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جتماعية إلياة اجتماعي تفرضها طبيعة احلإلالقانونية كمعيار للسلوك ا  القواعد إىلاحلاجة إن 
قدمًا مراكزهم القانونية وجتعلهم على بينة من نتائج تصرفام مما مُ  لألفرادحتدد  ألا، ستقرارهاإوضرورة 

قد متيز عن غريه من ياة هذه احل واإلنسان ضمن ،جتماعيةإليضفي قدرًا من الطمأنينة على احلياة ا
 يفملتمسا  ،النظام اإلجتماعي يشكل معامل  - صراع دائب مع الغريزة يف - راح  الذيالكائنات بعقله 

 هي فاألسرة ،األسرةوهى أال على بقائه ووجوده،  حافظا  اليت األوىلالطريق من خالل النواة  سبيل ذلك
التنظيم  أسسمن وتعد األسرة بذلك  .1احلديثةعات تطورت لتشكل من بعد اتم اليت األوىلية لاخل
  .2جتماعيإلا

تعسرها، أو رقى اجلماعة  يكمن فيها سرّ  إذ ،املعاينوحتمل تلك الكلمة بني جوانبها الكثري من 
  .وحصن التكامل األمانمتثل بالنسبة له مرتع  فهي، وأسرارمن خصائص  اإلنسانما ميلك  عزّ أعلى  يوتنطو 

 ، هاأفراد واحملبة بني على أسس من الودّ األسرية ألسرية املستقيمة أن تقوم الرابطة تقتضى احلياة او 
لتزامات إلبني طياته لغة ا وختتفيعامل يسوده الوئام والتفاهم  يفتكمن تلك الرابطة  أنواملثالية تقتضى 

  .3املوّدةالرمحة و ها طابع يطبعُ صلة الرحم  امبناه عالقاتن األمر ليس بشركة جتارية بل أل ةواملسؤولي
  األسريةفتظهر عقبها احلياة  ،ر الواقع ونتؤات احلياة املنعرجةإال أن تلك املثالية ترتطم غالبا بصخو 

 تنطويتلك العالقة وما  أبعادحيدد  قانوينتنظيم  إىل، لذا تثور احلاجة تتنازعها الدعاوى والشكاوى منحلة 
   .4عليه من حقوق والتزامات

حد  إىلمتينة  أسستقوم على  ولكيجتماعية إلجمتمع حتتاج حبكم مكانتها ا يأيف  األسرةن إو 
ختاذ  إتطالب الدول ب اليتالدولية  قواملواثي ةولذا فقد صدرت العديد من النصوص القانوني.من الرعاية أدىن

   .5فرادهاألزمة لتوفري محاية قانونية الال اإلجراءاتكافة 

                                                 
1

  .07، ص 2003نشر، اإلسكندرية، أنظر، حممد حسني منصور، النظام القانوين لألسرة يف الشرائع غري اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة لل - 

 ؛" وصلة القرابة الزوجية صلة بينهم جتمع أشخاص من وتتكون للمجتمع األساسية اخللية هي األسرة" أن على األسرة قانون من الثانية املادة تنص -  
 األطفال، وخباصة أفرادها مجيع ورفاهية لنمو الطبيعية والبيئة للمجتمع األساسية الوحدة األسرة،بإعتبار " ومما جاء بديباجة إتفاقية حقوق الطفل أنه  

من  امليثاق اإلفريقي  1فقرة  18؛ ونصت املادة "اتمع داخل مبسؤولياا الكامل ضطالعإلا من لتتمكن الالزمتني واملساعدة احلماية توىل أن ينبغي
بتاريخ  03/242يه من طرف اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم املصادق عل 1990حلقوق الطفل ورفاهيته املعتمد بأديس ابابا سنة جويلية 

للمجتمع وتتمتع حبماية ودعم الدولة   ةتعد األسرة هي اخللية الطبيعية األساسي" على انه . 41عدد ،2003 /07 /09ر .، ج 08/07/2003
   ".بتأسيسها  ومنوها ماليت يتعني عليها  اإلهتما

2
  .96ص ، 1998مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ، ، 06.ط ملعاصر،االعريب  اتمع، حليم بركات أنظر، - 

َنُكم مَودًة َوَرمحَْ " قال تعاىل  " الروم سورةمن  21اآلية  - 3 َآليَاٍت  ًة ِإن ِيف َذِلكَ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَتْسُكُنوا إِلَيـَْها َوَجَعَل بـَيـْ
الزواج هو عقد رضائي يتم بني " من قانون األسرة يف تعريفه للزواج بأنه  04ملشرع اجلزائري باملادة انص  نافع؛ اإلمام عن ورش برواية". لَقْوٍم يـَتَـَفكُرونَ 

 ".واحملافظة على األنساب وإحصان الزوجني نرجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاو 

4
 .264املرجع السابق، ص  ،أنظر، حممد حسني منصور - 
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تلك  أن إالوالسهر على تفتحها، حلمايتها  األسسووضع  األسرةتنظيم  يفالرغبة  هيوقدمية 
   .6واألزمنةالعصور  وتداخل العوامل الدينية على مرّ  قتصاديإلابالتطور  االنظم كانت دائما رهن

طابع العادات والتقاليد شبه  اإختاذه و األسرةت حتكم عالقا اليتالقانونية  األنظمةولعل قدم 
والقواعد الدينية  األصول إىل باإلضافةهذا  شفافية وحساسية خاصة، نمعليه  تنطوياملقدسة بسبب ما 

 أمراً  األسستعديل تلك جعل من حماوالت  الذي، هو األنظمةحتديد وضبط معامل تلك  يفسامهت  اليت
    .7طا بالعراقيل والصعوباتحموُ 

وكان رب األسرة ، دمفراد تربطهم عالقة القرابة والجمموعة من األ منشأا تض يف األسرةكانت   إذ
مييز بني  األسرةوكان جمتمع  يسهر على محايتها ومحاية الروابط بني أفرادها من التصرفات اليت دد كياا،

حالة وقوع  ففي، اخلارجيعتداء إلوبني ا )أنفسهم األسرة أفراديصدر عن فرد من  الذي( الداخليعتداء إلا
 اجلاينيوقع اجلزاء املناسب على  أن األسرةرب لن ، فإاجلماعة ككل أفرادضد فرد من  داخليعتداء إ

 .8طرده منها أو اجلاينبقتل  يأمر أن األسرةن لرب إغري كاف، ف التأديبيكون  أنحالة  ، ويفلتأديبه
نتقال السلطات إب منوطا بزعيم القبيلة أو العشرية نتقلت األسرة إىل نظام القبيلة أصبح هذا الدورإا موبعد
  .إليه

 طرف من إال األفراد من العقاب مباشرة منعت اليت تهاسلط ظهرتو  املمالك تكونت نأ وبعد

 القصاص نظرية منها قدمية نظريات للوجود تالواحدة وظهر  األسرة من الفاعل كان ولو حىت قضائها

 كما ابالعق الدينية التشريعات تولت مت ،وغريها والعربية اليونانية التشريعات يف معروف هو ما مثل العادل

 مقيتا كان لكنه العقاب تنظيم القضاء وتوىل السماوية الكتب من وغريمها واإلجنيل التوراة يف ذلك جاء

إىل أن ظهر مفهوم الدولة فتدخلت . 9بالنار حية حترق أن زوجها تقتل اليت الزوجة عقوبة كانت إذ ا،وقاسي
، خاصة فيما يتعلق حبماية 10ااالت هيئاا من أجل إجياد نظام قانوين يقرر محاية لألسرة يف شىت

  .العالقات األسرية جزائيا

                                                                                                                                                         
5

املنظم من طرف خمرب حقوق اإلنسان " احلقوق األسرية يف ضوء املعاهدات الدولية والقانون الوضعي" أنظر، تقدمي خاص باليوم الدراسي حول  - 
 . 2009واحلريات األساسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

6
 . 25 ، ص1998، والتوزيع، عمان الفتالوي، تأريخ القانون، مكتبة دار الثقافة للنشرصاحب عبيد أنظر،  - 

7
 .22ص ، املرجع السابقصاحب عبيد الفتالوي، ؛ 07أنظر، حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص  - 

8
 .18ص  ،)ن س د( ،اجلزائراهلدى عني مليلة  دار – القسم العام –أنظر، عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات  - 

9
 .145 ،ص2005، جامعة اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستريعقون الشريف، غاية العقوبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي،  أنظر، - 

10
 ".تمعوا الدولة مايةحب األسرة حتظى" أن على 1996 لسنة اجلزائري الدستور من 58 املادة تنص ،السياق هذا ويف - 
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 تشريعاتيف معظم  رماً و جمُ  لوكا مرفوضاً سُ وقد مثل العنف العائلي املهدد للعالقات األسرية،          
 حيصل بل نعكاسات سلبية على كيان األسرة وسالمة وآمن وحقوق أفرادها،إوذلك ملا له من ، 11الدول
ر ـي الذي يؤثـجتماعإلالعنف الواقع داخل األسرة  تتعدى خطورته احمليط العائلي لتصل إىل احمليط اأن  األمر
ورغم أن العنف العائلي من الظواهر اليت متتد جذورها يف كل األمم  .12ومنوه وتقدمه هإستقرار على 

إال أنه مع ذلك ظل سلوكاً ابيل ه أخيه ابيلقمن جرمية القتل األوىل عندما قتل  والثقافات واحلضارات بدءا
   .13مرفوضاً ومشيناً يف معظم تداعياته

، عموما إلسالميباتمع ا أسوةتساع حركة التقنني كانت اجلزائر إو ومع بداية القرن التاسع عشر        
يف جديدة  مرحلةوبداية  الفرنسيستعمار إلبدخول ا) 1932( حىت عاماإلسالمية الشريعة  أحكامتطبق 

،خيتص  حدمهاأنظامني  إىل القضائيتقسيم النظام  إىلالبداية  يفعمد الفرنسيون  إذ ،اجلنائيتشريع تاريخ ال
 يف، خيتص بالنظر والثاين الفرنسيوخيضع للقانون  األوربينيحدمها من أ أويكون طرفاها  اليتبالدعاوى 
  . 14يسالمإلن البالد اتقام بني الوطنيني وخيضع لقانو  اليتالدعاوى 

 1841فرباير  18 يفاملؤرخ  إصدار األمر إىل اسارعو ومل يكن هذا الوضع لريضى املعمرين الذين         
 اوم .15املسائل اجلزائية يفصالحية البت وا من القضاة املسلمني عنتز إومبوجبه  القضائيالتنظيم  واملتضمن

  .ثرألذلك من 
                                                 

باملساعدات  الباب الثاين من قانون العقوبات للجرائم ضد األسرة، ويف الفصل األول منه وحتت عنوان اجلرائم املتعلقة املشرع اللييب  خصص - 11
بوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجا على جترمي ومعاقبة التقصري يف القيام بواجبات اإلعانة املرتتبة على مكانته األ) 394(العائلية، نصت املادة 

 - 1: مسلك يتناىف مع نظامها السليم أو أخالقها، وتزيد العقوبة إىل النصف إذا ارتكب الفاعل أحد األفعال اآلتية بإتباعبالتخلي عن منزل األسرة أو 
إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن  -2. إذا سلب أو بّذر أموال أبنائه القاصّر أو أموال من له وصاية عليه أو أموال زوجته

بنته إمن فاجأ زوجته حال تلبسها  بالزنا، أو " ، على ما يلي  1960من قانون اجلزاء الكوييت لعام )  195( وتنص املادة  ؛. العمل أو أصوله أو زوجه
قتل من يزين ا أو يواقعها أو قتلهما معا، يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات  أو أمه أو أخته حال تلبسها مبواقعة رجل هلا، وقتلها يف احلال أو

، وذلك على 2005املعدل عام  76من العقوبات البحريين لسنة )  334( ؛ متاثلها املادة . "دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 225وبغرامة ال جتاوز 
عتدى عليهما اعتداء أفضى إيل موت أو عاهة، ويسري إمتلبسا جبرمية الزنا فقتله وشريكه يف احلال أو يعاقب باحلبس من فاجأ زوجه " النحو التايل  

وجند ؛ "ستعمال حق الدفاع ضد من يستفيد من هذا العذر إ هذا احلكم على من فاجأ احد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة جبرمية الزنا، وال جيوز
الباب الثامن املتعلق باجلنايات و اجلنح ضد نظام األسرة و األخالق العامة، و خص هلا فرعا مستقال هو / تاب الثالث كبالالقانون املغريب منظم لذلك 

 معلى اجلرائ كما عاقب املشرع السوري   ؛انون جنائيق 482إىل  479الفرع اخلامس و الذي تناول هذه اجلرمية يف أربعة فصول هي الفصول من 
، كما 483 – 473والفروع وعلى خطف األوالد والقصر يف املواد  وعاقب على الزنا والسفاح بني األصول 472 -469ملواد من املتعلقة بالزواج يف ا

 487وغريها يف املادتني  ةبالنفق ةكما عاقب أخريًا على إمهال واجبات األسر   487 – 484القاصر والعاجز يف املواد  عاقب على تسييب الولد
 .العقوباتمن مواد قانون  488و

12
لوعيل حممد ملني، املركز القانوين للمرأة يف قانون األسرة اجلزائري، دار هومة، اجلزائر،  أنظر، - 
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من أجل محاية كيان األسرة من األفعال املاسة بنظامهـا ضـمانا تشريعية املشرع اجلزائي بصرامة  تدخل        
ألسرة ضمن فلسفة التفاعل والتكامل بينها لوضمان لألداء األفضل  العالقات األسرية بني أفرادها،ستقرار إل

 2وأواصـرها لالحنـالل، مـا يعـرض أركاـا للخطـرومكافحـة كـل وسعيا لتعزيز متاسكها وترابطهـا   1وبني اتمع
العنـف  ميكن تسميتها جبـرائم اليتو ، عليها والعقاب بعض األفعاللتجرمي فقرر من أجل ذلك نصوصا قانونية 

تلــك األمنــاط احلديثــة الــيت تتنــوع إليهــا الظــاهرة اإلجراميــة داخــل النطــاق " هــو و  اإلجــرام األســري أو  األســري
ترتك آثارهـا  جتماعية من ظروف وما يطرأ عليها من متغرياتإلما يستجد يف احلياة ا بسبب ،الواحد األسري

عن ختلخـل  كذلك  ناجتة جرائم األسرة  غالبا ما تكون و3 "فتغري من شكلها ومن وسائل إمتامها ، يف اجلرمية
 وهايــة إىل التفكــك ومؤديــة يف الن .الــوازع الــديينوناجتــة عــن ضــعف الرتبيــة اخللقيــة و وحــدة األســرة ومتاســكها، 

جتمـاعي إلاألسـرة هـي املؤسـس ا كـون .صـالت الـرحمري األسرة  و قطع صالت القرابـة و ، وإىل تدمحناللالا
  .4الوحيدة اليت تقوم على أساس عضوي وليس على أساس وظيفي

ن أو  إمـــا، بيـــنهم والرمحـــةنتشـــار املـــودة إاتمـــع و  أفـــرادنســـجام إل أداة األســـرية  طبيعـــة العالقـــة تعـــد و        
اتمـع الواحـد  أفـرادده كـاف لتعميـق اهلـوة بـني حـن ذلـك و إفـ، والكراهيةنتشار الفاحشة إلوسيلة  إىلتنقلب 

 ،وهذه اجلرائم تستمد خصوصيتها من طبيعة العالقـة الـيت تـربط أفرادهـا 5لة استقراره الحمإو  أمنه سيتأثر الذي
  .)األول املبحث(، رة هلاومعرفة اجلزاءات املقر  وفق تصنيفهاتكون دراستها ف

األسرية  الرابطة اليت راعى فيها ،اخلاصة من خالل إجراءات املتابعة احلماية املشرع اجلزائري  كما قرر        
  .)الثاين بحثامل(، الفضلى ومصلحة األسرة، املميزة

  
  
  
  
  

                                                   
 .16ص  ،1998 ر،مص العربية، نهضةالدار  ،7 األسرة واتمع، ط ،علي عبد الواحد وايف أنظر، - 1

ادة ماجسـتري يف ، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهلفقـه اإلسـالمي والقـانون اجلزائـري، دراسـة مقارنـةبلخري سـديد، احلمايـة اجلنائيـة للرابطـة األسـرية يف اأنظر،  - 2
 .25 ص، 2006-2005 ،تنةجامعة باالعلوم اإلسالمية، 

  .26، ص 2006مركز احلضارة العربية، القاهرة،  ،1ط  ، بداية اإليار.. حسني عامر، جرائم األسرة فتحيأنظر،  - 3

 .17املرجع السابق، ص  ،علي عبد الواحد وايفأنظر،  - 4

-2001، اجلزائــر، للقضــاءالتخــرج لنيــل إجــازة املعهــد الــوطين مــذكرة ، دراســة حتليليــة، تــأثري القرابــة علــى اجلــرائم والعقوبــات، مســري العمــارى ،أنظــر - 5
   .01 ص، 2002
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  األولالمبحث 

  األسرةتصنيف الجرائم الماسة بنظام 

  
 ضـدعاجال فقد تكون هذه اجلرائم موجهة  تتطلب حالً  واليت، متعددة األسرة أشكاالذ جرائم أخت   

قـد يتعرضـون  اأوأفـرادفـردا  أنيعـىن  ا، ممـزوجهـاضـد الزوجـة  مـن أو زوجتـه، ضدوقد توجه من الزوج  األطفال
 تقنــنيأدرج يف الكتــاب الثالــث مــن  ،ملشــرع اجلزائــي حبمايتهــامــن ا اً هتمامــإو  6داخــل األســرة األســرىللعنــف 

وبـالرغم مـن ."العامـة  جلـنح ضـد األسـرة واآلداباجلنايات وا "قوبات ضمن الباب الثاين فصال ثانيا بعنوانالع
واآلداب العامة نظرا للعالقة الوطيدة على محاية مزدوجة من األسرة العنوان غري واضح إال أنه ينطوي  أن هذا
   : يةالتال ، حتتوى على اجلرائمأقسام ةويضم هذا الفصل سبع ،7بينهما

اجلنايــات واجلــنح الــيت مــن شــأا احليلولــة  للخطــر،تــرك األطفــال والعــاجزين وتعريضــهم  اإلجهــاض،
حتــريض  اآلداب، نتهــاكإ األســرة،تــرك  تســليمهم،خطــف القصــر وعــدم  الطفــل،دون التحقــق مــن شخصــية 

نــني احلالــة املدنيــة ، بــل أدرج بعــض املــواد يف تقاجلــرائمومل يكتــف املشــرع ــذه  .والــدعارةالقصــر علــى الفســق 
إال أنــه فضــل  ،ذا النظــامــبــرغم تعــدد تصــنيفات اجلــرائم املاســة لتجــرمي بعــض األفعــال املاســة بنظــام األســرة 

  .وراء جترمي كل فعلمن اعتماد التصنيف على أساس موضوع احلماية الذي يقصده املشرع 
املطلـــب (س نشـــأة األســـرة اجلـــرائم املاســـة بأســـاحتديـــد هـــو وأول موضـــوعات احلمايـــة الـــذي نبـــدأ بـــه 

وأخـريا  )املطلـب الثـاين(ـا اإلخـالل ومـا يرتتـب علـى وما يرتتب عـن نشـأة هـذا الكيـان مـن إلتزامـات  )األول
  ).املطلب الثالث( اجلرائم املاسة بإعتبار األسرة

                                                   
جامعة نايف العربية للعلوم ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، صحيفة الرياض جلرائم العنف األسرى ةمعاجل ،مناحي نايف الشيباىن ،أنظر - 6

  .07 ص، 2008، األمنية

 .سابقاملرجع الأنظر، محيدو زكية،  - 7
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  األول المطلب

  األسرةالجرائم الماسة بقواعد بناء 

  
 الــذي فاألســاس بنائهــاعلــى  ةســابق اد جعــل محايتهــفقــ األســرة،مــن املشــرع علــى أمهيــة كيــان  حرصــاً 

متــني هــو أ جليــا يف تكــوين األســرة علــى أســاس تقــوم عليــه ســعادة البشــرية و صــالح اتمعــات اإلنســانية يبــد
سـتقرار إلأهـم عالقـة يف تـدعيم روابـط ا الـذي يعـد، د الـزواجقد ترتكب جرائم أثناء إبرام عق إذ .8عقد الزواج
  .9أساسه تبىن كافة العالقات األسرية األخرى والذي على يف األسرة

ســتمرار يف حتقيــق إلالشــرعية الوحيــدة لبنــاء أســرة ســوية يفــرتض هلــا النجــاح وا عالقــةال الــزواج عتــربيو 
ملواجهـة اخلطـورة  ،سـة وقائيـة يف ميـدان محايـة األسـرةهتمـام سياإلويعـد هـذا ا .ت من أجلهئالغرض الذي أنش

واجلــزاءات  صــور الســلوك اــرمعــن طريــق حتديــد  األســرية مبــا يضــمن اخلــالص هلــااإلجراميــة املهــددة للعالقــة 
 10انون العقوبـاتقـمـن 441ما نص عليه املشـرع يف املـادة وتشمل املخالفات املتعلقة ذا اجلانب  ،هلااملقررة 

ة زواج قاصــر جرميــ مث )الفــرع األول( رميــة عــدم تســجيل عقــد الــزواج يف ســجل احلالــة املدنيــةجب دراســتنا بدايــةو 
الفــرع (رميــة زواج قاصــر دون موافقــة وليــه إلحاطــة جبل وننتقــل بالدراســة ،)الفــرع الثــاين(دون تــرخيص قضــائي 

   .)الفرع الرابع(جرمية زواج املرأة قبل إنقضاء فرتة العدة  وأخريا معرفة أحكام  )الثالث
  

  رع األول ـالف

  يةالمدنريمة عدم تسجيل عقد الزواج في سجل الحالة ـج
  

تلــزم الــيت .11م. ح.ق 72خمالفــة نــص املــادة  يف حــال جرميــة عــدم تســجيل عقــد الــزواج أمــامنكــون 
الـزوجني دفـرتا عائليـا مثبتـا  إىلويسـلم  أمامـه إمتامهسجالته حال  يف ابط احلالة املدنية بتسجيل عقد الزواجض

 دلتحريــر عقــالشــروط الواجبــة  ةالفــخم حالــة يف الــة املدنيــةضــابط احلعلــى  اجلزائيــة ةترتتــب املســؤولي إذ ،للــزواج
   .12الزواج

                                                   
 .02، ص 2006عيسى حداد، عقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي خمتار، عنابه، أنظر،  -  8
 .67، ص 1998، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسـكندرية، ةأنظر، أمحد حيي عبد احلميد، األسرة والبيئ -  9

املتضــمن قــانون  1966يونيــو  08 املــؤرخ يف 156-66تمم لألمــر رقــم املعــدل واملــ 2006ديســمرب20املــؤرخ يف  23-06 القــانون رقــمأنظــر،  - 10
  .العقوبات

 .املتعلق باحلالة املدنية ،1979فرباير19املؤرخ يف  20-70راجع  األمر رقم - 11
 .107، ص 2000، دار هومة، اجلزائر، 2 بن عبيدة عبد احلفيظ، احلالة املدنية وإجراءاا يف التشريع اجلزائري ، طأنظر،  - 12
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ن العقـد أل، نفـس الوقـت يفحـرر العقـد فيكـون قـد سـجله  الـذيالـة املدنيـة هـو كان ضابط احل  فإذا
 أما، والشاهدين، والويلملدنية والزوجني اضابط احلالة ملدنية فيوقع عليه كل من ال الزواج باحلالة جس يفحيرر 

 إىل أيــامجــل ثالثــة أ يفيرســل ملخصــا عــن العقــد  أنعقــد الــزواج فيجــب عليــه  رحــر  الــذيكــان املوثــق هــو   إذ
 اســتالمهمــن تــاريخ  أيــام مخســةالل مهلــة خــ لــة املدنيــةاســجل احل يفيقــوم بنســخه  الــذيضــابط احلالــة املدنيــة 

  .13ويكتب بيان الزواج على هامش عقد ميالد كل واحد من الزوجنيالزوجني دفرتا عائليا  إىلويسلم 
جعل إذ ،عن عدم تسجيل عقد الزواجاملرتتبة  اآلثارتتناسب مع درجة  ال، العقوبة املقررةأن إال 
شرتاط صدور إمع  وهذا ،م.ح.من ق 77ملادة اطبقا للفقرة الثانية من  دج 200ال تتجاوز العقوبة غرامة 

   .املسائل املدنية يفرة ظالنا احملكمةحكم عن 
 الصــفة  أصــحاباملشــرع قــد قصــر املتابعــة اجلزائيــة علــى  أن، هــذا النــوع مــن اجلــرائم يفومــا يالحــظ 

الـــذين اليقومــون بتســجيل هـــذا  األفــرادمواجهــة  يفاجلزائيـــة  املســؤوليةدون ترتيــب ، املكلفــني بتســجيل الـــزواج
مــة مــن كاحل إذ ،14قضــائيوتســجيله مبوجــب حكــم  إثباتــه ألجــل أخــرى إجــراءاتقــرر  وإمنــا، حينــه يفالــزواج 

 القـــانوينم املركـــز رت بســـلوكه هـــذا مل حيـــ ألن ،لتزام تســـجيل عقـــد الـــزواجإلشـــخص املكلـــف بـــة ابـــذلـــك هـــو معاق
احلكمـة  تنتفـي وبالتـايل ،الالمبـاالة أوالتسـيب  أو اإلمهـالنتيجـة ، العقد تسجيلعن  عمتنإ الظاهر ومل يثبته و

عقـد الـزواج  بـإبرامملكلفني ا األشخاصحالة كون العقوبة تشمل  األسرةاء ننائية لقواعد باجل ةماياحلمن تقرير 
  .العقد أطرافدون 

فدور ضابط احلالة املدنية يقتصر على تسجيل عقد الزواج يف وثائق احلالـة املدنيـة و يسـلم للـزوجني 
العقــل و الضــمري و حســن و الشــرف و  بالنزاهــة،شــريطة أن يتصــف ضــابط احلالــة املدنيــة  ،دفــرت الــزواج ال غــري

  .15اخللق

ملشــرع مــن خــالل تقريــر اجلــزاء العقــايب علــى خمــالفي إبــرام عقــد الــزواج لنظرتــه  فاحلكمــة الــيت رغبهــا ا
 الظواهر واآلفات من تمعا يقي عتبارهإب بالغة جتماعيةإ أمهية يكتسي الذي الزواج يف املتمثل صل األسرةأل

 األمـراض ب هذهعواق من ويصونه والنكرات الرذائل يف الوقوع من والفرد تمعا صيانة إىل ويهدف اخلطرية

  . 16جتماعيةإلا

                                                   
 . 34، ص السابق بن عبيدة عبد احلفيظ، املرجعأنظر،  - 13

 1984يونيــــو  09املــــؤرخ يف  11-84املعــــدل واملــــتمم للقــــانون رقــــم  2005فربايــــر  27املــــؤرخ يف  02-05مــــن األمــــر رقــــم  22املــــادة ، أنظــــر - 14
 .املتضمن قانون األسرة

15 - وإمنــا مبــادئ القــانون الطبيعــي تفــرض هــذا  ضــمن قــانون احلالــة املدنيــة، ة وحســن الســلوكســتقامإليوجــد نــص قــانوين يلــزم ضــابط احلالــة املدنيــة با 
  .مهامه حتت رقابة التائب العام ةمن قانون احلالة املدنية حتمل ظابط احلالة املدنية مسؤولي 26بل إن املادة  .لتزام يف مواجهتهإلا

، ص 2005 -2004بيـة لألســرة، رســـالة مقدمـة لنيــل شــهادة الـدكتورة، جـــامعة تلمســان، محيــدو زكيــة، مصـلحة احملضــون يف القــوانني املغار أنظـر،  - 16
02.  
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فيمــا يتعلــق بشــهادة وثــائق مــزورة  األفــرادقــدم  إذحالــة مــا  يف العمــوميالضــابط  ةمســؤوليترتتــب  وال
حيـــث تؤكـــد هـــذه  األول، حالـــة الـــزواج املـــيالد الرمسيـــة و املســـتخرجة مـــن ســـجل احلالـــة املدنيـــة قصـــد إخفـــاء 

باعتبــار ، لتزويــر خاصــة إذا كــان يقطــن خــارج الواليــةلعض يعمــد الــب إذاألخــرية تــاريخ زواج أو طــالق املعــين، 
إلبـرام  سـتلزمةويتوجب عليه من العناية يف مراعاة تـوافر الوثـائق امل، حبوزته اليتمقيد بالوثائق  العموميالضابط 

عقــد  بــإبرام العمــومين قــام الضــابط أحــدث و  فــإذا، عقــد الــزواج إلبــراممثــل الرتخــيص املتطلــب ، عقــد الــزواج
 .نوهذا ما سنبينه اآل مسؤوليتهقامت  ،إلبرامهدون احلصول على الرتخيص املتطلب  ،جالزوا 

  الثانيرع ـالف

  قضائيريمة زواج قاصر دون ترخيص ـج

  
 ،17الـيت حيـددها القـانون أو للـدفاع عـن النظـام العـام ايف القضـاي التلقـائيللنيابة العامة حق التـدخل 

 عقـــد الـــزواج دون تـــوافر الســـن إبـــرام إمكانيـــةحيـــث تنعـــدم  نظـــام العـــامالـــزواج مـــن املســـائل املتعلقـــة بال أهليـــةو 
  .األهليةحتكم  اليتمة ارتضى ذلك الطرفان قياسا على القواعد العإحىت ولو ، 18ونيةقانال

ن ألبلوغا جنسيا فقط  بالغا وال يكون الشخص املقبل على الزواج بالغا سنا معينة أنجيب  حيث
حتديد  إىل اجلزائري بل واحد منها وهذا ما دفع باملشرع، مساهاأالزواج و  اضأغر ك املتعة ليس هو كل المتإ

  .20 أ ،قمن  07 وذلك مبقتضى املادةهو السن و   .19تحب تقديري أساسالزواج على  أهلية
، سـتثنائيةإمتطلبـات  يففهـو خيالفهـا ، كان يتوافق ومتطلبات الواقـع  إذا ذا التحديد األخذ أنومع 

شـــريطة ، ةحـــىت ولـــو مل تتـــوفر يف الشخصـــني األهليـــة القانونيـــ ،الســـماح بـــإبرام عقـــد الـــزواج ممـــا حـــذا باملشـــرع
 الثـاينشـطرها  يفاملادة السابعة  أكدتهما  اوهذ ،على دوافع قوية ءبنا ،حصوهلما على اإلذن القضائي بالزواج

  .، أ من ق

                                                   
؛يوسف دالندة، الوجيز 194، ص 2009اجلزائر،  ، منشورات بغدادي،1 عبد الرمحان، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ط بربارة، أنظر - 17

  .32، ص 2009وفق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، دار هومه، اجلزائر، يف شرح األحكام املشرتكة جلميع اجلهات القضائية 
خطوبـة حيظـر زواج األطفـال أو " علـى انـه  من امليثاق اإلفريقي حلقوق لطفل ورفاهيته ملصادق عيهـا مـن طـرف اجلزائـر 2البند  12وقد نصت املادة  - 18

 ."يا يف سجل رمسيما القوانني لتحديد السن األدين الالزم للزواج وهو مثاين عشر سنة وجلعل قيد الزواج إلزاختاذ تدابري فعالة مبا فيهإالبنات والبنني وجيب 
 .75، ص4،  عدد 37 ، جزء1999س،  .إ.ق.ع.ج .سن الزواج بني اإلذن واجلزاء، م جيالىل،تشوار ، أنظر -  19
بل ذلك ملصلحة أو ضرورة مىت سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج ق 19أة بتمام تكتمل أهلية الرجل واملر  "قانون األسرة من  07 املادةتنص   -  20

 ."قدرة الطرفني على الزواج تأكدت
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كمحاولــة للــتخلص   األشــخاصيقــوم بــه بعــض  أنحيتمــل  الــذيســتثناء حيــول دون التحايــل إلفهــذا ا
عقــد  إلبــرامضــرورة ملحــة  أوكانــت هنــاك مصــلحة غالبــة   إذاانــه  أي .21العــريفالــزواج  يفمــن الســن القانونيــة 

 لألحـوالن كثريا من القوانني املنظمة إالقانون ف يف احملددةالزواج  أهليةفتاة قبل بلوغ سن  أية أوفىت  أيزواج 
الـزواج لكـن بشـرط احلصـول علـى  أهليـةاج من مل يبلـغ سـن وجواز عقد زو  إمكانيةقد نصت على  الشخصية

  .22إذن أورخصة 
قــرار تتخــذه الســلطة القضــائية املختصــة قصــد الســماح لشــخص غــري  يفويتمثــل اإلذن بــالزواج هنــا 

مؤكد ملبـدأ حريـة الـزواج لـدى وهو تعبري ، د مدنيا بالزواج دون توافر شرط السن الدنيا املقررة قانونا لذلكاشر 
بعـض  يف  23بلوغـه سـن الـزواج بانتظـارالشخصـية الـيت ال تسـمح  هوفـر ظلمراعـاة  ،أنثـى أوذكرا كان ، لقاصرا

  .األحيان
الميكنـــه مـــنح اإلعفـــاء مـــن الســـن  ،عقـــد الـــزواج القضـــائي إلبـــرام مبـــنح الرتخـــيص املخـــتص والقاضـــي

هــذه الرخصــة كغطــاء ملــنح  إىل أيلجــ ال أن وعليــه ،املصــلحة أوالــة الضــرورة حل هر يقــدبنــاء علــى تإال  يــةالقانون
  إذاانـه  و، ذلـكمـن  أمسـىهـذا الرتخـيص  مـنحالغـرض مـن  نأل ،أخالقيةبغية تغطية فضيحة ترخيص بالزواج 
ــــت املــــادة  ــــة ا ملتابعــــة جدتضــــع حــــ ،ع.ق نمــــ 2فقــــرة  326كان ــــة تز  يفللخــــاطف زائي جــــه باملخطوفــــة و حال

   .قضائيص بوجود ترخيإال نه مع ذلك الميكن هلا الزواج إف ،24املبعدةأو 
مكـرر  09و 09تنيو شروطه طبقا لنص املـاد ن العقدركأي حتقق  "..تزوجت وإذا"  واملقصود مبعىن

عمليـة  يفنـه بقـى متوسـعا أ إال أ.قاملشـرع رغـم تعديلـه للمـادة السـابعة مـن  أنتـه الحظم بوما جيـ. أ.من ق
وكــان  ،ةسـن 16مل يبلــغ  لشـاب  جا بـالزو  اإلذنمبــنح  القاضـي إمكانيــة إىلوهـذا مــا يـؤدى حتمـا  ،25سـتثناءإلا

علــى حتمــل أساسـه  يفقــوم ي مميـز  نظــام ن هــذا العقـد ينجــر عنــه تكـوينأل ،سـتثناءإلحيــدد ا أنباملشـرع  األوىل
  .26عتهمبا يتناسب و طبي لتزاماتإلا

 العمـومين الضـابط إقانون احلالة املدنيـة فـ وبأحكام ،أ.قمن 07املادة تطلب بنص مبا هو مُ  عمالو 
مـع مراعـاة  ،عقـد الـزواج إلبـرامنيـة نو القا اإلجـراءات إتباعوجب عليه املوثق  أون ضابط احلالة املدنية سواء كا

                                                   

 .76 ص ،املرجع السابق، ...سن الزواج تشوار جيالىل،، أنظر  -21 
  .163 ص ،املرجع السابق ،...األسرة ن، عبد العزيز سعد، قانو أنظر - 22

 .57-56ص، 4، عدد 2006إ، كلية احلقوق، تلمسان، .ق.ع.، مصطناعيالا حوجني على التلقيالز  رضا تشوار جيالىل،، أنظر -  23

ية ضد األخري إال بناء على شكوى ائاجلز  املتابعة  إجراءات ذوإذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها  فال تتخ"  2فقرة  326 املادة - 24
  . "بعد القضاء بإبطاله احلكم عليه إال زاج وال جيو األشخاص الذين هلم صفة يف طلب إبطال الزو 

