تدنية
باٟتكم بصفة فعلية بالرغم من قياـ الدائن باإلعبلـ  أنو ُب صورة عدـ علم ا١تدين  زيادة على ذلك      

بدفع ما ىو مستحق من ، فإنو ٯتكن أف يقـو ًب مباشرة الدعول العمومية  كأف بالصفة القانونية، فإنو حىت
 تنقضى. كّٔذه الطريقة فإف الدعول العمومية سوؼ نفقة ُب ذمتو

سائلة      
ي
كىذا العلم ىو ٤تل اإلثبات من طرؼ القاضي كالذم يتأكد من كجوده أك عدمو لتقرير ا١ت

ضمن تعتّب دينا مدنيا ، كاليت نفقة أك جراية طبلؽ١تبالغ اكـو ّٔا  كاٞتزائية أك عدـ تقريرىا بعد إثبات ا
 .134ٗتضع مسألة إثباتو إٔب القواعد القانونية ا١تنظمة ُب باب قواعد اإلثباتإذ  التشريع التونسي 

فإف مبلغ الدين إذا ٕتاكز قدره األلف دينار فإف ٖترير كتب ُب الغرض أمر يفرضو  كأكلو اإلقرار،     
ااؿ من أجل جرٯتة عدـ دفع النفقة كجراية الطبلؽ قد قاـ بدفع  ا١تشتكى منوٯتكن إثبات أف إذ  قانوفال

                                                           
 .34ص.  ، 2004، افريل 3سيف كىايب، إختصاصات النيابة العامة ُب مدكنة األسرة اٞتديدة، ٣تلة ا١تلف، ع   -132
 .73 .ص، ،آّلة اٞتزائية٤تمد اٟتبيب الشريف تعليق ،30410، عدد 1992جواف  23 ،قرار تعقئب جزائي  -133

134
 -Cf.BOUSSETTA. Mourad, Principes élémentaires de la procédure pénale marocaine, 2 éme 

edition ,Edi, Al Maarifa,Merakech. 2006.p. 16. 
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ا١تبالغ اكـو ّٔا ٔتجرد إقرار ا١تستفيد بأنو تسلمها، خاصة كأف حاالت عدـ ٖترير كتب ُب ا٠تبلص 
صة اذا كاف بُت األصل كالفرع متعددة، كيعود ذلك باألساس إٔب جهل القانوف أك ثقة ا١تدين ُب دائنو خا

 أك بُت الزكج كالزكجة.
أف إقرار مستحقة النفقة بتوصلها  كقد أكدت ٤تكمة التعقيب ذلك ُب أحد قراراهتا، حيث جاء بو : "    

مكرر ـ.أ.ش   53ٞتميع ما ٗتلد بذمة ا١تنفق من معينات النفقة، بعد إبراء لذمتو حسب مقتضيات الفصل 
 . 135اؿ العياؿ مضمحلة"ك٬تعل أيضا جرٯتة إ٫ت

لة كما يليو من ٣ت 428كيبقى اإلقرارخاضعا من حيث نظامو القانو٘ب ُب صورة اٟتاؿ ألحكاـ الفصل     
 إللتزامات كالعقود.إ

 ا١تباشرة كانت الدعول قي طور   إذاما أماـ ككيل اٞتمهورية إكيقع اإلقرار بوقوع األداء من قبل الدائن،      
لدل النيابة العمومية أك أماـ قاضي الناحية أثناء اٞتلسة، فيتم تضمُت ذلك صلب ٤تضر اٞتلسة كيتم 

لكن ُب صورة عدـ إقرار الدائن بوقوع ا٠تبلص، يصبح تقدٙب كتب ُب  إسقاط الدعول ٔتوجب األداء.
يلة إثبات ضمن التشريع ٦تا ٬تعلنا أماـ كس إثبات األداء أمرا تتوقف عليو ا١تساءلة اٞتزائية من عدمها.

 التونسي كىي الكتابة. 
، أنو ال ٯتكن إثبات اإلبراء من اإللتزاـ لة اإللتزامات كالعقودمن ٣ت 473يستخلص من الفصل إذ      

. كٯتكن أف يتخذ الكتب شكل حجة رٝتية، كما ٯتكن أف 136الذم ٕتاكزت قيمتو ألف دينارا إال بكتب
، كإمضاء ا١تدين كتاريخ األداء كمبلغو، حىت البياناتكتب بعض ك٬تب أف يتضمن ال .يكوف ٓتط اليد

 نزاع ُب األمر. كقعٯتكن للمحكمة أف ٘تارس رقابتها عليو إف 
ستدعائو للتحرير عليو لدل النيابة إلكن قد ٭تصل كيقدـ ا١تدين كأثناء أطوار ااكمة أك حىت أثناء      

الدائن اكـو لو بنفقة أك ّتراية طبلؽ موضوعو إسقاطا العمومية حوؿ خبلص الدين، كتبا ٦تضى من 
 للدين، كتنازال عن ا١تطالبة بو؟

مكرر عن مطالبتو  53ٕتدر اإلشارة ُب البداية إٔب أف اإلسقاط، ىو تنازؿ ا١تتضرر من جرٯتة الفصل      
ن ا١تتخلد بذمة ا١تظنوف فيو. با١تبالغ اكـو ّٔا لفائدتو، كىو بالتإب غَت األداء ألف األداء ىو خبلص الدي

                                                           
 .432مشار إليو ُب رضا ٜتاخم ، ا١ترجع السايق ، ص.  ،54115عدد ، 1994جواف  8قرار تعقئب جزائي    -  135

136
 ا١تقصود الكتابة.ـ  
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 إمكرر من ـ.أ.ش، نبلحظ أنو جاء صر٭تا ككاضحا بأف  53كبالعودة إٔب الفصل 
ي
ساءلة شًتط لتوقف ا١ت

 كيفية أخرل لذلك.  إلفًتاض  اٞتزائية أف يتم األداء، ٔتعٌت خبلص ا١تبالغ اكـو ّٔا، كٓب يًتؾ أم ٣تاؿ
مكرر سنة  53قفا ُب خصوص اإلسقاط قبل تنقيح الفصل ٗتذت مو إكقد سبق كمة التعقيب كأف     

  .  137"…اإلسقاط ال يؤثر على الدعول العمومية عتّبت "إ، بأف 1993
مكرر ـ.أ.ش فإف ىذا اإلسقاط ال ٯتكن األخذ  53عتّبنا ظاىر الفصل إ، " أنو إذا 138لكن يرل بعضهم   

عتّبنا األسباب الدافعة  لتمكُت اكـو عليو من ىذا اإلسقاط، إبو لعدـ أداء ا١تبالغ اكـو ّٔا، أما إذا 
تفاؽ على تقسيط ا١تبلغ، فإنو يتجو إمن رجوع للحياة الزكجية أك قبوؿ تعويضات أك ضمانات أخرل أك 

 ."…عتبار ىذا اإلسقاط يقـو مقاـ األداءإ
٬توز الصلح على النفقة، كإ٪تا عتّبت " أنو ال إكقد ذىبت ٤تكمة التعقيب إٔب أكثر من ذلك، حُت       

مّبرة ذلك بكوف النفقة من النظاـ العاـ، فإف حصل  ، ٬139توز ُب كيفية دفعها أك فيما نقص دفعو منها"
 فإنو يتم ُب كيفية دفعو أك ُب كيفية إ٘تاـ ما نقص منها كال لصلح حوؿ عدـ أدائها.

ًب على الوجو الصحيح،  إذارر ـ.أ.ش مك 53كخبلصة القوؿ، إف األداء ا١تنصوص عليو صلب الفصل     
فإنو من شأنو أف يضع حدا للمؤاخذة اٞتزائية كيلغي بالتإب اٞترٯتة. كيشمل اإللغاء ُب نفس الوقت، التتبع 

 فهذا ما يثبت بو القياـ بالتنفيذ كما عاداه فإنو ٬تعل اٞترٯتة قائمة. كااكمة كتنفيذ العقاب.

كعليو، فإذا توفرت ىذه األمور الثبلثة، فإهنا تشكل دليل إثبات االمتناع عن دفع النفقة ا١تقررة قضاء،    
،  بتقرير العقوبة ا١تناسبة كاليت 140كتستوجب إدانة ا١تتهم، كاٟتكم عليو كفقا ١تا ىو منصوص عليو ُب القانوف

                                                           
 12أحكاـ النفقة ُب ٣تلة األحواؿ الشخصية بعد تنقيح  رضا ٜتاخم ،  ،13065عدد  ،24/12/1986مؤرخ ُب ، قرار تعقئب جزائي  - 137

 .243، ص. 1993، تونس، شركة فنوف الرسم للنشر كالصحافة، 1993جويلية 
 .114 .السابق، ص رجعمصطفى بن جعفر، ا١ت   - 138
 .201 .ص ،2007،  تونس، 4آّلة اٞتزائية ط  ، عن رضا ٜتاخم  ،15618عدد  ،1986أكتوبر  7 مؤرخ ُب، تعقييت جزائيقرار    - 139
حيث جاء ُب قرارىا  " تقتضى جنحة عدـ تسديد النفقة ا١تقررة قضاء توافر الشركط اَلٌب بياهنا  1996جواف  30ىذا ما قضت بو اكمة العليا ُب  - 140

 رار اإلدانة: اليت يتعُت إبرازىا ُب ؽ
 ػ كجود سند قضائي يقضي بأداء نفقة معينة للزكج أك األصوؿ أك الفركع.                
 ػ أف يكوف السند القضائي قاببل للتنفيذ.                

 ػ القياـ بإجراءات التنفيذ.                
حقها ١تدة تفوؽ الشهرين." أنظر، اكمة العليا، غ ج ـ، ػ أف ٯتتنع اكـو عليو عن دفع كامل النفقة ا١تقررة قضاء ١تست                

٤تكمة  ؛128عن أحسن بوسقيعة ،قانوف العقوبات ُب ضوء...، ا١ترجع السابق، ص. غَت منشور، مقتبس  ،132862قرار رقم،  ،30/06/1996
 .438، ص . 23، غَت منشور، ملحق رقم2607/13فهرس رقم  ،31/03/2013عُت ك١تاف سطيف، ؽ ج، 
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رة من حيث تقريرىا أك تنفيذىا ٛتاية لنظاـ تتميز بأحكاـ خاصة ُب ٣تاؿ اٞترائم الواقعة على نظاـ األس
 األسرة كضماف بقائو بإعماؿ السلطة التقديرية للقاضي بعد تقرير عبء اإلثبات.

 الفـرع الثاني
 عبء اإلثـبات في جـريمة عـدم دفع النفقة

، األكٔب أف سوء النية مفًتض ُب ضمن جرٯتة عدـ دفع النفقة مسألتافعبء اإلثبات  ٭تكم مسألة    
أف عنصر العمد غَت مفًتض، كٖتمل  ٭تكمها  الثانية أف ا١تسألة متنع عن األداء، ُب حُت إا١تدين الذم 

 .بالتإب ا١تدعي عبء إثباتو 
، قرينة سوء النية ا١تفًتضة ُب ا١تدين الذم كبالرغم من إعبلمو باٟتكمفكرة تنطلق فضمن ا١تسألة األكٔب     

 يثبت ونطبلقا من ذلك فإنإك  ضمن ٚتيع التشريعات ا١تغاربية.بعد مركر األجل اٌدد   بالتسديد يقم ٓب
طبقا ألحكاـ مسائلة جزائية ، كيصبح ٤تٌل ا١تقررة لتحقق اإلمتناع جل األنتهاء إا١تدين ٔتجٌرد  إمتناع 

 ا١تتابعة اٞتزائية. 
 يبُت أف ك نيتو، حسن يؤكد أف عليو الذم عاتق ا١تدين على يقع اإلثبات عبء أف ٦تا يتأكد معو        

 .141 كىو نفس ما أكده ا١تشرع التونسي.  عمدم غَت ، النفقة الغذائية تسديد عدـ عن إمتناعو
، ٬تب عليو إثبات حسن نيتو كإف اٞتزائية عن ا١تمتنع  ةجعل ا١تشرع التونسي ألجل نفي ا١تسؤكلي ك      

ٔتستحق النفقة أك جراية الطبلؽ، كإ٪تا  التهرب من إلتزاـ دفع النفقةمتناعو عن األداء ٓب يكن يقصد منو إ
 53ا١تتهم ّترٯتة الفصل  142ألسباب منعتو من ذلك. كبذلك يصبح عبء اإلثبات ٤تموؿ على ا١تدين

 مكرر.
ل ا١تدين ك٭تملو عبء إثبات لكن ىذا اٟتل كإف كاف ٮتدـ مصلحة الدائن، فإنو با١تقابل يثقل كاىك     

تقـو على يفشل ُب إثباتو. لذلك كجب النظر ُب ا١تسألة الثانية كاليت أك  يثبت ذلك حسن نواياه كقد
مبدأين قانونُت إثنُت : أك٢تما ٭تكم ا١تادة ا١تدنية ٔتقولة أف "األصل ُب كٌل إنساف االستقامة كسبلمة النية 

                                                           
141

،  ـ  2003أفريل  10" إف جرٯتة إ٫تاؿ عياؿ ىي جرٯتة عمدية تفًتض كجود سوء نية لدل ا١تمتنع عن دفع النفقة " قرار تعقئب ، مؤرخ ُب ـ  
 .236. رضا ٜتاخم،  ا١ترجع السابق، ص. 184ص. ،  2003ت ؽ ج س 

142
على "أف عدـ الدفع قرينة على القصد  قانوف العقوباتمن  2-357كقد تبٌت القانوف الفرنسي ُب مرحلة أكٔب ىذا اٟتل، حيث نص الفصل ـ  

 .، كمن الواجب إثباتواتدخل ا١تشرع الفرنسي كحذؼ ىذه الفقرة ا١تذكورة، كصار ركن العمد ركنا غَت مفًتضكلكن  حىت يثبت خبلؼ ذلك"
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أما ثانيهما، فإنو ٭تكم ا١تادة اٞتزائية حيث "أف  ،على من ادعىحىت يثبت خبلؼ ذلك"، كعليو، فالبينة 
 .143تثبت إدانتو بصفة قانونية"أف ا١تتهم برمء إٔب 

كمن ىذا ا١تنطلق، فإف عبء اإلثبات ٤تموؿ على النيابة العمومية أك الدائن القائم على مسؤكليتو     
كم غالبية التشريعات ا١تغاربية ضمن جرٯتة كيأخذ ىذا اٟت عتبار٫تا الطرؼ ا١تدعي ُب القضيةإا٠تاصة، ب

 عدـ دفع النفقة.
٬تب على الدائن إضافة ضمن التشريع التونسي، فإنو  إثبات القدرة على تنفيذ اٟتكمكفيما يتعلق      

، أف يثبت أف ىذا األخَت بإمكانو تنفيذ إذ بقع عليو عبء اإلثبات  إلثباتو بأنو قاـ بإعبلـ مدينو باٟتكم
، ىو كيف تتوصل النيابة العمومية ضمن التشريع التونسيكنو امتنع عن ذلك. كالسؤاؿ ا١تطركح اٟتكم كل

 ؟كإمتناعو عن ذلك أك الدائن القائم على مسؤكليتو ا٠تاصة، إٔب إثبات مقدرة ا١تدين على الدفع 
ُب تونس ُب خصوص ىذه ا١تسألة، فتارة تقـو ٔتطالبة الدائن  امةالنيابة الع٦تارسات  إختلفتلقد        

بتقدٙب كل ا١تعلومات ا١تتعلقة ٔتداخيل ا١تدين، حىت تتمٌكن من التثبت من مدل قدرتو على تنفيذ اٟتكم 
تستدعي ا١تدين كٖتٌرر عليو أماـ الدائن كتطالبو بدفع التهمة ا١تنسوبة إليو،  كأحياناالصادر ضده باألداء. 

ات حسن نيتو. لكن سَت العمل ىذا، قد يوقع النيابة العمومية ُب أهنا ستقلب عبء اإلثبات كٖتمل كإثب
 .فًتض فيو القانوف حسن النية أف يثبت حسن نيتوإا١تدين الذم 

اختلفت طرؽ عمل النيابة كتنٌوعت، فإف النظر ُب مدل قدرة ا١تدين على األداء، تبقى  إال أنو مهما      
قديرىا إٔب اكمة اليت تستخلص من أكراؽ القضية توٌفر عنصر العمد من عدمو. كلكن مسألة يعود ت

ا١تبلحظ ُب ىذا الصدد، أف عمل ااكم ُب تونس جرل على ٖتميل ا١تدين كاجب إثبات حسن نيتو، إذا 
 .أراد دفع التهمة عنو. ككأننا بااكم تقلب عبء اإلثبات كٖتمل ا١تدين ىذا العبء

وٌفره على الدائن كاكمة من ربح للوقت ت١تا  ا١تمارسة ضمن التشريع التونسي ٢تا أثر ا٬تايب ىذه      
 .تمكرر من ـ.أ.ش 53الذم كاف من ا١تفركض أف يضيعو الدائن لئلثبات، كدعا إٔب ضركرة تنقيح الفصل 

 كإ٬تاد قرينة العمد ا١تفًتض لتجنيب ااكم حرج تكريس مسألة غَت قانونية.
كلكن ُب ا١تقابل ال ٬تب أف نغفل عن ا١تبدأ القائل بأف ا١تتهم برئ إٔب أف تثبت إدانتو، خاصة كأف       

، ا١تدين بالنفقة أك ّتراية الطبلؽ، ٯتكن أف يدفع عنو التهمة إذا ٘تٌسك بأحد صور انتفاء عنصر العمد
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 .من الدستور التونسي 13 الفصل كتفاقية األكركبية ٟتقوؽ اإلنساف كاٟتريات األساسية، إلمن ا 6الفصل   ـ  



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

271 

 

بقى للقاضي دكره ُب تقدير ىذه ىو حرية اإلثبات بكل الوسائل، كيُب ا١تادة اٞتزائية أف ا١تبدأ ك  خاصة 
 .الوسائل

  الفرع الثالث
 اإلمتناع ضمن السلطة التقديرية للقاضي تتقدير إ ثبا 

إف تقدير إثبات اإلمتناع ضمن السلطة التقديرية للقاضي ضمن التشريعات ا١تغاربية ٭تكمو ٣تموعة      
بعدـ العلم ْتكم النفقة أك ّتراية من العناصر أ٫تها عناصر إثبات جرٯتة عدـ تسديد النفقة كالدفع 

 أكتدىور الذمة ا١تالية للمدين أك ، متناع عن الدفع بسبب الوضعية ا١تالية للمدينإلاالطبلؽ، أك التصريح ب
 .144بصفة ظاىرة تعٌمد ا١تدين عدـ األداء

لسلطة ضمن التشريع التونسي فاف ا الدفع بعدـ العلم ْتكم النفقة أك ّتراية الطبلؽُب حالة        
إعبلـ اكـو ضده إما بصفة شخصية أك بواسطة أك بصفة  التقديرية للقاضي ٭تكمها  مدل ٖتقق

 .145قانونية
 فإذا بلغ اإلعبلـ ْتكم النفقة أك باٞتراية للشخص اكـو عليو مباشرة، فإنو يبدك أف ال إشكاؿ      

أف يتعٌلل بعدـ العلم بصدكر اٟتكم، كيدفع  ، أما إذا كاف التبليغ بغَت تلك الصورة، فإف ا١تدين ٯتكنويثار
عنو التهمة ا١توجهة ضده، "كيفقد بذلك ٤تضر عوف التنفيذ كل جدكاه ُب إثبات العنصر ا١تعنوم 

 .146للجرٯتة
كيطرح ىذا اإلشكاؿ با٠تصوص، إذا كاف ا١تدين موجود با٠تارج ككقع إعبلمو باٟتكم طبق أحكاـ      

٦تا  نقضاء األجل اٌدد ؟إت، فهل يتم استخبلص سوء نيتو ٔتجٌرد من ـ.ـ.ـ. 10أك الفصل  9الفصل 
ىذه اٞترٯتة ىي جرٯتة  ٬تعل ىذه ا١تسالة ٤تل تقدير من طرؼ القاضي ضمن سلطتو التقديرية خاصة كأف 

قصدية بدرجة أكٔب، كاإلعبلـ بالطرؽ القانونية باستثناء حالة اإلعبلـ ا١تباشر كالشخصية للمدين اكـو 
ضمن التشريع باألداء، ال ٯتكن أف تكوف قرينة للعلم باٟتكم. فالفرؽ شاسع بُت اإلعبلـ كالعلم  عليو

 فقد يعلم اكـو ضده باٟتكم من دكف أف يقع إعبلمو، كالعكس يصح أيضا.التونسي، 

                                                           
 .23، ص. 2004، مطبعة التلمسا٘ب، فاس، 1إدريس لكريٍت، السلطة التقديرية للقاضي الزجرم،ط   -144
، ، تونس، شركة فنوف الرسم للنشر كالصحافة1993جويلية  12أحكاـ النفقة ُب ٣تلة األحواؿ الشخصية بعد تنقيح  ، رضا ٜتاخم  - 145

 .126ص.  ، 2006،تونس

 .132 .ا١ترجع السابق، ص ،٤تمد اٟتبيب الشريف  - 146 
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عدـ العلم لكل ٕتاكز، كٛتاية لدين النفقة كجراية الطبلؽ، فإنو مبدئيا ال ٯتكن التعٌلل ب لذلك كردعان      
، بل ٬تب أف يكتفي القاضى ُب حكمو بذلكإذا ما ًب اإلعبلـ بصفة قانونية. كلكن ىذا ال يعٍت أف 

ا١تضافة للعناصر  من معطيات كاقعية على ما توٌفر لديو سعى إٔب إثبات العنصر القصدم كتعٌللو بناءي
، خاصة كأنو قد ٭تدث كأف يتم التبليغ بصفة قانونية لكن ا١تدين ال ٯتكنو االستجابة للحكم 147القانونية

 .148نظرا لوضعيتو ا١تالية، ىذه اٟتالة اليت ٯتكن أف تكوف ٤تل سلطة تقديرية من القاضي
٢تا تأثَت الدفع بالعسر عن اإلنفاؽ، من الدفوع اٞتوىرية اليت التونسية أف عتّبت ٤تكمة التعقيب كقد إ     

 . 149على كجو الفصل ُب قضايا عدـ دفع النفقة كجراية الطبلؽ
عسر ا١تدين ينفي عنو ا١تسؤكلية اٞتزائية لعدـ توفر ركن القصد الذم يعتّب ركنا أساسيا باإلضافة إٔب أف     

حالة  يقع على عاتق ا١تدين إثباتإذ  ُب جنحة عدـ دفع النفقة كجراية الطبلؽ. ا١تتابعة اٞتزائيةلصحة 
بشرط  ضمن سلطتهم التقديرية قضاة الجتهاد إلأما تقديره فهو أمر موكوؿ  ،العسر ُب صورة التمٌسك بو

 151عتمدت ٤تكمة التعقيب ُب أحد قراراهتاإكقد  كتقدٙب شهادة فقر تثبت حالة اإلعسار. 150سبيبالت
االعتذار بعسر الزكج يكوف عذرا يّبئ ا١تتهم من  …عتّبت أف "إىذه الوسيلة ُب إثبات العسر، حيث 

عتبار ىذه الشهادة ما ٓب إعتذر ا١تتهم بذلك كأدٔب بشهادة تفيد عسره، كجب على اكمة إالعقوبة، كإذا 
 .يقع رٌدىا بأمور يشملها ا١تلف"

ة تقديرية كاسعة ُب من حرية اإلثبات ُب ا١تادة اٞتزائية، فإف لو سلطبالرغم لعسر ا القاضي حالةتقدير ف    
 األخذ ٔتا قٌدـ من كسائل لئلثبات من عدمو.

دكرا ىاما ُب ضبط مفهـو عسر ا١تدين، إذ أنو يفٌرؽ بُت حالة العوز الوقيت  التونسي  لقضاءلكقد كاف      
 .152كحالة العسر. فالبطالة تعتّب عارضا كقتيا حىت لو كاف السبب فيها اٟتالة الصحية للمدين

                                                           
147
األردف، أكـر نشأت ابراىيم ، اٟتدكد القانونية لسلطة القاضي اٞتنائي ُب تقدير العقوبة، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،  - 

 .154 ، ص.1998
148
 .68ص. .1997-1996باتيتة، جرٯتة عدـ دفع النفقة كجراية الطبلؽ، رسالة ٗترج من ا١تعهد األعلى للقضاء، السنة القضائية ٚتاؿ  - 
149

ٓب يعٌرؼ ا١تشرع التونسي العسر صلب ٣تلة األحواؿ الشخصية كٓب يكن ذلك عن سهو منو كإ٪تا عن تبٌصر كحكمة، ْتيث يصعب أف ٧تد ـ  
 .مفهـو متغٌَت كمتجٌدد من زمن َلخر كمن مكاف َلخر، لذلك ترؾ ا١تشرٌع للقضاء مهمة تعريف ىذا ا١تصطلح تعريفا موحدا للعسر ألنو

150
 .221ص.  ،1986، 3رؤكؼ عبيد ، ضوابط تسبيب األحكاـ اٞتنائية، دار اٞتيل للطباعة، مصر، ط  - 
 .203، ص. 1973ـ.ؽ.ت.،  ،9382، عدد 1973مارس  14مؤرخ ُب ، قرار تعقئب جزائي  -151
 غَت منشور. ،2086عدد  ،1989 فيفرم 7مؤرخ ُب ، تعقئب مد٘ب قرار  -152
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نقطاع ا١تدين عن العمل ألسباب صحية، ال يعٍت أنو أصبح فقَت إعتّبت ٤تكمة التعقيب أف أفقد     
اٟتاؿ كال ٯتكنو اإلنفاؽ على ابنو، إذ أف انقطاعو عن العمل سوؼ يكوف بصفة كقتية حىت تتحٌسن حالتو.  

كاسبو كقت كما أنو يكفي أف يتوفر للمدين ماؿ لكي ٬تّب على اإلنفاؽ، حىت لو ثبت عدـ استغبللو ١ت
 النزاع ألف عدـ استغبل٢تا ال ٯتثل إال عارضا كقتيا.

أف عنصر العمد يبقى قائما، إال إذا أثبت ا١تدين للمحكمة حالة العسر كأف  سبق بيانو كنستنج ٦تا    
تأكد من ىذا الدفع كأسبابو قبل أف تفصل ُب يأف  للقاضي ىذه اٟتالة ٓب يتسبب فيها بإرادتو. كيبقى 

 .بإعماؿ سلطتو التقديرية ١تعركض عليوالنزاع ا
طرأ على الذمة ا١تالية للمدين بعض الظركؼ اليت من شأهنا أف تؤثر كىو نفس األمر ُب حالة أف ي     

ٯتكن أف يدفع ا١تدين أماـ القضاء اٞتزائي ٔتناسبة  فيمكن سلبا، كٕتعلو قاصرا كعاجزا عن التصٌرؼ فيها، 
دفع النفقة أك جراية الطبلؽ، بأف كضعية ذمتو ا١تالية ىي اليت كانت  رتكابو جنحة عدـإمثولو من أجل 

بشرط أف ال يكوف متسبب ُب ىذا الوضع، ألنو إذ حصل ذلك  لتزاماتو ا١تالية.إعائقا أماـ الوفاء بكل 
 . . فكل ىذا ٤تل تقدير من القاضي اٞتزائيعكس سوء نيتو كتعٌمده التهٌرب من األداءي فهذا 

 عل ا١تشرع التونسي لسلطة القاضي التقديرية ٣تاؿ حىت ُب حالة التعمد ُب عدـ الدفع، إذكقد ج        
أف ىذه اٞتنحة بأكدت ٤تكمة التعقيب منذ صدكر النص األكؿ ٞترٯتة عدـ دفع النفقة كجراية الطبلؽ، 

 عدـ ا٠تبلص. ىي من اٞترائم القصدية كاليت ال تقـو إال بتوفر الركن القصدم كىو سوء النية كالتعٌمد ُب
فهذا كلو ألجل ا١توازنة بُت  إبراز ىذا الركن كإال كاف حكمها معٌرضا للنقض. القاضيكيتعُت بالتإب على 

ترتيب ا١تسؤكلية اٞتزائية كضماف إستمرارية العبلقات األسرية ضمن النسق اإلجتماعي بُت أفرادىا بإعماؿ 
ع لو ٤تل ٖتديد للجرائم ا١تاسة بنظاـ األسرة ٔتا ال السلطة التقديرية للقاضي اٞتزائي  الذم جعل ا١تشر 

يتجاكز القياس كالتوسع ُب التفسَت من جهة، ك  نظر لطابعها ا٠تاص من جهة ثانية. ألجل ذلك  قرر 
ا١تشرع إجراءات خاصة كذلك  فيما يتعلق بتحريك كمباشرة ا١تتابعة ُب ىذا النوع من اٞترائم فيما يعرؼ 

 ة كىي كفق الفصل الثا٘ب.بقواعد اإلختصاص ا٠تاص
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 الفصل الثاني
 لتقييد المتابعة الجزائية وتقدير العقوبة وتنفيذىا كسببالرابطة األسرية    

إٔب  اٞتػزائية ُب اٞترائم ا١تشمولة بإجراء التكليف باٟتضور للجلسة،ا١تتابعة ا١تشرعوف ا١تغاربيوف  ضعٮت ٓب     
ا١تباشر رغم  التكليفأف ا١تتابعة تتم بصفة عامة عن طريق إجراءات إذ  ،قيود كالشكول أك اإلذف...اْب

لذا فكاف من األجدر أف ال يتم التساىل مع مرتكٔب ىذه  .كياف األسرة بصفة عامة ىذه اٞترٯتة على خطورة
ا١تثوؿ الفورم ،أك كفق إجراءات التلبس، إال أف ىناؾ من  متابعتهم عن طريق إجراءات كجب كمن ٍب، اٞترٯتة

 لعبلقاتستقرار اكإستمرار إلؿ الضامن األك اٞترائم جعل ٢تا قيود كوف الرابطة األسرية ٤تل إعتبار كىي 
     .جتماعيةإلا

لذا فإف تدخل ا١تشرع اٞتزائي يتوزع بُت تقرير بعض القيود على رجاؿ القضاء ُب ٖتريك كمباشرة           
الدعول العمومية ا١تتعلقة ببعض اٞترائم ا٠تاصة باألسػرة ،كما قد ٯتنح ٣تاؿ أكسع إلختصاص القضاء ُب 

ضمن تفاعل لكل مكوف من مكونات األسرة )ا١تبحث األكؿ(.  كىذا كلو رعاية منو تنفيذ العقاب ٔتا ي
، م كتػحديد اٞتزاء كتنفيذه  ةحيث ترتيب ا١تسؤكلي نإلمكانية مواصلة العبلقة األسرية رغم حدكث الفعل آّـر

 )ا١تبحث الثا٘ب(.

 المبحث األول
 قيود تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في جرائم األسرة 

 وتنفيذ العقوبة

أفردت التشريعات اٞتزائية ا١تغاربية قيودا ذات طبيعة إجرائية كليست موضوعية على حرية النيابة ُب       
ٖتريك الدعول العمومية ضمن ٣تاؿ جرائم األسرة، كال ٯتكن القوؿ إهنا موانع عقاب، أك أهنا من قبيل أركاف 

 البد من ٖتققها للبدء ُب سَت الدعول العمومية. اٞترٯتة، بل ىي على األرجح مفًتضات إجرائية 
كغاية ذلك ٛتاية مصلحة إستمرار العبلقة األسرية حفاظا على كياف األسرة من زيادة التصدع      

 .  2، كالتسًت على أسرار العائبلت صونان لسيمعتها1كاإلنفكاؾ

                                                           
 .  108عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...، ا١ترجع السابق، ص.  - 1
 .٤183تمد عبد اٟتميد األلفي، ا١ترجع السابق، ص.  - 2
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تتمكن النيابة من ٖتريك الدعول القانوف ُب بعض اٞترائم تقدٙب شكول من الضحية، حىت  طحيث إشًت     
العمومية ُب اٞترائم ا١تاسة بالرابطة األسرية سواء ا١تاسة باٞتانب الشخصي أك ا١تػاسة باٞتانب ا١تإب)  ا١تطلب 
األكؿ( ، كراعى كذلك   إمكانية صفح الضحية عن اٞتا٘ب، فقرر إنقضاء الدعول العمومية بتنازؿ الشاكي 

وقف التابعة اٞتزائية )ا١تطلب الثا٘ب(، مع تقرير إمكانية تدخل القاضي اٞتزائي عن شكواه كبإجراء الوساطة ل
 . ُب تنفيذ العقوبة.  )ا١تطلب الثالث(

 المطب األول
 قيود تحريك الدعوى العمومية في جرائم األسرة

الوحدة  األسرة قرر ا١تشرعوف ا١تغاربيوف إشًتاط كجود شكول لتحريك  الدعول العمومية بإعتبار          
، فقد األمر مع ىذا نسجامان إك  ألفراد العبلقةبارز ُب تقرير النماذج السلوكية الاـ ك ا٢ت دكرلل ا١تؤديةجتماعية إلا

التشريعات اٞتزائية ٤تل تقدير أثناء مباشرة ا١تتابعة اٞتزائية ُب األسرية ُب إطار  رابطةال وفربياا١تغ وفا١تشرع أعتّب
 3جتماعيةإلضمن ٛتاية جنائية ٢تذه ا١تؤسسة اأ ألجل كسب  بالرابطة األسرية، كىذاحاؿ كقوع جرٯتة ماسة 

ىذا من جهة، كبالنظر للرابطة األسرية بُت اٞتا٘ب كالضحية من جهة أخرم، خاصة ما تعلق باٞتانب 
 الشخصي ألفرادىا )الفرع األكؿ( كاٞتانب ا١تإب من جهة أخرل )الفرع الثا٘ب(.

 الفرع األول
 ط تقديم الشكوى لتحريك الدعوى العمومية في المجال الشخصيإشترا 

تعد الشكول " الببلغ الذم تقدمو الضحية للسلطات ا١تختصة كالسلطة القضائية أك النيابة بطلب     
ُب نطاؽ اإلجراءات اٞتنائية ىو رفع  ا. إذ ترتب أثرا قانوني4ٖتريك الدعول العمومية كيتأسس طرفا مدنيا"

 .5انع اإلجرائي من أماـ النيابة العامة بقصد ٖتريك الدعول العموميةالعقبة أك ا١ت
ا١تشرع حاالت بتقييد ا١تتابعة بتقدٙب الشكول إرتأ فيها أف مصلحة عدـ ٖتريك الدعول العمومية  كقد قدر    

 قد تفوؽ ا١تصلحة ا١ترجوة من كراء ٖتريكها. كمن اٞترائم اليت إشًتط فيها ا١تشرع تقدٙب شكول: 

 

                                                           
 .94ص. فهمي مصطفى ٤تمود، نور ا٢تنا إبراىيم، ا١ترجع السابق،   - 3
 .23موالم مليا٘ب بغدادم، ا١ترجع السابق، ص.  - 4
 .224جبلؿ ثركت، سليماف عبد  ا١تنعم، ا١ترجع السابق، ص.   - 5
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 أوال
 ريمة الـزناــــج 

أف اٟتكمة من إشًتاط  تقدٙب الشكول ٟتصوؿ  ا١تتابعة اٞتزائية ىو كوف ضررىا ال ٯتس   6يرل البعض      
الزكج آٍّت عليو  ُب شرفو فقط، بل يتعداه إٔب شرؼ ك ٝتعة األسرة، ك١تا كانت كذلك، ترؾ للمجٍت عليو 

اٞتزائية  لكيرل البعض إف إشًتاط تقدٙب الشكول لتحريك الدعو  ا١تتضرر  أمر تقدير مصلحة أفراد األسرة. 
 . 7يعتّب ٔتثابة التسًت على اٞترٯتة كفساد األخبلؽ

إف إشًتاط تقدٙب الشكول جاء كقيد عاـ ّتميع التشريعات ا١تغاربية،  كمن ضمن ذلك ما أشارت الفقرة      
ؽ.ع اٞتزائرم إٔب أنو ال ٬توز لوكيل اٞتمهورية اٗتاذ إجراءات ا١تتابعة إال إستنادا إٔب  339الرابعة من ا١تادة 

 . 8شكول الزكج ا١تضركر،  كسبب التقييد مصدره تغليب مصلحة األسرة كمراعاة شرفها على ا١تصلحة العامة
عرل الزكجية كىدـ كياف ك أف اٟتكم بالعقوبة فضبل عما فيو من التشهَت كالتضحية قد يؤدل إٔب إنفصاـ     

العائلة اليت ٓب يشرع العقاب على الزنا إال للمحافظة عليها إذ قد ال يقبل الزكج معاشرة زكجتو بعد أف كصمت 
 أكبطلب من الزكج  إالنو ال ٬توز التتبع أعلى ـ.ج.ت من  236الفصل . كقد أكد 9ّٔذا اٟتكم القضائي

، كإشًتط يقاؼ تنفيذ العقاب اٞتزائيإك أيقاؼ التتبع إ ا اٟتق ُبالزكجة )الذين تعرضا للخيانة( ك٢تما كحد٫ت
إال بناء على شكول من الشخص  الدعول اٞتزائية  ال ٯتكن ٖتريك اٞتزائية بأنو  ا١تسطرة ا١تشرع ا١تغاريب كفق 

كإذا حركت  جرٯتة ا٠تيانة الزكجية، ا١تتضرر، كإذا ٓب تتلق النيابة العامة الشكاية فبل ٯتكن ٢تا متابعة مقًتؼ
 ة.النيابة العامة الدعول دكف التقيد ّٔذا القيد، فإف اإلجراءات اليت تقـو ّٔا تكوف باطل

دد  قتضتو الطبيعة ا٠تاصة للعبلقة األسريةإقيد حيث أف الغاية من ىذا اإلشًتاط كلو        إال أف ٢تذا القيد ٤تي
 من خبلؿ األشخاص كالزماف.

 
 

                                                           
 .  108عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...، ا١ترجع السابق، ص.   - 6
اٞتزائرم دكف تبصر إلختبلؼ  عكىذه ا١تادة مستمدة من التشريعات الغربية " كاليت نقلها ا١تشر  .65فضيل العيش، ا١ترجع السابق، ص.   - 7

نرل أف  تطبيقها ُب بيئتنا ا١تستمدة جذكرىا من اٟتضارة العربية اإلسبلمية كتقاليدىا، كال حىت مراعاة ٠تطورة إختبلط األنساب  كاألحفاد ك٨تن
 .من الدستور اٞتزائرم " اإلسبلـ دين الدكلة" 02ما للمبادئ الدستورية )دين الدكلة اإلسبلـ( نص ا١تادة  الشكول ُب جرٯتة الزنا قيد ٥تالف ٘تا

  .70 - 69عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.   - 8
 .75 ، آّلد الرابع، ص.1عبد ا١تالك،  ا١ترجع السابق، ط  مجند  - 9
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 األشخاص نطاق تطبيق القيد من حيث  /1
إف إشًتاط صفة آٍّت عليو من شأنو أف يضيق من نطاؽ الشكول، كلوكاف ىناؾ أشخاص آخركف       

الفقرة األخَتة  339. إذ البد فقط أف تقٌدـ الٌشكول حسب ما نصت عليو ا١تادة 10كٟتقهم ضرر من اٞترٯتة
 من ؽ.ع.ج من الزكج ا١تضركر شخصيا. 

شكواه بعريضة إذا كاف مسافرا، أك تفويض غَته ٔتوجب ككالة خاصة ّٔذا إال أنو ٯتكن للزكج تقدٙب      
، كىو نفس  11ا١توضوع دكف سواه، ك يشًتط أف تكوف الشكول ٦تضاة من طرؼ الشاكي أك من قبل ككيلو

    ـ.ج.ت. من 236الفصل التحديد الذم جاء بو ا١تشرع التونسي ٔتوجب 
على كجود شكول مقدمة من الزكج ضمن التشريع ا١تغريب  يتوقف ٖتريك الدعول العمومية ٓتصوصها ك     

  .ـ..جـ 491آٍّت عليو حسب الفصل 

كإذا كاف الزكج ا١تضركر ٣تنونا أك تعذر عليو تقدٙب الشكول فهناؾ من يرل أنو ال مانع من أف يقدمها     
الزا٘ب من العقاب بسبب تعذر إستحالة تقدٙب شكول من طرؼ الزكج ٦تثلو القانو٘ب كىذا حىت ال يفلت الزكج 

 .12ا١تضركر
كبالٌتإب، فإذا قامت اكمة بالفصل ُب دعول الزنا دكف أف تكوف قد ٖتققت با١تلف من كجود ما يدؿ     

على تقدٙب الٌشكول من صاحب الصفة، فإف حكمها سيكوف معيبا ك٥تالفا للقانوف،  كيتعٌُت بعد ذلك 
 نقضو.
، غربإال ُب حاؿ غياب أحد الزكجُت خارج تراب ا١تضمن التشريع ا١تغريب،  القيدكىو نفس األثر ٟتكم       

كللحكمة  .حيث ٭تق للنيابة العامة عندئذ متابعة الزكج اَلخر الذم يتعاطى ا٠تيانة الزكجية بصفة ظاىرة
 . 13ستمرارىاإاف األسرة كدكاـ اافظة على كيا١تقررة من طرؼ ا١تشرع ا١تغاريب، كىي غاية 

بن أك األب أكغَت٫تا، إلكال ٯتكن تقدٯتها من غَته كا ، الشكول حقا خاصا با١تتضررا١تغريب جعل القانوف ك     
 .رغم أف عار اٞترٯتة سيلحقهما

 كقد ذىب القضاء ا١تغريب ُب مناسبات عديدة  لتكييف جرٯتة ا٠تيانة الزكجية اليت تنعدـ فيها شكاية     
،إال أف 14الزكج آٍّت عليو على أهنا جرٯتة فساد، ألف ا١تشرع ا١تغريب ٯتيز بُت جرٯتة الفساد كا٠تيانة الزكجية

                                                           
 .113جبلؿ ثركت، ا١ترجع السابق، ص.   - 10
 . 130أحسن بوسقيعة، الوجيز...، ا١ترجع السابق، ص.  - 11
 .70عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...، ا١ترجع السابق، ص.  - 12
13

 .125، ص. إٝتاعيل عبد الرٛتن يعل -  
14

 .40كىذا ما جاء تفصيلو ضمن الفصل األكؿ من الباب األكؿ ص .   - 
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عتباره ٤تكمة القانوف، قد أقر أنو ال ٯتكن متابعة الزكج أك الزكجة بتهمة الفساد طا١تا أنو إآّلس األعلى ب
 حق ىي الشكول ىذه أم أف  .15بشكاية ُب ا١توضوع متزكج ك أف الزكجة أك الزكج آٍّت عليو ٓب يتقدـ

 قد كاف كلو حىت ،  الورثة إٔب ينتقل فبل بالتنازؿ، أك كفاتو حالة ُب ينقضي كىذا اٟتق ا١تتضرر، للزكج شخصي

 .16كفاتو قبل تقدٙب الشكول قرر

إذا   الزكج متابعة تتم ال أنو التونسي، التشريع كحىت كا١تغريب، إذف  ما أخذ بو كل من ا١تشرع اٞتزائرم،      
 تتم فبل الفاعل األصلي ىي الزكجة كانت إذا أك زكجتو، تقدمها شكول على بناء إال أصليا، فاعبل كاف

 فاعلُت يعتّباف فكبل٫تا من متزكجُت، اٞترٯتة ىذه كقعت إذا أما الزكج. يقدمها شكول على بناءا إال متابعتها

 الزكجُت ا١تتضررين. شكول على  بناء متابعتهما كتكوف أصليُت،
 ضركرة يعٍت الشرط ىذا لكن ىل متزكجا، الطرفُت أحد يكوف أف سابقا، بينا كما الزنا، جرٯتة تستلـز كمنو    

 زكجو عنو توَب ٍب تزكج أف لو سبق قد يكوف أف يكفي إرتكابو جرٯتة الزنا أـ حُت إٔب متزكجا الطرؼ ىذا بقاء

 .للجرٯتة؟ إرتكابو لوقت متزكجا يستمر كٓب طبلقا بائنا، زكجو طلق أك

 مع مقارنة الزا٘ب اصن، عقوبة شددت فقد ا١تقارنة الوضعية للقوانُت خبلفا اإلسبلمية، للشريعة بالنسبة    

  .اصن غَت الزا٘ب

 إقًتاؼ أثناء قيامها يستوجب الزكجية صفة فإف كا١تغريب، كالتونسي اٞتزائرم اٞتنائي للقانوف بالنسبة لكن    

 طلق قد كاف أك مثبل، زكجو عنو توَب كأف للجرٯتة، عند إرتكابو متزكج غَت كاف إذا الفاعل أف اٞترٯتة، أم

 .الزكجية ا٠تيانة ٞترٯتة يعتّب مرتكبا فبل ، بائنا طبلقا زكجتو

 إقًتافها ثبت إذا كلذلك الزكج، حكم ُب تظل العدة ضمن التشريع ا١تغريب  فًتة أثناء ا١تطلقة كإف حالة     

 . 17للفساد كليس الزكجية، ٞترٯتة ا٠تيانة مرتكبة تعتّب الفًتة، ىذه أثناء للفاحشة
 حىت متزكجا، الطرؼ اَلخر بكوف ا١تتزكج غَت الشريك علم يشًتط الصدد، ىذا ُب ا١تغريب القضاء أف غَت     

 جاء الذم األعلى آّلس قرار حيثياتمن  يستفاد ما كىذا .الزكجية ا٠تيانة جرٯتة ُب ا١تشاركة بعقوبة يعاقب

 اٞتنسي باالتصاؿ تلبس حالة ُب ضبط الطاعن أف فيو اٟتكم ا١تطعوف تنصيصات من الثابت أف حيث " :فيو

                                                           
15

، ص. 1993، الدار العربية للموسوعات، بَتكت، 1، ط 3سعيد الفكها٘ب، التعليق على القانوف اٞتنائي ا١تغريب ُب ضوء الفقو كالقضاء، ج  - 
178 . 

16
  233.  .ص ،2002األردف، كالتوزيع، كالنشر الثقافة دار ، األشخاص على الواقعة اٞترائم ، ٧تم صبحي ٤تمد  - 
  .225، ص. 136،عدد 1985ا١تملكة ا١تغربية،  كالقانوف، القضاء ، ٣تلة 7471 ، رقم1984/ 10 /02األعلى، آّلس  - 17
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 ف يكو ك ا١تذكورة، للمرأة بالنسبة الزكجية ا٠تيانة جنحة يكوف الفعل ىذا كأف بأهنا متزكجة، علمو مع ا١ترأة مع
 "18 .للطاعن بالنسبة إليها ا١تشار اٞتنحة ُب مشاركة

 مدى تطبيق القيد من حيث الزمان/ 2
كالبد أف نشَت إٔب أنو رغم أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت ٓب ٭تددكا أجبل معينا لتقدٙب الشكول، إاٌل أٌف ىذه     

من  08األخَتة ستتقادـ حسب ما نصت عليو  تشريعات كل دكلة. فنجد  ا١تشرع اٞتزائرم قد نص با١تادة 
 19قانوف اإلجراءات اٞتزائية، على أنو تتقادـ الدعول العمومية ُب مادة اٞتنح  ٔتركر ثبلث سنوات كاملة 

ٖتقيقا للغاية اليت من أجلها ًب تشريع التقادـ ُب اٞترائم. كىو ما ٗتضع لو ٚتيع ا١تتابعات اٞتزائية ضمن 
 تشريع. التشريعات ا١تغاربية كفق لقواعد التقادـ ُب اٞترائم كفق كل

 الشكول، مىت أصبح عن التنازؿ ٢تا ٬توز ال للزكجة أما فيما يتعلق بأجل التنازؿ عن الشكول، فإنو بالنسبة   

 .عليها اٟتكم بعد حىت الزكجة عن يعفو أف للزكج ٭تق بينما .باتا أك هنائيا اٟتكم
ئم اإل٫تاؿ العائلي كخطف كٓب يقتصر قيد إشًتاط تقدٙب الشكول على جرٯتة الزنا بل مشل كذلك جرا    

 القاصر ضمن نفس الفلسفة التشريعية.
 ثانــيا

 جرائم اإلىمال العائلي وخطف القاصر

نتناكؿ ُب ىذا العنصر أثر تقدٙب الشكول ُب جرائم اإل٫تاؿ العائلي اليت تأخذ عدة أشكاؿ منها ىجر        
العائلة أك ما يعّب عنو ُب التكييف القضائي بًتؾ مقر األسرة، أك شكل جرٯتة إ٫تاؿ ا١ترأة اٟتامل، أك جرٯتة 

قدٙب الشكول ُب جرٯتة خطف القصر، كىذا كلو عدـ تسديد النفقة ا١تقررة قضاء، باإلضافة إٔب معرفة أثر ت
 ضمن تفصيبلت  التشريعات ا١تغاربية . 

 ىجـر العـائلة وعــدم اإلنفـاق /1
بداية أف جرٯتة عدـ اإلنفاؽ تأخذ الطابع ا١تإب إال أف أحكامها جاءت ضمن جرٯتة ىجر العائلة،٦تا         

يعٌت أف اإلحاطة ّٔا يأخذ نفس اٟتكم كالوضع القانو٘ب من حيث إشًتاط القيد ، لذا جاء نطاؽ قيد تقدٙب 
 4 /330كفقا للفقرة الرابعة من ا١تادة  فصيل كىذاالشكول ١تباشرة ا١تتابعة اٞتزائية ضمن التشريع اٞتزائرم أكثر ت

                                                           
 .129 .ص ، 93 عدد كالقانوف،ا١تملكة ا١تغربية، القضاء ٣تلة ،  61، رقم 1967 /11/ 12آّلس األعلى،  - 18
 .71 .عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...، ا١ترجع السابق ، ص  - 19
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ؽ.ع، فإف إجراءات ا١تتابعة ال تتخذ إال بناء على شكول الزكج ا١تًتكؾ ُب جرٯتة ترؾ مقر األسرة، كجرٯتة ترؾ 
الزكجة. بقو٢تا: " ...فبل تتخذ إجراءات ا١تتابعة إالٌ بناء على شكول الزكج ا١تًتكؾ "،  أم من الزكجة ا١تتضررة 

، ك بالتإب مىت باشر ٦تثل النيابة العامة الدعول ضد الزكج دكف أف يأخذ بعُت اإلعتبار ضركرة تقدٙب 20خصياش
 الشكول، فإٌف تلك اإلجراءات ستكوف ٥تالفة للقانوف تستوجب البطبلف.

كبالتإب فعلى اكمة أف ٖتكم ببطبلف اإلجراءات ك عدـ قبوؿ الٌدعول، كال ٖتكم بالّباءة ألف اٟتكم        
بعدـ قبوؿ الدعول يعٍت عدـ توفر شرط من شركط ا١تتابعة كٖتريك الدعول، أما اٟتكم بالّباءة فيعٍت عدـ 

 توفر أركاف اٞترٯتة أك إنعداـ األدلة.
ًتاط توافر قياـ عبلقة الزكجية أثناء تقدٙب الشكول، كأف يكوف الزكج ا١تتضرر مقدـ باإلضافة إٔب إش     

الشكول قد بقى ُب مقر إقامة األسرة، لذات الغرض الذم قصده ا١تشرع ٟتماية األسرة من التفكيك 
 .22كاإلبقاء على الركابط األسرية  21كاإل٫تاؿ

ال ٯتكن ٖتريكها إال  فإنو ا١تتمثل ُب كجوب تقدٙب شكول،  نظرة ا١تشرع ا١تغريب للقيد ا١تقررأما ٓتصوص       
فبل ٯتكن ٢تا متابعة مقًتؼ جرٯتة  ولبناء على شكول من الشخص ا١تتضرر، كإذا ٓب تتلق النيابة العامة الشك

كإذا حركت النيابة العامة الدعول دكف التقيد ّٔذا القيد، فإف اإلجراءات اليت تقـو ّٔا تكوف  .إ٫تاؿ األسرة
غَت أف النيابة العامة تكوف ُب حل من ىذا القيد كبالتإب تستعيد صبلحياهتا ُب ٖتريك الدعول  .باطلة

 23العمومية مباشرة، كدكف تقدٙب شكول من ا١تتضرر ُب حالة كاحدة كىي اليت يكوف فيها النائب الشرعي
 .للطرؼ ا١تتضرر ىو مقًتؼ اٞترٯتة

إال بناء على  ال ٬توز رفع ىذه الدعاكماٞتزائية ا١تغربية بنصها "  من ا١تسطرة  481كىذا طبقا للفصل       
اإلدالء بالسند الذم يعتمد عليو، غَت أهنا  شكول من شخص ا١تهمل أك ا١تستحق للنفقة أك نائبو الشرعي مع

 ".العمومية عندما يكوف النائب ا١تذكور ىو ا١تقًتؼ للجرٯتة ترفع مباشرة من طرؼ النيابة

                                                           
 .131أحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاص، ا١ترجع السابق، ص.   - 20

 . 12عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة...، ا١ترجع السابق، ص.   - 21
 . 70فضيل العيش، ا١ترجع السابق، ص.   - 22
23
 اليت ، ش أ ـ من 147 ُب ا١تادة ا١تغربية الشخصية األحواؿمدكنة  إٔب بالرجوع. يب ا١تغر اٞتنائي القانوف حسب الشرعي يتحدد مفهـو النائب - 

 الوالية صاحب " :أف القانوف على نفس من 148 ا١تادة تضيف ك ،" تقدٙب أك كصاية أك كالية إما القاصر عن النيابة الشرعية " : أف على قضت

 اليت ك ." مقدما يسمى القاضي عينو الذم ك كصيا يسمى كصيو أك عينو   األب الذم ك كليا يسمى القاضي ك األب ىو ك الشرع ُب ا١تعُت

 .القانوف ىذا طبقا ألحكاـ مقدـ أك كصي، أك كٕب، قانونا عنو ينوب.... " : أنو على قضت اليت ج، أ ؽ من 81 ا١تادة تقابلها
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كجود إضافة إٔب  ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب ىذا الفصل الفقرة الثانية ١تباشرة ا١تتابعة اٞتزائية، بأكجكقد      
ار ا١تخل بالواجب أك ذأف تسبق ا١تتابعة إع، نائبو الشرعي شكول من الشخص ا١تهمل أك ا١تستحق للنفقة أك

ستجواب ٕتريو الشرطة القضائية إىذا اإلعذار شكل  يتخذك  .يوما 15ا١تدين بالنفقة كأف يقـو ٔتا عليو خبلؿ 
بطلب من النيابة العامة إال إذا كاف ا١تخل ىاربا أك غَت متوفر على ٤تل اإلقامة، إذ ُب ىذه اٟتالة يتم 

ا١تخل بالواجب أك ا١تدين بالنفقة بأف  إعذارا١تتابعة  ك٬تب أف يسبق بنصها " 24اإلستغناء عن ىذا اإلستجواب
 ُب شكل استجواب يقـو بو أحد ضباط الشرطة اإلعذارر يوما،كيتم ىذا ٜتسة عش يقـو ٔتا عليو ُب ظرؼ

ليس لو ٤تل إقامة معركؼ فإف  القضائية كذلك بناء على طلب من النيابة العمومية، كإذا كاف ا١تدين ىاربا أك
 ".ستجوابإلا ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك كيستغٍت عن

من ؽ.ع ٓب يشر قبل التعديل إٔب التنازؿ عن  330ب ا١تادة مع مبلحظة أف ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوج       
الشكول، ٦تا يعٌت أنو ٓب يكن ٬توز لو التنازؿ عن الشكول بعد تقدٯتها، إال أنو إعماال للقواعد العامة 

. ٬توز للزكج  ا١تًتكؾ أف يسحب 25من ؽ.إ.ج  06للشكول ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الثالثة من ا١تادة 
بالتنازؿ عنها كمصاٟتة الزكج حفاظا على كياف األسرة كترابطها ألف القضاء  بعقوبة على الزكج شكواه  

ا١تدعى عليو من شأنو أف يعصف بكياف األسرة اليت يعمل ا١تشرع نفسو على ٘تاسكها بتقرير ىذا القيد على 
 .06/23نوف رقم . ىذا اٟتكم ًب تأكيده ٔتوجب القا26ةالنيابة العامة ُب ٖتريك الدعول العمومي

كاٟتق ُب التنازؿ عن الشكول، ٯتكن أف يتم ُب أم مرحلة كانت عليها الدعول، ما ٓب يكن قد صدر     
 .27حكم هنائي فيها حائز لقوة الشئ ا١تقضي بو "ألف التنازؿ ال يرقى إٔب درجة الصفح"

ندما يتنازؿ الطرؼ ا١تتضرر. ع إٔب كقف الدعول العموميةيتطرؽ  ُب التشريع ا١تغريبال يوجد نص خاص ك     
، ضمن التشريع ا١تغريب إال أنو ٯتكن القوؿ بأف سحب الشكول يضع حدا للمتابعة قياسا على ا٠تيانة الزكجية

تسقط أيضا )الدعول  نص على أنو"ت ليتمن ؽ.ـ.ج كا 4عتمادا على القاعدة العامة الواردة ُب ا١تادة إك 
ذا كانت الشكاية شرطا ضركريا للمتابعة ما ٓب ينص القانوف على العمومية( بتنازؿ ا١تشتكي عن شكايتو، إ

 .كتفى بتنظيم ٖتريك الدعول العموميةإ ا١تغريب لكوف ا١تشرع، "خبلؼ ذلك

                                                           
 .63أٛتد ا٠تمليشي، ا١ترجع السابق، ص.   - 24
الفقرة الثالثة من قانوف اإلجراءات اٞتزائية "... كما ٬توز أف تنقضي الدعول العمومية ُب حالة سحب الشكول اذا كانت  06نص ا١تادة  - 25

 ىذه شرطا الزما للمتابعة..."
26
 بعدىا.كما 109ص.  ،2003 اٞتزائر، ىومة، دار - التحقيق ك التحرم - اٞتزائرم اٞتزائية اإلجراءات قانوف شرحعبد ا أكىايبية،  - 

 .71فضيل العيش، ا١ترجع السابق، ص.   - 27
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كيسجل عن ا١تشرع اٞتزائرم أنو قد راع مصلحة األطفاؿ ُب الصورة الثالثة من صور اإل٫تاؿ العائلي     
ؽ.ع بأف ٓب يقيد الدعول بتقدٙب شكول، إال أنو ُب الصورة األكٔب، رغم أنو كاف  3الفقرة  330حسب ا١تادة 

يقصد ّٔا ٛتاية مصلحة األطفاؿ ُب النفقة كالرعاية، بعد قيدىا بشكول الزكج ا١تًتكؾ كىو نفس توجو ا١تشرع 
ومية ُب جرٯتة ترؾ ا١تغريب ، ٦تا يدفعنا للتساؤؿ عن إختبلؼ اإلشًتاط ُب تقدٙب الشكول لتحريك الدعول العم

 .األسرة كجرٯتة اإل٫تاؿ ا١تعنوم لؤلكالد

عتّبىم إككما سبق ذكره فإنو لكي تقـو اٞترٯتة البد أف تكوف رابطة األبوة أك األمومة أم كجود أكالد ك      
 .٢28تذه اٞترٯتة كاليت ٯتكن تسميتها ّترٯتة الًتؾ ا١تادم كاألديب لؤلكالد  نا١تشرع الضحايا الوحيدي

لرعاية كٛتاية األطفاؿ  القوانُت من ٣تموعة كٓتبلؼ ا١تشرعُت اٞتزائرم كا١تغريب،  إعتمد  ا١تشرع التونسي      
 أك كاليا كصيا أك مقدما أك قيما أك قاضيا أك أبا كاف سواء كٕب القاصر  فمكن  .29الشرعيُت كغَت الشرعيُت 

 العمومية. الدعول ٭ترؾ أف عموميا ،

للتشريع ا١تغريب ُب حالة إمكانية اٟتاضن لؤلبن اضوف بأف يتقدـ بشكول لتحقيق ا١تتابعة أما بالنسبة      
اٞتزائية ُب حالة إمتناع كالده عن أداء النفقة، فإنو الٯتكن أف نعتّب الشخص اٟتاضن ىو النائب الشرعي طبقا 

30من ـ. أ.ـ  148ك  147للمادة 
صبلحية ٖتريك الدعول  من ؽ.ج. ـ  اليت تعطى 481. كٖتديد ا١تادة  

31العمومية  فقط إٔب الشخص ا١تهمل أك نائبو الشرعي ُب حالة حرماف اضوف من األداء ا١تإب ا١تقرر لو
الذم  

٭تقق التنشئة السليمة. فمن األ٫تية ٔتا كاف أف يتدخل ا١تشرع ا١تغريب بتوسيع ٣تاؿ األشخاص الذين يتقرر ٢تم 
اٟتق ُب تقدٙب الشكول ُب ىذا الوضع، مثلو مثل حالة إمكانية ٖتريك الدعول العمومية من طرؼ النيابة 

أك الشخص ا١تهمل مىت كاف النائب الشرعي ىو العامة بالتشريع ا١تغريب دكف التقيد بشكول النائب الشرعي 
 ، توسيعا ّٓاؿ اٟتماية اٞتزائية.  32من ـ.ج. ـ 481الفاعل كفق ا١تادة 

                                                           
 ٛتيدك زكية، ٤تاضرات...، ا١ترجع السابق. - 28
29
 حيث ا١تهملُت ك اللقطاء ك الكفالة كالتبٍت على األطفاؿ  العمومية الوالية نظم الذم 1958 مارس 4 ُب ا١تؤرخ 27 رقم القانوف فبمقتضى - 

األشخاص  ىذه تتحمل بالتإب ك اٟتاؿ، حسب العمومية ا١تؤسسة أك البلدية أك الدكلة شخص ُب ا١تتمثلة لو كٕب ال ١تن كليا الدكلة من جعل
  العقود ك االلتزامات ٣تلة من 93 ا١تادة ١تقتضى كفقا الشرعيُت لياء األك مثل ا١تهملُت، األطفاؿ أعماؿ عن ا١تدنية ا١تسؤكلية

 .185 ص. السابق، ا١ترجع العريب، ا١تغرب دكؿ ُب األسرة قانوف الشافعي، ٤تمد  - 30
اليت  ." مصاٟتو ك بًتبيتو القياـ ك ا١تستطاع قدر يضره قد ٦تا الولد حفظ اٟتضانة " : ٔتا يلي تقضي اليت ـ ش أ ـ من 97 ا١تادة لنص كفقا - 31

 ك أبيو دين على بًتبيتو القياـ ك تعليمو ك الولد ىي رعاية اٟتضانة "   يلي كما نصها جرل اليت اٞتزائرم األسرة قانوف من 62 ا١تادة تقابلها
 ُب الولد اٟتضانة حفظ " يلي  ٔتا قضت اليت التونسية الشخصية األحواؿ ٣تلة من 54 ا١تادة ك .".…خلقا صحة ك حفظو ك ٛتايتو على السهر
 ." بًتبية القياـ ك مبيتو

 ..55 ص ،1993،إ٫تاؿ األسرة ُب التشريع ا١تغريب، القاىرة  سعيد، أزكيك  - 32
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  كىي نفس غاية اٟتماية ا١تقررة ُب ٕترٙب فعل خطف القصر كإبعادىم.     