عـرف بأهليـة التقاضـي فيمـا يتعلـق ياملشـرع قـد مـنح للقاصـر يف عقـد الـزواج األهليـة اإلجرائيـة أو مـا  أن ،لكن اجلديد يف املادة السـابعة بعـد تعـديلها - 25
  .بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

  . 76 -75، املرجع السابق، ص...ج جيالىل، سن الزوا تشوار  أنظر، - 26
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حالة ختلفه عن  ففي ،املباشر على ذلك لاملسؤو  واملكلف  صفتهب و ،هإلبرامورخص من شروط  ستوجبهما ي
 الــذيالقاصــر   لةءمســاعــدم  الفخبــ أي ظــابط احلالــة املدنيــة،  لته جزائيــاءوجــب مســا ةمراعــاة هــذه الرخصــ

  .اإلجراءخيالف هذا 
 مبجـرد قيـام هلـذا الفعـل بـالرغم مـن خطورتـه ومـا ترتـب عليـه مـن أثـار ملشرع وصف املخالفـةا وأعطى
املشـرع  أن ذلـك إبرامه،نصراف إرادته إىل إو  لزواج دون التأكد من وجود اإلذنبإبرام عقد ا الضابط العمومي

 يفيكـون قـد عـرب  إمنـا ،إجازتـهعلـى  أو الـويل إذن يوقفـه علـى ملأي قضـائي  بـإذن األهليـةملا قيد زواج ناقص 
ـــه علـــى  ـــة أحكـــام أنالوقـــت ذات ـــار أـــا متـــس األشـــخاص يف  مـــن املســـائل املتعلقـــة بالنظـــام العـــام األهلي باعتب

   .27ن كان الغرض منها محاية مصاحل خاصةإو جمموعهم، 
تفـاق إ وأي28املـدينمـن القـانون  40نـص املـادة  يفورد  مـاالعـام  النظـاماملتعلقة باآلمرة ومن القواعد 

260ملــادة ا طبقــا لــنصهـــذا الــزواج  بإبطــال القيــامللنيابـــة العامــة صــفة  إذ، يعــد بــاطال علــى خمالفتهــا
مـــن  29

  .د.م.إ.ق
هذا النوع من  أمامتدخل النيابة العامة  إمكانيةاحلماية من خالل  توفريهذا النص  إجيادفالغاية من 

 يفالقيـــام مبباشـــرة الـــدعوى العموميـــة  مكانيـــةإ تبعــا لـــذلك و ،نتيجـــة اإلبـــالغ وحتقـــق العلـــم لـــديها 30الفــروض
يكــون وقــد  .العــام بالنظــاماس ســعتبــار خمالفتــه مإب أ.مـن ق 07مواجهـة كــل خمــالف ملــا هــو مقــرر بــنص املــادة 

  31.د.م.ا.من ق 257 طبقا للمادة النيابة العامة تدخل
بوجـوب حصـول موافقـة  ،إبـرام عقـد الـزواج يفتقييد حريـة القاصـر   هلزمستإما يكذلك ف  نراههذا ما 

  . زواج قاصر دون موافقة وليه وهى خالفةبوصف امل جرمية نتفى هذا الشرط كنا أمامإفإذ  ،وليه
  

  
                                                   

 .90-89ص ،املرجع السابق، ...رضا الزوجني جيالىل،تشوار ، أنظر - 27

كل شخص بلغ سـن الرشـد متمتعـا بقـواه العقليـة ومل حيجـر عليـه يكـون كامـل األهليـة ملباشـرة حقوقـه املدنيـة وسـن الرشـد  "على أن  40 تنص املادة -28
 ."سنة كاملة  19
جيـب إبـالغ النيابـة العامـة "علـى انـه  فرباير املتضمن قانون اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة  25املؤرخ يف  08-09انون رقم قالمن  260 تنص املادة - 29

  :على األقل قبل تاريخ اجللسة بالقضايا اآلتية) 10(عشرة أيام 
تنــازع االختصــاص بــني -2.الصــبغة اإلداريــة طرفــا فيهــا تلعموميــة ذاالقضـايا الــيت تكــون الدولــة أو إحــدى اجلماعــات اإلقليميــة أو املؤسســات ا -1      

املســؤولية املاليــة للمســريين  8.يةاإلفــالس والتســوية القضــائ -7.الطعــن بــالتزوير  -6.محايــة ناقصــي األهليــة -5.احلالــة املدنيــة -4.رد القضــاة-3.القضــاة
  .جتماعينيإلا

  يع القضايا األخرى اليت يرى تدخله فيها ضروريا طالع على مجإلوجيوز ملمثل النيابة العامة ا       
  .ي قضية أخرىأميكن للقاضي تلقائيا أن يأمر بإبالغ ممثل النيابة العامة ب        

 .10، ص 2دد ع ،2005 ،لة القضائية، امكرر من قانون األسرة 3طبيعة دور النيابة العامة يف ظل أحكام املادة عمر زودة، ، أنظر - 30

 ."النظام العام نأو للدفاع ع، تتدخل النيابة العامة تلقائيا يف القضايا اليت حيددها القانون "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 257 ادةامل - 31
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  ع الثالثر ـالف

  وليهريمة زواج قاصر دون موافقة ـج 
  

ســتقرار األســرة إحريــة األفــراد و  حريــة الــزواج منظمــة طبــق شــروط قانونيــة راعــت يف ذات الوقــت إن
بـل تعـد   األفـراد إلرادة اوالشـروط القانونيـة املتطلبـة التعـد قيـدً  32ومصلحة اتمع بأكمله من نواحي متعـددة

دون " الـيت جـاءت مبـا يلـي الفقـرة الثانيـة 11 نـص املـادة األسـرةبقـانون  النصـوص املنظمـةبني  نومهلا  تنظيما
حـــد األقـــارب أمـــن هـــذا القـــانون يتـــوىل زواج القصـــر أوليـــاؤهم وهـــم األب ف بعةالســـااإلخـــالل بأحكـــام املـــادة 

  ".له  من ال ويل األولني  والقاضي ويل
املوظــف املكلــف بتحريــر عقــد الــزواج بــدون رخصــة األشــخاص  مــن قبــل. أ.ق 07خمالفــة املــادة  إن

  يلـيواليت جـاءت مبـا  ،ع.من ق 1فقرة  441املادة  املقرر بنص للعقوبةيتعرض ، عقد الزواج املؤهلني حلضور
 أو دج16.000 إىل 8.000وبغرامة من  األكثريام على األقل إىل شهرين على أ عشرة يعاقب باحلبس من " 

الذي يقيد وثيقة للحالة املدنية يف ورقة عادية مفـردة وىف غـري  ةاملدني ةضابط احلال 1:بإحدى هاتني العقوبتني
لقــانون قــق مــن موافقــة الوالــدين أو غريمهــا مــن األشــخاص إذا اشــرتط اوالــذي اليتح، كلالســجالت املعــدة لــذ

يعـاد الـذي حـدده سبق زواجها وذلك قبـل مضـى امل أةمر إ والذي يتلقى عقد زواجهذه املوافقة لصحة الزواج، 
يتحقـق و  .33الفقـرة الثانيـة أ.مـن ق 11ا يتوافق وتطبيق املـادة مب تحيث أن هذه العقوبة جاء "القانون املدين

 التأكـددون  التسـجيل بإجراءاتضابط احلالة املدنية  مبجرد شروع هذه اجلرمية املتطلب لقيام  لسلوك املاديا
، وهـذا زواج القصـر لتـوىلشـرتطهم القـانون صـراحة إاص الذين خشألغريهم من ا أولوالدين امن توافر موافقة 

بعــد القيــام بفعــل حتريــر  إالهــذا الفعــل  لوال يكتمــلقيــام اجلرميــة،  املــاديالفعــل يعــد صــورة مــن صــور الســلوك 
  .ةللفعل األول وبالتايل يتحقق الركن املادي للجرميالعقد كسلوك الحق 

غريمهــا مـــن  أو" الوالـــدين"وافقــة متــتكلم عـــن ع .مــن ق 441مــن املـــادة  1الفقـــرة  أنمــع مالحظــة 
 الـويل"أ تـتكلم عـن .مـن ق 2فقرة  11ولكن املادة .الزواج  لصحةشرتط القانون هذه املوافقة إ إذ األشخاص

مصــطلح الفرنســي و ع هــو القـانون .مــن ق 441مصــدر املـادة  إذ أنفــرق بـني املصــطلحني  هنــاك أنحيـث " 
  .اإلسالميةريعة الويل يستعمل يف الش

                                                   

  .56 ص، املرجع السابق، ...رضا الزوجني ،جيالىلتشوار ، أنظر -32 

 .قانون األسرةمن  11الفقرة الثانية من املادة ، أنظر -33
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ن أبــحتقــق العلــم لــدى ضــابط احلالــة املدنيــة  يفتمثــل ي نــهإف اجلنــائيالقصــد أمــا الــركن املعنــوي وهــو  
ضـابط احلالـة  أنعتبـار إهذه اجلرمية مفرتضـا ب يفالقصد  دويع .ذلك متحيص بة وميتنع عنواج األولياءموافقة 

ه املسـؤولية مبجـرد قيامـه فترتتـب عليـ، ختصاصـه وتكليفـهإحبكم  والدراية ذه املسائلاملدنية يفرتض فيه العلم 
   .بالفعل

را لطبيعـــة ظـــن ،لـــم والدرايـــةالع األشـــخاص املـــؤهلني إلبـــرام عقـــد الـــزواج  يفاليفـــرتض  أحيانـــانـــه أإال 
ج الوضع

ُ
هـذا  ونكـون أمـام، األطـرافعن ذلـك  أعلن إذا إال، األمرن االعلم مهما ك ميتحقق لديه فالرم، امل
فال حيكم هذه ، فرتة عدا يف يوه العموميالضابط  أمامعقد الزواج  إبرام إىلتقدمت  مرأةإحالة  يفالوضع 
  .ملرأة قبل مضى فرتة عدازواج اشروط قيام جرمية  إالاملسائلة 

  

  الرابعرع ـالف

  عدتهاريمة زواج المرأة قبل مضي فترة ـج
  

 اليت 34 أ.ق30خمالفة للمادة  وفاة،سواء من طالق أو املعتدة،  املرأةووضع  ةالهذه اجلرمية ح ختص
مبجـرد  اجلـزاء وبـات قـانون العقرتـب هـذا الـنص  إللزاميـة اوحتقيقـ ،35املعتدة املرأةالزواج مؤقتا حلالة  منعرتبت 

مـع حتقـق  ،ويسجله بسجالت احلالـة املدنيـةمعتدة،  مرأةإعقد زواج  بإبراماملكلف  العمومييقوم الضابط  أن
    .رتة العدةف يف بأا املرأةضع و العلم ب

حتايـل مـن أو وقـع ضـحية تـدليس  أنـهاثبت  إذاعقد الزواج  بإبرامالشخص املكلف  ةمسؤولي وتنتفي
  .ة املعتد املرأة

ومراعـاة كرامتهـا   يانةصـعلـى املـرأة و  العـدة باحملافظـةعتبـار فـرتة إمحايـة هذا اجلـزاء  واحلكمة املقررة من
   .بني الزوجني اإلنسانية للعالقات

                                                   
 ."املطلقة ثالثا - املعتدة من طالق أو وفاة - احملصنة -حيرم من النساء مؤقتا " قانون األسرةمن  30ادة لفقرة األوىل من املا - 34

كـم  أن العدة فيها تكرمي للمرأة فهي ليسـت كإنـاث احليوانـات يتـداوهلا الـذكور يف أي وقـت مـن دون ضـوابط أو قـيم، مشـرياً إىل  أن العـدة هلـا ح".. - 35
لـيت كانـت تـربط ة، فاملرأة قد تكون حامال ولذلك فال بد من التأكد من براءة الرحم يف فرتة زمنية حمددة جبانب احـرتام العالقـات اإلنسـانية احلميمـة اكثري 

حتــت رعايــة الــس و أعلــن علمــاء األزهــر رفضــهم للتوصــية الــيت صــدرت عــن مــؤمتر اجلزائــر النســائي الــذي عقــد يف العاصــمة اجلزائريــة أخــريا "بــني الــزوجني
ت أا غري حامـل اإلسالمي األعلى لإلغاثة، حيث دعا املؤمتر إىل إلغاء عدة املطلقة واملتوىف عنها زوجها، واالستبدال بالعدة الكشف الطيب حبيث إذا ثب

زوجهــا وردت ــا نصــوص قطعيــة ثابتــة يف  وأكــد العلمــاء أن عــدة املطلقــة واملتــوقي عنهــا. جــاز هلــا أن تتــزوج مــن آخــر بعــد الطــالق أو وفــاة الــزوج مباشــرة
ات اإلنسـانية بـني القرآن والسنة، موضحني أن العدة هلا العديد من األحكام التشريعية باإلضـافة إىل أـا حتـافظ علـى املـرأة وتصـون كرامتهـا وتراعـي العالقـ

    http://www.nour- atfal.org ،..، العدة تكرمي للمرأةةمد أبو ليلــحم أنظر،. الزوجني
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باحلبس من عشـرة   مرتكبهاحيث عاقب ضابط احلالة املدنية  خمالفة،وقد أعترب املشرع هذه األفعال 
ـــام ـــرعلـــى ا إىل شـــهرين علـــى األقـــل  أي  هـــاتني أو بإحـــدىدج 16.000إىل  8000بغرامـــة ماليـــة مـــن  و ألكث

جتـــاوزات يف  أيوعـــزز املشـــرع هـــذه احلمايـــة عـــن طريـــق مراقبـــة  ،ع.مـــن ق 441 طبقـــا لـــنص املـــادة العقـــوبتني
 25طبقـا لـنص املـادة مـن ميثلـه مـن وكـالء اجلمهوريـة  أو، ضابط احلالة املدنيـة مـن طـرف النائـب العـام أعمال

  .36م.ح.من ق
أنه كـان يسـعى إىل  1من ق،ع الفقرة  441طبقا لنص املادة  ويتضح من جترمي املشرع هلذه األفعال

جــراءات وبطالــا يف مهــدها نتيجــة خمالفــة اإل داخــل اتمــع، ــا عــرتافإلاتفــادي إنشــاء أســرة مهــددة بعــدم 
إىل أن يشــمل حالــة عــدم  إجــراء احلمايــة والتشــديد علــى ذلــك املشــرع يف بــل توســع .قانونــاوالــرخص املطلوبــة 

 الـيتع .مـن ق441املـادة  مـن 2 لفقـرةذلـك طبقـا لو  إثارة بطـالن وثـائق احلالـة املدنيـة املقـررة لإلجـراء الباطـل
  ."لزوال البطالنأو وتطبق أحكام هذه الفقرة حىت ولو مل يطلب بطالن وثائق احلالة املدنية "تنص 

حتقــق  فــإذا ،هــذا الكيــان األســرى إنشــاءي قبــل هــذا اــال مــن احلمايــة ميكــن وصــفه بالعمــل الوقــائ
 يتهـايرجـى محا، لتزامات جديدة ومراكز قانونيـةإرا لظهور ظنب كذلك بقاء وتوسيع جمال احلماية، وجوده وج

ونسـتعرض هـذا مـن خـالل املطلـب .واجلزاءات املرتتبة على خمالفتهـا األسرية لتزاماتإلا همن خالل حتديد هذ
   .الثاين

     
  ثانيال لبـالمط

  األسرية لتزاماتإلبارائم اإلخالل ـج 

  
تتولد كجماعة صغرية،   األسرةنواة  تشكل ،وشروطه أركانهالصحيح املستوىف الزواج رابطة شك أن ال       
تشــكل  والــيت احلقــوقعــدد مــن الواجبــات و  ،ســواء حنــو الــزوجني بعضــهما الــبعض أو حنــو األوالد أفرادهــابــني 

  .37رةلألس القانوينمالمح النظام 
          
الـيت تعـرض فيهـا  منـه 36، و خاصة املادة يف الفصل الرابع من قانون األسرةهذا ما بينه املشرع اجلزائري   

أي فــرد مــن مــن وأن أي إخــالل  .ــا حرتامهــا و العمــلإو الــيت يتعــني عليهمــا  ،38نهمــابي ةللواجبــات املشــرتك

                                                   

يتعني على النائب العام شخصـيا أو علـى وكالئـه التحقـق مـن وضـع السـجالت وحيـرر يف مجيـع األحـوال " من قانون احلالة املدنية  25نص املادة  - 36
تهم طبقـا عند إيداعها  لدى كاتب الضـبط حمضـرا ملخصـا عـن التحقيـق ويثبـت املخالفـات فيمـا إذا ارتكبـت مـن قبـل ضـباط احلالـة املدنيـة ويطلـب معـاقب

  ."للنصوص النافذة
  .264، ص املرجع السابق أنظر، حممد حسني منصور، -  37
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جرميـة تسـتوجب عتداء علـى نظامهـا إلاوقد يشكل  ،ألسرةا ضرار بكياناإللتزاماته يرتتب عليه إاألسرة بأفراد 
  :يليوفق ما األسرية  تزاماتاإللبتصنيف جرائم اإلخالل ل  التعرض الل هذا ميكنـومن خ 39العقاب

  
  الفرع األول

  الزوجية تزاماتلإلباجرائم اإلخالل  
  

ن نوع مـن التكافـل هلا مبا يضم واإلخالصحرتام زوجته إلزوج باموجبة  األسرةقانون  أحكام جاءت
 40،بينهمـااملـربم  الـزواجعقـد  كون هذا من أهـداف  ودّ ال على أساس منمعاشرا ومعاملتها حبسن  نبإحسا

 41األذى ن ميتنــع عــنأو اجلميلــة  ةوالصــحب ،جتمــاعإلوا األلفــةيكــون بــني الــزوجني مــن  واملقصــود بالعشــرة مــا
       .42 "َوَعاِشُروُهن بِاْلَمْعُروفِ  "مصداقا لقوله تعاىل

ة والرمحــة وتتطلــب قــدرا كبــريا مــن احليــاة الزوجيــة ــدف إىل تكــوين أســرة أساســها املــودّ أن  عتبــارإوب
مصــداقا ذلــك ت بالســنة بــث وقــد ،بــني الــزوجنيتفــاهم و  ببــذل جهــد مشــرتك إلقامــة بيــت ســعيد وآمــن التعــاون

ا ئً عنـدكم عـوان لـيس متلكـون مـنهن شـي فـإنالنساء خـريا ب ستوصواإ"  َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  لقول
رمـــا ممـــا يشـــكل جٌ  األدبيـــةاملاديـــة أو  لتزاماتـــهإلكـــن قـــد حيـــدث أن يتخلـــى أحـــد الـــزوجني عـــن  .43"غـــري ذلـــك

  :ومن هذه اجلرائم نذكر ،يستحق العقاب
     

   متناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء للزوجةإلجريمة ا: أوال 

                                                                                                                                                               
، حيـث بـني يف املـادة 39إىل  36يظهـر ذلـك يف املـواد مـن  02-05املعـدل بـاألمر  11ـ  84نشري إىل أن املشرع اجلزائري يف قانون األسرة رقـم  - 38

فقد تعرض فيها لواجبـات  39حلقوق الزوجة، أما املادة  38لواجبات الزوج، و املادة  37ملادة الواجبات املشرتكة لكل من الزوجني، و تطرق يف ا: 36
، وحقوقهمـا املتعلقـة بالذمـة 36كتفـى بـذكر واجبامـا املشـرتكة يف نـص املـادة إأما بعد التعديل فلم يبني ماهي حقوق وواجبات كل منهما، بل . الزوجة

 .  37املالية يف املادة 
  .11املرجع السابق، ص  ،...اقعة العزيز سعد، اجلرائم الو  دعبأنظر،  - 39
 .من قانون األسرة ،04-03املادتني  ،أنظر - 40
 .328 ص ،1993 ،اجلزائر ،دار الفكر ،7.ج ،سالمي وأدلتهإلالفقه  ا ،وهبة الزحيلى، أنظر  - 41
 .برواية ورش عن اإلمام نافع ،19 اآلية ،سورة النساء - 42
 .182 -181 ص ،املرجع السابق ،الزحيلى وهبة ،أنظر - 43
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تعـد النفقـة و   44سـواء كـان الفـرض للزوجـة أو لـألوالد، ا صـلة ملـن فرضـت لـهاألصل يف النفقات أ
 املايل ختلف مركزهإوسواء  غنية أوغري مسلمة فقرية  أوسواء كانت الزوجة مسلمة  الزوجية واجبة على الزوج

َعٍة مـن َسـَعِتِه لِيُنِفـْق ُذو َسـ "تعـاىل مصداقا لقولـه العقد الصحيح إنشاءوذلك منذ ، رًاعسم أو ان كان موسرً أب
  .45" للُه بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسرًاَوَمن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُنِفْق ِمما آتَاُه اللُه ال ُيَكلُف اللُه نـَْفًسا ِإال َما آتَاَها َسَيْجَعُل ا

عتـربت النفقـة إقضت الشريعة اإلسـالمية أن يكـون الـزوج ملتزمـا بتـأمني اجلانـب املـاّدي للّزوجـة، و  و
   .46حقا من حقوقها الّزوجية

ومـا  ونفقـة العـالج أجرتـه أويصـرفه الـزوج علـى زوجتـه مـن طعـام وكسـوة ومسـكن  وتشمل النفقة ما
  .47العادة العرف و يف الضرورياتمن  يعترب

وتبعـــه  أ.ومـــا بعــدها مــن ق 74مبوجــب املــواد النفقـــة  يف ةاملقــرر للزوجــوجــد محايــة للحـــق أفاملشــرع 
متناعـه عـن قيامـه بواجـب اإلنفـاق إحالـة  يف ملعاقبة الزوج ع.من ق 331 املادةجزائية عندما خصص حبماية 

هــي جرميــة االمتنــاع عــن تســديد  ،جرميــة ، مشــكال بــذلكا يقــرره القــانون وحيكــم بــه القضــاءعنــدم هعلــى زوجتــ
  .48نفقة مقررة قضاء

 دج50,000 غرامـة مـنبو  ،ر إىل ثـالث سـنواتأشـهيعاقب باحلبس من ستة  "حيث نصت على أن
 املقــررة قضــاء غاملبــالجــاوز الشــهرين عــن تقــدمي توملــدة تعــن تقــدمي  ،متنــع عمــداإ مــنكــل   دج300,000إىل  

وذلــك رغــم صــدور ، فروعــه أصــوله أو أوزوجــه  إىلكامــل قيمــة النفقــة املقــررة عليــه   أداءوعــن ، أســرته إلعالــة
  ."إليهمبدفع نفقة  بإلزامهحكم ضده 

جرميــة عتـرب أن عــدم دفعهـا إو  ،اجلزائـري جمــال احلمايـة للطــرف الـدائن مببلـغ النفقــةاملشــرع كمـا وسـع 
السكر عتياد عن سوء السلوك أو الكسل أو إلحالة اإلعسار الناتج عن ا قرر أنو  العكس،مل يثبت  ام عمديه

عتـرب قرينـة يفمجـرد عـدم الـدفع ع .مـن ق 331ادةـاملـمـن نصت عليه الفقرة الثانيـة  وهذا ما ،غري مقبول اعذر 
كما يبدو كذلك من قلب عـبء  ،49عكسها إثباتقرينة بسيطة ميكن  أا إالقانونية على توافر ركن العمد 

                                                   
 .45 ص ،1995 ،الكتب القانونية ردا  ،نفقة األقارب -نفقة الصغري- يف الشرع والقانون نفقة الزوجة تالنفقا ،نصر اجلندي دمحأ ،أنظر - 44
 .07يةآلا ،قسورة الطال -  45
  .31ـ  30 صوجية، دار اهلدى، اجلزائر، كامل موسى، مسائل يف احلياة الز أنظر،   -  46

 .من قانون األسرة 78املادة أنظر،   -47 

 .25السابق، ص  ، املرجع...العزيز سعد، اجلرائم الواقعة عبد  أنظر، -48 
  .136.،ص1983جنائي خاص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات اجلزائريأنظر،  - 49
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نه مل يكـن أ، وإمنا ينبغي على املتهم إثبات بة العامة إثبات توافر سوء النيةاإلثبات، إذ ال يقع على عاتق النيا
  .ة مفرتضسوء النية يف هذه اجلرمي أن عتبارإب .50سيء النية

أو التنــازل عنهــا يف جنحــة عــدم تســديد  ،عتبــار أن ســحب الشــكوىإاملشــرع إىل بــل تعــدى األمــر ب
  .51ن الشكوى ليست شرطا الزما للمتابعةأعتبار إنقضاء الدعوى العمومية بإيؤدى إىل  النفقة ال

نتيجـة  للمتابعـة دبوضـع حـ أثـره سحب الشـكوىتج ين لكيوضعه املشرع  الذيالقيد  إىل باإلضافة
، بعـد سـحب الشـكوىال التهرب من املتابعة اجلزائية  اوهذا سدً  .املستحقة املبالغ عدف وهوصفح الضحية 

علـى ذمـة الـزوج  ةاملرتتبـسـتيفاء املبـالغ إ ألجـل فجعل املشـرع هـذا الشـرطتعاطف الضحية  و دّ ب و سك  ةنتيج
 مــا ســنتناول دراســته بالتفصــيل اة، وهــذللحمايــوهــذا كلــه ألجــل تــوفري أوســع جمــال   .الصــفحومــن مثــة توقيــع 

  .52بالفصل الثاين
إذ  جتهادهــاإوهــذا مــا قررتــه احملكمــة العليــا يف عــن رابطــة عائليــة قائمــة  اوقــد يكــون هــذا الــدين ناًجتــ

 ،الشهرين عن أداء كامل قيمة النفقة املقـررة عليـه لزوجتـه زوملدة تتجاو  امتنع عمدً إقررت بأنه يعاقب كل من 
   .53"ك الرابطة الزوجيةأو ناتج عن ف

جــاءت واضــحة يف صــياغة الــنص  الــيت ،الفعــلنعــدام شــروط قيــام إحــال  يفاملتابعــة اجلزائيــة  وتنتفــي
وهــو وجــود العالقــة الزوجيــة  يساســأشــرط  لو أ ومــن مثــة يتعــني لقيــام اجلرميــة تــوفر، 54 الفرنســي عنــد قراءتــه

  .الشرعية

                                                   
 .161، ص 2006، دار هومة، بوزريعة، اجلزائر، 4 ، ط1 ة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، جأحسن بوسقيعأنظر،  -  50

  ."ةتنقضي الدعوى العمومية يف حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا الزما للمتابع "هنأمن املقرر قانونا  -51 
نقضاء الدعوى إأن التنازل عنها يف قضية احلال ال يفضى إىل  الشكوى دفع النفقة وان سحب مأن اجلرمية تتعلق جبنحة عد –قضية احلال -وملا ثبت يف 

نه عند مراجعة أوراق امللف تبني أن الطرف املدين مل يسـحب شـكواه بـل طالـب بتأييـد أعلما ، أن الشكوى ليست شرطا الزما للمتابعة رالعمومية باعتبا
 .150 ص، 02، عدد 1998ضائية، قلة ال، ا164848  ملف رقم، 21/07/1998 ،ج.غ،احملكمة العليا ،أنظر". احلكم املستأنف فيه

  . من هذه املذكرة 152 - 151ص أنظر،   - 52

إن العالقـة الزوجيـة انقطعـت بسـبب الطـالق فـان النفقـة احملكـوم ـا لفائـدة املطلقـة تعتـرب دينـا يتعـني علـى هـذه األخـرية  -قضية احلـال -وملا ثبت يف - 53
دانـو الطـاعن علـى أسـاس جنحـة أيها وال تشكل أساس للمتابعة اجلزائية ومـن مثـة يعرضـون قـرارهم للـنقض قضـاة املوضـوع الـذين تنفيذ احلكم للحصول عل

 .282 ص، 2، عدد 1993ضائية، قلة ال، ا102548، ملف رقم ،1993 /23/11، ج.غ،احملكمة العليا ،أنظر".اإلمهال العائلي
54  -  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 ". 
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 أوال ويشـرتط للشـخص املسـتفيدالغذائيـة قـة بالنف يقضـى قضـائيوجـود حكـم  شـرتاطإباإلضافة إىل 
ليشـــمل ، ةاملســـؤوليمـــن  اإلفـــالتمنعـــا مـــن وهـــذا احلكـــم مفهومـــه الواســـع  ويأخـــذ .55يكـــون احلكـــم نافـــذا أن
   .56ةواألوامر القضائيمن الس  الصادرةالقرارات  نكل م  اتساعً إ

بــالغ النفقــة ك بســداد موذلــ احلكــمتنفيــذ  يف يســعى الــذيحالــة الــزوج  يفويعــد الفعــل اجلرمــى قائمــا 
متنـاع عـن إلالقضـائية مـن جهـة وا األحكـامن أالتقليـل مـن شـقيام اجلرمية هـو  فأساس، طواعية مث توقف عمدا

  .من جهة أخرى.متناعإلل احم احلكم أجازه والذيحلق الضحية املشروع  إهداركم تنفيذ ما تضمنه احل
م ائيا ـيكون احلك أن األصل أن إذون نافذا يك أنهو  أثرهلينتج  احلكم يفاملتطلب  الثاينوالشرط 

عنــدما بالتنفيــذ املعجــل  القاضــيفيهــا  يــأمر الــيتاحلالــة  يفوذلــك ، ــائين غــري و يكــ أنولكــن مــن اجلــائز  57
وهــذا مـا قضــت بــه شــرتاط حصـول التبليــغ حســب الشـروط املقــررة قانونـا إمـع  58يتعلـق األمــر بالنفقـة الغذائيــة

ع احلكـم جزائيـا بـاحلبس والغرامـة علـى .مـن ق 331أنه إذا كـان مـؤدى نـص املـادة  " احملكمة العليا يف قرارها
نه إمتنع عمدا وملدة جتاوز الشهرين عن دفع النفقة احملكوم ا عليه قضاء لصاحل من حكم هلم ا فإكل من 

ن أالقاضـي بالنفقـة و يشرتط للمتابعة اجلزائيـة ـذا اجلـرم أن يكـون احملكـوم عليـه قـد بلـغ وفقـا للقـانون بـاحلكم 
  .59 "القضاء بذلك يعد خرقا للقانون

قضـاء علـى أن ال إسـتقرو مبـدة شـهرين  هاحـددالزمن كشرط لقيام اجلرمية ف  رعتبااإليف خذ املشرع أو 
  .60احملكوم عليه إىل مبلغ النفقة بأداء القاضي يوم تبليغ احلكم ا منمدة الشهرين يبدأ حسا

  أثناء ل عارضةئحتدث مسا أن صلوقد حي
ُ
نفقة ال دفععن املدين بسببها يتوقف تطلبة سريان املدة امل

تنازل الزوجة عن مبـالغ أو  61النفقة حصل صلح بني املتهم واملستفيد من بأنه ويدفع، مدة الشهرين وتنقضي
عليـه  بممـا يرتتـ، حكـم يقضـى بإبطـال الـزواجوصـدور أ 62النفقة كاملة بعد انقضـاء األجـل تسديدو أ، النفقة

وهو ما أخذت ، فان ذلك ال يرتتب عليه انعدام املساءلة اجلزائية فهذا تشديد يف جمال احلماية 63اء النفقةإلغ
ـــرار الصـــبالقــ تهاداــاجإبــه احملكمــة العليــا يف  ــ 21اريخ ـادر بت ــ 1998ة ـجويلي ســحب الزوجــة " ن أوالقاضــى ب

                                                   
 .374 ص، 1996، اجلزائرج، .م.، د1 ج، حباث ومذكرات يف القانونأ، العريب بلحاج ،أنظر -  55
 ".  يقصد باألحكام القضائية يف هذا القانون، األوامر واألحكام والقرارات القضائية" قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الفقرة األخري من 08املادة  -  56
 1028  ص ،1982، اإلسكندرية، ة املعارفأمنش، القسم اخلاص من قانون العقوبات، رمسيس نام، أنظر -  57
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  323املادة  ،أنظر -  58
 . 325 ص، 01، عدد 1989 ضائية،قلة الا ،137233 ملف رقم، 23/11/1982 ،ج.غ ،يف هذا الصدد قرار الس األعلى ،أنظر -  59
احملكمــــة العليــــا،  ؛325، ص 01عــــدد ، 1989 ،الــــة القضــــائية ،23194، ملــــف رقــــم، 23/11/1982ج، .غالــــس األعلــــى، أنظــــر،  - 60

  .  230، ص 03، عدد، 1992، الة القضائية، 59472، ملف رقم 23/01/1990

 .325ص، جمموعة األحكام اجلزائية، 1969 /21/07ج، .غالس األعلى،  ،أنظر -  61
 .230 ص، 03، عدد 1992ضائية، قلة ال، ا59472 ملف رقم، 1990/ 23/10، ج.غ، احملكمة العليا ،أنظر -  62
 .150 ص، 02، عدد 1998ضائية، قلة ال، ا164848 رقم فمل، 1998/ 21/07، ج.غ، احملكمة العليا ،أنظر -  63
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دة الشهرين ال يفضـى إىل إنقضـاء الـدعوى م إنقضاءلشكواها أو التنازل عنها يف جرمية عدم دفع النفقة بعد 
  ."الشكوى ليست شرطا الزما للمتابعة أنالعمومية بإعتبار 

متدت حىت إىل الزوجة اليت مازالت يف عصمة زوجها، واليت هي األخرى إاحلماية قد  هذه أن مع العلم   
 تــهيلحقهــا، وهــذا مــا أكد معرضــة ملثــل هــذه اجلرميــة، فقــد مــنح هلــا حــق التطليــق وذلــك جتنبــا للضــرر الــذي قــد

مـــن املقـــرر فقهـــا وقانونـــا أنـــه جيـــوز طلـــب "  بقوهلـــا  1987جـــانفى 26الصـــادر يف  يف قرارهـــا  احملكمـــة العليـــا 
ستحكام اخلالف الطويل بني الّزوجني، أو يف حالة عدم اإلنفاق، ومن مث فإّن النعـي علـى إالتطليق يف حاليت 

وملا كان ثابتا ـ يف قضية احلـال ـ أن الـس القضـائي ملـا . غري صحيحالقرار املطعون فيه خبرق أحكام الشريعة 
قضى بتطليق الزوجة لطول أمد اخلالف بني الزوجني، وثبوت تضرر الزوجة لعدم اإلنفاق يكون بقضـائه كمـا 

  .فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا
  .64"ستوجب رفض الطعنإومىت كان كذلك 

 امـلاحل ةعـن الزوجـ التخلـيفعـل  ،اإلنفـاقن ميس جرم عدم أمية للفاعل بوقد تتعدى اخلطورة اإلجرا         
   .عن الزوجة احلامل التخليجرمية  يفنظرا لوضع الزوجة وخطورة الفعل وهذا ما سنبينه 

   :الحاملجريمة التخلي عن الزوجة  :ثانيا
مــن ، مايــة اجلزائيــةاملشــرع قــد قــرر احلجنــد  ،متنــاع عــن تقــدمي نفقــة مقــررة للزوجــةإلجرميــة ا إىل إضــافة

هـي اجلنحـة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة و  تـرك الـزوج لزوجتـه وإمهاهلـا عمـدا أثنـاء مـّدة محلهـا،خالل جتـرمي فعـل 
بـاحلبس  ا وملـدة تتجـاوز شـهرين عـن زوجتـه،واليت جترم الزوج الذي يتخلـى عمـدً  ،ع.ق 330الثانية من املادة 

عــالوة علــى ذلــك جيــوز احلكــم علــى املــتهم  ،دج100.000إىل  25.000مــن شــهرين إىل ســنة و بغرامــة مــن 
احلقــوق الوطنيــة و ذلــك مــن ســنة إىل مخــس ســنوات وفقــا  حــق أو أكثــر مــن باحلرمــان مــن، بعقوبــة تكميليــة

جعـل املشـرع مـن السـبب اجلـدي ف، وذلك لغري سبب جـدي حامل مع علمه بأن زوجته .ع.ق 332للمادة 
  .ى الزوج من املتابعة و اجلزاء يف حالة قيامهو أعف ،مربرا للتخلي عن الزوجة احلامل

مـرتوك للسـلطة التقديريـة لقضـاة املوضـوع  ،اجلـدي الـذي يتقـدم بـه الـزوجإال أن الدفع بقيام السـبب 
 ألن سوء النية مفرتضة زوجته،اإلثبات من قبل الزوج الذي ترك والسبب اجلدي واجب  ،واقععتباره مسألة إب

   .65 يف هذه احلالة
مــن كــون إثبــات صــفة الرجــل  ،قائمــا اإلجرامــيعتبــار هــذا الســلوك إلشــرع اجلزائــي ضــوابط ووضــع امل

 سـبق تسـجيلهالـزواج مـع املشـتكي منـه قـد  ن مل يكـن عقـدإو عليـه فـ، عـريفوخيـرج مـن ذلـك الـزواج ال ،املتـزوج
ع الطريــق تعــني علــى الشــاكية تســجيل زواجهــا بإتبــا  ،املناســب  ســجالت احلالــة املدنيــة يف الوقــتوتقييــده يف

                                                   
.                                                    33ـ  32 ص ،2004، اجلزائر ،دار اهلدى، جتهاد القضائي وفقا ألحكام قانون األسرةإلا ،عمر بن سعيد ،أنظر -  64
 .148ص  ،املرجع السابقبوسقيعة،  أحسن ،أنظر - 65
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مــن تــاريخ  لهــا و لــيسبــذلك تكــون اجلرميــة قائمــة يف حــق الــزوج مــن تــاريخ محو  شــكواها،القــانوين قبــل تقــدمي 
داللـة علـى  إالا لـيس ذوهـ.له انونيةالق الشروطجرد توافر مبالزواج يكون قائم بني الطرفني  ن، كو تثبيت الزواج
                                         .ومحاية طفل املستقبل محاية احلامل

الزوجة املتخلى عنهـا  أنعلم الزوج  ع، مالزوجةحمل الزوجية وليس  الزوج مغادرةشرط  إىل ةباإلضاف
  . نفس الشرط املستوجب يف فعل املغادرة الواقع يف جرمية ترك األسرة ووه ،حامل

نــه يعلــم أــا رغــم أ شــكوى ضــد زوجهــا بــدعوى أنــه أمهلهــا عمــداً بقــدمت تأن الزوجــة و  فلـو حــدث 
تقدم حبكم صادر عن قسم األحوال الشخصية يلزم يأن الزوج املتهم و  ،و ذلك ملدة تتجاوز الشهرين ،حامل

   .صدر حكم برباءة املتهمسي فإنه حتما ،وأا من غادرت مقر األسرة ،لزوجة بالرجوع إىل البيت الزوجيةا
يتمثــل يف العلــم بــأن ، هــا تــوافر قصــد جنــائيوجنحــة تــرك الزوجــة احلامــل جرميــة عمديــه تتطلــب لقيام     

الزوجيـة وعـن  باإللتزامـات عـن القيـام مـن خـالل التخلـف، 66اعنهـا عمـدالتخلـي  يكـون أنالزوجة حامل، و 
الـزوج إىل  يكـون أنو مـا يسـتوجب معـه ، وهـاخلاصـةيف ظروف احلمل ، العناية والرعاية الواجب تقدميها إليها

هلــا العــالج الــالزم عنــد الضــرورة، ممــا يضــمن راحتهــا  اؤمنــماجياــا، و حل رامــوفحباهلــا و  اهتمــمجانــب زوجتــه، 
   .مدة احلمل خالل  هاستقرار إو 

مثــل يف تــرك الــزوج لزوجتــه احلامــل وحــدها يف مقــر الزوجيــة، وغيابــه عنهــا عمــدا ملــّدة يتوعنصــر التخلــي   
د تركهــا يف مقــر ة أن زوجهــا قــوعليــه فــإذا اّدعــت الزوجــة الشــاكي تتجــاوز الشــهرين رغــم علمــه بأــا حامــل،

الف خـ شهرين، وأنكر الزوج ذلـك فـإن عليهـا أن تثبـت بالـّدليل القـاطع  ملدة أكثر من ،الزوجية وهي حامل
   .ما أنكره املشتكى منه 

يــوحي  نـهإف العـودة إىل مقـر الزوجيـةعـن طريـق نقطـاع إالـذي يتخللــه  الـرتك ملـّدة أكثـر مـن شـهرينأمـا   
احلياة الزوجية يزيل عن الفعل صفة عنصر التخلي عن الزوجة احلامـل عمـدا ملـدة تتجـاوز ستئناف إبالرغبة يف 
  .جيعل اجلرمية كأا مل تكن وبالتايل  مما ينعدم معه القصد اجلنائيالشهرين،
جـرم الزنـا يشـكل خطـورة  إال إنلتزامـات األسـرية إلونظر ملا يشكله جـرم عـدم اإلنفـاق مـن إخـالل با  

عتبارهــا قيمــة أخالقيــة إوأســاس هــذا التجــرمي هــو محايــة الفضــيلة يف ذاــا ب العالقــة الزوجيــة كــرب علــى أواصــرأ
ودينيــة، ضــرورية حلمايــة كرامــة الفــرد واجلماعــة وللوقايــة مــن شــيوع الرذيلــة والفاحشــة والــيت يرتتــب عليهــا فســاد 

  .وضحهوهذا ما سن. 67حناللهإاتمع وضعفه و 

  :  جريمة الزنا :ثالثا

                                                   
  .151 ملرجع ، صنفس ا نظر، أحسن بوسقيعة،  أ - 66

، ص 2001يع، القاهرة، ، إيرتاك للنشر والتوز 1 حسن السيد حامد خطاب، أثر القرابة على اجلرائم والعقوبات يف الفقه اإلسالمي، طأ نظر،  -  67
190.  
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 وصـون ،املتبـادل حرتامإلبـا اـــلتزامإني وهـذا يرتـب علـى عاتقهمـا ـصان الزوجــزواج هو إحإن هدف ال
 لتزامإلا، ومن األفعال املاسة ذا ضد اجلرائم اخللقية بصفة عامة األسرةمحاية لكيان ، شرف وعرض بعضهما

رائم مـن أخطـر اجلـ كونـه ،قـايبع ردعـي بأسلوبدفعه  ينبغي إجرامياوذا املفهوم يعترب الزنا فعال ، جرمية الزنا
يقــوم عليهــا النظــام  الــيت األســسهــو مــن  الــذيالــزواج بعهــد  إخــاللوملــا فيهــا مــن  ،املــدّمرة للحيــاة الّزوجيــة

سـتمرار وثبـات الـزواج علـى مـدى التفـاهم والتوافـق وإمكانيـة التكيـف بـني الـزوجني، إويتوقـف  .68جتماعيإلا
جتماعية والنظم السائدة إلات اليت التتمشى مع الدين واألعراف ارفض عالقات البغي والزنا، والعالق ةشريط

  . 69يف اتمع
خطـر أثـار أ نومـ، يف اتمـع انتشـار الزنـإوضـع عقوبـات متنـع لذا فقد حـرص املشـرّع اجلزائـري علـي         

وزيـــر  ا، أوردهــ2008 ســـنةإحصــائيات  بوحســـ، شــرعيةال غـــري الــوالدات ةظـــاهر  يتنــام، كـــذلك هــذا اجلــرم
مولـود سـنويا دون 1300و 1200أن عدد الـوالدات غـري الشـرعية يف اجلزائـر يبلـغ مـا بـني   ،لتضامن الوطينا

  .70حساب الوالدات غري املصرح ا
يقضـى بـاحلبس "بـأن ،ع.ق 339 املشـرع باملـادة نـص فقدذه اجلرمية مواجهة ه ،نكامب األمهيةومن 

  .ا جرمية الزنارتكاإمرأة متزوجة ثبت إمن سنة إىل سنتني على كل 
  .مرأة يعلم أا متزوجةإالزنا مع رتكب جرمية إو تطبق العقوبة ذاا على كل من 

  .وتطبق العقوبة ذاا على شريكته ،سنة إىل سنتنيباحلبس من  و يعاقب الزوج الذي يرتكب جرمية الزنا
  ".يضع حدا لكل متابعة ح هذا األخريإن صفو  إال بناء على شكوى الزوج املضرورو ال تتخذ اإلجراءات 

والراحــة  اخللقيــة النبيلــة املعــاينجــو مــن  يف نســاىنإلوحفــظ النــوع ا صــيانة حلرمــة احليــاة الزوجيــةوهــذا 
 أنويعــىن ذلــك " ،تص كــل مــن الــزوجني بزوجــه وخيلــص لــهخيــ أنتقتضــى  الــيت 71ســتقرارإلالنفســية والتعــاون وا

  .72"  االفضيلة ذا ىوال حيم ،القانون حيمى الثقة الزوجية
خــاص، فهــو ال يشــمل كــل األحــوال الــيت يطلــق عليهــا  صــطالحيإلزنــا يف قــانون العقوبــات معــىن لو 

 األفعـالأّمـا  .سم يف الشرائع الدينية بل هو مقصور على حال زنا الشخص املتزوج حالة قيـام الزوجيـةإلهذا ا

                                                   
  .74دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ص،  الد الرابع، دي عبد املالك، املوسوعة اجلنائية،جن أنظر، -  68
    .67ص ،املرجع السابق، محد حيي عبد احلميدأ أنظر، -  69
عن  برملاينعلى منرب الربملان يف رد على سؤال لنائب  األرقام من مجال ولد عباس عن هذهواألسرة واجلالية باخلارج،  كشف وزير التضامن الوطين -  70

  //:www. chorouk .net. http أنظر،. والية الشلف
  .21-20 ص، )ن س د( ،ةالقاهر  ،الفكر العريب ردا ،الشخصية لاألحوا ،أبو زهرة دحمم، أنظر -71 
 .232ص  ،2002، اإلسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية، األموالو إلعتداء على األشخاص جرائم ا، يلذفتوح عبد اهللا الشاأنظر،  -72 
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ففي  74الف بعض التشريعات الوضعيةخب .73حتصل من غري املتزّوج فال تعترب زنا إّمنا إخالل باحلياء فقط اليت
       .75الفاضلةه مبادئ األخالق عو شخص ال تر  رأيهم أن العقاب ال جيدي، إذ ال فائدة من عقاب

 األخــرية تعاقــبومــع هــذا ال ميكــن القــول أن املشــرع اجلزائــري أخــذ بالشــريعة اإلســالمية، كــون هــذه 
أحـدمها  ،زائري أشرتط أن يكون الـوطء بـني شخصـنيإذ أن املشرع  اجل ، 76اجلاين متزوجا كان أو غري متزوج
جيـب أن تكـون رابطـة الزوجيـة و  ،77اشرتط املشرع أن يكـون الـزواج صـحيحإو  متزوج على األقل لقيام اجلرمية،

مل حيــدث لى ذمــة الــزوج و ـحقيقــة فعليــة، يعــين أن الزوجــة مازالــت عــ هــاقيامو  ،رتكــاب جرميــة الزنــاإقائمــة حــال 
بعــد "للــزوج"نــه الصــفة أجــاء فيــه  الــذي  ،اجتهادهــإ يفبــه احملكمــة العليــا  أخــذت مــا وهــذا، طــالق بينهمــا

  .78جل الزناأ نشكوى مرفع  يفالطالق 
صــدر  إذ، الطعــن املتعلقــة مبخالفــة القــانون أوجــه ألحــددفــاع املتهمــني  إثــارةبعــد القــرار  اوجــاء هــذ

العالقــة الزوجيــة وقــت تقــدمي  قيــامعــدم ليقضــى بــرباءة املتهمــني مــن جــرم الزنــا  ةبتدائيــإلاحملكمــة احكــم مــن 
نعــدام الرابطــة الزوجيــة وقــت تقــدمي إمعتــربا هــذا احلكــم  بإلغــاءجملــس قضــاء مســتغامن قضــى  أن إال، الشــكوى

يفتقـد  الشـاكي أنمـادام  ع.مـن ق 339نـص املـادة هذا  هخمالفا بقرار قبوهلا  بشرط من شروط سالشكوى لي
   .تقدمي الشكوى تالزوج وق ةصف

جــاءت بعــد  مت تقــدميها مــن الــزوج الــيتالشــكوى  أن تعتــرب إالعليــا و احملكمــة  إليــهجتهــت إا وهــذا مــ
ع .من ق 339 املنصوص عليه باملادة القانوينالركن  ينعدم وبالتايلبفك العصمة الزوجية  ائيصدور حكم 

   .79مما يتوجب معه نقض القرار الصادر من جملس قضاء مستغامن
على الثقة الزوجية  ظوهو احلفا ،الوضعيالقانون  يفالزنا  فعلمن جترمي  ويتفق هذا الركن مع الغرض

   .بغري الزوجة اجلنسيمصدرها العالقة الزوجية القائمة وقت االتصال  اليت

                                                   
ـ  346ص ، )ن س د( ،بـريوت ،دار الكاتـب العـريب ،)ط د(، 2، ج التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،ةدعبد القادر عو  أنظر، - 73

347.  
74  - Cf. PY B., Le sexe et le droit, 1ère édi, P.U.F., 1999, p 51. 

القانون االجنليـزي ، و  1975 جويلية  11مثال ذلك ما ذهب إليه املشرع الفرنسي الذي مل يعتربها جرمية، بعد أن ألغاها مبوجب القانون الصادر يف - 
.  

   .1عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص  أنظر، -  75
  . السابق املرجع ،...محيدو زكية، حماضرات،أنظر -  76

جتهـاده إعتربت أن الزواج العريف ال يعد سببا لنفى قيام جرميـة الزنـا إذ فـرق القضـاء بإإجتهادها إىل أكثر من ذلك، و  هت احملكمة العليا يفجتوقد إ -  77
،  01/06/2005 ج، .أنظـر، احملكمـة العليـا ، غ .بعد إقرار الزوجـة بواقعـة الزنـا هذا بني قيام عالقة الزواج كركن وعالقة الزواج كدليل إثبات جرم الزنا

  . 354، ص 02، عدد 2003،  الة القضائية، 297745 رقم فمل
  . 354 ص، 02دد ع، 2003الة القضائية،  ،249349رقم  فمل، 2003/ 08/01 ج، .، غاحملكمة العليا، أنظر - 78

 .356، ص 2003، 02 دد، عضائيةقال لة اج، .، غاحملكمة العليا ،أنظر - 79
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ملـك  و لكنـه طـالق رجعـي ال يرفـع احلـل و ال يزيـل ،كمـا فيعـين أنـه طـرأ عليهـا طـالقأما قيامها حُ    
ن إنقضـت العـدة فـإأمـا إذا  ،العـدة قامـت يف حقهـا جرميـة الزنـا ذا زنت يف فـرتةفإ، الزوج طاملا أن العدة قائمة

  .الطالق يصبح بائنا و عندئذ ال تقوم اجلرمية
األول و إن كــان يزيــل ملــك فــو الطــالق البــائن إمــا أن يكــون بائنــا بينونــة صــغرى أو بينونــة كــربى، 

هـي مطلقـة طالقـا بائنـا  الـوطءرمية الزنـا إذا حـدث حبيث تصبح املطلقة مرتكبة جل ،الزوج إال أنه ال يزيل احلل
ة ائيـا و يـال تنقضي عالقة الزوجـبينونة صغرى، أما البائن بينونة كربى فإنه يزيل احلل و امللك معا، و يف احل

وقــع  و، ولــضــدهافــإذا زنــت هــذه الزوجــة يف هــذه احلالــة فــال يســتطيع حتريــك الــدعوى  الزوجيــة،تنقضــي صــفة 
   .80ل فرتة العدةخال الوطءمنها 

اليت يقوم ـا إحـدى الـزوجني مـع الغـري   ،ال تقوم اجلرمية مبا دون ذلك من أعمال الفاحشة األخرىو 
 بالت و كـــالقُ 

ُ
ن الشـــروع يف جرميـــة الزنـــا يتـــوافر فيـــه الـــركن املعنـــوي و أل ،ذلـــكبه شـــا ومـــاالمســـات اجلنســـية امل

ذا أن يتم الشروع يف جرمية الزنا من أحد الزوجني، يتخلف فيه الركن املادي بصفة كلية أو جزئية، فال يعقل إ
بقصـد جنـائي يتمثـل يف اجتــاه إرادة  . 81كليـا، و املعنـوي معـا يشـرتط فيـه تـوفر الـركن املـادي اـرمألن الفعـل 

نعـدام إلوتبعـا لـذلك ال تقـوم جرميـة الزنـا  ،نـه يواصـل شخصـا غـري زوجـهأمتـزوج و  وعلمـه بأنـه األصـليالفاعل 
  .يالقصد اجلنائ

 مرأة،إدون متيز بني كون اجلاين رجال أو  سنتني،بالسجن من سنة إىل  اجلاين وشريكهاملشرع وعاقب 
  . 82نصف عقوبة الزوجة الزوجحيث كان يعاقب  ،1982خالفا ملا كان عليه قبل تعديل 

  
ومل ينص القـانون علـى معاقبـة الشـروع فيهـا فيعـىن ذلـك  اجلنحةوملا كانت جرمية الزنا تشكل وصف 

  إليهذهبت  وهو ما والشروع فيه غري معاقب عليه، تاما إالر القانون ظن يفيقع  فعل الزنا ال أن
  .83معظم التشريعات الوضعية 

الــيت تفســد ، اإلجراميــةاهرة ثــر هــذه الظــأيتوافــق وضــرورة مواجهــة  التشــريعيا الــنهج ذهــ إذن     
شــّرد عــّرض األوالد لســوء الرتبيــة ممــا يــؤّدي إىل التنظــام البيــت، وــّز كيــان األســرة، وتقطــع العالقــة الّزوجيــة، وت

                                                   
 .755 ص ،2007 فوده، أدلة اإلثبات والنفي يف الدعوى اجلنائية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،كيم عبد احلأنظر،  -  80

 .460ص  ،2002 ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، العام من قانون العقوبات القسم ،سليمان عبد املنعم ،عامرزكي أبو  دحمم ،أنظر - 81
   .05؛ مقدمة املذكرة، ص 67املرجع السابق، ص  ،...جلرائم الواقعة ، اعبد العزيز سعد  ،أنظر - 82
 .9 ص ،4، عدد 37ج  ،1999 ،س.إق.ق.ع.ج.، ماخليانة الزوجية، بلقاسم جنماوى ،أنظر - 83
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 األمهــاتلــذين ضــاقت ــم مراكــز وا اجلزائــريبــاتمع  اآلبــاءجمهــوىل  األطفــالســتفحال وجــود إ حنــراف وواإل
 .مبا يتوافق وضمان حقوق األبناء وعدم اإلخالل ا، هتمام مإلالذين وجب ا .84العازبات

  الثاني رعـالف

  األوالدبحقوق رائم اإلخالل ـج 

  
يف محـل لقبـه  ه، وحقـوالـده إىلنتسـاب إلإن من أهم احلقوق الناجتـة عـن بنـاء األسـرة حـق الولـد يف ا

 85األذى به  ومحايته من كل ما يضره أو يلحق عليه، واإلنفاقوحقه يف أن يتكفل أبوه برعايته وتعليمه  وامسه
حتصـــينا  انظامـــ لألســـرةالوقـــت نفـــس  يف ضـــعهو  مـــع، حلقـــوق الطفـــلمحايـــة أحكـــام تشـــريعية لـــذا قـــرر املشـــرع 

مـن  86واألوالد لألعـراضبـل محايـة  لألنسـابيرتتـب عليـه ضـياع  لطاقـة اجلنسـية الل اوتصـريفا شـرعي، للنفـوس
   :عتداء على حقوقهم تتمثل فيما يليإخالل وضع نصوص عقابية لتجرمي كل 

  :اإلجهاضجريمة  :أوال
بكثـري مـن   ه إنسانا حيـا كبـاقي النـاس، يتمتـع نني وهو يف بطن أمّ عتربت القوانني الوضعية أّن اجلإ        

  . 87، يستحقها مبجرد والدته حيا...حقه يف احلياة، وحقه يف اإلرثاحلقوق خاصة 
عتداء على نظام األسـرة، ويشـكل جرميـة يعاقـب إيشكل  عتداء على اجلنني وهو يف بطن أّمهإلوبالتايل فإّن ا 

  .عليها القانون
 اإذ 05-85الفقـــرة األوىل مـــن قـــانون الصـــحة  72املشـــرع اجلزائـــري اإلجهـــاض يف املـــادة  لقـــد أبـــاح

  .على توازا الفيزيولوجى أو العقلي ةظأو للمحاف ،من اخلطر حياة األم ذنقاإلقتضت الضرورة ذلك إ

                                                   
 ملعتمـدةا املديريـة العامـة لألمـن الـوطين الشرطة واملكلفة مبلف الطفولة على مستوى عميدةلالشرعيني  غري يف حماولة لتفسري ظاهرة التخلي عن الرضع - 84

 األمهـات العازبـات حـول ملتحـدة للطفولـةا األمـم مـن منظمـةطلـب ب السـكان والتنميـة جـلأ املركز الـوطين للدراسـات والتحاليـل مـن دراسة أجنزها على آخر
خمتصـني يف علـم  حتاليـلسـتطالع ميـداين إضـافة إىل إمشلـت  واليـة والـيت 14أم عازبـة موزعـة علـى  873مشلـت  والـيت املتخلى عنهم والرضع غري الشرعيني

أمـا مـن . أطفـاهلن صـرحن أـن يـواظنب علـى زيـارة 224و مـنهم حتفظـوا بصـغارهمإ327  ستطلع أمرهـاإأم عازبة  783من بني . جتماعإلالنفس وعلم ا
 دد البــاحثون نقـاط مهمــةوكملخـص للدراســة حيـ -باملئـة مـنهن أجــريات25مــن املسـتجوبات عــاهرات و ةباملائـ 54ناحيـة العائـد املــادي فتشـري الدراســة أن 

عتبـارات  إلالـزواج  موثق مبا أن الكثري من الزجيات تلجـئ ملثـل هـذا لدى الفتاة وترسيم عقد الفاحتة كعقد شرعي الحتواء الظاهرة وهو تقوية الثقافة اجلنسية
بتـــاريخ  يوميــة النهـــار، بـــاملولود االعـــرتافتنصــل األب وإصـــراره علـــى عــدم  خاصــة بعـــد مصــري أطفـــال هـــذا النــوع مـــن الـــزواج ممـــا يشــكل خطـــرا علـــى كثــرية
  .12 ، ص2008/ 23/03
  .31املرجع السابق، ص  ،...جلرائم الواقعة ، اعبد العزيز سعد ،أنظر - 85

 .11 ص، 2004 ،س.إق.ق.ع.ج.، متغري اللقب جتاه الصالحيات الدستورية للسلطتني التشريعية والتنفيذية، تشوار اجليالىل ،أنظر - 86
  ."بتمام والدته حيا وتنتهي بوفاته تبدأ شخصية اإلنسان"من القانون املدين  25/1ملادة تنص ا  - 87
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متخصـص جيـرى طيب شرتطت أن يتم اإلجهاض العالجي يف هيكل إالفقرة الثانية  72إال إن املادة 
روط ذلــك ـمــع حتقــق شــ ع.مــن ق308املــادة  بــنص هــدا الفعــل جــازة إإىل باإلضــافة  ،88عيــة طبيــب خمــتصمب
جـراح يف غـري األم من اخلطر مىت أجراه طبيـب أو إذا استوجبته ضرورة إنقاذ  ال عقوبة على اإلجهاض" صهاـبن

  ."خفاء وبعد إبالغه السلطة اإلدارية 
،لنص للفعــل ةأو ايــز جهــاض مــن األســباب املبيحــة مل جيعــل املشــرع رضــي الضــحية عــن فعــل اإل إذ

 يف الضــحيةرضــا  أن مبــدأعتبــار إب .ع.مــن ق308املــادة   صونــ مــن قــانون الصــحةالثانيــة الفقــرة  72املــادتني 
والعمـل ، صـحية قـاهرة ألسـبابكـان   يـز اإلجهـاض إال يف صـورة مـا إذاجي نـه الأ أي، لـه تـأثري هذا اجلانب ال

    .89العقد مدنيا وجزائيا مإلزاحرمة  مببدأهنا 
كل مـن أجهـض أو   "نصت على أن  ث، حيجلرمية اإلجهاضيف فقرا األوىل  304 وأشارت املادة

 لسـتعماإبأو  ،شـروبات أو أدويـةقـدم هلـا مـأكوالت أو م نمحلها، بأحامل أو مفرتض  امرأةشرع يف إجهاض 
، يعاقب بالسجن من سـنة إىل مخـس اهاوسيلة أخرى برضاها أو بدون رضأية  ، أوأو أعمال عنف ،حركات
  . "دج 100.000إىل  20.000، وبغرامة من سنوات
يصـبح طفـال يف املسـتقبل س ه، ألنـوالدتـهأوانـه وقبـل زمـان  جنني املراد إسقاطه من بطن أمه قبـللل محايةوهذا 
  .اطبيعي احق باعتبارهله احلق يف احلياة  ،يكون دعامة للمجتمع حبيث

لك، ويف مجيع احلاالت احلكم باملنع من اإلقامة، حسب الفقرة الثالثة من نفس وجيوز عالوة على ذ
للفقــرة  اوهــذا وفقــ ع،.ق 306املــادة وكــذا احلرمــان مــن ممارســة املهنــة بالنســبة لألشــخاص احملــددين يف املــادة 

  .املادةالثانية من هذه 
ألجــل ، قــررة لكــل صــورةوالعقوبــات امل ،وإمنــا حــدد عــدة صــور ،مل يضــع املشــرع تعريفــا لإلجهــاضو 

، يف احلياة املستقبلية هشكال اليت تؤدى إىل إاء حقألن تشمل مجيع اأب ،كرب قدر من احلماية للجننيأتوفري 
ل احلماية اجلزائية ليشمل اوتوسع جم ،91واألخالق يف هذا اجلانب 90حرتام الدينإب فاملشرع اجلزائري إمنا يلتزم

                                                   
املعــــدل  ،الصــــحة وترقيتهـــا ةاملتعلـــق حبمايـــ1985يـــر ســــنة فربا16املوافـــق ل 1405األوىل عــــام  مجـــادى01املـــؤرخ يف 85/05قـــانون رقــــم  ،أنظـــر - 88

 .2008يوليو سنة 20ق املواف 1429رجب عام 17املؤرخ يف  08/13 رقم  بالقانون

 .47 ص، 2007، اجلزائر، دار هومه، وضع العقود املدنية والقانون اجلنائي، حممد توفيق اسكندر ،أنظر - 89 

90
  :رأي فقهاء اإلسالم  يف اإلجهاض  - 

كانت ومل يسمحوا باإلجهاض إال إذا  .ككان اجلنني مشوهاً أو غري ذل  أمجع الفقهاء على أن قتل اجلنني بعد نفخ الروح حيرم حرمة تامة مهما -1       
، مؤسسة 5 عادل بن علي، املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل بن فوزان، ج أنظر،. حياة األم يف خطر فقدموا حينئذ حياا على حياته ألا أصله

   .302، ص 1999الرسالة، بريوت، 

  :وقد انقسموا إىل ثالثة أقسام) بدء التلقيحمن ( ائة وعشرين يوماً حدودها مب ختلف الفقهاء بعد ذلك يف اإلجهاض قبل نفخ الروح اليتإ - 2 
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حــىت األشــخاص الــذين يرشــدون عــن طــرق إحــداث  ،ع.مــن ق 306ة بــنص املــاد العقــاب اجلــزاء مــع تشــديد
الصـــيادلة وحمضـــرو و األســـنان، أجراحـــو  والقــابالت، أ و، أكاألطبـــاءيقومـــون بـــه   ويســـهلونه، أ و، أاإلجهــاض

 لدى هـؤالء مـن املعلومـات الطبيـة مـا يسـهل هلـم ن، ألالعقاقري وصانعو األربطة الطبية واملمرضون واملمرضات
    .92لتجاء إليهمإلمما يشجع على ا أمرها وإخفاءة رتكاب اجلرميإ

عاقـب يف  ذ، إواملؤكد أن التشريع اجلزائري وسع اـال ملعاقبـة اجلـاين مهمـا كانـت الوسـيلة املسـتعملة
ولو مل يؤدى إىل النتيجة من خـالل الدعايـة  ،ع على جمرد التحريض على اإلجهاض .من ق310 نص املادة
املـرأة الـيت  ة، صـور األوىلتجرمي اإلجهاض يف صـورته ب إذ مل يكتف ،93قية أو املزعومةات الطبية احلقييف العياد

وإمنا جرم أيضا كل صور الدعاية والتحريض  ،إجهاض املرأة من قبل الغريته الثانية يف صور  و، أجتهض نفسها
حيــد مــن و ، رتكــاب هــذه اجلرميــةإيف  يرغــب علــى مــنالتفكــري طريــق حــىت لكــي يقطــع  ،اإلجهــاضيف وســائط 

  .إلجراء اإلجهاض عملهاألن اهض لن جيد بسهولة ما حيتاج إليه من مواد وأدوات يست ،94رتكااإ
وهـذا احلكـم  .جمـرد شـريك فيهـا ة الفـاعال للجرميـ اإلجهـاضقام بداللة احلامـل علـى وسـيلة  ويعد من        
الفاعــل علــى ذلــك حــىت ولــو مل  بقــويعا ،جمــال التفرقــة بــني الفاعــل والشــريك يف عــن القواعــد العامــة خــروج

وهذا حرصا من املشرع اجلزائري على توسيع جمال التجـرمي جلميـع الصـور  ،تستعمل املرأة احلامل تلك الوسائل
  .95القادم للوجودالفعل وتوفري احلماية واحلق يف احلياة هلذا الكائن اليت تؤدى إىل قيام هذه 

                                                                                                                                                               

ا وميثلها يف ذلك املالكية واإلمام الغزايل من الشافعية وابن رجب احلنبلي من احلنابلة وهم حيرمون  اإلجهاض من اللحظة اليت تستقر فيه :الفئة األوىل 
  . النطفة يف الرحم

وخالصة رأي هذه الفئة ) بن رجب احلنبلي إماعدا الفئة اليت ميثلها ( واحلنابلة )  ماعدا الفئة اليت ميثلها اإلمام الغزايل ( ية وميثلها الشافع :الفئة الثانية  
  ) .وحتسب منذ حلظة تلقيح احليوان املنوي للبويضة ( جواز إسقاط  اجلنني قبل التخليق أي قبل مرور أربعني يوماً من بدء احلمل 

 120وميثلها بعض علماء األحناف وبعض علماء احلنابلة وهـي أكثـر الفئـات تسـاحماً وهـم جييـزون اإلسـقاط قبـل نفـخ الـروح أي قبـل مـرور  :الفئة الثالثة 
جامعـة امللـك  أحكام اإلجهاض والتشخيص اجلنيين والتشوهات اجلنينية، حممد بن عثمان الركبان، أنظر،.يوماً منذ بدء احلمل وحتسب منذ حلظة التلقيح

  .36 ، ص2008 عود، الرياض،س
 .47حممد توفيق إسكندر، نفس املرجع، ص أنظر،  - 91
  .63ص ، 2006، املطبوعات اجلامعية نديوا، اخلاص مالقس ،قانون العقوبات اجلزائري حشر  ،صبحي جنم حممد ،أنظر -  92

93 -Cf. HANNOUZ A ., et HAKEM R., Précis de droit médical à l‘usage des praticiens de la médecine 

et du droit, O.P.U., 1993, p 97                                                                                             .                                                       

 
حالة إجهاض سنويا يف اجلزائر، منها  فأل 16أكثر منو الشرطة القضائية تفيد بوجود إحصائيات الدرك الوطين  هناك يف إطار هذا السياق   - -  95

 ، بسبب خضوعهن لعمليات إجهاض2008جزائرية يف  78نة، باإلضافة إيل وفاة طبيعية يف الس ألف والدة 775الشرعية و غري الشرعية، مقابل 

حالة إجهاض غري شرعية مبعدل  21يف نفس الفرتة تسجيل  م الظروف الصحية املالئمة، كما متنعداإ علي أيدي قابالت أو أطباء غري مؤهلني، يف ظل
 11,3والدة، منها  حالة 100حالة إجهاض يف كل %  10,5سجيل نسبة تشري إحصائيات الدرك اجلزائري إيل ت و عمليات يف شهر واحد 3

إيل الطرق  و حسب ذات التقرير يصعب حتديد نسبة اإلجهاض يف اجلزائر بالنظر .اجلزائرية القرىيف األرياف و %  9,9مقابل  الكربىحالة يف املدن 
رجال  11خالهلا توقيف /حاالت إجهاض، و مت  7مت تسجيل  2008سنة  رب منففي الفرتة املمتدة بني يناير و نوفم. غري الشرعية اليت جيري فيها
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األفعـال  ةأن اجلاين ميـارس عـاد ثبت إذ" نصت عل أن  اليت 305كما شدد املشرع العقوبة يف املادة         
فتضــاعف عقوبــة احلــبس يف احلالــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل ، ع.مــن ق 304املــادة  املشــار إليهــا يف

  ".األقصىاحلد  املؤقت إىللسجن ا وترفع عقوبة
  .96سنة إىل احلد األقصى 20 إىل 10ضى اإلجهاض إىل املوت ترفع عقوبة السجن املؤقت من فإذا أ -

مـن قـانون العقوبـات تقضـي بـاحلكم علـى اجلـاين بقـوة القـانون بـاملنع  311يف كل األحوال فـإن املـادة         
ألمـراض ات العموميـة أواخلاصـة للتوليـد أو أو أداء أي عمـل بأيـة صـفة كانـت يف املؤسسـ ،من ممارسة أي مهنة

  .97الوالدة النساء مثل املستشفيات والعيادات ودور
 306املـــادة  حيــث أنمـــن  306خيتلـــف عــن حكـــم املــادة  311وجتــدر اإلشــارة إىل أن حكـــم املــادة         

 ،بــاملنع مــن ممارســة أي مهنــة 311يف حــني تقضــي املــادة  ،تقضــي حبرمــان اجلــاين مــن ممارســة مهنتــه فحســب
حـني تطبـق  شـاهم، يفبـاء ومـا األط على ةصور قم 306املادة  كما أن.أداء أي عمل يف املؤسسات العامةأو 

بقــوة  يكــون 311تطبيــق حكــم املــادة  إنمث  ،رتكــب جرميــة ذات صـلة باإلجهــاضإمــن علــى كــل  311املـادة 
وجيــوز احلكــم علــى اجلنــاة باحلرمــان مــن " بنصــها جــوازيالفقــرة الثانيــة  306القــانون يف حــني أن حكــم املــادة 

   ."عن جواز احلكم عليم من املنع من اإلقامة فضال 23يف املادة ممارسة املهنة املنصوص عليه 
لوقــوع جرميــة اإلجهــاض أن تظــل األم احلامــل علــى قيــد احليــاة بعــد ارتكــاب تلــك  املشــرع يشــرتط الو         

وتكــون النتيجــة املرتكبــة عــن الفعــل  ،فمــن املتصــور أن يكــون فعــل اإلجهــاض هــو فعــل قتــل احلامــل ،اجلرميــة
فيسـأل  ،فـإذا تـوفر القصـد اجلنـائي نكـون أمـام جـرميتني ،اء احلمل يف نفـس الوقـتاألم وإ الواحد إاء حياة

  .98الفاعل عن القتل واإلجهاض يف نفس الوقت

                                                                                                                                                               

األجنة يف  ىحاالت اإلجهاض فيتم العثور عل باملائة من 95و يف .رتكام جنحة اإلجهاضإبتهمة  سنة 40و 18أعمارهم بني  ترتاوح(نساء  5و
 .ذه اجلرميةإيل املتهم الرئيسي يف ه احملققني الوصول ىيسهل عل ال املزابل، حيث

 . قانون العقوبات من 304وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من  املادة   - 96