 خطف القصر وإبعادىم /2
، ُب خاصية تقييد حرية النيابة العامة  خطف القصر كإبعادىم األسرة كجرٯتة ترؾىناؾ تشابو بُت جرٯتة       

ا١تشرع ُب إقراره ٢تا خصوصية  مراعاة من ، بإلزامية كركد شكول من آٍّت عليو 33لدعول العموميةاُب ٖتريكها 
 .على األسرةالركابط اليت ٕتمع أفراد األسرة، إضافة إٔب رغبتو ُب ٤تاربة اَلثار السلبية اليت ترتبها ىذه اٞترٯتة 

من ؽ.ع اٞتزائرم الفقرة الثانية على أنو " كإذا تزكجت القاصرة  326فقد جاء ضمن ا١تادة            
ا١تخطوفة أك ا١تبعدة من خاطفها  فبل تتخذ إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية ضد ىذا األخَت بناء على شكول 

 األشخاص الذين ٢تم صفة ُب طلب إبطاؿ الزكاج كال ٬توز اٟتكم عليو إال بعد القضاء بإبطالو". 
  34الثانية الفقرة 475الفصلكىو نفس التجرٙب الوارد ضمن التشريع ا١تغريب ا١تشًتط لقيد الشكول ٔتوجب      

ختطفها أك غرر ّٔا فإنو ال إإذا كانت بالغة كتزكجت من  ختطفت أك غرر ّٔا،أكمع ذلك، فإف القاصرة اليت "
ٔتؤاخذتو إال  الزكاج، كال ٬توز اٟتكم بناء على شكول من شخص لو اٟتق ُب طلب إبطاؿ ٯتكن متابعتو إال

 .35بعد صدكر حكم ّٔذا البطبلف فعبل

كعليو فإف زكاج ا٠تاطف من ٥تطوفتو أك ا١تبعدة اليت ٓب تبلغ سن الثامنة عشرة يعد قيدا للنيابة العامة ُب     
عقد زكاج كىم ٖتريكها للدعول العمومية، إذ يستلـز األمر حصو٢تا على شكول ٦تن لو اٟتق ُب طلب إبطاؿ 

كالد القاصرة ا١تبعدة أك أخوىا من لو كالية على نفسها، كإف ٓب ٖتدد قوانيُت العقوبات ا١تغاربية  ا١تقصود 
 . 36بأصحاب الصفة ك بالرجوع إٔب أحكاـ قانوف األسرة اٞتزائرم ٧تد قد حددىم ُب الوٕب أك الوصي القانو٘ب

ونسي إلشًتاط تقدٙب الشكول كقيد ١تباشرة الدعول اٞتزائية كخركجا عن ىذا التحديد ٓب يشر ا١تشرع الت     
 يًتتب ّٔا فر اليت تالفار بالبن من القانوف اٞتزائي  بنصها " تزكج 239ضمن نفس التحديد ٔتوجب الفصل 

العقاب". أم أنو يقع حدا للمتابعة اٞتزائية للخاطف ُب حالة تزكجو  تنفيذ إيقاؼ أك ااكمة إيقاؼ عليو
 با١تخطوفة أكا١تبعدة.

                                                           
 .125ص. ،2002، ضاءيلدار الب،امطبعة النجاح اٞتديدة  ،القسم العاـ، عبد الواحد العلمي، شرح القانوف اٞتنائي ا١تغريب -33
ختطف أك غرر بقاصر تقل سنو عن ٙتاف عشرة سنة بدكف استعماؿ عنف كال أ منمن ا١تسطرة اٞتنائية "  475الفقرة األكٔب من الفصل  -34

َت ٔتقتضى الظهَت غي . كعشرين إٔب ٜتسمائة درىم كال تدليس أك حاكؿ ذلك، يعاقب باٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات كغرامة من مائة هتديد
 . 24.03بتنفيذ القانوف رقم  (2003 نوفمّب 11) 1424من رمضاف  16صادر ُب  1.03.207الشريف رقم 

 .85ص.  ،2000 ط ،الدار البيضاء ،القسم ا٠تاص، مطبعة النجاح اٞتديدة، القانوف اٞتنائي ا١تغريب، عبد الواحد العلمي - 35

فقرة الثانية من قانوف األسرة أصبحت ترشد القاصر فيكتسب أىلية التقاضي فيما يتعلق بآثار الزكاج من حقوؽ كإلتزامات.٦تا   7إف ا١تادة  - 36
 تإب ىل ٢تا حق اإلبطاؿ بنفسها ؟يدفع بالتساؤؿ عن عدـ رضا القاصر بالزكاج الناتج عن ا٠تطف كبال
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بالرغم من النص على كقف   ١تثل ىذا القيد كذلك،  37كال يوجد ضمن قانوف ٛتاية الطفل التونسي        
 بآٍّت الفاعل الفقرة الثانية "كزكاج 38مكرر227أثار ا١تتابعة ُب حالة زكاج ا٠تاطف بالقاصر ٔتوجب الفصل 

 إنفصم إذا ااكمة آثار أك التتبعات كتستأنف.ااكمة آثار أك التتبعات يوقف ا١تذكورتُت الصورتُت ُب عليها

 عامُت مضي قبل كذلك ـ.أ.ش من 31 الفصل من للفقرة الثالثة طبقا الزكج من إنشاء بو ٤تكـو بطبلؽ الزكاج

   .بآٍّت عليها الدخوؿ تاريخ من
كما أف تقدٙب الشكول  اليوجب العقاب إال بعد اٟتكم بإبطاؿ عقد زكاج ا١تخطوفة أك ا١تبعدة من        

خاطفها، ألف القاضي اٞتزائي ىنا ال ٯتكنو البت ُب الدعول العمومية ٟتُت الفصل ُب قضية إبطاؿ عقد 
حاؿ ٘تاـ الزكاج غَت مشوب بعيب  الزكاج. كاٟتكمة من تقرير ىذا القيد ىو اٟترص على إبقاء العبلقة الزكجية

 . 39البطبلف، كبالتإب اٟتفاظ على كياف األسرة الناشئة كالعبلقة بُت أفرادىا
كإعتّبت أنو " من  1993جانفي  03كىذا ما أخذت بو القضاء اٞتزائرم باجتهاد اكمة العليا ُب       

الثامنة عشر من عمرىا، بغَت عنف أك شرع ُب ا١تقرر قانونا أف يعاقب كل من خطف أك أبعد قاصرة دكف 
ذلك، كإذا تزكجت القاصرة ا١تخطوفة أك ا١تبعدة من خاطفها فبل تتخذ إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية ضده، اإل بناء 

 على شكول األشخاص الذين ٢تم صفة طلب إبطاؿ الزكاج كبعد القضاء بإبطاؿ العقد ا١تذكور.
دكف مراعاة الزكاج  -من ؽ.ع 326 -بإدانتهم للمتهمُت طبقا للنص ا١تذكور كمن ٍب فإف قضاة ا١توضوع،      

الذم أبرمو ا١تتهم مع الضحية، على أساس أنو قد سجل ُب غَت حضور كٕب الزكجة كحىت الزكجة نفسها، فإف 
يو كينجر الوجو ا١تثار من قبل النائب العاـ، كا١تأخوذ من إشًتاط إ٘تاـ إجراءات إبطاؿ الزكاج قبل اٟتكم، كج

 .40عنو نقض القرار ا١تنتقد
حيت كلو كانت ىذه  41كٓب يأخذ القضاء اٞتزائرم بإعبلف الرغبة ُب الزكاج با١تخطوفة أثناء إجراءات التحقيق 

الرغبة متبادلة بُت الطرفُت إال إذا ًب تقدٙب رخصة بالزكاج للقاصر كىذا ما ىو ثابت من ا١تلفات ا١تتعلقة ٓتطف 
 طركحة على مكاتب قضاة التحقيق.القصر كٖتويلهم ا١ت

                                                           
 17ُب  مؤرخ 2002لسنة  41ٔتقتضى قانوف عدد .كا١تتمم  ا١تتعلق بإصدار ٣تلة ٛتاية الطفل 1995نوفمّب  9ا١تؤرخ ُب  92القانوف عدد  - 37

 . 2002أفريل  19، الصادر ُب 32للجمهورية التونسية عدد  يتعٌلق بإ٘تاـ ٣تٌلة ٛتاية الطفل ، منشور بالرائد الرٝتي 2002أفريل 
 دكف سنها عنف بدكف أنثى كاقع من كل أعواـ ستة مدة بالسجن مكرر من آّلة اٞتزائية على أنو" يعاقب 277من الفصل  1تنص الفقرة  - 38

 .أعواـ ٜتسة بالسجن مدة يكوف فالعقاب كاملة سنة العشرين كدكف عاما عشر ا٠تمسة فوؽ عليها آٍّت سن كاف كإذا .كاملة عاما عشر ٜتسة

 .للعقاب موجبة كااكلة
 . 72فضيل العيش، ا١ترجع السابق، ص.   -39
   .249،  ص. 1، عدد 1995، آّلة القضائية، 128928ملف رقم  ، 03/01/1995اكمة العليا،   -40
كالذم قضى بإعادة تكييف الوقائع من جنحة إبعاد  24، ملحق رقم 803/09، رقم 20/10/2009قرار غرفة اإلهتاـ، ٣تلس قضاء تيارت،  - 41

كيتضمن ىذا القرار إعبلف الرغبة ُب الزكاج  .336/2من قانوف العقوبات إٕب جناية ىتك عرض قاصر طبقا للمادة  326قاصرة طبقا للمادة 
 .441سنة  من طرؼ ا١تتهم. ص.  13بالضحية القاصرة ك اليت تبلغ 
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بإقتصارنا على حرفية النص أف ك  فقرة الثانية من قانوف العقوبات اٞتزائرم 326ك٦تا يفهم من نص ا١تادة        
حالة الزكاج تتعلق ّترٯتة ا٠تطف كاإلبعاد دكف باقي اٞترائم. فإذا حدث كأف قاـ شخص ّتناية إغتصاب 

ؽ.ع ألف كقف ا١تتابعة مقتصر  326ستفادة من نص الفقرة الثانية من ا١تادة قاصرة فإنو ال ٮتوؿ للمتهم اإل
 على جرٯتة إبعاد قاصر فقط.   

كقد توسع ا١تشرع اٞتزائرم إٕب إشًتاط شكول الضحية ١تباشرة الدعول العمومية  الرامية إٔب تطبيق ا١تادة       
 100.000إٔب  20.000من قانوف العقوبات كاليت تقضى " بعقوبة اٟتبس من شهر إٔب سنة كبغرامة من  328

شخص آخر اليقـو بتسليم قاصر قضى ُب شأف حضانتو ْتكم مشموؿ بالنفاذ  أمدج األب أك األـ أك 
و حضانتو أكمن ا١تعجل  أك ْتكم هنائي إٔب من لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو ككذلك كل من خطفو ٦تن ككلت إلي

األماكن اليت كضعو فيها  أك أبعده عنو أك عن تلك األماكن أك ٛتل الغَت على خطفو أك إبعاده حىت كلو كقع 
 ذلك بغَت ٖتايل أك عنف.

 كتزاد عقوبة اٟتبس  إٔب ثبلث سنوات إذا كانت  قد أسقطت السلطة األبوية عن  اٞتا٘ب".
ؽ.ع جاءت بنفس  1مكرر 329علما أف ا١تادة   06/23ب القانوف كىذا ٔتوجب التعديل ا١تقرر ٔتوج         

الشرط الواجب لتحقيق ا١تتابعة ُب جرائم السرقات كالنصب كخيانة األمانة كإخفاء األشياء ا١تسركقة الواقعة بُت 
 أفراد األسرة.

 لفـرع الثانيا
 إشتراط تقديم الشكوى لتحريك الدعوى العمومية في المجال المالي

الٮتتلف اٞتانب ا١تإب ضمن اٞترائم ا١تاسة بالرابطة األسرية من حيث التقدير ُب إشًتاط حصوؿ       
الشكول ، كىذا لنفس الغاية التشريعية ضمن إشًتاط ا١تشرع لوجود شكول ُب حالة قياـ جرٯتة ذات األثر 

الطابع ا١تإب صورىا ُب  الشخص على الرابطة األسرية ، كتأخذ أغلب اٞترائم ا١تاسة باٟتقوؽ األسرية  ذات
 .جرائم السرقة ، كخيانة األمانة كإخفاء األشياء اا١تسركقة

 أوال
 جرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء المسروقة

يتحدد اٞتانب ا١تإب ُب الغالب من اٞترائم ا١تاسة بالرابطة األسرية ضمن  جرائم السرقة كالنصب          
ة كإخفاء األشياء ا١تسركقة كاليت ٕتمعها عناصر مشًتكة من بينها عنصر سلب كحيازة ماؿ ٦تلوؾ كخيانة األمان
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للغَت، باإلضافة إٕب قصد جنائي مشًتؾ ٢تذا السبب كمثلو، نتعرض إٔب ىذه العناصر ٣تتمعة ُب حالة كقوعها 
 على نظاـ األسرة كفق مايلي.

 42قارب واألصهار حتى الدرجة الرابعةفي حالة السرقة بين األزواج والحواشي األ/   1

غَت أنو كطبقا  43ٗتتص النيابة العامة بوصفها ٦تثلة للمجتمع ٔتباشرة الدعول العمومية عن كافة اٞترائم      
للتشريعات ا١تغاربية فإنو ال ٬توز ٢تا إٗتاذ اإلجراءات اٞتزائية بالنسبة للسرقات اليت تقع بُت  األزكاج األقارب 

 369إال بناء على شكول الشخص ا١تضركر.كىذا كفق نص ا١تادة  ةكاألصهار لغاية الدرجة الرابعكاٟتواشي 
بنصها " ال٬توز إٗتاذ إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية بالنسبة للسػرقات اليت تقع بُت   44من ؽ.ع .ج 01الفقرة 

ل الشخص ا١تضركر.  كالتنازؿ األزكاج كاألقارب كاٟتواشي كاألصهار لغاية الدرجة الرابعة إال بناء على شكو 
 عن الشكول  يضع حدا ٢تذه اإلجراءات". 

 أحد أك السارؽ أصوؿ ألحد ٦تلوكا ا١تسركؽ ا١تاؿ كاف اليت تقضي بأنو " إذا من ـ.ج.ـ 535كنص الفصل     

 كسحب عليو، آٍّت شكول من على بناء إال الفاعل متابعة ٬توز فبل الرابعة، الدرجة إٔب أك أصهاره أقاربو

  .للمتابعة " حدا يضع الشكول

كٓب يشمل ا١تشرع اٞتزائي التونسي فعل السرقة بقيد تقدٙب الشكول كونو أنو ٓب يعتّب أف فعل اإلختبلس       
من 266  الواقع من األباء  كإف علو لؤلشياء ا١تملوكة ألبنائهم أهنا تشكل فعل السرقة،  كىذا ٔتوجب  الفصل 

                                                           
  القانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم:مسألة القرابة  كفق  - 42

 " تتكوف أسرة الشخص من ذكم قرباه كيعتّب من ذكم القرىب كل من ٬تمعهم أصل كاحد." 32ا١تادة 
 " القرابة ا١تباشرة ىي الصلة مابُت األصوؿ كالفركع. 33ا١تادة 

 ."كقرابة اٟتواشي ىي الرابطة ما بُت أشخاص ٬تمعهم أصل كاحد دكف أف يكوف أحدىم فرعا لؤلخر
، كعند ترتيب درجة اٟتواشي  ل" يراعى ُب ترتيب درجة القرابة ا١تباشرة ، اعتبار كل فرع درجة  عند الصعود لؤلصل ما عدا ىذا األص 34ا١تادة 

 تعد الدرجات صعودا من الفرع لؤلصل ا١تشًتؾ ، ٍب نزكؿ منو إٔب الفرع األخر، ككل فرع ما عدا األصل ا١تشًتؾ يعتّب درجة."
 "" يعتّب أقارب أحد الزكجُت ُب نفس القرابة كالدرجة بالنسبة إٔب الزكج األخر. 35ا١تادة 

43
من قانوف اإلجراءات اٞتزائية " تباشر النيابة العامة الدعول العمومية باسم آّتمع كتطالب بتطبيق القانوف ، كىى ٘تثل أماـ كل  29ا١تادة  - 

هات القضائية ا١تختصة باٟتكم ، كيتعُت أف ينطق باألحكاـ ُب حضوره كما تتؤب العمل على تنفيذ جهة قضائية . ك٭تضر ٦تثلها ا١ترافعات أماـ اٞت
 أحكاـ القضاء ، ك٢تا ُب سبيل مباشرة كظيفتها أف تلجأ إٔب القوة العمومية، كما تستعُت بضباط كأعواف الشرطة القضائية.

ا١تتمم كا١تعدؿ لؤلمر  2015ديسمّب  30ا١توافق  1437ربيع األكؿ عاـ  18رخ ُب ا١تؤ  19 - 15من القانوف رقم  08ا١تعدلة ٔتوجب ا١تادة  - 44
ا١تعدلة " ال٬توز إٗتاذ اإلجراءات  369ا١تتضمن قانوف العقوبات.ا١تادة  1966ا١توافق يونيو سنة  1386صفر عاـ  18ا١تؤرخ ُب  156 - 66رقم 

زؿ عن اٞتزائية بالنسبة للسرقات الىت تقع بُت األقارب كاٟتواشي ك األصهار لغاية الدرجة الرابعة إال بناء على شكول الشخص ا١تضركر. كالتنا
  الشكول يضع حد ٢تذه اإلجراءات.
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 أبنائهم ألمتعة فوقها فما الوالدين من الواقعة اإلختبلسات السرقة من تعد و " الـ.ج.ت الذم ينص على أن

 .ا١تشاركُت أك الفاعلُت الوالدين غَت على ينطبق ال النص كىذا معرقبل أك للغَت بعضو ملكا ا١تسركؽ كاف إذا إال
كّٔذا ا١تشرع التونسي ٓب ٬تـر فعل السرقة الواقع من اَلباء للماؿ ا١تملوؾ ألبنائهم، ٓتبلؼ ا١تشرع       

 .45اليت سيأتى تفصيلها ضمن موانع العقاب 369اٞتزائرم الذم جـر الفعل كٓب يعاقب عليو بنص ا١تادة 
كإف ا١تشرع ا١تغاريب بوضعو ٢تذا القيد يهدؼ إٔب اٟتفاظ على ٝتعة األسرة كٛتاية الصبلت العائلية كأسرار      

األسرة، لذلك غلب الطابع الشخصي للجرٯتة على مصلحة آّتمع ُب توقيع العقاب على اٞتناة كأعطى اٟتق 
 .46للمجٍت عليو ُب ٖتريك الدعول اٞتنائية أك عدـ ٖتريكها

كما أف تنازؿ الضحية عن شكواه  يضع حدا للمتابعة ُب أم مرحلة كانت عليها حسب ما جاء ُب نص       
 من ـ.ج.ـ. 535من ؽ.ع .ج، كالفصل  369ا١تادة 

إال أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت ٓب يًتؾ ىذا ا١تنح مفتوح آّاؿ كإ٪تا حدد نطاقو من خبلؿ ٖتديد األشخاص     
 كٖتديد اٞترائم كفق ما يلي:

 النطاق الشخصي لقيد الشكوى  –أ 
من ؽ.ع.ج  ىم زكج آٍّت عليو كأصلو  369أف األشخاص الذين يشملهم القيد الوارد ُب ا١تادة           

عو، كاٟتواشي  كقد كرد ذكر ىؤالء األشخاص على سبيل اٟتصر ال ا١تثاؿ، كىو ما يعٌت عدـ جواز كفر 
رفع الدعول اٞتنائية الناشئة عن  فاإلضافة إليهم، فإذا ٓب يكن السارؽ أحد األشخاص ا١تذكورين، فبل يتوق

كاألصهار ضمن األشخاص السرقة على شكول من آٍّت عليو. كأدرج ا١تشرع اٞتزائرم اٟتواشي كاألزكاج 
ا١تشمولُت بالقيد، لذلك اليطبق النص على من يسرؽ ماال ٦تلوكا لعمو أك خالو أك إبن خالو أك إبن عمو. كال 

 يطبق القيد على من يسرؽ ماال ٦تلوكا إلبن زكجة ا١تتهم أك لزكجة األب. 
،  ألف العّبة ىي قياـ 47أما سرقة  ا٠تاطب أكا١تخطوبة  أك ا١تطلق أك ا١تطلقة فإنو اليستفيد من القيد      

 الصلة كقت إرتكاب اٞترٯتة كليس كقت التقدـ بالشكول.
 
 

                                                           
45

 ا١تطلب الرابع من الفصل الثا٘ب للباب الثا٘ب من األطركحة. - 
 .236حسُت فر٬تة، ا١ترجع السابق، ص.  - 46
٭تق للزكجة أف توقف الدعول إذا حركتها ضد زكجها غَت أف ا١تشرع ٓب يتعرض ألثر التنازؿ عن الشكول بعد صدكر اٟتكم باإلدانة األمر  -47

 الذم يفهم منو انو بعد صدكر اٟتكم القضائي باإلدانة ال ٯتلك ا١تضركر التنازؿ عن شكواه.
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كىو نفس التقدير ضمن التشريع ا١تغريب اذٓب يشمل ا١تشرع ا١تغريب ىذا القيد فيمن ٓب تتوفر فيو صلة        
من ـ.ج.ـ كىم الزكج ، الزكجة، أك أحد فركعهما، أحد  535كالفصل 534رابة اددة ٔتوجب الفصلُت الق

بنصها  536، كىذا بصراحة نص الفصل 48األصوؿ أك أحد األقارب، أك أحد األصهار إٔب غاية الدرجة الرابعة
 جرٯتة مرتكبو ككذلك السابقُت، الفصلُت أحكاـ عليهم تنطبق الذين السارقُت، مع ا١تسا٫توف أك "ا١تشاركوف

 إليها ا١تشار الصفات فيهم تتوفر ال أهنم طا١تا الفصلُت، ىذين أحكاـ عليهم تسرم ال ا١تسركقات، تلك إخفاء
 .فيهما

                                                           
48

: ذىب ٚتهور الفقهاء إٔب أنو ال قطع ُب سرقة الوالد من ماؿ  سرقة األصل من الفرع األتية: ػفقهاء الشريعة اإلسبلمية ُب السرقات  أراءـ  
ف كلده كإف سفل ، ألف للسارؽ شبهة حق ُب ماؿ ا١تسركؽ منو فدرئ اٟتد . كذلك لقولو صلى ا عليو كسلم ١تن جاء يشتكي أباه الذم يريد أ

 . ، كىو موركث عنواؿ الولد لو ،كزكاتو عليو. فإف م، كالبلـ ىنا لئلباحة ال للتمليك«أنت كمالك ألبيك » مالو : ٬تتاح 

ذىب ٚتهور الفقهاء " اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة " إٔب أنو ال قطع ُب سرقة الولد من ماؿ أبيو كإف عبل ، لوجوب  سرقة الفرع من األصل : - 
أما ا١تالكية فإهنم ال يركف ُب عبلقة االبن . كالده ، كألنو يرث مالو ، كلو حق دخوؿ بيتو ، كىذه كلها شبهات تدرأ عنو اٟتدنفقة الولد ُب ماؿ 

ذىب ٚتهور  سرقة األقارب بعضهم من بعض :ػ  بأبيو شبهة تدرأ عنو حد السرقة ، كلذلك يوجبوف إقامة اٟتد ُب سرقة الفركع من األصوؿ
كالشافعية كاٟتنابلة" إٔب أف سرقة األقارب بعضهم من بعض ليست شبهة تدرأ اٟتد عن السارؽ ، ك٢تذا أكجبوا القطع على من  الفقهاء " ا١تالكية

زكج أمو سرؽ من ماؿ أخيو أك أختو أك عمو أك عمتو أك خالو أك خالتو ، أك ابن أك بنت أحدىم ، أك أمو أك أختو من الرضاعة ، أك امرأة أبيو أك 
مرأتو أك بنتها أك أمها ، حيث ال يباح االطبلع على اٟترز ،كال ترد شهادة بعض ىؤالء للبعض اَلخر. كيرل اٟتنفية أنو ال قطع على من ، أك ابن ا

سرؽ من ذم رحم ٤تـر ، كاألخ كاألخت كالعم كالعمة كا٠تاؿ كا٠تالة ، ألف دخوؿ بعضهم على بعض دكف إذف عادة يعتّب شبهة تسقط اٟتد ، 
أحدىم بسبب سرقتو من اَلخر يفضي إٔب قطع الرحم كىو حراـ بناء على قاعدة : ما أفضى إٔب اٟتراـ فهو حراـ . أما من سرؽ من كألف قطع 

عليو حد  ذم رحم غَت ٤تـر كابن العم أك بنت العم ، كابن العمة أك بنت العمة ، كابن ا٠تاؿ أك بنت ا٠تاؿ ، كابن ا٠تالة أك بنت ا٠تالة ، فيقاـ
ألهنم ال يدخل بعضهم على بعض عادة ، فاٟترز كامل ُب حقهم . كاختلف اٟتنفية ُب سرقة ااـر غَت ذكم الرحم بعضهم من بعض  السرقة 

ن كاألـ من الرضاعة كاألخت من الرضاعة ، فذىب أبو حنيفة ك٤تمد إٔب إقامة اٟتد على السارؽ ، أما أبو يوسف فبل يرل أف يقاـ اٟتد على م
 اليت أرضعتو ، ألنو يدخل بيتها دكف إذف عادة ، فلم يكتمل اٟترز سرؽ من ماؿ أمو

اتفق ٚتهور الفقهاء على عدـ إقامة اٟتد إذا سرؽ أحد الزكجُت من ماؿ اَلخر ككانت السرقة من حرز قد اشًتكا ُب  السرقة بين األزواج :- 
 . بينهما سببا يوجب التوارث بغَت حجب سكناه ، الختبلؿ شرط اٟترز ، كلبلنبساط بينهما ُب األمواؿ عادة ، كألف

أنو ال قطع على كاحد منهما ، ١تا بُت الزكجُت من االنبساط ُب األمواؿ عادة  فَتل اٟتنفية كىو قوؿ عند الشافعية كالركاية الراجحة عند اٟتنابلة :
  كداللة ، كقياسا على األصوؿ كالفركع ألف بينهما سببا يوجب التوارث من غَت حجب

فإهنم يوجبوف اٟتد على السارؽ ُب ىذه ا١تسألة ، لعمـو آية السرقة ، ألف اٟترز  ١تالكية كىو الراجح عند الشافعية كالركاية الثانية عند اٟتنابلةما اأ
  .ىنا تاـ ، كرٔتا ال يبسط أحد٫تا لآلخر ُب مالو ، فأشبو سرقة األجنٔب

ؽ من ماؿ زكجتو ما ىو ٤ترز عنو كال تقطع الزكجة إذا سرقت من ماؿ زكجها كلو كاف كجوب قطع الزكج إذا سر  كىناؾ قوؿ ثالث للشافعية كىو :
ا سرؽ من ٤ترزا عنها ، ألف الزكجة تستحق النفقة على زكجها ، فصار ٢تا شبهة تدرأ عنها اٟتد ، ٓتبلؼ الزكج فبل تقـو بو شبهة تدرأ عنو اٟتد إذ

صارا أجنبيُت ككجب قطع السارؽ . أما السرقة أثناء العدة من الطبلؽ الرجعي فتأخذ حكم  الطبلؽ كانقضت العدة . كإذا كقعما٢تا ارز عنو
الفقهاء ،  السرقة بُت األزكاج، لبقاء الزكجية إٔب أف تنتهي العدة . فإف كقعت السرقة أثناء العدة من الطبلؽ البائن أقيم اٟتد ، على رأم ٚتهور

ٔب عدـ إقامة اٟتد على أم منهما بسرقة ماؿ اَلخر ، لبقاء اٟتبس ُب العدة ككجوب السكٌت ، فبقي أثر كلكن أبا حنيفة يذىب إ. النتهاء الزكجية
 .75الفقو على ا١تذاىب األربعة، ا١ترجع السابق، ص.  ،عبد الرٛتن اٞتزيرم .النكاح ، فأكرث شبهة تدرأ اٟتد
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كالفصل  1فقرة  369كللمجٍت عليو أف يتنازؿ عن الدعول ُب أية حالة كانت عليها تطبيقا لنص ا١تادة      
على من تربطو بآٍّت عليو الصلة اليت يتطلبها القانوف كمعٌت ذلك أف  ؿأثر التناز من ـ.ج .ـ، كيقتصر  535

 .49التنازؿ ال أثر لو على غَته من ا١تسا٫تُت
٦تا يتأكد معو اٟتكمة من إشًتاط تقدٙب الشكول إلعتبار الرابطة األسرية كبغية اافظة عليها ٔتا يضمن      

من ـ.ج.ـ ،  536ص كذكاهتم الذين إستبعدىم ا١تشرع ا١تغريب بالفصل إستمراريتها بعيدا عن صفات األشخػا
 من ؽ.ع . 01الفقرة  369كحددىم ا١تشرع اٞتزائرم بنص ا١تادة 

كجاء التحديد ضيقا كقاصر ضمن التشريع التونسي من حيث عدـ إشًتاط القيد أك من حيث التحديد       
األصوؿ كإف علو  ألمتعة أبنائهم  أمالدين فما فوقهما دائرة التجرٙب، للو  الشخصي، إذ أف الفعل خرج من

 من ـ.ج.266 كىذا ٔتوجب  الفصل  
      النطاق الموضوعي  لقيد الشكوى -ب    

أما نطاؽ القيد ا١توضوعي ضمن التشريعُت ا١تغريب كاٞتزائرم فيتمثل ُب ٖتديد اٞترائم ا١تشتملة أكال حالة      
من  535من ؽ.ع .ج ك الفصل  369بُت األقارب كاألصهار حىت الدرجة الرابعة، كبناء على ا١تادة  50السرقة

ـ.ج.ـ، فإف الدعول العمومية اليت تقاـ بسبب اٞترٯتة اليت يرتكبها أحد األقارب من اٟتواشي كاألصهار حىت 
 الدرجة الرابعة ال تكوف إال بناء على شكول من الضحية.

يد الشكول على جرائم السرقة سواء كانت من اٞتنح أك اٞتنايات كما يسرل القيد على كّٔذا يسرل ق     
 368الشركع ُب السرقة كما أف ىذا ال ٯتنع من مباشرة الدعول ا١تدنية للمطالبة باٟتق ا١تد٘ب طبقا لنص ا١تادة 

51من ؽ.ع ج 
طبيعتها عن ىذا القيد على جرائم أخرل ٗتتلف ُب  لمن ـ.ج ـ، كال يسر  535كالفصل   

 التزكير مثبل أك جرٯتة إعطاء شيك بدكف رصيد.  مجرٯتة السرقة كجرائ

                                                           
 .238حسُت فر٬تة، ا١ترجع السابق، ص.   - 49

( إٔب 1من قانوف العقوبات اٞتزائرم على أنو " كل من أختلس شيأ غَت ٦تلوؾ لو يعد سارقا كيعاقب باٟتبس من سنة ) 350ا١تادة  تنص  -50
 دج، تطبق نفس العقوبة على اختبلس ا١تياه كالغاز كالكهرباء. 500.000دج إٔب  100.000ٜتسة سنوات كبغرامة من 

( على األقل كٜتس ١1تدة سنة ) 1مكرر 9اف من حق أك أكثر من اٟتقوؽ الواردة ُب ا١تادة ٬توز أف ٭تكم على اٞتا٘ب عبلكة على ذلك باٟترم    
 من ىذا القانوف. 13ك 12( سنوات على األكثر، كبا١تنع من اإلقامة طبقا لشركط ا١تنصوص عليها ُب ا١تادتُت5)

 كيعاقب على الشركع ُب ىذه اٞتنحة بالعقوبات ذاهتا ا١تقررة للجرٯتة التامة."   

51
 ا١تبينُت فيما بعد كال ٗتوؿ اإل اٟتق ُب التعويض ا١تد٘ب: صعلى السرقات اليت ترتكب من األشخػا بنصها " اليعاقبـ  

 األصوؿ إضرار بأكالدىم أك غَتىم من الفركع؛ -1                  
 الفركع إضرار بأصو٢تم . -2                  
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إال أنو ٬تب اإلشارة إٕب مسألة مهمة كمعرفة موقف ا١تشرع منها كىى مسألة كجود كاقعة أك حاالت ٞترائم     
دعول العمومية ٘تس بنظاـ األسرة تتطلب تقدٙب شكول ٢تا إرتباط ّترائم  التتطلب تقدٙب شكول لتحريك ال

 بصددىا. 
فهناؾ مثبل اإلرتباط البسيط الذم يقبل التجزئة، بُت جرٯتة القتل العمدم كالسرقة ا١ترتكبة بُت األقارب      

فالنيابة العامة ٖترؾ الدعول العمومية دكف اٟتاجة إٔب تقدٙب شكول من ا١تضركر، كىذا ألف الفعل ا١ترتكب من 
قيدة بتقدٙب الشكول، فيوجو اإلهتاـ إٔب الفاعل. كلكن ٭تدث أنو ُب بعض طرؼ ا١تتهم أخطر من اٞترٯتة ا١ت

 ، مثبل عند إرتكاب جرٯتة زنا ُب مكاف عمومي. 52األحياف، يوجد نوع من اإلرتباط الذم الٯتكن ٕتزئتو
ىنا الفعل ٯتكن كصفو بعدة أكصاؼ، إذ ٯتكن كصفو على أنو فعل ٥تل باٟتياء، كٯتكن كصفو على أنو       

جرٯتة زنا أك فساد ضمن التشريع ا١تغريب، كىذا الوصف يسمى بالتعدد الصورم  كمن ٙتة، ٬تب األخذ 
شد من عقوبة الفعل ا١تخل من ؽ.ع.ج، يستنتج أف جرٯتة الزنا أ 339كبالرجوع إٔب ا١تادة  53بالوصف األشد

، كعليو تصبح النيابة العامة مقيدة برفع الشكول من طرؼ الزكج ا١تضركر كال ٯتكنها مباشرة الدعول 54اٟتياء
 العمومية.

أما التعدد اٟتقيقي، فهو أف تقع عدة أفعاؿ لتكوف جرائم ْتيث  ٗتلق إرتباطا الٯتكن ٕتزئتو كتتوحد ُب      
، فإف النيابة العامة مقيدة ُب 55لعقوبة األشد ُب اٞترٯتة اليت تستوجب تقدٙب شكولالغرض. كىنا إذا كانت ا

 ٖتريك الدعول العمومية أك مباشرهتا ما داـ الشخص ا١تضركر ٓب يقدمها بعد.
لكن إذا كانت اٞترٯتة اليت يتطلب ٖتريك الدعول العمومية فيها تقدٙب الشكول ذات عقوبة أخف، فاف      

ة تتمكن من مباشرة الدعول العمومية دكف أم قيد. فإذا حصل  كأف  إنتهك  أحد األشخاص النيابة العام
منزؿ كأثناء ذلك قاـ ّتـر الزنا ككانت عقوبة الزنا ىي األشد مقارنة ّتـر إنتهاؾ حرمة ا١تنزؿ، فإف النيابة العامة 

 .56ضركر، كالعكس صحيحمقيدة ُب ٖتريك الدعول العمومية بتقدٙب الشكول إليها من طرؼ الزكج ا١ت

                                                           
 .ما بعدىاك  336باسم شهاب، ا١ترجع السابق، ص.  - 52

 من قانوف العقوبات على أنو" ٬تب أف يوصف الفعل الواحد الذم ٭تمل عدة أكصاؼ بالوصف األشد من بينها ". 32نص ا١تادة  - 53

54
دج كل من ارتكب فعبل  2000إٔب  500من قانوف العقوبات على أنو "  يعاقب باٟتبس من شهرين إٔب سنتُت كبغرامة من  333تنص ا١تادة  

 عبلنيا ٥تبل باٟتياء.
كاذا كاف الفعل العلٍت ا١تخل باٟتياء من أفعاؿ الشذكذ اٞتنسي إرتكب ضد شخص من نفس اٞتنس تكوف العقوبة باٟتبس من ستة أشهر إٔب 

 دج ". 10.000أب 1000ثبلث سنوات كبغرمة من 

55
 .309، ص. 2002لى ا١تتابعة اٞتزائية، منشورات اٟتلٔب اٟتقوقية، عبد الرٛتاف الدراجي خلفي، اٟتق ُب الشكول كقيد ع - 

 .285، ص. 2007، 1عصاـ عفيفي عبد البصَت، ٕتزئة القاعدة اٞتنائية، دار النهضة العربية، بَتكت، ط -56
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 أحد أك السارؽ أصوؿ ألحد ٦تلوكا ا١تسركؽ كاف ا١تاؿ إذا " يلي ما على ـ.ـ 535 ا١تادة نصت فقد      

 كسحب عليو؛ آٍّت من شكول على بناء إال الفاعل متابعة فبل ٬توز الرابعة، الدرجة إٔب أصهاره أك أقاربو

 ." حدا للمتابعة يضع الشكول

 جرل اليت منها، 266ا١تادة  ؿخبل من اٞترائم من النوع ىذا على نصت فقد التونسية اٞتنائية آّلة أما     

 إال إذا أبنائهم ألمتعة فوقهما فما من الوالدين الواقعة اإلختبلسات السرقة من تعد ال " التإب النحو على نصها

 ." ا١تشاركُت أك الفاعلُت الوالدين غَت على ينطبق ال كىذا النص معرقبل أك للغػَت ملكا بعضو ا١تسركؽ كاف
 حيث من أك األفراد حيث من سواء العائلية، اٟتصانة ٣تاؿ من ضيقت قد أم أف آّلة اٞتزائية التونسية     

 دكف فركعهم أمواؿ سرقة ُب يتورطوف الذين األصوؿ السرقة على جرٯتة ُب اقتصرت ألهنا تغطيها  اليت اٞترائم

 الذم الشقيق زكجو، أمواؿ سرقة ُب ط يتور الذم الزكج أك أمواؿ أصو٢تم  سرقة ُب يتورطوف الذين الفركع

 العقاب.  من األزكاج ك األبناء تعف ٓب ت،. ج.ـ من 266 إذف فا١تادة ، أخيو أمواؿ يسرؽ
 األزكاج،  بُت تقع اليت على السرقات العائلية اٟتماية ىذه أف يشمل التونسي اٞتنائي با١تشرع ككاف األجدر    

الزكجُت فمن باب أكٔب أف  بُت األمواؿ ُب نظاـ اإلشًتاؾ يدعى جديد لنظاـ نتيجة إلعتماد ا١تشرع التونسي 
 ظركؼ إلمكانية تطبيق يًتؾ معو األمر ُب ىذا الوضع للقاضي ٦تا يقرر اٟتماية اٞتزائية ٔتا يشمل ىذا النظاـ ،

 .57عدمو من التخفيف

             مانة وإخفاء األشياء المسروقةألوخيانة افي حالة  النصب /   2 
اإلعفاءات كالقيود ا٠تاصة ٔتباشرة   ُب حالة  النصب كخيانة األمانة كإخفاء األشياء ا١تسركقة تطبق       

الدعول العمومية،  ا١تقررة ُب فعل السرقة الواقع بُت أفراد األسرة، كفق ما ىو ٤تدد ضمن التشريعُت اٞتزائرم 
١تغريب لنفس الغاية التشريعية من إشًتاط تقدٙب الشكول فيهما، كعلى ىذا األساس كجب معرفة آّاؿ كا

 كالغاية التشريعية ٢تذا التطبيق من خبلؿ مشولية اإلجراء كغايتو.
 أ ـ نطاق القيد من حيث الجرائـم

من  373ة، إذ تنص ا١تادة حالة النصب كخيانة األمانة كإخفاء األشياء ا١تسركق تشمل اإلعفاءات        
 369ك 368ؽ.ع اٞتزائرم على أنو" تطبق اإلعفاءات كالقيود ا٠تاصة ٔتباشرة الدعول العمومية ا١تقررة با١تادتُت 

 ".  372على جرٯتة النصب ا١تنصوص عليها ُب الفقرة األكٔب من ا١تادة 
                                                           

57
ص.  ،2005، الرسم فنوف كتنمية للنشر التونسية الشركة، منشورات ا١تقارف ، كالقانوف التونسي القانوف ُب العائلية ٟتصانةا اللجمي، ٤تمد ـ 

255. 
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من ؽ.ع اٞتزائرم فإف جرٯتة النصب ىي التوصل إٔب إستيبلـ أك تلقى أمواؿ أك  372كحسب ا١تادة       
الشركع ُب ذلك بواسطة اإلحتياؿ بإستعماؿ سلطة خيالية إلحداث األمل ُب كقوع شيء ما.كىو نفس 

 إٔب سنة من باٟتبس كيعاقب النصب، ٞترٯتة مرتكبا من ـ.ج .ـ بأنو "يعد 540 ا١تفهـو الذم جاء بو الفصل

 الغلط ُب شخصا ليوقع اإلحتياؿ إستعمل من درىم، آالؼ ٜتسة إٔب ٜتسمائة من كغرامة سنوات سٜت

 ٘تس أعماؿ إٔب بذلك كيدفعو غَته فيو كقع ٠تطأ ماكر إستغبلؿ أك صحيحة كقائع إخفاء أك خادعة بتأكيدات

 .آخر لشخص أك لو مالية منفعة على اٟتصوؿ بقصد ا١تالية الغَت مصاّب أك مصاٟتو

 من من ؽ.ع بنصها على أف " اإلعفاء541 كاليت أخضعها ا١تشرع ا١تغريب لنفس القيد ٔتوجب الفصل      

 ُب عليها ا١تعاقب النصب جرٯتة على تطبق   536 إٔب534 الفصوؿ قررهتا اليت اٞتنائية، ا١تتابعة كقيود العقوبة،
 .السابق الفصل من األكٔب الفقرة

، كونو ٓب يشمل بصفة مطلقة فعل السرقة الواقع بُت أفراد 58كٓب يشر ا١تشرع التونسي ٢تذا التحديد        
تقدٙب الشكول  داألسرة الذم جاء ٣تالو ضيق من حيث األشخاص، ىذا ما إنعكس على عدـ مشولية قي

 .59على باقي اٞترائم الواقعة على ا١تاؿ
من ؽ.ع اٞتزائرم على أنو " تطبق اإلعفاءات كالقيود ا٠تاصة ٔتباشرة الدعول  377كتضيف ا١تادة        

، كبالرجوع إٔب  376على جنحة خيانة األمػانة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة  369ك 368العمومية ا١تقررة با١تادة 
حيث أف اٞتا٘ب  من ؽ.ع ٧تد أنو يعد مرتكب ٞترٯتة خيانة األمانة كل من أخل بالتزاـ بالرد، 376نص ا١تادة 

 يقـو بتبديد أك إختبلس ماؿ منقوؿ سلم إليو على سبيل األمانة.
 من على أف "اإلعفاء548 كىو نفس التطبيق الذم إعتمده ا١تشرع ا١تغريب بصراحة نص الفصل         

 عليها ا١تعاقب األمانة خيانة جرٯتة على تسرم ، 536 إٔب534 الفصوؿ ُب ا١تقررة اٞتنائية، ا١تتابعة كقيود العقوبة،

 .547 "بالفصل

 كاضع أك با١تالك إضرارا نية، بسوء بدد أك اختلس كيعد خائنا لؤلمانة ضمن التشريع ا١تغريب كل "من         

 لتزاماإ تنشئ أك نوع تتضمن أم من أكراقا أك كصوالت أك سندات أك بضائع أك نقودا أك اٟتائز، أمتعة أك اليد

                                                           
58
 كل فرنك 10.000 قدرىا كٓتطية أعواـ ٜتسة مدة بالسجن من آّلة اٞتزائية على أنو  "يعاقب 291 جاء تعريف جرٯتة النصب يالفصل - 

 أك ُب اٟتقيقة ٢تا أصل ال مشاريع بوجود الغَت إقناع شأهنا من اليت كا٠تزعببلت للحيل التجأ أك صحيحة صفات غَت أك مدلسا إٝتا ستعملإ من

 اٟتوادث من غَتىا أك إصابة كقوع أك إخفائو من أك ا٠توؼ األغراض من غرض ٧تاح ُب األمل بعث شأهنا من اليت أك ك٫تي اعتماد أك نفوذا

كاختلس  إبراءات أك تواصيل أك كعودا أك مالية أكراؽ أك ٦تتلكات أك رقاعا أك منقوالت أك يتسلم أمواال أف حاكؿ أك تسلم قد كيكوف ا٠تيالية
  .الغَت ثركة من البعض أك الكل ٮتتلس أف حاكؿ أك الوسائل ىذه بإحدل

59
 . 86 .، ص2008 ، بَتكت ، لبناف ، 1، دار الكتب العلمية ، ط األمواؿعتداء على إلالكبيسي ، جرائم ا الفياضسامي ٚتيل  - 
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كيعاقب  معُت لغرض أك إستخدامها الستعما٢تا إليو أكسلمت يردىا، أف على إليو سلمت كانت إبراء أك
 . من ؽ.ع231كىذا طبقا للمادة .ألفي درىم إٔب  مائتُت من كغرامة سنوات ثبلث إٔب أشهر ستة من باٟتبس
كزيادة عن ىاتُت اٟتالتُت فإف  كل من ا١تشرع اٞتزائرم كا١تغريب  قد مشل إجراء القيد بوجوب تقدٙب       

من ؽ.ع على أنو " تطبق اإلعفاءات كالقيود  389، إذ نص ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب  ا١تادة  60الشكول
اإلخفاء ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة على جنحة 369ك  368ا٠تاصة ٔتباشرة الدعول العمومية ا١تقررة با١تادتُت 

أك   ةمن ذات القانوف على أنو " كل من أخفى عمدا أشياء ٥تتلسة أك مبدد 387/1"، كتنص ا١تادة  387
سنوات  5متحصلة من جناية أك جنحة ُب ٣تموعها أك ُب جزء منها يعاقب باٟتبس من سنة على األقل إٔب 

 دج " .100.000إٔب  20.000على األكثر كبغرامة من 
قيدت النيابة العامة بشرط الشكول ا١تقدمة من الضحية ذم العبلقة األسرية  قد 369 ا١تادة أم أف      

 اددة ُب  جرائم السرقة ك إخفاء األشياء ا١تسركقة ، كىذا ٖتقيقا لغاية إجتماعية. 
 العقوبة، من بنصها على أف "اإلعفاء 574 الفصل  كإعتمد ا١تشرع ا١تغريب ىذا اٟتكم كذلك ٔتوجب      

 571 الفصلُت ُب إليها ا١تشار اإلخفاء جرٯتة على تطبق 536 إٔب534 الفصوؿ ُب ا١تقررة اٞتنائية، ا١تتابعة كقيود

 .572ك
التجرٙب كالعقاب على فعل اإلخفاء لؤلشياء ا١تتحصلة من اٞترٯتة  بنص  257ك 571إذ مشل الفصبلف       

 عليها أكا١تتحصل ا١تبددة، أك ا١تختلسة، األشياء بعض أك كل علم عن أخفى أنو كل " منعلى  571الفصل 

 ٓب ما درىم، آلفي مائتُت إٔب من كغرامة سنوات إٔب ٜتس كاحدة سنة من باٟتبس يعاقب جنحة، أك جناية من
      ."129  للفصل طبقا جناية بعقوبة عليها معاقبا مشاركة الفعل يكوف

اليت  اٞترٯتة مرتكٔب على ا١تطبقة العقوبة فيها تكوف اليت اٟتالة فإنو " ُب 572   لنص الفصلكطبقا      
 نفس عليو تطبق ا١تخفى فإف عقوبة جنائية ىي عليها ا١تتحصل أك ا١تبددة أك األشياء ا١تخفاة من  ٖتصلت

 .القانوف حسب العقوبة تلك استوجبت اليت الظركؼ كقت اإلخفاء يعلم كاف أنو ثبت إذا العقوبة

 ا١تؤبد".  السجن بعقوبة للمخفى بالنسبة تعوض اإلعداـ عقوبة أف غَت
 :التالية األحواؿ ُب ا١تخفي ا١تدنية التعويضات بأداء التزامو مع يعفى تقدـ ٦تا كإنطبلقا      

 الفرؽ ىو كىذا القانوف نفس من 534 للفصل طبقا كذلك  فركعو ألحد ٦تلوكا ا١تخفي ا١تاؿ كاف إذا 01 -

 .ع الفرك حىت يشمل كجعلو اإلعفاء كسع الذم اٞتزائرم العقوبات كقانوف ا١تغريب اٞتنائي القانوف بُت اٞتوىػرم
                                                           

 .67، ا١تغرب، ص. 2009، 2، ط القسم ا٠تاص،شرح القانوف اٞتنائي ا١تغريب ، العلمي عبد الواحد  -60
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 .لزكجو ٦تلوكا ا١تخفي ا١تاؿ كاف إذا 02 -

 شكول على بناء إال السابقة، الصفة فيو تتوفر الذم ا١تسركؽ ا١تاؿ ٥تفي متابعة ٬توز ال أنو ذلك إٔب إضافة    

 ىذا من 535 ا١تادة لنص كفقا كذلك للمتابعة، حدا يضع عنها التنازؿ حالة كُب ا١تتضرر، الشخص من

  .الرابعة الدرجة حىت أصهاره أك أقاربو أحد أك ا١تخفي أصوؿ ألحد ٦تلوكا ا١تخفي ا١تاؿ كاف إذا القانوف،
 ٓب طا١تا ا١تسا٫تُت ك ا١تشاركُت على اٟتكم ىذا ينطبق ال ـ .ج .ؽ من 535 ك 534 ا١تادتُت لنص طبقا ك     
  .القانوف نفس من 536 ا١تادة ُب عنها ا١تنصوص الصفات ك فيهم الشركط تتوفر

 األخرل، اإلخفاء جرائم إٔب أشارت لكن ىذه اٞترٯتة، إٔب تشر ٓب فإهنا التونسية اٞتنائية آّلة بشأف أما     

 ا١تادة على ىذه نصت حيث الفارين، ا١تساجُت ك آّرمُت بإخفاء يتعلق الذم منها، 149 نص ا١تادة خبلؿ من

 ال ذريتو ك من ال طبقة ك أم من الفار ا١تسجوف كالدم من يكن ٓب الذم عاـ مدة بالسجن يعاقب " يلي ما
 . إخفائو على يعُت أك ٮتفيو ك لو زكجة أك زكجا

 ج. .ـ من 32 من ا١تادة الرابعة الفقرة ُب عليها ا١تنصوص اٞترٯتة ُب االشتػراؾ حاالت إٔب بالرجػوع لػكن      

 ا١تسركؽ بإخفاء عمدا آّرمُت يعينوف الذين األشخاص مشارؾ بصفة يعاقب ك يعد " اليت نصت على أنو ت

 " .اٞترٯتة مرتكٔب عقاب لعدـ أك آّرمُت ا١توصلة الستفادة الوسائل من غَته أك
٦تا ٯتكن إحتماؿ أف يأخذ حكم الشريك ا١تخفي للماؿ ا١تسركؽ أبا أك زكجا أك أخا ، كىذا دكف النص     

 أك التخصيص الواضح ٢تده اٞترٯتة كمشولية قيدىا بشرط الشكول، ٦تا ٬تعل إمكانة ا١تتابعة متوقعة.
، كاليت كانت قاصرة ضمن التشريع 61كبالتإب فإف كل من ا١تشرعُت اٞتزائرم ك ا١تغريب قد كسع ٣تاؿ اٟتماية    

التونسي بإشًتاط قيد كجوب تقدٙب الشكول ألجل ٖتقيق ا١تتابعة اٞتزائية ُب ىذا النوع من اٞترائم، اليت تقع 
بُت أفراد األسرة الواحدة حىت الدرجة الرابعة، ىذه اٞترائم اليت تلتقي مع جرٯتة السرقة كوف ٚتيعها جرائم  تقع 

 ٖتقيقا لغاية مصلحية معينة.على األمواؿ كىذا 
 الغاية من شمولية إجراء قيد الشكوى – ب 

إف اٟتكمة من تقرير قيد الشكول ُب ىذه اٞترائم يعود دائما لغاية ا١تشرع ُب  حفظ نظاـ األسرة        
ة كإستقرارىا، فإذا حدث ٔتفهـو ا١تخالفة كًب تقدٙب الشكول، فإف ذلك يزيد ُب تشنج نوع العبلقة األسري
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 ،1993،  القاىرة،الدار العربية للموسوعات ، 1ج ،الشرح ك التعليق على قانوف ا١تسطرة اٞتنائية ا١تغريب، حامد اٟترفة  ،ا٘ب هسعيد الفك - 

 .145ص. 

http://biblio.um5a.ac.ma/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=42710&PHPSESSID=yyoktssdpmjahc
http://biblio.um5a.ac.ma/opac_css/index.php?lvl=more_results&mode=keyword&user_query=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84&PHPSESSID=yyoktssdpmjahc
http://biblio.um5a.ac.ma/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=12929&PHPSESSID=yyoktssdpmjahc
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إدانة أحد أفراد العائلة، فإف األمر ال٤تالة يزيد أكاصر الرابطة األسرية  ةخاصة إذا نتج عن ا١تتابعة القضائي
 .62إ٨تبلالن نتيجة الضغائن ا١تتولدة عن ذلك األثر الناتج عن عدـ قيد ا١تتابعة ٔتوجب شرط تقدٙب الشكول

 06/03نفس اٞترٯتة على أساس حكم ا١تادتُت  كبتنازؿ الشاكي عن شكواه يوضع حد لكل متابعة بشأف      
 369من ؽ.ع.ج على نفس ا١تادة كىي  389ك 377ك 373من ؽ.ع كإحالة ا١تواد  369من ؽ.ا.ج ك ا١تادة 

 منو، مع إشًتاط عدـ صدكر حكم هنائي ُب ا١توضوع، حيث يسقط اٟتق ُب التنازؿ عن الشكول بصدكره.      
ا١تشرع اللئب ُب إشًتاط قيد الشكول ُب جرٯتة قذؼ الزكجة نظرا  أّ ءجاكىي نفس الغاية التشريعية اليت     

ال تقاـ الدعول "  من قانوف العقوبات بأنو 09لتميزه ك إنفراده بالتجرٙب لفعل قذؼ الزكجة كىذا ٔتوجب ا١تادة 
 .ّٔا كٔترتكبها بلؿ ثبلثة أشهر من العلمعلى شكول ا١تقذكؼ أك كرثتو خ ُب جرٯتة القذؼ إال بناء

فإذا كاف الوٕب  .كليو كاف ا١تقذكؼ قاصران ٓب يتم ٙتا٘ب عشرة سنة فتقبل منو الشكول ما ٓب يعًتض عليها إف
 ".القاصر ىو القاذؼ فتقبل الشكول ٦تن يليو ُب الوالية أك من

إذا حدث كٓب تتنازؿ الضحية عن شكواىا كًب مباشرة الدعول العمومية كبدأت إجراءات  وإال أن         
ا١تتابعة اٞتزائية، فإف ا١تشرع منح للضحية فرصة الصفح على اٞتا٘ب، كىذا ٦تا يتبُت معو أف ا١تشرع فتح ٣تاؿ 

الرابطة األسرية كبالتإب كجود ، كىذا ما يؤكد رغبتو ُب اٟتفاظ على عوامل تقوية  63آخر ُب ا١تركنة التشريعية
. كما يدعم ىذا الطرح إعتماده لنظاـ الوساطة القضائية كإجراء يكفل من خبللو عدـ 64نظاـ أسرل سليم

 مباشرة إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية ، فما ٫تا اإلجراءاف اللذين منحهما ا١تشرع للضحية؟  

 المطلب الثاني
 راء الوساطةوبإج إيقـاف المـتابعة بصفـح الضحيـة 

ٓب يكتف ا١تشرعُت ا١تغاربُت بوضع قيد على حرية النيابة العامة ُب ٖتريك الدعول العمومية بإشًتاط        
تقدٙب شكول الضحية، بل إهنم أضافو على ذلك إمكانية تنازؿ الضحية عن شكواىا كذلك بصفحها عن 

أف بعلى النيابة العامة  زائية، ٔتا أكجبو  ا١تشرع بذلكاٞتا٘ب ، أك بإمكانية إجراء الوساطة فيقرر كقف ا١تتابعة اٞت
ضمانا إلستقرار  .65متابعة كمعاقبة اٞتناة تغض الطرؼ على اٞترٯتة لعدـ كجود مصلحة ظاىرة للمجتمع ُب

                                                           
 .320، ص. 2007، ا١تكتبة القانونية، بغداد، 2ماىر عبد شويش الدرة، شرح قانوف العقوبات القسم ا٠تاص، ط  - 62

63
 .196، ص. 2008، دار كائل للنشر، عماف، 1قاية من اٞترٯتة، طو ٤تمد عبد ا الزريكات، أثر الردع ا٠تاص ُب ال ـ 

64
  .98. ص، ملويا، ا١ترجع السابق آث الشيخ بن ٟتسن ـ 

65
 .85، ص. 2011، رٙب للنشر كالتوزيع ، لبناف، 1إياد خلف ٤تمد جويعد، ا١تسائل العارضة ُب الدعول اٞتنائية، ط ـ  
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العبلقات األسرية كإبقاء نوع من الود ضمنها ُب مقابل ٖتريك الدعول العمومية كإنتظار إعبلف صفح ا١تتضرر 
 ألخر ، كما يًتكو ذلك من أثر على نفسية أطراؼ العبلقة األسرية.عن الطرؼ ا

 الفرع األول
 إيقـاف المـتابعة بصفـح الضحيـة 

حيث أنو تتوقف ا١تتابعة فيفي حالة الصفح ُب  أية مرحلة كانت عليها الدعول كلو ُب مرحلة ااكمة،      
 ما ٓب يصدر قرار هنائي حائز ٟتجية الشيء ا١تقضي فيو كقابل للتنفيذ. 

آٍّت عليو عن إذ أف الصفح ال يؤدم إٔب كقف تنفيذ العقوبة اكـو ّٔا ماعدا جرٯتة الزنا، فتنازؿ الزكج      
ذات  نشكواه اليعٌت فحسب إنقضاء الدعول اٞتنائية، بل أيضا إنقضاء الدعول ا١تدنية بالتعويض الناشئة ع

اٞترٯتة ٤تل الشكول أك عدـ جواز نظرىا. كعلة ىذا اإلستثناء أف نظر الدعول ا١تدنية أك اإلستمرار ُب نظرىا 
اٞتا٘ب درءا للفضيحة حيث أف الصفح يضع حدا يتعارض مع حكمة إجازة التنازؿ بصفح الضحية عن 

 للعقوبة. كال يصح الرجوع عن التنازؿ إال إذا حصل عن غش أك إكراه.

أم أف الصفح ُب جرٯتة الزنا أك جرٯتة السرقة الواقعة فيما بُت األقارب، يقصد بو التنازؿ من الزكج      
فيمكن أف يقع  الصفح قبل اٟتكم النهائي أك ا١تضركر عن شكواه، كالصفح يشمل ٚتيع ا١تراحل اإلجرائية 

 بعده على سواء.

 أوال
 أثنـاء المتـابعة الجـزائية 

ففي أثناء ا١تتابعة اٞتزائية ك قبل صدكر اٟتكم فالصفح يعتّب أساس براءة الزكج ا١تتهم، فتأمر النيابة        
كت ككانت بُت يدم قاضى التحقيق أمر العامة ْتفظ أكراؽ القضية إذا ٓب ٖترؾ الدعول العمومية.أما إذا حر 

باألكجو للمتابعة. أما إذا كانت أماـ قاضى اٟتكم، فتصدر تلك اٞتهة حكما بإنقضاء الدعول العمومية 
 الٕتوز متابعة أحد٫تا إال إذا تقدـ ا١تتضرر من اٞترٯتة، الزكج أك الزكجة أنو لسحب الشكول بالصفح بإعتبار

 .عُب ا١توضو  ولْتسب األحواؿ بشك
، فإف ا١تشرع ا١تغريب جعل من تنازؿ ول ٣تراىا الطبيعي بعد تقدٙب الشك كحىت إذا كقع  كأخذت ا١تتابعة      

ستثناء ىاـ كىو عدـ إإ٬تاد  حدا ١تتابعة مرتكب اٞترٯتة من طرُب العبلقة الزكجية، مع واهالزكجُت عن شك حدأ
من ـ.ج.ـ بنصها  492الفصل ، طبقا زؿ بصورة مطلقةالتنا ستفادة مشاركة الزكج أك مشاركة الزكجة من آثارإ



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

297 

 

تنازؿ أحد الزكجُت عن شكايتو يضع حدا ١تتابعة الزكج أك الزكجة ا١تشتكى ّٔا عن جرٯتة ا٠تيانة على أف " 
 .الزكجية

 ضد الصادر با١تؤاخذة اٟتكم الثار حدا يضع فإنو للطعن، قابل غَت حكم صدكر بعد التنازؿ كقع فإذا     

 .كال يستفيد مشارؾ الزكجة كال مشاركة الزكج مطلقا من ىذا التنازؿعليها  اكـو الزكجة أك الزكج

ك إعتّب القضاء اٞتزائرم أنو ُب كل األحواؿ أف صفح الزكج ا١تتضرر قبل صدكر اٟتكم النهائي باإلدانة       
 .66يضع حدا لكل متابعة ضد الزكج كشريكو

 إال التتبع يسوغ ال ـ.ج.ت بنصها "... ك من 263 التونسي طبقا للمادةكٯتكن للمتضرر ضمن التشريع      

أف يسقط   "العقاب تنفيذ إيقاؼ التتبع أك إيقاؼ ُب اٟتق كحد٫تا ٢تما اللذين الزكجة أك الزكج من بطلب
حقو، كعندىا فإنو يقع إيقاؼ التتبعات أك ااكمة كينتفع الشريك أم ا١تتهم الثا٘ب باإلسقاط ا١تقرر للزكجة أك 

  .67الزكج ا١ترتكب للجرٯتة

من ؽ.ع .ج " ال ٬توز  369فقد أشارت ا١تادة  ،كنفس األمر فيما يتعلق بالسرقات الواقعة من األقارب     
إٗتاذ إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية بالنسبة للسرقات  اليت تقع بُت األزكاج ك األقارب كاٟتواشي كاألصهار لغاية 
الدرجة الرابعة إال بناء على شكول الشخص ا١تضركر. كالتنازؿ عن الشكول يضع حدا ٢تذه اإلجراءات." أم 

ء على طلب ا١تضركر، ٔتعٌت، آٍّت عليو ٯتكن أف يرفع دعواه كبعد أف أف الدعول العمومية ٯتكن أف تتوقف بنا
 تباشر إجراءات التحقيق يتنازؿ عن دعواه كبذلك تتوقف الدعول العمومية كيضع حدا إلجراءات ا١تتابعة.

أف التنازؿ عن الشكول يضع  كُب حالة جرٯتة قذؼ الزكجة، من قانوف العقوبات اللئب 10كطبقا للمادة     
إنقضاء الدعول العمومية كىذا اٟتكم يتوافق مع قيد الشكول ادد ٔتوجب  كبالتإبحدا للمتابعة اٞتزائية 

حفاظا منو على كياف األسرة كٓتاصة إف كاف ىناؾ أطفاؿ، لعدـ كجود كبالتإب من نفس القانوف  09ا١تادة 
كىذا لضماف أكاصر األسرة قائمة  كتو قد سا٤ت ةمصلحة ظاىرة للمجتمع ُب معاقبة الزكج إذا كاف الزكج

 ."يتنازؿ عنها كيًتتب على التنازؿ انقضاء الدعول العمومية بنصها "  ١تن قدـ الشكول ُب جرٯتة القذؼ أف
كقد إستحدث ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب التعديل اٞتديد لقانوف العقوبات إمكانية الصفح ُب حالة كل من      

مكرر  266من ا١تادة  09لتجرٙب ا١تستحدث بنفس القانوف ٔتوجب الفقرة أحدث جرحا أك ضربا بزكجو ىذا ا
من ؽ.ع ،  إال أف ىذا الصفح جاء مقيد كليس عاـ ُب ٣تاؿ تطبيقو طبقا للفقرة األخَتة من نفس ا١تادة 

                                                           
66
 .295، ص .1،  عدد 1990آّلة القضائية.  ،29093، ملف رقم  27/11/1984اكمة العليا،   - 

67
 . 05،ص. 1723دد، ع،2007-06 -22،  جتماعٌية جريدة الصباحإلكانعكاساهتػا ا...ا٠تيانات الزكجية ُب تونس أسبأّػارضواف حفيا٘ب،   - 
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( ُب حالة صفح 3( سنوات ُب اٟتالة الثالثة )10( إٔب عشر )5بنصها " تكوف العقوبة السجن من ٜتس )
أم أف ا١تشرع اٞتزائرم جعل العقوبة ٥تففة ُب اٟتالة الثالثة من نفس ا١تادة  ٥تفضا اٟتد للحد األدٗب  الضحية"

أف يعمل سلطتو التقديرية كفق ىذا النظاـ اٞتزائي ُب تقرير  كاألعلى للعقوبة، ٦تا ٯتكن  القاضي اٞتزائرم
خص الفاعل ضمن ضماف بقاء العبلقة العقوبة كتقديرىا ٔتا يتوافق ك رغبة الشخص ا١تعلن عن صفحو كالش

   األسرية قائمة.
ىذا ٦تا ٬تعلنا نتسأؿ عن جدكل إدراج مسألة الصفح ُب اٟتالة الثالثة من نفس ا١تادة كاليت نشأ فيها عن      

سنوات مثبل فتنفيذ ىذه العقوبة ٬تعل كل  (5)جـر الضرب بًت أحد األعضاء أك فقد البصر أماـ تقرير عقوبة 
ية كا١تتهم ُب حالة إنفصاؿ بعيدا عن أداء أدكارىم اإلجتماعية خاصة إذا كاف بينهما أبناء مشًتكُت، من الضح

 .68ُب حالة توقيع العقوبة على الفاعل كىذا ما ٓب ٧تد لو تطبيقا ضمن التشريعُت التونسي كا١تغريب
زائرم ٔتوجب التعديل األخَت ىذا القصور التشريعي ضمن التشريعُت ا١تغريب كالتونسي تداركو ا١تشرع اٞت    

6الفقرة  1مكرر  266لقانوف العقوبات بإستحداث مسألة الصفح كذلك ٔتوجب ا١تادة 
ُب ٕترٯتو ألعماؿ  69

التعدم أك العنف اللفظي أك النفسي ا١تتكرر الذم ٬تعل الضحية ُب حالة ٘تس بكرامتها أك تؤثر على سبلمتها 

                                                           
68
 كل من أحدث عمدا جرحا أك ضربا بزكجو يعاقب كما يأتى :  " على أف مكرر 266ا١تادة  تنص - 

( 15( سنوات إذا ٓب ينشأ عن اٞترح ك الضرب أم مرض أك عجز كلى عن العمل يفوؽ ٜتسة عشر )3) ثبلث  إٔب (1باٟتبس من سنة ) - 1
 يوما،

 ( يوما ،15نشأ عجز كلى عن العمل ١تدة تزيد عن ٜتسة عشر )( إذا 5ٜتس سنوات ) إٔب( 2باٟتبس من سنتُت ) - 2
ٔب عشرين سنة إذا نشأ عن اٞترح أك الضرب فقد أك بًت أحد األعضاء أك اٟترماف من إستعمالو أك فقد إبالسجن ا١تؤقت من عشر سنوات  - 3

 البصر أك فقد بصر إحدل العينيُت أك أية عاىة مستدٯتة أخرل ، 
 إذا أدل الضرب أك اٞترح ا١ترتكب عمدا إٔب الوفاة بدكف قصد إحداثها. بالسجن ا١تؤبد - 4

 كتقـو اٞترٯتة سواء كاف الفاعل يقيم أك اليقيم ُب نفس ا١تسكن مع الضحية.
 كمما تقـو اٞترٯتة أيضا إذا ارتكبت أعماؿ العنف من قبل الزكج السابق ، كتنبُت أف األفعاؿ ذات صلة بالعبلقة الزكجية السابقة .

 ح اليستفيد لفاعل من ضركؼ التخفيف أذا كانت الضحية حامبل أك معاقة أك إذا ارتكبت اٞترٯتة ْتضور األبناء القصر أك ٖتت التهديد بالسبل
 (.2( )1)يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اٞتزائية ُب اٟتالتُت 

 .ُب حالة صفح الضحية" (3)سنوات ُب اٟتالة الثلثة ( 10)أب عشر  (5)تكوف العقوبة السجن من ٜتس 
69

على أنو " يعاقب باٟتبس من سنة أب ثبلث سنوات ، كل من إرتكب ضد زكجو أم شكل من أشكاؿ التعدم  1مكرر  266تنص ا١تادة  - 
 أك العنف اللفظي أك النفسي ا١تتكرر الذم ٬تعل الضحية ُب حالة ٘تس كرامتها أك تؤثر على سبلمتها البدنية أك النفسية.

 إثبات حالة العنف الزكجي بكافة الوسائل . ٯتكن   
 كتقـو اٞترٯتة سواء كاف الفاعل يقيم أك اليقيم ُب نفس ا١تسكن مع الضحية.

 كما تقـو اٞترٯتة أيضا إذا ارتكبت أعماؿ العنف من قبل الزكج السابق ، كتبُت أف األفعاؿ ذات الصلة بالعبلقة الزكجية السابقة .
بالسبلح.  داالتخفيف اذا كانت الضحية حامل أكمعاقة أك اذ إرتكبت اٞترٯتة ْتضور األبناء القصر أك ٖتت التهدي ال يستفيد الفاعل من ضركؼ

 يضع صفح الضحية حدا للممتابعة اٞتزائية".
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التجرٙب حىت كلو كاف الفاعل زكجا سابقا مىت كانت األفعاؿ ذات صلة البدنية أك النفسية متوسعا ُب ٣تاؿ 
 بالعبلقة الزكجية السابقة.

كىو نفس األثر ا١تًتتب عن صفح الزكج ُب حالة قياـ جرٯتة اإلكراه أك التخويف للتصرؼ ُب ٦تتلكات أك      
نوف العقوبات بنصها" يعاقب باٟتبس مكرر من تعديل قا 330من ا١تادة  2ا١توارد ا١تالية للزكجة  طبقا للفقرة 

كل من مارس على زكجتو أم شكل من أشكاؿ اإلكراه أك التخويف ليتصرؼ ُب   (2)إٔب سنتُت  (6)من ستة 
 ٦تتلكاهتا أك مواردىا ا١تالية .

 يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اٞتزائية. 
اية اٞتزائية ٢تذه اٞترائم الواقعة على األزكاج كعليو فإف ما إستحدثو ا١تشرع العقايب اٞتزائرم من تقرير للحم    

كما تبعو من سياسة جزائية كفق تقرير مسألة الصفح ٔتا يضمن نوع من الوصاؿ العائلي ال٧تد لو تطبيقات 
 ضمن التطبيقات التشريعية ا١تغاربية.

اىا إٕب مرحلة ما كال يتوقف أثر الصفح عند حد مباشرة ا١تتابعة اٞتزائية دكف حصوؿ الصفح، بل يتعد     
 بعد صدكر اٟتكم.  

 ثانيــا
 بعـد صـدور الحـكم 

ُب  كىو نفس توجو ا١تشرع ا١تغريب .70إف أثر صدكر الصفح بعد اٟتكم النهائي ىو كقف تنفيذ اٟتكم      
حاؿ كقوع الصفح بعد صدكر حكم هنائي فإنو يضع حدا ألثار اٟتكم باإلدانة ٔتعٌت انو يضع حدا للعقوبة. 

الفقرة  492أنو ال يسقط الدعول العمومية بإعتبار أهنا تستمر ُب مواجهة الشريك. كىذا طبقا لنص ا١تادةغَت 
 ألثارفإذا كقع التنازؿ بعد صدكر حكم غَت قابل للطعن، فإنو يضع حدا  الثانية من ا١تسطرة اٞتزائية بنصها "

 ".اٟتكم با١تؤاخذة الصادر ضد الزكج أك الزكجة اكـو عليها
يضع حدا للمتابعة با٠تيانة الزكجية كٯتنع من متابعة ا١تشتكي بو بأم كإعتّب القضاء ا١تغريب أف الصفح     

 .   من أجل أكصاؼ أخرل، كالفساد أك التحريض على الدعارةإذ ال ٯتكن ٖتقيق ا١تتابعة كاإلدانة  71كصف آخر
كرتب ا١تشرع التونسي نفس اٟتكم عند إسقاط ا١تتضرر حقو ُب ا١تتابعة اٞتزائية عن طريق الصفح بعد      

 صدكر اٟتكم، كأثر ذلك ىو توقيف العقوبة.
                                                           

   .102عبد ا أكىايبية، ا١ترجع السابق، ص.   - 70

 .26، ص.11 ،ددع، 2000، ٣تلة ا١تلف  ،  443 ، رقم  2000 /03/ 29،آّلس األعلى -71
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ككذلك ال تقبل من الزكج رغبتو ُب قصر الدعول على الشريك، ألف إجراـ الشريك ىو فرع من إجراـ      
 بع الفرع األصل.    الفاعل األصلي، كالواجب أف يت

مع العلم أنو اليوجد نص يقضى على تبعية الصفح على الشريك ُب جػرٯتة الزنا ضمن التشريع اٞتزائرم      
من ؽ.ع.كوف القػاعدة العامة أف أثر التنازؿ مقصور على ا١تتهم الذم تطلب ا١تشرع  339ٔتوجب نػص ا١تادة 

ا١تتهمُت. كلكن الطبيعة ا٠تاصة ٞترٯتة الزنا إقتضت ا٠تركج على الشكول إلقامة الدعول ضده دكف غَته من 
الشريك كالشريكة ُب الزنا كأم  -فضبل عن الزكج ا١تتهم بالزنا  -ىذه القاعدة العامة ْتيث يستفيد من التنازؿ 

 .    72شخص أخر إشًتؾ ُب اٞترٯتة

ج مطلقا من التنازؿ بل ك يعاقب بنفس كال يستفيد ضمن التشريع ا١تغريب مشارؾ الزكجة أك مشاركة الزك     
العقوبة ا١تقررة ٞترٯتة ا٠تيانة الزكجية باعتبار أف فصوؿ القانوف اٞتنائي العاـ ا١تغريب،  حينما توضح مفهـو 

 ا١تساىم ك ا١تشارؾ تقرر أنو يعاقب ا١تشارؾ ك ا١تساىم بنفس العقوبة ا١تقررة للفاعل األصلي.

اقعة من األقارب إذا ٓب يتنازؿ ا١تضركر عن دعواه إال بعد صدكر اٟتكم كفيما يتعلق بالسرقات الو       
القضائي باإلدانة الٯتلك ا١تضركر التنازؿ عن شكواه، كاٟتكم قاصر تطبيقو على األقارب كاٟتواشي كاألصهار 

لذين تربطهم لغاية الدرجة الرابعة، ٔتعٌت أنو يتعلق باألقارب الذين تربطهم صلة قرىب من جهة األب كاٟتواشي ا
األـ، كاألصهار ٢تم الذين يرتبطوف بآٍّت عليو من ناحية الزكج.كىذا كلو توسيعا ّٓاؿ  ةصلة قرىب من ناحي

 اٟتماية كإعطاء نوع من ا١تركنة اإلجرائية ُب ٣تاؿ ا١تتابعة ضمن التشريعُت اٞتزائرم كا١تغريب.
ضماف  ةمع اٞترائم اٟتاصلة بنظاـ األسرة ٖتقيقا لغاي ُب التعامل ةكىذا ما يتأكد معو القوؿ بفكرة ا١تركن     

 -إستمراريتها، فلو فرضنا جدال إمػكانية متابعة الشريك ُب جػرٯتة الزنا كقصر الصػفح على الفاعل األصلي 
فإنو ال ٤تالة سيشاع أمر اٞترٯتة ككشف فاعليها، كيستحيل نتيجة لذلك إستمرارية بقاء  -الزكج أك الزكجة

 .73سرة، كبالتإب تنتفى مع ذلك اٟتكمة ا١تقررة من خبلؿ كقف ا١تتابعة اٞتزائية لصفح الضحيةعناصر األ
مكرر مضافة بالقانوف  329كقد إنفرد ا١تشرع اٞتزائرم بأف توسع ُب ٣تاؿ الصفح مدركا أل٫تيتو با١تادة       

بعدـ تسليم قاصر قضى ُب شأف من ؽ.ع ا١تتعلق  328فما يتعلق باٞترٯتة ا١تنصوص عليها بنص ا١تادة  06/23

                                                           
 .75ادكار غأب الدىٓب، ا١ترجع السابق،ص . - 72

73
عتبار أف كاقعة ا٠تيانة الزكجية اليت يكوف طرفاىا متزكجاف ك يتنازؿ ٢تما الزكجاف. ال ٯتكن إك ُب ىذا اإلطار ذىب آّلس األعلى إٔب ـ  

أجل ا٠تيانة الزكجية ك ال ٯتكن تغيَت الوصف القانو٘ب للجرٯتة ُب حقو. ك  متابعتهما من أجل ا١تشاركة بإعتبار أف ا١تتزكج ال ٯتكن متابعتو إال من
 ذلك إعتبارا لكوف الغاية من توقف ا١تتابعة على شكاية الزكج آٍّت عليو أك الزكجة آٍّت عليها ىو اٟتفاظ على بناء األسرة.
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. كىذا مراعاة ٞتانب اإلستقرار كالوضع النفسي للطفل لكي اليكوف طرفا ُب 74حضانتو ٔتوجب حكم قضائي
 النزاع القائم بُت الطرفُت كخصوماهتم، ٔتا يكفل  تنشئتو تنشئة إجتماعية سليمة.

كعليو ٯتكن القوؿ إف التنازؿ عن الشكول يضع حدا للمتابعة كيوقف أثارىا، كال ٯتكن للمضركر بعد     
كىذا يهدؼ إٔب إستقرار  -بإسثناء اٞترائم ا١تستمرة  -ذلك أف يقدـ شكول ثانية عن اٞترٯتة ٤تل الصفح 

مح ٔتا يضمن إستمرارية نظاـ أسرم ا١تراكز القانونية ألفراد األسرة  كألجل ٖتقيق حد أد٘ب من الود كالتسا
متكامبلن ضمن ركابطو. ىذه الغاية اليت سعى ا١تشرع العقايب اٞتزائرم لتحقيقها كفق إجراء الوساطة كما ٯتاثلو 

 من تنظيم ضمن التشريعات ا١تغاربية.
 الفرع الثاني

 إيقـاف المـتابعة بإجراء الوساطة   
أك ما يصطلح على تسميتو بالعدالة التصاٟتية نظاما معززنا للنظاـ  يعد إجراء الوساطة ُب آّاؿ اٞتزائي    

75كالسلم اإلجتماعي كرأب العبلقات  ا١تتضررة من أجل بناء النسيج اإلجتماعي
 . 

ٯتكن القوؿ بأف الوساطة اٞتنائية ىي ذلك األسلوب التوفيقي ١تساعدة أطراؼ ا٠تصومة أمبل ُب ك       
اية العبلقة اإلجتماعية كبغية اٟتفاظ على الركابط اإلجتماعية ك ٖتويل التوصل إٔب حل يرضونو ّٔدؼ ٛت

عبلقة التصادـ بُت اٞتا٘ب ك الضحية إٔب أسلوب تعاقدم يلتـز من خبللو اٞتا٘ب بتعويض الضحية ُب مقابل 
ن ٗتلي ىذا األخَت عن أحقيتو ُب ٖتريك الدعول العمومية ك تتدخل الدكلة كطرؼ ثالث لتتنازؿ بدكرىا ع

 .76رتضت ككافقت على العقد التصاٟتي بُت الطرفُتإإنزاؿ العقاب باٞتا٘ب مىت 

كقد إعتمد ا١تشرع اٞتزائرم آلية جديدة ضمن نظاـ ٖتقيق سَت ا١تتابعة القضائية كىو إجراء الوساطة       
قبل أم متابعة قضائية، كىذا ٖتقيقا لنفس الغاية من تقرير إجراء التكليف باٟتضور الذم يأتى  77القضائية

مكرر    37  بعد ا١تتابعة اٞتزائية  باإلضافة إٕب ٖتقيق نفس الغاية من إعتماد إجراء الصفح كىذا كفق ا١تادة 
 بناء  أك  منو  يقرر ٔتبادرة  أف جزائية  أم متابعة  قبل  اٞتمهورية  لوكيل  ٬توز " بنصها على أنو  من ؽ.إ.ج 

  لئلخبلؿ  حد  كضع  من شأهنا  يكوف  عندما  كساطة  إجراء  منو  ا١تشتكى  أك  طلب الضحية  على 

  .عليها  ا١تًتتب  جّب الضرر  أك  اٞترٯتة  عن  الناتج
                                                           

 .218 نبيل صقر، ا١ترجع السابق، ص.  - 74

75
 .54.  ص،11لعدالة التصاٟتية البديل للعدالة اٞتنائية، جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة، ٣تلة الفكر، العدد بن النصيب عبد الرٛتاف، ا ـ  

76
 . 2004،، القاىرة ، دار النهضة العربيةدراسة مقارنة،أشرؼ رمضاف عبد اٟتميد، الوساطة اٞتنائية ك دكرىا ُب إهناء الدعول العمومية  ـ  
77
  " مكرر  الثا٘ب  الفصل اٞترائم  عن  كالتحرم  البحث  أألكؿ ُب  التحقيق الباب  كإجراء  العمومية  الدعول  مباشرة  األكؿ ُب  الكتاب ـ 

 " من قانوف اإلجراءات اٞتزائية. الوساطة  ُب
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  ". كالضحية  رمةلمجا  مرتكب األفعاؿ بُت  مكتوب  ٔتوجب إتفاؽ  الوساطة  تتم 
 2002لسنة  94ا١تشرع التونسي اجراء الصلح عن طريق الوساطة اٞتنائية حسب القانوف رقم  كقد أقر      

ضافة بند تاسع على الكتاب دكف إعتماد إجراء الوساطة بصفة مستقلة مثل ا١تشرع اٞتزائرم كىذا ٔتوجب إ
  . اٞتزائية اإلجراءاتالرابع من ٣تلة 

من قانوف  41 مبدأ الصلح با١تادة  ىو اَلخر تبٍت إٔبعمد ا١تشرع ا١تغريب ُب قانوف ا١تسطرة اٞتنائية كقد     
ستبداؿ إلكآلية حديثة كحضارية  كىذا ٔتا يشبو نظاـ الوساطة ضمن التشريع العقايب اٞتزائرم ا١تسطرة اٞتنائية

ٝتح ا١تشرع ُب جرائم معينة كنظرا للطابع إذ ة، العقوبة السالبة للحرية كلفض النزاع قبل ٖتريك الدعول العمومي
، كمن ينجم عنها كضع حد للمتابعة األطراؼمصاٟتة بُت  بإبراـالذم يهيمن عليها  كاألسرمجتماعي إلا

فهذه اٞترائم ال ٖترؾ ا١تتابعة بشأهنا إال بناء  األقارب، كالسرقة بُت  ،ا٠تيانة الزكجية األسرة، إ٫تاؿقضايا  أ٫تها
العمومية ضمن  نقضاء ا١تتابعة كسقوط الدعولإ إٔبمن آٍّت عليو كيؤدم التنازؿ عن الشكاية  على شكول

 ىذا التوجو كما سبق توضيحو.
اٞتزائرم ُب إعتماد إجراء الوساطة اٞتزائية ُب اٞترائم  يىذا ما يؤكد التميز كاإلنفراد التشريعي بالنظاـ اٞتزائ    

يتم التفاكض حو٢تا، ال خرقها. األسرية أكثر إنسانية كمركنة للمنازعات  حلوؿا١تاسة باألسرة. ألجل ٖتقيق 
كمن ناحية ثانية هتدؼ الوساطة اٞتنائية إٔب ٖتسُت صورة العدالة اٞتنائية كإعادة مصداقيتها، من خبلؿ تنظيم 

 .78 ا١تتابعات اٞتزائيةجتماعية كاٟتد من إلالركابط ا

ك ألجل اإلحاطة بالدراسة ٢تذا اإلجراء ا١تستحدث ضمن التشريع اٞتزائرم من خبلؿ اإلطبلع على    
أحكامو كأثاره غايتو ضمن التشريعات ا١تغاربية من خبلؿ تقرير  إعتماد إجراء الوساطة قبل ا١تتابعة اٞتزائية 

 ٘ب( )الفرع األكؿ ( من جهة كأثر إتفاؽ الوساطة من جهة أخرل )الفرع الثا
 أوال

 إجراء الوساطة قبل المتابعة الجزائية    

إٔب عدالة تصاٟتية إصبلحية تعويضية تسعى إٔب للسياسة اٞتزائية زجرم العقايب الفهـو خركجا عن ا١ت    
من خبلؿ اعتماد   نظاـ العدالة اٞتنائية إدارةاإلىتماـ بأطراؼ اٞترٯتة ك تتجو ٨تو تفعيل مشاركة األفراد ُب 

ا١تاسة  تعد كسيلة فعالة ُب عبلج الزيادة ا٢تائلة كا١تستمرة ُب أعداد القضايا اليت  79وساطة اٞتزائيةنظاـ ال

                                                           
، ص. 2014، كزارة العدؿ العراؽ، دراسة مقارنة ،للوساطة اٞتنائية ك إمكانية تطبيقها ُب القانوف العراقي صباح أٛتد نادر ، التنظيم القانو٘ب  - 78

128. 
 .175 .، ص2010رامي متوٕب القاضي ، الوساطة ُب القانوف اٞتنائي اإلجرائي ا١تقارف،دار النهضة العربية ، القاىرة،  - 79
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ُب نظاـ العدالة  أفراد األسرة مشاركة  أصبحت كسيلة لتفعيل كما أهنا أصبحت ُب الوقت اٟتاضر باألسرة  
اٞترائم البسيطة كاليت يصعب على  عنجتماعية مناسبة لعبلج اَلثار ا١تًتتبة إعتبارىا كسيلة إ كبالتأب اٞتنائية، 

 .ااكم التعامل معها
آّتمع ٦تثل ُب النيابة فضبل على أف الوساطة ٯتكن أف تؤدل إٔب توسيع النطاؽ القضائي لسلطة        
على ا١تشاركة الفعالة ُب  زائيةتشجيع طرُب ا٠تصومة اٞتبعن طريق إدخاؿ صور العدالة الرضائية ،  العمامة

 ٛتاية الركابط األسرية. 
كال يتحقق ىذا إال من خبلؿ "التوفيق بُت مصاّب أطراؼ النزاع بغية الوصوؿ أب حد كدم يواجو     

 .80أشخاصا يرتبطوف عادة ببعبلقات  دائمة كأفراد األسرة الواحد"

ب أف تعرض على األطراؼ أك أف يبادرك ّٔا أم كلتحقيق إجراء الوساطة ُب آّاؿ اٞتزائي فإنو كج    
إعتمادىا قبل أف تقـو النيابة العامة بأم متابعة جزائية كىذا نظرا لطابعها التكافلى كالودم كأهنا قد تتضمن  
كل  تعويض مإب أك عيٌت عن الضرر أك كل إتفاؽ أخر غَت  ٥تالف للقانوف يتوصل إليو األطراؼ غَت ٥تالف 

ض تقرير ا١تتابعة اٞتزائية كما ٢تا من أثر ُب زيادة الضغائن ك اٟتقد  كإستمرارية التعدل على للنظاـ العاـ عو 
اٟتقوؽ نظر لئلستمرار األطراؼ ُب ٦تارسة إجراءات التقاضي كما لذلك من أثر ُب عدـ دكاـ الود األسرم 

األسرية منها ك الذم  خصوصا كأف ىدفها األساسي يتمثل ُب التصاّب الكامل للعبلقات اإلجتماعية خاصة
أصبح إىتماـ كامل األطراؼ كا٢تيئات اإلجتماعية ك إنشغاؿ مشهود. كىو يرتكز على مبادلء أساسية  

 ٔتشاركة كل األطراؼ ذات العبلقة باٞترٯتة.
حقق ا١تشرع اٞتزائرم مشولية جرائم األسرة بإمكانية إجراء الوساطة بنصها "  1مكرر  37كٔتوجب ا١تادة        

  ا٠تاصة  على اٟتياة  كاإلعتداء  كالقذؼ  السب  جرائم  على  اٞتنح  ُب مواد  الوساطة  تطبق  أف  ٯتكن

 طفل  تسليم  كعدـ  النفقة ٙب دتق  عن  العمدم  األسرة كاإلمتناع  كترؾ  الكاذبة  كالوشاية  كالتهديد
  ك  الشركة  أمواؿ  أك  مشًتكة  أشياء  على  أك قسمتها  قبل  اإلرث  أمواؿ  على  الغش  بطريق  ستيبلءإلكا

  غَت  كاٞتركح  الضرب  كجنح الغَت  ألمواؿ  العمدم  اإلتبلؼ  أك  كالتخريب  رصيد  بدكف شيك  إصدار

 على  التعدم  كجرائم السبلح  إستعماؿ  أك  الًتصد  ك  اإلصرار  سبق  ا١ترتكبة بدكف   العمدية  ك  العمدية

 من  اإلستفادة أك أك مشركبات مأكوالت تهبلؾكاس الغَت ملك َب كالرعى كااصيل الزراعية  العقارية  ا١تلكية 

 " .طريق التحايل عن  أخرل  خدمات 

                                                           
80

 .28 .، ص2011ياسر بن ٤تمد سعيد بابصيل ، الوساطة اٞتنائية ُب النظم ا١تعاصرة )دراسة ٖتليلية(، رسالة ا١تاجستَت ،الرياض،  - 



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

304 

 

ىذا اإلجراء ٬تد ٣تاؿ لو ضمن التشريع التونسي مسألة الصلح عن طريق إجراء الوساطة كىو كفق التشريع     
إدراكا من  -كليس كما اعتمده ا١تشرع اٞتزائرم كإجراء مستقل  -ا١تغريب ىو اجراء الصلح عن طريق الصفح 

غاية التشريعية ُب ٖتقيق األمن اإلجتماعي ا١تشرعُت ا١تغاربُت من فاعلية ىذا اَللية لضماف األداء األفضل لل
كاليت كضماف إستقرار العبلقات كا١تعامبلت اإلجتماعية ُب عمومياهتا كخصوصياهتا من ذلك الرابطة األسرية . 

  .أخذت ّٔا غالبية التشريعات اٞتنائية كبديل عن الدعول اٞتنائية، من خبلؿ عرض النزاعات اٞتنائية البسيطة
شرع التونسي ُب مادة اإلجراءات اٞتزائية ليضع ىذا اإلجراء موضع التنفيذ بالتنصيص عليو ُب إذ تدخل ا١ت     

الباب التاسع من ٣تلة اإلجراءات اٞتزائية ٖتت عنواف الصلح بالوساطة ُب ا١تادة اٞتزائية كآلية حديثة كحضارية 
مكرر  335. فقد جاء بالفصل 81وميةإلستبداؿ العقوبة السالبة للحرية كلفض النزاع قبل ٖتريك الدعول العم

بنصها " يهدؼ الصلح بالوساطة ُب ا١تادة اٞتزائية إٔب ضماف جّب األضرار اٟتاصلة للمتضرر من   من ـ.إ.ج
على إدماجو ُب اٟتياة األفعاؿ ا١تنسوبة إٔب ا١تشتكى بو مع إذكاء الشعور لديو با١تسؤكلية كاٟتفاظ 

 .االجتماعية"
رغم أف ما جاء ّٔذا الفصل يوحي بأف ىدؼ الصلح ىو ضماف جّب األضرار ، إال أف أىداؼ أخرل    

خاصة  اليت تتوافر بُت أطرافها ركابط أك عبلقات دائمةتدعم مضمونو كاليت تتمثل اإلسراع ُب إهناء القضايا 
 منها ما يرتبط ّترائم األسرة .

ل النيابة العامة(الذم يتؤب إستدعاء الطرفُت بالطريقة اإلدارية  أك أف كذلك ٔتبادرة من ككيل اٞتمهورية )٦تث    
يأذف ألحد الطرفُت باستدعاء بقية األطراؼ بواسطة عدؿ تنفيذ، كيكوف اٟتضور إما شخصيا أك ٔتقتضى 

ما توكيل خاص. ٍب يتؤب ككيل اٞتمهورية مراعاة حقوؽ الطرفُت كينبههما فيو إٔب االلتزامات امولة عليه
ٔتوجب الصلح كالنتائج ا١تًتتبة عنو مع ٖتديد أجل لتنفيذ االلتزامات النإتة عن الصلح ُب أجل ال يتجاكز 

 .82ستة أشهر من تاريخ إمضائػػو 

                                                           
81
ضمن التشريع التونسي حىت يتفادل اٟتدث ا١تثوؿ أماـ القاضي اٞتزائي كاٟتكم عليو بعقوبات  ٣تلة ٛتاية الطفل الصلح ُب إجراءكقع تكريس ـ  

صلح بُت الطفل اٞتانح كمن ٯتثلو قانونا : " آلية ترمي إٔب إبراـ ال بكوهنا ٣تلة ٛتاية الطفل 113سالبة للحرية فجاء تعريف الوساطة ُب الفصل 
شرع اٞتزائرم بقانوف ٛتاية كىو نفس ما إعتمده ا١تكبُت ا١تتضرر أك من ينوبو أك كرثتو كهتدؼ إٔب إيقاؼ مفعوؿ التتبعات اٞتزائية أك التنفيذ "

 .الطفل
82

مقة، شعبة علـو جنائية، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ، السرعة ُب اإلجراءات اٞتزائية ، مذكرة نيل شهادة الدراسات ا١تع سعد التابعيـ  
 . 99. ص،  2004 – 2003بتونس ، جامعة ا١تنار، السنة الدراسية ، 

 

http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_(tn)&action=edit&redlink=1
http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84&action=edit&redlink=1
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بنصها  " لوكيل اٞتمهورية عرض الصلح  ثالثا من ٣تلة اإلجراءات اٞتزائية 335كىذا طبقا للفصل     
بالوساطة ُب ا١تادة اٞتزائية على الطرفُت قبل اثارة الدعول العمومية، أك من تلقاء نفسو أك بطلب من ا١تشتكي 

ة األكٔب من أك من ا١تتضرر أك من ٤تامي أحد٫تا، كذلك ُب مادة ا١تخالفات كاٞتنح ا١تنصوص عليها بالفقر 
كالفقرة االكٔب  293،  286،  282،  280،  277،  256،  255،  248،  247،  225،  220كالفصوؿ  218الفصل 

 24ا١تؤرخ ُب  1962لسنة  22من ـ.ج.ت ، كبالقانوف عدد  309،  304،  298كالفصوؿ  297من الفصل 
 ا١تتعلق ّترٯتة عدـ إحضار اضوف". 1962مام 
 ، كقًتاح الصلح على األطراؼ ُب حاالت ٤تددةإالنيابة العامة  بإمكافأصبح كأنو ضمن التشريع ا١تغريب     

مع  .رادهتم( للقياـ بالصلحإمكاف ككيل ا١تلك تعيُت كسيط أك أف يطلب من األطراؼ تعيينو )كفق إأصبح ب
وجودين ٓتبليا التكفل بالنساء كاألطفاؿ من جتماعيُت بااكم ا١تإلستعانة ككيل ا١تلك با١تساعدين اإمكانية إ

 كٖتقيق فاعليتو من خبلؿ تأكيد تنفيذه. .قامة الصلحإأجل 

 ثانــيا
 أثــر تنفيذ إتـفاق الـوساطة 

ٕتاكزات األفراد لبلضطراب االجتماعي الذم قد تسببو  لتنفيذ إتفاؽ الوساطة األثر ا١تباشر ُب كضع حد    
من خبلؿ كقف سرياف أجل تقادـ الدعول العمومية إذ " يوقف سرياف تقادـ الدعول العمومية خبلؿ اَلجاؿ 
اددة لتنفيذ إتفاؽ الوساطة"  كىذا ٛتاية الطرؼ الضعيف الذم ٮتشي أف يهمل حقو من جهة، كأف األثر 

من ؽ.إ.ج بنصها " بأنو تنقضي  06من ا١تادة  03الثا٘ب ىو ٖتقق إنقضاء الدعول العمومية كفق للفقرة 
 الدعول العمومية بتنفيذ إتفاؽ الوساطة كبسحب الشكول إذا كانت شرطا الزما للمتابعة". 

لؤلفراد  ةفكل من اإلجرائُت يتحقق معو غاية نفعية تتعلق بالنظاـ العاـ كىو اٟتفاظ على ا١تراكز القانوني     
من  5مكرر  37بإعتباره سندا تنفيذيا طبقا للمادة ذاؽ الوساطة ٤تل التنفيكاليت أنشئها أك كشف عنها إتف

 ؽ.إ.ج .
كىي ضمن جرائم األسرة ٖتقيق ضماف بقاء الركابط األسرية قائمة كحالة إعداد ٤تضر يتضمن إتفاؽ      

واحدة ُب الورثة على قسمة كدية يعد سند تنفيذم يتحقق معو إفراغ ٚتيع إرادات كرغبات أفراد األسرة ال
، كمن الصورة اٟتاصلة بكثرة ضمن 83ٖتقيقو، كبالتإب تزكؿ ا٠تصومات كاإلنتهاكات ٟتقوؽ الورثة مثبل

التطبيقات القضائية ضمن ا١تتابعات اٞتزائية اٟتاصلة جرٯتة عدـ تسليم الطفل. فبالرغم من أف ا١تشرعُت 
                                                           

83
 .3 .، ص ٤2006تمد السيد عرفو ، التحكيم كالصلح كتطبيقاهتما ُب آّاؿ اٞتنائي، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض،  ـ 



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

306 

 

ذلك ٓب ٭تقق الفاعلية من ٖتقيق ا١تتابعة اٞتزائية   فأ الا١تغاربُت إعتمدكا إجراء الصفح لوقف ا١تتابعة اٞتزائية، إ
كوف األزكاج يستمركف ُب إرتكاب الفعل آّـر مىت إمتنع أحد الطرفُت عن تسليم اضوف كلما مارس حق 
اٟتضانة أك حق الزيارة كإمتنع عن التسليم ٦تا يزيد اٟتقد كا١تتابعات اٞتزائية كاليت يكوف ضحيتها ا١تباشر الطفل 

ضوف بُت أركقة ااكم. فبإستحداث إجراء الوساطة ٯتكن أف تقل ا١تتابعات اٞتزائية كىذا ما ستفرز عنو ا
 التطبيقات القضائية عن جدكاه من عدمو.

خاصة كأف اإلجراء طريقة ١تعاٞتة اٞترائم كالنزاعات األساسية  الضارة بأشخاص األسرة كعبلقاهتم ،        
الناٚتة عن  األضرارالوساطة اٞتنائية ىو ضماف تعويض  إقرارمن  أف ا٢تدؼ  إٔبكقد أشار ا١تشرع التونسي 

خاصة كأف الوساطة  تسعى  اٞتناة ُب آّتمع كتدعيم الشعور لديهم با١تسؤكلية كإدماجتأىيل  كإعادةاٞترٯتة 
الصدع كطي لدعم األشخاص ك٘تكينهم من ا١تشاركة كالتواصل قصد تعزيز كتبلقي اإلحساس باإلرتياح لرأب 

 ا٠تبلفات األسرية. 
كىذا ما تفطن لو ا١تشرع اٞتزائرم كإنفرد بو من دكف باقي التشريعات ا١تغاربية، بإستحداث نظاـ الوساطة       

اإل أف ىذا جاء ضمن  حالة كحيدة تشمل حالة بقاء الشخص ا١تسن ضمن كسطو العائلي ٔتوجب  84األسرية
  إلبقاء الشخص  كاإلجتماعية  العائلية  الوساطة  تنظيم  ياتا١تستحدث بنظاـ ضمن مرسـو ٭تدد  كيف

 . 85من القانوف ا١تتعلق ْتماية األشخاص ا١تسنيُت 12ا١تادة   ألحكاـ  تطبيقا العائلي  كسطو  ُب  ا١تسن
 األسرة  ُب  تنشب  قد  اليت  النزاع  حاالت  إجراء لتسوية  كاإلجتماعية  العائلية  الوساطة كالذم إعتّب       

  ا١ترسـو  ىذا  أحكاـ  مع تطبق. كسطو العائلي  ُب  ا١تسن الشخص  إبقاء  ّٔدؼ  كالفركع  بُت األصوؿ 

 األشخاص  سوء معاملة  عنها  ينجم  اليت  تلك  سيما  ال ك كالفركع  األصوؿ نزاع بُت  كضعية  كل  على

 النشاط  مديرية  لدل  مكتب بلؿ إستحداثمن خ  عنهم  أك التخلي  إقصاؤىم  أك  هتميشهم  أك  ا١تسنُت 

  كسيط طرؼ من كاإلجتماعية  العائلية  الوساطة  جلسات  الذم يعقد  كالتضامن للوالية  االجتماعي 

 ة(إجتماعي)  )ة( كمساعد  عيادم  نفسا٘ب ك اجتماعي
العائلية   الوساطة حيث أف ا١تكتب ا١تكلف باإلجراءات ا١ترتبطة بالوساطة جاء ٖتت مسمى "مكتب          

كاإلجتماعية" كالىت ٬تريها ْتضور األصوؿ كالفركع مع إمكانية اجراء جلسات الوساطة العائلية ُب منزؿ أحد 
  : ا٠تصوص ٔتا يأٌب  على  أطراؼ النزاع ، كالذم من بُت مهامو
                                                           

84
، ٭تدد كيفيات تنظيم الوساطة 2016فّباير سنة  11ا١توافق  1437ٚتادم األكٔب عاـ  2مؤرخ ُب  62 -16ٔتوجب  ا١ترسـو تنفيذم رقم   - 

 .09العائلية كاإلجتماعية إلبقاء الشخص ا١تسن ُب كسطو العائلي، ج ر عدد 
  . 2010    سنة  ديسمّب  29  ١توافقا1432     عاـ  ٤تٌرـ  23  ُب  ا١تؤرٌخ  10 - 12  رقم  القانوف  - 85
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  كاالجتماعية كالقياـ  العائلية  بالوساطة  ا١تتعلقة   قًتاحاتإلكالتبليغات كا  الطلبات  كمعاٞتة  دراسة - 

 ٔتوضوع الوساطة.  الصلة  ذات  االجتماعية  بالتحقيقات
  ا١ترافقة اإلجتماعية  كضماف  كنتائجها  كاالجتماعية  الوساطة العائلية  بعملية ا١تعنيُت األشخاص  إعبلـ -

  .ٖتقيق الوساطة  قصد  النزاع  حالة  ُب  لؤلطراؼ

 . العائلية كاالجتماعية  الوساطة  يةعمل  كتقييم  متابعة - 
 تسوية  إقًتاحات  يتضمن  تقرير  كإعداد  با١تساعي الضركرية  بالقياـ  إجتماعي  كسيط  يكلف  على أف 

 . العائلية كاإلجتماعية  الوساطة  مكتب  على  يعرضو  النزاع

  العائلية كاإلجتماعية  الوساطة  ٤تضر  ُب  األطراؼ  عدـ اتفاؽ  أك  النزاع  تسوية  حاالت  تسجل على أف

 األطراؼ ا١تعنية.  كا١تساعدكف ككذا  اٞتلسة  رئيس  يوقعو
ىذا كنموذج  إعتمده ا١تشرع اٞتزائرم دكف التشريعات ا١تغاربية  على أف يبقى مصَت ٧تاحو ىو مدل        

ليا ٟتداثة ىذا النظاـ، إال أف ا١تؤكد أنو ٖتقيقو لفاعلية معاٞتة اٟتالة ا١تعركضة عليو كاليت ال ٯتكن تأكيدىا حا
بادرة ٦تتازة كخطوة ٨تو ٖتقيق نوع من اإلستقرار للعبلقات األسرية ُب ٚتيع عناصرىا، دكف أف نًتكها قاصرة 
على حالة األشخاص ا١تسنيُت.خاصة كأف أثر ىذه العبلقات األسريةيعد عامل قيمي ليشمل مرحلة تنفيذ 

 ُب ٖتديد اٞتزاء كترتيب ا١تسؤكلية. قاضي اٞتزائي.العقوبة كىذا كفق سلطة ال
 المـطلب  الـثالث

 تدخل القاضي الجزائي في مجال تنفيذ العقوبة 
كسع نظرتو بأف يشمل ذلك   لحرصا من ا١تشرع اٞتزائي ا١تغاريب على اافظة على أكاصر النظاـ األسر      

٣تاؿ تطبيق العقوبة السالبة للحرية كما تًتكو من أثر سلٔب على بقػية أفراد األسرة الغَت مػذنبُت ألف من شأف 
حبس أحد أفراد األسرة كخاصة القائم على أعما٢تا  أف يؤدل إٔب  تبلشى العبلقات الوظيفية اليت تربط أفراد 

 . 86األسرة بعضهم ببعض

                                                           
86

 1889ُب تقريره ا١تشهور الذم ألقاه ُب أكؿ جلسة من جلسات ا١تؤ٘تر الدكٕب لقانوف العقوبات سنة  Prinsكلعل ما قالو األستاذ )برنز(  ـ 
ين ٓب يلوث )ا١تنشور ُب ٣تلة االٖتاد الدكٕب لقانوف العقوبات( ُب ىذا الصدد ىو أحسن ما نورده ىنا، قاؿ ).... أما بالنسبة ١تبتدئي اإلجراـ الذ

تذؿ صحيفتهم البيضاء سول ىفوة صغَتة فإف عقوبة اٟتبس كجيز ا١تدة تكوف أشد خطرنا، فهنا ال يكفينا أف نقرر عدـ فائدهتا ، فهي ٖتط ك 
عتباره بُت أسرتو كأصحابو، كأحياننا ال ٬تد إالرجل الشريف، كتضعف عنده كقاره األديب، كٔتجرد تنفيذىا عليو يدخل ُب زمرة ا١تنحطُت كيفقد 

اؿ(.... طريقنا لكسب عيشو، فقد يعزؿ من عملو إف كاف موظفنا أك عامبلن أك أف يًتكو عمبلؤه إف كاف مشتغبلن بعمل حر كالتجارة... )إٔب أف ق
العمـو  كحكم كهذا يقلب نظاـ ا١تعيشة رأسنا على عقب كاكـو عليو يصبح بائسنا كاليأس يبدأ بسهولة كيبدأ ُب النزكؿ إٔب ىاكية التشرد، كعلى

ا.....(.  شبكة اإلجراـ اليت نصبتها لو اكمة ال تًتكو أبدن
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اٞتو  ئذا كوف األسرة ىيئة إجتماعية ٖتتاج إٔب رئيس يدير مصاّب أفرادىا كيكوف مسئوال عنها كيهيكى    
ا١تناسب ك السليم الذم ٯتكنهم من اإلفادة من طاقاهتم ٦تا يشكل أسرة متكاملة متماسكة يفخر أفرادىا 

بسبب غياب الشخص القائم ّٔذه  كٔتفهـو ا١تخالفة ينعدـ ىذا الطموح ا١تشركع كمنهج اٟتياة 87باإلنتماء إليها
 الوظائف الزكج أك الزكجة  لسلب حريتو. 

ألجل ذلك قرر ا١تشرع تدابَت من شأهنا أف تشكل اٟتد األدٗب للمحافظة على التكامل األسرل        
، كىذا من خبلؿ تدخل القاضي اٞتزائي ضمن سلطتو التقديرية ٔتوجب حاالت كالتأجيل ا١تؤقت 88ٔتقوماتو

  ضمن شركط كحالة التوقيف ا١تؤقت لتطبيق العقوبة )الفرع الثا٘ب(، األحكاـ اٞتزائية )الفرع األكؿ( أك لتنفيذ
  كحالة عدـ توقيع اإلكراه البد٘ب )الفرع الثالث(.أك أماـ كضع يتعلق بالنظاـ العاـ  

 الفرع األول
 حالة التأجيل المؤقت لتنفيذ األحكام الجزائية

من قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي  16جاء ا١تشرع اٞتزائرم بنص ا١تادة      
، اددة ٟتاالت التأجيل ا١تؤقت لتنفيذ األحكاـ اٞتزائية ٖتقيقا لغاية سامية كمصلحة أكٔب 89للمحبوسُت

 ر، ٘تثلة ُب: بالرعاية ُب ٣تاؿ اافظة على نظاـ األسرة. كىي حاالت مذكورة على سبيل اٟتص
 إذكاف أحد أفراد األسرة مصابا ٔترض خطَت أك عاىة مستدٯتة، كأثبت أنو ا١تتكفل بالعائلة.  01-

إذا كاف زكجو ٤تبوسا أيضا، ككاف من شأف حبسو ىو األخر إٟتاؽ ضرر بالغ باألكالد القصر أكبأم فرد  02-
 من أفراد العائلة اَلخرين ا١ترضى منهم أك العجزة.

 شهرا. 24إذا كانت ا١ترأة حامل أك كانت أما لولد يقل سنو عن  03-

نتيجة  -عن القياـ بدكره 90ُب حالة غياب أم فرد من أفراد األسرة  كاٟتكمة ا١تتوخاة من ذلك أنو      
كحالة الكفيل كالعائل الوحيد لؤلكالد القصر أك ألفراد العائلة اَلخرين ا١ترضى منهم أك العجزة كما -حبسو
 أطراؼ العبلقة األسرية. علىمن ؽ.ت.س.ع.ا.ج يؤثر سلبا  16بنص ا١تادة جاء 

                                                           
 .39حسن الساعاٌب، ْتوث إسبلمية ....، ا١ترجع السابق، ص.   -87
88
منو أيضا على حق كٌل سجُت ُب معاملة إنسانية ٖتفظ كرامتو كتراعي الدكلة ُب تنفيذ  30الفصل  ، كفق2014ا١تشرع التونسي ٔتوجب دستور  كأٌكد - 

 العقوبات السالبة للحرية مصلحة األسرة كتعمل على إعادة تأىيل السجُت كإدماجو ُب آّتمع.
قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي  ن، يتضم2005فّباير سنة  6ا١توافق  1425ذم اٟتجة عاـ  27مؤرخ ُب  05/04القانوف  -89

 .24ك  12، ص. 12ر رقم  جللمحبوسُت، 
90
 ُت،من نفس القانوف بأهنا الزكج كاألكالد كاألب كاألـ كاإلخوة كاألخوات كا١تكفول 20كرفعا ألم لبس قد عرؼ ا١تشرع األسرة ُب ا١تادة  - 
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أف ا١ترأة اكـو عليها بعقوبة منو "  32الفصل ك٦تا يؤجل تنفيذ العقوبة  بالقانوف اٞتزائي ا١تغريب ما جاء ب     
كضعها كيؤخر تنفيذ سالبة للحرية، إذا ثبت أهنا حامل ألكثر من ستة أشهر، فإهنا ال تنفذ العقوبة إال بعد 

. كمنها ماىو ضمن قانوف العقوبات السالبة للحرية أيضا ُب حق النساء البلئي كضعن قبل اٟتكم عليهن
 اٞتزائرم كقوانيُت إعادة الًتبية للمساجُت ا١تغاربية.   91إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت،

 أوال
 الطابع الوقتي إلجراء التأجيل  

 17إذ قررت ا١تادة  ،جيل مراعاة لكل كضع كضركفو كىي ٤تددة ٔتوجب صراحة النصجاءت حاالت التأ     
من التشريع اٞتزائرم لنفس القانوف مراعاة اٟتالة ا٠تاصة لوضع ا١ترأة اٟتامل كقرر ا١تشرع ٘تديد مدة توقيف 

حيا ٛتاية  الودىشهرا ُب حاؿ كضعها ١تو  24العقوبة بشهرين كاملُت ُب حاؿ كضع ا١ترأة  للحمل ميتا، كحالة 
 ١تصلحة أكٔب بالرعاية من فرض اٞتزاء العقايب على ا١ترأة.

كىي نفس الغاية اليت رعاىا ا١تشرع ا١تغريب إال أنو كضع مدد، ٔتا اليتناسب كالوضع النفسي كالصحي       
 . كىي مدد أقل من ا١تدد اليت قررىا ا١تشرع اٞتزائرم.92للمرأة اٟتامل كحاجة رضيعها إليها

كرعايتو أك تربيتو اليت يعتمد فيها على  93فتحقيق اٟتق ا١تقرر للرضيع األكٔب بالرعاية يتمثل ُب حضانتو     
، كٓب تتكوف 94كالديو كٓتاصة أمو اليت ترضعو  كتكفل لو حاجاتو كتسهر على راحتو، كىو كائن ضعيف اليػبُت

 .95فهو قاصر بالطبيعة زشخصيتو بعد، ألنو ال يدرؾ كال ٯتي
بعد كضعها بأربعُت يكوف  ضمن التشريع ١تغريب ُب حق ا١ترأة اٟتامل  تنفذ العقوبة إذ أف مدة تأجيل       

كأف  ، فإف كانت معتقلة كقت صدكر اٟتكم، فإهنا تنتفع بنظاـ االعتقاؿ االحتياطي طواؿ الفًتة البلزمة 96يوما
                                                           

91
  - Cf.TOUATI. Bentahhar, Organisation et système  pénitentiers en droit  algérien, 1édi, office 

national des travaux éducatifs, 2004, p.74.                                                                                                                                                                                                                                                                 
، ا١تكتب 1بلقات األسرية، دراسة عن ا٠تدمة اإلجتماعية كرعاية األسرة كالطفولة، ط الع ةسلمى ٚتعة، إقباؿ إبراىيم ٥تلوؼ، ديناميكي  -92

 .13اٞتامعي اٟتديث، اإلسكندرية، )د س ف(، ص. 
الثا٘ب من قانوف األسرة  الباب من الثا٘ب الفصل ُب اٞتزائرم ا١تشرع صراحة عنو أعلن ما كإف كانت اٟتضانة أثر من أثار الطبلؽ، كىذا -93

الزكاج. كظهر كمصطلح يستعمل ُب القانوف اٞتزائرم ُب حالة الطبلؽ ّتميع أنواعو، كأف الفقو اإلسبلمي يستعملو حىت كأثر من أثار  إل٨تبلؿ
 الزكاج. 

ٍلًفًهٍم ذيرّْيَّةن ًضعىافنا كمن اَليات الدالة على ضعف الطفل قولو تعأب "  -94 خىافيوٍا عىلىٍيًهٍم فػىٍليىتػَّقيوا اللَّوى كىٍليػىقيوليوٍا قػىٍوالن كىٍليىٍخشى الًَّذينى لىٍو تػىرىكيوٍا ًمٍن خى
 .28" سورة النساء، اَلية ييرًيدي اللَّوي أىف ٮتيىفّْفى عىنكيٍم كىخيًلقى اإًلنسىافي ضىًعيفنا ؛ "09" سورة النساء، اَلية سىًديدنا

ُت الوضعية، دراسة نظرية كتطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية، بَتكت تشوار ٛتيدك زكية، مصلحة اضوف ُب ضوء الفقو اإلسبلمي كالقوان  -95
 .51، ص. 2008لبناف، 

اًملىٍُتً ًلمىٍن أىرىادى أىف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى كللقرآف الكرٙب ُب ذلك أقواؿ منها ما ٮتص الرضاعة لقولو تعأب "  - 96 ٍولىٍُتً كى كىعىلىى كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالدىىينَّ حى
ةه ًبوى  ٍعريكًؼ الى تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإالَّ كيٍسعىهىا الى تيضىارَّ كىاًلدى ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمى لىًدىىا كىالى مىٍوليوده لَّوي ًبوىلىًدًه كىعىلىى اٍلوىاًرًث ًمٍثلي ذىًلكى فىًإٍف أىرىادىا اٍلمى

ا  ٍمتيم مَّا آتػىٍيتيم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاتػَّقيوٍا اللَّوى كىتىشىاكيرو فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا كىًإٍف أىرىدًبٍُّ أىف تىٍستػىٍرًضعيوٍا أىٍكالدىكيٍم فىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإذىا سىلَّ ًفصىاالن عىن تػىرىاضو مّْنػٍهيمى
 .233"سورة البقرة، اَلية كىاٍعلىميواٍ أىفَّ اللَّوى ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته 
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بأقل  يكوف لبلئي كضعن قبل اٟتكم عليهنالعقوبات السالبة للحرية أيضا ُب حق النساء ا تنفيذ أجل تأخَت
 .من أربعُت يوما

كجاء ا١تشرع التونسي ْتالة كاحدة يؤجل فيها تنفيذ اٟتكم تلقائيا ٟتالة ا١ترأة اٟتاملة اكـو عليها بالقتل،     
ٛتلها، إذ أنو  كضع بعد إال تشنق ال حامل أهنا كثبت بالقتل عليها اكـو " ا١ترأة9 كىذا ٔتوجب الفصل

الينفذ فيها حكم الشنق إال بعد كضع ٛتلها، دكف ٖتديد ١تدة تأجيل تنفيذ اٟتكم ٦تا يعطى إمكانية التأكيل 
كالتفسَت ُب ٖتديد أجل التنفيذ للعقوبة ىل ىو  مباشرة بعد الوضع، أـ بعد مدة من الوضع ١تولودىا، ألف 

افظة عليها فإف حدث خبلؼ ذلك ييهدر حق ىذا اٞتنُت ا١تشرع يؤب عناية فائقة بإكراـ حاملة اٞتنُت كا
 الذم ال ذنب لو، فيناقض اٟتماية ا٠تاصة اليت أكاله لو مسبقا.  

 ثانيــــا
 تقدير القاضـي لحـالة تأجيل تنفيذ الحـكم الجزائي  

فالسلطة التقديرية للقاضي ىنا تتمثل ُب منحو سلطة تأجيل العقوبة إٔب غاية زكاؿ السبب الدافع إٔب       
منحو، معتمدا ُب ذلك ضابطا أساسو األدكار اإلجتماعية داخل األسرة بإعتبارىا الوحدة ا١تركزية ا١تسؤكلة عن 

ة كتوافرت لديها مقومات التكامل كاإلستقامة ك التنشئة اإلجتماعية األكلية لؤلطفاؿ، فإذا كانت األسرة سوي
اإللتزاـ بالًتبية الصحيحة، فإف الطفل ينشأ نشأة طبيعية، أما إذا كانت األسرة غَت سوية كمن صور ذلك أف 

  97يكوف القائم على رعاية األكالد كتربيتهم ٤تكـو عليو بعقوبة تسلب حريتو كبالتإب تعدـ كظيفتو ُب األسرة
 . 98شأ نشأة غَت طبيعية، ٗتلق لديو ميوال ٨تو اٞترٯتة كاٞتنوحفإف الطفل ين

ترجع باألساس إٔب إنقاذ اٞتنُت الذم يعتّب ٥تلوقا بريئا ال ذنب  واٟتكمة منالتقدير ُب حالة ا١ترأة اٟتامل ك     
ية، قد كضع ٢تا دلوضعيتها النفسية كاٞتس ا١تشرع لو ُب حرمانو من حقو ُب أف ٭تمى كيعيش، كمراعاة من

، فكل ىذه العوامل ستثناء ١تصلحة ا١تولودإعقوبتها، كإف كاف يبدك ُب ظاىره تنفيذ ستثنائيا بتأجيل إإطارا 
 تكوف ٤تل إعتبار للقاضي ُب دكره التقديرم ُب تقرير ا١تنح أك عدـ تقريره.

                                                           
97 

كما يؤكد فكرة ذلك أف جعل ا١تشرع اٞتزائرم اٟتكم على الزكج بعقوبة من شأهنا أف تسلب حريتو سببا ٭تق للزكجة أف تطلب التطليق  ضمن  -
 .من ؽ.أ 4فقرة  53ا١تادة 

؛ ٤تمد الرازقي، علم اإلجراـ ك السياسة اٞتنائية،  08، ص 2009، دار الفكر ا١تعاصر، بَتكت، 1رستم ا٠توالدة، األسرة كتربية الطفل، ط  -98
 . 126ص. ، 2004دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة، بَتكت، لبناف، 
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سرة كأفرادىا.كىى نفس الغاية كتكملة ٢تذا الدكر ٬تب على آّتمع أف يعطى أكلوية عالية إلحتياجات األ   
 . 99ا١تقررة ُب حالة تقدير القاضي ١تسألة التوقيف ا١تؤقت لتطبيق العقوبة

 الفرع الثاني
 حالة التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

لقد إعتمدت الكثػَت من التشريعات نظػاـ التدخل الػقضائي ُب مرحلة تنفيذ اٞتزاء اٞتنائي،  مسندت      
إٔب قضاء مستقل، ٔتوجب قرارات ٗتتلف عن تلك القرارات اليت تتخذ ُب مرحليت التحقيق ىذه ا١تهمة 

كااكمة، ىذا فضبل عن اختبلؼ طبيعة ا١تعلومات اليت تعتمد عليها ٥تتلف ا٢تيئات القضائية ُب كل 
 .100مرحلة

عل من تطبيق العقوبة ىذا القضاء ٘تثل ُب دكر قاضى تطبيق العقوبات، تكريسا كإرساء لسياسة عقابية ٕت    
. من خبلؿ تطبيق برامج تكفل إعادة إدماج اكـو عليو بتطبيق سياسة إعادة 101كسيلة ٟتماية آّتمع

تكييف العقوبة تأخذ صورة التوقيف ا١تؤقت للعقوبة، كاليت يتعدل أثرىا اإل٬تايب إٔب أفراد اكـو عليو كونو 
نو من أداء كضيفتو اإلجتماعية)أكال( كال يتقرر إعادة عضو فاعل ضمن ميشتمبلت أسرتو من خبلؿ ٘تكي

 تكييف العقوبة كفق ىذا النموذج إال بتوافر حاالت ٤تددة حصرا )ثانيا(. 
 أوال

 غاية اإلفادة بإجراء التوقيف المؤقت للعقوبة  
              

كنظاـ إجتماعي، كٖتدد ىذه   سبق التأكيد بأف لكل فرد من أفراد العائلة كظيفة معينة ُب بناء األسرة      
الوظيفة دكرا ٬تب القياـ بو إلكتماؿ عناصر بناء األسرة، فإف إنتفى ىذا الدكر إنعكس على األدكار 

 .   102اإلجتماعية سلبا
                                                           

،  ص. 2008خورم عمر، السياسة العقابية ُب القانوف اٞتزائرم، دراسة مقارنة، أطركحة دكتوراة، جامعة اٞتزائر، كلية اٟتقوؽ بن عكنوف،  -99
274- 275. 
اٟتفيظ، دكر قاضى تطبيق األحكاـ اٞتزائية ُب سياسة إعادة التأىيل اإلجتماعي ُب التشريع اٞتزائرم، ديواف ا١تطبوعات  طاشور عبد  -100

 .41، ص .2001اٞتامعية، اٞتزائر،
ا القانوف ا١تتعلق بقانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت على أنو " يهدؼ ىذ 05/04من القانوف  01تنص ا١تادة  -101

اسطة إٔب تكريس مبادئ كقواعد إلرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع اإلجتماعي اليت ٕتعل من تطبيق العقوبة كسيلة ٟتماية آّتمع بو 
 إعادة الًتبية كاإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت."

 .13حسن الساعاٌب، ْتوث إسبلمية...، ا١ترجع السابق، ص.   - 102
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كألجل ٖتقيق ىذه الغاية  قيد ا١تشرع ىنا قاضى تطبيق العقوبات ْتاالت كمواعيد ٬تب إحًتامها نظر      
ح ىذا اإلجراء ُب ٣تاؿ اافظة على ركابط األسرة، كوف أف كل تأخَت كبقاء للمحبوس لآلثار ا١تًتتبة عن من

 .   103بعيدا عن دكره ُب األسرة يؤدل ال ٤تالة إٔب إىدار كظيفتو اإلجتماعية إٕتاه باقي أفراد األسرة
ك تتكامل ىذه الغاية كالفلسفة التشريعية ُب منح ىذا اإلمتياز كىذا بعد مباشرة  الدعول العمومية كاليت     

آّاؿ ا١تطلق  -ُب أكضاع  -تتميز بأحكػاـ خاصة ُب ٣تاؿ اٞترائػم الواقعة على نظاـ األسرة، إذ ال يًتؾ 
ع اٞتزاء فيها ضمن أكضاع معينة من بينها حاالت للنػػيابة العامة ُب مباشرة كٖتقيق الدعول العمومية كتوقي

 التػوقيف ا١تؤقت للعقوبة فما ىي موضوعات أك حاالت اإلفادة بإجراء التوقيف ا١تؤقت للعقوبة.
 انيــاث

 ُمشتمالت تقرير التوقيف المؤقت للعقوبة  

 إستنفاذ العقوبة ككقفها، ٘تيز التشريع اٞتزائرم بوجود تنظيم خاص كأكثر تفصيل يتعلق بإجراءات            

من ؽ.ت.س.ع.أ.ج  فإنو ٬توز لقاضى تطبيق 130كمنها ما تعلق بضماف ٛتاية األسرة، فطبقا لنص ا١تادة 
العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقيف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ١تدة  قالعقوبات بعد أخذ رأل ٞتنة تطبي

أشهر، إذا كاف باقي العقوبة اكـو ّٔا على ابوس يقل عن سنة  كاحدة أكيساكيها،  (3)ال تتجاكز ثبلثة 
بشرط توفر أسباب معينة، كٖتقيق لنفس الغاية اليت جاء من أجلها إعماؿ السلطة التقديرية للقاضي ُب حاؿ 

 تأجيل العقوبة كحاالت ذلك ما يلي:  
 ابوس بأنو ا١تتكفل الوحيد بالعائلة. تض خطَت، كأثبإذا أصيب أحد أفراد عائلة ابوس ٔتر  1-    
 دإذا كاف زكجو ٤تبوسا أيضا، ككاف من شأف بقائو ُب اٟتبس أف يلحق ضررا باألكالد القصر،أك بأفرا 2-    

 .ةالعائلة اَلخرين ا١ترضى منهم أك العجز 
بوس خبلؿ فًتة التوقيف، كىذا كيًتتب على مقرر التوقيف ا١تؤقت لتطبيق العقوبة رفع القيد عن ا      

ٖتقيقا للغاية اليت من أجلها ًب تقرير ىذا ا١تنح، مع العلم أنو ال ٖتسب ىذه الفًتة ضمن مدة اٟتبس اليت 
 قضاىا ابوس فعبل.  

إذا ما توافرت الشركط السالفة الذكر فإنو ٬تب على قاضي تطبيق العقوبات أف يبت ُب ىذا الطلب       
أياـ تسرل من تاريخ إخطاره، كعليو أف يبلغ ابوس كالنيابة العامة بالقبوؿ أكالرفض ُب أجل خبلؿ عشرة 

أقصاه ثبلثة أياـ تسرل من تاريخ البت، كاللذاف أجاز ٢تما القانوف الطعن ُب مقرر منح التوقيف ا١تؤقت أك 
 كاف ٢تذا الطعن أثر موقف. مقرر الرفض خبلؿ ٙتانية أياـ من تاريخ التبليغ أماـ ٞتنة تكييف العقوبات

                                                           
 .45، ص.  2006 -2005بوعقاؿ فيصل، قاضى تطبيق العقوبات، مذكرة ٗترج لنيل إجازة ا١تدرسة العليا للقضاء، اٞتزائر،  - 103
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ثالث من  342 كٓب يشمل التشريع التونسي ىذه األكضاع أك اإلجراءات ك أجا٢تا كىذا ما جاء بو الفصل     
 ا١تؤسسة من ا٠تركج تراخيص عليهم اكـو منح ُب العقوبات أف ينظر تنفيذ إذ ٯتكن لقاضي 104ـ.إ.ج.ت

العقوبة مع إحتساب مدة التوقيف ٓتبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم، كىذا العقابية، ىذه الًتاخيص تعد إجراء لتوقيف 
إلختبلؼ مدة اإلستفادة بإختبلؼ اٟتاالت ا١تقررة لذلك ُب كل من التشريعُت التونسي كاٞتزائرم، إذ جاء 

 ا١تشرع اٞتزائرم ْتاالت أكسع كأمشل يتحقق معها فعبل دكر الشخص ا١تستفيد من اإلجراء داخل عائلتو.