حــدي اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف هــذا القســم يســتوجب بقــوة القــانون احلكــم بــاملنع مــن إكــل حكــم عــن " مــن قــانون العقوبــات  311نــص املــادة  - 97
العيــادات أو دور الــوالدة أو يف أيــة مؤسســة عموميــة أو خاصــة تســتقبل عــادة نســاء يف حالــة محــل عمــل بأيــة صــفة كانــت يف  يأ ممارســة أيــة مهنــة أو أداء

  ."جرأبغري  وجر أأحقيقي أو ظاهر أو مفرتض وذلك ب

  :ومها يفرق الفقه القانوين بني حالتني للقتل الناتج عن اإلجهاض بسبب اإلمهال واإلجهاض – 98
  .بسبب اإلمهال املوت إىلاملفضي  اإلجهاض الرضائي للمرأة: األوىلاحلالة  

، أمـا لـو كـان إجهاضـها كانت هـي الـيت أجهضـت نفسـها بنفسـها إنوفاة املرأة عندئذ تسقط العقوبة عنها نظراً لوفاا  إىلأفضى فعل اإلسقاط  إذا     
هــو الــذي غــرس هــذه الفكــرة يف  أوعلــى طلــب منهــا  الشــراب بنــاء أونــوع معــني مــن الطعــام  أوبواســطة الغــري وبرضــاها كمــا لــو قــام بإعطائهــا أدويــة معينــة 

ات وفاا ، عندئٍذ تشدد العقوبة  حبق الغري وان كان قريباً هلا وهذا ما قرره القانون العراقي واليمين واجلزائري ومشروع قـانون العقوبـ إىلخميلتها وأدى ذلك 
الليــيب واألردين والســوري  وانني، باســتثناء القــالعــريب املوحــدالعربيــة والقــانون اجلزائــي الفلســطيين والقــانون اجلزائــي املوحــد لــدول جملــس التعــاون لــدول اخللــيج 

  .  موا إىلن أدى فعله إالذي يتوىل إجهاضها بأحكام ختفيف العقوبة حىت و  ول الشخص القريب للمرأة واللبناين الذين نصوا على مش
  .بسبب اإلمهال لموتلرضائي للمرأة املفضي لااإلجهاض غري : لثانيةاحلالة ا  
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ـــإذا كــان اإلجمــن كجــزاءات  عقابيــة أفقــد قــرر املشــرع تــدبري  ،ــال احلمايــة اً وتوســيع         هاض مــن قبــل ـ
أو مت  ،ه الطبيني وطلبة الطب مبختلف فروعـه وختصصـاتهالقابالت، جراحي األسنان وشب الصيادلة، األطباء،

احلكم علـى اجلـاين عـالوة علـى العقوبـات املنصـوص عليهـا يف املـواد  306جتيز املادة  ،بتدبريهم أو مساعدم
ة املنصــوص عليــه يف هنــاملقتضــاء بتــدبري مــن تــدابري األمــن يتمثــل يف حرمانــه مــن ممارســة إلعنــد ا 305 و304

أن هــذا الــنص يتعــارض مــع إحالتــه إذا قصــد املشــرع نــص  إال .واز احلكــم بــاملنع مــن اإلقامــةمــع جــ 23املــادة 
  .ع فهي ملغاة.من ق 23 املادة
طالبة أو  ،جراحة أسنان وصيدلية، أ وقابلة، أ و، أوقد حيصل أن تكون املرأة اليت جتهض نفسها طبيبة        

مـن  306ختضـع حلكـم املـادة  لـراجح عندئـذ أـا الشـبه الطـيب، اأو تنتمي للسـلك ال ،يف هذه االختصاصات
للحكـم املنصـوص عليـه  ال أين تأخـذ حكـم املـرأة الـيت جتهـض نفسـها، 99ع.من ق 309وإمنا للمادة  ،ع.ق

 يفهــذه الصــفات ليســت شــرطا متطلبــا  أنذلــك .األطبــاء وأشــباههم فئــةبواخلــاص ع .مــن ق 306يف املــادة 
املـادة اجلرميـة املنصـوص عليهـا ب أركـانينطبـق عليهـا  أي ،احلامـل لنفسـهاة أاملـر  إجهـاضجرميـة  يف املاديالركن 
حالـة تطبيـق نـص املـادة  يفالواجـب توافرهـا ات صـفهذه ال من التأكدعن  ابعيد   .وعقوبتها ع.من ق 309
مـع تـوافر  ع.مـن ق 306احملددين بـنص املـادة  األشخاصالقائم به  اإلجهاضاخلاص بفعل  ع.من ق 306

. بســبب تعاطيهــا األدويــة وغريهــا احلمــل إســقاط إىل حتقــق نتيجــة  واإلرادةالعلــم  يفائى املتمثــل القصــد اجلنــ
 ظـــروف الوقـــائع اجلرميـــةخـــالل د خـــاص أي ذلـــك الـــذي جيـــب إثباتـــه مـــن ـوالقصـــد يف هـــذه اجلرميـــة هـــو قصـــ

                     .وإّال ملا أمكن قيام جرمية إجهاض املرأة لنفسها رتاف املتهمةـعبإومالبساا، أو 
عــدم التصــريح  جمــرد عتــرب أنإنــه أ إال اإلجهــاض خلطورتــه املشــرع قــد عاقــب علــى فعــل  أنوبــالرغم مــن   

  .يليشروط ذلك وفق ما  حتققبالوالدة فعل جمرما من خالل 
   :بالوالدةعدم التصريح   :ثانيا

ع .ق 442لت إىل املادة أحا ، اليتم.ح.ق 61لنص املادة  وخمالفةهإن عدم التصريح حبالة الوالدة 
صـوص عليـه يف اليت جاء يف نصـها أن كـل مـن حضـر والدة طفـل ومل يقـدم عنهـا اإلقـرار املن ،100الثالثةالفقرة 

   .دج 1000إىل 100منوبغرامة  شهرين،إىل   أيام) 10(يعاقب بالسجن من ،احملدد  القانون خالل املوعد

                                                                                                                                                               

قـــام  ن مـــثال  مـــنوفاـــا، صـــارت الوفـــاة عـــامالً مشـــدداً للعقوبـــة حـــىت مـــع تـــوافر ظـــروف التخفيـــف كـــو  إىللرضـــائي للمـــرأة  اإذا أدى اإلجهـــاض غـــري      
نهما فاصل زمين كأن يؤدي فعل كان بي  أورأة ، وسواء أحدثت الوفاة واإلجهاض بنفس الوقت ـبإجهاضها أحد أقارا طاملا كان بدون رضا وقبول من امل

  نبيــل صــقر، ،أنظــر .إســقاط اجلنــني أوالً مث حتــدث الوفــاة بعــد فــرتة مــن اإلجهــاض فــالعربة بــأن يكــون اإلجهــاض هــو الــذي تســبب بوفــاة املــرأة إىلاملــتهم 
  .208-207، ص 2009الوسيط يف جرائم األشخاص، دار اهلدى، اجلزائر، 

  .39السابق، ص املرجع  ،أحسن بوسقيعةأنظر،  – 99

، حيــث نصــت بــههتمــت إ و الــيتاملواثيق الدوليـة بــ مــن قــانون احلالـة املدنيــة جــاء متوافــق وتأكيــد هـذا احلــق املنصــوص عليــه 61نــص املــادة  جنـد أن – 100
  ".إمسا ولده وخيتار له كل طفل جيب أن يقيد فور م"أن على  1966تفاقية الدولية املتعلقة باحلقوق املدنية و السياسية لعام إلمن ا 24/1املادة 
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هـم  ،اص الـذين يتعرضـون هلـذه  العقوبـاتشـخأن األ ،نسـتنتج  م.ح.مـن ق62وبالرجوع إىل املادة 
  اإذباإلضافة إىل األطباء والقابالت فهم مطـالبون بالتصـريح  ،مث األم ،عن التصريح األول ولاملسؤ األب فهو 

 إىلىت حــــاجلزائيــــة  ةترتيــــب املســــؤولي إىلبــــل توســــع األمــــر  ،املــــيالدبتصــــريح  األمومل تقــــم  ،كــــان الوالــــد غائبــــا
والقابالت باإلدالء بالتصريح  لألطباءبالنسبة  الشأنفهم مطالبون كما هو  ،الوالدة االذين حضرو  األشخاص

باإلضــافة إىل أن اجلـــزاء يشــمل حـــىت الشــخص الـــذي ولـــدت األم ، املقــرر قانونـــا إذا مل يقــم بـــه األب أو األم
  .اإلدالء والتصريح حبالة الوالدة لتزامإنتيجة ختلفه عن  ،عنده

بن ميتا وعدم التصريح بوالدته يرتـب إلحىت والدة ا أن اجلزائريعترب املشرع إومحاية هلذا الوضع فقد 
متناع إلإىل توفر عنصر ا ةاجلرمية، باإلضافلقيام  اشرطالوالدة  رحضو  نأل ،اجلزائية ملن حضر الوالدة ةاملسؤولي

  .101م.ح.من ق 61أيام من الوالدة طبقا لنص املادة  5أو عدم التصريح بامليالد خالل 
النـوع مـن اجلـرائم  هـذا أنعتبـار إل ،مأن املشرع مل يشرتط القصد اجلنائي يف هذا النوع من اجلرائ إال
ذ البيانــات خــأبعــدم قيــام اجلرميــة إذا مل يتضــمن التصــريح  لألخــذجتــه املشــرع كــذلك إو  ،بســيطة ةيشــكل خمالفــ

  .رميةان اجلبالرغم من توافر أرك ،مثل هوية األم م.ح.من ق 63املادة  يفاملنصوص عليها 
مشــل حــىت وإمنــا التصــريح بــالوالدة  معــد عــلإذ مل يقتصــر جترميــه لف ،وقــد وســع املشــرع جمــال احلمايــة

  .والدة املولودكسلوك الحق ل  وطمس شخصية املولود إخفاءحماولة 

                                                   
يصــرح باملواليــد خـالل مخســة أيـام مــن الــوالدة إىل ضـابط احلالــة املدنيـة للمكــان وإال فرضــت "  علــى أنـه املدنيـة ةالــمـن قــانون احل 61املــادة تـنص   - 101

  .الفقرة الثانية من قانون العقوبات  442العقوبات املنصوص عليها باملادة 
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   :عمداجريمة طمس هوية المولود الجديد  :ثالثا
تقــع علــى الطفــل  الــيتوكات املاديــة هــو املعاقبــة علــى بعــض الســل الغــرض مــن جتــرمي هــذا الفعــل إن

فمجــال احلمايــة هــو .شخصــيته إثبــاتســبيل  يفوتكــون نتيجتهــا احلتميــة املســاس حبالــة نســبه ووضــع العراقيــل 
 احلقيقــيواحــد وهــو حرمــان الطفــل مــن نســبه غــرض  إىلتــؤدى  والــيت.نفســه مــن األفعــال الواقعــة عليــه طفــلال

ع الـيت .ق 321يف املـادة ع اجلزائـري علـى هـذا الفعـل قد عاقـب املشـر و  .102شخصية غري شخصيته وإعطاؤه
  :هلذا الفعل 103ضعنيميزت بني و 

) 16(ويتعلــق األمــر بالقاصــر غــري املميــز الــذي مل يبلــغ ســن السادســة عشــر  :حــيإخفــاء نســب طفــل / أ 
  :أركانويتكون هذا الفعل من أربعة 

 و، أأو إخفـاءه ،نقـل الطفـل تتمثـل يف  أشـكاليأخـذ أربـع  والـذي  ادياملعمل وهو ال :األولالركن         
ويتـــوافر الســـلوك  ، األخـــريةمل تضـــع بغيـــة نســـبه هلـــذه  مـــرأةإلأو تقدميـــه علـــى أنـــه ولـــد  آخـــر،ســـتبداله بطفـــل إ

 إليهــــاكـــان يهـــدف   الــــيتوحقـــق النتيجـــة  األعمـــالعمـــل مـــن هــــذه  أيقــــام بـــ إذا، اجلـــاينحـــق  يف اإلجرامـــي
 إخفـــاء وأمت علـــى صـــورة نقـــل  الـــذي اإلجرامـــية بـــني الســـلوك تتـــوافر الرابطـــة الســـببي أنفيجـــب ، 104بالـــذات

ونعتـرب رابطــة  ،أن يكـون بينهمــا عالقـة الســببية  أي ،والنتيجــة الـيت حتققــت ،تقـدمي الطفــل للغـري أواسـتبدال أو 
  .السببية قائمة إذا كانت النتيجة اليت حصلت حمتمال توقعها

لكــي تشــمل  ،خــالل الصــور الــيت ســردها نه، مــفاعلــجتــاه إرادة املشــرع إىل تثبيــت اجلــرم علــى إونــرى 
 عالقـــة الســببية قائمــة إذا كانــت النتيجـــة عتــربإانــه إىل  ةباإلضــاف مايــة،مشـــمول باحلكــرب جمــال أهــذه الصــور 

شـرتط فيهـا إ والـيت اجلزائيـة ةلتطبيـق القواعـد العامـة يف ترتيـب املسـؤوليخـالف ، ةمؤكـد تحمتمل وقوعها وليسـ
   .تأكيد حصول النتيجة

ــــركن          ــــال ــــدة وضــــعت  :انيـالث ــــا،وأن الطفــــل ولــــد  محلهــــا،إثبــــات أن الوال ــــه مل يســــلم  حي ن لــــه ملــــوأن
   .فعلى الوالدة تقدمي شكوى و أن ثبت بأا ولدت طفال و أنه ولد حيا .بهاحلق يف املطالبة 

دم بغيــة عــب أن يكــون هــذا العمــل مــن شــأنه أن يعــرض نســب الطفــل للخطــر جيــ :الــركن الثالــث        
  وىف حالة ما إذ مت نقل الطفل أو إخفائه أو استبداله بطفل  نسبه،التحقق من شخصيته وبالتايل إخفاء 

مـن 326هـذا اـال املـادة  يفتطبـق  إذفال جمال لقيام اجلرمية  ،نسبه يقية أيدون إخفاء شخصيته احلق ،أخر
هـذا األسـاس ال تقـوم هـذه اجلرميـة و علـى الذي هو جمـال احلمايـة، األمر هنا يتعلق بالنسب  ألن .105ع.ق

                                                   
  .251 ص،، )ن س د( ،بريوت دار إحياء الرتاث العريب، ،3وسوعة اجلنائية، الد جندي عبد امللك، امل، أنظر - 102

 .65ص  ،السابق عاملرج ،حممد صبحي جنم ،أنظر - 103
 د( ،لبنـان ،بـريوت، منشـورات احللـيب احلقوقيـة ، 7و 6الـدين ،موسـوعة قـانون العقوبـات العـام واخلـاص ،ترمجـة لـني صـاحل مطـر ،رينه غـارو ،أنظر - 104
 .237 236ص ، )ن س

 .188-187 ص، املرجع السابق، أحسن بوسقيعة ،أنظر - 105
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مل  هـي مـرأة أـا ولـدت طفـال وإتصـرح  يف حالة التصريح الكاذب للحالة املدنيـة بنسـب طفـل خيـايل، كـأن
    .106ال تتحققفتلد أصال، هنا نكون أمام التصريح الكاذب أما اجلرمية األخرى 

علــــــى النيابــــــة العامــــــة  و .يــــــاةللحجيــــــب أن يكــــــون الطفــــــل قــــــد ولــــــد حيــــــا وقــــــابال  :الــــــركن الرابــــــع        
إذا مل تثبــــــت ذلــــــك فنكــــــون أمــــــام جرميــــــة أخــــــرى هــــــي عــــــدم تســــــليم جثــــــة طفــــــل، و ال  إثبــــــات ذلــــــك و

حتــــدثت عــــن الطفــــل كمــــا ال يهــــم إن  321يشــــرتط أن يكــــون الطفــــل حــــديث العهــــد بــــالوالدة ألن املــــادة 
  .107كان الطفل شرعيا أو غري شرعي

أي أو صــورة  ألي احلمايــةمــن خــالل توســيع جمــال  تأكيــدها يف رغــب املشــرع الــيتذا كلــه للحكمــة وهــ        
نتمـاء الفـرد منـذ طفولتـه إىل أسـرة هـو أمـر مهـم يف إمـع أن  .ووضـعه وحىت صفة الطفل املاديشكل للسلوك 

املســاس بنمــو  إىلفــأي مســاس بنســبه وفــق تلــك الصــور يــؤدى حتمــا . 108نفعــايلإلســتقراره النفســي ومنــّوه اإ
   .ايلنفعإلالطفل النفسي وا

طـرق أو  أفعـالاجلرمية تتكون من  أنومبا .علم عن  اجلاينرتكبه إهلذا الفعل مىت  اجلنائيويتوفر القصد         
، فالقصـد س بنسـب هـذا الطفـلا املسـاأومـن شـة  ةبـالوالدعلى شخص طفل حديث العهد  خمتلفة ترتكب

 أنفال ميكنـه ومىت كان لديه هذا العلم . قصد املادية عن األفعالهذه  اجلاينرتكب إيعترب متوفرا مىت  اجلنائي
   .109رتكبهإ الذي املادينتيجة حتمية للفعل  ألنهيلحق هذا النسب  الذيجيهل الضرر 

 . ع.ق 321وهذا الفعل املنصـوص عليـه يف الفقـرتني الثانيـة والثالثـة مـن املـادة  :الطفلعدم تسليم جثة / ب
يقصــد محايــة  وإمنــا ال يكــون لــه نســب؛ يولــد ميتــا الــذيالطفــل ، الن األنســاببصــيانة واألمــر هنــا ال يتعلــق 

 ،110الـيت يشــتبه فيهـا ويتعـذر إثباــا فالـاألطـالعقـاب علـى حــوادث قتـل ضــمان  بـاألحرى أوشـخص الطفـل 
  .صورتني يشمل جترمي  هذا الفعلو 

، أخفــييكــون الطفــل قــد  وصــورة ذلــك أن :حيــاإذ لــم يثبــت أن الطفــل قــد ولــد  :الصــورة األولــى        
وال يهـم  جلرميـة مبجـرد إخفـاء جسـم الطفـلاع إذ تقـوم .مـن ق ةالفقـرة الثانيـ 321ما أشارت إليـه املـادة  اوهذ

                                                   
 اجلزائــــر، معهــــد القضـــاء، ،13الدفعـــة  ،القضـــاة غـــري منشــــورة ألقيـــت علـــى الطلبــــة حماضـــرات، القـــانون اجلنـــائي اخلــــاص ،أحســـن بوســــقيعة أنظـــر، - 106

2003/2004.  

 .170ص املرجع السابق،  ؛...الوجيز ،أحسن بوسقيعةأنظر،  -107 

وقد جاءت أهم االعرتاضات على مضمون الوثيقـة يـدعو إىل  ،"عامل جدير باألطفال"على وثيقة األمم املتحدة اليت كانت بعنوان مبناسبة التعليق  - 108
تصــبح مرجعيــة  يف الوثيقــة تكــاد تكــون معدومــة حبيــث" األســرة"إضــافة إىل أن كلمــة  ،متكــني الطفــل بشــكل ينــايف فطرتــه وخيرجــه كليــاً عــن ســلطة الوالــدين

 .http:// www.eyoon.com ،29/09/2009،دبحليلى أمحد األ، مقال ختفاء دور األسرة يف حياة الطفلإما يعين  ،الطفل هي الدولة نفسها

   
  .256 ص، ،املرجع السابقجندي عبد امللك، ، أنظر - 109

  .257 ص،نفس املرجع، دي عبد امللك، جن، أنظر - 110
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الـيت ميحـو اجلرميـة  ال املتـأخرن هـذا الفعـل ألوضـعت فيـه جثتـه،  الـذيعـن املكـان  اجلـاينيرشـد  أنبعد ذلـك 
  .متت

علـى طفـل ولـد ميتـا ممـا  اإلخفـاءيقـع  أنيشـرتط : اـإذا ثبت أن الطفل لـم يولـد حيـ :الصورة الثانية        
   .وتقوم اجلرمية إذ أثبت اجلاين أن الطفل ولد ميتا معه عدم التسليم  يتحقق

رتكاب الفعـل إلتكوينها جمرد  ىفال يكف. الفاعللدى اجلنائي وجود القصد ويشرتط لتكوين اجلرمية 
  .111لطفل وهو عامل بذلكوالدة ا إخفاءيتعمد الفاعل  أنيشرتط  وإمنا ،املادي

 ،صور السلوك املاسة بشخصـية الطفـل حماولة منه جترمي كل -تنيالصور  اتنيمن خالل حتديده هل - املشرع إذ
 و، أالســلوك جنايــة رعتبــار صــو إب .ملقــرر لــذلكاتنــوع اجلــزاء إذ  ،حلمايــة للطفــلاحتديــدها وتــوفري  مــن خــالل

  .112الفعلختالف درجة جسامة إأو خمالفة ب ،جنحة
  : متناع عن تقديم النفقة المقررة قضاءإلجريمة ا :ابعار 

بــنفس أركــان جنحــة ، تعتــرب هــذه اجلرميــة قائمــة إذ ،ع.ق 331وهــو الفعــل املنصــوص عليــه يف املــادة 
فقد جعـل املشـرع نفـس العقوبـة املقـررة علـى اجلـاين  ،كتفضيل ال احلمايةو  ،عدم تسديد النفقة املقررة قضاء

لنفقــة املقــررة قضــاء إلعالــة زوجتــه نفســها عقوبــة املمتنــع عــن تقــدمي النفقــة املقــررة إلعالــة املمتنــع عــن تقــدمي ا
مــن 331طبقــا لــنص املــادة  وبالتــايل يف نفــس درجــة احلمايــة، ،نفــس الدرجــة يفعتبــارهم إكلــه ب  ذاوهــ ،األبنــاء

ن  إيف حق املتهم حـىت و  تبقى اجلرمية قائمة "والقاضي بأن  جتهادهاإع، وهذا ما كرسته احملكمة العليا يف .ق
كـــان األبنـــاء يعيشـــون حتـــت كفالتـــه ذاك أن النفقـــة الغذائيـــة واجبـــة الـــدفع للوالـــدة الـــيت متـــارس احلضـــانة علـــى 

  113".األطفال مبوجب حكم مدين
التقاضي يف دعوى عدم تسديد النفقـة املقـررة للمحضـون بصـفته بل قررت احملكمة العليا مبنح صفة 

رفـع دعـوى عـدم  يف احلاضـنةم لـأل ةوال مصـلحنه الصـفة أ املبدأ يفجاء  إذا 114بعد بلوغه سن الرشد ةمباشر 
    .تسديد نفقة البنت بعد بلوغها سن الرشد

بلــغ ســن  إذا األبنــاء إلعالــةقضــاء املطالبــة مبــا هــو مقــرر  يفيعكــس نــوع احلمايــة اخلاصــة  املبــدأفهــذا 
اجلزائيــة  اإلجــراءاتمكــرر مــن قــانون  337 املــادة ألحكــامالتقاضــي بتقــدمي الشــكوى طبقــا صــفة  مبــنحالرشــد 

 جنحــةجــل أشــخص مــن  إدانــةميكــن ال"  بأنــه اقــررت احملكمــة العليـ إذ. احملكمــة أمــاموتكليـف املــتهم مباشــرة 
غـت سـن الرشـد وليسـت لب احملضـونة أن حـني يف احملضـون أمعدم تسديد النفقة بناء علـى شـكوى مـن طـرف 

                                                   
  .260، ص املرجع السابق جندي عبد امللك،، أنظر - 111

  . 49، ص 1981 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية،3 رمسيس نام،  النظرية العامة للقانون اجلنائي، طأنظر،  - 112

  .232 ص، 4عدد ،2003، الة القضائية، 144741ملف رقم  ،1998/ 17/02 ج،.، غ احملكمة العليا أنظر، -  113
 .366 ص، 2دد ع ،2003، الة القضائية، 269321ملف رقم ، 2002/ 02/07 ج،.غ ،احملكمة العليا ،أنظر -  114
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ــــأل مــــن  459واملــــادة  ج.ا.مكــــرر مــــن ق 337 خرقــــا للمــــادةحــــدث ذلــــك فيعــــد  وإذ ةحم الصــــفة واملصــــلل
  .115"م.ا.ق

شـرط لقيـام اجلرميـة ألجـل مباشـرة املتابعـة  أهمبالنفقة  ويلزميقضى  قضائيويعد وجوب توافر حكم 
تكـــون حســـب القـــدرة ، علـــى فرعـــه األصـــلواجبـــة مـــن ال النفقـــة أنعتـــربت احملكمـــة العليـــا إ دفيهـــا وقـــاجلزائيـــة 

 -احلفيـد -القرار املطعـون فيـه قضـى بالنفقـة للولـد أن " قرارالحد األوجه املثارة بأيف  جاءماهذا و ، حتياجإلوا
دخل سـوى  أيالطاعن جتاوز سن السبعني من العمر وليس له  أنمع  أ.من ق 77 املادة أحكام إىل استنادإ

 نضـدها مـاملطعـون  نإمـع ، املعيشـية هلسد حاجياتمل تكن كافية  اليتاملنحة الزهيدة للتقاعد  نما يتقاضاه م
  .وهو ما يعيبه مبا يستوجب نقضه .ضيق من العيش يفليست فهي  وبالتايلبتجارم املزدهرة  أغنياءقوم 

 لألبفرض النفقة على اجلد  يفستند إاهر من احليثيات قد ظالقرار املطعون فيه على ما هو  إن لكن حيث
علــى  األصــولنفقــة  أنرتــب معاشــه يكفيــه طاملــا م أنمــن  يتحقــق أندون أ .مــن ق 77مــا توجبــه املــادة  إىل

القرار املطعون  أن إال لألباجلد  أو مأللحسب القدرة واالحتياج ودرجة القرابة سواء بالنسبة  الفروع تفرض
  .116"تطبيق القانون يف أأخطنه يكون قد إيناقش ذلك ف أنه قضى بالنفقة للولد دون يف

ايــة للطــرف مح ،اع عــن تقــدمي النفقــة املقــررة قضــاءمتنــإلابعقــاب املشــرع عــن فعــل  هــذا فيمــا يتعلــق 
أن  كــان مــن بــاب أوىل  لــذلك دون عائــل،  حاجاتــهوتلبيــة  يفــرتض عــدم قدرتــه علــى حتقيــق  الــذيالـدائن ــا 

  .على جرمية ترك األسرةعاقب املشرع ي
   :األسرةجريمة ترك مقر :خامسا

 األبناءرعاية  ةمسؤوليزوجته  الً مأسرته حمُ ر جأحيانا يقوم الزوج زيادة عن جرم عدم تسديد النفقة 
جتـرمي  إىللـذلك فقـد عمـد املشـرع  117الواليـةيعد من واجباته املرتتبـة عليـه مبوجـب  الذيلتزام إلهذا ا، القصر

 كحمايــة 118ميليهــا عقــد الــزواج الــيت ،واألدبيــةلتزامــات املاديــة إلعــن ا والتخلــي ةمــربر للزوجــري غــكــل هجــر 

                                                   
 .367 ، ص2، عدد 2003الة القضائية،  ،أنظر -  115

 .343-338 ص، 2، عدد 2004ضائية، قلة ال، ا264458 ملف رقم، 2002/ 03/07 ،ج.غ، احملكمة العليا ،أنظر -  116
مـن قـانون العقوبـات تتحـدث عـن سـقوط حقـوق  6الفقـرة  1مكرر 9وجند املادة  " الوالية" إمنا توجد ال يوجد سلطة أبوية يف القانون اجلزائري و  - 117

 النصـح طريـق عـن وتأديبـه وتربيتـه بالقاصـر العنايـة تتضـمن الـنفس علـى الواليـة أن" النبهـان روقافـ حممـد األسـتاذ يقـول هذا ويف كلها أو بعضها؛  الوالية

؛ وقــد كــان املشــرع يشــري إىل تــدبري ســقوط حقــوق الســلطة 92 ص ،املرجــع الســابق ،...مصــلحة احملضــون محيــدو زكيــة،تشــوار  ،مشــار إليــه يف " والتوجيــه
منه قبل أن تعدل األوىل وتلغى الثانية، فأدرج حكمه ضـمن  24من قانون العقوبات، مع تفصيل حكمها يف املادة  19األبوية كلها أو بعضها يف املادة 

مكــرر مــن قــانون العقوبــات الفقــرة األخــرية  337يليــة مبســمى احلقــوق العائليــة، ومــن تطبيقــات هــذه العقوبــة مــا جــاء يف املــادة منــه كعقوبــة تكم 9املــادة 
  ". ويتضمن احلكم املقضي به ضد األب واألم فقدان حق األبوة أو الوصاية الشرعية"

  
118 -Cf. DENNOUNI H, L‘évolution des rapports entre époux en droit algérien de la famille, éditions 

Dahlab, 1998, p19-20                                                                                        .    
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يعاقـب بـاحلبس مـن شـهرين "بنصـها .ع.ق 330الفقرة األوىل مـن املـادة عليه يف  ملعاقباوهو الفعل ، لألسرة
  :دج100.000 إىلدج 25.000وبغرامة من ) 01(سنةإىل ) 2(
املادية أو  األدبية التزاماتهويتخلى عن كافة  )2(ملدة تتجاوز شهرين  أسرتهيرتك مقر  الذيالوالدين  حدأ - 1

 .جديبغري سبب  كوذل ،الوصاية القانونية أو األبويةاملرتتبة على السلطة 

 ةالعائليستئناف احلياة إ يفالرغبة  نينبئ ععلى وضع  األسرةمقر  إىلبالعودة  إال) 2(مدة الشهرين عوال تنقط
       .ائية ةبصف

ومينع القانونية  كل حقوقهم 119األسرة أفرادارسة ممل املالءة الفضلىو الركيزة  ويشكل بيت الزوجية
   .شرعي أو جديلسبب إال كل من الزوجني مغادرته على  

 ملـدة تتجـاوز شـهرين،، قر أسرتهملأحد الوالدين  الصادر منرتك ال فعل  تجرمل جاءت هذه املادة إذ
 اية القانونيـة بغـري سـبب جـدي،أو الوصـ املرتتبـة علـى السـلطة األبويـة لتزاماته األدبية واملاديةإعن كافة  متخليا

ســتئناف احليــاة العائليــة إعلــى وضــع ينبــئ عــن الرغبــة يف  ،لشــهرين بــالعودة إىل مقــر األســرةمل تنقطــع مــدة امــا
إذ احلكمــة مــن جتـــرمي هــذا الســلوك مــا يرتتـــب مــن أثــار نتيجــة تـــرك مقــر األســرة والتخلــي عـــن  .بصــفة ائيــة

  .األبويةلتزامات املادية واألدبية الناجتة عن السلطة إلا
 ،حنـراف يف السـلوك خاصـةإمـن  معنويـا،ري املباشر على سـلوك األبنـاء ذلك ال حمالة إىل التأثويؤدى 

ان ـبتعـاد اجلسـدي عـن األسـرة سـواء كـإلووجـود أسـرة مهـددة بأبنائهـا نتيجـة ا .بالتايل تعريض األبناء للخطـرو 
 لكــن هــذا ال يعــين أّن التخلــي عــن مقــر األســرة و مقــر الزوجيــة يف مجيــع األحــوال يعتــرب جرميــة .األب األم أو

تستوجب عقابا ضّد الّزوج، بـل البـد مـن تـوافر جمموعـة مـن العناصـر املنصـوص عليهـا يف القـانون علـى سـبيل 
  . احلصر

ألّن جمـرد تقـدمي  فيشرتط لقيام جرمية ترك مقر األسرة ضـرورة وجـود زواج شـرعي يـربط بـني الـزوجني،
الزوجية دون مربر شرعي ال  مسكن مرأة ضد أي رجل تزعم أنّه زوجها، و أنّه تركها و تركإ يالشكوى من أ
من  330رتكاب جرمية ترك مقر األسرة و متابعته جزائيا مثّ معاقبته وفقا ألحكام املادة إامه بإليكفي وحده 

إثبـات أّن سـجلة يف سـجالت احلالـة املدنيـة، و قانون العقوبات، إّال إذا متكنت من تقدمي وثيقة عقد الـّزواج امل
  .حنالل عقد الزواجإبأّي سبب من أسباب  ينحلا العقد مازال قائما ومل الّزواج الذي حيكمه هذ

جـاء  إذ شرتاط وجود ولد أو عدة أوالد إذ ال تقوم اجلرميـة يف حـق الـزوجني اللـذين ال ولـد هلمـاإمع 
 نلتزامــات األدبيــة أو املاديــة املرتتبــة عــإلنص املشــرع علــى التخلــي عــن ابــ، خاصــة لألبنــاءالــنص ليقــرر محايــة 

                                                   
   .12املرجع السابق، ص علي عبد الواحد وايف،  أنظر، - 119
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و  ،121األمومةة أو دون وجود رابطة األبو  ن الواليةال جمال للكالم عو  .120الوصاية القانونية ة أويلسلطة األبو ا
  .حصرت اجلرمية يف أحد الوالدين ع.ق 330عليه فإن اجلرمية ال تقوم يف حق األجداد إذ أن املادة 

ادة ـالقانونيــة املقــررة يف املــيثــار التســاؤل حــول مــا إذا كــان األطفــال املكفــولني معنيــني باحلمايــة  وقــد
التـزام علـى وجـه التـربع بالقيـام "تعـرف الكفالـة علـى أـا  ،من قانون األسرة 116و أن املادة خاصة  330-1

  ". ...بنهإبولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام األب ب

                                                   
  : حيث إن هناك فرق بني السلطة األبوية والوالية القانونية - 120

، وتعـود يف جـذورها كمفهـوم إىل احلضـارة الرومانيـة، حيـث كـان رب األسـرة ميلـك السـلطة املطلقـة "حكـم األب"تعين يف أصلها اللغـوي :  لسلطة األبويةا 
نفــي علــى كــل مــن حتــت واليتــه مــن البنــني والبنــات والزوجــات وزوجــات األبنــاء، وكانــت هــذه الســلطة حكــًرا علــى الرجــال فقــط، وكانــت تشــمل البيــع وال

وميكــن إدراك .والتعـذيب، وكــان رب األســرة هــو مالــك أمــوال األسـرة وهــو املتصــرف فيهــا، وهــو الــذي يتـوىل تــزويج األبنــاء والبنــات دون إذــم أو مشــورم 
يـت واألمــوال ذاتـه، حيـث كــان يعـين عنـد الرومـان احلقـل والب  Familiaسـتبدادي لسـلطة األب داخـل األسـرة مــن اشـتقاق كلمـة األسـرة إلهـذا التصـور ا

يف الكتابــات احلديثــة لنقــد " األبويــة"وقــد اســتخدم مفهــوم .والعبيــد، أو الرتكــة الــيت يرتكهــا األب والــزوج للورثــة، وبــذلك كانــت املــرأة جــزًءا مــن ثــروة الرجــل 
بويـة يف حتليلـه لـنظم احلكـم، حيـث سـتخدم منـوذج األسـرة األإيف القـرن السـابع عشـر أول مـن " روبرت فيلمر"سيطرة األب داخل األسرة، وكان اإلنكليزي 

كاقرتاب لتحليل الظاهرة " لوك"رأى أن احلكومات املستبدة هي اليت يعامل فيها احلاكم رعاياه كما يعامل الرجل زوجته وأوالده، وهو الطرح الذي انتقده 
الكتابات املاركسية عنـد مـاركس وإجنلـز، كمـا أنـه يـَُعـد  مث شاع بعد ذلك استخدام املفهوم خاصة يف. السياسية، وإن مل يعارض سلطة األب داخل األسرة

تيـار العلمانيـة الـذي رأى يف : ويـرتبط اسـتخدام مفهـوم األبويـة بـالغرب بتيـارين رئيسـني .مفهوماً حموريا يف نقد النسوية لسلطة الرجل وبنية األسـرة واتمـع 
، كمــا  God the Fatherإضــفاء الشــرعية عليهــا، حيــث إن الــرب ذاتــه ســلطوي وأبــوي لتربيــر املمارســة األبويــة للرجــل و  ،الــدين الدعامــة األساســية