 عند الفركع أك األصوؿ أحد أك الزكج لزيارة الًتاخيص ىذه اءت ىذه اٟتاالت مقتصرة ُب منحإذ ج     

 أك الفركع، اإلخوة أك األصوؿ أحد أك الزكج األقارب كىم : أحد جنازة ٟتضور موكب أك الشديد ا١ترض

 الشرعي. األكٔب، الوٕبٌ  الدرجة من األصهار أك األخواؿ أك األعماـ
كقد جاء ا١تشرع اللئب بنظاـ لتنفيذ العقوبة  متساير ك السياسة اٞتزائية اليت إتبعها ُب تقريره لنوع العقوبة     

كٕتلد ا١ترأة جالسة كىي  " ... 105بأنو 14على ا١ترأة الزانية ُب ٖتديد عقوبة اٞتلد ٞترٯتة الزنا طبقا للمادة 
 .قطككتفيها ف مستورة اٞتسم كيوزع الضرب على ظهرىا

 .الوضع كيؤجل تنفيذ عقوبة اٞتلد على اٟتامل إٔب مابعد شهرين من
كىذا ٖتقيقا لنفس الغاية اليت إنتهجها ا١تشرع اٞتزائرم كالتونسي، كضمن ٚتيع ىذه األكضاع يتبُت أف    

عدـ إمكانية توقيع العقاب بصفة مطلقة، ٖتت  إطار إٔب البحث التوقيف للعقوبة ىنا مؤقت ىذا ٦تا ينقل
 ا١توإب.  ا١تطلب ُب البد٘ب، اليت ستعاِب همسمى اإلكرا

 الفرع الثالث
 حـالة عـدم توقيع اإلكراه البـدني

ف كانت جزاء تقوٯتي ما دامت ٘تس الشخص إك  ،العقوبة أ٫تهارتكاب جرٯتة ما عدة آثار إيًتتب على      
 اإلجراميخل ّٔا السلوؾ أا١تصاّب اليت  إٔب ف تعيد التوازفأف العقوبة ليس من طبيعتها أ إال ،كشرفو إعتبارهُب 
، بإستثناء حالة توقيع فلسفة العقوبة كغايتها ضػمنآّـر كتأىيلو ّٔدؼ ٛتاية آّتمع  إصبلحتتؤب  كإ٪تا
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 . 2000جويلية  31 ُب ا١تؤرخ 2000 لسنة 77 عدد بالقانوف أضيف التونسية  - 
105

 اٞتلد إال إذا أصبح اٟتكم الصادر ّٔا هنائيان  ال ٬توز تنفيذ عقوبةـ  

ْتضور عضو النيابة ا١تختص  التنفيذ، كيتم التنفيذ ُب مركز الشرطة اكـو عليو طبيان كتقرير إنتفاء ا٠تطورة من العقوبة بعد الكشف علىكتنفذ 
اٞتلد ُب كقت آخر. كيكوف تنفيذ العقوبة بسوط من  اكـو عليو، على أف يكمل ا١تختص كيوقف اٞتلد كلما كانت فيو خطورة على كالطبيب

كيضرب ضربان معتدالن ال ٯتد فيو، كيوزع  إٔب اٞتسم، غَت معقد، ك٬ترد اكـو عليو من ا١تبلبس اليت ٘تنع كصوؿ األٓب متوسط ذم طرؼ كاحد اٞتلد
 .ا١تخوفة الضرب على اٞتسم، كتتقى ا١تواضع
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أخل ّٔا السلوؾ اإلجرامي إال أف  اإلكراه البد٘ب اليت غايتها ُب الغالب ضماف إعادة التوازف إٔب ا١تصاّب اليت
 فاعلية ىذا اإلجراء ال ٕتد ٢تا دكر ضمن ا١تصاّب اليت تربط أفراد العائلة الواحدة.  

فبُت الغاية التشريعية من توقيع اإلكراه البد٘ب كالغاية من ضماف بقاء العبلقات األسرية قائمة ُب حالة          
مدل تعلق حػالة اإلكراه البد٘ب بالنظاـ العاـ ،  ُت كجب فيهما معرفةكضع أفرادىا، نكن أماـ اإلخبلؿ ٔتصاّب

 .106كمدل فاعلية  إجراء عدـ توقيع العقاب بُت أفراد العبلقة األسرية الواحدة
 أوال

 مدى تعلق حالة اإلكراه البدني بالنظام العام  
إلستيفاء التعويض الناجم عن الضرر أك جعل ا١تشرعوف ا١تغاربيوف مسألة توقيع اإلكراه البد٘ب كآلية       

اإلخبلؿ باإللتزاـ كل ُب حدكده كشركطو ، اليت ٭ترص القاضي إبراز كجودىا أك عدمها ُب حكمو، كىذا أماـ  
 كاحد آف ُب كالزكجة كل كضع كحالة نص عليها ا١تشرع، كمن بُت حاالت عدـ توقيع اإلكراه البد٘ب، للزكج

٥تتلفة مثبل، فأماـ صراحة التحديد الذم جاء بو  ٤تػاكمات عن إتةن مبالغ إلستخبلص بالنسبة كلو
ا١تشرعوف ا١تغاربيوف ُب ذكرىم للحاالت ا١تشمولة بئلستفادة من إجراء التوقيف ا١تؤقت للعقوبة،  ىل ٯتكن 
 للقاضي أف ٯتارس سلطتو التقديرية فيما شأّها من أكضاع ٖتقق نفس غاية إجراء توقيف العقاب؟  أك ٯتتنع

عليو، أـ أهنا حاالت ال  مىت كجد ذلك ضركريان كلو ٓب ينص القانوفعن تطبيق النص حىت كلو توافرت حاالتو 
 ٬توز اإلتفاؽ على ٥تالفة ما جاءت بو من أحكاـ لتعلقها بالنظاـ العاـ؟

العاـ فكرة مرنة  ـإف فكرة عدـ توقيع اإلكراه البد٘ب أملتها السياسة التشريعية العقابية، كفكرة النظا         
فيما يعتّب ٥تالفان للنظاـ العاـ ُب زماف أك مكاف معينُت قد ال يعد كذلك ُب فختبلؼ الزماف كا١تكاف إٗتتلف ب

، ىذا من جهة كمن جهة أخرم أف تقرير منع توقيع العقاب يعطل مصلحة كحقوؽ 107زماف أك مكاف آخرين
اٟتكمة من تقرير عدـ توقيع اإلكراه البد٘ب ضمن ا١تضركر ُب إستيفاء حقو، فؤلجل ذلك كجب النظر إٔب 

اٟتاالت ا١تنصوص عليها صراحة كاليت تعكس فكرة مفادىا ضماف بقاء العبلقات األسرية قائمة بُت أفرادىا ال 
 تعكرىا ا١تصاّب ا١تادية.
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 .ص ،2005مصر، ج عنهم ، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية،٣تاؿ رعاية ا١تتسولُت كا١تسجونُت كا١تفر  ُبجتماعية إلزكنية عبد القادر خليل، ا٠تدمة اـ   
143. 

 .156أكـر نشأت إبراىيم، ا١ترجع السابق، ص.  - 107
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أنو جعل فبذلك ا١تشرع إستأثر ضماف ٛتاية األسرية، على ما يزيد أكاصرىا تشنجا كشحناء، خاصة ك         
إمكانية الوفاء باإللتزاـ ٔتوجب أساليب أخرل بعيدة عن توقيع اإلكراه، فمىت كاف كذلك فإف القاضي مىت 
خالف قاعدة عدـ توقيع اإلكراه البد٘ب ا١تتوافرة على أكضػاعها ك ا١تستوجبة التطبيق، فقد خالف حدكد 

 اكية أخرل. سلطتو، لتعلق القاعدة بالنظاـ العاـ من زاكية كفاعليتها من ز 

 ثانــيا
 فاعلية إجراء عدم توقيع اإلكراه البدني 

ا١تشمولة با١تنح ضمن التشريعات  تتظهر فاعلية إجراء عدـ توقيع اإلكراه البد٘ب من خبلؿ تبياف اٟتاال       
من ـ.إ.ج.ت، ضمن العنصر ا٠تامس من اإلفادة بعدـ توقيع اإلكراه البد٘ب  345108ك٦تا جاء بالفصل ا١تغاربية،

 ٥تتلفة. ٤تاكمات عن نإتة مبالغ الستخبلص بالنسبة كلو كاحد آف ُب كالزكجة للزكج
كىذا من ٕتليات اٟتماية فلو فرضنا توقيع اإلكراه على الزكجُت ككاف ٢تم أكالد قصر، فإهنم سيبقوف         

ك سند يكفػل رعايتهم كبذلك تعذر اٟتػػماية ا١تكفولة ٢تػم بتوقيع اإلكراه، كيكونوف عرضة للضياع بدكف عائل أ
 كالتشرد كاإل٫تاؿ كعرضة للخػطر نتيجة التخلي عنهم ٔتوجب توقيع اإلكراه عليهم.

ن سبلمة  كٛتاية لذلك جاء ىذا ا١تنح ٔتا يتوافق كرغبات اٟتماية اليت أقرىا ا١تشرعوف ا١تغاربيوف ٔتا يضم       
من قانوف اإلجراءات اٞتزائية،  601األسرة، كىو نفس  التحديد ١تا جاء بو ا١تشرع اٞتزائرم ضمن نص ا١تادة 

 بعدـ توقيع اإلكراه البد٘ب ضد الزكج كزكجتو ُب أف كاحد.
نوف اإلجراءات من قا 600إال أف ا١تشرع اٞتزائرم كسع ٣تاؿ عدـ توقيع اإلكراه البد٘ب ٔتوجب ا١تادة         

اٞتزائية بالعنصر ا٠تامس كاليت تشمل حالة عدـ توقيع اإلكراه ضد ا١تدين لصاّب زكجو أك أصولو أك فركعو أك 
إخوتو أك أخواتو أك عمو أك عمتو أك خالتو أك أخيو أك أختو، كٓب يتوقف عند ىذا التحديد بل كسعو ليشمل 

 أبنائهم أك أصهاره من الدرجة نفسها.
ا لضماف بقاء الركابط األسرية قائمة دكف أف يلبسها نوع من اٟتقد كالكراىية نتيجة توقيع اإلكراه كىذ       

من ؽ.إ.ج، فبتوسيع ىذا التحديد ٯتكن ٖتقيق  600البد٘ب على ا١تدين من طرؼ أحد األفراد اددين با١تادة 
 أكّب فاعلية ٟتماية الركابط األسرية.
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 :ذكرىم اَلٌب األشخاص ضد العامة ا١تصلحة لفائدة العمل أك بالسجن اٞتّب إجراء يسوغ أنو " ال 345لفصلا - 
 إستلزمت اليت لؤلفعاؿ رتكأّمإ كقت كاملة عاما عشر ٙتانية دكف سنهم الذين عليهم اكـو 3الشخصي، باٟتق القائم  2مدنٌيا، ا١تسؤكؿ 1

 ٥تتلفة. ٤تاكمات عن نإتة مبالغ الستخبلص بالنسبة كلو كاحد آف ُب كالزكجة الزكج 5السبعُت، سن دخلوا الذين عليهم اكـو  4التتبع،
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مرضو كا١ترأة إف كانت  إذا ثبت ، ا١تدين من اٟتبسلئبلؤلحكاـ القضائية الأعفى نظاـ التنفيذ كقد        
حاؿ ثبت إعساره كفقا  للمدين ُب أنو ال ٬توز اٟتبس التنفيذم النظاـ كأكضح ،حامبل أك حاضنة لطفل
أة كإذا كانت امر  رعية مقررة،ػة شػأصوؿ الدائن، ما ٓب يكن الدين نفق إذا كاف من ألحكاـ ىذا النظاـ، أك

 .109فإنو الٯتكن توقيع اإلكراه البد٘ب عليها من عمر حامبل أك كاف ٢تا طفل ال يتجاكز الثانية
كعليو جعل ا١تشرع اللئب  ا١تدين ٤تل توقيع اإلكراه البد٘ب ُب حالة أف كاف الدين نفقة شرعية، كىذا         

ٖتقيقا ١تصلحة أكٔب بالرعاية كاٟتماية كىي مصلحة الدائن بالنفقة، كٓب يتوسع ُب ٖتقيق اإلفادة من إجراء عدـ 
 توقيع اإلكراه البد٘ب إذ جعلو قاصر ُب حالتُت فقط.

 امتنع مكرر من ـ.إ.ج.ت بنصها أنو " إذا 346 كمن صور القصور ُب ٣تاؿ التحديد ما جاء بالفصل        
 يتم إتباع فإنو شرعي عذر بدكف عنو انقطع أك العامة ا١تصلحة فائدة العمل مباشرة من عليو اكـو

 .بالسجن اٞتّب إجراءات
عند  أك أخرل جرٯتة أجل من السجن عليو اكـو إيداع عند أك عائلية أك صحية ألسباب التنفيذ كيعلق
 .الوطنية" للخدمة قضائو
فعدـ توقيع اإلكراه البد٘ب ىنا جاء على سبيل ٖتديد اٟتاالت كا١تخالفات كليس على سبيل ٖتديد       

ارنة ٔتا أصحاب الصفة، فإيرادىم جاء عاـ ٖتت موضوع األسباب العائلية ا١تانعة لتوقيع اإلكراه البد٘ب، ىذا مق
أكرده ا١تشرع اٞتزائرم من ٖتديد  ألصحاب الصفة ا١تستفيدين من اإلجراء، ٦تا ينعكس طردا على فاعلية 
اإلجراء فكلما جاء التحديد ضيق كانت فاعلية عدـ توقيع العقاب قاصرة ، ككلما جاء التحديد كاسعا كانت 

ائلي بُت أفراد األسرة، كىذا ما نلمسو ضمن فاعلية اإلجراء ذات أثر إ٬تايب ٔتا يضمن التواصل الركحي الع
 فكرة أثر الرابطة األسرية ُب ٖتديد اٞتزاء كا١تسؤلية.

 المبحث الثاني 
 أثر الرابطة األسرية في تحديد الجزاء والمسؤولية 

لقد إٕتهت بعض النظم اٞتنائية لؤلخذ بفكرة ٗتفيف عقوبة اٞتا٘ب ُب بعض قضايا العنف األسرل عندما      
ف اٞترٯتة ٖتت مسمى جرٯتة الشرؼ، أك لوجود ظركؼ ٥تففة أخرل أساسها صلة الدـ كما يطلق عليها تكو 

. كالغاية من ذلك أف ٯتنح للقاضي جعل العقاب متناسبا مع حالة ا١تتهم ا٠تاصة كمركزه 110ُب بعض األنظمة
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، 09، عدد  ٣تلة ااماة،  اٟتبس ١تدد كجيزة كالعقوبات اليت يصح أف ٖتل ٤تلهاتًتتب على عقوبات  النتائج الضارة اليت ،تادرس ميخائيل - 

 .06، ص. 1926مصر ،
 .66، ص. 2005عباس أبو شامة ٤تمد األمُت البشرل، العنف األسرل ُب ظل العو١تة، الرياض،   - 110
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حسب كل  111صى كحدان أدٗبالقانو٘ب ضمن العبلقة األسرية، ك٢تذا الغرض نفسو أقر ا١تشرع للعقوبات حدا أق
 حالة كتقدير. 

كتؤثر الرابطة األسرية ُب ٖتديد اٞتزاء فتجعلو سببا مبيحا للفعل )ا١تطلب األكؿ( كما قد تكوف القرابة     
سببا ٥تففا ُب بعض اٞترائم )ا١تطلب الثا٘ب(، كمشدد للعقاب ُب حاالت)ا١تطلب الثالث(، كقد يعفي اٞتا٘ب 

 ىذه العبلقة )ا١تطلب الرابع(.من العقاب  بالنظر إٔب 

 المطلب األول
 أســباب اإلبـاحـة 

رخص  بإعتبار اإلباحة ٘تثل ٣تموع الظركؼ اليت تلغى الصفة التجرٯتية للسلوؾ ا١ترتكب، بإعتبارىا      
 ، كإفك تركا جرمو ا١تشرع اٞتنائي ُب نص من النصوصأف يرتكب فعبل أك تّبر ١تن توافرت لديو أقانونية تبيح 

ما يبلحظ أف علة التجرٙب كعلة اإلباحة مرتبطاف، ْتيث ٯتكن إستخبلص ثانيهما من أك٢تما، من حيث أف 
علة التجرٙب ىي ٛتاية حق أك مصلحة من خبلؿ إضفاء صبغة عدـ ا١تشركعية على السلوؾ نظرا ١تا يتميز بو 

 جرائم األسرة.، كىذا ىو نفس أساس اإلباحة ُب  112من خطر على مقتضيات النظاـ اإلجتماعي
باإلضافة إٕب أف أسباب اإلباحة ُب اٞترائم ا١تاسة باألسرة تدخل ضمن ما أذف بو القانوف كلفظ القانوف      

الذم إستعملو ا١تشرع لفظ كاسع يتسع ليشمل كل قاعدة قانونية سواء كانت ٤تددة ُب نص تشريعي أك قاعدة 
كوف مبدأ الشرعية كذلك يرخص التفسَت الواسع ُب حاؿ كاردة بالشريعة اإلسبلمية أك عرفا ساريا. كىذا ل

. لذلك يستلـز األمر بياف أساس اإلباحة ك طبيعتو كفق ما يأخذه من صور ُب جرائم 113أسباب اإلباحة 
 األسرة على ٨تو ما يرد.  

 الفـرع األول
 طبيعة أسباب اإلباحة في جرائـم األسرة  

يًتتب على توافرىا رفع إف أسباب اإلباحة ذات طبيعة موضوعية من حيث أساسها كعناصرىا كأثرىا،     
ق نصوص التجرٙب كلذلك يسميها يبطُب ظركؼ خاصة ال يصح معها ت إلرتكابوصفة اٞترٯتة عن الفعل نظرا 

                                                           
 .  665، ص. 2008جندم عبد ا١تلك، ا١توسوعة اٞتنائية،  اٞتزء الرابع، )د د ف(،  -111 
112

 .56ص. ، 2006بارش سليماف، مبدأ الشرعية ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم، دار ا٢تدل عُت مليلة، اٞتزائر،  - 

 .57نفس ا١ترجع، ص.  بارش سليماف،  -113
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ٔب عدـ كقوع النشاط ٖتت إستند ستثنائية ٘تييزا ٢تا عن ا١تشركعية العادية اليت تإلا١تشركعية ا ةْتال 114البعض
 .جرٙبتطائلة نصوص ال

 ألهناذات طبيعة شخصية  أموروانع ا١تسؤكلية اٞتنائية فهي كٗتتلف طبيعة أسباب اإلباحة عن طبيعة م      
خارجة  ظركؼ إٔبترجع  اإلباحة أسبابف أك تعدمها ٦تا ٯتكن القوؿ معو أفتعيبها  إرادتوتصيب الشخص ُب 
كما تصاب بو  كاإلرادة باإلدراؾعوامل داخلية تتعلق  إٔب عٓتبلؼ موانع ا١تسؤكلية اليت ترجعن شخص الفاعل 

 .نعداـإ أكمن نقص 
فاإلباحة إذف ترتكز على أساس ٛتاية حق أك مصلحة جديرة باٟتماية، أم أهنا ترتكز على عناصر       

انوف ُب جرائم األسرة كخاصة ُب حالة إستعماؿ موضوعية ال عبلقة ٢تا بنفسية اٞتا٘ب أك آٍّت عليو، غَت أف الق
 النية.  نأك ٦تارسة حق التأديب ضمن العبلقة األسرية  يتطلب عنصرا نفسيا كحس

كمن أثر أسباب اإلباحة أف ال يقتصر عل الفاعل األصلي كحده، بل ٯتتد إٔب شركائو كذلك تأسيسا على      
أف للفرع حكم األصل. ٓتبلؼ ذلك ُب جرائم األسرة حيث ال يستفيد الشريك من أسباب اإلباحة.إستثناء 

 ىذا اٟتكم ُب حالة الشريك ضمن كاقعة الزنا. 
تنحصر أسباب اإلباحة ُب إذ  ػاؿ ٢تا ُب اٞترائم ا١تاسة باألسرة كفق عدة صور،كتأخذ أسباب اإلباحػة ٣ت    

صدد موضوعنا ُب صورة ما تعلق بتأديب األكالد )أكال( أك الزكجة )ثانيا(، ٔتا يسمى حق التأديب ١تن ٮتوؿ لو 
ـ ا١تخالفة لنص . كأساسو  ضمن التشريع اٞتزائرم اٟتكم الذم يستفاد ٔتفهو  115القانوف إستعماؿ ىذا اٟتق 

فيما يتعلق بتأديب األكالد إذ جاء فيها "... أك إرتكب ضده عمدا أم عمل آخر من  116ؽ.ع 269ا١تادة 
 أعماؿ العنف أك التعدم فيما عدا اإليذاء ا٠تفيف.. "

األكٔب أ٫تها حق الفقرة  124كلبعض صورىا ُب الفصل  اإلباحةكتعرض ا١تشرع اٞتنائي ا١تغريب َلثر      
على عقوبة اٟتبس من سنة إٔب ثبلث سنوات ُب حق كل من جرح أك  ٧408تده ينص ُب الفصل التأديب ك 

ضرب عمدا طفبل دكف ا٠تامسة عشر من عمره... أك ارتكب عمدا ضد الطفل أم نوع من أنواع اإليذاء 

                                                           
114

  .198، ص. 2003، جامعة ا١تنصورة ، مصر ، شرح قانوف العقوبات ،٤تمد عيد الغريب - 
اٟتماية اٞتنائية للركابط األسرية كفقا ألحدث أحكاـ ٤تكمة النقض كاكمة الدستورية العليا  - العائليةاٞترائم ، ٤تمد عبد اٟتميد األلفي -115

  .180، ص. 1999، دار النهضة العربية، مصر، كالصيغ القانونية
العناية إٔب اٟتد الذم يعرض  " كل من جرح أك ضرب عمدا قاصرا ال تتجاكز سنو السادسة عشرة أك منع عنو الطعاـ أك  269تنص ا١تادة  - 116

صحتو للضرر، أك إرتكب ضده عمدا ام عمل أخر من أعماؿ العنف أك التعدم فيما عدا ا أإليذاء ا٠تفيف، يعاقب باٟتبس من سنة إٔب ٜتس 
 دج." 5.000إٔب  500سنوات كبغرامة من
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كتضمنت  .من آٌّلة اٞتزائية 319الفصل  كىو نفس توجو ا١تشرع التونسي ضمن فيما عدا اإليذاء ا٠تفيف.
 بياهنا فيما يلي  . 117التشريعات ا١تغاربية صور إلستعماؿ ىذا اٟتق

 الفرع الثاني 
 حق تأديب األوالد كصورة من صور أسباب اإلباحة

لقد أحاط ا١تشرع اٞتنائي ا١تغاريب الطفولة ٔتجموعة من القوانُت ا٠تاصة اليت ترتبط بطبيعة الطفل اٞتسدية      
 كالعقلية، ألجل ٛتاية الطفل كذلك عن طريق ٕترٙب كل أفعاؿ اإليذاء اليت قد يتعرض ٢تا ُب ذاتو أك ُب نفسو.

إليذاء البد٘ب، كالذم يرتكب  ألىداؼ الًتبية كمن بُت أكثر أنواع اإليذاء شيوعا ضد األطفاؿ، ٧تد ا   
أف ال يلحق أم أذل بالصغَت إال إذا بدر منو  كالذم ٬تب 118ألبنائهم األـ كأ كالتأديب ا١تمارس من األب

، مع عدـ اللجوء إٔب الضرب عند كجود البديل األقل ضررا   119إخبلؿ بواجب من كاجباتو العامة أك ا٠تاصة
يعد فعبل ، لكي 120 ينفع ُب تأديب الصغَت، كأف تكوف غاية الضرب التأديبأك عند التحقق من كونو ال

الناجم عنو  األذلك أالعنف  كأصبحٕتاكز ىذه الغاية  لآلباء إذاف حق التأديب ىدا ا١تخوؿ أ إال .مّبرا
 ستعمالو ٢تذا اٟتق ٦تا يوجب مسائلتوإصادرة من ا١تؤدب كىي التعسف ُب  إساءة أماـمقصودا لذاتو كنا 

 م.   باح حق عليو العقاب ا١تقرر ٞترٯتة الضرب العمدٕتاكز الوالد حدكد التأديب ا١ت فإذائيا زاج
ما ٓب يوجد نص  121يثبت حق التأديب ١تن يعهد إليو شرعا أك قانونا أك إتفاقا بًتبية الطفل أك تعليمو إذ       

لسادس عشر ضمن التشريع اٞتزائرم قانو٘ب يقضي بغَت ذلك، ك يستحق تأديب الطفل الذم ال يتجاكز سن ا
                                                           

117
توحياف  ،٣1995تلة ٛتاية الطفل الصادرة سنة ك  ، 1991تفاقية حقوؽ الطفل ا١تصادؽ عليها من قبل الدكلة التونسية منذ سنة إلكن  - 

 .بضركرة تفادم مثل ىذا السلوؾ العنيف إزاء الطفل، مهما كاف االسبب، كتوٌخي طرؽ تربوية كتأديبية أخرل
118

 .148، ص. 2012، 1جعفر عبد األمَت الياسُت، التشرد كإ٨تراؼ سلوؾ الصغار ك األحداث، منشورات ٟتلٔب اٟتقوقية، ط  - 

بوصفو إنسانا يتحمل شرعان كقانونان بواجبات ٨تو ا تعأب  كالناس عامة أما الواجبات ا٠تاصة  كيقصد بالواجبات العامة تلك اليت تلزمو  -119
 خبلؽفهي تلك اليت توجب عليو بوصفو صغَتا طاعة متوٕب تربيتو أك تعليمو كإحًتاـ تقاليد األسرة، ما ٓب يتناَب مع القانوف أك الدين أك األ

 .71، ص. ٦2000تدكح عزمي، دراسة علمية ُب أسباب اإلباحة كموانع ا١تسؤكلية، دار الفكر العريب، اإلسكندرية،  - 120
121

يا أيها "ك٬تد اٟتق ُب التأديب سنده الشرعي من خبلؿ القرآف الكرٙب كالسنة النبوية كإٚتاع أئمة ا١تسلمُت، فيقوؿ ا٠تالق عز من قائل:  - 
كقاؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم "ما ٨تا كالد كلدا من ٨تل  .6سورة التحرٙب اَلية "كأىليكم نارا كقودىا الناس كاٟتجارة الذين آمنوا قوا أنفسكم

أفضل من أدب حسن" كقاؿ كذلك عن جابر بن ٝترة عن النٔب صلى ا عليو كسلم "ألف يؤدب الرجل كلده، خَت من أف يتصدؽ بصاع" كقاؿ 
حديث مشهور ركاه أبو داككد ُب سننو "مركا الصٔب بالصبلة إذا بلغ سبع سنُت فإذا بلغ عشر سنُت، فاضربوه عليها" كُب صلى ا عليو كسلم ُب 

كما توجد أحاديث أخرل تسَت ُب ىذا السياؽ: إذ جاء ُب الصحيحُت عن عائشة رضي ا عنها قالت ركاية أخرل كفرقوا بينهم ُب ا١تضاجع.  
صلى ا عليو كسلم فقاؿ: إنكم تقبلوف الصبياف كما نقبلهم فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم "أكى أملك لو املك "جاء أعرايب إٔب الرسوؿ 

لو لك أف نزع ا الرٛتة من قلبك" كما قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم "كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو... كالرجل راع كمسؤكؿ ُب أى
 رأة راعية ُب بيت زكجها كمسؤكلة عن رعيتها..." أخرجو اٛتد كالشيخاف كأبو داكد.كمسؤكؿ عن رعيتو، كا١ت

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=154
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=154
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=154
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=154
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.  كٯتكن القوؿ أف ُب تربية األبناء 122، كىو حق يتعلق بالوالية على النفس ُب حالة تأديب األب إلبنو
 . 123كهتذيبهم إلتزاـ خلقي كىو فعل ٬تازل عليو القانوف

ة تأديبو، كقد تنمى إال أف ىذه اإلجازة  قد تقود اٟتدث إٔب عدـ اإلستقرار ُب حياتو نتيجة ضربو ْتج     
. لذلك كجب معرفة 124لديو الشعور باالضطراب الذم ٯتكن أف يؤدل بو إٔب التشرد كالسلوؾ ا١تنحرؼ

 حدكد تأديب األبناء كىي:  
أف ال يقع  فعل الضرب على موضع ٮتشى على سبلمة جسم الصغَت من إصابتو فيو فإذا زاد ىذا          

كمن  125بلح األكالد  فإنو يكوف متجاكزا ٟتقو بالضرر الذم أٟتقو باألكالدالتأديب على ىذا القدر البلـز إلص
كما يليها من  269ٍب يتابع جزائيا على جرٯتة اإليذاء العمدم ضد قاصر كتطبق ُب شأنو أحكاـ ا١تواد 

 . 126ؽ.ع.ج
كإصبلح كهتذيبو ٟتمايتو من بواعث اال٨تراؼ،  مع إشًتاط أف يكوف ىذا الفعل بقصد التأديب،         

، فقد ٝتحت الشريعة اإلسبلمية لؤلب كاألـ كللوصي  127سلوكو كمنعو من االنقياد إٔب نوازع الشر ك٥تاطره
كا١تعلم كلكل من لو سلطة أك إشراؼ على الطفل ْتق تأديبو بقصد العبلج كيبدأ ذلك بالًتغيب كاللـو بالقوؿ 

طفل ما زاؿ ٭تتاج إٔب من يقـو على .ألف ال128كقد يصل ُب اٟتاالت القصول إٔب ضربو الضرب ا٠تفيف
تربيتو كتنشئتو جسمانيان كنفسيان كاجتماعيا، كىذا ىو الدكر الذم تضطلع بو األسرة بعيد عن أم قصد خبلؼ 

 . 129التأديب

                                                           
 .57أبو الوفا ٤تمد أبو الوفا، ا١ترجع السابق، ص.   - 122
 كرعايتهم."بالقوؿ " ٬تازل القانوف اَلباء على القياـ بواجب تربية أبنائهم  96من دستور  65كىو ما نص عليو ا١تشرع الدستورم ُب ا١تادة  -123
علي ٤تمد جعفر، ٛتاية األحداث ا١تخالفُت للقانوف كا١تعرضُت ٠تطر اإل٨تراؼ، دراسة مقارنة،  ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر  -124

 .76، ص. 2004كالتوزيع، بَتكت، 
 .205مركؾ نصر الدين، ا١ترجع السابق، ص.   - 125
 . 227مركؾ نصر الدين، نفس ا١ترجع، ص.   - 126
127

ديب، ينبغي اإلشارة إٔب انو يتعُت على اَلباء كا١تعلمُت كمن ٢تم سلطة على الطفل أف تكوف ٢تم دراية بالطرؽ البيداغوجية ُب الًتبية كالتأ - 
لتفادم العقاب الذم قد يستعمل لبسط السلطة على الطفل كفرض خضوعو لؤلكامر، كفرض طاعتو العمياء كالتلقائية، دكف أم توضيح ألخطائو 

 واتو، ليستوعب تصرفاتو ا٠تاطئة حىت يتجنبها مرة أخرل عن قناعة.كىف
ضرب ألف عدـ إشعار الطفل بأخطائو سيدفعو لتنفيذ األكامر كالتوجيهات ا١تقدمة إليو ال بدافع الشعور با١تسؤكلية، كإ٪تا بدافع ا٠توؼ من ال      

كاسات نفسية خطَتة على الطفل قد ٕتعل منو شخصا ٯتيل إٔب عدـ الصدؽ الذم قد يتعرض لو ُب حالة عدـ تنفيذىا األمر الذم ستكوف لو انع
 كالصراحة.

 .46مصباح مصباح القاضي، مرجع سابق، ص.  - 128
      .180علي ٤تمد جعفر، ا١ترجع السابق، ص.  - 129
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من  319الفصل ك جاء شرط قصد التأديب كاضحا ضمن التشريع التونسي ٔتوجب الفقرة الثانية من         
اٞتنائي  فل فإٌف القانوفػػ، بنصها " أٌما إذا كاف العنف خفيفا كالقصد منو ٣تٌرد تأديب الط130آٌّلة اٞتزائية

التونسي ال يعاقب األبوين عن إرتكابو. بعد أف قرر العقاب على أحد  الوالدين الذم يلحق األذم بأكالده 
، من آٌّلة اٞتزائية 219ك 218الفصبلف نتيجة عنف، بشرط أف يكوف العنف قاتبل أك ناٚتا عنو سقوط طبقا 

 .131 "من آّلة اٞتزائية 218لفصل أك شديدا طبقا ل

سنة مقارنة با١تشرع اٞتزائرم توسيعا  15ك٧تد  القانوف ا١تغريب خفض سن الطفل ا١تشموؿ باٟتماية إٔب       
ّٓاؿ األشخاص ا١تشمولُت باٟتماية ، كقد عاقب ا١تشرع التونسي باٟتبس من سنة إٔب ثبلث سنوات كل من 
جرح أك ضرب عمدا طفبل دكف ا٠تامسة عشر من عمره... أك إرتكب عمدا ضد ىذا الطفل أم نوع آخر 

ـ.ج. فمقتضيات ىذا الفصل إذف  408اء ا٠تفيػف طبقا للفصل من أنواع العنػف أك اإليذاء فيما عدا اإليذ
 تنص صراحة على عدـ العقاب على اإليذاء ا٠تفيف ٔتعٌت إباحة اٟتق ُب التأديب عن طريق اإليذاء ا٠تفيف.

غَت أنو ما يبلحظ على ا١تشرع ا١تغاريب  ُب ىذا اإلطار ىو أنو ٓب يبُت ما معٌت اإليذاء ا٠تفيف كما ىي      
ه، فما قد يعتّب إيذاء خفيفا ُب ٣تتمع أك أسرة ما قد ال يعتّب كذلك ُب ٣تتمع أك أسرة أخرل، كما قد حدكد

 يعتّب إيذاء خفيفا عند بعض األشخاص قد ال يعتّب كذلك عند األشخاص اَلخرين.
ولة تأديبا كالشك أف إنتفاء ا١تسؤكلية اٞتنائية عن الشخص الذم يضرب الطفل ضربا خفيفا ُب اٟتدكد ا١تعق   

لو ال يرجع إٔب انتفاء القصد اٞتنائي عند سبلمة نيتو كإبتغائو ا٠تَت البنو، بل يرجع إٔب اإلباحة ا١تنصوص 
 . كىي نفس اإلباحة ا١تقررة ُب حق تأديب الزكجة.132عليها قانونا

 

                                                           
130
 تأثَت أدٗب الغَت لصحة منو ينجر كال العنف أك الضرب أك ا١تعارؾ يرتكبوف الذين األشخاص ا١تذكورة العقوبات يستوجب"319 الفصل - 
 حقو فإسقاط لو، زكجا أك للمعتدم سلفا عليو ا١تعتدل كاف كإذا .العقاب يستوجب ال عليو سلطة لو ٦تن الصٔب كتأديب .دائم أك معتّب
 العقاب. تنفيذ أك ااكمة أك التتبعات يوقف

131
 يعاقب319بالفصل مقرر ىو فيما داخلة تكن كٓب العنف أنواع من ذلك غَت أك ضرب أك جركح إحداث يتعمد من"  218 الفصل - 

 كٓتطية عامُت مدة بالسجن العقاب يكوف لو، زكجا أك عليو للمعتدل خلفا ا١تعتدم كاف كإذا.دينار ألف قدرىا كٓتطية عاـ مدة بالسجن
 بالوجو تشويو أك بو النفع انعداـ أك منو جزء أك البدف من عضو قطع آنفا ا١تقررة العنف أنواع عن تسبب إذا 219 "الفصل.دينار ألفا قدرىا

 العقاب كيكوف  .أعواـ 5 ١تدة بالسجن يعاقب فآّـر ا١تائة ُب العشرين العجز أك السقوط درجة تتجاكز كٓب مستمر عجز أك سقوط أك
 .ا١تائة ُب العشرين ا١تذكورة االعتداءات عن الناتج العجز أك السقوط درجة ٕتاكزت إذا أعواـ ستة مدة بالسجن

 الدعول. إسقاط صورة ُب كلو السقوط درجة كانت مهما عليو للمعتدل خلفا آّـر كاف إذا عاما عشر اثٍت إٔب العقاب كيرفع   
 .58أبو الوفا ٤تمد أبو الوفا، ا١ترجع السابق، ص.  - 132
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 الفرع الثالث 
 وطبيعتو القانونية سبب اإلباحة في حق تأديب الزوجة

لقد أباحت الشريعة اإلسبلمية حق تأديب الزكجة كحددت شركط ٦تارسة ىذا اٟتق حيث جاء ُب          
بػٍغيواٍ كىالَّبلٌب ٗتىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ ُب اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكيٍم فىبلى تػى سورة النساء " 
ًبَتنا عىلىٍيًهنَّ سىًبيبلن ًإفَّ  133" اللَّوى كىافى عىًليِّا كى

. كعليو فإذا ثبت إرتكاب الزكجة ١تعصية فبل ٬توز للزكج اللجوء إٔب  
الضرب قبل إستنفاذ ماقررتو الشريعة اإلسبلمية تدرجا ُب كسائل التأديب، فإذا إستمرت الزكجة ُب ا١تعصية 

       . 134كجب الضرب
ج أف يضرب زكجتو أم ضرب شاء، فحقو مقٌيد بضرّٔا ضربا غَت كفيما يتعلق بضرب الزكجة، فليس للزك      
. حيث ٬تب أف ال يكوف شديدا أك شائنا كأنو إذا ثبت أف إصبلح الزكجة  اليكوف إال بضرب شديد 135مّبح

إليو، كإذا حدث كأف ٞتأ إليو، فإنو سيكوف ٤تل ميسائلة جزائية بوفق أحكاـ   ءأك شائن. فبل ٬توز للزكج اللجو 
من ؽ.ع.ج الواردة ضمن قواعد التجرٙب العاـ باإلضافة إٔب  264التجرٙب الواردة بالتشريعات ا١تغاربية كا١تادة 

كفق لؤلثر مكرر، كتشديد العقاب  266النص ا٠تاص ا١تستحدث بالتجرٙب ١تن يضرب زكجتو ٔتوجب ا١تادة 
من  218الفصل الناتج عن الضرب ، كمثلما ىو الوضع بالتشريع التونسي الذم أعتّبه ضرفا مشددا ٔتوجب   

يما ىو مقٌرر " من يتعٌمد إحداث جركح أك ضرب أك غَت ذلك من أنواع العنف كٓب تكن داخلة ف ـ.ج
 يعاقب بالسجن مٌدة عاـ كٓتطية قدرىا ألف دينار. 319بالفصل 

كإذا كاف ا١تعتدم خلفا للمعتدل عليو أك زكجا لو، يكوف العقاب بالسجن مٌدة عامُت كٓتطية قدرىا ألفا 
 دينار.
يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أك جرحا أك أم  "136من ـ.ج.ـ 404نفس التخصيص با١تادة  كىو     

 يلي:   نوع آخر من العنف أك اإليذاء ضد أحد أصولو أك ضد كافلو أك ضد زكجو كما

، ضعف العقوبة ا١تقررة لكل حالة، حسب 401ك 400ُب اٟتاالت ا١تنصوص عليها ُب الفصلُت  - 1
 التفصيبلت ا١تشار إليها فيهما. 

                                                           
 . 34سورة النساء، اَلية  - 133
 .   73بارش سليماف، ا١ترجع السابق، ص.  - 134
   .829، ا١ترجع السابق، ص. 1عبد ا١تك، ط  مجند - 135
  األسرم، العنف ضحية للمرأة التونسي القانوف ٛتاية مدل ُب ْتث، ااكم أركقة ك ا١تغلقة اٞتدراف بُت ا١تعنفة ا١ترأة باشا، صراع ىدل - 136

 .12، ص. 2012سبتمّب  25ـ  24الرباط 
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، السجن من عشر إٔب عشرين سنة. أما ُب 402ُب اٟتالة ا١تنصوص عليا ُب الفقرة األكٔب من الفصل - 2
 اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إٔب ثبلثُت سنة. 

، السجن من عشرين إٔب ثبلثُت سنة. أما ُب 403عليها ُب الفقرة األكٔب من الفصل  ُب اٟتالة ا١تنصوص - 3
 .اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الثانية، فهي السجن ا١تؤبد

، فليس للزكج 137كٔتا أف  الغاية من الضرب إصبلح حاؿ الزكجة  كردىا عن ا١تعاصي كمواجهة نشوزىا    
" إف لكم عليهن أف ال يوطئن مى ػصىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّ  ، لقولو138با شديداالتذرع ّٔذا اٟتق لضرب زكجتو ضر 

  فراشكم أحد تكرىونو، فإف فعلن فاضربوىن ضربا غَت مّبح".

 .139كالضرب غَت ا١تّبح ىو الضرب غَت الشديد، الذم ال يًتؾ أثرا      
أديب زكجتو على ما جرل قولو سابقا فإنو صورة كإف البحث ُب مسألة الطبيعة القانونية ٟتق الزكج ُب ت      

بسبػبو أجاز ا١تشرع  140من صور إستعماؿ اٟتق بوصفو أحد أىم أسبػاب اإلباحة، كوهنا ٖتػقق صاٟتا عاما
، 141القياـ ّٔا دكف مانع قانو٘ب كوهنا تنزع عن الفعل اإلجرامي صفتو اإلجرامية كتعود بو إٔب أصلو من اإلباحة

 حدكد كشركط إستعماؿ ىذا اٟتق.  ـماداـ يلتز 
كإعتّب ا١تشرع اٞتزائرم أٌف الٌضرب ا١تّبح أك العنف بصفة عامة من قبل الزكج يدخل ُب مفهـو الضرر      

 من قانوف األسرة. 53/10ا١تّبر للتطليق، كىذا ما أكٌده ُب نص ا١تادة 
الفصل كانية تقدٙب شكول كىذا بنص  ىو نفس ا١تفهـو الذم أتى بو ا١تشرع التونسي كأضاؼ إليو إمو     
سن عشرتو كيتجٌنب إٟتاؽ الضرر  ـ.أ.ش 23 على  أنٌو "على كٌل كاحد من الزكجُت أف ييعامل اَلخر ك٭تي

  .بو..." كٯتكن للزكجة تتٌبع زكجها الذم ييسيء معاشرهتا، إٌما بالتشكي ضده جزائيا أك ٔتقاضاتو مدنيا

ءة تشٌكل جرٯتة يعاقب إذا كانت اإلسا اٞتمهورية فعلى ا١تستول اٞتزائي، ٯتكنها رفع شكول إٔب ككيل   
 ٯتكنها رفع دعول ُب الطبلؽ للضرر تسمح ٢تا بطلب التعويض عن الضررين ا١تادم كما القانوف عن إرتكأّا.

من  31الفصل  على أحكاـ كا١تعنوم، مع إمكانية طلب التعويض ا١تادم ُب قالب جراية عمرية باإلعتماد
 .ـ.أ.ش

                                                           
 .73بارش سليماف، ا١ترجع السابق، ص.   - 137
 .126، ص. 2005، د.ـ.ج، اٞتزائر، 1، ج 5عبد ا سليماف، شرح قانوف العقوبات، القسم العاـ، ط  - 138
 .515 -514، ص. 1986، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 1، ج 1عبد القادر عودة، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي، ط    -139
كىذا اإلتساع ُب آّاؿ يعكس ديناميكية قانوف العقوبات  كفاعليتو كقدرتو على التأثر ُب آّتمع  ريزداد ٣تاؿ إستعماؿ اٟتق يوما بعد أخ -140

 كالتأثَت فيو، كموافقتو ٟتاجات كمصاّب األفراد ا١تخاطبُت بأحكامو.  
 .47 ، ص.٤1962تمود ٧تيب حسٌت، أسباب اإلباحة ُب التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية، القاىرة،   -141
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جانفي 12ك ىذا ما ذىبت إليو ا١تمارسة القضائية باٞتزائر ، ك٦تا جاء بقرار آّلس األعلى الصادر بتاريخ     
بأنو "حيث حقا أنو من ا١تقرر شرعا أف تطليق ا١ترأة على زكجها من غَت أف تأت بأسباب شرعية اليت  1987

 -أف تثبتها بأدلة كحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية. ك١تا كاف من الثابت تعتمد عليها كمن غَت 
أف ا١تطعوف ضدىا أقامت دعول ّٔدؼ تطليقها من زكجها بناء على أنو يهينها أكيسيء  -ُب قضية اٟتاؿ 

جديد القضاء  إليها دكف أف تدعم أقوا٢تا بأم دليل، فإف قضاة آّلس بإلغائهم اٟتكم ا١تستأنف لديهم، كمن
بتطليقها خرقوا النصوص الفقهية كحكموا دكف دليل. كمىت كاف كذلك إستوجب نقض القرار ا١تطعوف فيو 

"142  . 
كما أٌف القضاء اٞتزائرم ُب أكثر من مرة ٓب يعًتؼ بتقدٙب شهادة طبية لوحدىا من أجل إثبات الضرر          

الذم ينص على أنٌو: " من ا١تقرر شرعا ك  143الناتج عن ضرب الزكج لزكجتو، كىذا حسب قرار اكمة العليا
ق ال يعمل ّٔا بإعتبار أٌف الطبيب ٓب يشاىد قانونا أٌف تقدٙب الشهادة الطبية كحدىا إلثبات الضرر ُب التطلي

فاعل الضرب، كإ٪تا يشهد ٔتا يراه على جسم اإلنساف. ك من ًب فإٌف القضاء ٓتبلؼ ىذا ا١تبدأ يعٌد ٥تالفا 
 للقواعد الشرعية ك القانونية..."

ا١تتابعة اٞتزائية  باإلظافة إٔب أنو كثَت من القضايا يتم حفضها على مستول النيابة العامة كعدـ ٖتقيق      
 .144إدراؾ للسياسة اٞتزائية اليت إعتمدىا ا١تشرع اٞتزائي اٞتزائرم ُب ٛتاية الرابطة األسرية

كمن شركط إستعماؿ اٟتق كسبب لئلباحة ُب تأديب الزكجة  لنفى ا١تسؤكلية اٞتزائية أماـ التجرٙب التشريعي      
 أف تتوافر الشركط التالية: 

 وجـود الحـق: -1

  -يوجد اٟتق إذا كجدت مصلحة القانوف كمن ٍب يقرر ٛتايتها العتبارات يقدرىا كوهنا جدير باٟتماية     
كطبيعة العبلقات األسرية. كىذا يعٌت بقوؿ آخر أف ا١تشرع عندما يقرر للزكج إستعماؿ حق تأديب أفراد 

سرة  ُب حفظ كحدهتا ، كذلك ٖتقيقا ١تصلحة أعم كأىم كىى مصلحة األ 145أسرتو ْتكم كونو رب األسرة

                                                           
   .46، ص. 1، عدد 1991، آّلة القضائية، 43864، ملف رقم 12/01/1987اكمة العليا، غ أ ش،  - 142
 .95، ص. 4، عدد 1991، آّلة القضائية، 52278، ملف رقم 1989 / 02/01اكمة العليا، غ أ ش،  - 143
144

 .446 ص. ،25 ملحق رقم ،25/10/2015، 1007/15نيابة اٞتمهورية،  ٤تكمة عُت كسارة ، مقرر حفظ  - 

ا١تتضمن قانوف األسرة اليت   1984جواف  09ا١تؤرخ ُب  11/ 84من قانوف  39ا١تادة  2005فّباير  27ا١تؤرخ ُب  02 -05ألغى األمر رقم  -145
طاعة الزكج كمراعاتو بإعتباره رئيس العائلة،..."، فبمقتضى ىذا اإللغاء ٓب يعد الزكج رئيس  1كانت تنص على مايلي " ٬تب على الزكجة : 

 العائلة كال تلـز الزكجة بطاعة زكجها.
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كإنسجامها كمن ٍب ٖتقيق مصلحة آّتمع الذم يستمد قوتو كصحتو اإلجتماعية من قوة كصحة ٣تموع األسر 
  .146فيو

 إلتـزام الحدود المقررة قانونا في إستعمال الحق : -2
كال  ىو حق خاص بو فقط 147إف القانوف ال يقر حقوقا مطلقة من أم قيد، فحق الزكج ُب تأديب زكجتو     

 .   ٬148توز لو أف ينيب غَته ُب ٦تارستو أيضا كلو كاف النائب من ٤تارمها كذلك ٠تصوصية العبلقة بُت الزكجُت
للزكج ُب حق التأديب سول الضرب ا٠تفيف، ٖتقيقا ١تصلحة األسرة اليت من أىم مقوماهتا توافر  حكال يبا     

 . 149ٟتفاظ على مصلحة األسرةشركط إستحقاؽ الزكجة  أف تكوف ملكة البيت  ُب أمانة ا
 إلتزام حسن النية في إستعمال الحق: -3
فحق تأديب الزكجة اليقرره ا١تشرع  بوصفو غاية بذاتو، كإ٪تا يقرره لكي يكوف كسيلة للوصوؿ إٔب ٖتقيق     

 ةغاية مشركعة، أم أهنا ال ٘تارس إال ْتسن نية، فإذا مارس الزكج ىذا اٟتق بسوء النية تًتتب عليو ا١تسؤكلي
 .   150اٞتزائية

نو يعّب عن أزمة ُب العبلقة كإخفاؽ ُب ألشخصية، إضافة إٔب ف اللجوء إٔب العنف ُب العبلقات اإلذلك، ف    
التواصل، فهو يعكس كجود عبلقات سيطرة ال تزاؿ تطبع الركابط بُت اٞتنسُت عموما، ْتيث كثَتا ما يبدك 

٦تا  لنساء،سلوؾ اكم ُب ػػػكالتح داخل األسرة ٔتجتمعاتنا ككأنو آلية من آليات الضبط الذكورمفيها العنف 
ينفي طبعا كجود ف كاف ىذا ال إك لتمييز بُت إستعماؿ اٟتق كحسن  النية أك اإلساءة ُب إستعماؿ اٟتق يفقد ا

التونسي  ا١تشرع فهي ٤تل سكوت، مثلما سكت الرجاؿأشكاؿ أخرل من العنف اليت تسلطها النساء على 

                                                           
قوانُت العقوبات العربية كالشريعة اإلسبلمية، دراسة قانونية إجتماعية، ضارم خليل ٤تمود، تفاكت اٟتماية اٞتنائية بُت الرجل كا١ترأة، ُب  - 146

 .100، ص.2008منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية، 
 فحق الزكج ُب تأديب زكجتو ىو حق مقرر ُب الشريعة اإلسبلمية كليس ُب التشريع صراحة.  - 147
 .  101ضارم خليل ٤تمود، ا١ترجع السابق، ص.  -148
149

 التكنولوجي التطبيق صعبة بعضها ُب كانت إف ك ا١تعنفة ا١ترأة ٟتماية ىامة إجراءات أضاؼ الذم الفرنسي بالقانوف االستئناس ىنا ٯتكن ك - 

 آّلة من 979 الفصل من التاسعة بالفقرة كرد ما مثل تطبيقو ٦تكن اَلخر بعضها أف ،إال العنيف الزكج ٖتركات لتعقب االلكًتك٘ب السوار مثل

 ك الزكجة من قًتابوإ كمنع الزكجية ٤تل من الزكج استبعاد ُب عريضة على إذف أك استعجإب حكم استصدار من ا١ترأة ٯتكن الذم ك الفرنسية ا١تدنية
 . للتجديد قابلة أشهر أربعة ١تدة يتخد كقيت ٛتائي إجراء كىو الزكجة من طلبو من ساعة 17 أجل ُب اإلجراء ىذا يصدر

ًب إعتماد أليات أخرم للتبليغ كالعناية بالنساء ا١تعنفات خاصة منها مركز اإلحاطة ؛ 103ضارم خليل ٤تمود،  نفس ا١ترجع ، ص.  -150
اؿ راطيات إستقبكالتوجيو التابع لبلٖتاد الوطٍت للمرأة التونسية، كمركز االستماع كالتوجيو للنساء ا١تعنفات التابع للجمعية التونسية للنساء الدٯتق

 عندما يقـو زكجها بتعنيفها. اٟتمايةطلبات 
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ا١تغريب الذم جـر صراحة كصورة من صور العنف ٓتبلؼ ا١تشرع  اإلغتصاب  الزكجي ذكر عن كاٞتزائرم
 مطركحا التساؤؿ الفعل، ٦تا جعل

ا١تعاشرة  على لزكجتو الزكج إجبار فهل الزكجية، العبلقة ظل ُب االغتصاب جرٯتة قياـ مدل إمكانية حوؿ 
 ؟  .151جزائيا  عليها يعاقب جرٯتة ٯتثل رضاىا بدكف اٞتنسية

إلتزاـ حسن النية ُب إستعمالو عموما، كما بُت  التمييز من البد كاف ٠تصوصية حق التأديب فقد كنظرا     
يتجاكز من إستعماؿ  ٢تذا اٟتق فإذا حدث ىذا التجاكز فإنو بذلك  ٮترج ىذا السلوؾ من دائرة اإلباحة إٔب 

 دائرة التجرٙب كلكن ٯتكن أف يشمل  بضركؼ التخفيف.

 المطلب الثاني
 الظـروف المخـففـة

ق اإلنساف ُب اٟتياة، حيث عاقب بشدة على جرٯتة القتل العمد ُب لقد كفل ا١تشرع اٞتنائي ا١تغاريب ح     
صورهتا البسيطة بالسجن ا١تؤبد أك باإلعداـ ُب حالة اقًتاهنا بظرؼ من ظركؼ التشديد. إال أف ا١تشرعُت 
ا١تغاربُت أخذكا بعُت اإلعتبار بعض الظركؼ اليت قد تدفع الشخص إلرتكاب جرٯتة القتل كذلك ٖتت تأثَت 

 عينة ٦تا يستدعي النظر إٔب مسؤكليتو بعُت التخفيف ُب العقاب.قول م

                                                           
151
 ا١توقف  ،اثنُت إتاىُت بُت كالقضاء التونسيُت  الفقو انقسم اإلباحة ُب أك ا١تنع ُب خاص ضمن التشريع التونسي  نص غياب أماـ - 

 اٞتنسية العبلقة ك الدبر من أم الطبيعية غَت العبلقة اٞتنسية زكجتو، الزكج عليها ٬تّب اليت اٞتنسية العبلقات من نوعُت بُت ٯتيز التقليدم

 معٌت على الفاحشة بفعل االعتداء ٞترٯتة مرتكبا الزكج يعد األكٔب اٟتالة ُب أنو ا١تاضي القرف من األكؿ النصف منذ القضاء فقو ،كاعتّب الطبيعية
كالذم جاء بإحدل حيثياتو  15711/71/7554 عدد ٖتت الصادر ألتعقئب اٞتنائي القرار القضاء فقو كمن أمثلة اٞتنائية آّلة من 112 الفصل

 على الشرعية يضفي الزكاج عقد أف ضركرة ا١تتضررة ك الفاعل بُت زكاج عقد بوجود تنمحي ال اٞتنائية آّلة من 112 الفصل بأف جرٯتة

 بالسلطة الزكج ٯتد الزكاج عقد أف اعتبار ٯتكن ال أنو كما اٞتنسي الشذكذ قانونا يؤطر ال ك سواىا دكف الزكجُت بُت الطبيعية اٞتنسية العبلقات

 على بالقوة زكجتو إجبار الزكج من التقليدم االٕتاه ىذا موقف ىو فما كزكجُت الطبيعية عبلقتهما خارج زكجتو جسد على األدبية ك ا١تادية

 ؟ ا١تكاف الطبيعي من لكن الوطء
 مادية آثار من العقد ىذا عن يًتتب ما كل على قرينة يعتّب الزكج عقد إبراـ أف إعتبار على القضاء فقو ك الفقهاء أٚتع النص سكوت أماـ   

 بأنو اٞتا٘ب علم ُب ا١تتمثلة ك اإلجرامية النية النتفاء االغتصاب جرٯتة انتفاء برركا كما اَلخر الطرؼ مع جنسية عبلقة إقامة أ٫تها لعل قانونية ك

 بالعنف اعتداءا القوة باستعماؿ لزكجتو الزكج مواقعة الفقهاء بعض اعتّب كقد حق استعماؿ بصدد فهو جزائيا عليو يعاقب ٤تظور بفعل يقـو

 زكجها ٘تكُت ىي الزكاج عقد إياىا ٛتلها اليت الزكجة كاجبات أككد من أف التونسيوف الفقهاء كاعتّب. اغتصابا يعتّب ال أنو غَت عدليا تتبعو ٯتكن

 الزكاج. موضوع ىو الواجب ىذا إف بل مضاجعتها من
 إذ كاسعا تأكيبل اٞتنائية آّلة من 111 ليؤكؿ الفص اٟتديث ا١توقف فإف  لزكجتو الزكج اغتصاب ٬تـر ال الذم التقليدم االٕتاه ىذا كاف فإف

 ُب كاملة حرية للزكج يبيح ال الزكاج أف إذ اٞتا٘ب ىو الزكج يكوف أف ٯتكن ك " بدكف رضاىا أنثى كاقع من كل " مطلقة عبارة ا١تشرع إستعمل
 حسن لواجب مناُب القوة باستعماؿ ك غصبا االتصاؿ أف على عبلكة زكجها ٕتاه حىت حرمة ٞتسدىا تبقى إ٪تا زكجتو ُب جسد التصرؼ

 .الزكج على اموؿ ا١تعاشرة
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كإف الظركؼ ا١تخففة ىي أسباب مًتككة لتقدير القاضي ٗتولو حق ٗتفيض العقوبة ُب اٟتدكد اليت عينها    
القانوف. بنظره إٔب كل ما يتعلق ٔتاديات العمل اإلجرامي كبشخص آّـر  كٔتن كقعت عليو اٞترٯتة ككذلك كل 

 .152ا أحاط ذلك العمل كمرتكبو كالضحية من مبلبسات كظركؼم
من ؽ.ع على أنو يستفيد من األعذار  277ككفق نظرة ا١تشرع اٞتزائي اٞتزائرم ، فقد نص با١تادة      

ا١تخففة اٞتا٘ب الذم إرتكب جرٯتة القتل من ٗتفيض العقوبة قانونا كبصفة إلزامية، كاألعذار ٗتتلف عن حالة 
 .153الدفاع الشرعي فإذ توافرت شركطو نبحث عن مدل إنطباؽ العذر

رائم الواقعة على نظاـ األسرة تقدٯتو ٯتكن عرض أىم صور ظركؼ التخفيف ُب اٞت قكبناء على ما سب    
 ضمن التشريعات ا١تغاربية كفق ما يلي : 

 الفـرع األول
 جريمة قتل الطفل حديث العهد بالوالدة

لقد راعى ا١تشرعُت ا١تغاربُت صفة األمومة ُب جرٯتة قتل الطفل اٟتديث العهد بالوالدة ا١تنصوص عليها ُب      
ـ.ج.ـ. كأماـ اإلختبلؼ البُت ُب من  397رة الثانية كالفصلؽ.ع.ج الفق 261ك نص ا١تادة  259ا١تادة 

حاالت جرائم القتل، ٓب ٬تد ا١تشرع اٞتنائي ا١تغاريب بدا من تنويع اٞتزاءات ا١تستحقة كفق ما يقتضيو مبدأ 
اليت تعتّب من اٟتوادث النادرة، ذلك أف  155. كما ىو الشأف ُب حالة قتل األـ لطفلها الوليد154تفريد العقاب

عاطفة األمومة تطغى على النساء بصفة عامة فمن النادر أف تتجرأ أـ على قتل كليدىا، إال إذا قاـ لديها 
 .156سبب أدل ّٔا إٔب اإلقداـ على قتل كليدىا

اعية كالنظرة السيئة للمرأة كمن بُت األسباب اليت قد تدفع ا١ترأة إٔب قتل كليدىا، الضغوط النفسية كاإلجتم    
اليت ٖتمل إبن غَت شرعي، كما يلحق ّٔا من عار ، أك بدافع الشفقة كالرٛتة إذا كاف الوليد مشوه ا٠تلقة أك 

 .157لرغبة األـ ُب قطع عبلقتها هنائيا بزكجها الذم طلقها مثبل
                                                           

 .664ا١ترجع ، ص.  نفس جندل عبد ا١تلك،   - 152

153
 من ؽ.ع. 283من ؽ.ع اٞتزائرم   فتيخفف العقوبة طبقا لنص ا١تادة  277الذم جاء بو نص ا١تادة  كمثاؿ ذلك العذر   - 

 .74، ص.2001، 89-88، فلها الوليد، ٣تلة ااكم، عددعبد اٟتفيظ بلقاضي، جرٯتة قتل األـ لط - 154
ـ تضارب كجهات نظر الفقهاء ُب ٖتديدىا، كبالرجوع إٔب آراء ٓب ٭تدد ا١تشرع ا١تغريب الفًتة اليت يعتّب الطفل فيها كليدا ١تا فتح الباب أما -155

منذ انفصالو من الرحم بكيفية تسمح بتوجيو االعتداء إليو مباشرة حىت كلو  397/2بعض الفقهاء ٧تده يعتّب الطفل كليدا يسرم على قتلو الفصل 
 كاف اٟتبل السرم ٓب يقطع بعد.

 .27أٛتد أجوييد، ا١ترجع السابق، ص.  - 156
 .68أٛتد ا٠تمليشي، ا١ترجع السابق، ص.   - 157
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 تقتل كليدىا سواء كانت فاعلة كعلى كل حاؿ، فقد إرتأ ا١تشرع اٞتنائي ا١تغريب ٗتفيف عقوبة األـ اليت     
 .158ـ.ج.ـ 397أصلية أك مشاركة إذ تعاقب بالسجن من ٜتس إٔب عشر سنوات طبقا للفصل 

ُب حق األـ سواء كانت فاعلة أصلية أك   259كمثلو ا١تشرع اٞتزائرم إذ قرر عقوبة ٥تففة ٔتوجب ا١تادة       
 من عقوبة اإلعداـ. بنصها   "كمع ذلك شريكة كذلك بالسجن من عشرة سنوات إٔب عشرين سنة بدال

تعاقب األـ سواء كانت فاعلة أصلية أك شريكة ُب قتل ابنها حديث العهد بالوالدة بالسجن ا١تؤقت من عشر 
 سنوات إٔب عشرين سنة على أف ال يطبق ىذا النص على من سا٫توا أك إشًتكوا معها ُب إرتكاب اٞترٯتة".  