كمفهـــوم يقـــرتن يف اســـتخدمه التيـــار املاركســـي يف نقـــد هرياركيـــة اتمـــع والدولـــة، ورأى أـــا كلهـــا أبنيـــة أبويـــة، الدولـــة واالقتصـــاد واألســـرة، أي أن األبويـــة  
تعارض بذلك مع الرؤية اإلسالمية اليت حتكم بالشريعة وتؤمن بوجوب ترتيب لإلدارة السياسـية، واضـعة اإلستخدام املعاصر برفض الدين ونقض الدولة، وي

املرجع السابق،  صاحب عبيد الفتالوي، أنظر، تأريخ القانون،.ذا األمر ضوابط ومعايري ختتلف متاماً عن فهم الرؤية الغربية للدين والدولة على حد سواء
؛ عبـد الـرزاق الســنهوري 62، ص 1973، مطبعـة األزهـر، بغـداد، ةرمي الغـازي، تـأريخ القـانون يف وادي الرافـدين والدولـة الرومانيـ؛ إبـراهيم عبـد الكـ149

  .145 -142، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ص 1الوسيط يف شرح القانون املدين، نظرية اإللتزام بوجه عام ،ج 
  : أما الواليـــة القانونية

يكـون األب وليـا علـى أوالده : " مـن قـانون األسـرة والـيت تـنص علـى مـا يلـي 87الوالية األصـلية لـألب مث األم بعـد وفاتـه وذلـك وفقـا للمـادة فهي ثبوت  
قــانون .../مــن  330وال جيــوز لألبــوين التنــازل أو التخلــي عنهــا، وإال تعرضــا للعقوبــة، املنصــوص عنهــا باملــادة ". القصــر، وبعــد وفاتــه حتــل األم حملــه قانونــا

والوالية شخصية ال تنتقل . العقوبات نتيجة التخلي عن كافة التزاماته األدبية أو املادية املرتتبة على السلطة األبوية، أو الوصاية القانونية وذلك بغري سبب
بلـوغهم سـن الرشـد، أمـا اإلنـاث إىل حـني  إىل الورثة، وتستلزم إنفاق الوالـدين علـى أوالدهـم إذا مل يكـن هلـم مـال، ويكـون ذلـك بالنسـبة للـذكور إىل حـني

: " مـن قـانون األسـرة علـى مـا يلـي 75زواجهن، أما إذا كان لألوالد أموال، فالوالدان ينفقان عليهم يف حدود تلك األموال، ويف هذا الصدد تنص املـادة 
 الـدخول، وتســتمر يف حالـة إذا مــا كـان الولــد عـاجزا آلفــة جتـب نفقـة الولــد علـى األب مــا مل يكـن لــه مـال ، فبالنســبة للـذكور إىل ســن الرشـد واإلنــاث إىل

وتكــون الواليــة شــاملة جلميــع أمــوال القاصــر إال إذا كــان قــد وهــب للقاصــر أو ". ســتغناء عنهــا بالكســبإلعقليــة أو بدنيــة أو مــزاوال للدراســة، وتســقط با
وللويل عموما إدارة أموال القاصر، و التصرف فيها ويكون مسـؤوال . استبعاد والية األب، وال بد من تعيني وصي خاص يتوىل إدار إأوصي له، مع شرط 

علــى الــويل أن يتصــرف يف أمــوال القاصــر : " مــن قــانون األســرة والــيت تــنص علــى مــا يلــي 88عــن ذلــك مســؤولية الرجــل احلــريص علــى أموالــه وفقــا للمــادة 
بيــع العقــار وقســمته،  -: ليــه جيــب أن يســتأذن القاضــي يف التصــرفات التاليــةتصــرف الرجــل احلــريص ويكــون مســؤوال طبقــا ملقتضــيات القــانون العــام، وع

إجيـار عقـار القاصـر ملـدة تزيـد علـى ثـالث سـنوات، أو  -. إستثمار أموال القاصر باإلقراض أو االقـرتاض -. بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة -. ورهنه
 - .بعجــز الــويل أو موتــه أو احلجــر عليــه، أو غيابــهواألم ببلــوغ القاصــر ســن الرشــد، أو األب وتنقضــي واليــة ". متتــد ألكثــر مــن ســنة بعــد بلوغــه ســن الرشــد

  .126 -120، ص1989، 2.عبد العزيز سعد، الزواج والطالق يف قانون األسرة اجلزائري، دار البعث، قسنطينة، ط أنظر، 

 .وما بعدها من قانون األسرة 87املواد  ،أنظر - 121
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 بنـه إالإاألب ب قيـام ،من قانون األسرة نصت على قيـام الكفيـل برعايـة املكفـول 116غم أن املادة ر 
إذ أن  ،فاملشــــمول باحلمايــــة هــــو الولــــد األصــــلي الشــــرعي دون ســــواه ،ع.ق 1-330أنــــه مــــن صــــياغة املــــادة 

مرتتبــة علـــى الســلطة األبويــة و الوصــاية القانونيــة يف حـــني أن  1-330لتزامــات املنصــوص عليهــا يف املــادة إلا
  .122فهي على سبيل التربعمن قانون األسرة  116املنصوص عليها يف املادة  لتزاماتإلا

كون التبين ممنوع شرعا   1-330املادة بحلماية املقررة ا يف جمالال يدخل  املتبين فهوالطفل  وضع أما
قـــانون العقوبـــات الـــيت  مـــن 330/1ة كمـــا يفهـــم مـــن نـــص املـــاد  األســـرة، مـــن قـــانون 46قانونـــا وفقـــا للمـــادة و 

  .أن املقصود هم األوالد القصر ،أو الوصاية القانونية "السلطة األبوية"لتزامات املرتتبة عن إلتتحدث عن ا
مـع تـوافر القصـد ، حتقـق الـيتوالنتيجـة  اإلجرامـيتوجـد رابطـة السـببية بـني السـلوك  أنوبالطبع جيب 

 التخلــي ة، نتيجــوأوالده وأســرتهبعائلتــه  رضــر إحلــاق ال إىل وإدراكــه اجلــاين إرادةجتــاه إ يف الــذي يتمثــل اجلنــائي
تفقـدهم و  أحواهلميهـتم بـأمـا إذا كـان الـزوج ينفـق علـى عائلتـه و  ،تقـل عـن شـهرين الة حمددة عنهم ملدة زمني

ينفـي عـن صـاحبها  و األركـانفهذا ما جيعل من اجلرمية واقعـة غـري متكاملـة  عنهم،رغم غيابه  ،السؤال عنهمب
ج ملقــر الزوجيــة و بتــداء مــن تــرك الــزو إو حتســب مــدة الشــهرين  ،لــو كانــت املــدة تتجــاوز الشــهرينو  .العقــاب

  .ضدهلتزاماته العائلية إىل تاريخ تقدمي الشكوى إالتخلي عن 
البد أن يضاف إىل العناصر السابقة عنصر عدم توفر سبب جدي أو  لقيام جرمية ترك مقر األسرةو 

   .123لتزاماته الّزوجيةإشرعي جلعل الزوج يرتك مقر الزوجية أو يتخلى عن بعض أو كل 
 330من املادة  الفقرة األوىلاملادية اليت ورد ذكرها يف  األدبية أو ءالزوجية سوا تلتزاماإلاملقصود باو 

 لتزامات القانونية اليت أوجبها قانون األسرة ضمن تنظيمه حلقوق وواجباتإلمن قانون العقوبات، هي تلك ا
الق اإلسالمية و لتزامات اليت أوجبتها األخإلجتاه أطفاهلما، و أيضا تلك اإو  124جتاه بعضهماإالّزوجني 

  .جتماعية املتداولةإلاألعراف و التقاليد ا
متـوفر لـدى اجلنـائي ن القصـد أل مصـحوبة بـإرادة التقبـل التأويـل عمديـه،ملشـرع هـذه اجلرميـة اوجعل 

ا وملـــدة تتجـــاوز يتخلـــى عمـــدً  يالـــذ "فقـــرة الثانيـــة مـــن قـــانون العقوبـــات بنصـــها 330مـــن نـــص املـــادة  اجلـــاين
  .اإلمهال املعنوي لألبناء األعمال اليت تؤدى إىل  ي املشرع ذا بل عاقب حىت علىومل يكتف .125"الشهرين
   :جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد  :سادسا

الــيت جتــرم أحــد الوالــدين الــذي  ،ع.ق 330وهــي الفعــل املنصــوص عليــه يف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 
خلطـر جسـيم بـأن يســئ أو خلقهـم ، ض أمـنهم أو أحـد مـنهم أو أكثـر ، أو يعـر  ،يعـرض صـحة أوالده كلهـم

                                                   
  .146ص املرجع السابق، ، ...الوجيز ،ةأحسن بوسقيع ،أنظر - 122

 .15ـ  14ص، املرجع السابق، ...عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة  أنظر،  - 123
 .من قانون األسرة حقوق وواجبات الزوجني املشرتكة 36وقد حددت املادة  - 124

 .147 ص ،املرجع السابق ،...الوجيز ،أحسن بوسقيعةأنظر،  -  125
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، أو بـأن ال أو بـأن يهمـل رعـايتهم، أو سـوء السـلوك، رثال سيئا هلم لالعتياد على السكيكون م، أو معاملتهم
وذلــك ســواء كــان قــد قضــي بإســقاط ســلطته األبويــة علــيهم أو مل يقــض ، باإلشــراف الضــروري علــيهميقــوم 

  .دج  100.000إىل  25.000هرين إىل سنة بغرامة من فيعاقب اجلاين باحلبس من ش بإسقاطها،
اجلزائيـة لـألب  ةترتيـب املسـؤولي عن طريق، األبناء ن املشرع محىجند أ ،من خالل قراءتنا هلذا النص

جتماعيــة والنفســية أن جتـــارب إلحيـــث تؤكــد الدراســات ا، ااإلمهــال املعنــوي ألوالدمهــ يف اذين يتســببلــواألم ال
ل يف التنشئة املبكرة تؤسس أمناط سلوك وعـادات وتصـورات تتسـم بالدميومـة، والتـأثري يف التعلم األوىل لألطفا

توجيــه  يف األمهيــةعلــى جانــب كبــري مــن  األســرىن العامــل إوعلــى ذلــك فــ ،126ســتجابات الفــرد عنــد النضــجإ
  .127لتعلق ذلك بظروف معيشته وتربيته حنرافإلحنو ا أوستقامة إلسواء حنو ا األبناءسلوك 

 فـأبواه الفطـرةكـل مولـود يولـد علـى " َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَـاَل ديث احل يف وقد ورد
مهــا  ،اإلحنــراف وبالتــايلمعنويــا  إمهــاهلم إىل األبنــاءهــم عــاملني يــدفع أو  128"ميجســانه  أوينصــرانه  أويهودانــه 
يشمله من صور  أناملشرع  أرادوهذا ما  ،ليمها للطفلسوء تعأو ، لألسرة اخللقييار إلا و األسرى التفكك

الفقــرة الرابعــة مــن  330ملــادة ا يفاملبينــة  اإلمهــال ألعمــالمــن خــالل حتديــده  ،يرتــب اجلــزاء علــى الفاعــل لكــي
  .ع.ق

يعـد وجـود إذ  ،خلطـورة الفعـل وحتديد اجلزاء املقرر لذلك نتيجـة ،اإلمهالرتتبة عن ملالنتائج اخلطرية اف
 ،وتـوجيههم أبنـائهملـق هتمـام خبُ إللزوجني جتعلهما يصـرفان اامستمرة بني  تخصاما رتابطة نتيجةـم غري أسرة

ــ أن أو  ،نتيجــة لــذلك الضــروري فينعــدم اإلشــراف ،أو دائــم الغيــاب ،القراق بينهمــا نتيجــة طــيكــون هنــاك ُف
فيـه،  املعنـويهتمـام إلايفتقـد  الـذي نبـإلبـن، فإلل املعنـوي اإلمهـالنتيجـة  احلـدثعلى  فينعكس ذلك بالسوء

  .لهحد نتباه أإوسط سيئ دون  يفنغماسه إل اجلرمية نتيجة يما يسلك سب نسرعا
 منحرفـاً حـد الوالـدين أيكـون  أنفتكـون صـورته  ،سـوء تعليمهـا للطفـل أو لألسـرة يار اخللقيإلا ماأ

مبتعدا عن القيم  النظاممن قيود خاليا  األسرةكان اجلو العام داخل   أو ،ممارسا للرذيلة أو ،للسكر اسيئ ومثال
كـرب ضـمانة أفألجـل ذلـك قـرر املشـرع جـزاءات  لتـوفري  ،129لـدى األبنـاء ن ذلك يصبح كله ديدناً إية فالروح

  . األسرة ءعلى نش، إجراميةملا يشكل ذلك كله من خطورة  حلماية األبناء من إمهاهلم معنويا

                                                   
  .166 ، ص1988جتماعية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، إلمنو شخصية الفرد واخلربة ا، قيس النوريأنظر،  -  126

127- 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 . 

 .25، ص 2007، بريوت دار النفائس، ،8الغزايل، إحياء علوم الدين، ج أبو حامد أنظر،  -  128
 .128 ص، 2006، 1جلنائية، دار العلوم، ط علم اإلجرام والسياسة ا، منصور رمحاينأنظر،  - 129
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-72مبوجـب األمـر رقـم  األطفـالسـوء معاملـة  تدخل للوقايـة مـن قد ،املشرع أن إىل اإلشارةوجتدر 

1972فرباير  10املؤرخ يف  03
  .املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة املعرضني للخطر املعنوي، 130

خطــورة أثارهــا و  ر أن هــذه اجلرميــةعتبــاإب، القصــد اجلنــائي لقيــام هــذه اجلرميــةمل يشــرتط أنــه  مــع العلــم
   .ة تقصريه يف أداء واجباته العائليةأن يكون اجلاين واعيا خبطور ، تقتضى حتما

 أســاليبمــن  كأســلوب،  األبنــاء يطبعــه طــابع العنــفجيــل مــن  أينشــ أنهــذه اجلرميــة  أثــار أهــمومــن 
 أيحني يتجه لعالج  التحدياتواجهة الكثري من وهذا يقوده مل، حياته يفقد يواجهها  اليتللمشاكل  احللول

يبــىن نفســيته علــى ذلــك  أن إىل باإلضــافة، ل حاالتــهوذلــك يــنعكس ســلبا علــى كــ، يتطلــب عالجــهموضــوع 
ـــدما ال ،اآلخـــرين إيـــذاء إىل األمـــربـــل يتعـــدى  إمهالـــه يفجتـــاه مـــن كـــان ســـبب الضـــغينة واحلقـــد إ  والســـيما عن
  .131يفهمون حالته ال اآلخرينحني جيد  أوجتاهه  اإلمهاليستوعب دوافع 
اتمــع  أفــرادعامــل اخلــوف والرهبــة مــن  داخلــه يفبــن خيلــق إلل املعنــوي اإلمهــالن هــذا إفــ خــرآوكــأثر 

 املسـتقبلية هتيف سـلوكاحنـراف إلا إىليقـوده رمبـا  الـذيبفعـل هـذا العامـل  ،ختـاذ قراراتـهإ يفسلبا  ذلكفينعكس 
  .وبالتايل تعريضه للخطر

  :للخطرجريمة ترك األبناء وتعريضهم   :سابعا
جتــه املشــرع إىل إقــد و  ع.ق 318ىل إ 314وهــو الفعــل املنصــوص واملعاقــب عليــه مبوجــب املــواد مــن 

  : إعطائها صورتنيخالل  وأركاا منهذه اجلرمية  إبراز
  :ترك الولد أو تعريضه للخطر صورة - أ

دون حاجة إىل البحث عـن احلالـة، الـيت كـان  عن الطفل للتخلي الشكليالرتك هو العمل  أنذلك 
أي  ،تعـــريض الطفـــل يعاقـــب علـــى ن املشـــرعإو  ،132وال عـــن الوســـيلة الـــيت مت نقلـــه بواســطتها ،عليهــا الضـــحية

كما أن القانون حيمي صحة  ،لوالدينالواقع على عاتق ا والتنشئة الرتبيةلتزام إ يناىفعتباره عمال إب التخلي عنه
  .133ويعاقب على تعريضها للخطر فالـاألط

                                                   
سـنة و تكـون أخالقهـم أو  21املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة قد نصت على أن القصر الذين مل يكملـوا  72/03جند أن املادة األوىل من األمر  - 130

 .و املساعدة الرتبوية تربيتهم أوصحتهم عرضة للخطر، أو الذين يكون وضع حيام أو سلوكهم مضرا مبستقبلهم، ميكن أن خيضعوا إىل تدابري احلماية
 .142، ص 1974حممد عاطف غيث، علم اإلجتماع، دار النهضة العربية، بريوت،  أنظر، - 131

  .178  ص، 2006، دار هومة، بوزريعة، اجلزائر، 3 ، ط1 الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، ج بوسقيعة،أحسن أنظر،  -132
لدراسة اإلجتماعية والرتبويـة والنفسـية واحلضـارية واإلنرتبولوجيـة، يف نظرـا للفـرد واتمـع، فعلـى خيتلف معىن الرتبية ومفهومها بإختالف ميادين ا -133

للداللــة علــى جمموعــة األفعـال املتعلقــة مبســتقبله وإســتمراريته، فقــد إســتخدم هــذا املصــطلح لإلشــارة إىل " الرتبيــة " مـر العصــور إســتخدم اإلنســان مصــطلح 
  .رتقاءإلولكن املفهوم املعاصر للرتبية ينحصر يف جمموع األفعال الواعية اهلادفة إىل تكوين اإلنسان، ودفعه حنو التطور وا. اخل.…والزراعة التنمية والغذاء

  .الولد نشأ وترعرع –املال زاد ومنا : َمربُو ) الراٍيب (يَربُوا َربًوا وَربَوا رَاَب : َربَا  :الرتبية لغةو معين 
يلة مدبرة، يقصد ا الكبار إعداد النشئ إعدادا جسمياً وعقلياً وأدبياً وذوقياً وروحيًا، بغرض يئتهم يئة صاحلة ألنفسهم هي عبارة عن وس :إصطالحا
عرفهــا  و. »اللغـوي، وجــدنا أن معناهـا جمـرد عمليــة القيـادة والتنشـئة  éducation""إذا رجعنـا إىل أصـل كلمــة تربيـة «  جـون ديــوي :ويقـول. وـتمعهم

والرتبيــة هــي مســاعدة اإلنســان يف إعــداد نفســه جســمياً . »الرتبيــة هــي الرتقيــة جلميــع أوجــه الكمــال الــيت ميكــن ترقيتهــا يف الفــرد «  :kant.ويــل كــانطإمان
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حرمـان القصـر ميـة جبر  إرتبـاطفلها من حيث تشابه أركاا،  نيتهذه اجلرمية وثيقة الصلة جبرميتني أخري
، كمـا تـدخل أيضـا ضـمن اجلــرائم ع .مـن ق 269بـنص املـادة مـن العنايـة والغـذاء املنصـوص واملعاقـب عليهـا 

        تنيا باملادماملنصوص عليهوتتوسط جرمييت عدم تسليم الطفل وحتويله  .املوجهة ضد رعاية الطفل
  .ع.قمن  328و  327 

بـالنظر ويتحـدد هـذا الشـرط مـن خـالل اجلـزاء املقـرر  لمـرتوكأن يكون التـارك أبـا أو أمـا لط  رت شي و
 314 يشـرتط لتطبيـق املـادة إذ ،تـرك الطفـل يف مكـان خـاليكـون ن أباإلضـافة إىل  ،لصلة اجلاىن بـاىن عليـه

واملكــان اخلــال هــو املكــان الــذي ال يوجــد فيــه  -مكــان خــال قصــد الــتخلص منــه يفتــرك الطفــل ، ع.مــن ق
  .أو اخلطر الذي ميكن أن يعرتضه ،أو إسعافه من الضرر ،مبا حيقق عدم مساعدته -ادةالناس وال يطرقونه ع

مل تعتــرب مكــان تــرك الطفــل ســواء يف  ،مــن قــانون العقوبــات 314يــرى أن املــادة  بعــض الفقــهإال أن 
أو  ،تشديدبال ةـثر يف العقوبؤ انية تـروف مكـرد ظجم ان اجلرمية، بل هيـأو ركنا من أركمكان خال أم  ال شرطا 

من قـانون العقوبـات الـيت تعاقـب علـى  316وهذا ما تؤكده املادة  ،134بالتخفيف وال أثر هلا على قيام اجلرمية
ولكـن بعقوبـات أخـف مـن تلـك املقـررة يف املـادة  ،ترك الطفل وتعريضه للخطر يف مكان غري خال مـن النـاس

  .م للخطر يف مكان خال من الناسمن قانون العقوبات اليت تعاقب على ترك األطفال وتعريضه 314
عتمـاد القصـد إالعامـة ب وخروج عن القاعـدة ،اجلنائيم هذه اجلرمية البد من توافر القصد انه لقيأمع 

ـــنائي   ن النتيجــة املرتتبــة عــن الفعــل هــي املعيــار احملــدد لدرجــة أعتــرب املشــرع إفقــد  ،كمعيــار لتحديــد العقوبــةاجلـ
ومــا ، رتكــاب اجلرميــةإلإذ يتحـدد اجلــزاء حبســب الظــروف املكانيــة ، اجلرميــة نظــر لطبيعــة هــذا النــوع مــن ةالعقوبـ

وال يقتصر التجرمي على صـورة الـرتك بـل يشـمل التجـرمي فعـل .وصلة اجلاين باين عليه، يرتتب عنها من نتائج
  .التحريض على ذلك

  التحريض على التخلي عن طفل صورة  – ب

بـــذلك مشلـــت احلمايـــة و ، للتخلـــي عـــن أوالدمهــاالوالـــدين تعاقـــب علـــى حتــريض  320كمــا أن املـــادة     
وهي وجـه  يف محل الغري على ترك الطفل وتعريضه للخطر، اجلرميةتتمل هذه و  التحريض،حىت أعمال  ةاجلنائي

                                                                                                                                                               
العباسي، الرتبية اإلبداعية يف أنظر، عيسى . جتماعيةإلوعقلياً وخلقياً إعداد جيعله مؤهال للقيام باملهام اليت تنتظره يف احلياة و التالؤم مع البيئة الطبيعية وا

  .12 -11، ص 2006ظل املقاربة بالكفاءات، دار الغرب، وهران، 
ي، فالرتبيـة لفظة التنشئة فتعترب من أهم العناصر اإلجتماعية الرتبوية، بل إن لفضة التنشئة يف املفهوم الرتبوي هي صلب الرتبية ومعناها اإلصـطالح أم    

  .جتماعية يف العملية التعلّمية والتعليميةإلالصلة بني املرادفني للرتبية والتنشئة تعطي أمهية بالغة للتنشئة ا وهذه. هي التنشئة والتنمية
هـا، وسـنن حياــا، فالتنشـئة هنـا هـي تربيـة الفـرد وتعليمـه وتوجيهــه وتثقيفـه، واإلشـراف علـي سـلوكه وتلقينـه لغـة اجلماعــة الـيت ينتمـي إليهـا وتقاليـدها وأعراف

 -التنشـئة اإلجتماعيـة ماهيتهــا أنظــر، الـزبري بـن عـون،.ملعايريهـا وقيمهـا والرضـا بأحكامهـا، وتطبيعـه بطبــاع اجلماعـة احمليطـة ومتثيلـه سـلوكهم العـام واخلضـوع
     //:www educa_un.http ،موقع األنرتنت 05/11/2009، سساامؤ  -نظرياا

  .182، ص السابق املرجع ،... الوجيز أحسن بوسقيعة، أنظر، - 134
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 من أوجه التحريض وتشكل جرمية يعاقب عليها القانون بصفة مستقلة، كما يعاقب علـى الفعـل يف حـد ذاتـه
  .للحماية الصورة تشديداجمال هذه  يفدخل عل املشرع حاالت توجت

عـــن طفلهمـــا املولـــود أو الـــذي تمثـــل يف حتـــريض الوالـــدين أو أحـــدمها علـــى التخلـــي ت األوىلاحلالـــة ف    
تمثـل يف احلصـول علـى عقـد مـن الوالـدين أو مـن تف ةالثانيـ حلالـةوذلك بنية احلصول على فائـدة، أمـا ا ،سيولد

وكذا حيازة مثـل هـذا العقـد ، أو الشروع يف ذلك، ن ولدمها الذي سيولداه بالتخلي عأحدمها يتعهدان مبقتض
تمثل يف التوسـط للحصـول علـى طفـل بنيـة التوصـل تف ةالثالث الةستعماله، وأما احلإستعماله أو الشروع يف إأو 

   .إىل فائدة أو الشروع يف ذلك
بـل وسـعها إىل   ،الطفـل فقـط ويالحظ أن قانون العقوبات اجلزائري مل حيصـر ضـحية هـذه اجلرميـة يف

 امعتوهـن يكـون الشـخص أكـ  كـرب السـن أو عاهـة أو بسـبب حالتـه العقليـة لكل عاجز بسبب حالته البدنيـة 
  .اأو جمنون

ال تسلط على األب واألم بسبب ختلي أحدمها عن طفله الصـغري الحظ أن عقوبة هذه اجلرمية ي كما        
إجيابيــا وفعــاال يف دفعهمــا أو دفــع أحــدمها إىل ه دور  يكــون، مهــاوإمنــا تســلط علــى شــخص أخــر غري  ،إىل الغــري

من قانون العقوبات حني نصت علـي  320أشارت املادة  هذا املعىن ىفو  ،هذا الغري فائدةل القيام ذه اجلرمية
  :دج20.000إىل  500شهر وبغرامة من أ ستةيعاقب باحلبس من شهرين إىل :" ما يلي 

ة احلصول نيا املولود أو الذي سيولد، وذلك با على التخلي عن طفلهمكل من حرض أبوين أو أحدمه -1
 .على فائدة

بــالتخلي عــن طفلهمــا الــذي علــى عقــد يتعهــدان مبقتضــاه  أحــدمهاكــل مــن حتصــل مــن أبــوين أو مــن  -2
 .ستعمالهإستعمله أو شرع يف إشرع يف ذلك، وكل من حاز مثل هذا العقد أو  سيولد أو

 ."التوصل إىل فائدة أو شرع يف ذلك على طفل بنيةكل من قدم وساطته للحصول  -3

قيــام وهــى  135تــوافرت شــروطها إذا ،تــدخل دائــرة التجــرمي شــكالأل اجعــل املشــرع بــذلك حتديــد إذ
ودفعهمـــا بشــىت الوســائل واألســـاليب  ،حـــد الوالــدين أو كليهمــاأض وإغــراء شــخص معــني بالعمــل علـــى حتــري

يولد يف املســـتقبل، ويســلمانه لـــه املولــود أو الـــذي ســ ابنهمـــالـــه عــن املاديــة واملعنويــة إىل أن يتخلـــى أو يتخليــا 
وجـــود عالقـــة بنـــوة شـــرعية بـــني الطفـــل  إىل باإلضـــافة ،لغـــريه تســـليما ماديـــا وحســـيا مبقابـــل أو بـــدون مقابـــلأو 

  .وبني أحد الوالدين الذي كان حمال لإلغراء أو التخلي عليه من أجل ختليه عن طفله الصغري ،املتخلي عنه

                                                   
 . وما بعدها 128، ص 2003املتوىل صاحل الشاعر، تعريف اجلرمية وأركاا من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية، مصر،  ،أنظر -135
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صـطناعي إلاإلشارة إىل أن املمارسات اليت مبوجبها تقبل املـرأة محـل طفـل عـن طريـق التلقـيح ا وجتدر
يتعهـد  ،كـان شـكله  بالضـرورة عقـد أيـاً  ن، تتضـم136لـزوجنيأو  ،على أن تتنازل عنه عند والدته المرأة أخرى

لنيــة أو ا ،فعــةمنمــع تــوافر نيــة احلصــول علــى  ،137مبقتضــاه أحــد الوالــدين بــالتخلي عــن الطفــل الــذي ســيولد
وهـــو عنصـــر أو ركـــن معنـــوي ميكـــن لقاضـــي املوضـــوع أن يستخلصـــه مـــن كـــل  ،اجلرميـــة الـــذي يبتغيـــه احملـــرض

  .الظروف واملالبسات موضوع املتابعة
إليهمـا شـخص إىل األم أو األب أو سـعى الوهو ، هذه اجلرمية من الثاينط الشكل و وفيما يتعلق بشر 

ويطلب منه حترير وثيقة رمسية أو عرفية يتعهد فيها بأنه سيتخلى ، اويستكتبهما أو يستكتب أحدمه ،جمتمعني
 ،وينشأ هـذا العنصـر مبجـرد الفـراغ مـن حتريـر الوثيقـة ،بنه الذي سيولد مستقبالإله أو لغريه ائيا عن طفله أو 

وبـني حمـرر  ،قيام عالقة أبوة أو أمومة بني الطفل املتعهد بالتخلي أو التنازل عنـه مـن جهـةشرط  إىل باإلضافة
  .حمررة وثيقة التعهد بالتنازل من جهة أخرىأو 

األبـوين أو أحـدمها وبـني  أن يعرض شخص وساطته بني وهو ، شروط الشكل الثالثأما خبصوص 
 حتصل النتيجـة ملحىت ولو ، وإجناز الغرض املطلوب الظروفويقوم باملساعي املوصلة إىل يئة  ،شخص أخر

يصــاحب فعــل الوســاطة نيــة احلصــول علــى طفــل  نبــأ عاقــب علــى جمــرد الوســاطةاملرجــوة فعــال، ألن القــانون ي
الغايـــة مـــن مـــع حتديـــد  ،أو مميزاـــابقصـــد التوصـــل إىل فائـــدة أو الشـــروع يف ذلـــك دون حتديـــد نـــوع الفائـــدة 

الـذي ديث العهد بـالوالدة أو حتقيق تنازل الوالدين أو أحدمها عن طفله احل ، يف الغالب األعمهي و ، الوساطة
 يفهذه اجلرمية  يفخذ املشرع الشرط املفرتض أ ع، مبغية حصول الفائدة من وراء هذا الغرضيولد مستقبال س

املقــررة يف حالــة أن كــان  وهــي نفــس الغايــة.نفســهعلــى محايــة  بــنإلإمكانيــة امجيــع صــورها وحاالــا وهــو عــدم 
  .كجرمية التحريض على الفسق والدعارة على فساد األخالق معنويا لتحريضا

                                                   
امعة احلفيظ أوسوكني، النظام القانوين لإلنسان قبل والدته، جملة قانون األسرة والتطورات العلمية، خمرب القانون والتكنولوجيا احلديثة، ج ، عبدأنظر - 136

  .30، ص 2007وهران، 

بوعـــــات اجلامعيـــــة اجلزائـــــر، ، ديـــــوان املط1 احلديثـــــة للعلـــــوم الطبيـــــة والبيولوجيـــــة، ط تأنظـــــر، تشـــــوار جـــــيالىل، الـــــزواج والطـــــالق إجتـــــاه اإلكتشـــــافا - 137
  .181 املرجع السابق، ص ، 4 ط ،...الوجيز أحسن بوسقيعة،؛ 116 – 110ص .2001
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  :والدعارةجريمة التحريض على الفسق  :ثامنا
وهــي مــن اجلــرائم  ،138لتحــريض علــى كــل عمــل مــن شــأنه أن يوجــه القاصــر إىل الفســادبــه اويقصــد 

.                             139جتماعي لألسرةإلنيان األخالقي وا، وحتطم الباألقارب مناليت ميكن أن تقع  ،الشنيعة اخلطرية و
وعلى هذا األساس نص القـانون علـى معاقبـة كـل مـن حيـرض القصـر ويـدفعهم علـى ممارسـة الـدعارة 

التاســعة  ايكملــو كــل مــن حــرض قصــرا مل  "ع بنصــها .مــن ق 342 بــنص املــادة كانــتصــورة   ةيف أيــوالفســق 
رتكـب ذلـك إتسهيله هلم وكل من  أوتشجيعهم عليه  أو األخالقفساد  أوعلى الفسق  اإناث أوعشرة ذكورا 

عشـر سـنوات  إىلس سـنوات مـن مخـ بـاحلبسالسادسـة عشـرة يعاقـب  بصفة عرضية بالنسـبة لقصـر مل يكملـوا
 مــن  فــرد هلــذه جلــرائم القســم الســابع مــن الكتــاب الثالــث بــاملوادأو  ، "دج100.000 إىل 20.000وبغرامــة مــن 

  .140ع.من ق 344إىل  342
  :عليه اينعتبار سن إجرمية التحريض على الفسق صورتني ب، تأخذ 342نطالقا من املادة إو 

مـن عمـره تقـوم اجلرميـة  16مل يكمـل  اعليـه قاصـر  اـينكـان إذ  حالة مـا  يفصورة اجلرمية العرضية وتكون  -1
لك بصفة ذتكب ر وكل من ا" ... الشطر الثاين األوىل الفقرةوفق  اوهذ عرضيةحىت ولو ارتكب الفعل بصفة 

  ..".يكملوا السادسة عشرة لقصرمل ةبالنسب ةعرضي
ومل يكمــل ســن التاســعة  ،السادســة عشــر) 16(بلــغ ســن  اية قاصــر كانــت الضــح  إذعتيــاد إلصــورة جرميــة ا -2

صـيل حاصـل صـراحة عليهـا فهـذا حت  نصيـكـان املشـرع مل   وإذ ،جنحة اعتيـاد إىلتتحول اجلنحة ) 19(عشر 
كل من حرض قصرا مل يكمـل التاسـعة عشـرة "بنصها  ،األولشطرها  يفع .من ق342ملا نصت عليه املادة 

رتكب ذلك بصـفة إتسهيله هلم وكل من  أوتشجيعهم عليه  أو األخالقفساد  أوعلى الفسق  إناثا أوذكورا 
ـــــاحلبس مـــــن مخـــــس ملعرضـــــية بالنســـــبة لقصـــــر  عشـــــر  إىلســـــنوات ) 5( يكملـــــوا السادســـــة عشـــــرة يعاقـــــب ب

   .دج100.000 إىل 20.000من  سنوات وبغرامة)10(
 أنــه عاقــب علــي جمــرد الشــروع يف وحىت،كــرب محايــةأألجــل تــوفري  ،التفصــيل الــذي أتــى بــه املشــرعف   

ويعاقـب علـى الشـروع يف إرتكـاب اجلـنح املشـار إليهـا يف "  بأنـهتقضـي  والـيتانيـة سلوك هذا الفعل بـالفقرة الث
  ."بالعقوبات ذاا املنصوص عليها بالنسبة لتلك اجلنحاملادة  ههذ

                                                   
 . 118، ص السابقاملرجع  ،...الوجيز ،أحسن بوسقيعةأنظر،  - 138
 . 175ص ، 1984، دار النهضة العربية، القاهرة، 2 ، ج1 أنظر، يسر أنور، شرح األصول العامة يف قانون العقوبات، ط - 139
علــــــى  ،23/12/1992، 91ر عــــــدد .ج، 1992ديســــــمرب 19مــــــؤرخ يف  92/461وقــــــد صــــــادقة اجلزائــــــر مبوجــــــب املرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  - 140

 34وممـا جـاء باملـادة .1989نـوفمرب سـنة  20تفاقية حقوق الطفـل الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بتـاريخ إالتصرحيات التفسريية على 
وهلـده األغـراض تتخـذ الـدول األطـراف، . تتعهد الدول األطراف حبماية الطفل مـن مجيـع أشـكال اإلسـتغالل اجلنسـي واإلنتهـاك اجلنسـي"أنه  فاقيةاإلتمن 

  : بوجه خاص مجيع التدابري املالئمة الوطنية و الثنائية واملتعددة األطراف ملنع
اإلسـتخدام اإلســتغاليل لألطفـال يف الــدعارة أو غريهـا مــن املمارســات " ب. "ري مشــروعمحـل أو إكــراه الطفـل علــى تعـاطي أي نشــاط جنسـي غــ" أ"      