 مدة بالسجن تعاقب"  من ـ.ج.ت بنصها   211 الفصللدل ا١تشرع التونسي  بكىو نفس اٞتزاء ا١تقرر      

 . كالدتو إثر أك كالدتو ٔتجرد ١تولودىا القاتلة األـ أعواـ عشرة
كتتحقق اإلستفادة من ظركؼ التخفيف ضمن التشريع اٞتزائرم ُب ىذه اٞتناية ٔتجموعة من الشركط       

تتوافق كشركط التجرٙب بالتشريعات ا١تغاربية األخرل، ىذه الشركط فصل فيها القضاء اٞتزائرم كفق ما قضى بو 
" تتحقق جناية قتل الطفل حديث العهد بالوالدة من قبل أمو اٞتناية   159 1981أفريل  21آّلس األعلى ُب

 من ؽ.ع، بقياـ األركاف التالية:  2الفقرة  261ك  259ا١تنصوص كا١تعاقب عليها ُب ا١تادتيػن 
 أف يولد الطفل حيا.  - 1
 أف تقـو اٞتناية بفعل يؤدل حتما إٔب كفاة ا١تولود كعدـ ربط حبلو السرم. - 2
 اٞتانية: أف تكوف أـ آٍّت عليو. صفة  -3
 القصد اٞتنائي".     -4

 كىي نفس الشركط ا١تتطلبة ضمن التشريع ا١تغريب كتفصيل ىذه العناصر على ٨تو مايأتى  :      
٬تب أف يولد الطفل حيا كإثبات حياة الطفل تكوف على عاتق النيابة العامة، فا١تهم ىو أف يعيش بعد   -1 

كاحدة، كٖتديد اللحظة اليت يكوف فيها الطفل حديث العهد بالوالدة ىي مسألة تقديرية  ةكالدتو كلو دقيق
. أم أف ا١تشرع 160فيعاقب القاتل إذا أزىق ركح الطفل أثناء تلك الفًتة القصَتة كاليت كاف فيها الطفل حيا
 . 161دةتطلب عنصرا مفًتضا ُب ىاتو اٞتناية كىو أف ينصب القتل على طفل حديث العهد بالوال

                                                           
 أف فيهما إال ا١تفصلة األحواؿ حسب على ، 393 ك 392 الفصلُت ُب ا١تقررة بالعقوبات يعاقب كليدا طفبل عمدا قتل "من397 الفصل - 158

 مشاركيها كال على النص ىذا يطبق كال .عشر إٔب سنوات ٜتس من تعاقب بالسجن كليدىا، قتل ُب مشاركة أك أصلية فاعلة كانت سواء األـ،

 معها. ا١تسا٫تُت على
 .70، ص.2، عدد 1983، نشرة القضاة، 24442ملف رقم  ،21/04/1981، ٣1تلس أعلى،غ.ج.  -159
 .34بن شيخ اٟتسُت، ا١ترجع السابق، ص.   -160
 .70 -68، ص. 2008عبيدل الشافعي، الطب الشرعي كاألدلة اٞتنائية، دار ا٢تدل عُت مليلة، اٞتزائر،  -161
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أف تقـو اٞتناية بفعل إ٬تايب من شأنو إحداث الوفاة، أك بفعل سلٔب يؤدم حتما إٔب كفاة  ا١تولود. كقد  -2
بأنو " ُب جرٯتة القتل العمد يكوف اٞتا٘ب 1983جانفي  04جاء ُب قرار آّلس األعلى اٞتزائرم  الصادر ُب 

عن كفاة  آٍّت عليو مىت كانت النتيجة كىى الوفاة مرتبطة بنشاطو إرتباط كثيقا اليسمح ُب الًتدد ُب  مسؤكال
القوؿ بأف ىذا النشاط ىو السبب ا١تباشر ُب حدكث ا١توت سواء حصل القتل بفعل اٞتا٘ب أك كقع بطريقة 

عن قطع اٟتبل السرم ليموت طفلها  سلبية  كىو مايسمى بالقتل بالًتؾ أكباإلمتناع كاألـ اليت امتنعت عمدا
حديث العهد بالوالدة ، فمات ألف كفات ا١تولود مرتبطة بإمتناع أمو عن القياـ بواجبها إرتباط السبب 

 .162با١تسبب"
أف تكوف اٞتانية أمان للمجٍت عليو بإعتباره الغاية اليت جاء من أجلها ٗتفيف العقاب. أما فيما ٮتص  -3 

فإف كصف ا١تولود حديثا ال أثر لو إطبلقا على جسامة العقوبة. كمن تطبيقات ذلك ما  ا١تتهمُت من غَت األـ،
من قانوف العقوبات اٞتزائرم على أنو " ال تؤثر الظركؼ الشخصية اليت ينتج  2فقرة  44نصت عليو ا١تادة 

بو ىذه الظركؼ"  عنها تشديد أك ٗتفيف العقوبة أك اإلعفاء منها إال بالنسبة للفاعل أك الشريك الذم تتصل
من ؽ.ع.ج لتؤكده صراحة بأنو ال يطبق ظرؼ  2الفقرة  261كىذا ىو ا١تبدأ العاـ كما جاءت بو ا١تادة 

 .163التخفيف على ا١تسا٫تُت، ألنو ظرؼ شخصي لبلـ، ألهنم مرتكبوف ٞترٯتة القتل بصورة مستقلة
على أنو " يعاقب القانوف األـ اليت  164لىكمن التطبيقات القضائية ُب ذلك ما جاء ُب قرار آّلس األع       

قتلت طفلها حديث العهد بالوالدة ال بالعقوبة ا١تقررة للقتل العمد كإ٪تا بعقوبة ٥تففة ىي السجن ا١تؤقت من 
عشر سنوات إٔب عشرين عاما غَت أنو اليستفيد من ىذا العذر ا١تخفف غَتىا ٦تن سا٫توا أك اشًتكوا معها  

 من قانوف العقوبات". 2الفقرة  261ألحكاـ ا١تادة كالزكج مثبل كذلك طبقا 

، من جنوف ةاٞتزائية إذا ما كانت األـ ُب إحدل حاالت إمتناع ا١تسؤكلي ةكمن ٍب فإنو ُب إطار ا١تسؤكلي      
أك إكراه، فإف ىذه األحكاـ ال٘تتد إٔب ا١تسا٫تُت معها. كما ال يستفيد ا١تسا٫توف مع األـ ُب إنقضاء الدعول 
العمومية الرامية إٔب تطبيق العقوبة عليها أك من األعذار إذا توافرت فيها كىذا تطبيق أخر ١تبدأ إستقبللية 

 التجرٙب .   

                                                           
 القضائي ُب ا١تواد اٞتزائية. د، مقتبس عن جيبلٔب بغدادم، اإلجتها30100، ملف رقم 1983/ 01/ 04، ٣1تلس أعلى، غ.ج  - 162
 .68عبيدل الشافعي، ا١ترجع السابق، ص.   -163
  .371، مقتبس عن جيبلٔب بغدادم، ا١ترجع السابق، ص. 69053ملف رقم  ،1990/ 07/ 24، 1اكمة العليا،غ.ج   -164
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ـ.ج.ـ على استفادة األـ القاتلة لوحدىا  397يب نص صراحة من خبلؿ الفصل كإف ا١تشرع اٞتنائي ا١تغر      
. فقد جاء النص عاما 165من ىذا العذر ا١تخفف للعقوبة دكف استفادة مشاركيها أك ا١تسا٫تُت معها ُب القتل

 كمن ٍب فاألـ تستفيد من عذر التخفيف سواء كاف الوليد شرعيا أك غَت شرعي.
ٞتنائي ا١تغريب قد ساير التشريع اٞتنائي الفرنسي الذم يقرر ىذا العذر سواء كاف قتل كبذلك يكوف ا١تشرع ا   

، على خبلؼ بعض التشريعات العربية اليت ٘تتع األـ ّٔذا العذر مىت  166األـ لولدىا كمهما كانت البواعث دنيئة
. كال تكتمل 167 كاللبنا٘بكاف القتل اتقاء للعار فقط كما ىو الشأف بالنسبة لقانوف العقوبات السورم الكوييت

 ىذه األركاف إال بتوافر القصد اٞتنائي.

القصد اٞتنائي الذم كثَت ما تثار الدفوع حوؿ توافره كيقع عبء إثبات اإلرادة اٞتنائية على عاتق النيابة  -4
 العامة. 

ذلك لتقدير قضاة  كقد يستقرء  ذلك من الظركؼ السابقة للجرٯتة كا١تصاحبة ٢تا أك التالية ٢تا، كيًتؾ      
  .نتفاء عبلقة السببية بُت الفعل كالنتيجة بصورة عامةإا١توضوع. كينتفي القصد، أم العمد، ب

كأخَتا ٩تلص إٔب أف ٛتاية الولد من القتل ُب القانوف اٞتنائي ا١تغاريب تبقى قاصرة ألنو  ٓب ٭تدد ما ىو      
الولد، أم مرحلة إبتداء الولد كمرحلة إنتهائها، ك لكوف ا١تشرع كذلك أخذ بالباعث كعػذر قانػو٘ب مهما كانت 

      صورة ٗتفيف العقاب ُب حالة التلبس ّتـر الزنا ؟نية آّـر . فهل أخذ ا١تشرع ا١تغاريب بالباعث كعذر ُب

 الفـرع الثاني
 صورة تخفيف العقاب في حالة التلبس بجرم الزنا 

منح ا١تشرعوف ا١تغاربيوف  الزكج الذم يقـو بقتل أك ضرب أك جرح زكجو أكشريكو أثناء مفاجأتو لو ُب      
168ه اٞترٯتة٢تذ ةحالة تلبس بالزنا عذرا ٥تففا للعقوبة ا١تقرر 

ك٦تا جاء ُب ذلك ضمن التشريع اٞتزائرم ما نصت  
ؽ.ع بقو٢تا " يستفيد مرتكب القتل كاٞترح كالضرب من األعذار إذا إرتكبها أحد الزكجُت  279عليو ا١تادة 

من  418الفصل  على شريكو ُب اللحظة اليت يفاجئو فيها ُب حالة تلبس بالزنا". ك على الزكج اَلخر أك

                                                           
 .٦118تدكح خليل، اٞترائم ا١تاسة ْتق الطفل ُب اٟتياة كالسبلمة البدنية،ا١ترجع السابق، ص.  -165
  .180 ص.،2000-1999رجاء ناجي، قتل الرأفة أك ا٠تبلص، رسالة دبلـو الدراسات العليا،كلية اٟتقوؽ أكداؿ، الرباط،السنة اٞتامعية -166
 1989 ىبلٕب عبد ا أٛتد، اٟتماية اٞتنائية ٟتق الطفل ُب اٟتياة بُت القانوف الوضعي كالشريعة اإلسبلمية دار النهضة العربية، القاىرة ، -167

 .308ص. 
 .93عبد العزيز سعد ، اٞترائم الواقعة...، ا١ترجع السابق، ص.   -168
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أصبح يتوفر عذر ٥تفض للعقوبة ُب جرائم القتل أك اٞترح أك الضرب إذا ارتكبهما أحد  ْتيث 169ـ.ج.ـ
 .الزكجُت ضد الزكج اَلخر ك شريكو عند مفاجأهتما متلبسُت ّترٯتة ا٠تيانة الزكجية

ى كأعتّب ا١تشرعوف ا١تغاربيوف  ىذا الظرؼ ٥تففا للعقوبة مراعاة منو ٟتالة الزكج إذ أنو سيفقد سيطرتو عل   
نفسو ١تا ٭تسو من طعن ُب شرفو كقد يقدـ على فعلو دكف إدراؾ تاـ منو.٦تا يشكل نوع من اإلستفزاز ىذا 
اإلستفزاز ٮتلق لدل الزكج أك الزكجة حالة نفسية ال ٘تكن من التفكَت ا٢تادم كال تدع  أم قدر من 

 .170اإلختيار

يف ضمن ىذه اٞترٯتة كفق ما جاءت بو كٯتكن حصر الشركط الواجب توافرىا لئلستفادة من عذر التخف   
من ؽ.ع .جكوهنا ال ٗتتلف فيما إشًتطتو من أركاف التشريعات ا١تغاربية ُب ىذا ا٠تصوص كما  279ا١تادة 
 يلي:

من ىذا العذر أم شخص مهما كانت درجة قرابتو بالزا٘ب اذ ٓب يكن  دكجوب قياـ رابطة زكجية كال يستفي  
. عندما 172مبدأ ا١تساكاة بُت الزكجُت ُب اإلستفادة على أساس عذر اإلستفزاز. ك أف ا١تشرع  قد حقق 171زكجا

 يضبط الزكج زكجتو متلبسة ّترٯتة الزنا أك العكس.
باإلضافة إٔب إشًتاط توافر كضع أك حالة التلبس ّترٯتة الزنا، كيكوف ذلك من خبلؿ مفاجأة أحد الزكجُت    

زكج من ٗتفيف العقاب إذا قتل زكجتو اليت يعلم سوء سلوكها أك لآلخر ُب حالة تلبس بالزنا، فبل يستفيد ال
 لشكو ُب سلوكها.

ٍب ىناؾ حالة إرتكاب فعل القتل ُب اٟتاؿ. اذا يشًتط أف يرتكب الزكج فعل القتل فور مفاجأتو لزكجتو     
بنصها " ُب اللحظة اليت يفاجئو فيها ..." إذ يرتبط  279حاؿ إرتكأّا لفعل الزنا كىذا من خبلؿ نص ا١تادة 

ىذا الشرط بعلة التخفيف كىى حالة الوضع النفسي الذم يوجد فيو الزكج الذم يفاجئ زكجتو ا١تتلبسة بالزنا 
من ٗتفيف العقاب إذ قتل الزكج زكجتو اليت   ةٓب يعد ىناؾ مّبر لبلستفاد أك العكس، فإذا زالت حالة االنفعاؿ

 .173لبسة بالزناكانت مت

                                                           
الزكجُت ضد الزكج اَلخر كشريكو عند  جرائم القتل أك اٞترح أك الضرب، إذا ارتكبها أحدعذر ٥تفض للعقوبة ُب  يتوفر "418الفصل   -169

 .الزكجية مفاجأهتما متلبسُت ّترٯتة ا٠تيانة
 .15، ص. 2008ا١تغرب،  دار السبلـ، ،1رجاء ناجى ا١تكاكم، العنف األسرم ُب الشرع اإلسبلمي، ط   -170
، دار الثقافة للنشر، 1رائم الواقعة على األخبلؽ كاَلداب العامة كاألسرة، دراسة ٖتليلية مقارنة، ط السعيد كامل، شرح قانوف العقوبات، اٞت - 171

 .198، ص. 1994عماف، 
 . 119 -118، د ـ ج، اٞتزائر، ص. 1989، 2 طاإلعتداء على العرض ُب القانوف اٞتزائرم كا١تقارف،  م٤تمد رشاد متوٕب، جرائ  -172
 .96.السابق، صحسُت فر٬تة، ا١ترجع   -173
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من ؽ.ع كجب ٗتفيف عقوبة القتل العمد إٔب اٟتبس حسب التصنيف الذم  283كتطبيقا لنص ا١تادة     
 جاءت بو نفس ا١تادة على النحو اَلٌب:

 اإلعداـ أك السجن ا١تؤبد.  ااٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات إذ تعلق األمر ّتناية عقوبته -1
 ذا تعلق األمر بأية جناية أخرل .اٟتبس من ستة أشهر إٔب سنتُت إ -2
 اٟتبس من شهر إٔب ثبلثة أشهر إذا تعلق األمر باٞتنحة  -3

ك٬توز عبلكة على ذلك اٟتكم على اٞتا٘ب با١تنع من اإلقامة، من ٜتس سنوات على األقل إٔب عشرة سنوات 
من التشريع ا١تغريب كفق  على األكثر ُب اٟتالتُت األكٔب كالثانية. كتطبق نفس ٗتفيضات العقوبة ا١تقررة ض

 :إٔب ٗتفض العقوبات فإف القانو٘ب، العذر يثبت "عندما423 الفصل

 .ا١تؤبد السجن أك قانونا باإلعداـ عليها ا١تعاقب اٞتنايات ُب ٜتس إٔب سنة من اٟتبس -1 

 .األخرل اٞتنايات ٚتيع ُب سنتُت إٔب أشهر ستة من اٟتبس - 2

 .اٞتنح ُب أشهر ثبلثة إٔب شهر من اٟتبس  - 3
 أيضا ٭تكم أف ٬توز السابق، الفصل من (2 )ك (1 ) الرقمُت ُب إليها ا١تشار اٟتاالت ُب" 424 كالفصل     

 .عشر إٔب سنوات ٜتس من اإلقامة من با١تنع اٞتا٘ب على
غَت أنو ٯتكن أف تثار مسألة إستفادة الزكجة كشريكها من العذر ا١تخفف نتيجة دفاعهما عن نفسيهما     

ضرب شديد أك أهنما ارتكبا جرٯتتهما  ضد فعل الزكج باعتبار أهنما ارتكبا جرٯتتهما لدفع ضرر تعرضهما إٔب
174دفاعا عن حياهتما أك سبلمة جسمهما طبقا لقواعد  الدفاع الشرعي 

ذ قػتل الػزكج. ككأثر لقتل الزكج لن إ 
تتحرؾ الدعول العمومية عن جرٯتة الزنا باعتبار أف ٖتريكها يتم بناء على شكول الزكج طبقا ١تا ىو مستوجب 

 قانونا  دكف كرثتو.
كىناؾ من الفقو من دعى إٔب أف يًتؾ تقدير حالة اإلنفعاؿ اليت يوجد فيها الزكج ا١تخدكع كٟتظة مفاجئتو     

  .175كجتو متلبسة بالزنا أك العكس، للقاضي اٞتنائي ال للمشرع اٞتنائيلز 
 القانونية األعذار ألغى كاٟتاالت ضمن التشريع التونسي كونو  عكال ٣تاؿ للخوض ُب تفاصيل ىذه األكضا    

 لدل زكجتو يقتل الذم للزكج ٥تففة عقوبة يقر كاف الذم ـ.ج ك من قدٙب111 بالفصل عليها ا١تنصوص

                                                           
 من قانوف العقوبات " يدخل ضمن حاالت الضركرة اٟتالة للدفاع ا١تشركع: 40تنص ا١تادة  -174

 القتل أك اٞترح أك الضرب الذم يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أك سبلمة جسمو... -      
 الفعل الذم يرتكب للدفاع عن النفس ." -      
 . 17ص .األمُت البشرل، ا١ترجع السابق،عباس أبو شامة ٤تمد   - 175
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 عدد القانوف ٔتقتضى ذلك ك الشرؼ ّترائم يسمى ما بتونس منعدما فأصبح الزكجية الزنا ٔتحل ٞترٯتة اقًتافها

 .1997جويلية  17 ُب ا١تؤرخ 11
كبناء على السابق تفصيلو نعتّب أف األمر ٓب يقتصر على صورة ٗتفيف العقاب على اٞتا٘ب ضمن جرائم      

تشديد العقاب ُب باقي اٞترائم ا١تاسة ّٔا، كفق معيار الرابطة األسرية كظرؼ األسرة، بل يصل األمر إٔب درجة 
 مشدد للعقوبة.

 المطلب الثالث
 الـرابطة األسرية كظرف مشّدد للعقوبـة 

كالوقائع اليت إذا ما اقًتنت باٞترٯتة شددت عقوبتها كسواء أبقت  ا١تبلبسات تلك لظركؼ ا١تشددةتعد ا    
 كاليت ٕتد تطبيقاتو  ضمن اٞترائم ا١تاسة باألسرة. 176غَتت من كصفهااٞترٯتة أك  على كصف

إذٓب يقتصر ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية لؤلسرة  على إفراد العقاب مثلما يفرض عن باقي اٞترائم ، كإ٪تا سعى     
ا منو على حرصا١تشرعوف ا١تغاربيوف  إٔب تقرير ضمانة أخرل ٘تثلة ُب تشديد العقاب ُب الػجرائم الػماسة ّٔا، 

 العبلقات على الكامل االحػػًتاـ يضفي أف ُب منو كرغبة، الركابط األسرية ضركرة ٖتسُت كضماف ٘تاسك كل 

الزكجية، خاصة ما تعلق منها باٞترائم ا١تاسة بالسبلمة اٞتسدية )الفرع األكؿ (نظرا ٠تطورهتا  ك األسرية
شرؼ كاالعتبار)الفرع الثا٘ب(  ليتعدل ٣تاؿ تشديد كفضاعتها على اإلسقرار اإلجتماعي كاٞترائم ا١تاسة بال

العقاب ُب جرائم اإلخػبلؿ ْتقػػوؽ األكالد )الفرع الثالث(  ىذا با١تقارنة بباقي اٞترائم اٟتاصلة بُت األفراد 
 خارج العبلقة األسرية. 

 الفرع األول
 الجرائم الماسة بالسالمة الجسدية 

إلعتبارا أ٫تية الرابطة األسرية بُت اٞتا٘ب كالضحية، جاعبل منها ظرفا  ا١تغاريب تدخل ا١تشرع اٞتزائي       
مشددا للجرٯتة يًتتب عليها تشديد العقوبة ا١تقررة ٢تا، إذ على القاضي عند ٖتديده للجزاء أخذ ىذه الرابطة 

 بعُت التقدير ُب اٞترائم اَلتية: 
 

 

                                                           
176
 .45، ص. 2000 ،الرباط ،القانوف اٞتنائي ا٠تاص ،مبارؾ السعيد بلقائد   -  
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 أوال
 جــريمـة القتــل

للخطورة   غاربية بعقوبة مشددةالتشريعات ا١ت خصتهاكما  177على ٖترٯتها كىي جرٯتة إتفقت كل األدياف    
اإلجرامية الكامنة ُب نفسية القاتل، كنتعرض ُب ىذا اٞتانب إٔب كضعُت ك٫تا حالة الوضع الذم يكوف فيو 
 الضحية أحد األصوؿ، كالوضع الثا٘ب ما يتعلق بكوف ٤تل اٞترٯتة أحد الفركع كمعرفة درجة تشديد العقاب

 كاٟتكمة من ذلك.ٍب اإلشارة إٔب أثر العقوبة على الرابطة الزكجية تشديدا ُب حالة القتل.
 / حالة قتل األصول 1

ؽ.ع ا١تسلط لعقوبة اإلعداـ، ُب حق كل  261أكد على ىذا الوضع ضمن التشريع اٞتزائرم  نص ا١تادة     
ا١تقصود ّٔذه اٞترٯتة بقو٢تا "قتل األصوؿ ىو ؽ.ع  258من أرتكب جرٯتة قتل األصوؿ، كقد بينت ا١تادة 

إزىاؽ ركح األب أك األـ أك أم من األصوؿ الشرعيُت " أم ىي اٞترٯتة اليت يقـو فيها األبناء أك األحفاد بقتل 
آبائهم أك أمهاهتم أك أجدادىم أكجداهتم، كال تنطبق على زكج األـ أك زكجة األب ألهنم ليسوا من األصوؿ 

  .178الشرعيُت

من ـ.ج.ـ  396لفصل با كمن  بُت حاالت التجرٙب ضمن التشريعات ا١تغاربية  ما أكرده ا١تشرع ا١تغريب      
 .من قتل عمدا أحد أصولو يعاقب باإلعداـبنصها  " 

فيشًتط لتقرير العقوبة أف يكوف القاتل فرعا من فركع الضحية، كىذا ما أكده القضاء اٞتزائرم بقرار     
بأف" من ا١تقرر قانونا أف قتل األصوؿ ىو إزىاؽ ركح األب أك األـ أك أم مػػن األصوؿ  179اكمة العليا

الشرعيُت.ك١تا كانت صفة الشرعية منعدمة لدل شخص األب فبل ٭تق لو االحتجاج ْتق ٤تمي قانونا 
 التعويض كالتأسيس كطرؼ مد٘ب.  كا١تطالب

                                                           
ا آخىرى كىالى يػىٍقتػيليوفى اإلكمنها الدين ا -177 حىرَّـى  اليتلنػٍَّفسى سبلمى كُب ىذا اٞتانب، يقوؿ سبحانو كتعأب ُب كتابو " كىالًَّذينى الى يىٍدعيوفى مىعى اللًَّو إًلىػهى

، ، اَليةحىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىٌق ذاًلكيٍم كىصَّػاكيٍم ًبًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى "  اليتكقولو تعأب " كىالى تػىٍقتػيليوٍا النػٍَّفسى  الفرقاف؛ سورة 68، اَلية ،اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىٌق "
نَّمي األنعاـ؛ كمن اَليات القرآنية آٌّرمة ٢تذا الفعل الشنيع كذلك قولو تعأب  " كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّتػىعىٌمدان فىجىزىاؤيهي  سورة151 اًلدان ًفيهىا كى  جىهى غىًضبى خى

ابان عىًظيمان " نىا عىلىى  سورة 93،  ، اَليةاللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذى تىبػٍ ًإٍسرائيلى أىنَّوي مىن قػىتىلى نػىٍفسان ًبغىٍَتً   بٍتالنساء؛ كقولو تعأب " ًمٍن أىٍجًل ذاًلكى كى
يعان " نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ُب األٍرًض فىكىأى٪تَّىا قػىتىلى النَّاسى  ثػىنىا كحديث النٔب صل ا عليو كسلم   .ا١تائدة سورة 32،  ، اَليةٚتًى ثػىنىا عيمىري ٍبني حىٍفصو حىدَّ حىدَّ

ثػىنىا اأٍلىٍعمىشي عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن ميرَّةى عىٍن مىٍسريكؽو عىٍن عىٍبًد اللًَّو قىاؿى  ـي اٍمرًئو ميٍسًلمو يىٍشهىدي أىٍف الى الى  "ًو كىسىلَّمى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىيٍ  أىيب حىدَّ لُّ دى ٭تًى
ثو النػٍَّفسي بًالنػٍَّفًس كىالثػَّيّْبي الزَّا٘ب كىاٍلمىا يًن التَّارًؾي لًٍلجىمىاعىةً  رًؽي إًلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأى٘بّْ رىسيوؿي اللًَّو ًإالَّ بًًإٍحدىل ثىبلى  ".ًمٍن الدّْ

 .40، ص. 1983إسحاؽ إبراىيم منصور، شرح قانوف العقوبات اٞتزائرم، جنائي خاص، د.ـ.ج، اٞتزائر،   - 178
، 2، قانوف العقوبات، النص الكامل للقانوف كا١تدعم باالجتهادات القضائية، ط 183365، قرار رقم 25/07/2000اكمة العليا،غ.ج،  -179

 .  165، ص. 2002
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ويضات غَت متوفرة ػ ُب قضية اٟتاؿ ػ ٦تا يتعُت التصريح كعليو، فإف صفة التقاضي أماـ ااكم للمطالبة بالتع
 بعدـ قبوؿ الطعن."

قرابة اٟتواشي فبل تؤلف الظرؼ  القرابة ا١تباشرة أما كيًتتب على ذلك أف القرابة اليت ٬تب توافرىا ىي     
لعقوبة ُب ك٢تذا فبل سبيل لتشديد ا، 180ضمن التشريع ٞتزائرم  ؽ.ع 258عليو ُب ا١تادة  ا١تشدد ا١تنصوص

أك العمات اك  كالزكجات كبُت األخوة كاألخوات أك بُت األعماـ العمد الذم يقع بُت األزكاج جرٯتة القتل
 .أك األخت...إْب أكالد األخ

الفقرة الثانية من  203الفصلكىو نفس التحديد الذم جاء بو ا١تشرع التونسي ُب ٕترٯتو لقتل األصوؿ ب   
 .بالقتل مرتكبو يعاقب القريب قتل"  آّلة اٞتزائية 

 .الوالدين من فوقهما ىو ٦تن غَت٫تا أك الوالدة أك الوالد قتل ىو القريب بقتل كا١تقصود
إال أف ا١تشرع ا١تغريب مشل  181كالعّبة ىنا بالشرعية، كىذا من شأنو أف يستبعد حاالت التبٍت كالكفالة      

 .كتشديد للعقاب  كىذا توسع ُب ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائيةباٞتزاء حىت اإلبن ا١تكفوؿ ُب حالة قتل كافلو، 
كإذا كقع خبلؼ حوؿ النسب أماـ اكمة اٞتزائية الناظرة ُب موضوع جرٯتة القتل، فإف إثبات ذلك إ٪تا       

يقع على عاتق النيابة العامة بالدرجة األكٔب، كعلى ذكم حقوؽ الضحية بالدرجة الثانية، كإف من إختصاص 
اٞتزائية ىذه أف تفصل ُب ىذا الدفع إستنادا إٔب القاعدة القائلة بأف: " قاضي األصل ىو قاضي  اكمة
 .182الدفع "

، كال يستفيد 183كتكوف عقوبة قتل األصوؿ اإلعداـ دائما، مهما كانت الظركؼ اليت إقًتؼ فيها اٞتـر    
من  282ؿ. كىذا ما أكدتو ا١تادة اٞتا٘ب من األعذار ا١تخففة لعقوبة القتل العمدم ُب حالة قتل األصو 

 .ال يوجد مطلق عذر ٥تفض للعقوبة ُب جناية قتل األصوؿـ.ج.ـ"  422الفصل . كب184ؽ.ع

                                                           
العليا ُب قرارىا  ؽ.ع. كقد قضت اكمة 261ك  258 عليو ىو أحد أصوؿ اٞتا٘ب طبق ا١تادتُت ف آٍّتأكمىت ثبت لقاضي ا١توضوع  - 180

 اإلصرار كالًتصد فإنو ال بد من طرح سؤالُت أماـ حالة ا١تتهم بالقتل مع سبق ، أنو "إذا كنا103527ملف رقم  1993 جواف 22الصادر بتاريخ 

اإلصرار كالًتصد فهذا ال يعٍت أننا ملزموف  العمد كالثا٘ب حوؿ ظرؼ سبق ا١تكونُت كمة اٞتنايات األكؿ حوؿ القتل  القضاة كالفُتمتميزين إٔب
أنو ال يقع ٖتت طائلة البطبلف ُب  التهمة بكاملها، مع ّترٯتة قتل األصوؿ إذ أنو سؤاؿ كاحد يكفي للقضاة ُب سؤالُت كذلك فيما يتعلق بطرح

 .كالثا٘ب يتعلق بصلة القرابة األكؿ حوؿ القتل العمد حالة طرح سؤالُت
 . 29 - 28أحسن بوسقيعة، الوجيز...، ا١ترجع السابق، ص .   -181
من قانوف اإلجراءات اٞتزائية بقو٢تا: " ٗتتص اكمة ا١تطركحة أمامها الدعول العمومية بالفصل ُب  330ُب ىذا ا١تعٌت ما نصت عليو ا١تادة  - 182

من ا١تادة ٚتيع الدفوع اليت يبديها ا١تتهم دفاعا عن نفسو ما ٓب ينص القانوف على خبلؼ ذلك"، كىو أيضا نفس ا١تعٌت الذم تضمنتو الفقرة الثالثة 
ائية ١تا نصت على أف: " اكمة ا١تلزمة باإلجابة عن ا١تذكرات ا١تودعة على ىذا الوجو إيداعان قانونيا يتعُت عليها من قانوف اإلجراءات اٞتز  352

 ا١تبداة أمامها للموضوع كالفصل فيها ْتكم كاحد يبث فيو أكال ُب الدفع ٍب بعد ذلك ُب ا١توضوع" عضم ا١تسائل الفرعية كالد فو 
 .30، اٞتزائر، ص. 2006، دار ىومة، 5القانوف اٞتزائي ا٠تاص، ط  بن شيخ ٟتسُت، مذكرات ُب  - 183
 من قانوف العقوبات اٞتزائرم  "ال عذر إطبلقا ١تن قتل أباه أك أمو أك أحد أصولو." 282نصت ا١تادة  - 184
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ىذا على خبلؼ األفعاؿ ا١تّبرة ا١تانعة للمسؤكلية )اٞتنوف، ما أمر أك أذف بو القانوف، الدفاع الشرعي فإهنا 
 .185تطبق على قاتل األصوؿ

باإلضافة إٔب عقوبة مالية غَت مباشرة تتمثل ُب حرماف الشخص من حقو ُب الًتكة، كلما ثبت أف ىذا      
 .186الشخص قد قتل مورثو عمدان كعدكافن 

فهي ظرؼ شخصي ، القتل العمد تعد من الظركؼ ا١تختلطة بن آٍّت عليو ُب جرٯتةإصفة تعد ك       
 باألمر كىي موضوعية لكنها تؤثر ُب كوهنا تتصل بشخصية ا١تعٍتفهي شخصية   ،كموضوعي ُب نفس الوقت

، يستثٌت معو ا١تسا٫توف كا١تشاركوف مع اٞتا٘ب ياشخص اظرف  ٓتبلؼ ا١تشرع ا١تغريب الذم إعتّبىا   187اإلجراـ
 ـ.ج.ـ. 130طبقا للفصل ُب قتل أحد أصولو، كغَت ا١ترتبطُت معو بنفس القرابة 

 :حالة مسا٫تة اإلبن ُب قتل كالده يكوف اٟتاؿ كالتإبكعلى ىذا األساس فإنو ُب  
 .بالنسبة لئلبن: سواء كاف فاعبل أك شريكا تطبق عليو الظركؼ ا١تشددة فيعاقب باإلعداـ-

يرتكب االبن جناية قتل األصوؿ عمبل بالظركؼ ا١توضوعية تنطبق عليو عقوبة  أصلياإذا كاف فاعبل      
 .اإلعداـ

 .اتل كالده تطبق عليو عقوبة اإلعداـ أيضا عمبل بقاعدة الظركؼ الشخصيةإذا كاف شريكا لق    
آٍّت عليو كالد ا١تساىم  بالنسبة للمساىم الثا٘ب ُب جرٯتة قتل األصوؿ : ْتسب ما إذا كاف يعلم بأف    

 .ال تطبق سواء كاف فاعبل أك شريكاك أ ا١تشددة األكؿ أك ال يعلم بذلك تطبق عليو الظركؼ

ا١تساىم الثا٘ب ُب القتل جناية القتل كيعاقب بالسجن ا١تؤبد إذا كاف ٬تهل صفة آٍّت عليو بالنسبة  يرتكب   
 .للمساىم األكؿ

يعلم صفة آٍّت عليو بالنسبة  كاف يرتكب ا١تساىم الثا٘ب ُب القتل جناية قتل األصوؿ كيعاقب باإلعداـ إذا   
 .188 وعيةا١توض للمساىم األكؿ كىذا عمبل بقاعدة الظركؼ

كبناء على السابق ذكره فقد تبُت أف ٕترٙب كتشديد العقاب ُب جرٯتة قتل األصوؿ جاء متناسب فيما بُت      
 التشريعات اٞتنائية ا١تغاربية،  ىذا التناسب كجد ٣تالو ُب جرٯتة إجهاض األـ ا١تؤدل للموت.

                                                           
 .32بن شيخ ٟتسُت، ا١ترجع السابق، ص.  - 185
 .90. عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص  - 186
187
 كما بعدىا 163 .ص ،ا١ترجع السابق ...،الوجيز ،أحسن بوسقيعة  - 

188
طرحت عليو مسألة الظركؼ ا١تختلطة إذا ٓب يًتدد ُب اعتبار  عندما لقد ًب التوصل ١تثل ىذا اٟتل ٘تاشيا مع ما توصل إليو القضاء الفرنسي - 

عليو العقوبة ا١تقررة للفاعل األصلي كىذا ما  تطبق حىت coauteur أصليا مساعداالذم يكوف فيو االبن قاتبل ألبيو، فاعبل  ا١تثاؿ الشريك ُب
 عؽ. 44ا١تادة  ُب سلكو ا١تشرع اٞتزائرم
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 إجهاض األم المؤدي للوفاة/ 2     
كقد   آثار كإنعكاسات خطَتة على صحة األـ، حد ٟتياة اٞتنُت بإجهاضو عحالة كض قد تًتتب عن     

ألجل ذلك  تشدد ا١تشرع اٞتزائرم ُب عقاب الفاعل الذم ، تتعدل النتيجة  إٔب كفاهتا دكف قصد إحداثها
الفقرة الثانية، كىو نفس  304سنة، حسب ا١تادة  20إٔب  10تربطو بالضحية عبلقة قرابة، بالسجن ا١تؤقت من 
 .189ؽ.ج 449اٞتزاء العقايب الذم جاء بو ا١تشرع ا١تغريب بالفصل 

كيشًتط ٣تموعة من العناصر لتشديد العقاب منها السلوؾ ا١تادم ا١تتمثل ُب مباشرة تقدٙب أنواع من     
نتيجة كفاة األـ ا١تشركبات أك ا١تأكوالت، أك السلوكات اليت تشمل أعماؿ العنف على جسم األـ، ٤تققة 

من ؽ.ع أك الفقرة  304ا١تراد إسقاط ٛتلها.ألٌف عدـ حصوؿ الوفاة ال يستلـز تطبيق الفقرة الثانية من ا١تادة 
.ـ. كىذا ما يتطلب قياـ عبلقة سببية قوية بُت نتيجة ا١توت كبُت األشياء ا١تقدمة  ـ.ج 449 الثانية من الفصل

 .190أك الوسائل ا١تستعملة
كٓب يشًتط ا١تشرعوف ا١تغاربيوف  توفر أم قصد خاص بشأف الوفاة، فإذا ثبت أٌف نية الفاعل إتهت ٨تو     

من  262قتل األـ، فإٌف اٞترٯتة اليت تنسب إليو ىي جرٯتة القتل العمد، كتطبق العقوبة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 
 اٞتزاء ا١تقرر ُب حالة قتل الفركع؟ . كىو نفس اإلجراء  ضمن التشريع ا١تغريب. فما ما ىو191ؽ.ع

 ج:  حـالة قتل الفروع

 272األكؿ  ا١تتعلق بأعماؿ العنف العمدية ُب ا١تادة  قتل الفركع ُب القسمحالة ف ا١تشرع اٞتزائرم تناكؿ إ   
أم األصوؿ الشرعيُت أك  كاليت نصت على أنو: "إذا كاف اٞتناة ىم أحد الوالدين الشرعيُت أك غَت٫تا من ؽ.ع

 ". شخص آخر لو سلطة على الطفل أك يتؤب رعايتو
 قتل يتعمد الذم الوالد العمر بقية بالسجن يعاقب"  210 كجاء ٣تاؿ التجرٙب بالتشريع التونسي بالفصل    

 ."كلده

ُب أنو ٬تب أف تقع جرٯتة القتل بأركاهنا الثبلثة  ضمن قانوف العقوبات اٞتزائرم  شركط التشديدن تضمكت     
إقداـ أحد األصوؿ على قتل أحد فركعو كىنا نص قانوف العقوبات اٞتزائرم على أنو ٬تب التفرقة  أنو ٬تب ٍب

  بُت حالتُت: 
                                                           

189
كاف ذلك بواسطة طعاـ أك شراب  أجهض أك حاكؿ إجهاض امرأة حبلى أك يظن أهنا كذلك، برضاىا أك بدكنو سواء " من 449لفصل ا - 

 .درىم يعاقب باٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات كغرامة من مائة كعشرين إٔب ٜتسمائة أية كسيلة أخرم، أك عقاقَت أك ٖتايل أك عنف أك
 .كإذا نتج عن ذلك موهتا، فعقوبتو السجن من عشر إٔب عشرين سنة

 .47 - 46عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...، ا١ترجع السابق، ص.   - 190
 .47عبد العزيز سعد، اٞترائم الواقعة ...،نفس ا١ترجع، ص.   - 191
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: كىى اٟتالة اليت يأخذ فيها ٔتعيار السن ٖتديدا، فإذا ٕتاكز أحد الفركع سن السادسة الحالة األولى  - أ
من ؽ.ع بنصها "كيعاقب  263عشر سنة من عمره تطبق عقوبة السجن ا١تؤبد كفقا للفقرة الثالثة من ا١تادة 

 .كقد تكوف العقوبة اإلعداـ ُب حاؿ توافر ظرؼ مشدد. 192القاتل ُب غَت ذلك من اٟتاالت بالسجن ا١تؤبد"

كىى حالة عدـ بلوغ الفرع من العمر كقت إرتكاب اٞترٯتة ستة عشرة سنة من عمره،  الحالة الثانية : - ب
 من ؽ.ع 272فنجد ا١تشرع أماـ ىذه اٟتالة قد قرر عقوبة اإلعداـ تشديدا كذلك طبقا للمادة 

اٞتناة من أحد الوالدين الشرعيُت أك غَت٫تا من األصوؿ الشرعيُت، أك أم ُب فقرهتا الرابعة إذا كاف أحد  
 .193شخص أخر لو سلطة على الطفل أك يتؤب رعايتو كذلك إذا نتج عن ذلك التعدم كفاة الطفل

  .194من ؽ.ع  271من ا١تادة  4ك 3مع إشًتاط توافر اٟتاالت ا١تنصوص عليها ُب الفقرتُت     
كٓب ٧تد ضمن التشريع التونسي أم ٖتديد للسن ك٘تييز بذلك ُب العقاب بل جاء التشديد عاـ يشًتط     

 .195صفة األصل ضد الفرع لتشديد العقاب

                                                           
-
 من قانوف العقوبات اٞتزائرم "يعاقب على القتل باإلعداـ إذا سبق أك صاحب  أك تلي جناية أخرل. 263نص ا١تادة  192 

مرتكٔب ىذه اٞتنحة أك الشركاء فيها  كما يعاقب على القتل باإلعداـ إذا كاف الغرض منو إما إعداد أك تسهيل أك تنفيذ جنحة أك تسهيل فرار
 أكضماف ٗتلصهم من عقوبتها.كيعاقب القاتل ُب غَت ذلك من اٟتاالت بالسجن ا١تؤبد.

لغَت كَب ٚتيع اٟتاالت ا١تنصوص عليها ُب ىذه الفقرة ٬تب القضاء ٔتصادرة األسلحة كاألشياء اليت استعملت ُب ارتكاب اٞتناية مع حفظ حقوؽ ا
 حسن النية".

193
 ذلك أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓبك عليو أحد الفركع كاٞتا٘ب أحد األصوؿ  آٍّت أنو ال ٯتكن تشديد عقوبة القتل العمد ُب حالة ما إذا كاف ىناؾ رأم أخر يرل - 

يبدك أنو  أف التشريع اٞتزائرم كؽ.ع  258ىو نص ا١تادة  ٢تا نص صريح اٟتالة نص خاص كصريح مثلما فعل بالنسبة لقتل األصوؿ كاليت أكرد ٮتصص ٢تذه
 .ىذا من جهة القرابة كاقتصر التشديد على قتل األصوؿ فقط دكف الفركع التضييق ُب مدلوؿ حياؿ ىذا الظرؼ ا١تشدد ا١تبٍت على أساس صلة القرابة إٔب إٕتو

 الفرض مع ق بأعماؿ العنف العمدية إستنادا إٔب منع قياس ىذاالقسم ا١تتعل مشدد ُب ر أف ا١تشرع تناكؿ قتل الفركع كظرؼاكمن جهة أخرل ال ٯتكن اعتب     

دلك ن أجل كم .القياس ُب ٣تاؿ التجرٙب كمن ٙتة ُب ٣تاؿ التشديد عليو من حظر ؽ.ع طبقا إٔب ما ىو مستقر 272/04الفرض ا١تنصوص عليو ُب ا١تادة 
ظرؼ الفركع ُب  كالقتل  رىا بأم حاؿ من األحواؿ أهنا ظرؼ مشدد ٞترٯتةاتبإعٯتكن ال  04فقرة  ؽ.ع 272أف صفة الفرع الواردة ُب ا١تادة  يعتّب ىذا الرأل

إحداثها ا١تنصوص عليها ُب  ا١تفضي إٔب الوفاة دكف قصد العمد كإ٪تا ٞترٯتة الضرب كاٞترح العمدم مشددا كلكن ليس ٞترٯتة القتل ىذه اٟتالة ىو فعبل ظرفا
سنة ٣تٍت عليو  16يتجاكز  حالة ما إذا كاف القاصر الذم ٓب سنة إال أنو ُب 20إٔب  10عليها بالسجن من  عاقبفا١تبدأ أف ىذه اٞتناية م 264/02ا١تادة 

اإلعداـ طبقا للمادة  جناية مشددة كعقوبتها ترفع إٔب عليو أك يتؤب رعايتو فتصبح ُب ىذه اٟتالة من أحد األصوؿ أك ٦تن ٢تم سلطة )كضحية( كاٞتا٘ب
 .ؽ.ع 272/04
سنة ال السجن ا١تؤبد  20إٔب  10ؽ.ع لتكوف عقوبتو )السجن من  264/04سنة نرجع إٔب تطبيق نص ا١تادة  16كأنو ُب حالة القاصر الذم ٕتاكز      

 .ؽ.ع كما جاء ُب الرأم السابق 263/03 طبقا للمادة
 تؤب تربية القاصر حق تأديبو كىذا اٟتق يبيح الضرب ألجل التعليم١تن ي ؽ.ع إٔب أنو إذا كاف 272/04كتعود حكمة التشديد ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة       

 .الضرب إٔب الوفاة. فإف حصل ذلك كجب العقاب كرفعو إٔب عقوبة أشد كالًتبية فإف ليس لو اٟتق ُب أف يتجاكز الضارب حدكد ىذا اٟتق بأف يؤدم ىذا
أحد فركعو يكوف طبقا للتشريع  يقتل عليو ُب جرٯتة القتل ظرفا مشددا، بل أف األب الذمصفة الفرع آٍّت  تكوف أف  ال ٯتكنككفق ىذا الرأل فإنو       

 .العمد للقتل اٞتزائرم خاضعا للنصوص العادية آّرمة
من ؽ.ع "كإذا نتجت عنها الوفاة بدكف قصد إحداثها كلكنها حدثت نتيجة لطرؽ عبلجية معتادة تكوف  271من نص ا١تادة  03الفقرة  -194

"كإذا كقع الضر ب أك اٞترح أك العنف أك التعدم أك اٟترماف بقصد إحداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد  04الفقرة  -العقوبة السجن ا١تؤبد".
 ّٔا".ارتكب جناية القتل أك شرع ُب ارتكا

كالتشريع اإليطإب الذم جعل من قتل الطفل عمدا ظرفا   -بل ذىبت أبعد من ذلك –كىذا ما أخذت بو بعض التشريعات ا١تقارنة  - 195
ؤبدة مشددا للعقاب، إذ عاقب على جرٯتة القتل العادم باألشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة، بينما عاقب على جرٯتة قتل الطفل عمدا باألشغاؿ الشاقة ا١ت

ا التشريع السورم الذم جعل بدكره من صفة الطفل ظرفا مشددا للعقاب، إذ عاقب القاتل باألشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة لكن إذا كاف الضحية كأيض
كقت كقوع االعتداء عليو، فإف اٞتا٘ب يعاقب باألشغاؿ الشاقة ا١تؤبدة كتشدد العقوبة إذا كاف القاتل أبا أك جدا للطفل  15طفبل ٓب يبلغ سن 

 ية، إذ يعاقب ُب ىذه اٟتالة باإلعداـ.الضح
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٧تده يقرر أشد العقوبات )اإلعداـ( ُب حالة موت الطفل الناتج عن إرتكاب  410كباإلستناد إٔب الفصل     
أك من لو  196ن التغذية أك العناية ىذا اٟتكم يسرم على أصوؿ الطفلالعنف ضده أك إيذائو أك حرمانو م

 سلطة عليو.
من خبلؿ مقتضيات ىذا الفصل، يتبُت لنا أف ا١تشرع اٞتنائي ا١تغريب أخذ مأخذ ا١تشرع اٞتزائرم ُب أف      

ـ.ج اليت  463إعتّب صفة الطفل آٍّت عليو كظرؼ مشدد للعقوبة، كىذا ما تؤكده كذلك مقتضيات الفصل 
تنص على أنو إذا نتج عن التعريض للخطر أك الًتؾ موت الطفل ككانت لدل اٞتا٘ب نية إحداثو فإنو يعاقب 

 ـ.ج.ـ. 397إٔب  392بالعقوبات ا١تقررة ُب الفصوؿ 
كالغاية من التشديد للعقاب  ضمن  التشريعات اٞتنائية ا١تغاربية، إ٪تا ّٔدؼ إقرار ٛتاية خاصة للطفل      
لضعف قدراتو اٞتسمية كالعقلية، األمر الذم يستوجب كجود رادع أكثر للجا٘ب ٬تعلو يًتدد قبل إقدامو  نظرا

كفرعو من ا١تودة كالعطف  لعلى جرٯتتو ضد الطفل. كٛتاية ١تا يفًتض أف يكوف من عبلقة بُت األص
 .197كاإلحساف. خاصة كأف الشريعة اإلسبلمية قد حرمت ىذا الفعل

من أف ا١تشرعُت ا١تغاربُت أكلو عناية خاصة ٟتق الطفل ُب اٟتياة، إال أف أخذه ٔتعيار السن كعلى الرغم      
ٖتديدا لتقدير اٞتزاء، فإنو بذلك ٓب ٬تعل ٛتاية جزائية للطفل أكثر مشولية ليدخل ضمن ٣تاؿ اٟتماية كل 

 اٞتزائية للطفل.طفل ٓب يبلغ سن الثامنة عشر عوض سن السادسة عشر، كىذا توسيعا ّٓاؿ اٟتماية 
 كىي نفس الغاية  ا١تفًتض مشوليتها باٟتماية  اٞتزائية بُت األزكاج كفق ما يلي.     

 د:  حالة القتل الواقع بين األزواج 
ٮتص عقوبة القتل الواقع بُت األزكاج، فقد إتسم ا١تشرعُت ا١تغاربُت بالشدة سواء قتل الزكج زكجتو  اكفيم     

 أك العكس.كىذا خارج حالة القتل الواقع ُب حالة الزنا.
كُب ىذا آّاؿ ىناؾ من يرم أف جرٯتة القتل بُت األزكاج ٗتضع للقواعد العامة اليت ٖتكم جرٯتة القتل مع     

على أساس اإلستفزاز. فإذا كاف ىناؾ دفاع شرعي تطبق القواعد العامة، كلكن أ٫تية إعتبار القتل التخفيف 
 نوع خاص. نأهنا تعتّب جرٯتة م -أم قابل للدفع كالتّبير -ظرفا ٥تففا 

                                                           
حكم ىذه ا١تسالة ضمن التشريع اإلسبلمي الذم كإف كاف يقر القصاص كأشد عقوبة ُب حق القاتل مصداقا لقولو عز كجل "يا أيها الذين  -196

فإتباع ٔتعركؼ كأداء إليو بإحساف"  آمنوا كتب عليكم القصاص ُب القتلى اٟتر باٟتر كالعبد بالعبد كاألنثى باألنثى فمن عفي لو من أخيو شيء
. إال أهنا ٗتفف العقاب مىت كاف القاتل كالد الطفل آٍّت عليو لقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم "ال يقاد الولد بولده" بل بعقابو 178البقرة اَلية:

 تعزيزا كىذا اٟتكم كما يسرم على األب فإنو يسرم على األـ.
 .09اَلية  ،سورة التكوير" بًأىمّْ ذىنبو قيًتلىتٍ  كىًإذىا اٍلمىٍوؤيكدىةي سيًئلىتٍ  "  تتحرٙب كأد البنابدءنا ب - 197

http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=81&vr=9#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=81&vr=9#searched
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كالرأم اٟتديث يعتّب أف جرٯتة القتل بُت األزكاج ىي جرٯتة قتل عادية ٬تب أف ٗتضع للقواعد العامة     
.كىذا ما أخذ بو ا١تشرع اٞتزائي ا١تغاريب، ُب 198نوف اٞتنائي كال ٭تق أف ينظر إليها على أهنا جرٯتة خاصةللقا

 تطبيقو لظركؼ التشديد.

 ثانيــا
 جـريمة الجرح والضرب 

شٌدد ا١تشرعوف ا١تغاربيوف العقوبة بشأف جرٯتة الضرب كاٞترح العمدم، إذا كاف ىناؾ عبلقة قرابة بُت      
الضحية، كعناصر اٞترٯتة بعدد ثبلثة، إثناف منها مشًتكاف مع جنحة الضرب كاٞترح العمدم كعنصر اٞتا٘ب ك 

  . كنبدأ ْتالة كقوع فعل الضرب على األصوؿ.199خاص يتمثل ُب صفة الضحية

 حالة ضرب  األصول  /1
على أف يعاقب كل ؽ.ع،  ٧267تد ٣تاؿ تشديد العقاب كاضحا ضمن التشريع العقايب اٞتزائرم با١تادة      

 من ضرب كالديو الشرعيُت أك أصولو الشرعيُت ٔتا يلي:
سنوات إذا ٓب ينشأ عن اٞترح أك الضرب أم مرض أك  (10)ٜتس إٔب عشر  (5)"اٟتبس ا١تؤقت من - 1

سنوات ُب  (10)إٔب عشر  (5)عجز كلي عن العمل، كتشدد العقوبة بلحد األقصى للحبس ا١تؤقت من ٜتس 
 رار كالًتصد.حالة سبق اإلص

سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل ١تدة  (10)إٔب عشر ( 5)"باٟتد األقصى للحبس ا١تؤقت من ٜتس  - 2
سنة إذا  ( 20)إٔب عشرين  (10)يوما" . كتضاعف عقوبة السجن ا١تؤقت من عشر  (15)تزيد عن ٜتسة عشر 

 كاف ىناؾ سبق إصرار كترصد.
سنة ، إذا نشأ عن اٞترح كالضرب فقد أك بًت ( 20)سنوات إٔب عشرين  (10)"السجن ا١تؤقت من عشر  -3

أحد األعضاء أك اٟترماف من استعمالو ، أك فقد البصر أك فقد بصر إحدل العينُت أك أية عاىة مستدٯتة 
 أخرل"  كتشدد العقوبة با١تؤبد إذا كاف ىناؾ سبق إصرار كترصد.    

 السجن ا١تؤبد إذا كانت النتيجة الوفاة بدكف قصد إحداثها". - 4
من ؽ.ع، يعتّب أف اإلعتداء الواقع على  األصوؿ  267يتبُت أف ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ نص ا١تادة     

ىي  200مهما كاف بسيطا حىت كلو ٓب يًتتب عليو أم عجز عن العمل أك مرض جنحة ذات عقوبة مشددة

                                                           
 .     72عباس أبو شامة ٤تمد األمُت البشرل، ا١ترجع السابق، ص.  - 198
 .75بن شيخ ٟتسُت، ا١ترجع السابق، ص.  - 199
200

 .447 ، ص .26غَت منشور، ملحق رقم  0688/13، فهرس رقم ٤30/9/2013تكمة عُت ك١تاف سطيف،   ـ  
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سنوات ُب الفقرة األكٔب  ٍب تشدد عقوبة اٟتبس إذا نتج عن الضرب عجز عن العمل 10إٔب  05اٟتبس من 
 يوما. ١15تدة تزيد عن 

سنة  20سنوات إٔب 10كإعتّبىا ُب الفقرتُت الثالثة كالرابعة األفعاؿ اٟتاصلة جناية كخصها بعقوبة ٘تتد من     
ف الضرب أك اٞترح بسبق اإلصرار أك الًتصد إذا نشأ عن الضرب عاىة مستدٯتة كما يتشدد العقاب إذا اقًت 

إذا حدثت الوفاة كا١تشرع يهدؼ من كراء ىذا التشديد إٔب اافظ على ٘تاسك األسرة اٞتزائرية كتقاليد ىذا 
 .201آّتمع

 كحىت يطبق اٞتزاء العقايب، ٬تب أف يعلم الفاعل بالرابطة األسرية اليت تربطو بالضحية.    
١تغريب نفس السياسة العقابية إذ  شدد العقاب ككسع ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية ليشمل حىت كإعتمد ا١تشرع ا    

. 202الكافل كىي ضمانة أكٔب باإلىتماـ كإعتمادىا نظر للمركز الذم ٭تضى بو الكافل مكاف أحد األصوؿ
 إرتكب من كل ٔتعاقبة "  404لذا كاف األكٔب توفَت ما يشمل ٛتايتو جزائيا كتفصيل ذلك ما كرد بالفصل 

 كما زكجو ضد أك كافلو ضد أك أصولو أحد ضد اإليذاء أك العنف  من آخر نوع أم أك جرحا أك ضربا عمدا

  يلي:
 حسب حالة، لكل ا١تقررة ضعف العقوبة  401ك 400 الفصلُت ُب عليها ا١تنصوص اٟتاالت ُب  - 1

 .203فيهما إليها ا١تشار التفصيبلت
 

 اٟتالة ُب أما .سنة عشرين إٔب عشر من السجن 402 الفصل من األكٔب الفقرة ُب عليا ا١تنصوص اٟتالة ُب - 2 

 .سنة ثبلثُت إٔب عشرين من السجن فهي الثانية، ُب الفقرة عليها ا١تنصوص

 ُب أما .سنة ثبلثُت إٔب عشرين من السجن 403 الفصل من األكٔب الفقرة ُب عليها ا١تنصوص اٟتالة ُب   - 3
 .204ا١تؤبد السجن فهي الثانية، ُب الفقرة عليها ا١تنصوص اٟتالة

                                                           
 .171، ص. 2006حسُت فر٬تة ، شرح قانوف العقوبات اٞتزائرم، د .ـ.ج ، اٞتزائر،   -201
202

 .28، ص.2006عبد العزيز سليماف اٟتوشاف، القرابة كأثرىا على اٞترٯتة كالعقوبة،منشورات اٟتلٔب اٟتقوقية،  - 
ٓب ينتج عنو مرض أك عجز عن  رتكب عمدا ضد غَته جرحا أك ضربا أك أم نوع آخر من العنف أك اإليذاء سواءإ من"  400الفصل  - 203

كعشرين إٔب  تتجاكز مدتو عشرين يوما، يعاقب باٟتبس من شهر كاحد إٔب سنة كغرامة من مائة األشغاؿ الشخصية أك نتج عنو مرض أك عجز ال
 ."ٜتسمائة درىم، أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط

إٔب سنتُت كالغرامة من مائة كعشرين إٔب ألف  ستعماؿ السبلح تكوف العقوبة اٟتبس من ستة شهورإسبق اإلصرار أك الًتصد أك  كُب حالة توفر
 ." درىم
عنو  رتكب عمدا كلكن دكف نية القتل كمع ذلك ترتبإمن كسائل اإليذاء أك العنف قد  إذا كاف اٞترح أك الضرب أك غَت٫تا " 403الفصل  - 204

 .ا١تؤبدستعماؿ السبلح تكوف العقوبة السجن إكُب حالة سبق اإلصرار كالًتصد أك  .ا١توت فإف العقوبة تكوف السجن من عشرة إٔب عشرين سنة
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ف تكو فمن خبلؿ ىذا البياف  يتضح أف ا١تشرع ا١تغريب يتشدد ُب العقاب   مىت كاف اٞتا٘ب فرعا لؤلصل،       
 أما إف ىي اقًتبت بسبق اإلصرار أك .ىي السجن من عشرين إٔب ثبلثُت سنة عقوبة اٞترٯتة ُب حالتها العادية

 .السبلح فتكوف العقوبة ىي السجن ا١تؤبدستعماؿ إالًتصد أك 
مشددين  اإلصرار كالًتصد ظركؼ راجعة إٔب خطورة اٞتا٘ب كقد نصت على اعتبار٫تا ظرفُت ك٧تد أف سبق     

اليت تضمنت كيفية رفع العقوبة فيها  404إٔب  400من ُب جرائم الضرب كاٞترح كباقي كسائل اإليذاء ا١تواد 
 .راجعة إٔب صفة ُب اٞتا٘ب كؼعند توفر أحد٫تا كىناؾ ظر 

كٓب يتشدد ا١تشرع التونسي بالعقاب كٓب يفصل فيو مقارنة با١تشرعُت اٞتزائرم ك ا١تغريب كقد أكرد اٞتزاء     
 يكوف لو، زكجا أك عليو للمعتدل خلفا ا١تعتدم كاف الفقرة الثانية من ـ.ج " كإذا  218 العقايب بالفصل 

بعد أف قرر جزاء عقايب ُب حاالت الضرب كاٞترح ك  .دينار ألفا قدرىا ةكٓتطي عامُت مدة بالسجن العقاب
  دينار". ألف قدرىا كٓتطية عاـ مدة السجن بعقوبة 319بالفصل  مقرر ىو فيما داخلة تكن اليت ٓب

كٓب يتدارؾ ا١تشرع التونسي تشديد العقاب ُب فعل ضرب األصوؿ بالرغم من التعديبلت اليت مشلة آّلة     
اٞتزائية، على الرغم من تشدد باقي التشريعات ا١تغاربية ُب ذلك كاليت توسعت ُب ٤تاؿ تشديد العقاب بأف 

 . مشلت حالة كقوع فعل الضرب كاٞترح على الفركع

 الضرب والجرح على الفروع/   حالة وقوع فعل 2

اٗتاذ عدة تدابَت، هتدؼ إٔب ٛتاية الطفل من كل ما ٯتكن أف ينالو ُب  ا١تغاريب مد ا١تشرع تعإلقد          
نظرا لضعفو البد٘ب الذم من شأنو أف يشجع الغَت على  سبلمتو اٞتسدية، من ضرب أك جرح أك عنف

  .206األصوؿ إضرار بفركعهم كشدد العقوبة على مرتكب ىذه األفعاؿ ُب حق  205.إيذائو

٧تد أنو تضاعف العقوبة إذا كاف اٞتا٘ب أحد الوالدين أك ففي السياسة اليت إعتمدىا ا١تشرع اٞتزائرم       
ؽ.ع  272غَت٫تا من األصوؿ الشرعيُت أك أم شخص لو سلطة على الطفل، أك يتؤب رعايتو حسب ا١تادة 

 فتكوف العقوبة :
دج إذا كقع اٞترح كالضرب على  100.000إٔب  20.000سنوات كغرامة من  (10) إٔب (3)اٟتبس من ثبلث 

 سنة ، أك منع عنو عمدا الطعاـ كالعناية إٔب حد تعريض صحتو للضرر. (16)قاصر ال يتجاكز سنو ستة عشر 

                                                           
205
 .102.،ص 2003فتحية عبد الغٍت اٞتميلي، اٞترٯتة كآّتمع كمرتكب اٞترٯتة،دار كائل للطباعة كالنشر كالتوزيع، األردف،   - 
 .68 .، ص2009براء منذر عبد اللطيف، السياسة اٞتنائية ُب قانوف رعاية األحداث، دار اٟتامد للنشر كالتوزيع، األردف،  - 206
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 بفقراهتا الثانية، الثالثة، الرابعة على عقوبة اٞتنايات كما يلي  272كنصت ا١تادة    

سنوات إذا أدل الضرب كاٞترح إٔب مرض أكعدـ  القدرة  (10) إٔب عشر( 05)السجن ا١تؤقت من ٜتس   -2 
 يوما، أك كجد سبق إصرار كترصد . (15)على اٟتركة، أك عجز كلي عن العمل ألكثر من ٜتسة عشر 

بد إذا نتج عن اٞترٯتة فقد أك بًت أحد األعضاء ، أك اٟترماف من إستعمالو أك فقد البصر أك السجن ا١تؤ  -3 
 فقد إبصار إحدل العينُت أك أية عاىة مستدٯتة أخرل، أك نتجت عنها الوفاة بدكف قصد إحداثها .

ية معتادة أك إذا اإلعداـ إذا نتج عن اٞترٯتة الوفاة دكف قصد إحداثها، كلكنها حدثت نتيجة لطرؽ عبلج -4 
 كقعت اٞترٯتة بقصد إحداث الوفاة.  

" يعاقب باٟتبس من سنة إٔب ثبلث سنوات كل من جرح  على أنو 408كعاقب ا١تشرع ا١تغريب بالفصل        
أك ضرب عمدا طفبل دكف ا٠تامسة عشرة من عمره، أك تعمد حرمانو من التغذية أك العناية، حرمانا يضر 

 ".عمدا ضد ىذا الطفل أم نوع آخر من العنف أك اإليذاء فيما عدا اإليذاء ا٠تفيفرتكب إبصحتو، أك 
بنصها "  410اددة  بالفصل  الظركؼقوبة تبعا للحاالت ك ػأف ىذا النص ٤تدد عاـ لتقدير درجة الع إذ     
فقد عضو أك بًته أك  408الفصل  نتج عن الضرب أك اٞترح أك العنف أك اإليذاء أك اٟترماف ا١تشار إليو ُب إذا

 .دائمة أخرل فإف عقوبتو السجن من عشر إٔب عشرين سنة اٟترماف من منفعتو أك عمى أك عور أك أية عاىة
كُب  .أما إذا نتج عنو ا١توت، دكف أف يقصد اٞتا٘ب إحداثو فإف عقوبتو السجن من عشرين إٔب ثبلثُت سنة

نتيجة ألعماؿ معتادة، فإف العقوبة تكوف السجن  حالة حدكث ا١توت، دكف أف يقصده اٞتا٘ب، كلكنو كاف
رتكب بقصد إحداث ا١توت، فإف إكإذا كاف اٞترح أك الضرب أك العنف أك اإليذاء أك اٟترماف قد  .ا١تؤبد

 .اٞتا٘ب يعاقب باإلعداـ
 " إذا كاف مرتكب اٞترٯتة أحد أصوؿ الطفل آٌّت عليو أك شخصا 411تشديد العقاب  بالفصل  ٘تثلك      

  :لو سلطة عليو أك مكلفا برعايتو، فعقوبتو على التفصيل اَلٌب
كىي كل  جرح أك ضرب عمدم  .، اٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس408ُب اٟتاالت ا١تشار إليها ُب الفصل  - 1

 إرتكابلطفل دكف ا٠تامسة عشرة من عمره، أك تعمد حرمانو من التغذية أك العناية، حرمانا يضر بصحتو، أك 
 أم نوع آخر من العنف أك اإليذاء فيما عدا اإليذاء ا٠تفيف.

كىي  الضرب أك اٞترح  ،، ضعف العقوبة ا١تقررة ُب ذلك الفصل409ُب اٟتاالت ا١تشار إليها ُب الفصل   - 2
أك مرض أك مبلزمة للفراش أك عجز عن العمل  408الفصل  أك العنف أك اإليذاء أك اٟترماف ا١تشار إليو ُب
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سنتُت  ستعماؿ السبلح، فعقوبتو اٟتبس منإأك إذا توفر سبق اإلصرار أك الًتصد أك  مدتو عشرين يوما تتجاكز
 .إٔب ٜتس

من سنة إٔب  جنحيةإعتمد عقوبة   408فبالرجوع إٔب تفصيل ىذه النصوص  ٧تد ا١تشرع ا١تغريب بالفصل      
رتكب عمدا ضد إر من عمره أك ثبلث سنوات ُب حق كل من جرح أك ضرب عمدا طفبل دكف ا٠تامسة عش

 الطفل أم نوع من أنواع اإليذاء فيما عدا اإليذاء ا٠تفيف.
كإذا نتج عن الضرب أك العنف أك اٞترح أك اإليذاء مرض أك مبلزمة للفراش أك عجز عن العمل تتجاكز    

ة تشدد لتصبح ىي فإف العقوب ،ستعماؿ السبلحإمدتو عشرين يوما أك إذا توفر سبق اإلصرار أك الًتصد أك 
من  أكثرمع إمكانية اٟتكم على مرتكب ىذه اٞترائم باٟترماف من كاحد أك  ،السجن من سنتُت إٔب ٜتس

. كبا١تنع من اإلقامة من ٜتس سنوات إٔب عشر طبقا للفصل  207ـ.ج.ـ 40اٟتقوؽ ا١تشار إليها ُب الفصل 
 ـ..ـ.ج 409
عضو أك بًته أك اٟترماف من منفعتو أك عمى أك عور أك أية أما إذا نتج عن األفعاؿ سابقة الذكر، فقد     

تج عنو ا١توت، فإف العقوبة ػأما إذا ن .عاىة دائمة أخرل، فإف العقوبة ىي السجن من عشر إٔب عشرين سنة
أما إذا نتج ا١توت بسبب أعماؿ  .نعداـ قصد إحداثوإىي السجن من عشر إٔب ثبلثُت سنة لكن شريطة 

طبقا بة ىي السجن ا١تؤبد، أمػا إذا قصد اٞتا٘ب إحداث ا١توت فإف العقوبة ىي اإلعداـ فإف العقو  ،معتادة
 .410لفصل ل
  .كتضاعف العقوبات السالفة الذكر إذا كاف مرتكب اٞترٯتة أحد أصوؿ الطفل 

 على اليت تقضى بأنو " يتعُت ؽ.ج.ـمن 88 كتوسع ا١تشرع ا١تغريب  إٔب إمكانية تطبيق عقوبة الفصل        
 معاقب جنحة أك جناية أجل من حكما تصدر األكالد عندما على الشرعية الوالية بسقوط ٖتكم أف اكمة

 لديها كصرحت ثبت إذا القاصرين، أطفالو أحد شخص على األصوؿ باٟتبس ارتكبها أحد قانونا عليها
 ."خلقي أك بد٘ب ٠تطر القاصرين أكالده عليو يعرض للمحكـو العادم السلوؾ أف باٟتكم خاص نص ٔتقتضى

 بعض على مقصورا يكوف يسوغ أف كما بعضها، أك الوالية حقوؽ ٚتيع يشمل أف ٯتكن السقوط كىذا     
 من على الرغم مؤقتا، التدبَت ىذا بتنفيذ األمر با١تؤاخذة اٟتكم يتضمن أف ك٬توز .فقط كاحد على أك األكالد

 .عادم غَت أك كانت عادية الطعن، طرؽ من طريق أية ستعماؿإ
                                                           

207
كاف ا١تعتدم على الطفل كالديو أك أحد٫تا، فإف ىذه العقوبات قد ال ٖتقق النفع ا١ترجو من كرائها لصاّب الطفل، ألف حرماف غَت أنو إذا   - 

الوالدين من رعايتهما للطفل كإيداعو لدل إحدل ا١تؤسسات ا١تختصة أك لدل أسرة بديلة قد يشكل ُب حد ذاتو إيذاء نفسيا أك إجتماعيا 
 خطَتا للطفل.
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ُب تفعيل اٞتزاء العقايب  ضمانةفتقرير ىذا اٞتزاء ىو صورة من صور تشديد العقاب كبالتإب ٖتقيق أكّب      
كعنصر أساسي ُب  الطفل نطبلقا من أ٫تيةإك  ،ٛتاية فاعلة لؤلكالد كتنشئتهم تنشئة إجتماعية راشدة ققٔتا ٭ت

 .٣تتمعنا

فتشديد العقوبة كفق ما جاء بو ا١تشرع  إعتمد معيار صور السلوؾ الصادر ك باَلثار ا١تادية ا١تًتتبة عن      
 . كىذا ما أخذ بو فيما يتعلق بأثر العقوبة على الرابطة الزكجية.208الفعل اٞترمى

 الزوجية/  حالة أثر العقوبة على الرابطة 3 
جتماعية، كاليت يقـو بناؤىا على أساس من الًتابط كالتآلف كالتعاكف إل١تا كاف الزكاج من أىم ا١تؤسسات ا     

 تحاضر ا١تغاربية   ةاٞتنائي اتالتشريع ت، فإنو للحفاظ على دٯتومتو كترتيب آثاره ا١تتوخاة منو، كان209كا١تودة
 لرابطة الزكجيةعلى ا تلتحقيق ذلك، أف أسبغ امساعيهللحفاظ على ىذه ا١تقاصد الكّبل، لنجد من بُت 

 .ستقرارا الزكجيةإبنصوص خاصة بعض الوضعيات اليت قد تشكل مساسا ب ت، إذ عاٞتامن ٛتايته
أف توقيع العقاب على الزكج ينتج عنو توفَت اٟتماية للزكجة كَب نفس الوقت يرتب أثرا سلبيا ٘تثل ُب  إال     

، فهي قد ٘تنع العنف 210نتيجة إصرار الزكجة على متابعة زكجها جنائيا كاٟتكم عليو بالعقوبةاإلضرار باألسرة، 
 ، إال ُب حاالت نادرة فقط. 211كلكنها لن ٗتلق توافقا زكاجيا

ًتتبة عن فعل الضرب كاٞترح لتحديد العقوبة ا١تفًتضة كمن بُت      
ي
كقد راعى ا١تشرعوف ا١تغاربيوف النتيجة ا١ت

غاربية  اَلخذة بذلك ٧تد ا١تشرع اٞتزائرم قد ميز ا١تشرع بُت أربع درجات للعقوبة أخذا ٔتعيار التشريعات ا١ت
 النتيجة ا١تًتتبة عن فعل الضرب كاٞترح كيستول أف يقع فعل الضر أك اٞترح على الرجل أك ا١ترأة  كفق مايلي: 

إذا ٓب ينتج عن أعماؿ الضرب كاٞترح   2مكرر فقرة  266إذ تتخذ اٞترٯتة كصف اٞتنحة طبقا لنص ا١تادة     
، فهنا تكوف العقوبة اٟتبس من سنة إٔب ثبلث سنوات. 15أم مرض أك عجز ١تدة تقل عن دكف عقوبة  212يـو

 الغرامة. 
، إذا نتج عن الضرب كاٞترح مرض أك عجز كلى 3فقرة  266كيكوف الفعل جنحة كذلك طبقا لنص ا١تادة    

 (سنوات .5يوما كىنا تكوف العقوبة اٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس) 15عن العمل يفوؽ
                                                           

 .87 .، ص2010عماف،  ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع،رم عبد الرزاؽ اٟتديثي ،خالد ٛتيدم الزعٔب، شرح قانوف العقوباتفخ  - 208
 .23 .، ص 1991، دار القلم، الكويت، 1كماؿ إبراىيم،  العبلقة الزكجية كالصحة النفسية ُب اإلسبلـ، ط مرسي  - 209

210
 .53.،ص 2005،  ،اإلسكندرية٨تراُب ، دار ا١تعرفة اٞتامعيةإلجتماع السلوؾ اإعلم ،سامية ٤تمد جابر ،غريب ٤تمد سيد أٛتد  - 
 ،2003، ،مطبعة جامعة بٍت سويف، القاىرة5ط  –سًتاتيجيات كسبل ا١تواجهة كالوقايةإ-العنف ُب األسرة ،ؼ شوقي ٤تمد فرجطرم  -211
 .10-09.ص

212
 .ا١تتضمن تعديل قانوف العقوبات 19 - 15انوف رقم ؽـ  

http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread13643.html
http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread13643.html
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إال أهنا قد تكوف جناية إذا نشأ عن اٞترح أك الضرب فقد أك بًت أحد األعضاء أك اٟترماف من إستعمالو     
أكفقد بصر إحدل العينيُت أك أية عاىة مستدٯتة أخرم،  كتكوف العقوبة السجن ا١تؤبد إذ أدل الضرب أك 

اٞتزائية حىت على الزكج  ةا١ترتكب إٔب الوفاة بدكف قصد إحداثها  كتشدد ا١تشرع باف رتب ا١تسؤكلياٞترح 
 السابق إذ قاـ بالفعل آّـر مىت كانت ىذه األفعاؿ ذات صلة بالعبلقة الزكجية السابقة. 

ية حامبل أك بل تعدل با١تشرع اٞتزائرم أف رتب عدـ إفادة الفاعل من ظركؼ التخفيف إذا كانت الضح   
معاقة أك إذ إرتكبت األفعاؿ ْتضور األبناء القصر أك ٖتت التهديد بالسبلح ، كىذا نظرا ١تا يًتكو ىذا 

 266التصرؼ من ترىيب كتعنيف لنفسية الضحية كعلى نفسية األبناء من جهة أخرل كىذا طبقا للمادة 
 مكرر من ؽ.ع.ج.

الزكج على الزكجة للمتزكجُت زكاجا عرفيا ال أثر لو على مع العلم أف جرٯتة الضرب كاٞترح الواقع من    
 الدعول اٞتنائية ُب ىذه اٟتالة.

مكػرر من ؽ.ع.ج ، أصبحت  266فكلما إقًتف فعل  الضرب كاٞتػرح بأحد الظركؼ اػددة با١تػادة     
اٞترٯتة مشددة العقوبة أك أخذت كصف اٞتناية ٓتبلؼ النصوص اٞتزائية العامة اليت كانت ٗتضع ٢تا ىذه 

ؽ.ع.ج ، قبل إستحداث ىذه  266ك  265ك 264األفعاؿ الصادرة عن أحد الزكجُت، السيما ا١تواد 
 ٤تل نتائج ما ترتبو ا١تتابعات القضائية.ا١تتابعات اٞتزائية نظرا ٠تطورهتا، أما عن فاعليتها فهي 

اٞتزائية ٬تب أف تتجو إرادة الزكج اٞتا٘ب إٔب إيقاع أعماؿ العنف على زكجتو مع علمو ٔتا  ةكلًتتيب ا١تسؤكلي    
 224.  كتستفيد الزكجة من اٟتماية اليت أقٌرىا ٢تا ا١تشرع ُب ا١تادة 213يقـو بو، كىو ما ييعرؼ بالقصد اٞتنائي

 .ؽ.ع.ج
من ـ.ج.ـ صر٭تا بفرض جزاء مشدد ُب حالة أف كاف  404 كقد جاء التجرٙب كتشديد العقاب بالفصل       

 من آخر نوع أم أك جرحا أك ضربا عمدا إرتكب من كل ضحية اٞترح كالضرب زكجا لؤلخر بأف " يعاقب

  يلي: كما زكجو ضد أك كافلو ضد أك أصولو أحد ضد اإليذاء أك العنف

 حسب حالة، لكل ا١تقررة ضعف العقوبة ، 401 ك 400 الفصلُت ُب عليها ا١تنصوص اٟتاالت ُب - 1

 .فيهما إليها ا١تشار التفصيبلت

 اٟتالة ُب أما .سنة عشرين إٔب عشر من السجن 402 الفصل من األكٔب الفقرة ُب عليا ا١تنصوص اٟتالة ُب  - 2 

 .سنة ثبلثُت إٔب عشرين من السجن فهي الثانية، ُب الفقرة عليها ا١تنصوص

                                                           
213

  .182، ص. 1990، د. ـ. ج، اٞتزائر، 3عبد ا سليماف، دركس ُب شرح قانوف العقوبات اٞتزائرم، القسم ا٠تاص، ط  - 
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 ُب أما .سنة ثبلثُت إٔب عشرين من السجن 403 الفصل من األكٔب الفقرة ُب عليها ا١تنصوص اٟتالة ُب  - 3
 .ا١تؤبد السجن فهي الثانية، ُب الفقرة عليها ا١تنصوص اٟتالة
شدد ا١تشرع العقوبة ُب حاالت العنف بُت الزكجُت إذ ٓب يعد العنف الذم يرتكبو الزكج ضد زكجتو أك إذ     

الزكجة ضد زكجها يدخل ُب نطاؽ اٟتاالت العادية، كإ٪تا تدخل ا١تشرع ليتصدل ٞترائم العنف بُت األزكاج  
العقوبة ُب حالة ارتكاب  .ج، كالذم كاف يشددـمن  404كذلك بإضافتو عبارة "أك ضد زكجو" ُب الفصل 

 ضرب أك جرح أك عنف أك إيذاء ضد األصوؿ.
كبذلك أصبح تشديد العقوبة يشمل جرائم العنف اليت يرتكبها الزكج ضد زكجتو، أك اليت ترتكبها الزكجة     

ضد زكجها، سواء نتج عنها مرض أك عجز تتجاكز مدتو عشرين يوما أك تقل عن ذلك، أك ٓب ينتج عنها 
 عجز أصبل، كسواء أدت إٔب إحداث عاىة دائمة أك أدت إٔب ا١توت دكف نية إحداثو.مرض أك 

ضمن التشريع ا١تغريب ك  إذ يظهر ىنا التميز ُب ٣تاؿ التجرٙب كالتخصيص بالنص على تشديد العقاب   
إخضاع اٞتنح  اٞتزائرم . كٓب يقتصر التشريع ا١تغريب على فكرة التخصيص كإ٪تا كتوسع ٣تاؿ اٟتماية اٞتزائية إٔب

كل 158عليها الفصل  بينصاٞتنح ا١تتماثلة كاليت قائمة إذ أضاؼ إٔب ، الزكجية للمماثلة ُب تقرير حالة العود
عن  إختلفت رتكبها زكج ُب حق الزكج اَلخر، كىذه اٞتنح تعتّب متماثلة لتقرير حالة العود، كإف إاٞتنح اليت 

٘ب، فالزكج الذم يرتكب ضد زكجتو عنفا ٍب يصدر ُب حقو بعضها البعض من حيث التكييف كالوصف القانو 
ن ٘تاـ تنفيذ عقوبة اٟتبس ػي ٜتس سنوات مػحكم حائز لقوة الشيء ا١تقضي بو، ٍب يرتكب ضدىا قبل مض

عتدم أك تقادمها، جنحة هتديد أك قذؼ أك إ٫تاؿ، يعتّب ُب حالة عود، كنفس األمر بالنسبة للزكجة اليت ت
 .زكجها على
العقوبة  كضاعف تشديد ظرؼ ٘تثل األسرية العبلقة أف ـ.ج من 112 ا١تشرع التونسي بالفصل تّبكإع    

 ، ألفي دينارا إٔب ألف من ا١تالية ا٠تطية ضاعف ك سنتُت إٔب كاحدة سنة من الثانية الفقرة ُب 214للحرية السالبة
 الفعل. إضمار تقدـ صورة ُب دينار آالؼ ثبلثة إٔب ا٠تطية ك سنوات ثبلث إٔب العقوبة رفع كما

نسبة  كانت إذا سنوات ٜتس إٔب بالسجن العقاب فَتفع بد٘ب سقوط بالعنف االعتداء عن ٧تم إذا أما    
 . النسبة ىذه ٕتاكزت إذا سنوات ستة ك % 11 اؿ دكف السقوط

                                                           
214
 .47، ص .2003، تونس 1، طالقسم ا٠تاص ،قانوف العقوبات التونسي، عبد اٟتفيظ بلقاضي - 
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ىذا فيما يتعلق بالعقوبة ا١تقررة لفعل الضرب كاٞترح العمدم، كاليت رأل ا١تشرع أهنا تتناسب مع ما تًتكو     
.فما ىي نظرة ا١تشرع اٞتزائي ُب جرٯتة اإلٕتار باألعضاء 215أعماؿ العنف الواقعة على األسرة من أثار سلبية

 البشرية.

 ثـالثـا
 216 جـريمة اإلتجـار باألعضاء البشرية

 اإلحًتاـ يضفي أف ُب منو رغبة متشددة عموما، كىذا سياسة جزائية نبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم كانت لو    

بالتجرٙب كالتشديد ُب العقاب بتشريعو العقايب   دكمن صور ذلك كذلك أف إنفر  األسرية، العبلقات على الكامل
دكف باقي التشريعات ا١تغاربية اليت إكتفت با١تصادقة على اإلتفاقات الدكلية ُب ٣تاؿ ٕترٙب اإلٕتار باألعضاء 

 البشرية .
نص ا١تشرع اٞتزائرم على إدانة كل من ٭تصل من شخص على عضو من أعضائو أك يقـو بنزع أنسجة  إذ   

 .لا أك مواد من جسمو مقابل دفع مبلغ مإب أك منفعة أخر أك خبلي

كقد أعتمد ا١تشرع  اٞتزائرم ٛتاية جزائية خاصة، إذا كقعت ىذه األفعاؿ كحصلت على أفراد األسرة     
القصر منهم، ألف ىذا الفعل يشكل هتديدا لؤلسرة كٮتػرجها بالتػإب من نسقها اإلجتماعي، القائم على 

كالصريح بأف أفراد األسرة من حيث كوهنم بشرا، ذك طبيعة عضوية، عقلية، نفسية،  اإلعًتاؼ الكامل
إجتماعية،  تستقيم ّٔا اٟتياة كتتحقق ّٔا أىداؼ كجود األسرة، من حفظ بقائها كتنظيمها، بعيدا عن ٖتقيق 

                                                           
إٔب أف العنف ىو من النزعات العدكانية اليت تتجسد ُب تصرفات حقيقية أك ك٫تية كتؤدم إٔب عدد  (1987)كيشَت األستاذ جاف الببلنس  -215

تدمَت  (ب)كىو ىنا قد يكوف األكالد أك الزكجة أك الزكج أك ا١تعاؽ باألسرة أك األجداد أك من إليهم.  :ألخرباإٟتاؽ األذل  (أ)من اَلثار منها: 
من  :إكراه ا١تعتدم عليو (ج)لقتل ٛتاية للشرؼ كُب حاالت إجهاض اٟتامل دكف رضاىا أك حىت برضاىا.كما ٭تدث ُب حاالت ا  :الطرؼ اَلخر

عتدم عليو ُب موقف ا١تذلة كا١تهانة كما ٭تدث  :اإلذالؿ (دمثبل. )أفراد األسرة كإكراه البنت على الزكاج ٦تن ال ترغبو 
ي
ْتيث يوضع عضو األسرة ا١ت

األمر الذم قد يدفع إٔب بركز أشكاؿ ٥تتلفة للتفكك العائلي أك ترؾ  :ور الضحية بالقلق كاالضطرابعش (ىػإىانتها.)ُب حاالت ضرب الزكجة أك 
 بيت األسرة.

النساء  ةللمادة الثالثة من برتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة االٕتار باألشخاص، كٓتاص اًب ٤تاكلة ٖتديد ا١تقصود ّترٯتة اإلٕتار بالبشر، كفق  -216
 .2003ا١تنضمة عّب الوطنية الصادر من األمم ا١تتحدة سنة إلتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة  لؿ، ا١تكمكاألطفا
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درجة العقوبة اليت  ، كىذا بالتشديد ُب 217ا١تنافع ا١تالية على حساب ا١تتاجرة بأعضاء القصر من أفراد األسرة.
 ك عبلقة القرابة.  218ركعي فيو درجة بشاعة الفعل البلإنساٗب، ك سن الضحية

من الفصل األكؿ ا١تتعلق باٞتنايات  1من القسم ا٠تامس مكرر 20مكرر  303كذلك طبقا لنص ا١تادة      
إذا  19 مكرر 303ك 18مكرر  303كاٞتنح ضد األشخاص، أنو قد جعل اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ا١تادتُت 

سنػػوات إٔب ٜتس  5عقػوبة مشددة من ٜتس  تإرتكبت ضد قاصر أك شخص مصػاب بإعاقة ذىنية، ذا
دج .ُب حُت أف العقوبة األصلية ىي اٟتبس من ثبلث 1000.000إٔب  500.000سنة كبغرامة من  15عشرة 

دكف ظرؼ التشديد طبق  دج" 1.000.000دج  إٔب 300.000سنوات كبغرامة من 10سنوات إٔب عشر  03
 .09/01من القانوف رقم  16مكرر  303لنص ا١تادة 

 رابــعا
 جـريمة اإلتجـار باألشخـاص 

يعد اإلٕتار باألشخاص جرٯتة ضد اإلنساف ذاتو كإمتهاف لكرامتو بصورة تفوؽ كوهنا جرٯتة ضد الدكلة        
219كآّتمع

. كحرص من ا١تشرع ا١تغاريب على 220كىو ذكطبيعة خاصة إذ الغالب األعم من اٟتاالت أطفاؿ  
ٕترٙب ىذه األفعاؿ ُب إطار تكييف القوانُت الداخلية مع اإللتزامات ا١تًتتبة عن التصديق على إتفاقية األمم 

ٙب ىذا الفعل كفرض جزاءات اٞتزائرم ٕتر  ع، كقد قرر ا١تشر 221ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عّب الوطنية
 عقابية بظرؼ التشديد، إذا كقع الفعل اإلجرامي على الطفل من طرؼ أحد أصولو.

                                                           
217

 -  Cf. LAZERGES.Christine, Quel droit pénal des mineurs Pour , L’Europe de demain? Edi 

Paris, paris,1992, p. 439.  

218
الدكلية ٟتقوؽ الطفل: " ألغراض ىذه اإلتفاقية، يعٍت الطفل كل إنساف دكف الثامنة عشر، ما ٓب يبلغ قبل ذلك ا١تادة األكٕب من اإلتفاقية  - 

                                                            .   سن الرشد ٔتوجب القانوف ا١تطبق على الطفل".

كاألعضاء البشرية كعقوباتو ُب الشريعة كالقوانُت العربية كالقانوف الدكٕب، منشورات عبد القادر الشيخلي، جرائم اإلٕتار ُب األشخاص  - 219
  .187، ص .2009اٟتلٔب اٟتقوقية، بَتكت، لبناف،

 .13ص. ،2005سوزل عدٕب ناشد، اإلٕتار ُب البشر بُت اإلقتصاد ا٠تفي كاالقتصاد الرٝتي،)د.ط( دار اٞتامعة اٞتديدة،   - 220
كتوكوؿ ا١تكمل ٢تا ، ا١تتعلق ٔتنع كقمع االٕتار باألشخاص، كٓتاصة النساء كاألطفاؿ، كالذم صادقت عليو اٞتزائر كعلى األخص الّب  - 221

ا١تؤرخ  2003لسنة  5كالذم كافقت عليو تونس ٔتوجب القانوف عدد  .2003نوفمّب 09ا١تؤرخ ُب  417-03بتحفظ، ٔتقتضى ا١ترسـو الرئاسي رقم 
 .2003جانفي  21ُب 
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01-09من القانوف رقم  5مكرر 303إذ جاء التشديد بنص ا١تادة          
بالقسم ا٠تامس مكرر، بنصها  222

سنة ك بغرامة من  20سنوات إٔب  10على معاقبة اٞتا٘ب ا١ترتكب ٞترٯتة االٕتار باألشخاص باٟتبس من 
دج إذا ارتكبت اٞترٯتة مع توافر ظرؼ على األقل، من كوف الفاعل زكجا  2.000.000دج إٔب  1.000.000

للضحية أك أحد أصو٢تا أك فركعها أك كليها أك كانت سلطة عليها أك كاف موظفا ٦تن سهلت لو كضيفتو 
 إرتكاب اٞترٯتة. 

ي مشركع للقانوف يتضمن صور للحماية مشددا للعقاب على الفاعل صاحب كإعتمد ا١تشرع التونس       
ٕتار باألشخاص بالسجن مدة ستة أعواـ كٓتطية من ٜتسة آالؼ إٔب ٜتسُت إليعاقب مرتكب االصفة إذ 

رتكأّا أك يساىم إعلى  دينار كيعد مرتكبا ٞترائم االٕتار باألشخاص كل من يدعو أك يساعد أك ٭تٌرض ألف
مع علمو مسبقا ّٔا. كال يعتٌد برضاء الضحية  األشكاؿ ل كقوعها أك يستفيد منها بأم شكل منُب تسهي

 ّٔذا يعتّب رضاء الضحية ظرفا ٭تمل على ٗتفيف العقوبات ا١تنصوص عليها كما ال لتقدير كقوع اٞترٯتة

شخاص اليت كاف ضحية االٕتار باأل رتكب جرما مرتبطا ارتباطا مباشرا بإحدل جرائمإالقانوف كال يؤاخذ من 
  ٢تا.

فركعها أك كليها أك  للضحية أك أحد أصو٢تا أك تنطبق نفس العقوبات إذا كاف مرتكب اٞترٯتة زكجا كما      
إذ جاء التجرٙب شامل ٞتميع حاالت الرابطة األسرية لتوفر نػػوع كاحد من اٟتماية  .كانت لو سلطة عليها

ية، بل تعدت العقوبة لتشمل كل شخص لو سلطة على الضحية، مهما كاف كصف الضحية ُب الرابطة األسر 
مع عدـ إستفادة الشخص ا١تداف إلرتكابو أحد األفعاؿ آّرمة من ظركؼ التخفيف ضمن التشريع اٞتزائرم 

  .09/01من القانوف  6مكرر303من ؽ.ع كىذا طبقا لنص ا١تادة  53ا١تنصوص عليها با١تادة 
بالسجن مدة  ٓتبلؼ ا١تشرع التونسي الذم جعل لظركؼ التخفيف ٣تاؿ ألفراد األسرة ُب حالة العقاب      

 إشعار إٔب عشرة آالؼ دينار كل من ٯتتنع عمدا كلو كاف خاضعا للسر ا١تهٍت عن عاـ كٓتطية من ألف

طبلع عليو من أفعاؿ إلا ن لوأمك ذات النظر فورا ٔتا بلغ إٔب علمو من معلومات أك إرشادات كٔتا السلطات 
 .القانوف رتكاب اٞترائم ا١تنصوص عليها ّٔذاإحوؿ 
كالقرين. كال  كاألخوات من أحكاـ الفقرة ا١تتقدمة األصوؿ كالفركع كاإلخوة يا١تشرع التونسيستثٌت إذ      

 .حسن نٌية بواجب اإلشعار من قاـ عن ٯتكن القياـ بدعول الغـر أك ا١تؤاخذة اٞتزائية ضد

                                                           
يونيو  8ا١توافق 1386صفر عاـ 18ا١تؤرخ ُب  156-66، يعدؿ كيتمم األمر رقم 2009فّباير سنة 25ا١توافق 1430صفر عاـ 29مؤرخ ُب  -222
 ا١تتضمن قانوف العقوبات. 1966سنة 



 ألسرة وفق التشريعات الجنائية المغاربيةلالحماية اإلجرائية                       الباب الثاني 

 

351 

 

كأف ا١تشرع العقايب بالرغم من إعتباره الفعل جناية، فقد قرر تطبيق حىت العقوبات التكميلية ا١تنصوص     
 .09/01مكرر من القانوف  303من ؽ.ع طبقا لنص ا١تادة  09 ةعليها ُب ا١تاد

كاليت  467-1 الفصلاألخَتة من  كىي نفس العقوبات التكميلية اليت قررىا ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب الفقػػرة    
 ٬467توز اٟتكم على ا١تداف باٟترماف من حق أك أكثر من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب الفصل مفادىا أنو 

 كىذا بعد أف عاقب كل شخص على اإلٕتار باألطفاؿ   كبا١تنع من اإلقامة من ٜتس إٔب عشر سنوات
باٟتبس من سنتُت إٔب عشر سنوات كبغرامة من ٜتسة آالؼ إٔب مليو٘ب درىم كل شخص يقـو ببيع أك شراء 

 .طفل تقل سنو عن ٙتاف عشرة سنة
كل فعل أك تعامل يتم ٔتقتضاه نقل طفل من شخص أك ٣تموعة    كفعل اإلٕتار باألطفاؿ  يقصد بو         

 .ل كيفما كاف نوعوأشخاص إٔب شخص آخر أك ٣تموعة أشخاص ٔتقاب
كقد توسع ا١تشرع العقايب ُب ٣تاؿ التجرٙب بأف عاقب ارض على ىذا الفعل بنفس العقوبة ا١تقررة        
على  كل من حرض األبوين أك أحد٫تا أك الكافل أك الوصي أك ا١تقدـ أك من لو سلطةكىذا ل  467-1بالفصل

كل من قاـ  ، كحىت اف عليوػأع ل ذلك أكػة عشرة أك سهثامنػطفل أك يتؤب رعايتو على بيع طفل دكف سن ال
 .بالوساطة ُب بيع أك شراء طفل دكف سن الثامنة عشرة أك سهل ذلك أك أعاف عليو بأية كسيلة من الوسائل

كىذا اٟترص من ا١تشرع العقايب راجع للمصلحة ا١ترغوب ٛتايتها على الشخص ا١تضركر كعبلقة اٞتا٘ب      
أكاصر ا١توٌدة بُت أطراؼ العبلقة ضمن النسق اإلجتماعي لؤلسرة.كالذم  ظُب إطار حف بالضحية، ىذا كلو

 سعى ا١تشرع العقايب إٔب ضمانو من خبلؿ ٕترٙب فعل إعطاء مواد ضارة.

 خـامسا
 223جـريمة إعـطاء مـواد ضـارة 

بأف جعل عقوبة ىذا  مػواد ضػارةُب ٣تاؿ التجرٙب كالعقاب  لفعل  إعػطاء  تفرد ا١تشرع العقايب اٞتزائرم         
من ؽ.ع، مشدد العقوبة إذا كقعت اٞترٯتة على  275الفعل اٟتبس من شهرين إٔب ثبلث سنوات بنص ا١تادة 

ؽ.ع، أم إذا كقعت من أحد األصوؿ أك الفركع أك أحد الزكجُت أك  276أحد أفراد األسرة كىذا بنص ا١تادة 
 يلي : من يرث آٍّت عليو، فتكوف العقوبة كما

                                                           
موضوعية يرجع ُب تعيينها  ٓب ييعرؼ القانوف ما ىي ا١تواد اليت ٬تب أف تعتّب ضارة بالصحة، كما كاف يستطيع كضع تعريف ٢تا، فهي مسألة - 223

 إٔب أىل ا٠تّبة كيقدرىا قاضى ا١توضوع ٔتا لو سلطة تقديرية للوقائع.
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اٟتبس من سنتُت  إٔب ٜتس  سنوات إذا نتج عنها مرض أك عجز عن العمل الشخصي كدكف قصد  -1
 إحداث الوفاة.                                                 

السجن ا١تؤقت من ٜتس  إٔب عشر سنوات إذا نتج عنها مرض أك عجز عن العمل ١تدة تتجاكز ٜتسة  -2
 عشر يوما.

لسجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب عشرين سنة إذا أدت إٔب مرض يستحيل برؤه أك إٔب عجز ُب ا  -3
 إستعماؿ عضو، أك عاىة مستدٯتة .

 السجن ا١تؤبد إذا أدت ا١تواد ا١تعطاة إٔب الوفاة دكف قصد إحداثها . -4
 224مكرر60كٓب يقف ا١تشرع عند ىذا اٟتد من التشديد كإ٪تا أضاؼ عقوبات أخرل ٔتوجب ا١تادة

 .225مكرر من ؽ.ع276كىذا ٔتوجب ا١تادة  4-3-2من ؽ.ع الفقرات  276إذا توافرت حاالت ا١تادة 
ك يتحقق القصد اٞتنائي ُب ىذه اٞترٯتة بإعطاء ا١تواد الضارة عن إرادة اٞتا٘ب كعلم منو ٓتواصها الضارة      

 .226ا١تاسة بسبلمة آٍّت عليو كصحتو
كىونفس التجرٙب الذم جاء بو ا١تشرع التونسي لكن ضمن قواعد التجرٙب العامة دكف أف ٯتيز كقوع التجرٙب     

الذم  215 أحد أفراد العائلة أك أف ضحيتو أحد أفراد العائلة بتشػديد العقاب كىذا ٔتػوجب تطبيقات الفصل
 عمليات أك مباشرات يتعمد أك مواد غَته إعطاء يتعمد القتل قصد بدكف الذم " اإلنساف ينص على أف 

                                                           
ة، "يقصد بالفًتة األمنية حرماف اكـو عليو من تدابَت التوقيف ا١تؤقت لتطبيق العقوبة، كالوضع ُب الورشات ا٠تارجية أك لبيئة ا١تفتوح- 224

 فراج ا١تشركط.كإجازات ا٠تركج، كاٟترية النصفية كاإل
سنوات، بالنسبة للجرائم اليت كرد النص فيها صراحة على فًتة  10كتطبق ُب حالة اٟتكم بعقوبة سالبة للحرية مدهتا تساكل أك تزيد عن عشر 

 َب حالة اٟتكم بالسجن ا١تؤبد.15أمنية. تساكل مدة الفًتة األمنية نصف العقوبة اكـو ّٔا.كتكوف مدهتا ٜتس عشر سنة
سنةَب خالة اٟتكم بالسجن ا١تؤبد كإما أف تقرر تقليص 20انو ٬توز ٞتهة اٟتكم أف ترفع ىذه ا١تدة إٔب ثلثي العقوبة اكـو ّٔا، أك إٔب عشرينغَت 

 ىذه ا١تدة.
من قانوف اإلجراءات  309األمنية عن ٤تكمة اٞتنايات،فإنو يتعُت مراعاة القواعد ا١تقررة ُب أحكاـ ا١تادة  ةإذ صدر اٟتكم ا١تتعلق بالفًت      

 اٞتزائية.
أك تزيد عن  بالنسبة للجرائم اليت ٓب ينص القانوف فيها صراحة على فًتة أمنية، ٬توز ٞتهة اٟتكم اليت ٖتكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدهتا تساكل

العقوبة ا١تذكورة ُب الفقرة  قتدابَت تطبيسنوات، أف ٖتدد فًتة أمنية ال ٯتكن للمحكـو عليو أف يستفيد من خبل٢تا من أم تدبَت من  05ٜتس 
 سنة ُب حالة اٟتكم بالسجن ا١تؤبد".  20أف تفوؽ مدة ىذه الفًتة األمنية ثلثي العقوبة اكـو بو، أك عشرين زاألكٔب من ىذه ا١تادة.كال ٬تو 

ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الثانية من ا١تادة " السجن ا١تؤقت من ٜتس سنوات إٔب عشر سنوات كذلك ُب اٟتالة 275من ا١تادة  02الفقرة  - 225
275. 

"السجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب عشرين سنة كذلك ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الرابعة من ا١تادة 275من ا١تادة  03الفقرة  -   
275. 

 .275قرة ا٠تامسة من ا١تادة " السجن ا١تؤبد كذلك ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الف275من ا١تادة  04الفقرة  -   
 .757، ص. 1942، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، 1عبد ا١تالك،  ا١توسوعة اٞتنائية، آّلد ا٠تامس، ط  مجند - 226
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 ا١تقررة الفركؽ حسب كاٞترح للضرب ا١تقررة العقوبات يستوجب ا٠تدمة عن عجزا مرضا أك لو تسبب

 .القانوف ىذا من 219 ك218بالفصلُت

 .ا١توت ذلك عن نتج إذا العمر بقية بالسجن العقاب كيكوف
 بأم مسمومة أك مضرة مواد عمدا يضع الذم اإلنساف عاـ مدة بالسجن "يعاقب الذم  310ك الفصل      

 كالفصل 218 كالفصل 215 بالفصل ا١تقررة العقوبات من ذلك ٯتنع أف بدكف أك اٟتيوانات اَلدميُت لشرب ماء

 1986ديسمّب 15 كُب 1314 عاـ رجب 10 ُب الصادر باألمر العمل كمن االقتضاء عند ىذا القانوف من 219

 .العقاب تستوجب كااكلة

 مدة بالسجن يكوف فالعقاب اإلضرار، قصد بدكف ا١تتقدـ بالفصل ا١تقررة اٞترٯتة كقوع كاف "إذا311 الفصل

 القانوف. ىذا من 225 كالفصل 217 الفصل بأحكاـ العمل من ذلك ٯتنع أف بدكف شهرين
أم أف ٣تاؿ التجرٙب جاء عاـ كأف جرٯتة إعطاء مواد ضارة ضمن التشريع التونسي ٓب يفرد ٢تا جزاء       

عقايب خاص ُب حالة أف كانت فيما بُت أفراد العبلقة األسرية الواحدة ، أم أف ٚتيع صور السلوؾ آّـر 
الفصل لتجرٙب ا١تشرع ا١تغريب   بتدخل ٖتت ىذا التكييف دكف ٘تييز ألصحاب الصفة الذين ميزىم كخصهم با

فركعو  كاف مرتكب اٞترائم ا١تشار إليها ُب الفصل السابق أحد أصوؿ آٍّت عليو أك إذاالقاضي بأنو "  414
 :فعقوبتو على التفصيل اَلٌب أك زكجو أك ا١تستحق ُب مَتاثو أك من لو سلطة عليو أك ا١تكلف برعايتو،

 .، اٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس413ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة األكٔب من الفصل    - 1
 .ضعف عقوبة اٟتبس ا١تقررة ُب تلك الفقرة 413ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الثانية من الفصل   - 2

 .السجن من عشر إٔب عشرين سنة ،413ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الرابعة من الفصل   - 3
 .السجن ا١تؤبد ،413ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة ا٠تامسة من الفصل   - 4

باٟتبس من شهر  القاضي ٔتعاقبة مرتكب جرٯتة إعطاء مواد ضارة  "  413كجاء ٣تاؿ التجرٙب بالفصل         
سبب لغَته مرضا أك عجزا عن األشغاؿ  من إٔب ثبلث سنوات كغرامة من مائة كعشرين إٔب ٜتسمائة درىم،

 .كانت، بدكف قصد القتل، مواد تضر بالصحة الشخصية، بإعطائو عمدا، كبأية كسيلة
فإذا نتج عن ذلك مرض أك عجز عن األشغاؿ الشخصية تتجاكز مدتو عشرين يوما فعقوبتو اٟتبس من سنتُت 

 .إٔب ٜتس سنوات
من اٟتقوؽ ا١تشار إليها  كب اٞترٯتة باٟترماف من كاحد أك أكثر٬توز عبلكة على ذلك، أف ٭تكم على مرت ك

 .عشر كبا١تنع من اإلقامة، من ٜتس سنوات إٔب 40ُب الفصل 
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ك ُب حالة ما إذا نتج عن ا١تواد اليت أعطيت مرض ال يرجى برؤه، أك فقد منفعة عضو أك عاىة دائمة، فعقوبتو 
 .السجن من ٜتس إٔب عشر سنوات

 .عنها ا١توت، دكف أف يقصده اٞتا٘ب، فعقوبتو السجن من عشر إٔب عشرين سنةأما إذا نتج 

مثلما جاءت صور تشديد العقاب كاضحة بالتشريع اٞتزائرم كىذا مراعاة للجانب العائلي الذم يبعث     
كٛتاية  227على تبادؿ الثقة بُت األصوؿ كالفركع كاألزكاج إذا قاـ اٞتا٘ب باإلخبلؿ بالثقة ا١توضوعة بسلوكو ىذا

 .228للتماسك اإلجػتماعي
كىي نفس اٟتكمة ا١تتوخاة من ٕترٙب الفعل ا١تخل باٟتياء كاإلغتصاب كالفواحش، ضمن اٞترائم ا١تاسة      
 ك اإلعتبار. ؼبالشر 

 الفرع الثاني
 الجرائم المـاسة بالشرف و اإلعتـبار 

ت رادعة ُب حق اٞتناة. فإف ىذا النوع من على الرغم من ا١تقتضيات اٞتزائية ا٢تامة اليت تقر عقوبا        
اٞترائم الزاؿ منتشرا بشكل ٥تيف للغاية داخل آّتمعات ا١تغاربية ١تا ٢تا من أثر يهدد حياة  أفراد األسرة 
خاصة األكالد منهم ضمن بيئتهم ا٠تلقية السليمة، ٦تا ٬تعلهم عرضة ٞترائم ٘تس أعراضهم كأخبلقهم ك جرائم 

  .229فة عامةإساءة ا١تعاملة بص
كتتعدد األفعاؿ اليت تشكل إنتهاكا لعرض كأخبلؽ أفراد األسرة، إال إنو ٬تمع بينها صفة مشًتكة كىي    

الصفة اٞتنسية للفعل، كىذه الصفة اٞتنسية ذات مدلوؿ كاسع، تستوعب ٚتيع ا١تمارسات كاألفعاؿ اٞتنسية 
 أك األفعاؿ ا١تمهدة لئلتصاؿ اٞتنسي.

كنظرا ٞتسامة األخطار اٞتسدية كالنفسية اليت قد تلحق األسرة جراء ا١تساس بعرض كأخبلؽ أفرادىا، فقد    
جـر ا١تشرع ا١تغاريب العديد من األفعاؿ من أجل ٛتايتهم من بينها ٕترٙب  الفعل ا١تخل باٟتياء كاإلغتصاب 

 اؾ ٕترٙب فعل التحريض على الفسق كالدعارة.)أكال( كأيضا جػرٯتة الفاحشة بُت ذكم ااـر ) ثانيا(، ٍب ىن

 
 

                                                           
 .161حسُت فر٬تة، ا١ترجع السابق، ص.  - 227
 . 176حسُت فر٬تة، نفس ا١ترجع ، ص.   - 228

229
 -Cf, INES. Angelino,  L’enfant, la famille, la maltraitance,  

ème
 édition, DUNOD, 2001,p.88. 
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 أوال
 الفعـل المخـل بالحياء و اإلغتصاب 

ك اإلغتصاب من أبشع أنواع العنف ا١تمارس على ضحايا ىاتُت  230 يعتّب الفعل ا١تخل باٟتياء        
، 231انعػػكاسات إجتماعيةاٞترٯتتُت ١تا ٢تما من إنعكاسات نفسانية كمعنوية كإضطرابات سيكولوجية، ككذلك 

شدد ت ، لذا232من اتمل أف تصاحب الضحية طوؿ حياهتا، ذلك أنو ليس سهبل ٤تو ىذه اَلثار قاصر
 تقرير عقوبة اٞترٯتتُت.كذلك ُب ا١تغاريب   ا١تشرع 

ؽ.ع.ج بأنو إذا كاف اٞتا٘ب من أصوؿ الضحية تضاعف  337ك٧تد من بُت ذلك ما جاء ُب نص ا١تادة      
إٔب السجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب عشرين سنة إذا كقع الفعل ا١تخل باٟتياء ضد قاصر ٓب يكمل  العقوبة

 السادسة عشر ذكرا كاف أك أنثي بغَت عنف، أك الشركع ُب ذلك.  

ؽ.ع إذا كاف اٞتا٘ب من  336ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة  233كنفس العقوبة تطبق بالنسبة ٞترٯتة اإلغتصاب     
 .ة.كوف التجرٙب ىنا عاـ فاألصوؿ مشمولوف بنفس اٞتزاءأصوؿ الضحي

كحكمة التشديد لصغر السن ترجع إٔب رغبة ا١تشرع ُب ٛتاية ضعف آٍّت عليو صحيا كركحيا ككقايتو من      
السادسة عشر سنة، فإنو يسهل للجا٘ب إرتكاب جرٯتتو عليو  16. ألنو مىت كاف دكف 234التعرض لئل٨تراؼ

دكف إشًتاط أم عنف ١تساءلة اٞتا٘ب كإذ حصل ذلك ُب ىذه اٟتالة فإف العقوبة ا١تقررة تكوف السجن ا١تؤبد 
 335بالنسبة للفعل ا١تخل باٟتياء إذا كقع بالعنف أك الشركع ُب ذلك،  كىي اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 ج.ؽ.ع.
                                                           

ل فعلى الرغم من كوف ىتك العرض ال يفًتض إتصاال جنسيا بُت اٞتا٘ب كآٍّت عليو إال أنو يفًتض ا١تساس ْترمة آٍّت عليو، فالفعل ا١تخ -230
 كىو باٟتياء على ٨تو جسيم ىو ْتسب آّرل العادم لؤلمور ٘تهيدا التصاؿ جنسي أك على األقل يشَت ُب ذىن آٍّت عليو فكرة اإلتصاؿ اٞتنسي

يق اتصاؿ غَت مرغوب فيو كباإلضافة إٔب ذلك فهذه اٞترٯتة تنطوم على ا١تساس بالشرؼ كحصانة اٞتسم بصفة عامة؛ أنظر، سعيد الفكها٘ب، التعل
 كما بعدىا. 214، ص. 1993، الدار العربية للموسوعات، 1، ط3على القانوف اٞتنائي ا١تغريب ُب ضوء الفقو كالقضاء، ج

231
٢تذه اٞترٯتة. كعلى الرغم من أف أغلب جرائم االغتصاب ٖتاط بسرية تامة، فإنو توجد بعض اإلحصائيات اٞتزئية اليت تعكس إٔب حد ما االنتشار ا١تتزايد  - 

ة سنة حال 210ك 1999حالة سنة  102فحسب اإلحصائيات الصادرة عن ا١ترصد الوطٍت ٟتقوؽ الطفل با١تغرب ، فقد بلغت عدد جرائم االغتصاب 
حالة اغتصاب. كحسب نفس ا١تصدر، فإف حاالت االعتداءات اٞتنسية على األطفاؿ تتوزع حسب  400رتفع ىذا العدد إٔب إفقد  2002أما سنة  2001

مدير مسؤكؿ  %4ىم أقارب ك %5آباء ك %6معلمُت ك %9جَتاف ك %21من ا١تعتدين ىم غرباء عن الطفل ك %43طبيعة ا١تعتدم على الشكل التإب: 
 .سنة كمن ٥تتلف ا١تستويات االجتماعية كمن أكساط ٥تتلفة 14ك 6غتصاب بُت إلتبلميذ. كتًتاكح أعمار األطفاؿ ضحايا جرائم ا %3أطر إدارية ك %3ك

 .57، ص.  1998، القاىرة ٤1تمد مصباح القاضي، اٟتماية اٞتنائية للطفولة، دار النهضة العربية ط -232
233
كا١تتضمن قانوف  66/156يعدؿ كيتمم األمر رقم  2014ا١تؤرخ ُب فّباير سنة  01-14جاء ىذا  التكييف القانو٘ب ٔتوجب القانوف رقم  - 

 .العقوبات

234
 .220، ص. 2005عبد الفتاح حجازم، ا١تعاملة اٞتنائية كاإلجتماعية لؤلطفاؿ، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية،  - 
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  229 الفصل  حيث نصٌ  التونسي القانوف تشكل صفة اٞتا٘ب ُب جرٯتة ا١تواقعة بالرضا ظرؼ تشديد ُبك       
 مكرر 227 بالفصل إليها ا١تشار للجرائم الفاعلوف كاف إذا ا١تستوجب ا١تقدار ضعف العقاب يكوفعلى أنو " 

 أكخدمتو معلميو كانوا أك عليو السلطة ٢تم كانت أك طبقة أم من عليو آٍّت أصوؿ من مكرر 228 ك  228ك

 .235أشخاص عدة بإعانة االعتداء كاف أك لؤلسناف أطباء أك جراحيو أك أطباءه أك
يتحوؿ من  ف العقاب ا١تسلط عليوإجرٯتة ا١تواقعة بالرضا ف أصوؿ آٍّت عليوحد أرتكب إإذا ما  كبذلك     

ٜتسة عشر عاما كاملة كمن ٜتسة أعواـ  ثٍت عشر عاما سجن إذا كاف سن آٍّت عليها دكفإستة أعواـ إٔب 
 .عليها أكثر من ا٠تامسة عشر كاقل من العشرين عاما إٔب عشر سنوات سجنا إذا كاف سن آٍّت

ما قضى بو ٣تلس قضاء  -اإلغتصاب  -يقات القضاء اٞتزائرم ّترٯتة ىتك العرض ك٦تا جاء ضمن تطب     
 05 ةتيارت بتّبئة ا١تتهمة الثانية، بعد إدانتها من طرؼ اكمة، من جنحة الفاحشة بُت ااـر  كإدانتها بعقوب

تكييف الوقائع سنوات حبسا نافذا كالتصريح بعدـ اإلختصاص النوعي للمتهم األكؿ، كىذا بعد أف أعادت 
من ؽ.ع كىذا 337ك339للمادتُت  اا١تتابع ّٔا ا١تتهمُت ك٫تا جـر الزنا كاإلجهاض للمتهم  كالزنا للمتهمة، طبق

ٯتارس معها  لسنة، كظ 16منذ أف كاف عمرىا  ةبعد إعًتاؼ ا١تتهم بأنو قاـ ّٔتك عرض أخت زكجتو، القاصر 
 اٞتنس مع علم زكجتو كأبويها كعائلتها.

على ذلك قضى  ء، كبناةإعًتؼ ا١تتهم أماـ آّلس صراحة ّٔذه الوقائع كأكد أنو ظل يعاشر ا١تتهمكقد     
آّلس بأف التكييف السليم للوقائع ا١تبلحق ّٔا ا١تتهم يكوف جناية ىتك عرض قاصرة ا١تنصوص كا١تعاقب 

فإف كضع ا١تتهمة، يكوف جنحة  من ؽ.ع كقد إعتّب أف حاؿ مبلحقة ا١تتهم باٞتناية ا١تذكورة 336عليو با١تادة 
 .236ىتك العرض كتبعا لذلك يتعُت تّبئتها من جنحة الفاحشة ا١تنسوبة إليها

كاف الفاعل من أصوؿ الضحية أك  إذا"  487الفصل ب 237كشدد ا١تشرع ا١تغريب عقوبة جرٯتة اإلغتصاب     
باألجرة عندىا أك عند أحد من األشخاص السالف ذكرىم، أك   ٦تن ٢تم سلطة عليها أك كصيا عليها أك خادما

                                                           
235
 .رضاه بدكف أنثى أك كاف ذكرا شخص على الفاحشة بفعل اعتدل من كل أعواـ ستة مدة بالسجن "يعاقب على أنو228  الفصل نص ـ  
 االعتداء صاحب أك سبق إذا ا١تؤبد بالسجن العقاب كيكوف .كاملة عاما عشر الثمانية دكف عليو آٍّت كاف إذا عاما عشر اثٍت إٔب العقاب كيرفع
 حياة ٬تعل آخر عمل أم أك تشويو أك عضو بًت أك جرح عنو نتج أك االحتجاز أك التهديد أك السبلح استعماؿ السابقة الصورة ُب الفاحشة بفعل

 كاملة عاما عشر ٙتانية العمر من يبلغ ٓب طفل على قوة بدكف الفاحشة بفعل عتداءإ كل " على أنو مكرر 228 الفصل .خطر ُب عليو ا١تعتدل
 .للعقاب موجبة كااكلة .أعواـ ٜتسة مدة بالسجن يعاقب

 . ا١تلحق ا١تشار إليو سابقا ،2008/ ٣02/09تلس قضاء تيارت،غ.ج،    - 236
237
  .االغتصاب ىو مواقعة رجل المرأة بدكف رضاىا، كيعاقب عليو بالسجن من ٜتس إٔب عشر سنوات"  486الفصل  - 

معاقة أك معركفة بضعف قواىا العقلية أك حامبل، فإف اٞتا٘ب يعاقب  كانت عاجزة أكأنو إذا كانت سن آٍّت عليها تقل عن ٙتاف عشرة سنة أك   غَت
 ."عشر إٔب عشرين سنة بالسجن من

http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread13643.html
http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread13643.html
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 عتدائو بشخص أك بعدة أشخاص فإفإستعاف ُب إ، ككذلك أم شخص 238 رئيسا دينيا كاف موظفا دينيا أك

 :العقوبة ىي
 484السجن من ٜتس إٔب عشر سنوات، ُب اٟتالة ا١تشار إليها ُب الفصل    -      
 485السجن من عشر إٔب عشرين سنة، ُب اٟتالة ا١تشار إليها ُب الفقرة األكٔب من الفصل   -      
 485السجن من عشرين إٔب ثبلثُت سنة، ُب اٟتالة ا١تشار إليها ُب الفقرة الثانية من الفصل   -      
 486فصل السجن من عشر إٔب عشرين سنة، ُب اٟتالة ا١تشار إليها ُب الفقرة األكٔب من ال  -     
 486السجن من عشرين إٔب ثبلثُت سنة، ُب اٟتالة ا١تشار إليها ُب الفقرة الثانية من الفصل   -     
ُب  487رتباط إما بصلة األبوة مثل ا١تادة إاٟتماية تظهر جليا عندما تكوف اٞتنحة أك اٞتناية ٢تا  كىذه    

حالة ىتك عرض القاصر بعنف أك دكنو، ْتيث العقوبة تصل ُب اٟتالة األكٔب إٔب عشر سنوات، كُب اٟتالة 
 .الثانية إٔب عشرين سنة

كفقا ٢تذه ا١تقتضيات، فإف أم إغتصاب  دكف قوة يشكل جرٯتة معاقبا عليها، عكس اٟتالة اليت يقع فيها     
سنو دكف عنف إذ ال عقاب ُب ىذه اٟتالة، إال إذا شكل الفعل جرٯتة  18ىتك عرض شخص ٕتاكز سن 

عنصرا  18أخرل كاإلخبلؿ العلٍت باٟتياء، كبذلك يتبُت أف ا١تشرع ا١تغريب اعتّب سن آٍّت عليو األقل من 
سنة فأكثر، فإف أحد أركاف اٞترٯتة يتخلف كمن ٍب ال كجود  18مكونا للجرٯتة ْتيث إذا بلغ سن الضحية 

 لجرٯتة.ل
كإف أساس التجرٙب ضمن التشريع ا١تغريب ىو إنعداـ رضا آٍّت عليو، كمن ٍب إذا كانت ا١تواقعة ٘تت برضا       

الطرفُت ال تشكل جرٯتة، كنظرا ألف الرضا ال يعتد بو إال إذا كاف صادرا عن شخص بالغ. لذا فإف اإلغتصاب 
ث يقتصر ُب ىذه اٟتالة على ا١تواقعة دكف رضاه، بينما إذا  ٮتتلف نطاقو مىت كاف آٍّت عليو شخصا بالغا، حي

كاف آٍّت عليو قاصرا )طفلة( فإنو يتػسع ليشمل ا١تواقعة سواء ٘تت برضاىا أك دكف رضاىا، كما ذلك إال لعدـ 
 اإلعتداد برضاىا ُب حالة توفره حكما.

عنصر أخر من عناصر التشديد مع  ُب حالة إقًتاف  239ك توسع ا١تشرع ا١تغريب ُب فرض تشديد العقاب     
، ْتيث إذا تعرضت آٍّت عليها 488كوف الفاعل أحد األصوؿ كىو عنصر اإلفتضاض بنص الفصل 

                                                           
غَت أف إعتبار صفة موظف أك رئيس ديٍت ظرؼ تشديد ُب بعض اٞترائم يعد غريبا عن آّتمع ا١تغريب ا١تسلم، إذ ا١تقصود با١توظف الديٍت  - 238

اص الذين ٖتوؿ ٢تم صفتهم ىذه االتصاؿ االنفرادم بالناس ٔتا فيهم النساء ك٦تارسة الضغط ا١تعنوم عليهم ٔتا ٯتلكونو من أك الرئيس الديٍت األشخ
يانة كساطة بينهم كبُت خالقهم ٖتط ّٔا خطاياىم كتبدؿ ّٔا بسيئاهتم حسنات كىذا إف صدؽ على التقاليد الكنسية فإنو ال ٣تاؿ لو بالنسبة للد

   ال ٯتلك فيها أحد التسلط باسم الدين أك اإلكراه ا١تعنوم لؤلفراد بدعول الغفراف ك٤تو ا٠تطيئة.اإلسبلمية، اليت
239

 كما بعدىا. 198ىبلٕب عبد ا أٛتد، مرجع سابق، ص.  - 
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إف اٟتد ػف .487إذا كاف اٞتا٘ب أحد األشخاص ا١تشار إليهم ُب الفصل  240لئلفتضاض يتعُت تشديد العقوبة
أم ٓب ٬تعل بذلك للقاضي سلطة تقديرية ُب .العقاب األقصى ا١تقرر للعقوبة ُب كل فقرة من فقراتو يكوف ىو

  . 241تقرير العقار بُت اٟتد األدٗب كاٟتد األعلى للعقوبة ، كإ٪تا جعلو ملـز بتطبيق اٟتد األقصى للعقوبة
أما ٓتصوص تعامل القضاء ا١تغريب مع ىذه اٞترٯتة، فإنو يشوبو نوع من الًتدد كالغموض نظرا لعدـ دقة     

. حيث ناذرا ما يعاقب مرتكب جرائم االغتصاب على أساس تكييفها 242التكييف القانو٘ب كغموض ا١تتابعات
 - 29/03/2001تئناؼ بفاس بتاريخ ىذا. كما يؤكد ىذا الطرح القرار الصادر عن غرفة اٞتنايات ٔتحكمة االس

سنة كعاقبو  14كالذم أداف ا١تتهم ّترٯتة إغتصاب أخت زكجتو القاصرة، البالغة من العمر  -غَت منشور
 بسنتُت سجنا بعد إفادتو بظركؼ التخفيف.

ُب حُت أف أدٗب عقوبة ٯتكن تطبيقها على مرتكب جرٯتة اغتصاب قاصر ىي السجن من عشر إٔب      
 من ـ.ج.ـ 486نة حسب مقتضيات الفصل عشرين س

حدد سنا للحماية ىي  كٓب يعتمد ا١تشرع التونسي سياسة التدرج ُب تشدد العقوبة على أساس السن بل  
سجن بدكف قوة بعقاب مٌوحد ىو ٜتس سنوات  الثامنة عشر كعاقب كل اعتداء على من ىو دكف ىذه السن

 تدرج بالعقوبة ْتسب اٟتاالت كالقضايا ككقائع كل جرٯتة كىو الا١تهمة بأف  كلكن التطبيق القضائي تؤب ىذه
الصادر ُب  2262 بتدائي عددإلا من ذلك اٟتكم ،يتواٗب على التشدد كلما صغر سٌن آٍّت عليو

عتدائو على طفلة إلا١تتهم ١تدة أربعة سنوات  عن اكمة االبتدائية بتونس كالقاضي بسجن 21/12/2001
 .بالفاحشة دكف قوة

                                                           
 .206ىبلٕب عبد ا أٛتد، نفس ا١ترجع ، ص.  - 240

فقهاء –اٚتعوا على معاقبة مغتصب األنثى ْتد اٟترابة كٯتثل ىذا االٕتاه كنظرا ٠تطورة ىذه اٞترٯتة، فإف ىناؾ من الفقهاء ا١تسلمُت من  -241 
كذلك ١تا تنطوم عليو فعل االغتصاب من ا١تغالبة كاستعماؿ للعنف، كتركيع اَلدميُت كاإلخبلؿ بالنظاـ العاـ  -ا١تالكية كالظاىرية كبعض الشافعية

ُب زمرة ااربُت  كرسولو كعاث ُب األرض بالفساد، كما يدعم ىذا االٕتاه ُب الفقو  فبلشك أف اٞتا٘ب بفعلتو الشنيعة ىذه، قد دخل ُب آّتمع.
ا أف يقتلوا ما قاؿ بو ا١تفسركف ُب النصوص الواردة ُب ىذا ا١توضوع كىو قولو تعأب: "إ٪تا جزاء الذين ٭تاربوف ا كرسولو كيسعوف ُب األرض فساد

 .33خبلؼ أك ينفوا من األرض ذلك ٢تم خزم ُب الدنيا ك٢تم ُب اَلخرة عذاب عظيم" سورة ا١تائدة اَلية أك يصلبوا أك تقطع أيديهم كأرجلهم من 
ارة كُب ذلك يقوؿ اإلماـ مالك "من دخل على رجل ُب حرٯتو، على أخذ مالو فهو عندم ٔتنزلة اارب ٭تكم فيو كما ٭تكم ُب اارب".  كلئلش

 الشريعة اإلسبلمية متعددة كىي غاية ُب الشدة، إذ ٕتمع بُت عقوبة القتل أك الصلب أك قطع األيدم كاألرجل من فإف العقوبة ا١تقررة ٟتد اٟترابة ُب
، خبلؿ أك النفي من األرض. ٤تمد الشيحات اٞتندم، جرٯتة اغتصاب اإلناث ُب الفقو اإلسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي، دار النهضة العربية

 كما بعدىا. 266. ، ص1990القاىرة 
242

 .5، ص.2003ديسمّب  31ٝتَتة عثماف الصقلي، مؤامرة الصمت كالسرية، اإلعتداء اٞتنسي على األطفاؿ، جريدة ا١تستقبل، األربعاء   - 
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كىي نفس السياسة اليت أعتمدىا ا١تشرع ا١تغاريب بعدـ التدرج ُب تشديد العقوبة على أساس السن، ُب     
.   جػرٯتة الفاحشة بُت ذكم ااـر

 ثـانيا
 جـريمة الفاحشة بين ذوي المحارم )سفاح المحارم( 

، يؤدل إٔب حالة التفكك  إف ا٠تركج عن التضامن كفق الوظائف كالعمل ا١تشًتؾ ضمن التكامل األسرم      
.243ؼكاإل٨ترا  . كأىم صورة ٢تذا اإل٨تراؼ جرٯتة الفاحشة بُت ذكل ااـر

كمن األ٫تية ٔتكاف إنفرد ا١تشرع اٞتزائرم بتشديد  اٞتزاء  بإسقاط السلطة األبوية أك الوصاية الشرعية ُب     
 حاليت:حاؿ ثبوت التهمة ضد األب أك األـ، إذ قد تكوف اٞترٯتة جناية ُب 

حالة األقارب من الفركع أك األصوؿ، كحالة اإلخوة كاألخوات األشقاء من األب أك األـ، فتطبق عقوبة 
 سنة.   20سنوات إٔب 10السجن من 

 ا، كفق ماتقتضيو الفطرة السليمة، كىذا م244عن الطبيعة البشرية جفاٟتكمة من التشديد ىنا ىي ا٠ترك      
اإلجتماعية، ىذه األخَتة اليت ٧تدىا تنعدـ ُب حالة أم  مكإىدار القي 245تنفير مٌنو الطباع كالنفوس الطٌيبة

 شخص يًتؾ أبنائو كيعرضهم للخطر كذلك ٦تا يًتتب عنو ميساءلتو جزائيا. 
 نسية بُتتطبق على العبلقات اٞتكتوسع ا١تشرع اٞتزائرم ُب أف مشل بالعقاب ا١تشدد حىت الكافل ، اذا     

كيتضمن اٟتكم ا١تقضي بو  الكافل كا١تكفوؿ العقوبة ا١تقررة للفاحشة ا١ترتكبة بُت األقارب من الفركع كاألصوؿ
 الكفالة. كالكافل سقوط الوالية ك / أ أكضد األب  أك األـ  

 بل إكتفي بتقرير اٟتماية اٞتزائية ، 246ااـر جرٯتة زنا تناكؿ بالدراسةالقانوف اٞتنائي ا١تغريب  ال ي كأف    
ظرفا من ظركؼ التشديد ُب بعض اٞترائم الواقعة على  صفة أصل الطفل الضحيةبأف إعتّب بعض النصوص ب

 .غتصابإلالقصر، كجرائم ىتك العرض كا
اية ك تشديد ا١تشرع ا١تغريب لعقوبة اٞتا٘ب باعتباره أصبل للضحية ُب ىذه اٞترائم، ٓب يهدؼ من كرائو ٛت   

أكاصر القرابة كٛتاية العبلقات ا٠تاصة اليت تربط بُت أفراد األسرة كاليت قد تسبب الصبلت اٞتنسية بُت أفرادىا 
 ، كإ٪تا كاف ا٢تدؼ من ىذا التشدد ىو زجر اإلعػتداءات اٞتنسية247إٔب إهنيارىا

                                                           
243
 .89منَت مرسى سرحاف، ا١ترجع السابق، ص.  - 
  .320 ،ا١ترجع السابق، ص. أٛتد آّدكب  - 244
 .213عيسى حداد، ا١ترجع السابق، ص. - 245
246

 .78كما سبق بيانو ُب تفصيل ىده اٞترٯتة ضمن الفصل األكؿ من الباب األكؿ ، ص.   - 
 .76، ص. 2002، الدار الشامية للطباعة كالنشر كالتوزيع ،عتداء على األطفاؿإلا ،٤تمد علي البار  - 247
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سبقت اإلشارة إٔب  كما-من قبل أصو٢تم ٛتاية للطفل نظرا لضعفو البد٘ب كالنفسي من جهة 248ضد األطفاؿ 
 كإلخبل٢تم بالثقة اليت كضعت فيهم إٕتاه الطفل من جهة ثانية. -ذلك

فتفرد ا١تشرع اٞتزائرم بتجرٙب الفعل كتشديد العقاب غايتو دراء كل ٥تاطر زنا ااـر كإدراؾ منو أف كل       
ء اٞتنسي ُب ىذه اٟتالة ، كأف اإلعتدا249إعتداء جنسي لو إنعكاسات بدنية كنفسية خطَتة على الطفل خاصة

يصدر عن األشخاص الذين يفًتض فيهم ٛتاية بعضهم البعض  كليس اإلعتداء اٞتنسي عليهم  كىو ما يدفع 
 الضحية إٔب فقداف الثقة ُب كل األشخاص ايطُت بو.