 .اإلستخدام اإلستغاليل لألطفال يف العروض واملواد الداعرة" ج. "اجلنسية غري املشروعة
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 ،وال يشــرتط أن يـــؤدى هـــذا العمـــل إىل نتيجـــة معينـــة ،مـــاديتضــى اجلرميـــة لقيامهـــا القيـــام بعمـــل وتق
 أن إىل باإلضــافة ،بأنـه يقـوم بالوسـاطة يباإلضـافة إىل وجـوب تـوافر القصـد اجلنـائي مـن كـون اجلـاين علـى وعـ

بــــالتحريض لغــــريه ولــــيس  اجلــــاينيقـــوم  أي ،شــــهوات الغــــري إلشــــباع اجلـــاينصــــرف يت أناجلرميــــة تقتضــــى  ذههـــ
والدينيــة وجمموعــة مــن العــادات الشــائعة والتقاليــد  األخالقيــةلكــل جمتمــع جمموعــة مــن القــيم  كــون،141لنفســه

كــون فكــرة احليــاء داخــل جتماعيــة الــيت تســوده ومــن خــالل هــذه اموعــة مــن القــيم والتقاليــد تتإلا واآلداب
لقواعـــد الســـلوك الـــيت تســـيطر علـــي مجيـــع  امغـــاير  يعتـــرب فعـــالً التحـــريض علـــى الفســـق والـــدعارة فعـــل تمـــع و ا

السـائدة يف الزمـان واملكـان اللـذين  واألخالقيـةجتماعية والقيم الدينيـة إلالعالقات يف ضوء العادات والتقاليد ا
   .142لذلك وجب محايتها رتكب فيها الفعلأ

ونتيجـة كـأثر ولكـن   ،على الفسـقفعل التحريض  إىلظاهرها  يف يتؤدال األفعالهناك بعض  أن إال
  .القصر وإبعادطف اخلتأخذ صورة  األفعالحالة فسق ظاهر وهذه  أمام نكون األفعالهلذه 
  تحايلجريمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو :تاسعا

مل  اد قاصـــر بعـــأ أوكـــل مـــن خطـــف  " فقـــرة أوىل ع.ق 326وهـــو الفعـــل املنصـــوص عليـــه يف املـــادة 
 إىلبـاحلبس ملـدة مـن سـنة  فيعاقـبذلـك  يفشـرع  أوحتايل  أوديد  أويكمل الثامنة عشر وذلك بغري عنف 

  "دج 100.000إىل  20.000وبغرامة من  سنواتمخس 
ته، ت إليه رعاير من املكان الذي وضعه فيه من وكليف هذه اجلرمية أن يبعد القاصاملشرع  يشرتط مل

واء كـان اـين عليـه ذكـرا وتقـوم اجلرميـة سـ ،143رافق القاصر اجلاين مبحض إرادتهلة ما إذا بل تقوم حىت يف حا
  . أنثى أو

يرتكــب اجلــاين فعلــه هنــا  و ،مل يكمــل الثامنــة عشــر احيــث تشــرتط املــادة أن يكــون الضــحية قاصــر 
يف مثــل هــذه والــذي ال يفهــم خطــورة مــا تعــرض لــه  ،مبوافقــة وعــدم ممانعــة القاصــر الــذي جيهــل مصــلحته بعــد

يغريـه  أويسـتدرجه  أنيكفـى  ل، بـاملخطـوف عتداء على القاصـرإومل يشرتط املشرع أن يكون هناك  ،األفعال
  .خرآونقله إىل مكان يوجد فيه  الذيالقاصر من املكان  إبعاد ألجلايل حت أودون ديد  بالذهاب معه

                                                   
،  72قـــرار رقـــم  ،27/01/1987 ج،.، غـــري منشـــور؛ الـــس األعلـــى، غ456قـــرار رقـــم  ،1982 /02/20ج، .غ الـــس األعلـــى، ،أنظـــر - 141

، الــديوان الــوطين لإلشــغال الرتبويـــة ، 3،ط ســقيعة قــانون العقوبــات يف ضــوء املمارســة القضــائية ، غــري منشــور أخــذ عــن أحســن بو 43167ملــف رقــم 
 .125ص  ،2001

اجلنسـي لألطفـال مفصـلة  لتغالسـلإلولقد توسع امليثاق اإلفريقي حلقـوق الطفـل ورفاهيتـه املصـادق عليـه مـن طـرف اجلزائـر يف إعطـاء صـور أخـري  - 142
تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا امليثــاق  -1"  الــيت تقضــي بأنــه مــن امليثــاق 27،  بــنص املــادة 1989تفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة إعــن الصــور احملــددة ب

  :الرامية إىل منعحبماية الطفل من كل أنواع اإلستغالل أو سوء املعاملة اجلنسية وتتعهد بوجه خاص باختاذ اإلجراءات الالزمة 
ســـتخدام األطفـــال يف أغـــراض تتعلـــق بالـــدعارة أو يف أي ممارســـة جنســـية إ/ أي نشـــاط جنســـي، ب ةأو إجبـــاره أو تشـــجيعه علـــى ممارســـ إغـــراء الطفـــل/ أ 
  .مطبوعات خليعة ر أومناظويف  ةنشطأستخدام األطفال يف إ/ ري، جخأ

  . 169، ص 01، غري منشور، ملحق رقم 09/ 1012فهرس رقم  ،09/ 06/ 28ج، .، قحمكمة قصر الشاللة تيارت أنظر، -  143
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مـن  رمكـر  293يطبـق نـص املـادة وإعطـاء وصـف اجلنايـة و  اجلـزاء،جتهت إرادة املشرع إىل تشـديد إو 
 أوديـدا أو  اذلـك عنفـ يف امرتكب، ل القيام خبطف شخص مهما بلغت سنهحياو  أوكل من خيطف " ع،.ق

 إىلدج  1.000.000ســــــنة وبغرامــــــة مــــــن ) 20( إىلســــــنوات ) 10(مــــــن  املؤقــــــت يعاقــــــب بالســــــجنغشــــــا، 
  دج 2.000.000

  .جسديتعذيب  إىلطوف تعرض الشخص املخ إذابالسجن املؤبد  اجلاينويعاقب  
  ." أيضا بالسجن املؤبد اجلاينيعاقب ، اخلطف هو تسديد فدية إىلكان الدافع   وإذا 

 املشـرع  الجـاع ،لتحايـلسـتعمال اإالتهديـد أو ب أوبـالعنف إمـا  خلطف أو اإلبعـاديتم ا أنيشرتط  إذ
ق عليهـا وصـف التهديـد أخـرى ال ينطبـ اتسـلوكختيـار وهـذا ألجـل أن ال ختـرج إ هذه السلوكات حمـلبدلك 

  .أخرى ليشمل السلوك حمل التجرمي اأن املشرع أعطى صور  ، أيمثال لوحده
 ،يف جترميـــه خلطـــف القاصـــر 144ملشـــرع الفرنســـياوهـــذه املـــادة ال متيـــز بـــني القاصـــر والبـــالغ خبـــالف 

القاصـر تـوافر  وتقتضـى جرميـة إبعـاد  كرب محايـة،أيل جترميا خاصا لضمان أو التحا ،إبعاده بالعنف والتهديدأو 
إىل  ملعتــاد ونقلــها القاصــر مــن مكانــه إبعــادفمجــرد  ؛عــن الــدوافع مهمــا كانــت درجتهــا القصــد اجلنــائي بعيــداً 

قيـد للمتابعـة اجلزائيـة فبمجـرد علـم  أيجلرمية مل يشرتط املشـرع اونظرا خلطورة  ،خر يكفى لقيام اجلرميةآمكان 
 أوحتـت رعايـة والديـه يكـون هـذا الطفـل  أننه مل يشـرتط أ إىلاإلضافة ، باجلزائيةملتابعة ار ـبة بالواقعة تباشالنيا

  .خاصة قواعد  احتكمهخمالفة أحكام احلضانة مع أن  .احملكوم له حبضانة اإلبن مهاأحدرعاية نه حتت أ
   جرائم مخالفة أحكام الحضانة :عاشر

ويتعلق األمـر حبضـانة  ،وجيةاليت ترتتب على أفراد األسرة بعد فك الرابطة الز  لتزاماتإلاهناك بعض 
احملضـون مـن خـالل جتـرمي لتزامات حفاظا على مصلحة إلهذه ا حرتامإوقد تدخل املشرع حلماية  ،145األوالد

  :وتتمثل هذه اجلرائم يف ،األفعال املخالفة ألحكام احلضانة
لنفـاذ املعجـل ول باكـم مشـمحبالذي قضي يف شـأنه ، الطفل إىل حاضنه  متناع عن تسليم إلجرمية ا -      
  .حبكم ائيأو 

  .أو محل الغري على ذلك  ،ختطاف احملضون من حاضنهإجرمية  -      

                                                   
144   -  ART. 224-5 : "lorsque la victime de l‘un des crimes prévus aux articles 224-1 a 224-4 est un 
mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à pérpetuité si  l‘infraction est punie 
de trente ans de réclusion criminelle et a trente ans de réclusion criminelle si l‘infraction est punie de 
vingt ans de réclusion criminelle". 

لــى محايتــه وحفظــه صــحة احلضــانة هــي رعايــة الولــد وتعليمــه والقيــام برتبيتــه علــى ديــن أبيــه والســهر ع" مــن قــانون األســرة فــإن  62وطبقــا للمــادة  - 145
حتمــل لفاضــة معــىن جســدي عــاطفي حمــض لــذلك كيفهــا الــبعض علــى أــا وظيفــة بيولوجيــة غذائيــة وأــا واليــة "  ؛ معــين احلضــانة كــذلك أــا. "خلقــاو 

ام وتنظيف جسمه وغسـل ثيابـه ترمي إىل احلماية اجلسدية للطفل وتلبية حاجاته املادية كحفظه وإمساكه ومنحه الطع"  خدمة مادية"عاطفية، مبعىن أا 
 . 92املرجع السابق، ص  ،...محيدو زكية، مصلحة احملضون ، أنظر." فضال عن العناية الرؤومة كضمه إىل الصدر واحلديث معه ومداعبته 
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 ،من كونه قاصر من جهة ،يوجد به الطفل الذيرا للمركز ظن، نوع خاص نم ةاجلزائياحلماية  ههذو 
 الشــرط أن يكــون احلكــم مشــمو ، مــن جهــة أخــرى ن يكــون حمــل تســليم مبوجــب حكــم قضــائي إىل حاضــنهأو 

   .146بالنفاذ املعجل
فقـــد أورد قـــانون العقوبـــات نصوصـــا ، هلـــذا احلـــق ومحايـــة للطفـــل احملضـــون ويف هـــذا الصـــدد وتكريســـا

لتزام مبا تضمنه األحكام القضائية النهائية حول مصري الطفل احملضون إلتعاقب على اإلخالل وعدم ا ،قانونية
 ولو مل يصدر حكم قضائي بشأن ذلك، إذ حىت، حضانة الطفلولوية أبو  147قحلاذا وكذلك كل من خيل 

كـل مـن ل ،سـنواتمـن سـنتني إىل مخـس  لـذلك احلـبسررت جـزاء قو من قانون العقوبات  327تعاقب املادة 
 صـور إحـدىحتـت  ،يرفض تسليم طفل إىل من له احلق يف املطالبة به بعد أن وضع حتت رعايته بصفة مؤقتـة

  :التالية السلوك
إىل مدرســة  و، أمرضــعةلــو مت توكيلــه إىل مربيــة أو  ا، كمــلطفــل قــد وكــل إىل الغــريأن يكــون ا جيــب -        

  .أو حضانة ،داخلية
وجوب املطالبة به ممن له احلـق يف املطالبـة بـه وهـو الشـخص الـذي يتمتـع حبـق احلضـانة سـواء كـان  -        

  .148غريهم ممن هلم احلق فيهااألب أو األم أو 
متنـاع مـن أوكـل إليـه إوميثل الـركن املـادي للجرميـة سـواء عـن طريـق  ،م الطفلقيام عدم تسلي وجوب -        

  .متناعه عن تعيني مكان تواجدهإأو  ورده،الطفل مؤقتا عن إرجاعه 
فـال تقـوم اجلرميـة إال يف  الـذ اجلـاين،لـدى  جرميـهحيث تتطلب هذه اجلرمية توفر نيـة  املعنوي،الركن  -        

أو امتنـع عـن اإلدالء باملكـان  تسـليمه،رفـض ، الطفـل موضـوعا حتـت رعايتـه حالة تعمد الشخص الـذي كـان
  .الذي يوجد فيه الطفل

قضــي يف شــأن حضــانته حبكــم  ،كــل مــن يــرفض تســليم طفــلع  .مــن ق328ملــادة اوتعاقــب كــذلك 
احلـــبس مـــن شـــهر إىل ســـنة  ةبعقوبـــ ،مشـــمول بالنفـــاذ املعجـــل أو حبكـــم ـــائي إىل مـــن صـــدر احلكـــم لصـــاحله

 .دج100.000إىل  20.000 من وبغرامة

ع .من ق328ومن مثة يطبق حكم املادة  ،الزيارةحق  لأوسع، ليشممفهوم احلضانة مدلول  ويأخذ
وعـدد املشـرع أشـكال  حـىت هـذا الوضـع  ةلتشـمل احلمايـ، حرتام حكم يتعلـق حبـق الزيـارةإدم حالة ع يفحىت 

                                                   
 ص، السـابق املرجـع قـرار مشـار إليـه يف أحسـن بوسـقيعة، ، غـري منشـور، 132607 ، ملـف رقـم16/06/1996ج، .احملكمة العليا،غ أنظر، - 146

172 . 
  .206 -205ص  املرجع السابق، ،...مصلحة احملضون محيدو زكية،، أنظر - 147

الـة مث مث اخل  بألب مث اجلـدة ألم مث اجلـدة ألاألم أوىل حبضـانة ولـدها مث ا" من قانون األسرة اليت تبني أصحاب احلق يف احلضانة  64نص املادة  - 148
 ."كل ذلك  وعلى القاضي عندما حيكم بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارةصلحة احملضون يف  مع مراعاة مالعمة مث األقربون درجة 
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 ةوبالتـــايل حتمـــل املســـؤولي ،هـــا الوصـــف اجلزائـــيلينطبـــق علي ،الســـلوك الـــذي يشـــكل الـــركن املـــادي هلـــذه جلرميـــة
  .اجلزائية

مـن   متنـاعإ وهـو :األول أشـكال أربعـةعلـى  يـأتالذي  املاديتوافر الركن رمية اجلهذه لقيام  فيجب 
إبعــاد  الثــاين ، وإىل مــن أوكلــت إليــه حضــانته حبكــم قضــائي ،عــن تســليمه طفــل كــان موضــوعا حتــت رعايتــه

  هل الغري على خطف القاصر أو إبعادالرابع محو ، خطف القاصر الثالث، و قاصر
بشـأن أطفـال الـزواج املخـتلط الواقـع  وفرنسا،تفاقية املوقعة بني اجلزائر إلا اإلطالع على ومن خالل 

كــل حكــم قضــائي : " جنــد أن املــادة السادســة الفقــرة الثانيــة تــنص علــى أن ،149بــني اجلزائــريني والفرنســيات
ت نفســه الوالــد األخــر حــق يــنص علــى حضــانة طفــل ميــنح يف الوقــ قــدين وتصــدره اجلهــات القضــائية للمتعا

  ."الزيارة
يتعــرض الوالــد احلاضــن للمتابعــات اجلزائيــة اخلاصــة بعــدم " مث تــأتى املــادة الســابعة لتــنص علــى أنــه 

 عنــدما يــرفض ممارســة حـــق الـــدولتني تســليم األطفــال الــيت تــنص وتعاقـــب عليهــا التشــريعات اجلزائيــة يف كلــيت
  ."ارةالزي
أنــه يتعــني عنــدما حيكــم القاضــي بــالطالق وبإســناد حــق حضــانة  يتبــني، هــذه املــواد قــراءةوعليــه مــن         

فإنه جيب عليه أن حيكـم يف نفـس الوقـت وضـمن نفـس احلكـم بإسـناد ، الطفل أو األطفال إىل من يستحقها
  .الزيارة خر، وحيدد فيه زمان ومكان و كيفية ممارسة حقآلحق الزيارة إىل الزوج ا

متكــني الطــرف  ضاحلكــم، ورفــمتنــاع عــن تنفيــذ إلولكــن إذا قــام الطــرف احملكــوم لــه حبــق احلضــانة با
األخر من ممارسـة حـق الزيـارة يف الزمـان واملكـان والكيفيـة الـيت حـددها احلكـم فإنـه يكـون قـد تصـرف بشـكل 

فض واملمتنــــع ومعاقبتــــه وفقــــا ويــــؤدي إىل متابعــــة الطـــرف الــــرا، قــــرتاف جرميــــة متــــس بنظـــام األســــرةإ يـــؤدي إىل
فقـا و  ،)العقوبـاتمـن قـانون 328املـادة (متناع عن تسليم الطفل احملضون إلللتشريعات اجلزائية املتعلقة جبرمية ا

  .تفاقية اجلزائرية الفرنسية املتعلقة بأطفال الزواج املختلطإلمن ا 07لنص املادة 
 ،ى الوالــد اآلخــر احملكــوم لــه حبــق الزيــارةومبجــرد مــا يتســلم وكيــل اجلمهوريــة املخــتص إقليميــا شــكو 

يباشـــر املتابعـــة واإلجـــراءات   مـــن طـــرف القـــائم بالتنفيـــذ، احملـــررحمضـــر اإلمتنـــاع عـــن التســـليم ،  إىلباإلضـــافة 

                                                   
والفرنسـيني بوضعية األطفال الناجتة عن الزواج املختلط بـني اجلزائـريني  ةاملتعلق، حكومة اجلمهورية اجلزائرية وحكومة اجلمهورية الفرنسية تفاقية بنيإ - 149

 .02رقم  ملحق.1988، سنة 30و رقم  28ر رقم .ج، 1988يونيو سنة  21املوافق  1407ذي القعدة عام  7يخنفصال حمررة بتار اإليف حالة 
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حـىت بعـد إحنـالل هذا مما يتأكد معه التوسع يف حمال احلماية اجلزائيـة للطفـل .150القانونية ضد مرتكب اجلرمية
   .الطالق بفعل الرابطة الزوجية

احلمايــة ليشــمل العالقــات وســع جمــال املشــرع  أناألســرة، مــع  أفــراد محايــةمبجــال هــذا فيمــا يتعلــق 
  .ةفيما يتعلق بصلة القرابـ األسرية

  الثالثرع ـالف

  رابةـرائم الماسة بصلة القـالج 

  
التزامــات نــص علــى جتــرمي بعــض األفعــال الــيت ختــل ب ،151املشــرع العقــايب ورعايــة منــه للــروابط العائليــة

   :اجلرائمالفرد حنو أقاربه ومن هذه 
  )المحارمسفاح (بين ذوي المحارم  جريمة الفاحشة :أوال

و جرميـة  ،جتماعيـةإلو العالقـات ا تهـي أسـاس تكـوين الصـال الـدم،رابطة القرابة و النسـب و  إن
  .و األنساباألعراض  فاحشة تعتدي على مالبنت، جرائو األم و  تاإلناث، كاألخوطء احملرمات من 

، ولو أنه كان متأخرا يف ذلك إذ حصل جلزائري الفاحشة بني ذوي احملارمجترمي املشرع ا وبالرغم من 
ن إفــ 152مكــرر 337يف مــادة وحيــدة هــي املــادة  1975/ 06/ 17املــؤرخ يف   47-75 مبــاألمر رقــهــذا املنــع 

 عتـداءإبئـة مـن قضـايا زنـا احملـارم تتعلـق باملا 80نأبـوهـذا مـا بينتـه اإلحصـائيات  ،مسـتمر تزايـد يف ةرمياجل ههذ
  .153ضحية 113أكثر من  2006و  2000، ومت إحصاء خالل الفرتة بني سنة اآلباء على بنان

تعتـرب الفـواحش بـني ذوى احملـارم العالقـات اجلنسـية  "نـه أع علـى .مكرر من ق 337ونصت املادة 
   :ترتكب بني اليت

  ،األقارب من الفروع أو األصول -1 
  اإلخوة واألخوات األشقاء من األب أو األم ،  -2
   ،حد فروعهأمع  أواألم  أو األبمن  أخواته أوحد إخوته أبني شخص وابن  -3

                                                   
  .129- 128 ص ،1982 ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،األخالقية يف قانون العقوبات اجلزائري ماجلرائ ،عبد العزيز سعد ،أنظر - 150

مـثال ســورة .أحاديـث متعــددة حتـافظ علـى أواصــر القرابـة وتقويتهــاو القرابــة أشـد عنايـة إذ وردت آيــات قرآنيـة كثــرية لقـد إعتنـت الشــريعة اإلسـالمية ب - 151
لـه يف رزقـه و  أحـب أن يبسـط مـن" قـال  َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلمَ  أنومن األحاديث اليت تدعوا لذلك  22حممد اآلية ة ، سور 36النساء اآلية  

تعتمـد " منـه 03ون األسـرة الـدور اإلجتمـاعي لألسـرة بـنص املـادة نقايف أكد املشرع  عن أيب هريرة، صحيح البخاري، وقد" نشأ له يف أثره فليصل رمحه ي
  "األسرة يف حياا على الرتابط والتكافل وحسن املعاشرة والرتبية احلسنة وحسن اخللق ونبذ اآلفات اإلجتماعية

 .املرجع السابق ،...حماضرات،  زكية،أنظر ، محيدو  - 152
السليب  مديرية املشاريع بقيادة الدرك الوطين مستندة إىل إحصائيات و حتاليل تعكس الوضع دراسة حديثة حول العنف اجلنسي يف اجلزائر أعدا - 153

 .األسرة و العائلة ارستقر إو  جتماعيإلا لتدارك اخلطورة على النسيج االقرتاحاتللمرأة يف اجلزائر و قدمت سلسلة من 
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  ،من فروعه أخرحد أمع  أوابنه  أرملة أو واألرملالزوجة  أووالزوج  األب أو األم -4
  ،خرأو زوجة األب وفروع الزوج األ األمزوج أو الزوجة  أووالد الزوج  -5
   .خ أو ألختألحدهم زوجا أمن أشخاص يكون  -6

وأحــد جنســية تقــع بــني شــخص عالقــة  لاحملــارم، كــلفاحشــة بــني ذوي مكــرر ا 337دة ااملــعتــربت إو 
عدم النص على شرط الرضا  برضا الطرفني بالرغم من تتم  العالقات اجلنسية أنيشرتط  أي.حمارمه برضائهما

 أواب ـغتصـإ إىلالة ـ، حسـب احلـحتـول الفعـلنتفى هذا العنصر إ فإذا، هوافر تستلزم طبيعة هذه اجلرمية ت أن الإ
جــرم التحــريض علــى الفســق والــدعارة  وهــذا مــا يــدخل حتــت تكييــف ســتعمال العنــفإفعــل خمــل باحليــاء مــع 

من  344و املادة  342طبقا لنص املادة اليت اليشرتط فيها عنصر الرضا ولو بصفة عرضية  األخالقوفساد 
 إذا، دا للعقـابمشـد ظرفـاع .مـن ق 337 احملـددة باملـادة عـددا  اليتالفئات  إحدىتعترب بالتايل و   ،ع.ق

  .ع.من ق 342حتت وصف املادة  دخلت
املــتهم علــى أســاس فعــل  بإدانــة 2008 ســبتمرب02جملــس قضــاء تيــارت بتــاريخ بــه  هــذا مــا قضــىو 

مبوجــب  إدانتهمــاإعتبارهــا ضــحية بعــد و مــة املته وتربئــة ر مل يبلــغ السادســة عشــر مــن عمــرهإنتهــاك عــرض قاصــ
هــذا  ،ع.مكــرر مــن ق 337طبقــا لــنص املــادة علــى أســاس إرتكــاب جنحــة الفاحشــة  ســابق جزائــيحكــم 
قد أعاد قضاة و  جنحة الفاحشة، إىل من جنحة الزنا واإلجهاض للمتهمني د تكييف الوقائعاأع الذياحلكم 
ووقـوع العنـف  ةالقاصـر  الضـحية نتيجـة إلنعـدام رضـا قاصـرنتهـاك عـرض إجرمية  إىلتكييف هذا اجلرم الس 

   .154من ذوى احملارم ابالرغم من كو اعليه
ة يف حميط أسري يفرتض أن تغلفه عالقات الرمحة واملودّ  لوقوعه لبشاعته و الفعلوجترمي املشرع هلذا 

  .سقمةمُ  داوية وليسفيفرتض يف األسرة أن تكون مُ .155النزعات اإلجرامية اخلطرية من بدالً 
 اإلخــوةأو  ،األصـول أوبـني الفـروع ، اجلنسـيتصـال إليــتم ا أناجلرميـة جيـب  هـذهعتـرب املشـرع لقيـام إو 
 حدأمع  أو أواألم األبمن  أخواته أو إخوتهحد أبن إو  شخصبني  أو األم أو األبمن  األشقاء واألخوات

 أووالد الزوج  و، أفروعهمن  أخرحد أمع  أوبنه إ أرملة أو واألراملالزوجة  أووالزوج  األم أو األب أوفروعه، 
، وألخـت ألخحـدهم زوجـا أيكـون  أشخاصمن  أو ،األخروفروع الزوج  األبزوجة  أو األمزوج  أوالزوجة 

  .باحملرمني شرعا بالقرابة واملصاهرة أساسا األمر قويتعل
 أخـرىك اـال لصـور تـر  وإمنـا ،شـكل معـني يف اجلنسـيمل يقيد املشـرع الفعـل  ةاحلمايال  اوتوسيع

تفـاق الرضـائى إلهـذا ا ،م العالقات اجلنسـية برضـا الطـرفنيتت أنشرتاط إمع  ،156اجلنسيتدخل ضمن الفعل 

                                                   
  .03، غري منشور، ملحق رقم 08/ 10592فهرس رقم  ،08/ 09/ 02ج، .غ ،جملس قضاء تيارت، أنظر - 154

كليــة أصــول  حممــد هــالل الصــادق هــالل، أثــر الغــزو الفكــري علــى األســرة املســلمة وكيفيــة مقاومتــه، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة املاجســتري،، أنظــر -155 
  .175 -174 ، ص2000زقازيق، القاهرة، الدين والدعوة بال
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املوجهـــة أساســـا  ،اإلجراميـــة لـــديهمتفاقيـــة إلخلطـــورة الرغبـــة ا اً نظـــر  ،هـــو منـــاط التجـــرمي ،الصـــفة أصـــحاببـــني 
  .عتبار لدى األسرةإلا رأواصّ لتحطيم 

حـد أصـوهلا أو فروعهـا، مــع أرتكـاب الفاحشـة معهـا مـن إتسـمح بضـى و نثـى الـيت تر أن األمـع العلـم 
ألن الرضــا  ،احملرمــات كفاعــل أصــلي ءســن السادســة عشــر مرتكبــة جلرميــة وطو تكــون فــوق  ،علمهــا بالقرابــة

ين عليها أو ينفي املسؤولية عن اجلاين أو ا ،ببا مربرا أو مبيحا هلذه اجلرميةالصادر من هذه األنثى ال يعترب س
  .157نفسها

مســـايرة ســـنة، وهــذا  18هــذه املـــادة حــددت القاصــر ب  أنبــالرغم مـــن  الــرأيـــذا  نأخــذوحنــن   
هـذا  جخنـر  فإننـاخبـالف هـذا التحديـد  أخـذنافلـو  احلمايـةال جم يفتشديد  وهى  ذ به املشرعأخ اليتللحكمة 

   .158ع.من ق 342نص املادة   وندخله ضمن ع.من ق 337وفقا لنص املادة الفعل من دائرة جترميه 
 ،ن النســبـرم مـــفهــل حيــرم مــن الرضــاع مــا حيــ،ن الرضــاع أالقرابــة العائليــة يثــري التســاؤل بشــ شــرتاطإو 

خواتــه دون إخوتـه وأ ،وحــده عمــع حصـر التجـرمي يف الطفــل الرضـي، يكـون اجلــواب بـنعم. الــزواج ؟علـى  اقياسـ
للمرضـعة وزوجهـا  ارضيع وحده دون إخوته وأخواتـه ولـديعد الطفل ال"بنصها أ .من ق 28وهذا عمال باملادة 
  ".ا ويسرى التحرمي عليه وعلى فروعهوأخا جلميع أوالده

مراعــاة  ،ســت حــاالت ختتلــف درجــة العقوبــة بــني اــرمني مكــرر 337قــد حــدد املشــرع يف املــادة و 
سـنة  18العمـر لـغ مـن بشـخص قاصـر ي ىراشـد، علـوإذا ارتكبت الفاحشـة مـن شـخص ، القرابة فيهالدرجة 

  من نفس املـادة، 3طبقا للفقرة ،وجوبا العقوبة على الشخص القاصر املفروضة على الراشد تفوق ةفان العقوب
مل  337يبلـغ سـن الرشـد اجلزائـي، ألن املـادة  طرفيها ملكما أن هذه اجلرمية تكون قائمة حىت و لو كان أحد 

ا جلرمييت هتك العـرض و الفعـل املخـل باحليـاء الـذي خالف ،و مل تنص على السن إطالقا ،تشر إىل سن معينة
لطبيعـة العالقـة   هر ظـبنوهـذا  ،حكمـة مل يعلـن عليهـا املشـرع، يفرق فيه املشـرع بـني الضـحية القاصـر و الراشـد

  .بني األشخاص الفاعلني
ـــــوتكـــــون اجلرميـــــة جنحـــــة يف احلـــــاالت األخـــــرى ـــــ ق، وتطب ســـــنوات يف 10إىل  5احلـــــبس مـــــن  ةعقوب

  .6مخس سنوات يف احلالة  5سنتني إىل  2عقوبة احلبس من  ق، وتطب5 و4 و3احلاالت
حتكمــه طبيعــة ، اعلهــا وأخــذه مبعيــار درجــة القرابــةاجلــزاءات املقــررة لعقوبــة ف يفوقــد فصــل  املشــرع 

  .الشريعة اإلسالمية يفكما هو معرف ،عتبارهم من وصف  احملارمإب ،خلاصة بني أفراد األسرةاالرابطة 

                                                                                                                                                               
  .509ص  ، 2001 ،لبنان ،بريوت، حلب احلقوقية منشورات، القسم اخلاص، قانون العقوبات، القهوجيعلي عبد القادر ، أنظر - 156

 .264ص  ،1983 ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اجلنائيةرضاء اين عليه و أثره على املسؤولية  ،جنمحممد صبحي ، أنظر -  157

   .، من املذكرة51-50أنظر، ص  - 158
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إذا كان الشخصان بـالغني سـن الرشـد اجلنسـي  جرمية،ون الفرنسي ال يعترب هذا الفعل أن القانوجند 
  .159سنة) 15( ةعشر  ةاحملدد خبمس

    لألصول متناع عن تقديم النفقة المقررة قضاءإلا: ثانيا
ع .ق 331عليـه مبوجـب املـادة  املنصـوص واملعاقـب وهـو الفعـل ،وهي النفقة املقررة لصـاحل األصـول

 ،معســرين إذا كــان هــؤالء فــالفروع جتــب علــيهم نفقــة األصــول ،قضــاءدم مببــالغ النفقــة املقــررة ســتفاإوذلــك ب
، مبعـىن ة األصـل علـى فرعـه يسـار هـذا الفـرعنفقـ سـتحقاقإلإذ يشـرتط ، وليس هناك غريهم ممـن جتـب علـيهم

يـه يعتـرب موسـرا و ، فالولد الـذي لـه مـال يكفـي نفقتـه و نفقـة أبيف مال الفرع ما يكفي نفقة األصليكون  أن
 .160املكلف بذلك ةالقدرة، وإمكانيحسب النفقة يكون  ستحقاقإفشرط  ،جتب عليه نفقة أصله

حسـب القـدرة  األصـولعلـى الفـروع والفـروع علـى  األصولجتب نفقة  " أ .من ق 77وتنص املادة 
جلنحة  االفرع يعد مرتكبف ،ةاجلدو  داجل و ماأل و األب –واألصول هم ، "ودرجة القرابة يف اإلرث حتياج إلوا

 أكثـر إىلجتهـت احملكمـة العليـا إو  .متناعـه عـن ذلـكإعدم تقدمي املبالغ املقررة من إنفاق على أصـوله يف حالـة 
ا سدً  161األصول إقامةعلى مكان ، األصولتتوقف النفقة الواجبة على الفروع جتاه  نه الأعتربت إمن ذلك و 

 األوجـهحـد أ يفوممـا جـاء  ،صول حبجـة عـدم املكـوث عنـد املنفـقلذريعة عدم التحجج بعدم اإلنفاق على األ
تلـزم  األسـرةمـن قـانون  77الطاعن بكون املـادة  أثاره الذيمن خمالفة القانون  املأخوذ -بنفس القرار -املثارة 
رة حيـث انتيجـة احلكـم لـه بالزيـ لتزامهإقضاة املوضوع حرموه من القيام بن أو  ،أمهحنو  قانوينبن بالتزام إلقيام ا

العليـا  احملكمـةوكـان رد يث يقيم هو لعدم تقدمي التربيـرات، ومل يقرر له القضاة احلكم بأخذ أمه حتقيم األم، 
والنفقـة  األصـولنفقـة الفـروع علـى  أوجبتاملادة املذكورة  أن لكن وحيث" ااملثار بقوهلفيما يتعلق ذا الوجه 

املنفق مما جيعل هذا الوجه من منزل  يف إقامة األصولاملادة  تشرتط وال، كانا مكان أي يف الوالدين إىلتؤدى 
   .162"قانوين أساسغري 

فيفرتض  وفق السابق بيانه وإن كان املشرع قد عاقب املمتنع عن تقدمي النفقة املقررة قضاء لألصول
  .الشرعينيجرمية التخلي وترك أحد األصول  علىعاقب  قد أوىلنه من باب أ

   ول والتخلي عنهمجريمة ترك األص :ثالثا
                                                   

هـي، هذا املوقف مبا ورد عن العميد كاربونيه بإسـتنتاجه أن السياسـة األسـرية الفرنسـية  ربريُ وقد . ، املرجع السابق...حماضرات ،محيدو زكية أنظر، - 159
  .من حيث الواقع سياسة أشخاص وليس سياسة أسرة ، سياسة حقوق وليس سياسة مؤسسة

" 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."Cf. CARBONNIER  J., droit civil, T2 la 

famille, l‘enfant, le couple, 20e édi,P.U.F., 1999, p27.   
 .144 ص ،أمحد نصر اجلندي، املرجع السابق ،أنظر -  160
  . 341 ص، 02عدد  ،2004ضائية، قلة ال، ا264458 ملف رقم، 2002/ 03/07 ،ج.غ،احملكمة العليا ،أنظر -  161
  .344ص، املرجع السابق، 02، عدد 2004ضائية، قلة ال، ااحملكمة العليا ،أنظر -  162
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ـــذائهم،  ـــيهم، وعـــدم إي ـــه اهللا عـــز وجـــل مـــن طاعـــة األصـــول، واإلحســـان إل زيـــادة علـــى مـــا أوصـــى ب
مزيـد وتشتد حـاجتهم إىل الكرب، فتضعف قوم، وشتمهم وسبهم، فقد أكد الوصية أيضا م حني يبلغون 

َوَقَضـى رَبـَك َأال تـَْعبُـُدواْ ِإال  "عـاىلوت ويف ذلك يقول سـبحانهة ملشاعرهم املرهفة، والرعايمن العناية بشؤوم، 
َُمــا أُ  ِعنــَدَك اْلِكبَـــَر َأَحــُدُمهَا أَْو ِكالُمهَــا فَــَال تـَُقــل هل ُلَغن َُمــا إِيـاُه َوبِاْلَوالِــَدْيِن ِإْحَســانًا ِإمــا يـَــبـْ َهْرُمهَــا َوقُــل هل ف َوَال تـَنـْ