رة بعد كبناء على ذلك فإنو تًتتب عن زنا ااـر آثار تتمثل ُب التذمر الذم تشعر بو الضحية مباش     
عدـ التوازف كالقلق الذم  ٔبحصوؿ االعتداء عليها كتتفاكت ُب الشدة ْتسب سن الضحية، باإلضافة إ

يصيب الضحية، ىذا باإلضافة إٔب األضرار اليت تصيب األسرة كآّتمع ٦تا قد يؤدم إٔب تصدع األسر كما 
 يًتتب عن ذلك من امتداد آثار ىذه اٞترٯتة إٔب آّتمع ككل. 

لذا ٬تب على ا١تشرع ا١تغريب كالتونسي  أف يتداركا ٕترٙب جرٯتة زنا ااـر بإقرار ٛتاية خاصة من     
االعتداءات اٞتنسية ا١تدمرة اليت قد يتعرض ٢تا أفراد األسرة الواحدة داخل ٤تيطهم العائلي، الغَت بعيد عن 

 خطورة جرائم  التحػريض على الفسػق كالدعػارة.

 ثــالثا
 ريض على الفسـق والدعـارةالتحـ 

يتمثل عنصر التشديد ُب فعل التحريض على الفسق ك الدعارة الصادر من الزكج أك األب أك األـ أك من      
أم كصى على آٍّت عليو يؤدل للقضاء على العامل البنائي للتكامل األسرل، كىذا ما أىتمت بو الشريعة 

ؽ.ع ُب فقرهتا الرابعة ضمن اٟتاالت اليت  344نص ا١تادة  ُباٞتزائرم .لذلك أكرد ا١تشرع 250اإلسبلمية
                                                           

كذلك الشأف بالنسبة للقانوف ا١تصرم الذم ال يفرؽ بدكره ُب اٞتزاء الذم يوقع على من يز٘ب بإحدل ٤تارمو كبُت اٞتزاء الذم يوقع على   - 248
شاقة ا١تؤبدة ؿ المن يز٘ب بغَت ٤تارمو، إال ُب األحواؿ اليت يكوف فيها اٞتا٘ب من أصوؿ آٍّت عليها أك من ا١تتولُت تربيتها حيث تكوف العقوبة األشغا

، فما فوؽ، كًب االتصاؿ اٞتنسي برضاىا، فبل عقاب على 18شريطة أف يكوف سن الضحية دكف الثامنة عشرة، أما إذا كانت قد بلغت سن 
 اٞتا٘ب بالعقوبة ا١تشددة.

249 -INES Angelino,op, cit, p.128 
كمن اَليات الدالة  غراءئللجسد نأل ّٔا عن أف تكوف ٣ترد  ألجل ذلك، حفاظان على كرامتها كصونان لعفتها ءبالفتاة، جا اإلسبلـىتماـ إك  - 250

نٍػيىا كىمىن ييٍكرًىهُّنَّ فىًإفَّ اللَّوى ًمن بػىٍعدً  عىلىى اٍلًبغىاء ًإٍف أىرىٍدفى ٖتىىصُّننا لّْتىٍبتػىغيوا عىرىضى  كىال تيٍكرًىيوا فػىتػىيىاًتكيمٍ على ذلك قولو تعأب:  ًإٍكرىاًىًهنَّ غىفيوره  اٟتٍىيىاًة الدُّ
يػٍره ذىًلكى ًمٍن آيىاًت اللَّوً ؛ " سورة النور33  ،ية" اَلرًَّحيمه  ُب النّْسىاء  كىيىٍستػىٍفتيونىكى ؛ "سورة األعراؼ26 ، يةاَل ،"لىعىلَّهيٍم يىذَّكَّريكفى  كىلًبىاسي التػٍَّقوىلى ذىًلكى خى

كىاٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى  ٢تىينَّ كىتػىٍرغىبيوفى أىف تىنًكحيوىينَّ  تػيٍؤتيونػىهينَّ مىا كيًتبى  عىلىٍيكيٍم ُب اٍلًكتىاًب ُب يػىتىامىى النّْسىاء الَّبلٌب الى  قيًل اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ًفيًهنَّ كىمىا يػيتػٍلىى
اًف كىأىف تػىقيوميوٍا لًٍليىتىامىى ٍَتو فىًإفَّ اللَّوى كىافى ًبوً  اٍلوًٍلدى ة على حسن رعاي الشرع حثَّ كما   -سورة النساء.127 ية"اَلعىًليمنا بًاٍلًقٍسًط كىمىا تػىٍفعىليوٍا ًمٍن خى

ثنتاف يا إحجابان من النار" قالوا ك  ( من كانت لو ثبلث بنات فآكاىن، كرعاىن، ككفلهن، كن لوصل ا عليو كسلمرسوؿ )ال فقاؿ كتربيتهن الفتيات
  .متفق عليو رضي ا عنها عائشة  كمسلم عن البخارم.." ركاه .ثنتافإ"ك  رسوؿ ا؟ قاؿ:

http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=24&vr=33#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=24&vr=33#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=7&vr=26#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=7&vr=26#searched
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سنوات كبغرامة من  (10)إٔب عشر  (5)ؽ.ع إٔب اٟتبس من ٜتس 343تضاعف فيها العقوبة ا١تقررة ُب ا١تادة 
على آٍّت عليو ُب حالة  ادج ، حالة كوف مرتكب اٞتنحة زكجا أك أبا أك أما أك كصي 200.000إٔب  20.000

 .251التحريض على أفعاؿ الفسق كالدعارة
كإف كاف ا١تشرع ا١تغريب قد عاقب بشدة ٖتريض كىي نفس السياسة العقابية لدل ا١تشرعُت ا١تغاربُت،       

األطفاؿ على ٦تارسة البغاء على الرغم من أنو ٓب ينص على معاقبة التحريض على الفسق كالدعارة  كما جاء 
 ا١تشرع اٞتزائرم.  بو

ـ.ج.ـ على أنو يعاقب باٟتبس من  497فبالنسبة ٞترائم ٖتريض أك تسهيل الفساد، فقد نص الفصل       
سنتُت إٔب عشر سنوات كبغرامة من عشرين ألف إٔب مائيت ألف درىم كل من حرض القاصرين دكف الثامنة 

شرع من العقاب كل من ساعد أك ٛتى ٦تارسة عشر على الدعارة أك البغاء أك شجعهم عليها، كٓب يستثن ا١ت
البغاء أك جلب أشخاصا أك إستخدامهم ألجل البغاء حيث عاقب اٞتا٘ب باٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات 

252كبالغرامة من ٜتسة آالؼ درىم إٔب مليو٘ب درىم
كترفع ىذه العقوبة إٔب السجن ١تدة تًتاكح بُت عشر .  

. أما إذا صاحب إرتكاب ىذه اٞترٯتة 253اٞترٯتة بواسطة عصابة إجرامية سنوات كعشرين سنة إذا اقًتنت ىذه
 .254التعذيب أك أعماؿ كحشية، فإف العقوبة ىي السجن ا١تؤبد

كٟتماية الطفل من بعض أشكاؿ اإلعتداءات اٞتنسية اليت تشكل صورة من صور التحريض على الفسق     
بس من سنة إٔب ٜتس سنوات كغرامة من عشرة من ـ.ج.ـ على أنو "يعاقب باٟت 2ـ 503فقد نص الفصل 

آالؼ إٔب مليوف درىم كل من حرض أك شجع أك سهل استغبلؿ أطفاؿ تقل سنهم عن ٙتاف عشرة سنة ُب 
مواد إباحية كذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية كسيلة كانت أثناء ا١تمارسة الفعلية أك بااكاة أك ا١تشاىدة أك 

طفاؿ يتم ألغراض ذات طبيعة جنسية". كتطبق نفس العقوبة على كل من قاـ أم تصوير لؤلعضاء اٞتنسية لؤل
بإنتاج أك توزيع أك نشر أك استَتاد أك تصدير أك عرض أك بيع أك حيازة مواد إباحية من ىذا النوع كتضاعف 

 العقوبة إذا كاف الفاعل من أصوؿ الطفل أك مكلفا برعايتو أك لو سلطة عليو".
باٟتبس من سنة  الواردة ُب الفقرة األكٔب من نفس الفصل كاليت تقضى " بالعقاب وبةالعقضاعف  أم أنو   

حرض أك شجع أك سهل استغبلؿ أطفاؿ  إٔب ٜتس سنوات كغرامة من عشرة آالؼ إٔب مليوف درىم كل من
                                                           

 .189، ص. 2000 ،1مانع علي ، اٟتماية اٞتنائية للطفل، ـ. ج.ع.ؽ.إ. س، عدد  - 251
 من القانوف اٞتنائي. 498الفصل  -252
 من القانوف اٞتنائي. 499الفصل  -253
 من القانوف اٞتنائي. 2 -499الفصل  -254
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على الفسق،  للتحريضإباحية، نظر ١تا يشكلو ىذا الفعل من صور  تقل سنهم عن ٙتاف عشرة سنة ُب مواد
 .ب إذا كاف الفاعل من أصوؿ الطفل أك مكلفا برعايتو أك لو سلطة عليواالعق ٔتضاعفة

من ؽ 504رة من صور التشديد، كىذا بالفصل و إمكانية فرض جزاءات عقابية أخرم كص إٔبباإلضافة    
أك أكثر زيادة على ما ذكر، باٟترماف من حق  اٟتكم على مرتكٔب اٞتنح ا١تعاقب عليها ُب ىذا الفرع، .ج.ـ

 .كبا١تنع من اإلقامة، من ٜتس إٔب عشر سنوات 40الفصل  من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب
باٟتبس  يعاقب" من ـ.ج على أنو 497الفصل كجاء التشديد ُب عقوبة التحريض على الدعارة للقصر  ب    

صرين دكف كل من حرض القا من سنتُت إٔب عشر سنوات كبغرامة من عشرين ألف إٔب مائيت ألف درىم
 ."أك سهلها ٢تم الثامنة عشرة على الدعارة أك البغاء أك شجعهم عليها

أم أف األفعاؿ الداعية إٔب التحريض على الدعارة من طرؼ الوالدين أك الغَت تدخل ضمن ىذا آّاؿ    
العقايب بالتشديد دكف النص على جزاء خاص على تشديد العقوبة إذا كاف الفعل صادر من أصوؿ آٍّت 

 عليو.
كلكن ا١تشرع ا١تغريب شدد العقاب على أحد الزكجُت الذم يتخذ أحد أشكاؿ البغاء كالدعارة الواردة     

255 498بالفصل 
العقوبات ا١تنصوص عليها ُب الفصل السابق إٔب اٟتبس  ترفع" 499الفصل بالعقاب ٔتوجب   

 .حالةكغرامة من عشرة آالؼ إٔب مليو٘ب درىم ُب  من سنتُت إٔب عشر سنوات

                                                           
255

يكن  من ٜتسة آالؼ إٔب مليوف درىم، ما ٓبباٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات كبالغرامة  يعاقب" 498أشكاؿ السلوؾ الواردة بالفصل  -
 :فعلو جرٯتة أشد كل من ارتكب عمدا أحد األفعاؿ اَلتية

 .أعاف أك ساعد أك ٛتى ٦تارسة البغاء أك جلب األشخاص للبغاء كذلك بأية كسيلة كانت  - 1
ونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أك أك أخذ مع أخذ بأم شكل كاف نصيبا ٦تا ٭تصل عليو الغَت عن طريق البغاء أك الدعارة - 2 

 الدعارة كىو يعلم بذلك
 عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء كىو يعلم بذلك - 3 
برضاه أك مارس عليو ضغوطا من أجل ٦تارسة البغاء أك الدعارة  ستخدـ أك استدرج أك سلم أك ٛتى شخصا بقصد ٦تارسة البغاء أك الدعارةإ  - 4

 .ذلك أك االستمرار ُب
 .مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بُت من يتعاطى البغاء أك الدعارة كبُت من يستغل بغاء الغَت أك دعارتو أك يؤدم مقاببل عن ذلك - 5 
 .ساعد من يستغل بغاء أك دعارة الغَت على إعطاء تّبير ك٫تي ١توارده ا١تالية  - 6

مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أك الدعارة أك لو  معيشتو ُب الوقت الذم يعيش فيوعجز عن تّبير مصادر مالية مبلئمة ١تستول  - 7 
 .عدة أشخاص يتعاطوف البغاء أك الدعارة عبلقات مشبوىة مع شخص أك

لذلك ٕتاه أشخاص أك ا١تنظمات ا١تؤىلة  ا١تراقبة أك ا١تساعدة أك إعادة الًتبية اليت تقـو ّٔا القطاعات أك ا٢تيآت عرقل أعماؿ الوقاية أك - 8 
 ."لتلك ا١تمارسة ٯتارسوف البغاء أك الدعارة أك معرضُت
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من ىذا  487إذا كاف مرتكب اٞترٯتة ىو أحد الزكجُت أك أحد األشخاص ا١تذكورين ُب الفصل   - 4
 ."القانوف

فاٟتكمة من التشديد ىنا ما يفًتض ١ترتكٔب السلوؾ آّـر من أف يكوف مثبل يقتدم بو ُب األخبلؽ    
 كالسلوؾ الطيب، ال أف يكيوف مصدرنا للتحريض على الفسق كفساد األخبلؽ.

كىي نفس اٟتكمة اليت  تشدد ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجبها با١تستحدث من أحكاـ قانوف العقوبات  ٔتوجب    
بالعقاب من سنتُت إٔب ٜتس سنوات إذا كاف الفاعل من ااـر أك بسبب حالة  2الفقرة  3مكرر  333ا١تادة 

ا١تساس باٟترمة اٞتنسية للضحية الفعل سنة  ٞترٯتة  16الضحية قاصر أقل من  فأك اٟتمل الظاىرة أك ا١تعلومة 
سنوات كبغرامة من  3 من قانوف العقوبات ا١تقدرة لعقوبة سنة إٔب 1الفقرة  3مكرر  333ا١تعاقب عليو با١تادة 

 دج كل من يرتكب فعل فيو مساس باٟترمة اٞتنسية للضحية .  500.000دج إٔب  100.000

مة الفعل كخدشو للحياء العاـ كما ألفراد األسرة من خطورة ُب إذ اٟتكمة من تشديد العقاب ىنا ١تا ٟتر      
ا١تشًتكة إلرتكاب الفعل كخطورتو كنظرا ١تا يفًتض فيهم  ؼحاؿ إرتكأّم للفعل نظر ١تا يسهلو صفتهم كالظرك 

من تدعيم لقيم الرابطة األسرية كاألخبلقية كاإلجتماعية، بعيدا عن ىذه التجاكزات اليت كلما حصلت تقرر 
 زاء ا١تشدد .اٞت

كىي نفس الغاية اإلجتماعية ُب ٣تاؿ ٛتاية الضحية مىت تعرض إلعتداء التحرش اٞتنسي إلجبارىا على      
تلبية رغباهتا اٞتنسية أك كل ضحية  فعل أك إ٭تاء جنسي ، إذا كاف الفاعل من ااـر أك بسب حالة اٟتمل 

دج طبقا للمادة  500.000دج إٔب 2000.000كىذا بالعقاب من سنتُت إٔب ٜتس سنوات ك بغرامة من 
كاليت تعاقب الفاعل  الذم اليتوفر على صفحة ااـر  باٟتبس من سنة إٔب ثبلث سنوات   3مكرر الفقرة 341

دج كل من ارتكب ىذا الفعل ، مع العلم أف ا١تشرع العقايب ٓب  300.000دج إٔب   100.000كغرامة من 
ستحدث من 

ي
يشمل ىذه اٞترٯتة بالصفح، ٖتقيقا للحماية ا١تقررة كفق السياسة اٞتديدة اليت إعتمدىا ٔتوجب ا١ت

 القانوف. 
وسيعا ّٓاؿ كٓب ٧تد ضمن التشريعات ا١تغاربية تطبيقات ٢تذا التجرٙب الذم إنفرد بو ا١تشرع اٞتزائرم ت    

اٟتماية ٔتا يضمن بقاء العبلقات األسرية قائمة ّتميع ميشتمبلهتا، خاصة عبلقات األطفاؿ  الذين ٓب يكمل 
من عمرىم، فالطفولة فيها تتكوف شخصية الفرد كتّبز مدارٌكو ككل ما يغرس ُب نفس الطفل من أخبلؽ  16
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فإهنا  تؤتى   -سية أك التحرش اٞتنسي كإ٭تاءاتوكصور الفسق كالدعارة، ا١تساس ْترمتو اٞتن-كرٯتة أك ذميمة
             256أكلها ُب مستقبل حياتو.  فمىت صلحت العائلة صلح الطفل كالعكس صحيح

فإذا خالف من كضعت فيو ىذه ا١تسؤكلية ترتب عليو اٞتزاء العقايب األٌشد.كيتأكد اٟتكم نفسو ُب جرائم      
 اإلخبلؿ ْتقوؽ األكالد.

 ثالفرع الثال
 جرائم اإلخالل بحقوق األوالد 

كوف جرائم اإلخبلؿ ْتقوؽ األكالد ىي كل فعل أك إمتناع عن فعل يعرض سبلمة كصحة الطفل          
البدنية كالعقلية كالنفسية كاإلجتماعية للخطر، خاصة ك أف الطفل ُب غاية من الضعف، ُب مراحل حياتو 

 شأهنا أف تؤدم إٔب تعريض حياتو للخطر.األكٔب، كإف أبسط اإلعتداءات أك ا١تخاطر من 
لذلك كاف لزاما على ا١تشرع أف يتدخل ليوفر اٟتماية القانونية الواجبة للطفل الذم يكوف ُب أمس        

كل فعل أك امتناع قد يًتتب عنو شكل من   ، بتجرٙب257اٟتاجة إٔب بيئة مبلئمة تساعده على النمو السليم
ذم يستوجب كجود رادع أكثر للجا٘ب ٬تعلو يًتدد قبل إقدامو على جرٯتتو ضد أشكاؿ اإليذاء للطفل، األمر ال

الطفل، خاصة كأف بعض اٞترائم كإساءات ا١تعاملة ا٠تطَتة للطفل عادة ما يرتكبها أىلو أك من عهد إليهم 
 . 258ْتمايتو

كألجل ذلك عزز ا١تشرع اٞتنائي ا١تغاريب ٛتاية األكالد ُب بداية مراحل حياهتم، فجـر العديد من األفعاؿ      
 كعدـ تسليم اضوف إٔب حاضنو )أكال( كعاقب على تعريض األكالد للخطر كالتخلي عنهم )ثانيا(. 

 أوال
 انتوـريمة عدم تسليم قاصر قضي في شأن حضـج 

إٔب ثبلث سنوات إذا كاف اٞتا٘ب ىو األب أك األـ  ،نصا يشدد عقوبة اٟتبس أكرد ا١تشرع اٞتزائرم قد فإ     
الفقرة الثانية، بنصها " كتزاد عقوبة اٟتبس إٔب ثبلث  328بنص ا١تادة  الذم أسقطت عنو السلطة األبوية

 سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة األبوية عن اٞتا٘ب".
                                                           

 .08عركبة جبار ا٠تزرجى، ا١ترجع السابق، ص.  - 256
257

 .54، ص. 2007، ،بَتكت لبنافدار ا٢تادم للطباعة كالنشر كالتوزيع، الصحة النفسية للطفل، رياف سليم بدير، عمار سآب  - 

258
- Cf.HENRY.Solus, JAQUES. Guenot ,La protection de l’enfant contre ses parents, Librairie 

Générale de droit et de Jurisprudence, Paris, 1984 ,p .178 .  
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.أنو يعاقب باٟتبس من شهر 259الفقرة األكٔب من ؽ.ع 328العقوبة ا١تقررة ٔتوجب ا١تادة  إذ األصل أف     
 ىدج األب أك األـ أك أم شخص أخر اليقـو بتسليم قاصر قض100.000إٔب 20.000إٔب سنة كبغرامة من 

 ْتكم هنائي إٔب من لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو. كُب شأف حضانتو ْتكم مشموؿ بالنفاد ا١تعجل، أ
صدر حكم قضائي  إذابنصو "  477الفصل كىو نفس اٞتزاء العقايب الذم أقره ا١تشرع ا١تغريب ٔتوجب        

األـ أك أم شخص ٯتتنع عن تقدٙب القاصر إٔب من لو  باٟتضانة ككاف هنائيا أك نافذا بصفة مؤقتة، فإف األب أك
بو  تدليس أك عنف أك ٛتل غَته على التغريرككذلك إذا اختطفو أك غرر بو، كلو دكف  اٟتق ُب ا١تطالبة بذلك،

يعاقب باٟتبس من شهر إٔب سنة  ختطافو ٦تن عهد إليو ْتضانتو أك من ا١تكاف الذم كضعو فيو، فإنوإأك 
 ."كغرامة من مائة كعشرين إٔب ألف درىم

سنوات ُب حالة كاف مرتكب اٞترٯتة قد حـر من  (3)كتشدد ا١تشرع ا١تغريب بالعقاب الذم يصل إٔب حد       
فإذا كاف مرتكب اٞترٯتة قد حـر من الوالية األبوية على القاصر كىذا ٔتوجب الفقرة الثانية من نفس الفصل " 
 .الوالية األبوية على القاصر، فإف اٟتبس ٯتكن أف يصل إٔب ثبلث سنوات

ر أخرم  تأخذ صور للسلوؾ ا١تادم آّـر بالرغم من أهنا كما ىو مبلحظ أف ا١تشرع ا١تغريب قد أدخل صو      
ٖتقق نفس الغاية كىي عدـ التسليم كمشلت ا٠تطف، أك التغرير بالطفل من حاضنو، فهل ىذا تزيد عن النص 

 أـ أهنا حاالت كفيلة باٟتماية؟
٤تضوف بإستبداؿ  إحضار إال أنو ُب نفس السياؽ قد قرر ا١تشرع التونسي إفادة اكـو عليو ُب جرٯتة عدـ    

 العقوبة اكـو ّٔا، بعقوبة العمل للنفع العاـ ٦تا بفهم منو على أنو مركنة تشريعية كىذا ما ىو كارد بالفصل

 تلك اٟتكم بنفس تستبدؿ أف أشهر ةأقصاىا ست ١تدة النافذ بالسجن قضت إذا " للمحكمة مكرر بنصها 15

 ْتساب ساعتُت ساعة ثبلٙتائة تتجاكز ال ك١تدة أجر دكف كذلك العامة ا١تصلحة لفائدة العمل العقوبة بعقوبة

 تتجاكز ال سجن بعقوبة فيها يقضى اليت اٞتنح كُب ا١تخالفات ٚتيع ُب العقوبة ّٔذه ك٭تكم.سجن يـو كل عن

 ٤تضوف".  إحضار عدـ االجتماعية: ... للجرائم بالنسبة:التالية اٞتنح كىي أعبله ا١تدة ا١تذكورة
حكم قضائي سابق يقضى بإسناد  دكقد إشًتط كل من ا١تشرعُت اٞتزائرم كا١تغريب لقياـ ىذه اٞترٯتة كجو      

الشخص الذم صدر اٟتكم ُب مواجهتو عن  عمن لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو، كإمتن حضانة القاصر إٔب

                                                           
 ىقضدج األب أك األـ أك أم شخص أخر اليقـو بتسليم قاصر 100.000إٔب  20.000يعاقب باٟتبس من شهر إٔب سنة كبغرامة من  - 259

من ُب شأف حضانتو ْتكم مشموؿ بالنفاد ا١تعجل أك ْتكم هنائي إٔب من لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو ككذلك كل من خطفو ٦تن ككلت إليو حضانتو أك 
 األماكن اليت كضعو فيها أك أبعده عنو أك عن تلك األماكن أك ٛتل الغَت على خطفو أك إبعاده حىت كلو كقع ذلك بغَت ٖتايل أك عنف.
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من اٟتاضن كىذا ما  اٞتزائية ُب حالة إمتناع الطفل عن ذلك دكف منع ة، إذ ال تًتتب ا١تسؤكلي260تسليمو
قياـ جنحة  -دكف منع من اٟتاضن  -رفض الطفل القياـ ّٔا  -قضت بو اكمة العليا بأف " حق الزيارة 

 . 261خرؽ القانوف"  -عدـ تسليم طفل 
كٓب يشًتط ا١تشرع اٞتزائرم ك ا١تغريب ٦تن لو اٟتق ُب تقدٙب الشكول ، كجوب مباشرة إجراءات التنفيذ     

من ـ.ج.ـ ،  477كالفصل   328لقضائي القاضي بتسليم القاصر كىذا من خبلؿ قراءة ا١تادة لذلك اٟتكم ا
 ، كا٠تطورة ٦تا يتطلب تدخل النيابة العامة لوقف ىذا السلوؾ.ؿنظرا ١تا ٢تذا النوع من طابع اإلستعجا

كثَتة إال بعد   اليتم مباشرة الدعول العمومية ُب أحياف 262كما ىو مبلحظ ُب التطبيقات العملية        
السعي ُب إجراءات التنفيذ، كإستغراؽ كقت كبَت، ٦تا يتعارض مع اٟتكمة من إ٬تاد ىذا النص، كطبيعة 

 اإلعتداء اٟتاصل، كالشخص ا١تشموؿ باٟتماية.

باإلضافة إٔب أف إجراءات ااكمة فيها تتم كفق إجراءات اإلستدعاء ا١تباشر إذ كاف من ا١تفركض أف        
راءات ااكمة فيها كفق إجراءات التلبس ١تا ٢تذا اإلجراء من ردع للمخالفُت. مثلما ىو كاقع ُب تتخذ إج

 األغلب األعم ُب نظر كٖتقيق ا١تتابعة ّترائم تػرؾ األبػػناء كتعريضهم للخطػر.

 ثــانيا
 تـرك األبــناء وتعريضهم للخطـر 

عدـ توفر صبلت عاطفية تربط بُت كل من أطراؼ إف جـر ترؾ األبناء كتعريضهم للخطر يعد ترٚتة ل     
. كأٌف نقص الوعي بالصبلت العاطفية  يكوف حتما ناتج عن النقص ُب الًتبية، 263اٟتياة الزكاجية كاألسرية

 .264الذم أصبح عامل أساسي يتعُت أخذه بعُت اإلعتبار ُب علم  اإلجراـ

                                                           
 .12ملحق رقم غَت منشور،  ،4950/12، فهرس رقم 17/06/2012حكم ٤تكمة عُت ك١تاف سطيف، قسم اٞتنح،  - 260

  .153، ص. 1عدد  ،1997،  آّلة القضائية، 130691، ملف رقم  1996/ 07/ 14اكمة العليا، غ.ج،  - 261
يتطلب األمر تقدٙب كثائق تفيد سعى اكـو لو، ألجل مباشرة كىذا ما ىو معموؿ بو على مستول ااكم حيث انو قبل تسجيل الشكول  - 262

ٙب إجراءات التنفيذ كَب حالة االمتناع يتحصل على ٤تضر االمتناع عن التنفيذ الذم يسلمو لو القائم بالتنفيذ، كبعد ذلك تبدأ إجراءات تقد
 الشكول. 

   .55أٛتد ٭تي عبد اٟتميد، ، ا١ترجع السابق، ص.   - 263

264
 - Cf. KALFAT.Choukri, Transformations sociales et violence intra-familiale, Revue de la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et de Sciences Sociales, Département de Sociologie, 

Université de Tlemcen, Déc, 2003 , Numéro Spécial, p. 35. 
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كال عػػن  ،عػػن اٟتالػػة الػػيت كػػاف عليهػػا الضػػحيةحاجػػة إٔب البحػػث فلسػػنا ُب  فػػإذا حػػدث فعػػل الػػًتؾ للطفػػل    
ب علػػػى تعريضػػػها اعقػػػيشػػػدد ُب الك  التخلػػػي عنػػػو يعاقػػػب علػػػى ، ألف ا١تشػػػرع265الوسػػػيلة الػػػيت ًب نقلػػػو بواسػػػطتها

 كقد إٕتو ا١تشرع ا١تغاريب إٔب إبراز  صور التشديد من خبلؿ صور الًتؾ آّرمة. .266طرػللخ
 و تعريضو للخطر:/حالة تشديد العقاب في صورة ترك الولد أ 1

ٔتا أف الطفل غَت قادر على العيش لوحده، كإ٪تا يعيش عالة على غَته كُب كنفو حىت كلو كاف لو ماؿ        
٢تذه  267يتعيش منو، فهو دائما ُب حاجة إٔب من يوليو الرعاية اليت تتطلب من الوٕب أك ٦تن كلف برعايتو

ْتماية خاصة بتشديد العقاب ُب جرائم ترؾ األطفاؿ أك االعتبارات أحاط ا١تشرع اٞتنائي ا١تغاريب الطفل 
 تعريضهم للخطر.

الػىت تػنص علػػى  459الفصػل كُب ىػذا الػنهج سػارت السياسػة العقابيػػة الػيت إعتمػدىا ا١تشػرع ا١تغػريب بػػنص        
بسػػبب حالتػػو  عػػرض أك تػػرؾ طفػػبل دكف سػػن ا٠تامسػػة عشػػرة أك عػػاجزا ال يسػػتطيع أف ٭تمػػي نفسػػو مػػنأنػػو "

يعاقػب ّٓػرد ىػذا الفعػل، بػاٟتبس مػن  اٞتسػمية أك العقليػة، ُب مكػاف خػاؿ مػن النػاس أك ٛتػل غػَته علػى ذلػك،
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أك عن الًتؾ مرض أك عجز ١تػدة تزيػد عػن عشػرين يومػا،  .سنة إٔب ثبلث سنوات

 .ىي اٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس فإف العقوبة

                                                           
 .178. صالوجيز ُب القانوف ...، ا١ترجع السابق ، أحسن بوسقيعة،  -265
ّٓتمع، ٮتتلف معٌت الًتبية كمفهومها بإختبلؼ ميادين الدراسة اإلجتماعية كالًتبوية كالنفسية كاٟتضارية كاإلنًتبولوجية، ُب نظرهتا للفرد كا -266

ؿ ا١تتعلقة ٔتستقبلو كإستمراريتو، فقد إستخدـ ىذا ا١تصطلح فعلى مر العصور إستخدـ اإلنساف مصطلح " الًتبية " للداللة على ٣تموعة األفعا
اْب. كلكن ا١تفهـو ا١تعاصر للًتبية ينحصر ُب ٣تموع األفعاؿ الواعية ا٢تادفة إٔب تكوين اإلنساف، كدفعو ٨تو ….لئلشارة إٔب التنمية كالغذاء كالزراعة

 التطور كاإلرتقاء.
( مىربيو : ا١تاؿ زاد ك٪تا  ك معٍت الًتبية لغة: رىبىا : يىربيوا رىبونا  الولد نشأ كترعرع. –كرىبىوا رىابى )الرَّايبو

ئة صاٟتة إصطبلحا: ىي عبارة عن كسيلة مدبرة، يقصد ّٔا الكبار إعداد النشئ إعدادا جسميان كعقليان كأدبيان كذكقيان كركحيان، بغرض هتيئتهم هتي
اللغوم، كجدنا أف معناىا ٣ترد عملية القيادة كالتنشئة  éducation"أصل كلمة تربية "إذا رجعنا إٔب » ألنفسهم كّٓتمعهم. كيقوؿ: جوف ديوم 

كالًتبية ىي مساعدة اإلنساف ُب إعداد «. الًتبية ىي الًتقية ٞتميع أكجو الكماؿ اليت ٯتكن ترقيتها ُب الفرد : » kantك عرفها إمانويل كانط.«. 
ىبل للقياـ با١تهاـ اليت تنتظره ُب اٟتياة ك التبلـؤ مع البيئة الطبيعية كاإلجتماعية.   عيسى العباسي، نفسو جسميان كعقليان كخلقيان إعداد ٬تعلو مؤ 

 .12 -11، ص .2006الًتبية اإلبداعية ُب ظل ا١تقاربة بالكفاءات، دار الغرب، كىراف، 
شئة ُب ا١تفهـو الًتبوم ىي صلب الًتبية كمعناىا اإلصطبلحي، أـ لفظة التنشئة فتعتّب من أىم العناصر اإلجتماعية الًتبوية، بل إف لفضة التن    

 ية كالتعليمية.فالًتبية ىي التنشئة كالتنمية. كىذه الصلة بُت ا١ترادفُت للًتبية كالتنشئة تعطي أ٫تية بالغة للتنشئة اإلجتماعية ُب العملية التعلمٌ 
ها، كسنن فالتنشئة ىنا ىي تربية الفرد كتعليمو كتوجيهو كتثقيفو، كاإلشراؼ علي سلوكو كتلقينو لغة اٞتماعة اليت ينتمي إليها كتقاليدىا كأعراف

التنشئة اإلجتماعية حياهتا، كا٠تضوع ١تعايَتىا كقيمها كالرضا بأحكامها، كتطبيعو بطباع اٞتماعة ايطة ك٘تثيلو سلوكهم العاـ.  الزبَت بن عوف، 
     //:www educa_un.http موقع األنًتنت ،05/11/2009، مؤسساهتا -نظرياهتا -ماىيتها

 .٤40تمد مصباح القاضي، ا١ترجع السابق، ص.   - 267

http://difaf.net/main/?p=1868
http://difaf.net/main/?p=1868
http://difaf.net/main/?p=1868
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ز ببػًت أك عطػػب، أك إذا بقػػي مصػػابا بعاىػػة مسػتدٯتة، فػػإف العقوبػػة ىػػي السػػجن أمػا إذا أصػػيب الطفػػل أك العػػاج 
 .من ٜتس إٔب عشر سنوات

 ."كإذا نتج عن التعريض للخطر أك عن الًتؾ موتو، كانت العقوبة السجن من عشر إٔب عشرين سنة
اٟتد األعلى من ؽ.ع.ج كانت أكثر تشديد ُب العقاب برفع اٟتد األدٗب ك  317ك 315إف ا١تادتُت ك      

نصتا على عقوبات مشددة كلما كاف  ، إذ 459للعقوبة  مقارنة باٞتزاء ا١تقرر ضمن التشريع ا١تغريب بالفصل 
 فتشدد كا١تعرض للخطر ا١تًتكؾد من أصوؿ الولصاحب صفة، كونو الفاعل أك ا١تتهم أك مرتكب اٞترٯتة 

كذلك برفع العقوبات ا١تقررة   أك من يتولوف رعايتو ،أك من ٢تم سلطة على الطفل ،العقوبات ضد األصوؿ
 كما يلي:ضمن التشريع اٞتزائرم  درجة كاحدة، فتكوف العقوبات  اقانون

 .ٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس سنوات ُب حالة ما إذا ٓب ينشأ عن ترؾ أك التعريض للخطر مرض أك عجز ا -

ؾ أك التعريض للخطر مرض أك عجز كلي ١تدة سنوات ُب حالة ما إذا نشأ عن الًت  10إٔب  05اٟتبس من  -
 يوما. 20تتجاكز 

سنة ُب حالة ما إذا حدث للطفل مرض أك عجز ُب أحد األعضاء أك أصيب  20إٔب  10السجن من  -
 بعاىة مستدٯتة.

 السجن ا١تؤبد إذا تسبب الًتؾ أك التعريض للخطر ُب ا١توت. -
كاف  إذاعلى أنو " 460الفصل ة صاحب صفة بنص ىذا التشديد جاء كاضحا مىت كاف مركب اٞترٯت    

  عليو أك ا١تكلفُت برعايتو، فإف  مرتكب اٞترٯتة أحد أصوؿ الطفل العاجز أك أحد األشخاص الذين ٢تم سلطة
 :العقوبة تكوف على التفصيل اَلٌب

 .اٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس، ُب اٟتاالت ا١تشار إليها ُب الفقرة األكٔب من الفصل السابق -
 .ُب اٟتاالت ا١تشار إليها ُب الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع العقوبة إٔب الضعف -
ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكوف العقوبة السجن من عشر إٔب عشرين  -

 .سنة

السجن من عشرين إٔب ثبلثُت ُب اٟتاالت ا١تشار إليها ُب الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكوف العقوبة  -
 .سنة
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كخركج عن القاعدة العامة بإعتماد القصد اٞتػػنائي كمعيار لتحديد العقوبة، فقد إعتّب ا١تشرع ا١تغاريب أف     
نظر لطبيعة ىذا النوع من اٞترٯتة، إذ يتحدد اٞتزاء  ةالنتيجة ا١تًتتبة عن الفعل ىي ا١تعيار ادد لدرجة العقوب

 كانية إلرتكاب اٞترٯتة، كما يًتتب عنها من نتائج، كصلة اٞتا٘ب بآٍّت عليو.ْتسب الظركؼ ا١ت
على  212 كٓب ٮتالف ا١تشرع التونسي السابق من التعريفات ُب فكرة تشديد العقاب إذ أقر ٔتوجب الفصل   

 من لو أك الوالدين أحد آّـر كاف إذا دينار مائتا قدرىا كٓتطية أعواـ ٜتسة مدة بالسجن العقاب أنو "ككوف

 .حراستو على مؤ٘تنا أك العاجز أك الطفل على سلطة
كٓب يقتصر ا١تشرع التونسي على ىذا اٟتد، بل ضاعف اٞتزاء ُب حاؿ أف كاف الفاعل ادد ٔتوجب     

 على أنو " يعاقب213كنتيجو لسلوكو إتاه الضحية أف نتج عنو عاىة أك كسور فإنو طبقا للفصل  212الفصل 

 بقاء عن اإل٫تاؿ نتج إذا آّلة ىذه من 212 بالفصل ا١تقررة األفعاؿ مرتكب عاما عشر اثٍت مدة بالسجن

 .عقلية أك بدنية بعاىة أصيب إذا أك مكسورىا أك األعضاء مبتور العاجز أك الطفل

 ا١توت". ذلك عن نتج إذا العمر بقية بالسجن كيعاقب
 يشمل التجرٙب فعل التحريض على ذلك.كال يقتصر التجرٙب على صورة الًتؾ بل  
   :التحريض على التخلي عن طفل/  حالة تشديد العقاب في صورة  2

عاقب كل من ا١تشرعُت اٞتزائرم كا١تغريب ضمن أكثر تفصيل على ٖتريض الوالدين للتخلي عن أكالد٫تا،     
متشددا ُب فرض  ُب ٛتل الغَت على ترؾ الطفل كتعريضو للخطر، اٞترٯتة تتمثلىذه ككما سبق القوؿ أف 

 العقاب ُب صورة اٟتماية.
عرض  منمن ـ.ج.ـ بنصو على أنو "  461الفصل إذ جاء التشديد مفصبل  ضمن التشريع ا١تغريب ب        

أك العقلية،  بسبب حالتو اٞتسمية أك ترؾ طفبل دكف سن ا٠تامسة عشرة أك عاجزا ال يستطيع أف ٭تمي نفسو
ذلك يعاقب ّٓرد ىذا الفعل باٟتبس من ثبلثة أشهر إٔب  ُب مكاف غَت خاؿ من الناس أك ٛتل غَته على

 . سنة

إذا نشأ عن التعريض للخطر أك عن الًتؾ مرض أك عجز ١تدة تزيد عن عشرين يوما، فالعقوبة ىي ك       
 .اٟتبس من ستة أشهر إٔب سنتُت

فالعقوبة اٟتبس من  ك العاجز ببًت أك عطب، أك إذا بقي مصابا بعاىة مستدٯتة،إذا أصيب الطفل أ أما    
موتو، فالعقوبة السجن من ٜتس إٔب عشر  سنتُت إٔب ٜتس. كإذا نتج عن التعريض للخطر أك عن الًتؾ

 .سنوات
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لفصل طبقا لإذا كاف مرتكب اٞترٯتة من أصوؿ آٍّت عليو ا ك٦تن ٢تم سلطة عليو أك ٦تن يتولوف رعايتو  ك    
 :كانت العقوبة على التفصيل اَلٌب  ،462

 .اٟتبس من ستة أشهر إٔب سنتُت، ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب الفقرة األكٔب من الفصل السابق -

 .اٟتالة ا١تشار إليها ُب الفقرة الثانية من نفس الفصلاٟتبس من سنة إٔب ثبلث سنوات، ُب  -

 .ُب اٟتالة ا١تشار إليها ُب الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إٔب الضعف -

 .السجن من ٜتس إٔب عشرين سنة، ُب اٟتالة ا١تشار إليها ُب الفقرة الرابعة من نفس الفصل -
موت الطفل أك العاجز، ككانت لدل اٞتا٘ب نية إحداثو، فإنو  إذا نتج عن التعريض للخطر أك الًتؾك     

 .463الفصل  على حسب األحواؿ ،397إٔب  392ُب الفصوؿ  بالعقوبات ا١تقررة يعاقب

فهنا ندرؾ السياسة العقابية للمشرع ا١تغاريب ُب إعتماد ىذا التدرج ُب العقاب على حسب كل كضع     
 كحاؿ كصلة القرابة . 

اٟتالة اليت ال  ُبمن ـ.ج"  464الفصل إٔب أف ا١تشرع ا١تغريب نص على عقوبة تكميلية ٔتوجب إضافة       
آّـر ٯتكن أف يعاقب، زيادة على  فإفمن ـ.ج  462إٔب  459تطبق فيها إال عقوبة جنحية، طبقا للفصوؿ 
دكف  .من ٜتس سنوات إٔب عشر 40ا١تنصوص عليها ُب الفصل  ذلك، باٟترماف من كاحد أك أكثر من اٟتقوؽ

أف ٮتصصها بالنص ا١تشرع اٞتزائرم ألف للقاضي إمكانية أف يطبق العقوبات التكميلية مىت رأل مّبر لذلك 
 .أك مىت إستلزمها النص ضمن التشريع اٞتزائرم دكف التخصيص بالنص لكل حالة

ك السابق بياهنا ضمن  268شركطها إذ جعل ا١تشرع بذلك ٖتديدا ألشكاؿ تدخل دائرة التجرٙب، إذا توافرت
 الفصل األكؿ من الباب األكؿ. 

ٖتريض ال تسلط على األب كاألـ بسبب كما يبلحظ أف عقوبة ىذه اٞترٯتة ضمن التشريع اٞتزائرم        
ارض  حىت كلو ٓب تتحقق النتيجة، ككأننا شخص الكإ٪تا تسلط على  الغَت ٢تما عن التخلي عن طفلهما،

 أثار موانع العقاب الىت تأخذ ٣تا٢تا ضمن اٞترائم ا١تاسة باألسرة.أماـ أثر من 
ـ.ج.ـ على أف "كل من عرض أك ترؾ طفبل دكف سن ا٠تامسة  459كعلى ىذا األساس يقضى الفصل      

عشرة أك عاجزا ال يستطيع أف ٭تمي نفسو بنفسو بسبب حالتو اٞتسمية أك العقلية ُب مكاف خاؿ من الناس 
على ذلك يعاقب ّٓرد ىذا الفػعل باٟتبس من سنة إٔب ثبلث سنوات"، كتػرفع ىذه العقوبة من أك ٛتل غَته 

سنتُت إٔب ٜتس إذا نشأ عن التعريض للخطر أك عن الًتؾ مرض أك عجز ١تدة تزيد عن عشرين يوما، كما 
                                                           

 كما بعدىا.  128، ص. 2003ا١تتؤب صاّب الشاعر، تعريف اٞترٯتة كأركاهنا من كجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية، مصر،   -268
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كلتوسيع  تشدد العقوبة ُب حاؿ تعرض الطفل لعاىة مستدٯتة لتصبح ىي السجن من ٜتس إٔب عشر سنوات.
جانب اٟتماية فإنو ٯتكن أف يعاقب آّـر ُب اٟتالة اليت تطبق فيها عليو عقوبة جنحية فقط باٟترماف من كاحد 

ؽ.ج كبا١تنع من اإلقامة من ٜتس إٔب عشر سنوات. كىذا  40أك أكثر من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب الفصل 
 .1-467طبق للفصل 

ـ.ج من صفة اٞتا٘ب ظرفا مشددا للعقوبة، كذلك ١تا  462جعل الفصل  ك١تزيد من الضمانات اٟتمائية      
تنطوم عليو صفة أصوؿ الطفل أك من ىم مكلفوف ْتفظو كرعايتو قانونا أك اتفاقا أك عرفا من خطورة على 

 الطفل آٍّت عليو بدال من كوهنا ٤تبل لثقة الطفل كإطمئنانو.
ييزا ُب العقوبة، بُت جرٯتة التخلي اليت ترتكب ُب مكاف غَت خاؿ من كقد أقاـ ا١تشرع اٞتنائي ا١تغريب ٘ت       

 الناس كتلك اليت ترتكب ُب مكاف خاؿ من الناس، باعتبار أف ىذا األخَت يشكل خطرا كبَتا على الطفل.
ال كٕتدر اإلشارة ىنا إٔب أنو ليس ا١تقصود من توظيف ا١تشرع لعبارة مكاف خاؿ من الناس أف يكوف       

خاليا من الناس ُب ٚتيع األكقات كمنطقة نائية مهجورة مثبل، إ٪تا ا١تراد أف يكوف ال ا١تذكور خاليا من الناس 
. لكن ىل ٯتكن اعتبار ترؾ األـ لطفلها كحيدا ُب منز٢تا مكانا خاليا من الناس؟ 269كقت التخلي عن الطفل

حيث جاء ُب حيثياتو  1999من سبتمّب  16لصادر ُب لقد أجاب آّلس األعلى على ىذا السؤاؿ ُب القرار ا
بأف "إ٫تاؿ األـ لرضيعها كتركو كحيدا ُب منز٢تا دكف تعهد بالتغذية كالرعاية ُب األكقات ا١تناسبة ٦تا نتج عنو 

من ـ.ج.ـ كالذم يتضمن تعريض  462ك 461ىزالو ككفاتو ال ينطبق عليو الوصف القانو٘ب الوارد ُب الفصلُت 
العاجز للخطر كتركو ُب مكاف خاؿ من الناس دكف نية الرجوع إليو أك بقائو ٖتت عهده أك مسؤكلية الطفل 

 .270مرتكب الفعل"
كما كجب اإلشارة  إٔب أف جرٯتة تعريض الطفل للخطر من اٞترائم اإل٬تابية اليت تتحقق بعمل إ٬تايب     

لكن تفسَت ىذا الفصل ال ٯتنع  271بل"ـ.ج بقولو "من عرض أك ترؾ طف 461كيتضح ذلك من خبلؿ الفصل 

                                                           
كلو كاف من شأنو ُب غَته من األكقات أف يكوف أىبل بالناس، كالطريق العاـ مثبل، فإنو من اٞتائز أف يعتّب خاليا من الناس ُب ساعة  - 269

ليل كلو كلن السَت بو ال ينقطع مطلقا أثناء النهار، لذا فإف خلو الشارع من الناس أك عدـ خلوه منهم، مسألة موضوعية تًتؾ لتقدير متقدمة من ال
 .٤تكمة ا١توضوع

 .2001. جويلية 23،  58-57، منشور ٔتجلة قضاء آّلس األعلى عدد 16/09/1999الصادر بتاريخ  1909/7القرار عدد  -270
ت التشريعات اٞتنائية ُب ٖتديد بعض أكصاؼ أفعاؿ التعريض للخطر، فمنها من جاء بصيغة غَت جامدة عندما اشًتط لتحقق لقد إختلف -271

نوف ىذه اٞترٯتة توافر أحد أشكاؿ السلوؾ اليت قررىا، كىي التخلي أك الًتؾ كا١تشرعُت ا١تغريب كالفرنسي كمنها من اشًتط كقوع األمرين كقا
نها من اكتفت بذكر التعريض للخطر كجعلت من ترؾ الطفل ُب مكاف خاؿ من الناس ظرفا مشددا للجرٯتة كا١تشرع العراقي. العقوبات ا١تصرم، كم

يتو كالشك ُب أف عبارة التعريض للخطر شاملة لكل ا١تعا٘ب اليت تدؿ على كضع الطفل ُب مكاف غَت بعيد على ٤تل إقامتو أك العناية بو أك رعا
 إ٬تايب أك سلٔب. سواء أكاف ذلك بفعل 
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من تصور كقوع اٞترٯتة بدكف عمل إ٬تايب، أم بالًتؾ أك االمتناع، فإذا كجد شخص طفبل ُب مكاف خاؿ من 
الناس كتركو مع علمو ٔتا يتعرض لو من خطر كىو ُب ىذه اٟتالة كٓب يتخذ أم إجراء إلنقاذه، أك التبليغ عنو، 

 .272عتّب مرتكبا ٞترٯتة تعريض الطفل للخطر بطريق الًتؾ أك باالمتناعكتوافر لديو القصد اٞتنائي، ي
كلتعزيز ٛتاية الطفل من جرائم التخلي فقد أفرد القانوف اٞتنائي عقوبات رادعة ُب حق كل من حرض       

األبوين أك أحد٫تا للتخلي عن طفلهما الوليد أك الذم سيولد أك قدـ أك حاكؿ أف يقدـ كساطة للتكفل بطفل 
ستة أشهر كغرامة من مائتُت  ـ.ج كما عاقب باٟتبس من شهر إٔب 466كليد أك سيولد أك لتبنيو طبقا للفصل 

إٔب ٜتسة آالؼ درىم كل من ٛتل الوالدين أك أحد٫تا على التعهد ُب عقد بالتخلي عن طفل سيولد ٢تما أك 
 ـ.ج. 467حاكؿ ذلك طبقا للفصل 

كأخَتا ٯتكن القوؿ بأنو على الرغم من تشدد ا١تشرع اٞتنائي ا١تغريب ُب العقاب عن جرائم التخلي عن      
كتعريضهم للخطر، فإف الظاىرة تعرؼ تزايدا قل نظَته خاصة  -خاصة األطفاؿ حديثي العهد -ؿ األطفا

خبلؿ العقود األخَتة، كما يشهد على ذلك ىو اإلكتظاظ الذم تشهده ا١تؤسسات ا٠تَتية اليت تعٌت باألطفاؿ 
صاب كتفشي العبلقات ا١تتخلى عنهم، كيبقى السبب ا١تباشر النتشار ىذه الظاىرة ىو ارتفاع حاالت االغت

اٞتنسية غَت ا١تشركعة، فإذا ما ترتب عنها ٛتل، فإنو يثَت سخط آّتمع السبب الذم يؤثر على األـ فيجعلها 
 تتخلص من مولودىا بًتكو أك التخلي عنو.

 المطـلب الـرابع
 مـوانـع العقـاب 

ال  فهي ،اٞتنائية من الناحيتُت ا١تادية كا١تعنويةكتماؿ عناصر ا١تسؤكلية إتطرأ بعد  أمورموانع العقاب  إف       
ٖتوؿ فقط دكف تطبيق النص على من قاـ لديو سبب  كإ٪تا ،علو كأف ٓب يكنٕت كأحو صفة اٞترٯتة عن الفعل ٪ت

 .مثبل اٟتكم بالتعويضك أخرلف ٘تنع ترتيب آثار أمانع من العقاب من غَت 
بينما تتوافر ُب حاالت موانع العقاب كموانع  اإلباحة اؿأحو منعدمة ُب  اإلجراميةا٠تطورة  كتبقى      

ا١تسؤكلية كىو ما ٮتوؿ القاضي تقرير بعض التدابَت الوقائية ا١تبلئمة اليت ٯتده ّٔا التشريع ١تواجهة ىذه 

                                                           
ؽ.ج قد نصا على عقوبة جنحية بالنسبة للممتنع عن اٟتيلولة دكف كقوع جناية أك جنحة ماسة  431ك 430مع اإلشارة إٔب أف الفصلُت  -272

 .بالسبلمة البدنية لؤلشخاص أك امتنع عن تقدٙب مساعدة لشخص ُب خطر
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، كىذا التحديد ٬تد ٣تالو ُب اٞترائم ا١تاسة باألسرة ضمن التشريعات ا١تغاربية كفق حاالت ٤تددة   273ا٠تطورة
 . ذا لغاية كلها، إستئثار للود األسرم كإستهجاف لتوقيع العقابكى

 الفـرع األول
 النطاق الموضوعي لتقرير مانع العقاب    

يتحدد النطاؽ ا١توضوعي لتقرير اإلعفاء من العقاب ضمن ما يشملو من حاالت كفق ما ىو كارد ُب       
 التشريعات ا١تغاربية ا١تقررة للجرٯتة بالنظر إٔب صلة القرابة ىذه اٞترائم: 

من  ُب فقرهتا األخَتة اليت أعفت األقارب كاألصهار إٔب الدرجة الثالثة ؽ.ع.ج 91ما نصت عليو ا١تادة     
العقوبة ا١تقررة ٞترٯتة عدـ التبليغ عن جرائم ا٠تيانة كالتجسس كغَتىا من النشاطات اليت يكوف من طبيعتها 

 اإلضرار بالدفاع الوطٍت.
ككذا بالنسبة ٞترائم إخفاء كإتبلؼ كإختبلس األشياء كاألدكات كالوثائق اليت إستعملت أكستستعمل ُب       

ا تسهيل البحث عن ىذه اٞترائم كإكتشافها ُب حُت ال يدخل ضمن ىذا إرتكاب ىذه اٞترائم أك من شأهن
ؽ.ع ُب فقرهتا الثانية اليت تعفي من ا١تتابعة من أجل جنحة إخفاء اٞتناة من  180العذر ما نصت عليو ا١تادة 

ه اٟتالة كجو العدالة األقارب كاألصهار لغاية الدرجة الرابعة. كذلك أف اإلعفاء ا١تقرر لصاّب األقارب ُب ىذ
 ٮتص مرحلة ا١تتابعة فتكوف إذف بصدد صورة ال تقـو فيها اٞترٯتة.

من التشريع ا١تغريب الفقرة الثانية  ُب عدـ توقيع العقاب  6 - 218كىو نفس غاية اإلعفاء ا١تقرر بالفصل     
 غاية إٔب فيها، شارؾ أك ساىم أك إرىابية جرٯتة لكل شخص توافرت فيو صفة أقارب كأصهار من ارتكب

 .فقط شخصية تعيش كسائل أك مسكنا لو قدموا الرابعة، إذا الدرجة
 أك أسلحة فيو، يشارؾ أك يساىم أك إرىابيا فعبل يرتكب ١تن قدـ عمدا شخص كٮترج من دائرة اإلعفاء كل    

 أك لئلجتماع مكانا نقل،أك أك تراسل أك تعيش كسائل أك نقدية مساعدات أك اٞترٯتة، تنفيذ أك أدكات ذخائر

 أم لو يقدـ من ككل اإلجرامي، عملو من عليو فيما حصل التصرؼ على يعينو من ككل اإلختباء، أك السكن

حىت كلو كاف من أقارب اٞتا٘ب ، فما ىو مبلحظ أف ٣تاؿ منع توقيع  .بذلك علمو مع أنواع ا١تساعدة من نوع
ا ٓتبلؼ ا١تشرع ا١تغريب الذم العقاب ضمن التشريع اٞتزائرم جاء أكثر مشولية من حيث تعدد اٞترائم كخطورهت

 إرىابية. جرٯتة شخصية فقط ١تن إرتكب تعيش كسائل أك مسكن جعلها قاصرة على تقدٙب
                                                           

273
 أف ُب اٟتق لو يبقى القاضي أف العقاب، غَت من ا١تانع اإلعفاء ا١تؤاخذ منح ا١تعفية األعذار على اٞتزائية " يًتتب ةمن ا١تسطر 145 الفصل - 

 .اإلقصاء عدا ما العينية أك الوقاية الشخصية بتدابَت ا١تعفى على ٭تكم
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 أك جرٯتة إرىابية ارتكب من كأصهار ع ا١تغريب للمحكمة اإلعفاء من العقوبة ألقاربكقد أجاز ا١تشر      

 ، كما أف ا١تشرع ا١تغريب كسع 274ثامنا  -218الرابع بالفصل الدرجة غاية إٔب فيها شارؾ أك ساىم
العصابة ُب حالة  ُب ا١تسا٫تُت ألحد الرابعة الدرجة غاية إٔب جوازية اإلعفاء لسلطة اكمة لؤلقارب كاألصهار 

 .275من ا١تسطرة اٞتزائية 295 فقط كىذا ٔتوجب الفصل شخصية تعيش كسائل أك مسكنا لو قدموا إذا

كُب ٣تاؿ التوسع ُب عدـ توقيع العقاب قاف ا١تشرع ا١تغريب قد انفرد دكف باقي التشريعات ا١تغاربية بأف      
، كمن حاالت ذلك الفقرة  العاـ األمن ضد ٞتنحكا اتياٞتنا ٣تاؿ ُبمشل حاالت أخرم بعدـ توقيع العقاب 

297الثانية من الفصل 
الرابعة، ُب حالة  الدرجة إٔب غاية آّـر أصهار أك ، اليت أعفت من العقاب أقارب 276

 ٤تاكلة أك ٣تـر بتهريب عن علم يقـو من ككذلك عنو، تبحث العدالة علمو بأف مع ١ترتكب جناية عمدا إخفائو

 .ا٢تركب أك اإلختفاء يساعده على من أك البحث أك االعتقاؿ من هتريبو

299كقد إستثٌت ا١تشرع ا١تغريب تطبيق العقاب الوارد بالفصل      
 الدرجة إٔب غاية كأصهاره اٞتا٘ب أقارب 277

 ضحية الرابعة ُب حالة  عدـ اإلببلغ ّتناية أك الشركع فيها كٓب يبلغ السلطات ّٔا، بإستثناء حالة أف كاف

 .سنة عشرة ٙتاف عن سنو تقل طفبل إرتكاب اٞتناية ٤تاكلة ضحية أك اٞتناية

                                                           
274
 أك ٔتخطط علم على كاف من كل سنوات عشر إٔب ٜتس من بالسجن كيعاقب إرىابية جرٯتة عن التبليغ بعدـ يؤاخذ ثامنا" -218بالفصلـ  

 ٔتجرد فورا عنها يبلغ كٓب إرىابية جرٯتة بوصفها عليها معاقب أعماؿ إرتكاب إٔب هتدؼ أفعاؿ

 أف ا١تادة ىذه من األكٔب الفقرة ُب عليها ا١تنصوص اٟتالة ُب للمحكمة ٬توز أنو غَت .العسكرية أك اإلدارية أك األمنية أك القضائية اٞتهات ّٔا علمو

 الرابعة. الدرجة غاية إٔب فيها شارؾ أك ساىم أك جرٯتة إرىابية إرتكب من كأصهار ألقاربالعقوبة  من تعفي
275

 يقدـ شخص كل سنوات، عشر إٔب ٜتس من بالسجن يعاقب ، 129 الفصل ُب عليها ا١تنصوص ا١تشاركة حاالت غَت ُب "295 الفصل ـ  

 تراسل أك تعيش كسائل أك نقدية مساعدات كإما اٞتناية، تنفيذ أدكات أك ذخائر أك أسلحة إما اإلتفاؽ أك العصابة ُب للمسا٫تُت علم كعن عمدا

 يقدـ من ككل اإلجرامية بأعما٢تم عليو ٖتصلوا فيما التصرؼ على يعينهم من كل ككذلك اإلختباء أك السكن أك لبلجتماع مكانا كإما نقل، أك

 ألحد الرابعة الدرجة غاية إٔب كاألصهار األقارب ا١تقررة العقوبة من يعفي أف اٟتكم لقضاء ٬توز ذلك، كمع .أخرل صورة بأية مساعدة ٢تم

 .فقط شخصية تعيش كسائل أك مسكنا لو قدموا اإلتفاؽ إذا أك العصابة ُب ا١تسا٫تُت
276
 مائتُت من كغرامة سنتُت، إٔب شهر من باٟتبس يعاقب295 ك 196 ك رابعا 129 الفصوؿ ُب إليها ا١تشار اٟتاالت غَت ُب "29 7الفصلـ  

 بسبب عنو تبحث العدالة بأف أك جناية بارتكابو علمو مع األشخاص أحد عمدا ٮتفي من كل فقط، العقوبتُت ىاتُت أكبإحدل درىم ألف إٔب

 .ا٢تركب أك االختفاء على يساعده من أك البحث أك االعتقاؿ من هتريبو ٤تاكلة أك ٣تـر بتهريب علم عن يقـو من ككذلك جناية،

 الرابعة. الدرجة غاية إٔب آّـر أصهار أك أقارب على السابقة الفقرة مقتضيات تطبق كال  

277 
 أك درىم، ألف إٔب  مائتُت من كغرامة سنتُت إٔب شهر من باٟتبس يعاقب ،209 الفصل ُب عليها ا١تنصوص اٟتالة غَت ُب"  299 الفصل -

 أك اٞتناية ضحية كاف إذا العقوبة تضاعف .فورا السلطات ّٔا يشعر كٓب فيها شركع أك جناية بوقوع علم من كحدىا، العقوبتُت ىاتُت بإحدل

 سنة. عشرة ٙتاف عن سنو تقل طفبل اٞتناية ارتكاب ٤تاكلة ضحية

 اكلة٤تأك  اٞتناية ضحية كاف إذا االستثناء ىذا يسرم كال .الرابعة الدرجة إٔب غاية كأصهاره اٞتا٘ب أقارب السابقتُت الفقرتُت تطبيق من يستثٌت

 سنة. عشرة ٙتاف عن سنو تقل طفبل اٞتناية إرتكاب
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كال٧تد ١تثل ىذه ا١توضوعات ا١تشمولة ٔتانع من العقاب ضمن التشريع التونسي بإستثناء مانع العقاب        
من ـ.ج.ـ كا١تتعلق بإعفػاء كالدم السجُت الفػار أك ذريتو أك كاف زكجػا أك زكجة  149ا١تقرر ٔتوجب الفصل 

 ُب عليها بآٍّت الفاعل ُب حالة زكاج  278مكرر 227 أعاف على إخفائو. كاٟتالة اليت تستنتج من قراءة  الفصل
كمة، حيث أنو من أثار اا  آثار أك التتبعات بتوقيف ا١تذكورتُت بالفقرة األكٔب من نفس الفصل  الصورتُت

 ااكمة صدكر العقوبة، لذلك فإف الزكاج ٯتنع من توقيع العقاب.