  .163" الذل ِمَن الرْمحَِة َوُقل رب اْرَمحُْهَما َكَما رَبـَياِين َصِغريًاَواْخِفْض َهلَُما َجَناَح .قـَْوًال َكرِميًا
، ملا يكون يف حاجة ماسة إليه، فإنـه أحد أصوله، وتركه خاصة عند الكربفإذا ختلى الولد عن  وعليه       

  .رتكب معصية عظيمة ال ينجو من عقاا أمام اهللا سبحانه وتعاىلإيكون قد 
احلكومـة جملـس  املشـرع مبصـادقة أدركهـا والـيت ،اجلزائـريالتشـريع  يف ةجرميـة حديثـ هذا الفعل، عتربيُ و 

  164.خاص املسننيشهيدي للقانون املتعلق حبماية األالتم على املشروع 2008لعام 
قـدمون علـى وضـع أوليـائهم يف مراكـز القانون إخضـاع األبنـاء العـاقني الـذين ي ومن أهم أحكام هذا

   .كام قانون العقوبات املتعلقة بسوء معاملة األصولألح املسنني
 )1(ســنة الســجن ملــدة تــرتاوح بــني حــددها مشــروع القــانون اجلديــد إىل حــد  وتصــل العقوبــات الــيت

الوضــعية املاليــة لألبنــاء  حســب دجألــف  500ألــف و 100بــني  ، مــع غرامــة ماليــةســنوات  )10(عشــرو 
  .التخلصوالطريقة اليت متت ا عملية 

 يف مقابل مبالغ ماليـة ،ستقبال املسننيإالقانون إجراءات حتفيزية تشجع العائالت على  حيملكما 

الــيت تضــمنها  توقيــع العقوبــاتوهــو مــا ســيعطي للقضــاء  .ودعمــا تكفلــه الدولــة للعــائالت املســتقبلة ،تــدفعها
   .ىل سنتنيشهرين إ تصل إىل حد احلبس من ،بالتفصيل على األبناء الذين يسيئون معاملة والديهم

 ماليـة ملـن يتجـاوز أحكـام قـانون ويتضمن القانون على جانـب آخـر عقوبـات تقضـي بـدفع غرامـات
مـا تعلـق بـالتهرب علـق بسـوء معاملـة األصـول أو اجلـزء املت رعاية املسنني الذي يستند على قانون العقوبـات يف

   .من اإلنفاق عليهم
خالل  بل الدولة أو أبنائهم أو منللمسن سواء من ق ،تكفل حياة كرمية كما يشمل بنود

  .هلم ستقبال املسنني وتوفري الرعايةإستحداث صيغ جديدة تتعلق بتشجيع العائالت على إ

                                                   
  .اإلسراء من سورة 24 و 23 تاناآلي - 163

 األبنـاء للوالـدين الـيت تزايـدت يف لقضـاء علـى ظـاهرة عقـوقاحماولـة إىل  فـإن مشـروع القـانون اجلديـد يهـدفيف تصـريح لـه  وزير التضامن وحبسب - 164

وسط معيشي مالئم، يتضمن شامالً بفئة املسنني من خمتلف اجلوانب، مثل توفري  أن القانون جاء ليوفر تكفالً  املاضية واتمع اجلزائري خالل السنوات 
دعـــامتني أساســـيتني يف تـــوفري حيـــاة طبيعيـــة وكرميـــة  عتبارمهـــاإجتمـــاعي بإلوســـائل ثقافيـــة وترفيهيـــة، مشـــدداً علـــى أمهيـــة األســـرة وقـــيم التكافـــل ا تـــوفري

 22االثنيـــن  بتـاريخ ،ريــدة اجلزائـرمبوقـع إســالم اون اليـن لصـحفيني جب أنظـر، .مـن قـانون العقوبــات 315و 314إىل تفعيـل املــادتني  افة ضـإلبا.للمسـنني
  .05 ، ص687، عدد 21/01/2010، جلديدالنهار ا؛ جريدة 10744العدد  2008ريل أف 28 هـ 1429ربيـع الثاين 



تشديد المشرع الجزائي في حماية نظام           الفصل األول  

  األسرة

 60

رغم خطورا، ومل يتصدى هلا بعقوبة رادعة بنص  من قبل التطرق إليها اجلزائرياملشرع  أغفل قدو 
الظاهرة يف اتمع اجلزائري، فكم من شار هذه نتإيف قانون األسرة، رغم صريح ال يف قانون العقوبات، وال 

  .عن آبائهم سواء يف دور العجزة، أو عند األقارب، أو حىت يف الشوارع ااألبناء ختلو 
 عدم التصريحنتيجة التخلي و  أو أحد أفراد األسرة يقع من األقاربوعدم التحرز ونفس اإلمهال 

  .رماً جمُ فعال  كونه ب على هذا اإلمتناعدون أن يغفل املشرع العقا أحد أفراد األسرة بوفاة
   :بالوفاةجريمة عدم التصريح :رابعا

بنــاء علــى تصــريح  ،ر وثيقــة الوفــاةيــر حت ى واألخــرية علــىـفقرتيهــا األولــ م يف.ح.ق 79نصــت املــادة 
  .165أجال حمددةا خالل  موثوقأي شخص لديه معلومات  و، أأقارب املتوىف
مــن ســاعة  وعشــرون أربعــةأقصــاها الل مهلــة خــوذلــك ، الوفــاةجــب القــانون التصــريح بواقعــة و أ إذ

الشـــخص املكلـــف بالتصـــريح  يقـــوم أنن دو انقضـــت هـــذه املـــدة،  إذلكـــن ، حالـــة الوفـــاة العاديـــة يف الواقعـــة،
 ،الوفـاة هـذهقيـد  أواملدنيـة بعـدم تسـجيل  احلالـة ضـابطلتـزام علـى إلنه يرتتـب اإف، لة املدنية بالوفاةاحل لضابط

نـه سـيعرض للعقوبـة إلتـزام فإلقـام مبـا خيـالف هـذا ا نأو  حـدث فـإذا ،الوقـت احملـدد يفالتصـريح ـا  تممل يـ اليت
    .166قتضاءإلااملدنية عند  ةوللمسؤولي اإلدارية

 الــة املدنيــةضــابط احل إىلــا  والتصــريحالوفــاة  بــإعالنامللزمــون  األشــخاص غفــل أأن ــاون أو و إذ حــدث و   
 الـيتم .ح.من ق 79من املادة  3طبقا لنص الفقرة  لة اجلزائيةءه تقع عليهم املسافان ،املعني األجلفات  حىت

  .ع.ق 441 تطبيق نص املادةإىل حتيل 
تقريــر احلمايــة الوقائيــة  ألجــل وضــع هــذا الــنص  إىل اجلزائــريولكــن علــى الــرغم مــن ســعى املشــرع 

 األسـريةالعالقـة  طـرافألراكـز القانونيـة املمتـس  أثـارا يرتتـب مـن ومـ، لتـزامإللف عـن القيـام ـذا اخالتلتجنب 
 حني يف، تزاماتهلإنه حي ويتمتع حبقوقه ويتحمل ، يعترب أاألسريةالعالقة  أطرافحد أبعدم تسجيل وفاة  ألنه

حالــة  يفهــذا النــوع مــن اجلــرائم ســواء  يفتقــوم املتابعــات اجلزائيــة  ال 167نــه عمليــاأإال  ،ينعــدم وجــوده حقيقــة
الوفـاة بعـد  ضـابط احلالـة املدنيـة قـد قـام بتسـجيل أنحالـة  يف أو ،بالتصريح بالوفـاة املعنيني األشخاصلف خت
  .احملدد األجلنقضاء إ

حىت ولو ، هذا النوع من اجلرائمالتعامل مع  يفوجود مرونة  أوتساهل وجود ضمنيا  حيث أنه يفهم
صـاحب الصـفة  األطـراف حـدأ أنا لـة مـحا يفوذلـك  املتابعـة اجلزائيـةوم بالتقـ فإـاالعلـم للنيابـة العامـة  حتقق

رئـيس احملكمـة املختصـة وعـرض  إىل ،لـه داألجل احملدنقضاء إبعد  تسجيل الوفاةب رأم ستصدارإ تقدم بطلب

                                                   
 .135ص  ،املرجع السابق ،...، اجلرائمعبد العزيز سعد ،أنظر -  165
 .173، ص اجلزائر ،ر هومةدا ،2 طأنظر، عبد العزيز سعد، قانون احلالة املدنية يف اجلزائر،  -  166

  .04، غري منشور، ملحق رقم 0459/09، ملف رقم ، 09/06/2009أ، .ش.ق أنظر، حمكمة قصر الشاللة، تيارت، - 167
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التسـجيل  إجـراءات إكمـال إىل األخـريةهـذه تسـعى األعـم ب لالغا ففي ،العامة ةعلى النياب األمر األخريهذا 
 إىل أمرهـــا فوال ينصـــر نعـــدامها إ أوحقيقـــة وجـــود الوفـــاة  يفللتحقيـــق  الضـــبطية القضـــائية إىلامللـــف  بإرســـال

  .تقدمي الطلب يفالصفة  أصحاب األطراف مواجهة يفمباشرة الدعوى العمومية 
معنــويني   أوطبيعيــني  أشــخاصحالــة وجــود شــكوى مــن طــرف  يفوتكــون املتابعــات اجلزائيــة عمليــا 

يسـجل وفـاة مل  تهم الـذينورثـتـدليس الواقـع مـن طـرف المتـوفني نتيجـة  ألشـخاصحقـوق  تقريرضحية  واكان
الـذين مل يتحقـق لـديهم  الورثـة بـاقيحرمـان حالـة  أويف ،الورثـة مـثال هـؤالءسـتفاد منهـا إ أثـارممـا رتـب  مورثهم

 إمكانيـةمـع  .168نتيجة لعدم تسجيل واقعـة الوفـاةضحية هذا  اوكانو قاهرة  لظروفالعلم بوفاة مورثهم نتيجة 
   .رها تبعانظ سيأيت اليتعناصر الرتكة ستيالء على إلاجرمية وهى  أخرىرمية جتهم على متابع

   على عناصر التركة ءستيالإلجريمة ا:خامسا
ستمرارية مناء إضمان  ألجل وإمنا ،ذاا دح يفة على عناصر الرتكة ليس ظاحملاف اجلزائريقرر املشرع 

 لتزام قانوينإمرتتبة كتبقى فإا   -روح العالقة – أخالقيانعدمت إاليت إذا  ،العالقة فيما بني أفراد األسرة روح
 يفهـذا الوضـع  أمـامونكـون ، لة اجلزائيـةءيرتب املسا لتزامإلعن هذا اواخلروج األسرة،  فيما بني أفراد وأخالقي

 أســـرىخاصـــة املنتمــني إىل كيــان  األفــرادغـــريه مــن  حقــوقوتعديـــه علــى  لإلنســان املــاديحالــة تغلــب الطبـــع 
       .تركها مورثهم تشمل عدة عناصرالة وجود تركة مشرتكة حو  مشرتك

 أمـــواليرتكـــه امليـــت مـــن  فمفهـــوم عناصـــر الرتكـــة لـــدى الشـــافعية واملالكيـــة واحلنابلـــة يشـــمل مجيـــع مـــا
من  املتوىفما يرتكه  هي والظاهريةوالرتكة عند األحناف .169ماليةغري  أماحلقوق مالية  أكانت ءسوا ،وحقوق

  . 170عن تعلق حق الغري بعينهالية خالصة أموال وحقوق م
 وإمنــا، 171يعتـرب مـاالً  ومـا ال بـني مـا يعتـرب مــاالً تحلقيقـة الرتكــة وماهيتهـا ومل واعـد املـرياث تعـرض قت مل

ن أل وموانعه وغري ذلك ممـا يتعلـق بتوزيـع الرتكـةتقال، نإلذلك ا وأسبابباملرياث  األموالنتقال إببيان  تكتفإ
هـذا  إن إمـا، يرتكها املتوىف وتبني نصـيب كـل مسـتحق هلـا اليتاث تتضمن توزيع احلقوق قواعد املري  أن األصل

 املــدينقواعــد القــانون  يفال يعتــرب فهــو أمــر خــارج عــن نطــاق قواعــد املــرياث وهــو داخــل  أواحلــق يعتــرب تركــة 
  .172املختص بإثبات احلقوق

                                                   
  .وهذا ما هو مالحظ على مستوى احملاكم من خالل املتابعات القضائية يف هذا النوع من اجلرائم - 168

 .27 ص، 1977 ،2 ط، بريوت، مكتبة دار الثقافة ،لقة بالرتكة بني الفقه والقانوناحلقوق املتع، داود يمحد حممد عل، أأنظر -  169
 .54، ص 2006 ج،.م.د اجلديد،بلحاج العريب، أحكام الرتكات واملواريث على ضوء قانون األسرة ، أنظر - 170
ا اليـورث مـن احلقـوق واألمـوال، ممـا يتطلـب معـه إعتمـاد ، مبعـىن أخـر مـا يـورث ومـموالاومل يتعرض املشرع اجلزائري كذلك  إيل تعريف الرتكة ومش - 171

  .من قانون األسرة 222نطالقا من نص املادة إ رأى اجلمهور
مسائل األحوال الشخصية اخلاصة باملرياث والوصية والوقف يف الفقه والقانون ، سامل الشافعي ،عبد اهلادي رجاب ،كمال الدين إمام  دحمم ،أنظر -  172

 .59ص ، 2007، 1 ط، بريوت ،حلليب احلقوقيةمنشورات ا، والقضاء
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وارث مـن طـرف بقيـة الورثـة صـيب كـل عتداء على هذه األموال قبل بيان نإلكن قد حيدث أن يقع 
عتـداء إمحاية الـوارثني مـن و بقواعد وأحكام حلماية نظام اإلرث قواعد القانون اجلنائي  جاءت ذال حدهم،أأو 

ع يف .ق 363 ةباملـاد اجلزائـرياملشـرع  مـا نـص عليـهوأسـاس هـذه احلمايـة  ،173بعضهم على حقوق الـبعض
دج إىل  20.000، وبغرامــــة مــــنىل ثــــالث ســــنواتبــــاحلبس مــــن شــــهرين إ يعاقــــب "األوىل علــــى أن  فقرــــا

دج الشريك يف املرياث،  أو املدعي حبق يف تركة الذي يستوىل بطريق الغش على كامل اإلرث،  100.000
  ..".أو على جزء منه قبل قسمته 

 ىرث دون رضكامل اإل  أو على، ستيالء على جزءإلمية توافر فعل اشرتط املشرع لقيام هذه اجلر إإذ 
  .175شكل كان أيستعمال الغش حتت إاط شرت إمع  ،174لورثةباقي ا

سـتيالء مـن إلفعـل ا سـتمراريةإلاملسـتمرة، نظـرا ستيالء على عناصـر الرتكـة مـن اجلـرائم إلوتعد جرمية ا
 .فتبقـى اجلرميـة مسـتمرة قائمـة تسـتوجب العقوبـة ،بـذلك بقيـة الورثـة ااحليـازة، حارمـوصـف  اجلاين حتتطرف 

فمـاذا  عتـداء هـو مـال،إلكـون حمـل ا  بـاألمواليث التصنيف كذلك مـن اجلـرائم املاسـة وتعد هذه اجلرمية من ح
   عتبار األسرة ؟إعن اجلرائم املاسة ب

 

 

 

 

 

 

  الثالث المطلب

  األسرةعتبار إرائم الماسة بـالج 

 إجتماعيـةمسـائل مـن األسرة  ا تقوم عليهملنظرا  ،داخل اتمع ،عتبار األسرة ومسعتهاإهتم املشرع بإ
فإنّـه مـن واجـب كـل طـرف مـن أطـراف الـّزواج . 176أخالقية كالعّفة والكرامـة والّصـيانة وأموركاملوّدة والّرمحة، 

 رعتبـــاإعلــى  عتــداءإلوأمههــا ااحملافظــة علــى هــذه األســس، وجتنّـــب كــل مــا يــؤّدي إىل هــدم الرّابطـــة الّزوجيــة، 

                                                   
 .119املرجع السابق، ص  ،...اجلرائم الواقعة العزيز سعد، عبد ، أنظر - 173
  .05، غري منشور،  ملحق رقم 08/ 2187، ملف رقم  2008/ 15/06ج، .، حمكمة قصر الشاللة، تيارت، قأنظر - 174

ومن هذا القبيل قيـام املـدعى يف الطعـن حبجـز املسـتندات الضـرورية إلعـداد ، كة القابلة للقسمة ستبعاد أموال تدخل عادة يف الرت إيتمثل الغش يف  -175 
كمـة العليـا، احمل، أنظر .فيه املورث على جمموع هذه الرتكةاجلرد الذي أمر به احلكم املدين وعدم امتثاله للقسمة القضائية يف الوقت الذي كان قد استوىل 

 .143، ص قانون العقوبات يف ضوء املمارسة القضائيةأحسن بو سقيعة،   أنظر، .غري منشور ،276 رقم 1986/ 13/05جنائي  ج،.غ
، نظـــام األســـرة يف يحممـــد التـــو مـــ؛ 16، ص 1983، مـــانع ،، مكتبـــة الرســـالة احلديثـــة1 نظـــام األســـرة يف اإلســـالم، ط ،عقلـــة حممـــد ،أنظـــر - 176

  .59ـ  58ص ، 1997، اإلسالم، شركة الشهاب، اجلزائر
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جمموعـة مـن النصـوص العقابيـة علـى  اجلزائـري عقرر املشر   ومحاية لذلك .، والذي يفرتض احملافظة عليهاألسرة
ومـــن هـــذه  هـــا أو غـــريهم،أفراد األشـــخاص ســـواء كـــانوا الـــيت يرتكبهـــاو  األســـرة،عتبـــار إاملاســـة ب بعـــض األفعـــال

  :اجلرائم
  

  رع األولـالف

  177 "المحصنات"قذف الريمة ـج 
  

وحـذر  كلمـات الطائشـةجمرد ال منو يف محاية مسعتها من األباطيل  ملرأةا حق الشريعة اإلسالميةراعت 
 اجتنبـو إ" َأن َرُسوَل اللـِه َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم قَـاَل  الدالة على ذلك األحاديثومن  ام النساء بغري حقإمن 

كـل أبـاحلق و  إالحـرم اهللا  الـيت والسـحر وقتـل الـنفس يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللالسبع املوبيقات قيل 
    178"والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات كل الربا أو  مال اليتيم

احلرمان   وإىل العقوبة اجلنائية تضاف عقوبة . كرامة وشرف املرأةب واملس قذفال جبرم عقوبة خاصة  توأوجد 
  .179خرويةاأل العقوبة  ة، هذا عداشهادال ق يف من احل

وعاقب عليه باحلبس  األفراد،جترمي القذف املوجه إىل على  298لقد نص تقنني العقوبات يف املادة 
   .العقوبتني هاتني  دج أو بإحدى 500.000إىل  25.000أشهر وبغرامة من ) 6(إىل ستة  )2( من شهرين

 180أنـــه يعاقـــب أيضـــا علـــى القـــذف املوجـــه إىل احملصـــنات، لـــنصويســـتخلص مـــن املعـــىن الواســـع ل
  عتــداء علــيإكــل   أنعتــرب إو ، أفرادهــاعتبــار إبصــيانة شــرف و  ،181ةاملتزوجــات مــن النســاء، محايــة لنظــام األســر 

                                                   
أي األنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور و اإلناث خالفا لبعض فرق اخلوارج الذين يرون أن حد القذف خـاص " : احملصنات" ومما جاء يف معىن  - 177

 .83املرجع السابق، ص  ؛...اجلرائم الواقعة عبد العزيز سعد،برمي النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر اآلية؛ 
َثِين ُسـَلْيَماُن  نه  قال ، عن سند احلديث، أ244 ص ،1 ج ،صحيح مسلممما جاء يف  - 178 ثـََنا اْبُن َوْهٍب قَاَل َحـد َحد َثِين َهاُروُن ْبُن َسِعيٍد اْألَيِْلي َحد

 ْبُن ِبَالٍل َعْن ثـَْوِر ْبِن َزْيٍد َعْن َأِيب اْلَغْيِث َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 

سـورة 04اآليـة   "تـَْقبَـلُـوا َهلُـْم َشـَهاَدًة أَبَـداً َوأُْولَئِـَك ُهـُم اْلَفاِسـُقونَ  بَِأْربـََعِة ُشَهَداء فَاْجلِـُدوُهْم َمثَـاِنَني َجْلـَدًة َوَال  ِت ُمث َملْ يَْأُتواَوالِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَنا" - 179
نـَْيا َواْآلِخَرِة َوَهلُْم َعـَذابٌ  اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِإن الِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالتِ " ؛ النور التشـريع ،ةالقـادر عـود ؛ عبـدالنـورسـورة 23اآليـة " َعِظـيمٌ  ِيف الد 

  646. ، ص  1985لبنان، بريوت، ،1العريب، ج  الرتاث إحياء دار الوضعية، بالقوانني مقارنا اإلسالمي اجلنائي

  .ة ذلك يتحدد معىن احملصنات، هل يقصد به املتزوجات أم كل النساءإن القذف يف الشريعة اإلسالمية نوعان، فمن خالل معرف - 180
وهو رمى الشخص بإسناد وقائع أخرى إليه مثل :النوع الثاين.وهو مثانون جلدة  وهو رمى حملصنات بالزنا ونفى النسب  معاقب عليه باحلد  :النوع األول

أم مـــن حيـــث مشوليـــة معـــىن القـــذف يف الشـــريعة .ن ضـــحية القـــذف حمصـــنا أو غـــري حمصــنا ســـواء كـــا التعزيــروغريمهـــا ومعاقـــب عليـــه بعقوبـــة  الرشــوة والســـرقة
حــــدود  مــــن النســــاء  والثــــاين الأي العفيفــــات ســــواء كانــــت املتزوجــــات أو غــــري املتزوجــــات يشــــمل ســــوى احملصــــنات  ن النــــوع األول منــــه الإاإلســــالمية فــــ

 ذف احملصنات مها حالـة القـذف املوجـه مـن شـخص إىل زوجـة شـخص أخـر وحالـة القـذفق نضافة إىل أن الشريعة اإلسالمية تفرق بني حالتني مإلبا.له
بعيـة إذا ثبـت كذبــه ت ةبـو حيــث تعاقـب القـاذف يف احلالـة األوىل باجللـد كعقوبـة أصـلية وبعــدم قبـول شـهادته كعق ،املوجـه مـن شـخص إىل زوجتـه هـو نفسـه

الـزوج مـن عقوبـة فيعفـى  نوبذلك يتم نفى نسب الولد موضوع اللعا ها يعجز عن إثبات ادعائدعوى اللعان عندم احلالة الثاين إىل إقامةوحتيل القذف يف 
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تتمتع  اليتجتماعية إلعتبار الزوجة املركز واملكانة اإويقصد ب، يشكل جرمية يعاقب عليها القانون  األخريهذا 
 والـيتمـن العالقـات  متأصـلة أوتعتمـد علـى مـا يتصـف بـه الشـخص مـن صـفات موروثـة  وهـى اتمع، يفا 

وشرف الزوجـة يغلـب عليـه ، 182جتماعيإلوا األديبحبيث حتدد  مركزه  اتمع، أفرادمن  غريهينه وبني ب أشنت
 والطهـارة كاألمانـة داخليـةعلى شعور الزوجة بكرامتها ملا تتمتع به من صـفات  ينطوي إذ، الشخصيالطابع 
هذا و  ،183من زوجها خصأوبصفة تناله من الغري  أن ينبغي الذيالتقدير  يفحتدد وجهة نظرها  واليت والعفة 

ن الزوجـة مل تكـن عـذراء عنـد الـدخول ـا أدعـاء بـإلن اإ"  القاضـي جتهادهاإ يفاحملكمة العليا  أخذت به ما
ال تــزال عــذراء  اأــ ،الواقعــة دبعــ ،يف حــني أثبتــت الشــهادة الطبيــة احملــررة بنــاء علــى طلبــات وكيــل اجلمهوريــة

  .184 "عتبار و الشرفإلس بافيه مسا) غشاء البكارة مطاطي وسليم(
إذ تقـوم اجلرميـة  ،ع.مـن ق296القـذف طبقـا لـنص املـادة وتطبق القواعد العامة املتطلبة لقيام جرمية 

  .وتوافر القصد اجلنائي، العلنية، دعاء بواقعة شائنةإلعلى أركان ثالثة وهو ا
على  ،قذوفالشخص امل إىل وإسنادهلكذب االشخص خربا حمتمال الصدق و  يدعى أنوجب إذ 

بصــفة  كــان ذلــك بكــل صــيغة ولو  أيضــاكمــا يتحقــق  ،كتابيــة توكيديــة  أوســواء بصــيغ كالميــة  ،التأكيــدســبيل 
 إحتمــاالً أو  عقيــدة ولــو وقتيــة أو ظنــاً  نــاسســتفهامية أو غامضــة مــن شــأا أن تلقــى يف أذهــان الإتشــكيكية أو 

تعيـــني خالفـــا لشــرط  ،عتبــارإللشــرف وابا الـــيت مــن شــأا املســـاس ،185ولــو وقتيــني يف صـــحة األمــور املــدعاة
تتضــمن  الــيت ،لطبيعــة صــيغ القــذف ومعانيــه اونظــر  ،نافيــا للجهالــةالواجــب تعينــه تعينــا  الشــخص املقــذوف 

      .القاضيتبقى حمل تقدير من طرف  األخريةحتديد الشخص املقذوف هذه  أو املعىن، إيصال يفالتورية 
جمــرد  يفتكمــن  خطــورة جرميــة القــذف ال أنفقــدر املشــرع ، ميــةلقيــام اجلر  املشــرع العلنيــة ركنــعتــرب اإو 

 ياألسـر بالوسـط هـذه الوقـائع خاصـة  إعـالن يفبقدر مـا تكمـن ، حتكارإلل أو للمعاينالوقائع املوجبة  إسناد

                                                                                                                                                               

أنظر، سـيد سـابق، فقـه السـنة، الـد الثـاين، دار اجليـل، بـريوت، . القذف ويعف الزوجة من العقاب على جرمية الزنا املنسوبة إليها دون دليل أكيد ثابت
  .307السابق، ص  جعاملر  عادل بن علي، ؛ أنظر،413، ص 1995

كــل إدعــاء بواقعــة مــن شــأا املســاس بشــرف وإعتبــار " مــن قــانون العقوبــات  296خبــالف املشــرع اجلزائــري الــذي يعتــرب جــرم القــذف طبقــا للمــادة      
حمكمـة قصـر أنظـر، ملقـذوفني؛ ادون أن حتـدد املـادة صـفات يف األشـخاص ". األشخاص أو اهليئات املدعى عليها ا أو إسنادها إليهم أو إىل تلك اهليئـة

  .06ملحق رقم  ،،غري منشور411/05، ملف رقم، 07/03/2005ج، .الشاللة، تيارت،  ق

 .85 صالسابق،  املرجع  ،...اجلرائم الواقعة  عبد العزيز سعد، ،أنظر -  181
 .208ص  ،1977 ،)ن د د(، العام مالقس ،العقوبات قانون حجنيب حسىن، شر  دحممو أنظر،  -  182
 .267ص ، املرجع السابقفتوح عبد اهللا الشاذيل،  ،أنظر -  183
، املرجــع الســابق، ...أحســن بوســقيعة، قــانون العقوبــات، مقتــبس عــن 102628  ملــف رقــم، 1995/ 15/01 ج،.أنظــر، احملكمــة العليــا،غ - 184
  . 115ص

؛ فوزيــة عبــد الســتار، شــرح قــانون 359، ص 1982 رمســيس نــام، القســم اخلــاص مــن قــانون العقوبــات، منشــأة املعــارف، اإلســكندرية،أنظــر،  - 185
  . 553، ص 1982العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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وعلـم أفـراد اتمـع ـا ،يرتتب عليـه أثـار سـلبية ـز كيـان األسـرة نتيجـة ذيوعهـا  ،فمجرد اإلعالن هلذه املعاين
   .نتفائهاإقاضي كذلك سلطة تقدير العالنية أو ولل

وال تنصـرف املتابعـة أو اجلـزاء إذا كـان فيـه صـفح الضـحية فهنـا إعفـاء مـن املشـرع اليفهـم منـه مرونــة 
  .ر العالقة األسرية قائما، وهو ضمان بقاء أواصّ عتبار أوىل باحلمايةإلوإمنا جاء وقف املتابعة مراعاة 

ن  أبـــ اجلـــاينمعرفــة  يفيتمثـــل  ،لـــبطالقصــد املت أنعتــرب املشـــرع إي فقـــد وفيمــا يتعلـــق بالقصــد اجلنـــائ
 باإلضافةواطر أو ما متليه اخل ،وال عربة للبواعث ،عتبارهإشرفه و  يفيصيب املقذوف  ،كتابته أو رمسه  أوكالمه 

بالقصــد  خــذأ وإمنــا ،بعــض اجلــرائم يفنيــة اإلضــرار تــوافر القصــد اخلــاص املتطلــب  يفاملشــرع مل يســتلزم  أن إىل
  .األسرةعتبار إعلى  أثارمنه ملا هلذه اجلرمية من  اتشديدً  ،186والعلم اإلرادة أساسه والذي العام اجلنائي

ن مــا يقولــه مــن أعلمــه بــ أي اإلســنادعالنيــة  إىلنصــراف علــم الــزوج إ اجلنــائيكمــا يتطلــب القصــد 
  .دإكراه أو دي أي عن ابعيدً  187الناسحمل مساع من قبل  هيعبارات القذف 
مــــن  ئالســــيضــــد هــــذا النــــوع  همحلمــــايت آليــــة أهــــمالقــــذف املمــــارس ضــــد الزوجــــات  أفعــــالوجتــــرمي 

قم لتفـــا ونتيجــة  هنــأإال تطبيــق القواعــد العامـــة،  إىلال هــذا اـــ يفيســعى  املشـــرع أنبــالرغم مــن  املعــامالت،
ضـمن خاصـة  جتمـاعي ومركزهـا اإل .188الزوجـةحلمايـة خاصة  اعلى املشرع أن خيصص نصوص كان  الظاهرة
، هذا اإلسم العـائلي الـذي قـرر لـه املشـرع نتيجة جرمية القذف ال حمالةمسها العائلي بذلك إيتأثر اليت  أسرا 

   .اجلزائي محاية خاصة
  

  الثانيرع ـالف
  يـعلى اللقب العائل عتداءإلاريمة ـج 

  
إىل  اعائليــ امســإ، أو اأن يكــون لــه لقبــ ،مــن أهــم خصــائص اإلنســان الــيت متيــزه عــن غــريه مــن البشــر

عمال ســـتإأحكامـــا تـــنظم  ، 80،73،63،30، وقـــد قـــرر تقنـــني احلالـــة املدنيـــة يف املـــوادالشخصـــي مســـهإجانـــب 
بـل حـق مـن  ،ان مـن بيانـات  وثيقـة املـيالد فقـطاللقب العائلي جمرد بيـ دوال يع ،اللقب العائلي واحلفاظ عليه

   .بن عن أبيهإلاحلقوق اليت يرثها ا

                                                   
 . 25ص ، 2000، اإلسكندرية، عبد احلميد املنشاوي، جرائم القذف والسب وإفشاء األسرار، دار الفكر اجلامعيأنظر،  -  186
 . 26جع ، ص عبد احلميد املنشاوي، نفس املر أنظر،  -  187
  .111 ، املركز القومي لإلصدارات القانونية، ص2006، 1 هانة البالغ الكاذب، طإلإيهاب عبد املطلب، جرائم السب القذف ا أنظر، - 188
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و يف هـذا  ،ن الشرعي هو الوحيد الـذي حيـق لـه محـل لقـب العائلـة تبعـا للقـب أبيـهبإلو احلقيقة أن ا
مـن لغري يف اسـتعمال امسـه دون مـربر و لكل من نازعه ا: " من القانون املدين على أنه 48اإلطار نصت املادة 

  . " و التعويض عما يكون قد حلقه من ضرر ،مسه أن يطلب وقف هذا االعتداءإنتحل الغري إ
العــائلي تضــمن تقنــني العقوبــات عــددا مــن  االســمنــه ومــن أجــل ضــمان محايــة هــذا اللقــب أو كمــا أ
وقــرر هلــا  خمتلفــة، جرميــهبأوصــاف  ووصــفها العــائلي، االســمأو انتحــال اللقــب أو  باالعتــداءاألفعــال املتعلقــة 

   .189منه 252- 247وتضمنتها املواد  ولينا،شدة ونتائجه االنتحال  حسب آثار متنوعة،عقوبات 
عائلــة خــالف لقبــه بغــري  بنتحـل لنفســه لقــإكــل مــن "  أنعلــى ع .مــن ق247حيـث نــص باملــادة 

مــن الســلطات العامــة يعاقــب بالغرامــة  إىلمعــدة لتقــدميها  إداريــةوثيقــة  يف أو، رمســي أو عمــومي حمــرر يفحــق 
  ."دج 100.000اىل 20.000

ســم إب القضــائيةلســوابق كــل مــن حتصــل علــى صــحيفة ا" أنعلــى  ع .مــن  ق 248املــادة  يفونــص 
 ســنوات) 03(أشــهر إىل ثالثــة) 6(ســتةيعاقــب بــاحلبس مــن كاذبــة   أوصــفةكاذبــا مســا  إ وذلــك بإنتحالــه ،الغــري

  ". دج 300.000دج إىل 50.000وبغرامة من 
  
  
قيــد  إىل أدت ظــروف يفالغــري  نتحــل اســمإكــل مــن " أنع بــالقول  .مــن ق249اء نــص املــادة جــو 

 سنةذلك يعاقب باحلبس من  إىلتؤدى  أن ائزكان من اجل  أو.ضائية هلذا الغري صحيفة السوابق الق يفحكم 
 ضـدهاملتابعـة  إجراءاتختاذ إب اإلخاللدون  ،دج500.000 إىلدج 100.000وبغرامة من  مخس سنوات إىل

  "...ذلك اقتضي احلال إذاجناية التزوير بشأن 
دون  156-66األمر رقــم بــ ،إىل ســنة قــرر املشــرع كجــزاء هلــذا الفعــل عقوبــة احلــبس مــن شــهرين وقــد

 جـــاءو ، 2006يســـمرب د20يفؤرخ املـــ 23-06املـــادة بالقـــانون رقـــم  يـــتم تعـــديلأن  قبـــلتقريـــر عقوبـــة الغرامـــة، 
     .ثر هذه اجلرمية على األفرادأنظرا خلطورة جبزاء الغرامة إضافة إىل عقوبة احلبس التعديل 

ك مبعاقبــة لــوذلتجــرمي ومنــه جمــال احلمايــة، جمــال  ع ليوســع.مــن ق 253و252وجــاء نــص املــادتني 
الـــذين يســـتعملون لقـــب  املـــايل أو أو الصـــناعي التجـــاريالشـــركات ذات الغـــرض  ومســـريي ومـــديري مؤسســـي

اهليئـات النيابيـة مـع  أعضـاءلقـب احـد أو صـاحب منزلـة  أوف ظـمو  أولقب قاضـى  أو احلكومة أعضاء ألحد

                                                   
  .143 ، صلسابقاملرجع ا ،...سعد، اجلرائم الواقعة عبد العزيز  ،أنظر -  189
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وبغرامـة مـن   أشـهرسـتة  إىلوذلك باحلبس من شـهر شاريعهم صاحل م يفيقومون ا  دعاية أي يفبيان صفته 
  .هاتني العقوبتني بإحدى أوج د 100.000 إىلدج 20.000

ســم إلا أويفهــم منــه حقيقــة ومــدى قيمــة اللقــب  هــذا التنصــيص هــذا النــوع مــن إجيــاد نمــ ةحلكمــفا
يته وضرورة احلفـاظ عليـه لذا توجب محا، وتثبيتها األنسابمحاية هدفه  تنظيميجدت بغرض و  واليت، العائلي

، األسـرةمـن عناصـر  أساسـيا  عتبـاره عنصـرإب، قـانوينر رب ستعماله دون مإ يفوتوقيع اجلزاء على كل من يفكر 
احلمايـــة بكامـــل  األخـــريةهـــذه  حتضــي أنيقتضـــى  الـــذي األمـــر، األســـرةبكيـــان هــذه  اوثيقـــ إرتباطـــابــل يـــرتبط 