كبذلك فا١تشرع التونسي بعدـ التنصيص على حاالت أكثر مشولية ضمن موانع العقاب باٞترائم        
اٟتاصلة من اٞتناة، كاليت ٢تا أثر مباشر على باقي أفراد األسرة ١تساعدهتم أك إشًتاكهم ُب القياـ بأم سلوؾ 

لتونسي ُب ىذا ا١تنح. خاصة كأننا ٧تد مادم فيها دكف توقيع العقاب، ٦تا يتأكد معو قصور التشريع اٞتزائي ا
ؽ.ع اٞتزائرم على  377ك 373ك 368طبقا للمواد  ا١تشرع اٞتزائرم قد كسع ىذا آّاؿ ليشمل عدـ العقاب

ا١ترتكبة بُت األصوؿ إضرارا بأكالدىم أك غَتىم من  -على التوإب -جرائم السرقة كالنصب كخيانة األمػانة 
 بأصولو أك من أحد األزكاج إضرارا بالزكج اَلخر. الفركع، أك من الفركع إضرارا

 كال ٮتوؿ للضحية ُب ىذه اٞترائم إال اٟتق ُب التعويض ا١تد٘ب.
 التزامو مع العقاب، من من ـ.ج.ـ بنصها على أنو " يعفى534 كىو نفس ا١تانع ا١تقرر ٔتوجب الفصل      

 ا١تاؿ كاف إذا - 2 .لزكجو ٦تلوكا ا١تسركؽ ا١تاؿ كاف ذا- 1 :األحواؿ اَلتية ُب السارؽ ا١تدنية، بالتعويضات

  فركعو". ألحد ٦تلوكا ا١تسركؽ
 الفـرع الثاني

 الغاية من تقرير عدم توقيع العقاب 
 إيقاؼ أ٫تهاذلك لتحقيق فوائد تقرير عدـ توقيع العقاب ُب حالة اٞترائم ا١تاسة باألسرة،  يؤثر آّتمع      

تشجيع آّـر على التخفيف  إٔبكمنها ما يهدؼ  ،جرٯتتو إكماؿسًتساؿ آّـر ُب إكعدـ  اإلجراميالنشاط 
 .ا١تًتتبة عليها األضرار كإصبلحىذه اَلثار هنائيا  إزالةك ٤تاكلة أرٯتة اٞتمن اَلثار ا١تًتتبة على 

                                                           
278
 .كاملة عاما عشر ٜتسة دكف سنها عنف بدكف أنثى كاقع من كل أعواـ ستة مدة بالسجن " يعاقب مكرر 227 الفصل - 

 بالسجن يكوف فالعقاب كاملة سنة العشرين كدكف عاما عشر ا٠تمسة فوؽ عليها آٍّت سن كاف كإذا

 .للعقاب موجبة كااكلة .أعواـ ٜتسة مدة

 .ااكمة آثار أك التتبعات يوقف ا١تذكورتُت الصورتُت ُب عليها بآٍّت الفاعل كزكاج

 األحواؿ ٣تلة من 31 الفصل من الثالثة للفقرة طبقا الزكج من إنشاء بو ٤تكـو بطبلؽ الزكاج إنفصم إذا ااكمة آثار أك التتبعات كتستأنف

 .عليها بآٍّت الدخوؿ تاريخ من عامُت مضي قبل كذلك الشخصية
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كا١تشرع ا١تغاريب ّٔذا إستأثر ٛتاية إستمرار العبلقة األسرية على تطبيق العقاب على اٞتا٘ب، مىت كانت      
اليت  1995جواف  20العبلقة األسرية قائمة، ككنموذج قضائي جزائرم لذلك ماقضت بو اكمة العليا ُب 

وف الرابطة الزكجية قد إنفكت قبل إرتكاب رتبت بقضائها ا١تسؤكلية اٞتزائية ُب حالة السرقة بُت األزكاج ك
األخذ بإعفاء اٞتا٘ب من العقاب  عالوقائع، أم ُب حالة إنعداـ ا١تعيار الذم من خبللو، كألجلو قرر ا١تشر 

حيث جاء ُب قرارىا " أنو من ا١تقرر قانونا أف السرقات اليت يرتكبها أحد الزكجُت ال ٗتوؿ للزكج األخر 
تعويض ا١تد٘ب، كمىت تبُت أف العبلقة الزكجية ا٨تلت قبل إرتكاب األفعاؿ فبل يعفى ا١تتهم ا١تضركر إال اٟتق ُب ال

كاف على حق   -ُب قضية اٟتاؿ -من العقوبة لذا فإف إستبعاد قضاة آّلس تطبيق النص ا١تذكور با١ترجػع 
 .      279كتوجب تأييد قراىم الذم قضى باإلدانة"

إٔب إعتبار ٤تاكمة  280إٕتهت اكمة العليا  كت القضائية باٞتزائر كذلكٟتماية األسرة ضمن التطبيقا     
متهم كإدانتو من أجل جنحة إبعاد قاصر بغَت عنف، رغم معاينة كاقعة الزكاج كتنازؿ الطرؼ ا١تد٘ب، ٥تالفتاف 

 للقانوف. 
مع تعديلو ّتعل كجاء ىذا القرار بعد صدكر قرار من ٣تلس قضاء سطيف يقضى بتأييد اٟتكم ا١تستأنف      

 عنف. عقوبة عاـ حبس نافذة من أجل جنحة إبعاد قاصر ٓب تكمل الثامنة عشر من عمرىا بغَت
حيث أف ىذا القرار جعل موضوع ااكمة بدكف أساس قانو٘ب على الدرجتُت كىذا للوجو ا١تثار ا١تأخوذ من 

 : ٥تالفة القانوف كا٠تطأ ُب تطبيقو ك٦تا جاء ُب قرار اكمة العليا
من ؽ.ع مكن القاصر الذم ٓب يبلغ الثامنة عشر من عمره ْتماية خاصة نظرا  326" إف ا١تشرع ُب ا١تادة  

 لعدة معايَت بينها ٛتاية سلطة األبوين على أفراد عائبلهتما الذين يدخلوف ُب ذلك الصنف.
ا١تشرع الشخص الذم قاـ بفعل خطف قاصرة  نمك حيث أف كَب نفس ا١تفهـو ا١تتعلق ْتماية العائلة كالقصر،
طرؼ من لو  نٓب تكن شكول كبطبلف ذلك العقد م اكتزك٬تها من اإلعفاء من ا١تتابعة القضائية أك ااكمة، م

 مصلحة ُب ذلك.
أدانوا الطاعن رغم  عكبالرجوع إٔب قضية اٟتاؿ ثبت من القرار ا١تنتقد كاٟتكم ا١تؤيد لو أف قضاة ا١توضو 

٥تالفا لركح نص  سلوقائع الزكاج كتنازؿ الطرؼ ا١تد٘ب ا١تتػمثل ُب األبوين، ٦تا ٬تعل قرار قضاة آّل معاينتهم
281القانوف."

 . 
                                                           

279
 .216ص.  ،01عدد  ،1994آّلة القضائية  ،117561ملف رقم  ،20/06/1995اكمة العليا، غ.ج،   - 
280
 .597، ص. 01عدد  ،2006، آّلة القضائية. 313712ملف رقم  ،2006/ 04/ 26اكمة العليا، غ.ج،   - 
281
 .600- 599،  نفس ا١ترجع ، نفس ا١تلف، ص. 01، عدد 2006اكمة العليا، آّلة القضائية.   - 
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إذف فمن خبلؿ تناكلنا بالدراسة السلطة التقديرية للقاضي ُب ٣تاؿ تنفيذ العقوبة كأخر عنصر ضمن       
١تاـ ّتميع عناصر ا١توضوع كفق خطة الدراسة. ك٩ترج الفصل الثا٘ب من الباب الثا٘ب نكوف قد كصلنا إٔب اإل

 ٓتبلصة شاملة ١تا انطول عليو الباب الثا٘ب من دراستنا .      
مفاده أف ا١تشرع اٞتزائرم ُب تناكلو للحماية اٞتنائية للعبلقات األسرية من خبلؿ اٞتانب اإلجرائي خاصة،      

 عي ٔتا ٭تفظ دكامو ألجل أداء كظيفتو،    ة ىذا الكائن اإلجتمايكخصوص ةأنو قد راعى طبيع
كفيما يتعلق با١تقتضيات اإلجرائية ا٠تاصة، فاف طبيعة النظاـ داخل األسرة اقتضى إعطاء ىذه الصورة، أم     

 أف ىذا الوضع ىو كضع كاشف لذلك كليس مقرر لو.
يستدعي أف ٘تتد ىذه  فإف األمري، اٟتماية اٞتنائية ىي ُب عمقها ٘تثل جانبا من التنظيم اإلجتماعكبإعتبار    

ٯتكن كمنو إٔب سائر ا٢تياكل اليت يتكوف منها آّتمع. دكف اإلقتصار على اٞتانب التشريعي  ٞتزائيةا١تقتضيات ا
، ىذا ا١تنشود، ك ٬تب أف يعزز ذلك بالتأىيل الشامل ١تختلف مؤسسات آّتمعاألسرم أف نصل إٔب النموذج 

 من جهة.
زائية اليعوؿ على ا١تقتضيات اٞتيتضح أنو كمن جهة أخرل، ٕتدر اإلشارة إٔب أنو ُب العبلقات األسرية    

 
ي
كارمة، ٦تا تكوف ا١تراىنة معو على ٟتمايتها، كذلك ألهنا من العبلقات اليت تبٌت باألىكٔب على ا١تودة كالرٛتة كا١ت

ٔتا يتحقق معو نوع من اإلطمئناف كاإلستقرار ُب  ائيالقض تشريعي كأكثر من العامل الك األخبلؽ  عامل الًقيىم
العبلقات األسرية أماـ قصور النصوص التشريعية كعدـ إنطباؽ إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية على طبيعة عبلقات 

 ك٥ترجات نظاـ األسرة.
 

   



 

 

 

 
 

 

 
 

خـاتمة
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إف ا١تطلع على سابق الدراسات ُب ٣تاؿ العلـو اٞتنائية كخاصة مناىج السياسة اٞتنائية، يتحقق لديو       
العلم بأف العدالة اٞتنائية  كفق فكر كتصور ا١تشرع اٞتزائي ليست حتمية حسابية مطلقة بل مسألة نسبية، نظر 

 ية.ذم العنصر كالطبيعة اإلجتماع ٠تصوصية عناصر الدراسة ك٤تلها
خاصة أف التشريعات أصلها إجتهادات بشرية ٮتالطها اإلحتماؿ كعدـ اليقُت ا١تطلق، باإلضافة إٔب     

كجود حاالت ٓب يبلغها فكر ا١تشرع كقت التشريع أك أنشئتها السلوكيات اليومية، كىو ما ًب إلتماسو ضمن  
بالتشريعات  ُب ٛتاية األسرة زائية ٞتللمقتضيات ا كاإلجرائية  ا١تناكلة ا١توضوعيةمن خبلؿ  ىذه الدراسة

ة من اإلختبلالت ياألسر الركابط بأف ىاتو اٟتماية غَت كافية لتأمُت ضمنها نصل إٔب القوؿ كاليت ، ا١تغاربية
 . السابق إخراجو اليت ٖتيق ّٔا على ٨تو

تصبغ  أمكإف ىذه السياسة اٞتنائية اليت يتبعها ا١تشرع تبٌت عليها أحكاـ العدالة كتكوف صورة ٢تا،      
بصبغتها، فكلما كانت النصوص التشريعية ا١تعاٞتة للظاىرة اإلجرامية أكثر ٖتكيما من توصيف كٖتديد 
لعناصر التجرٙب لكل سلوؾ  كٖتقق مقاصده، كنا حتمان أماـ حكم قضائي شامل مانع ٤تقق ١تتابعة جزائية  

 كفيلة بتحقيق الغاية من التجرٙب.

أماـ حاالت القصور أك اإلغفاؿ التشريعي، فبل تتحقق ا١تتابعة اٞتزائية  إال أف ىذا الوضع ال يستقيم      
أصبل ، أك تكوف األحكاـ القضائية النإتة عن القصور التشريعي غَت ٤تققة للغاية من التجرٙب بإفبلت 

غاريب آّرمُت من العقاب كاستفحاؿ الظاىرة اإلجرامية، كىذا ما تعكسو تباين السياسة التشريعية لكل بلد م
 فعمدنا إٔب إبراز ا١تغفل منها كتبياف ما يكملو من توصيف كفق ٦تا ىو معاِب من تشريع مقارف . 

خاصة كأف سكوت ا١تشرعُت ا١تغاربيُت عن بعض ا١تسائل كاألفعاؿ ا١تاسة بنظاـ األسرة سواء من حيث      
ة التقديرية للقاضي اٞتزائي ُب التجرٙب أك العقاب جعل لئلجتهاد القضائي  تدخيبل من خبلؿ إعماؿ السلط

اٟتاالت ا١تعركضة عليو، ىاتو اإلجتهادات اليت قد  تتقارب فيما بينها كتتوافق كقد ٖتيد عن الغاية التشريعية 
 ُب إعماؿ النصوص كتفسَتىا ضمن ضماف بقاء الركابط األسرية .

مواقفهم منها بصراحة ككضوح، فأماـ ىذا اٟتاؿ كمثلو من األجدر تدخل ا١تشرعوف لتحديد              
  بشكل عاـالسلوكات الواقعة على نظاـ األسرة بتنظيم كٕترٙب  بإعادة النظر ُب السياسة العقابية ا٠تاصة

كمسألة زكاج ا١تسلمة بغَت مسلم، كمسألة التغيَت اٞتنسي، كالتلقيح اإلصطناعي ككذا تفصيلو ١تسألة اإلثبات 
 ٠تصوصية أطرافها كعبلقاهتم. 
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دكف أف يعٍت ذلك أنو باإلقتصار على اٞتانب التشريعي ٯتكن أف نصل إٔب النموذج آّتمعي ا١تنشود      
، كإ٪تا ٬تب أف يعزز ذلك بالتأىيل الشامل ١تختلف مؤسسات ُتاإلجتماعيكاألمن  حيت يسود السلم

 ٟتمايتها زائيةقتضيات اٞتيعوؿ على ا١ت أنو ُب العبلقات األسرية ال أم أف ا١تؤكد من خبلؿ الدراسة  آّتمع.
  رٛتة كػودة كالػػٌت باألىكٔب على ا١تػكذلك ألهنا من العبلقات اليت تببصفة مطلقة، 

ي
كارمة، ٦تا تكوف ا١تراىنة ا١ت

  .معو على العامل الًقيىمي أكثر من العامل القانو٘ب القضائي

يتوجو   -مثبل -ؽ كمشاحنة الزكجُتريعة اإلسبلمية، من أنو ُب أكج شقاػرار ما أرستو الشػكذلك على غ    
نىكيمٍ  بأف " إليهم ا٠تطاب الشرعي ٦تا ٯتكن القوؿ معو أف العاًملىُت يكمل بعضهما  "  كىالى تػىٍنسىويا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

 ُب ىذا آّاؿ. ك٦تا يتحتم معو كذلك العمل علىعتبار عند التشريع إلالبعض، ٔتا يتوجب أخذه بعُت ا
ُب إطار ٖتقيق  ترسيخ كتعميق فهم أفراد األسرة ١تبادئ الدين اإلسبلمي اٟتنيف اليت تؤكد على نبذ العدكاف

ا  "طبلقا من قولو تعأب مقاصد الفكر اإلسبلمي كىو العدؿ إن قىةو يػىٍتبػىعيهى يػٍره مّْن صىدى قػىٍوؿه مٍَّعريكؼه كىمىٍغًفرىةه خى
ًليمه  ا رىٍٛتىةو مّْنى اللًَّو لًنتى ٢تىيٍم كىلىٍو كينتى فىظِّا غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن . كق "أىذنل كىاللَّوي غىًٍتّّ حى ولو تعأب " فىًبمى

بُّ اٍلمي حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ٢تىيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ُب األىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإفَّ ال تػىوىكًّْلُتى لَّوى ٭تًي
ليغىنَّ ًعندىؾى  "ُب حسن معاملة الوالدين  تعأب كقولو". ٍيًن ًإٍحسىاننا ًإمَّا يػىبػٍ كىقىضىى رىبُّكى أىالَّ تػىٍعبيديكاٍ ًإالَّ ًإيَّاهي كىبًاٍلوىاًلدى

ا أيؼ  كىالى تػىنػٍهىٍر٫تيىا كىقيل ٢تَّيمى  نىاحى الذُّؿّْ ًمنى اٍلًكبػىرى أىحىدي٫تيىا أىٍك ًكبل٫تيىا فىبلى تػىقيل ٢تَّيمى ا جى ا قػىٍوالن كىرٯتنا كىاٍخًفٍض ٢تىيمى
ا رىبػَّيىا٘ب صىًغَتنا ".  الرٍَّٛتىًة كىقيل رَّبّْ اٍرٛتىٍهيمىا كىمى

أف يكوف ىناؾ قانوف خاص يعاِب العنف األسرم بشكل يتبلئم مع الطبيعة لذلك كجب كأصل عاـ،       
رادعة مبلئمة ك متناسبة معها كتتضمن أكامر كإجراءات ذات طابع اٞترمية لتلك األفعاؿ كتكوف العقوبات ال

من عاٞتة أفضل للحاالت كالضحايا كا١تدانُت أيضان مبشكل ٯتكن معو ٖتقيق ٛتاية أفضل ك  ،جتماعيإ
 حيث إعتماد كتعزيز فكرة اٟتماية اٞتنائية لؤلسرة. 

٘تنع أك ٖتد من كقوعو، كآليات  إحًتازية بَتتدا أم وقائيةكفاعلية ذلك بإٗتاذ ٣تموعة من التدابَت ال     
إجرائية سليمة كعملية تتعلق بطريقة التبليغ عنو كٛتاية ضحاياه أثناء كبعد اإلجراءات القضائية.كما يتطلب 
إجراءات قضائية خاصة كعقوبات ٥تتلفة تتناسب مع مفهـو اٞترٯتة كطبيعتها كٖتقق مفهـو العقوبة 

سلب  غَت متناسبة مع ٪تط ىذه  اٞترائم، إذ يشمل اٞتزاء العقابية ا١تغاربيةأف اٞتزاءات كاإلصبلح، حيث 
  أكفرض الغرامات ا١تالية. اٟترية 
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جنائيا قائم على عدـ األخذ كالتجاكز عن كل ما انوف ٛتاية األسرة ػق أم ٬تب أف نصل إٔب إعتماد       
١ترجعية الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ مء ٖتكمها امن شأنو أف ٬تيز كيبيح أشكاؿ العنف األسرم، كقائم على مباد

كخاصة  .كاألعراؼ ا٠تاصة ٔتناىضة كافة أشكاؿ العنف ، كلئلتفاقياتٕتاه بعضو البعض كإلتزاماهتماإلنساف 
تفاقية إتفاقية مناىضة كافة أشكاؿ العنف ضد النساء، كاإلعبلف العا١تي ١تناىضة العنف ضد النساء ك إ

  حقوؽ الطفل.
 ىذه ا١تقتضيات على أرض الواقع سيخدكر القضاء لًت  مل ىذه الغاية إال بوجوب تفعيل كال تكت      

كالتأكيل  جتهادإلبتكار كاإلركح ابُب إصدار قراراتو إٔب الوضع ا١تتشبث  لنمطيالطابع اعن كا٠تركج من ذلك 
 .أسرم عادؿ كعصرم كفعاؿ قضاء، تكريسا لٖتت إطار ا١تسؤكلية ا١تلقاة عليو

الواقعة على نظاـ األسرة مهما إكتملت ٝتاتو  األفعاؿبتنظيم كٕترٙب إال أف ىذا القانوف  ا٠تاص       
كحده ال يصنع األسرة  ألف القانوف ،كفي للحد من العنف األسرم أك معاٞتتويبشكل عاـ ال ا١تطلوبة 

 حفظ كياهنا سرة، كالسهر علىىتماـ مؤسسات الدكلة كآّتمع باألإضركرة  ، ٦تا يقتضيكتملإ كة مهماالقدٌ 
تغيَت األ٪تاط القانونية كالتشريعات الراىنة بشكل ٭تقق  ُب بصفة مستمرة على أساس ٖتقيق حاجتنا ا١تتمثلة 

 . كا١تساكاة اإلجتماعية بُت كافة أفراد كفئات آّتمع العدؿمبدأ 
من  األسرة ى كافة ا١تهتمُت بقضايا كيلقي ٔتسؤكليتو عل اكملح اضركري اأمر  ىذا التغيَت الذم  أصبح      

أجل كضع خطة متكاملة ُب سبيل إ٬تاد أسرة ك٣تتمع ينبذ العنف كُب سبيل أف يكوف قادران على التصدم لو 
 .ُب ظل حقوؽ اإلنساف  كالتخلص منو

حيث أف ذلك يتوقف على إمكانية إعتماد آلية خاصة، كا١تتمثل ُب خلق نظاـ خاص ْتماية األسرة       
ًتؾ فيو ىيئات إجتماعية تكمل عملها ا٢تيئات القضائية ضمن ٪توذج ىيئات الوفاؽ األسرم أك مكاتب تش

الوساطة العائلية كاإلجتماعية، كنموذج التشريع اٞتزائرم الذم جاء قاصر على حالة كحيدة فقط كىي حالة 
إلعتداءات ا١تاسة ضماف ٛتاية كبقاء الشخص ا١تسن ضمن كسطو األسرم، دكف أف يشمل ٚتيع حاالت ا

 خاص. جنائيبالرابطة األسرية، كىذا كفق ٪توذج إجرائي متناسق مع  تشريع 
كجو اٟتماية أ ضمن  -كليس ضمانة مطلقة  -ىذا التشريع ا٠تاص يشكل حد أدٗب كضمانة تشريعية      

كا١تشتملة على تدابَت . جتماعية كا١تؤسساتية للحمايةإلااٟتماية  ٪تاذجميع ّت ميستكمبل ألحكامو ، زائيةاٞت
 كا١تبادرة ٔتعاٞتة اٞترائم ا١تاسة باألسرةفضلية ألاكجوب إعطاء  ٛتاية سابقة على تقرير اٞتزاء العقايب، كىذا ُب

إجراء من إجراءات ا١تتابعة اٞتزائية ضمن القانوف ٗتاذ أم إكذلك قبل  األسرم الوفاؽكىيئات ٞتاف  إٔب
 األسرة كركابطها.مصلحة تراع ُب ذلك  أفعلى  اٞتزائي ا٠تاص
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ذم العبلقة بل طرُب الشكول كً   أكحد أٖتويل  ككآلية إجرائية أكلية ضمن ىذه الغاية العمل بداية على     
 .جتماعيإلالتأىيل النفسي كا إعادة ألجل ٖتقيق  األسرم اإلرشادجلسات  إٔب األسرية

اٞتوارية ١تا ٢تا من  جتماعية إلساعدة اا١ت ا٢تيئات كمؤسسات كىذه اٞتلسات اليت تتم على مستول      
 ٛتاية الركابط األسرية كالعمل على تفعيل دكرىا ُب معاٞتة ا٠تبلفات كالشقاقات األسرية ُب  ة٤توري كظيفة

نتهاء إٔب البحث كالتحرم كإعداد التقارير حوؿ العنف األسرم أك إستماع ك إلستقباؿ كمركرا إٔب اإلبدءا من ا
ماداـ أف األْتاث ا١تنجزة من  ،باألسرة، ك أف تعط للتقارير ا١تنجزة من طرفها صفة الضبطيةاٞترائم ا١ترتبطة 

  .القضائية تبقى ناقصة من حيث البحث كٚتع األدلةالضبطية طرؼ 

كالنساء كا١تسنُت من العنف اٞتسدم  ؿدائمة ٟتماية األطفا خليةتشكيل  كلتحقيق أداء أفضل كجب     
فرؽ عمل خاصة  التنظيمات اليت ٖتكم أداء ا٢تيئة كتشكيل ، كفق ٣تموعة منسرمنفسي األعتداء الإلكا

 عامة. كالقضائية كالوقائية باإلجراءات الطبية

أفراد كالتوفيق بُت  اإلصبلحتؤب بذؿ مساعي  األسرم يتمثل ُب األساس قكأف أىم غايات ٞتاف التوفي      
آّتمع الي  جهة ذات عبلقة كمن أمختصاص من إلكا ستعانة بذكم ا٠تّبةإل، ك٢تا ااألسرية الرابطة

  .لتحقيق ىذه الغاية
إعتداء على الرابطة األسرية  أمعن  غكتكملة ٢تذه ا١تساعي تقـو ٥تتلف ىيئات آّتمع كأفراده باإلببل      

ينة ذلك الناٚتة عن العنف األسرم، مع  إمكانية تقرير معا حاؿ علمهم أك مشاىدهتم ١تثل ىذه األكضاع
عتداء إلبوجود قضايا ا من طرؼ الضبطية القضائية تعزيزا ّٓاؿ اإلثبات.أم فتح آّاؿ كخلق فرصة اإلببلغ

مباشرة أماـ ىذه ا٢تيئات دكف إنتظار إخطارىا عن طريق ا٢تيئات القضائية بوجود شكاكل كالعنف األسرم 
 على مستواىا. 

كيعطي  جتماعية بشكل إحصائي كمعلوماٌبإلل مع ا١تشاكل افتح الباب للتعامت إذ أف ىذه اَللية        
كُب  كإجراءات اإلحالة إٔب اكمة،  سليم ١تعاينة قضايانا بشكل سليم كإجراءفرصة لطرح اٟتلوؿ الوقائية،  

 .جتماعيةإلالفرد بواجباتو األسرية كا نفس اٞتانب إشعار
رم إٗتاذ تدابَت اٟتماية اإلحًتازية لضماف عدـ كأماـ ىذا الوضع كحاالتو، على ٞتاف الوفاؽ األس      

 ألحكاـتفاؽ بُت الطرفُت كفقان إ إٔبإذا ٓب يتم التوصل  التعرض للمتضرر ألم من أفراد األسرة. كُب حالة ما
يوضع حد للمتابعة الطرفُت  تفاؽ بُتإ إٔبما ًب التوصل  كإذااكمة  إٔب األمرفيحاؿ  الوفاؽ األسرم 
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 كأفرادقناعتها بضركرة ٛتاية ا١تتضرر  ؿًب إحالة ا١تلف إٔب ااكمة فللمحكمة أف تصدر حاكإذ ، اٞتزائية
 األسرة أفرادأم من  أكعدـ التعرض للمتضرر ب طرؼ ا١تعتدمال يتضمن تدابَت ٛتاية كإلزاـ أمرٔتوجب  األسرة

 أكسواء كاف مكانا آمنا  البديلة اإلقامةقًتاب من مكاف إلعدـ ا، أك تقرير التحريض على التعرض ٢تم أك
ساء إليو. أك إمكانية تقرير  اٟتماية أمرأم مكاف يذكر ُب  أك ىيئة إجتماعية

ي
ا١تعُت للطرؼ ا١تضركر أك ا١ت

 .األسرة أفرادأم من  أكبا١تمتلكات الشخصية للمتضرر كا١تساس  اإلضرارعدـ 

 اكمة بطلب إٔبالتقدـ بإمكانية اٟتماية  أمرنفاذ  أثناءمن طرُب النزاع  مع إعتماد تدبَت إجرائي ألم     

بأمر اٟتماية  قرارات الحقة أمتصدر  أم للمحكمة كذلك أفمستجدات  أمتعديلو بناء على  أك إلغائو
 األسرة. أفرادعند الضركرة لضماف تنفيذه كسبلمة 

أم من شركطو  أكاٟتماية  بأمر اإلخبلؿ  ككآلية إجرائية لضماف تنفيذ األكامر الصادرة، فإنو ُب حالة       
فتتم متابعتو جزائيا على أساس اٞتـر األصلي الذم كاف ٤تل إجراء الوفاؽ  ،قاصدان متعمد منو ا١تشتكىمن 

 بُت أطراؼ العبلقة األسرية، كىذا كفق ٪توذج التكييف اٞتزائي ٔتوجب الػػنص ا٠تاص ْتماية األسرة جزائيا.
اليت ك ص  قضاة للنظر ُب دعاكم العنف األسرم يٗتصب كذلك كلضماف تكملة ٧تاح ىذا النموذج كج     

اؿ من ٞتنة اٟتماية  ٕب إإٕب سرعة إصدار اٟتكم ك  قضايا العنف األسرم ٖتتاج ألف .األسرمكالوفاؽ ٖتي
.مع كجوب إ٬تاد مقاربة جديدة لئلثبات بعيدة عن األسلوب التقليدم ٗتصيص قضاة للنظر فيها 

 إلمكانية معاٞتة صعوبة إثبات العنف األسرم الذم يقع كراء أبواب مغلقة.إنكار( كىذا  -)إعًتاؼ

اليت تعمل بالتنسيق مع ٞتاف الوفاؽ األسرم، كا١توكل  جتماعيةإلاٍب ىناؾ ضركرة إنشاء مراكز اٟتماية      
ُب القضية  ألم نوع من أنواع التعدم أك العنف األسرم ٟتُت البت للحاالت اليت تعرضت ا١تؤقتة الرعاية ٢تا

ك٤تاكلة إ٬تاد حلوؿ ٢تا حسب طبيعة اٟتالة كمدل  طبلع على أسباب ا١تشكلةإلبالطرؽ الودية، كا أك حلها
 . فيها شًتاط كجود أطراؼ أخرلإ

 عتداءات أسرية ٟتُت حل القضية حسبإلأجواء مناسبة للحاالت اليت تتعرض  هتيئة أم أف ىدفها     

مراكز طواؿ فًتة كجودىا ُب  جتماعي للحالةإلالدعم النفسي كالصحي كا الطرؽ الرٝتية أك الودية كتوفَت
للوقوؼ على اٟتالة كالتأكد من سبلمة الوضع  ُتجتماعيإ ُتكمتابعتها بعد ذلك عن طريق أخصائي اٟتماية

  .اإلنسا٘ب ٢تا من كافة اٞتوانب

من ٍب ىناؾ حاجة ماسة إٔب مزيد من الدراسات ا١تيدانية ا١تعمقة لؤلمن األسرم من حيث عبلقتو      
ٔتؤسسات آّتمع كُب مقدمتها العبلقات اإلجتماعية ضمن الركابط األسرية.حيث أنو من خبلؿ إعتماد ىذا 
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ألمن اإلجتماعي كصورة من صور النظاـ كتطويره ننتقل من فكرة اٟتماية اٞتزائية لؤلسرة إٔب فكرة ٖتقيق ا
 أف اٟتماية اٞتنائية ىي ُب عمقها ٘تثل جانبا من التنظيم اإلجتماعي، النظاـ العاـ ُب ٪تاذجو اٟتديثة، كوف 

من خبلؿ دكر األسرة ُب  تقسيم العمل كاألدكار اإلجتماعية كتوزيع السلطة بُت األعضاء كإٗتاذ القرارات 
ضاء بوصفهم شاغلي أدكار. فضبلن عن العبلقات القرابية كعبلقات اٞتَتة كالعبلقات اإلجتماعية بُت األع

كمن حيث ا٠تصائص الوظيفة اليت كجب تفعيلها  تأسيسا للتضامن كالتماسك العائلي فاألمن اإلجتماعي 
 ضمن أدكارىا.  

ىذه األدكار تشكل ضمانات  ٘تنحها األفضلية ُب تقوية ركابط التضامن كالتماسك العائلي        
كالطمأنينة كحقن التنشئة اإلجتماعية ُب العائلة بإكتساب كالتزاـ األبناء بالقيم كا١تعايَت اإلجتماعية كفاعليتهم 

 حات التالية :ٔتا ٭تقق األمن اإلجتماعي، مع ما ٯتكن من ٖتقيق فاعلية اإلقًتا
مع األطفاؿ كىي الفًتة اليت يتشكل فيها  كالتحاكر ا١تفاىيم الًتبوية السليمة ُب التعامل كجوب إعتماد -1

 إ٬تابا ُب الطفل رجل الغد كأحد ركابط األسرة.لفًتة ا١تراىقة ٦تا يؤثر  كخاصةالوجداف كالشخصية 
 حتياجات األبناءإإشباع كالعمل على  ،د األسرةإتباع األساليب الواعية ُب التحاكر بُت أفراضركرة  - 2

كمصادقتهم لبث الثقة  ؤلبناء،ل ا١تشاركة اٟتسية كا١تعنويةمع  ،جتماعية كالسلوكية ككذلك ا١تاديةإلكا النفسية
 .ُب نفوسهم

رصد مظاىر العنف األسرم من خبلؿ مؤسسات متخصصة، كالعمل على ٖتليلها كالتعامل العمل على  -3
 .جتماعيةإلعلمية كفق النظريات الًتبوية كامعها بصورة 

 .التنسيق بُت ا١تؤسسات آّتمعية ُب سبيل معاٞتة ظواىر العنف األسرم ك٤تاصرة أسبابو - 4

رعاية ضحايا العنف األسرم من خبلؿ مؤسسات الرعاية االجتماعية الرٝتية كاألىلية، ٖتسبان  - 5
 .ستفحاؿ أدكار غَت إ٬تابية ٢تم ُب ا١تستقبلإل

جتماعية كا١تادية كا١تعنوية لؤلسر ذات إلإطبلؽ مشركعات ٣تتمعية توفر ا٠تدمات االعمل على  - 6
 .حتياجات ا٠تاصة، كاليت ٯتكن أف تكوف مصدران للعنف األسرمإلا

٠تصوصية البيئة لتزاـ بتعاليم اإلسبلـ كاألخذ بتعاليمو السمحة كتطبيقها ُب اٟتياة األسرية، إلاحتمية  -7 
حًتاـ إختيار الزكجُت، أك تسمية األبناء، أك تربيتهم كالتعامل معهم، أك إسواء كاف ذلك على صعيد ا١تغاربية 
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األبوين، كجعل اإلسبلـ ىو دين للحياة كليس للعبادات فقط، مع ضركرة كتوضيح مقصد الشرع من اَليات 
  .سم اإلسبلـإبكاألحاديث اليت كرد فيها ذكر الضرب حىت ال تستغل 

صيص ٗت ا١تتبلور ُبهم ُب توجيو السلوكيات كتقوٯتها، ا١ت ىادكر لإلعبلـ العمل على إشراؾ  كسائل ا  - 8  
تدريب األسرة على كيفية مواجهة ا١تشكبلت، مع ، ك قنوات إعبلمية تساعد األسرة ُب ٗتطي العنف األسرم

لكشف عن مع ضركرة ا.من خبلؿ الّبامج ا١توجهةتوعية األمهات بضركرة مراعاة ا١تراحل العمرية للطفل 
جتماعية كآثارىا السلبية على إلكتوعية األسر بنتائجو النفسية كا، األسباب اليت تؤدم للعنف مع الوقاية منو

 لعنف على الركابط األسرية.طباعة كنشر كتيبات تبُت اَلثار النفسية لب رد. مع تكملة ىذا العملآّتمع كالف

ٓب يعد قاصرا على التعليم خاصة ك٨تن ُب حقبة زمنية ٘تكن اإلنساف فيها من تفعيل دكر ا١تدرسة كالذم  - 9
تصاؿ ا١تختلفة، لذا البٌد أف يكوف للمدرسة دكر بارز إلمعاٞتة ا١تعلومات ّٔدؼ التعلم من خبلؿ كسائل ا

ا١تتبلور برامج كتتبناه من مشاريع،  ُب التوعية آّتمعية كتوجيو السلوؾ لدل األفراد من خبلؿ ما تعده من
 ،ىتماـ بتوعية اَلباء كاألمهات من خبلؿ طرح القضايا آّتمعية كإ٬تاد اٟتلوؿ الناجعةإلا دكرىا أساسا ُب

 .اربة السلوكيات الدخيلة على آّتمعك٤ت

ٕتتمع فيو  يكالتزاـ أخبلقسبل كقاية األسرة من العنف األسرم كاجب  ك٩تلص بذلك  إٔب القوؿ أف      
 كأفراده، ٖتقيقا لنموذج أسرم مثإب ضمن ركابطو كعبلقاتو.ٚتيع مؤسسات آّتمع 
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 .2009، ضاألسرم، الريا

العريب شحط عبد القادر، األحكاـ القانونية العامة لنظم اإل٧تاب اإلصطناعي، دراسة مقارنة، رسالة  22
 .2000دكتوراة، اٞتزائر ، 

كسائل إثبات النسب كنفيو ما بُت عزيز أباكرٙب، يوسف أديب، عبد اللطيف عمارة، ليلى ا٠تشإب،  23
الشريعة كالقانوف ا١تغريب دراسة للبصمة الوراثية كمستجد بيولوجي علمي ينازع اللعاف كبلزمة شرعية ُب ٣تاؿ 

 . 2013 -2012، بن زىركلية العلـو القانونية كاإلقتصادية كاإلجتماعية، أكاديرإالنسب، جامعة 

عقوف الشريف، غاية العقوبة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت،  24
 .2005جامعة اٞتزائر، 

٤تٌمد األسعد راْتي، اٟتماية اٞتزائية للعائلة ُب القانوف التونسي، رسالة ختم الدركس با١تعهد األعلى   25
 . 1999 - 1998 ،للقضاء، تونس 
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يد عقالت  ك الزخم التنظَتم بُت اٟتماية القانونية للطفل ُب التشريع ا١تغريب  د أخزاف،٤تمد بلعريب ك٤تم 26
 .2012 -2011السنة اٞتامعية  بن زىر، أكادير،إالعملي، جػامعة 

٤تمد كرادة، اٟتق ُب األسرة ٤تاكلة ُب التأسيس كاٟتماية، رسالة الدراسات العليا ا١تعمقة ُب القانوف  27
  . 2003-2002، فاس، ا٠تاص، كلية اٟتقوؽ

٤تمد ىبلؿ الصادؽ ىبلؿ، أثر الغزك الفكرم على األسرة ا١تسلمة ككيفية مقاكمتو، رسالة  ا١تاجستَت،   28
  .2000كلية أصوؿ الدين كالدعوة بالزقازيق، القاىرة، 

، جامعة صحيفة الرياض ٞترائم العنف األسرل، مذكرة ٗترج ماجستَت ةمناحي نايف الشيباٗب، معاٞت 29
 .2009، 2008نايف العربية للعلـو األمنية، 

ناصر مٌت، راشدم سهاـ، رمضا٘ب حسيبة، شلي صونية، بوكبلؿ ٝتية، صاٟتي نبيلة، إشكاالت اٟتالة  30
        .2005ا١تدنية ُب اٞتنوب الكبَت، مذكرة التخرج لنيل إجازة القضاء، معهد القضاء، اٞتزائر، 

 الوساطة اٞتنائية ُب النظم ا١تعاصرة )دراسة ٖتليلية(، رسالة ا١تاجستَت ، ياسر بن ٤تمد سعيد بابصيل ، 31
 .2011الرياض، 

 ثالثاـ المقاالت والندوات 
   المقاالت: والمحاضرات:-ا

الدفعة  ،القضاة غَت منشورة ألقيت على الطلبة ٤تاضرات، القانوف اٞتنائي ا٠تاص ،أحسن بوسقيعة        1
 .2003/2004 معهد القضاء، اٞتزائر، ،13

اٟتداثة، آّلة ا١تغربية  اٟتسُت بلحسا٘ب، الدعوة إٔب ٖترر ا١ترأة بُت خصوصيات ا٢توية كمقتضيات        2
  .2000يونيو   ،العدد األكؿ ،لبلقتصاد كالقانوف

، 1شريع، تونس، عدد ، ٣تلة القضاء كالتجراية ا١تطلقة ُب قانوف األحواؿ الشخصية ،التيجا٘ب عبيد       3
 .1985جانفي 

بن النصيب عبد الرٛتاف، العدالة التصاٟتية البديل للعدالة اٞتنائية، جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة، ٣تلة        4
 .2015،  11الفكر، العدد 

بوعزة ديدف، ٛتاية الطفل ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم، آّلة اٞتزائرية للعلـو القانونية كاالقتصادية        5
  . 1997العدد الرابع،  35كالسياسية، اٞتزء 

تًتتب على عقوبات اٟتبس ١تدد كجيزة كالعقوبات اليت يصح أف  النتائج الضارة اليت ،تادرس ميخائيل       6
 .1926، مصر ،09، عدد  لة ااماة٣ت،  ٖتل ٤تلها

بلقاسم ٧تماكل، ا٠تيانة الزكجية،  آّلة اٞتزائرية للعلـو القانونية ك اإلقتصادية كالسياسية، جزء       7
   .1999، 4،عدد37

، كزارة  63بن كثَت بن عيسى، اإلجراءات ا٠تاصة ا١تطبقة على اإلجراـ ا٠تطَت، نشرة القضاة، عدد       8
 .2003العدؿ مديرية الدراسات القانونية كالوثائق، اٞتزائر، 
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تشوار اٞتيبلٔب، تغَت اللقب ٕتاه الصبلحيات الدستورية للسلطتُت التشريعية كالتنفيذية، آّلة اٞتزائرية       9
 .2004للعلـو القانونية ك اإلقتصادية كالسياسية، 

، كلية 4اإلصطناعي، ٣تلة العلـو القانونية كاإلدارية، عدد حتلقيتشوار جيبلٔب، رضا الزكجُت على ال       10
  .2006اٟتقوؽ، تلمساف، 

تشوار جيبلٔب، سن الزكاج بُت اإلذف كاٞتزاء ، آّلة اٞتزائرية للعلـو القانونية ك اإلقتصادية كالسياسية،  11
   . 37،1999، جزء 4 عدد

ربية لؤلسرة بُت النقص التشريعي كالتنقيحات تشوار جيبلٔب، نسب الطفل ُب القوانُت ا١تغا       12
 .2005، 3ا١تستحدثة، ٣تلة العلـو القانونية كاإلدارية،كلية اٟتقوؽ، جامعة تلمساف  عدد 

تشوار ٛتيدك زكية، شركط التلقيح اإلصطناعي ُب ضوء النصوص ا١تستحدثة ُب قانوف األسرة اٞتزائرم،      13
 .2006، كلية اٟتقوؽ، تلمساف، 04 ٣تلة العلـو القانونية كاإلدارية، عدد

، 6تشوار ٛتيدك زكية، اٟتق ُب اإلسم ُب القانوف اٞتزائرم ، ـ، ع، ؽ، إ ، س،كلية اٟتقوؽ ، عدد     14
   .2008جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف،  

15     ،  .2546،عدد ،  2009ديسمّب  09جّبائيل، مشاكل ٖتويل اٞتنس، ا١تصرم اليـو

 .1032، عدد 2011أكتوبر  11، جريدة األحداث ا١تغربية، ٚتاؿ أبو الريش    16

يـو  ،ا١تساء، جريدة طاقويةػركبات الػدرات الصلبة، زنا ااـر ك ا١تشػػا١تخ، مقاؿ بعنػواف ، رشيدة ببلؿ    17
19- 06 - 2012. 

 -22،  ريدة الصباحػجتماعٌية جإلاساهتػا اػنعكإك ...بأّػاػيانات الزكجية ُب تونس أسػا٠ترضواف حفيػا٘ب،     18
  .1723دد، ع،06-2007

رٙب داكد سليم، األدكار النفسية كالًتبوية لؤلسرة كا١تدرسة كاإلساءة لؤلطفاؿ، آّلة الًتبوية، لبناف      19
 .2006،  36،العدد

مقاؿ منشور ُب كتاب  ،من مدكنة األسرة 45التعدد كالشقاؽ على ضوء أحكاـ ا١تادة  ،حسن عجمي    20
 ،بة الذكرل ا٠تمسينية لتأسيس آّلس األعلىجتهادات آّلس األعلى ٔتناسإقضايا األسرة من خبلؿ 

 .2007، الرباط ،مطبعة األمنية
ٛتيدك زكية، القانوف اٞتنائي لؤلسرة،  ٤تاضرات غَت منشورة ألقيت على طلبة ا١تاجستَت، ٗتصص العلـو     21

 .2007/2008اٞتنائية كعلم اإلجراـ، كلية اٟتقوؽ، تلمساف، 
سرية ُب القانوف ا١تغريب كالقانوف ا١تقارف، سلسلة الندكات اٞتهوية لسنة زىور اٟتر، الصلح كالوساطة األ     22

ٖتت عنواف الصلح كالتحكيم كالوسائل البديلة ٟتل النزاعات من خػبلؿ إجتهادات آّلس األعلى  2007
 .2007نوفمّب  2 -1، قصر ا١تؤ٘ترات بالعيوف، ا١تطبعة األمنية ، يومي  11، الندكة اٞتهوية 
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زىور اٟتر، ا١تسؤكلية ا١تشًتكة ُب تدبَت شؤكف األسرة من خبلؿ قواعد العدؿ كا١تساكاة ُب اٟتقوؽ      23
من مدكنة األسرة، برنامج اٟتلقة الدراسية اٞتهوية ا١تنظمة لفائدة قضاة  49كالواجبات مع قراءة للمادة 

 .2005دٝتّب  08-06-05ـ األسرة بتطواف من طرؼ كزارة العدؿ كرابطة الًتبية على حقوؽ اإلنساف أيا
زىور اٟتر، حق الزكجة ُب ا١تستفاد من الثركة بُت السند الشرعي كالرأم الفقهي كالعمل القضائي،       24

  .2003 يسمّبد 23األربعاء  ،جريدة االٖتاد اإلشًتاكي 
القانونية من ٣تلة األحواؿ الشخصية ، آّلة  32ساسي بن حليمة، ااكلة الصلحية على معٌت الفصل     25

 . 2013، 02التونسية، عدد 

العنف ضد النساء بيػن تطلعات اٟتركات النسائية كاٟتقوقيػة با١تغرب كالقوانُت ك ، سعاد كوكاس     26
يـو اٞتمعية الدٯتقراطية لنساء ا١تغرب ك اٞتمعية ا١تغربية للدفاع عن حقوؽ النساء  ،التشريعات الدكلية

، ف اٞتنائي من أجل تشريع جنائي ٭تمي النساء من التمييز كالعنفقراءة ُب القانو دراسي ٖتت عنواف، 
 .2010كزارة العدؿ، الرباط ، يونيو 

 ٖتديات ظل الشباب ُب لدل ا١تواطنة قيم تنمية ُب األسرة ناصر، مقاؿ بعنواف "دكر سعيد بن سعيد     27
 -10اإلجتماع،  لعلم السعودية اٞتمعية تعقده ، اليت" ا١تعاصرة كا١تتغَتات األسرة"  العو١تة " مقدـ ١تؤ٘تر

12 /05 /2008 . 
،مطبعة األمنية 150العدد  ،سفياف ادريوش ، دكر النيابة العامة ُب قضاء األسرة ، ٣تلة القضاء كالقانوف    28

 .2012،الرباط 
ٝتَتة عثماف الصقلي، مؤامرة الصمت كالسرية، اإلعتداء اٞتنسي على األطفاؿ، جريدة ا١تستقبل،     29
 .2003ديسمّب  31ألربعاء ا
 ،التجػديد ا١تػغربية،  ائيةػبائل النػالق زاؿ معموؿ بو ُب بعض ػاٖتة".. اليػلزكاج بقراءة "الف، سناء كرٙب      30

17- 10-2008.   

 .2004، أفريل 3سيف كىايب، إختصاصات النيابة العامة ُب مدكنة األسرة اٞتديدة، ٣تلة ا١تلف، عدد     31

 .12/05/2013،  التونسية،آّلة جرائم زٗب ااـر تضرب ُب تونس.. ١تاذا...كما اٟتٌل؟ ،صديق ٤تمد    32

 .06/14/2014وعي، األسبالصباح جيل ال "يستثمر" ُب الزكاج،  ، مقاؿ بعنواف،طارؽ باٟتاج     33

عبد اٟتفيظ أكسوكُت، النظاـ القانو٘ب لئلنساف قبل كالدتو، ٣تلة قانوف األسرة كالتطورات العلمية، ٥تّب       34
 .2007القانوف كالتكنولوجيا اٟتديثة، جامعة كىراف، 

 .89-88، 2001عبد اٟتفيظ بلقاضي، جرٯتة قتل األـ لطفلها الوليد، ٣تلة ااكم، عدد،     35
ة، ٣تلة ااكم ػختبلؼ كالتعارض ما بُت التشريع ا١تغريب كا١تواثيق الدكليإلو اػعبد الرٛتاف بن عمر، أكج    36

 .1991، 62دد ػع، ا١تغربية
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ٟتقوؽ اإلنساف، اٞتمعية ا١تغربية  عبد السبلـ أديب، ا١ترأة ا١تغربية بُت مدكنة األسرة كا١تواثيق الدكلية     37
  .2005 ، الرباط ، مطبعة ربا نيت،  1طبعة جديد،،  مدكنة األسرة، الٟتقوؽ اإلنساف، سنة بعد 

مكرر من قانوف األسرة، ٣تلة اكمة  3عمر زكدة، طبيعة دكر النيابة العامة ُب ظل أحكاـ ا١تادة      38
  .2005، 2العليا، عدد 

اٟتقوؽ كااللتزامات ا١تالية فاطمة البويسفي، النزاعات ا١تالية خطر يهدد ٘تاسك األسرة مداخلة ُب ندكة      39
، منشورات اٞتمعية، مطبعة طوب 1طبعة قتصادية كاالجتماعية، إلللمرأة داخل األسرة ُب ظل ا١تتغَتات ا

 . 2003، ، ا١تغرببريس
معيات النسائية متهمة بالتحريض للعنف كاٞت غتصاب كهتديد بالقتلإرح كضرب ك ج ،لطيفة العركسٍت     40

 .2015، طنجة ا١تغربلعريب اٟتر، ، ٣تلة اعلى تفكيك األسر
ا١تعهد العإب للقضاء، كزارة العدؿ،  ٣تلة٤تمد الصخرم، مقاؿ "تدخل النيابة العامة ُب قضاء األسرة"،      41

 .2004ا١تملكة ا١تغربية، األياـ الدراسية حوؿ مدكنة األسرة، شتنّب 
٤تمد بوصف، دكر النيابة العامة ُب قانوف مدكنة األسرة ، أشغاؿ ندكة علمية ،ا جامعة موالم      42

 .2004، 5 ،، مكناس،  العددإٝتاعيل
 .2002، أفريل ٤93تمد سبلـ، أ٫تية الصلح ُب النظاـ ا١تغريب ا١تقارف، ٣تلة ااكم ا١تغربية، عدد     43
٤تمد مرزككي، السياسة اٞتنائية ُب ٣تاؿ األسرة كاألحداث كمساعدة الضحايا ندكة: السياسة اٞتنائية     44

آّلد األكؿ، منشورات ٚتعية  2004ديسمّب  11-10 -9با١تغرب كاقع كآفاؽ، نظمت ٔتكناس، أياـ، 
  .2004سنة  4-3نشر ا١تعلومات القانونية كالقضائية  عدد

ا١تتعلق بتغيَت اللقب مع مبادئ  92/24ريدة، مدل تعارض ا١ترسـو التنفيذم رقم ٤تمدم )زكاكم( ف     45
،  مطبوعات الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ  02/2000الشريعة اإلسبلمية، مقاؿ منشور بآّلة القضائية عدد 

 . 2001الًتبوية، 

 .2010 -10 -23 ،اٞتزائر نيوز ، جريدةرتفاع باٞتزائرإظاىرة زنا ااـر ُب ، مقاؿ بعنواف، مراد ٤تامد      46

منها تتحوؿ إٔب قضايا جرائم يصعب إثباهتا كنسبة كبَتة  ..ا٠تيانة الزكجية،  مصطفى ا٢تيصة  47
 .10/11/2011،الصباح األسبوعي، طبلؽ

 .2011 -11-10، جريدة الصباح، ٠تيانات الزكجية ُب تونس صور حزينةمصطفى ا٢تيصة، ا    48
مداخلة ، 1993جويلية  12القانوف ا١تنقح ّٓلة األحواؿ الشخصية  ملتقى بعنواف ،مصطفى بن جعفر     49

  ا١تعهد األعلى للقضاء. ،ة كاٞترايةمتناع عن أداء النفقإلجرٯتة ا،
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 2014 .،  24، العيوف ا١تغريب ىكذا ٖتولت ظاىرة زنا ااـر إٔب طاعوف ينخر آّتمع، مناؿ كىٔب    51
  2012 -02 – 08، األخبار ،تونس ،الواقع...القانوف كا١تآؿ ، الزكاج العرُب ُب تونس، منَتالسويسي    52
حقوؽ اإلنساف ٪توذجا، آّلة ا١تغربية  تفاقياتإ ،تفاقيات الدكلية كالقانوف الداخلي ا١تغريبإلنعيمة البإب، ا   53

 . 2007يوليوز/غشت  ،75لئلدارة الية ك التنمية، عدد 
  17/02/2016اإلعتداء على األصوؿ مؤشراإل٨تراؼ األخبلقي لؤلبناء، جريدة ا١تساء،  ىبة أيوب ،    54
، 1عدد آّلة اٞتزائرية للعلـو القانونية ك اإلقتصادية كالسياسية، مانع علي ، اٟتماية اٞتنائية للطفل،      55

2000. 
كفلها لو قانوف العقوبات، ٤تمود ٧تيب حسٌت، اٟتق ُب سبلمة اٞتسم كمدل اٟتماية القانونية اليت ي    56

 .1957 ٣تلة القانوف كاإلقتصاد، جامعة القاىرة،

، مدل إنطباؽ قانوف األحواؿ الشخصية با١تغرب العريب  مع منظومة حقوؽ اإلنساف، نائل جرجس 57
دراسة منشورة ٔتوقع ا١تنظمة الدكلية لئلصبلح اٞتنائي ٥تصص لًتقية كتعزيز حقوؽ الطفل كعدالة األحداث 

  .2009 جانفى،

 
 :باللغة الفرنسية -

1- KALFAT. Choukri, Transformations sociales et violence intra-familiale, 

Conférence publiée à la Revue de la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines et des Sciences Sociales, Département de Sociologie, Université de 

Tlemcen, Numéro Spécial. Déc. 2003. 

  
2-KALFAT.Choukri, Le dossier médico-psychologique et social du délinquant 

mineur, Conférence donnée à l’occasion du deuxième Colloque Maghrébin sur 

« L’enfant et le Droit dans les pays maghrébins», Faculté de droit, Université 

de Tlemcen ,06 et 07 / 12 / 2004 . 
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/ 09 / 29، 2012، ٣تلة الفقو كالقانوف،جرٯتة إ٫تػػػػاؿ األسػػرة ُب التشريع ا١تغػػريب ،زىَت اٟترش 2
 ، موقع ٣تاة الفقو كالقانوف.2009

 موقع ا١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت اٞتزائر 3
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 النصوص القانونية: رابعا ـ
 القوانيين الجزائرية:

  01 – 16ا١تعدؿ بلقانوف رقم   61، عدد  1996، اٞتريدة الرٝتية ، 1996الدستور اٞتزائرم، لسنة  1
 .2016مارس سنة  07بتاريخ   14،اٞتريدة الرٝتية عدد  2016مارس لسنة  6ا١توافق ؿ 

ا١تصادؽ عليو من  1990ا١تيثاؽ اإلفريقي ٟتقوؽ الطفل كرفاىيتو ا١تعتمد بأديس أبابا سنة جويلية  2
/ 07/ 09، ج.ر  08/07/2003بتاريخ  03/242طرؼ اٞتزائر ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم 

 .41، عدد2003
إتفاقية بُت حكومة اٞتمهورية اٞتزائرية كحكومة اٞتمهورية الفرنسية، ا١تتعلقة بوضعية األطفاؿ النإتة  3

، 1988يونيو سنة  21عن الزكاج ا١تختلط بُت اٞتزائريُت كالفرنسيُت ُب حالة اإلنفصاؿ ٤تررة بتاريخ 
 .1988، سنة 30ك رقم  28ج.ر رقم 

ا١تتعلق ٔتنع كقمع  ١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عّب الوطنيةاألمم ا الّبكتوكوؿ ا١تكمل لئلتفاقية 4
االٕتار باألشخاص، كٓتاصة النساء كاألطفاؿ، كالذم صادقت عليو اٞتزائر بتحفظ، ٔتقتضى ا١ترسػـو 

 .2003نوفمّب 09ا١تؤرخ ُب  417-03الػرئاسي رقم 

 .29/06/1963الزكاج الصادرَب  نا١تتعلق بتحديد س 63/224القانوف رقم 5
 ا١تتضمن قانوف األسرة. 1984يونيو  09  ا١تؤرخ ُب 84-11القانوف رقم  6
 فّباير ا١تتضمن قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية. 25ا١تؤرخ ُب  08-09القانوف رقم  7
قانوف  نيتضم ،2005فّباير سنة  6ا١توافق  1425ذم اٟتجة عاـ  27مؤرخ ُب  05/04القانوف  8

 تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت.

ا١تتعلق 1985فّباير سنة 16ا١توافق ؿ 1405ٚتادل األكٔب عاـ 01ا١تؤرخ ُب 85/05القانوف رقم  9
ا١توافق  1429رجب عاـ 17ا١تؤرخ ُب  08/13ْتماية الصحة كترقيتها، ا١تعدؿ بالقانوف رقم  

 .2008يوليو سنة 20
 29ا١توافق  ٤1432تـر  23ا١تتعلق ْتماية األشخاص ا١تسنيُت، ا١تؤرخ ُب  /12 10القانوف رقم  10

 .79جريدة رٝتية عدد  2010دبسمّب 

http://difaf.net/main/?p=1868
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ا١تتعلق ْتماية  2015يوليو سنة  15ا١توافق  1436رمضاف عاـ  28مؤرخ ُب  12-15القانوف رقم  11
 .2015يوليو   19، ا١تؤرخة  39الطفل اٞتريدة الرٝتية عدد 

 14ا١تتعلق باٟتالة ا١تدنية.ا١تعدؿ ٔتقتضى  القانوف رقم  1979فّباير19ا١تؤرخ ُب  20-70األمر رقم 12
 . 2014أكت  20ا١تؤرخة بتاريخ  49، عدد  اٞتريدة الرٝتية،  2014 أكت 09ا١تؤرخ ُب  08 –

يتعلق   1971سبتمّب سنة  22الػموافق  1391شعباف عػاـ  2مؤرخ ُب  65 -71األمر رقػم  13
 ثبات كل زكاج ٓب يكن موضوع عقد ٤ترر أك منسوخ ُب سجبلت اٟتالة ا١تدنية .بإ

عدؿ ا١تتضمن قانوف اإلجراءات    اٞتزائية. كا١ت 1966يونيو  08ا١تؤرخ ُب  66-155ألمر رقم  14
 .2015، 40اٞتريدة الرٝتية العدد ،  2015 -07- 23 ا١تؤرخ ُب  02/ 15ٔتوجب األمر رقم 

.  ا١تعدؿ كا١تتمم بالقانوف ا١تتضمن قانوف العقوبات 1966يونيو  08ا١تؤرخ ُب  66-156األمر رقم  15
فّباير سنة  4مؤرخ ُب  01/ 14م قانوف رقم تما١تعدؿ ك . ا١ت2006ديسمّب20ا١تؤرخ ُب  23-06رقم 

 .2015ديسمّب  30بتايخ  71،جريدة رٝتية عدد  19 - 15، ا١تعدؿ بالقانوف  رقم 2014

عدؿ ك ا١تتمم با١ترسـو ا١تتعلق بتغيَت اللقب ا١ت 03/06/1971ا١تؤرخ ُب  157 /71ا١ترسـو رقم   16
 .24/02/1992ا١تؤرخ ُب 92/24التنفيذم رقم 

٭تدد شركط ككيفيات تطبيق أحكاـ ا١تادة  2006مام 11مؤرخ ُب  154-06مرسـو تنفيذم رقم  17
 األسرة  ا١تتضمن قانوف1984يونيو سنة  09ا١تؤرخ ُب  11-84مكرر من القانوف  07

، ٭تدد  2016فّباير سنة  11  مؤرخ ُب  62 -16رقم ا١ترسـو التنفيذم ا١تتعلق بالوساطة العائلية   18
، اٞتريدة الرٝتية كيفيات تنظيم الوساطة العائلية كاإلجتماعية إلبقاء الشخص ا١تسن ُب كسطو العائلي

 .09عدد رقم 

 القوانين المغربية :
، 2011يوليو  29ا١توافق  1432شعباف  27صادر  1.11.91الدستور ا١تغريب ظهَت شريف رقم  1

 .3600ص  2011يوليو  30مكرر ،  5964اٞتريدة الرٝتية عدد 

 اٞتنائي القانوف ٣تموعة على با١تصادقة ا١تتعلق 1962 نوفنّب 28 ُب الصادر 413 رقم شريف ظهَت 2
ا١تتعلق بتنفيذ 2002/10/03   ا١توافق 1423 رجب من 25 ُب ، الصادر255 رقم شريف ظهَت 3

 ا١تسطرة اٞتنائية.
ا١تتعلق  37-99بتنفيذ القانوف رقم  1423من رجب  25صادر ُب  1-02-239ظهَت شريف رقم  4

 .2002 ّبفمنو  7الصادرة  5054 اٞتريدة الرٝتية رقمية، ا١تدن باٟتالة
 بتنفيذ القانوف رقم  2004فّباير  3صادر ُب    1-04-22ريف رقم ػػظهَت شمدكنة األسرة ا١تغربية  5

 2004فّباير  5الصادرة يـو  5184اٞتريدة الرٝتية رقم  ٔتثابة مدكنة األسرة 03-70
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ا١تتعلق ٔتناىضة العنف ضد النساء ُب صيغتو اٞتديدة  ٖتت ،  103 - 13مشركع القانوف رقم  6
 مسمى تبديد أمواؿ األسرة بسوء نية.

 القوانين التونسية:
 .1913أكتوبر  01ا١تؤرخ ُب  79، الرائد الرٝتي عدد  1913جويلية  09ؤرخ ُب ا١ت رأم آّلة اٞتزائية 1

 قانوف ا١ترافعات تنظيم بإعادة ا١تتعلق 1968 جويلية 24 ُب ا١تؤرخ 1968 لسنة 23 عدد القانوف 2

 .اٞتنائي
 66ا١تنشور بالرائد الرٝتي عدد  1956أكت  13األمر العلٌي ا١تؤرخ ُب ٣تلة األحواؿ الشخصية  3

 . 1957كاليت دخلت حيز التطبيق بداية من غرة جانفي  1956أكت  17بتاريخ 
ٔتقتضى قانوف .كا١تتمم  ا١تتعلق بإصدار ٣تلة ٛتاية الطفل 1995نوفمّب  9ا١تؤرخ ُب  92القانوف عدد  4

يتعٌلق بإ٘تاـ ٣تٌلة ٛتاية الطفل ، منشور بالرائد  2002أفريل  17ُب  مؤرخ 2002لسنة  41.عدد 
 2002أفريل  19، الصادر ُب 32للجمهورية التونسية عدد  الرٝتي

ا١تنشور بالرائد  كا١تتعٌلق بتنظيم اٟتالة ا١تدنية، 1957ا١تؤرخ ُب أٌكؿ أكت  1957لسنة  3القانوف عدد  5
 . 1957أكت 2جويلية / 30الرٝتي للجمهورية التونسية الصادر ُب 

 .اضوف عدـ إحضار جرٯتة بإحداث يتعلق 1962 مام 24 ُب ا١تؤرخ 1962 لسنة 2 رقم القانوف 6

، ا١تتعلق بإحداث صندكؽ ضماف النفقة 05/07/1993ُب ا١تؤرخ 1993 لسنة 65 عدد القانوف 7
 كجراية الطبلؽ.

ا١تتعلق بنظاـ اإلشًتاؾ ُب األمبلؾ بُت  11/1998/ 09 ُب ا١تؤرخ 1998 لسنة 91 عدد القانوف 8
  الزكجُت.
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