  . يصلألميثل كياا ا ألنه رادهاأفعتداء على لقب إلاحال  يف 190الكافيةية االعنو 
 معنـويوملـك  الشخصـيةخصـائص  مـن باللقـ لكـون ،عتـداءإلاملطالبـة بوقـف هـذا ا حق وللمنتسبني لألسرة

مـي حبكـم و عليـه فـإن اللقـب العـائلي حم 191عـن جـد أبـاً الـذين هلـم حـق توارثـه  األسـرة أفـراد مجيـعمشاع بني 
 و أن كل، من طرف شخص أجنيب على العائلة اليت تستعمله ستعمالهإو ال جيوز  ،القانون من كل تعد عليه

يسـتعمله دون حـق يعـرض نفسـه للمتابعـة اجلزائيـة بتهمـة و  غـري عائلتـه  أو لقـب عائلـة، امسا عائليـإمن ينتحل 
  .نتحال األلقابإرتكاب جرمية إ

ري تحــال شــخص لقــب عائلــة غــنإيف  عتــداءإليقــع ا أنكســلوك مــادي هلــذا الفعــل، شــرتط املشــرع  إو 
  .دون أي حق أو مربر شرعي أو قانوين ،192كأنه لقبه احلقيقيعائلته و 

نتحــال إلو هــو أن يقــع الفعــل املــادي ل ، رمســي نتحــال حمــررإلحمــل ايكــون  شــرتاط أنإباإلضــافة إىل 
هلـذه املسـتندات مـن قيمـة  املـ ،على وثيقة عموميـة أو رمسيـة أو وثيقـة إداريـة معـدة لتقـدميها إىل السـلطة العامـة

  .الف الوثائق  العرفيةخب، لألفراداملراكز القانونية  يف أثارثه من وما حتدنونية قا
نصــراف إرادة اجلــاين إىل إيف  املتمثــلاجلزائيــة و  ةلقيــام املســؤولي قصــد جنــائي عــام ويشــرتط حصــول 

ب لقــب الغــري مبوجــســتعمال إحــاالت رج مــن نطــاق التجــرمي وخيــ قانونــا جمــرمإتيــان الفعــل مــع علمــه بــأن ذلــك 
املتعلــــق بتغيــــري  1971جــــوان  03 يف الصــــادر 157-71واملرســــوم رقــــم 193 م.ح.مــــن ق 56املــــادة  أحكــــام
قصـد تغيـري لقـب  العـدل  الذي أعطى للكافل يف إطـار عقـد الكفالـة احلـق يف تقـدمي طلـب إىل وزارة األلقاب

                                                   
 .16 ص، املرجع السابق،  ...تشوار جيالىل، اللقب ،أنظر - 190
  .ولقب الشخص يلحق أوالده جيب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ."من القانون املدين 28املادة  -  191

"Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms .Le nom d‘un homme s’étend à ses 

enfants." 
 .21 -20 ص ،2001، 1 ط، دار الكتاب الذهيب، غريسم أو صفة الإنتحال إ جرمية ،الدين جسعيد سريا  ،أنظر - 192

كل شخص يتذرع بسبب معني لتغيري لقبه ميكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط اليت  "من قانون احلالة املدنية بقوهلا  56نصت املادة  -  193
 ".يتحدد مبوجب مرسوم
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 األمــر أحكــامق عنــد تطبيـ أو، 194لكافــلل العـائلي ليصــبح مطابقـا للقــب جمهــول النسـب  مــن األب  اصرـالقـ
 يف اســـجلو  وكـــانوا قـــد عـــائليالـــدين لـــيس هلـــم لقـــب  لألشـــخاصلقـــب  إعطـــاءاملـــنظم لكيفيـــة  07-76رقـــم 

  ."عدمي اللقب"سجالت احلالة املدنية حتت عبارة 

بغية  األسرةمتس مركز  اليتعدة من املسائل  إىلقد تعرض  اجلزائريرع شامل أنوبناء على ما سبق نرى 
  يفتتمثـــل  والـــيتالضـــمانات  نـــوع مـــن ريـــبتقر  إال مؤكـــدةال تكـــون  ةاحلمايـــن هـــذه إو ة، تقريـــر نـــوع مـــن احلمايـــ

وهــى حمــل قــراءة يف .ســتمراريتها إ لألســرة ظفــحيمبــا  ،هــذا الطــابع املميــز مــن اجلــرائم يف اخلاصــة املتابعــة إجــراءات
  .املبحث التايل

  

  المبحث الثاني  

  بعةالحماية الجنائية لألسرة من خالل إجراءات المتا
  

املاســة ــا  عتــداءاتإلا يكتــف املشــرع اجلزائــري بــإيراد نصــوص جزائيــة خاصــة حلمايــة األســرة مــن مل
والضــحية ركنــا يف بــل جنــده يف بعــض اجلــرائم العامــة الــيت مل يعتــرب فيهــا الرابطــة األســرية بــني اجلــاين  ،فحســب

ـا غــري و وك أثارهـاوع ـمســتمد مـن نـ روفـالظـهـذا النـوع مـن  يففالضــابط  ،رفـا مشـددا للعقوبـةظ وإمنـا، اجلرميـة
 للجـــاين اإلجراميـــةقتصـــارها تبعـــا لـــذلك علـــى حتديـــد مقـــدار خطـــورة الشخصـــية إذات صـــلة بعناصـــر اجلرميـــة و 

  ). األول طلبملا(195
تسـهيال منـه للضـحية يف متابعـة اجلـاين   ،يـة خاصـةئكما جند املشرع خص بعض اجلرائم بقواعـد إجرا

( اص ـد االختصــراءات، وتتمثـل هـذه التسـهيالت يف قواعــتتطلب سـرعة اإلجـ ، اليتاملنتهكةونظرا للمصلحة 
 طلـبامل(رائم احملـددة بالقـانون ـيف بعـض اجلـ ،وى العموميـةـالدعـ باشرةوكذا إجراءات حتريك وم) الثاين طلبامل

  ).  الثالث
  المطلب األول

  ةـللعقوبد رابطة األسرية كظرف مشدّ ـال 

                                                   
املـؤرخ 92/24عـدل و املـتمم باملرسـوم التنفيـذي رقـم غيـري اللقـب املاملتعلـق بت 03/06/1971ملـؤرخ يف ا 157 /71من املرسوم رقم  01املادة  - 194
ولدا قاصـرا جمهـول نسـب  -يف إطار الكفالة  –كما ميكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا " 05واملنشور باجلريدة الرمسية رقم 24/02/1992يف 

  .بقة  لقب الولد املكفول بلقب الوصيوذلك قصد مطا.األب أن يتقدم بطلب تغيري اللقب باسم هذا الولد ولفائدته
 ."وعندما تكون أم الولد القاصر معلومة وعلى قيد احلياة ينبغي أن ترفق موافقتها املقدمة يف شكل عقد شرعي بالطلب -    

 . 54 ص ، املرجع السابق،العام مالقس ،قانون العقوبات حشر  ،جنيب حسىن دحممو أنظر،  - 195
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تقـل بتـوافر عالقـة معينـة تـربط بينـه  أوينة قـد تـزداد خطورتـه علـى اتمـع ل عن جرمية معأمن يس إن

خيانـة لثقـة  أوبواجب التزم به وحـده  إخاللتفرتض  أوعليه  اينبينه وبني  إخاللتفرتض  ،عليه اينوبني 
وشــــائج القــــرىب و أواصــــر الــــدم لتنكــــره   أو، وضــــعت فيــــه ومــــن ســــواه أو إســــاءة لســــلطة خولــــت لــــه وحــــده 

جــاعال منهــا ظرفــا  ،فتــدخل املشــرع اجلزائــي معتــربا أمهيــة الرابطــة األســرية بــني اجلــاين والضــحية  .196نتفائهــاإأو 
، إذ على القاضي عند حتديده للجزاء أخذ هذه الرابطة املقررة هلاتشديد العقوبة يرتتب عليها مشددا للجرمية 

  :عتبار، يف اجلرائم اآلتية إلبعني ا
  

  رع األولـالف

  لــة القتـريمــج 
  

، األصـــول حـــدأالضـــحية  فيـــهيكـــون  الـــذيوضـــعني ومهـــا حالـــة الوضـــع  إىل هـــذا اجلانـــب يف عـــرضنت
ومعرفـة درجـة تشـديد العقـاب واحلكمـة  حـد فـروع الرابطـة األسـريةأالوضع الثاين ما يتعلق بكـون حمـل اجلرميـة و 

  .القتل حالة يفمث اإلشارة إىل أثر العقوبة على الرابطة الزوجية تشديدا .من ذلك
  

  

  

   :األصولحالة قتل : أوال 
بالوالـدين  رعايـة  ا اجلـدي واجلـازم،هـهتمامإ ومقـدار هـاغناية لتبني لنـا سالماإل إىل التعاليمنا رجعذا إ

رسول اهللا، من أحق الناس حبسن  اـي: و طاعة هلما، املنبه إىل واجب اإلحسان لألم، كما يف احلديث الشهري
ومنهــا احلــديث احلاســم بــأن اجلنــة حتــت أقــدام  197..."كو مث أبــ"  :الثــاً مث قــالث وكررهــا أمــك :"؟ قــالصـحبيت

ع .ق 261نص املادة عليه  أكدتهذا الوضع هو ما  فمن باب أوىل أن ال يقع فعل القتل عليهما.األمهات
ع املقصـود .ق 258وقـد بينـت املـادة  األصـول،جرميـة قتـل  أرتكـبيف حـق كـل مـن  اإلعـدام،عقوبـة ل املسلط

أي هـــي  ،"قتـــل األصـــول هـــو إزهـــاق روح األب أو األم أو أي مـــن األصـــول الشـــرعيني "اجلرميـــة بقوهلـــا  ـــذه
تنطبــق هــذه  وال جــدام،أو  اجلرميــة الــيت يقــوم فيهــا األبنــاء أو األحفــاد بقتــل آبــائهم أو أمهــام أو أجــدادهم

                                                   
 . 76 ص، 1982 ، اإلسكندرية،ة املعارفأمنش، النظرية العامة للظروف املشددة ،هشام أبو الفتوحأنظر،  -  196

 .سعيد حدثنا جرير عن ُعمارة بن القعقاع بن ُشربمة عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه حدثّنا ُقُ◌تيبة بنُ  - 197
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 ألــم األبزوجــة  أو األموج تنطبــق علــى ز  و ال األقــاربغــريهم مــن  أو واألخــوات اإلخــوةاجلرميــة علــى قتــل 
  .198الشرعيني األصولمن  اليسو 

كمـــا جــاءت التشـــريعات الوضــعية لتـــنظم تلـــك  199علـــى حترميهــا تفقــت كـــل األديــانإوهــي جرميـــة  
مــن اجلــرائم  اإعتبارهــلــى ع لتــأيت بعــدها مرتبــات ودرجــات العقوبــة ،ًال حبســب ظــروف واقعــة القتــلاجلــرائم ُكــ

عتقـاد السـائد بـأن الولــد الـذي يرتكـب هــذه إلاوسـبب هـذا التشـديد هــو  الشـنيعة، وخصـتها بعقوبـة مشــددة،
  .200اجلرمية يعترب ولدا عاقا تنكر لروابط الدم والقرىب

 ع وقـ افإذبالفرع  األصلصلة  وأمهها ،العقاب مناطه صالت الرحم والقرابة يفواحلكمة من التشديد     
فتوجــب  أصــولهحـد أ قــاتلينفسـية  يفالكامنــة  اإلجراميـةدل علــى اخلطــورة  ،مـن هــذا الوصـف إجرامــيسـلوك 
  .جمتمعهمشكال خطرا على  صار فاسدا ألنه إعدامهبذلك 

يشــرتط أن يكــون ف  201وهــذا مــن شــأنه أن يســتبعد حــاالت التبــين والكفالــة بالشــرعية،والعــربة هنــا      
لفـة فيشـرتط أن يكـون ، ومبفهـوم املخااأحـد أبنائهـبنتـه أو إبنـه أو إالقاتل فرعا من فروع الضـحية، كـأن يكـون 

أو أمه أو جده أو جدته أو أحد أبنائهما، وهذا ما أكده قرار  ااملقتول أصال من أصول القاتل، كأن يكون أب
األصــول ح األب أو األم أو أي مــــن مــن املقــرر قانونــا أن قتــل األصــول هــو إزهــاق رو  "نأبــ 202احملكمــة العليــا

شــخص األب فــال حيــق لــه االحتجــاج حبــق حممــي قانونــا وملــا كانــت صــفة الشــرعية منعدمــة لــدى .الشــرعيني
   .واملطالبة بالتعويض والتأسيس كطرف مدين

وعليـه، فـإن صـفة التقاضـي أمـام احملـاكم للمطالبـة بالتعويضـات غـري متـوفرة ـ يف قضـية احلـال ـ ممـا          
  ."يتعني التصريح بعدم قبول الطعن

                                                   
 .40 ص، 1983، اجلزائر، ج.م.د، جنائي خاص، شرح قانون العقوبات اجلزائري، إسحاق إبراهيم منصور، أنظر -  198
َحرَم اللُه ِإال  اليتَوالِذيَن الَ َيْدُعوَن َمَع اللِه إِلَـَها آَخَر َوالَ يـَْقتـُُلوَن النـْفَس " سالمى ويف هذا اجلانب، يقول سبحانه وتعاىل يف كتابه إلومنها الدين ا - 199

ــاحلَّْق  ــِه َلَعلُكــْم تـَْعِقُلــوَن  الــيتَوالَ تـَْقتـُلُــواْ الــنـْفَس " وقولــه تعــاىل  الفرقــان؛ ســورة 68، اآليــة ،"ِب ـــاُكْم ِب ــاحلَّْق ذاِلُكــْم َوص  ســورة151، اآليــة ،" َحــرَم اللــُه ِإال ِب
َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللُه َعَلْيِه َوَلَعنَـُه    ُه َجَهنُم َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً متَـَعّمداً َفَجزَاؤُ " ؛ ومن اآليات القرآنية اّرمة هلذا الفعل الشنيع كذلك قوله تعاىل  األنعام

نَـا َعلَـى " النسـاء؛ وقولـه تعـاىل   سـورة 93،  اآليـة ،"َوأََعـد لَـُه َعـَذاباً َعِظيمـاً   ِإْسـرائيَل أَنـُه َمـن قـَتَـَل نـَْفسـاً ِبغَـْريِ نـَْفـٍس أَْو َفَسـاٍد ِيف    بـينِمـْن َأْجـِل ذالِـَك َكَتبـْ
يعاً  َا قـََتَل الناَس مجَِ ثـََنا اْألَْعَمـُش َعـْن وحديث النيب صل اهللا عليه وسلم   .املائدة سورة 32،  اآلية ،"األْرِض َفَكَأمن ثـََنا َأِيب َحـد ثـََنا ُعَمُر بْـُن َحْفـٍص َحـد َحد

َال حيَِـل َدُم اْمـرٍِئ ُمْسـِلٍم َيْشـَهُد َأْن َال إِلَـَه ِإال اللـُه َوَأين َرُسـوُل اللـِه ِإال  "اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ َرُسوُل اللِه َصلى قَاَل  ُروٍق َعْن َعْبِد اللِه قَالَ َعْبِد اللِه ْبِن ُمرَة َعْن َمسْ 
يِن التارِ  بِِإْحَدى َثَالٍث النـْفُس بِالنـْفِس َوالثـيُب الزاِين َواْلَمارُِق  ُك لِْلَجَماَعةِ ِمْن الد."  

 .88املرجع السابق، ص  ،...اجلرائم الواقعة سعد،أنظر، عبد العزيز  -  200
 . 29، 28املرجع السابق، ص   ،...، الوجيزأنظر، أحسن بوسقيعة -  201
جتهادات القضائية، ال، قانون العقوبات، النص الكامل للقانون واملدعم با183365، قرار رقم  25/07/2000ج، .أنظر، احملكمة العليا،غ -  202
    .165، ص 2002، 2 ط
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ر بشكل قانوين رمسي، جيب أن تكون العالقة القائمة بني وبالتايل، فلكي يتحقق وجود هذا العنص         
بنوة القاتل وأبوة املقتول عالقة شرعية ثابتة، حبيـث يكـون نسـب القاتـل ممتـدا إىل املقتـول ومرتبطـا بنسـبه وفقـا 

وإذا وقع خالف حـول النسـب . وما بعدها من قانون األسرة 40لقواعد إثبات النسب الوارد ذكرها يف املادة 
احملكمـــة اجلزائيـــة النـــاظرة يف موضـــوع جرميـــة القتـــل وأنكـــر املـــتهم مـــثال وجـــود أيـــة عالقـــة قـــرىب بينـــه وبـــني أمـــام 

الضــحية، فــإن إثبــات ذلــك إمنــا يقــع علــى عــاتق النيابــة العامــة بالدرجــة األوىل، وعلــى ذوي حقــوق الضــحية 
سـتنادا إىل القاعـدة القائلـة إفع ختصاص احملكمة اجلزائية هذه أن تفصل يف هـذا الـدإبالدرجة الثانية، وإن من 

  ".قاضي األصل هو قاضي الدفع :" بأن
وبالتايل، فال يتعني إحالة هذا اإلشكال على جهة قضائية أخرى، إال إذا كـان القـانون يـنص علـى         
ختــتص احملكمــة املطروحـــة : " مــن قـــانون اإلجــراءات اجلزائيــة بقوهلــا 330ويف هــذا املعــىن نصــت املــادة  .ذلــك

مامها الدعوى العمومية بالفصل يف مجيع الدفوع اليت يبديها املتهم دفاعا عن نفسه ما مل ينص القانون على أ
مــن قــانون اإلجــراءات  352، وهــو أيضــا نفــس املعــىن الــذي تضــمنته الفقــرة الثالثــة مــن املــادة "خــالف ذلــك

قانونيــا  ودعــة علــى هــذا الوجــه إيــداعاً احملكمــة امللزمــة باإلجابــة عــن املــذكرات امل: " اجلزائيــة ملــا نصــت علــى أن
املبداة أمامها للموضوع والفصل فيها حبكم واحد يبث فيه أوال يف  عوالد فو يتعني عليها ضم املسائل الفرعية 

  .203"الدفع مث بعد ذلك يف املوضوع
 اجلـرم،قـرتف فيهـا إمهما كانـت الظـروف الـيت  ذكرنا اكم  ،وتكون عقوبة قتل األصول اإلعدام دائما

يف حــني ال يســتفيد اجلــاين مــن  ،204ويســتنبط الظــرف املشــدد مــن العالقــة األبويــة مــا بــني القاتــل والضــحية
 ع.مـــن ق 282 املـــادة أكدتـــهوهـــذا مـــا  .لعقوبـــة القتـــل العمـــدى يف حالـــة قتـــل األصـــول املخففـــةاألعـــذار 

 ذا علـــىوهـــ .205قـــانوين خيفـــف العقوبـــةعـــذر  مـــن أي األصـــولعلـــى عـــدم اســـتفادة قاتـــل  صـــراحة تأكيـــدهاب
تطبــق  فإــا )الشــرعيبــه القــانون، الــدفاع  أذن أو أمــراجلنــون، مــا ( للمســؤوليةاملــربرة املانعــة  األفعــالخــالف 

   .206األصولعلى قاتل 
 بعــض القــوانني الوضــعية يف الــبالد وأقرــا 207اإلســالميةعتــدا الشــريعة إهــذا ومــن العقوبــات الــيت 

هـي تلـك العقوبـات املاديـة ذات الطبيعـة السـالبة الـيت ورد  ي،اجلزائـر األسـرة  ، ومـن بينهـا تقنـني208اإلسالمية
                                                   

  .89 ص املرجع السابق، ،...اجلرائم الواقعة  ، عبد العزيز سعد ،أنظر - 203
  .30، اجلزائر، ص 2006، دار هومة، 5ط  ، بن شيخ حلسني، مذكرات يف القانون اجلزائي اخلاص،أنظر - 204

  ."حد أصولهأقتل أباه أو أمه أو ال عذر إطالقا ملن "من قانون العقوبات  282املادة نصت  - 205

 .32املرجع السابق، ص ، بن شيح حلسني، أنظر - 206

سورة  178اآلية  ،"ياأَيـَها الِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـَْلى" : إىل أخذ القصاص من اجلناة، إذ قال تعاىلسبحانه وتعاىل ودعا  - 207
  ." ن قـََتَل ُمْؤِمناً َخطَئاً فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَسلَمٌة ِإَىل أَْهِلهِ َومَ " ؛ وقوله تعاىلالبقرة
 إليه وذلك حسبما تشري  .النسبة إىل جرمية القتل العمد مع سبق اإلصرار والرتّصدب قانون العقوبات البحريين باإلعدام عليه يعاقبمثال ذلك ما  - 208
َمْن قتل نفساً عمداً يُعاقب بالسجن املؤبّد " من الفصل األّول واملتعلقة باملساس حبياة اإلنسان وسالمة بدنه، واليت تنص على األوىل  الفقرة 33 3 املادة
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حرمــان الشــخص مــن حقــه يف أ ، وهــي عقوبــة ماليــة غــري مباشــرة تتمثــل يف .ق 135الــنص عليهــا يف املــادة 
  .209وعدواناً  ، كلما ثبت أن هذا الشخص قد قتل مورثه عمداً الرتكة، ومنعه من أخذ نصيبه من املرياث

   :المؤدى للموت ماأل إجهاض -ثانيا     
حالــة يف ويكــون دلــك ، إذا مــا أدت اجلرميــة إىل وفــاة األم  بفعلــه وقــد شــدد املشــرع عقوبــة الفاعــل          

 ويكــون تشــديددون قصــد إحــداثها  ،األموفــاة  إىل تعــدتلكــن النتيجــة ، بإجهاضــه حــد حليــاة اجلنــني عوضــ
، حســب ســنة 20إىل  10املؤقــت مــن  الســجنب ،عالقــة قرابــة بالضــحية تربطــه الــذيالفاعــل  لــىع العقــاب 

، وهذا ما قرره القانون العراقي واليمين ومشروع قانون العقوبات الفلسطيين والقـانون الفقرة الثانية 304املادة 
اجلزائــي املوحــد لــدول جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة والقــانون اجلزائــي العــريب املوحــد، باســتثناء القــانون 

 والســوري واللبنــاين الــذين نصــوا علــى مشــول الشــخص القريــب للمــرأة  الــذي يتــوىل إجهاضــها الليــيب واألردين
  .موا إىلفعله  ين أدأبأحكام ختفيف العقوبة حىت و 

  :هذه اجلرمية يفلتشديد العقاب ويشرتط جمموعة من العناصر         
  :المادي السلوك  -أ 

أعمال تشمل  اليتالسلوكات ن املشروبات أو املأكوالت، أو وهو املتمثل يف مباشرة تقدمي أنواع م          
. اإلجهـاضستعمال أيّة وسيلة من الوسائل اليت يعتقد الفاعل أّـا سـتؤّدي إىل إ، أو األم  العنف على جسم

  .النتيجة املتوّقعة حتدثهذه األفعال كاف لقيام العنصر املاّدي جلرمية اإلجهاض حىت ولو مل  فإتيان
  : الوفاة نتيجةتحقق  -ب  

محلهــــا بالوســــائل املقّدمــــة هلــــا، املــــراد إســــقاط األم  وفــــاةوجــــوب حصــــول  هــــيوالنتيجــــة املقصــــودة         
ـــة األعمـــالأو  ـــهألّن عـــدم حصـــول الوفـــاة ال . الواقعـــة علـــى جســـمها املادي أي ظـــرف مـــن ظـــروف  يرتتـــب علي

وهـذا مـا  .من قانون العقوبات 304ملادة وال يستلزم تطبيق الفقرة الثانية من ا .التشديد على جرمية اإلجهاض
  .210املوت وبني األشياء املقدمة أو الوسائل املستعملة نتيجة يتطلب قيام عالقة سببية قوية بني

فيطّبــق علــى اإلجهــاض يف هــذه احلالــة وصــف  جهــاض إىل الوفــاة مــع قصــد إحــداثها،أّمــا إذا أّدى اإل        
  .211القتل العمد

  : لجرمياالقصد  -ج 
                                                                                                                                                               

د أصول اجلاين أو أح أو املؤقت، وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقع القتل مع الرتصد، أو مسبوقاً بإصرار أو مقرتناً أو مرتبطاً جبرمية أخرى، أو إذا وقع على
     ". على موظف عام أو مكلف خبدمة عامة يف أثناء وبسبب تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة

جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل  ارتكب مع عدم اإلخالل باحلق يف الدية املستحقة شرعا ، يعاقب من "الثانية  الفقرة 331  املادة 
 ".بالعقوبات املبينة ا ، وذلك يف احلاالت اليت ميتنع فيها توقيع عقوبة القصاص

 .90، ص املرجع السابق  ،...العزيز سعد، اجلرائم الواقعة أنظر ، عبد  - 209
 .47ـ  46، ص  السابق املرجع، ...لعزيز سعد، اجلرائم الواقعة عبد اأنظر،  -  210
  .43ص ، املرجع السابق، ... أحسن بوسقيعة، الوجيزأنظر،  -  211
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يتــوفر لوفـاة أن تتــوفر النيـة اجلرميـة أو  يشـرتط قـانون العقوبــات لقيـام جرميـة اإلجهــاض املؤّديـة إىل امل        
من قانون العقوبات علـى أنّـه إذا أفضـى  304/2أي قصد خاص بشأن الوفاة، وإّمنا اكتفى بأن نص يف املادة 

  .شرين سنةعمل اإلجهاض إىل الوفاة فإّن العقوبة ستكون السجن من عشرة إىل ع
إجهـاض املـرأة وإسـقاط  ومل تتجه حنوموا، وحتقيق  األمقتل اجتهت حنو فإذا ثبت أّن نية الفاعل           
فـإّن اجلرميـة الـيت تنسـب إليـه يف هـذه . متـذرعا بوسـائل اإلجهـاض الـيت قـّدمها أو األفعـال الـيت مارسـها، محلها
  .212ع.من ق 262صوص عليها يف املادة جرمية القتل العمد، وتطبق العقوبة املن هياحلالة 
املــتهم وكــان أحــد  نقلــب مركــزإ أنيف حالــة  وبالتــايل تشــديد العقــابوال تقــل بشــاعة جــرم القتــل           

  .، ويكون ذلك وفق التايلأحد الفروع ضد األصول
  :حالة قتل الفروع-: ثالثا

وهنا نص قانون العقوبات ه حد فروعأعلى قتل  األصول حدأ إقدامحالة  يفهذا الوضع  أمامنكون 
  : نه جيب التفرقة بني حالتنيأاجلزائري على 

حد الفروع أجتاوز  فإذاحتديدا، فيها مبعيار السن  وهى احلالة اليت يأخذ :الحالة األولى  -     
 ع.مـن ق  263املـادة  مـن للفقـرة الثالثـة من عمره تطبـق عقوبـة السـجن املؤبـد وفقـاسن السادسة عشر سنة 

حــال  يف اإلعـداموقـد تكــون العقوبـة  213"غــري ذلـك مـن احلــاالت بالسـجن املؤبـد يفالقاتـل ويعاقـب "بنصـها 
  .رف مشددظتوافر 

وقـــت  رمـــعـــدم بلـــوغ الفـــرع مـــن الع أيخـــالف الوضـــع العمـــري الســـابق وهـــى : الحالـــة الثانيـــة  -
تشـديدا بـدل  اإلعـداماحلالـة قـد قـرر عقوبـة  هـذه أمـامارتكاب اجلرمية ستة عشرة سنة من عمره فنجـد املشـرع 

كــان احــد اجلنــاة مــن احــد الوالــدين   إذا فقرــا الرابعــة يفع .مــن ق 272 طبقــا للمــادة وذلــكالســجن املؤبــد 
يتـوىل رعايتـه وذلـك  أوسـلطة علـى الطفـل له  أخرشخص  أي أوالشرعيني،  األصولغريمها من  أوالشرعيني 

  .لوفاة الطف التعدينتجت عن ذلك  إذا

                                                   
 .47، املرجع السابق، ص ...، اجلرائم الواقعة عبد العزيز سعد ،أنظر -  212

  .قب على القتل باإلعدام إذا سبق أو صاحب  أو تلي جناية أخرىيعا"من قانون العقوبات اجلزائري  263نص املادة  213 -
ضمان و يل فرار مرتكيب هذه اجلنحة أو الشركاء فيها أهكما يعاقب على القتل باإلعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تس

  .ختلصهم من عقوبتها
  .ملؤبدويعاقب القاتل يف غري ذلك من احلاالت بالسجن ا

لغري وىف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف هذه الفقرة جيب القضاء مبصادرة األسلحة واألشياء اليت استعملت يف ارتكاب اجلناية مع حفظ حقوق ا
 ." حسن النية
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االت ع تـــوافر احلـــ.مـــن ق 272الفقرة الرابعـــة مـــن املـــادة بـــ اإلعـــدامطبـــق عقوبـــة شـــرتط املشـــرع لتإو 
هـــذا  اإلســـالميةالشـــريعة  تحرمـــ وقـــد 214 .ع.مـــن ق 271مـــن املـــادة  4و 3الفقـــرتني  يفعليهـــا  املنصـــوص

   .215الفعل
بفعــل  حــد فروعــهأ إيــذاءيتعمــد تــوفري الــردع ملــن ع .مــن ق272نــص املــادة  يفوالعــربة مــن التشــديد 

وهـي  .واإلحسانمن املودة والعطف وفرعه  لصاأليكون من عالقة بني  أنملا يفرتض محاية أو سليب،  جيايبإ
  .وفق ما يلي واملشمولة حبماية جزائيةنفس العالقة املفرتض قيامها بني األزواج 

  :حالة القتل الواقع بين األزواج – :رابعا
املشرع اجلزائري متسما بالشدة سواء قتل  خيص عقوبة القتل الواقع بني األزواج، فقد ظهر اوفيم    

  .216وهذا خارج حالة القتل الواقع يف حالة الزنا.الزوج لزوجته أو العكس
التقليدية والنظرية  ةالنظري اوىف هذا اال هناك نظريتان يف موضوع جرمية القتل بني األزواج، مه        

   .أخذ املشرع اجلزائري ما حنكم مباخالهل ناملعاصرة، وم
ترى أن الزوج يلتزم بواجب مدين حلماية زوجته ضد أي أخطاء أو جرائم، : النظرية التقليدية  -1   

ومبقتضى هذا الواجب كانت تشدد العقاب عليه إذا ما إعتدى عليها وبلغ اإلعتداء درجة القتل، ولكن 
تخفيف على أساس االستفزاز فإذا جرمية القتل بني األزواج ختضع للقواعد العامة اليت حتكم جرمية القتل مع ال

أي قابل للدفع  –عتبار القتل ظرفا خمففا إكان هناك دفاع شرعي تطبق القواعد العامة، ولكن أمهية 
  .نوع خاص نأا تعترب جرمية م -والتربير

عد وهى ترى أن جرمية القتل بني األزواج وهى جرمية قتل عادية جيب أن ختضع للقوا:النظرية املعاصرة  -2   
وهذا ما أخذ به املشرع اجلزائري، يف .217العامة للقانون اجلنائي وال حيق أن ينظر إليها على أا جرمية خاصة

  .تطبيقه لظروف التشديد
وحنــن بــدورنا ال نــرى أمهيــة للقــول بوجــود هاتــه النظريــات ألن واقعــة القتــل حتققــت، وبالتــايل فإنــه         

إال أن أمهيــة .فاعــل بــالنظر إىل طبيعــة العالقــة بــني الفاعــل والضــحيةيســتلزم توقيــع و تشــديد العقــاب علــى ال
                                                   

ية معتادة تكون وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق عالج"ع .من ق 271من نص املادة  03الفقرة  -214  
  ."العقوبة السجن املؤبد

وإذا وقع الضر ب أو اجلرح أو العنف أو التعدي أو احلرمان بقصد إحداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو " 04الفقرة  -   
 ."شرع يف ارتكاا

  .سورة التكوير،  09اآلية  " َأي َذنٍب قُِتَلتْ بِ  َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلتْ  "  تحرمي وأد البناتبدًءا ب - 215

   .من املذكرة الفصل الثاين، ،129 -128أنظر، فيما يتعلق بالعذر يف حالة تلبس الزوج بالزنا، ص  - 216

" مهنـد عبـد الوهـاب، مقـال بعنـوان ؛ 72 ص،  2005 ،ل العوملـة، الريـاضظـالعنـف األسـرى يف  األمـني البشـرى، اس أبـو شـامة حممـدعب أنظر، - 217
اجلمعيــة الســعودية لعلــم املــنظم مــن طــرف  "األســرة   والتغــريات املعاصــرة"  ملــؤمترمقــدم  "آثــار التفكــك واالضــطراب األســري علــى صحـــة الطـــفل الــنـفسيـــة

      .12/5/2008-10االجتماع يف الرياض 
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نــه يف حالــة األخــذ بــأن جرميــة القتــل الواقــع بــني األزواج أالتفرقــة بــني هــاتني النظــريتني راجــع إىل فكــرة مفادهــا 
ة تطبيــق جرميـة خاصـة يــدفعنا بـالقول إىل أنــه نـوع مــن احلمايـة الوقائيــة السـابقة علــى اجلرميـة، وإن األخــذ بفكـر 

القواعد العامة على هذه اجلرمية يدفع بالقول أا محاية الحقة للمجتمع، مـن خـالل فـرض العقـاب، وبالتـايل 
  . يتكون لدى األفراد نوع من املخافة وجتنب القيام باجلرم

   رع الثانيـالف

  ريمة الجرح والضربـج 

يف إطـار مســؤوليات  تحديـد مظهـراً ســلبياً سـد العنـف أيــا كـان مصـدره والعنــف العـائلي علـى وجــه الجيُ         
حنرافــاً خطــرياً عــن إجتمــاع إلاألســرة ومهامهــا جتــاه أفرادهــا، بــل لقــد عــده العلمــاء املختصــون يف الرتبيــة وعلــى ا

   .218الوظائف السامية لألسرة

ابـة بـني إذا كـان هنـاك عالقـة قر  ،يالعمـدد املشرع اجلزائي العقوبة بشأن جرمية الضـرب واجلـرح شدّ لذا        
العمــدى  واجلــرحثنــان منهــا مشــرتكان مــع جنحــة الضــرب إ وعناصــر اجلرميــة بعــدد ثالثــة، ،219والضــحيةاجلــاين 

  .األصول علىحبالة وقوع فعل الضرب  ونبدأ .220صفة الضحية يفيتمثل  خاصوعنصر 
  

  :حالة ضرب  األصول: أوال 
الشـرعيني أو أصـوله الشـرعيني مبـا علـى أن يعاقـب كـل مـن ضـرب والديـه  ،ع.ق 267يف املادة املشرع نص  

  :يلي
 نشأ عن اجلرح أو الضرب أي مرض أوسنوات إذا مل ي) 10(مخس إىل عشر )  5(احلبس املؤقت من" -1

) 10(إىل عشـر ) 5(لحـد األقصـى للحـبس املؤقـت مـن مخـس وتشدد العقوبة ب عجز كلي عن العمل،
 .والرتصدسنوات يف حالة سبق اإلصرار 

                                                   
  .07املرجع السابق، ص  ،عبد السالم بشري الدوييبأنظر،  - 218

نـوح غلـب حـاالت جأساسـي يف أوخاصـة مـن األم سـبب  ئاطالدين ونقـص رقابتهمـا والتوجيـه اخلـأن قسوة الو "  رهيلي وبر ون" وقد وجد العاملني  - 219
حالـــة مـــن األحـــداث اجلـــاحنني يف  4000باملئـــة مـــن بـــني 94اليــات املتحـــدة أن داث يف الو عـــن عوامـــل جنـــوح األحـــداث، كمـــا وجـــد يف دراســـتهما األحــ

تفضــي إىل أي أن ســوء الوســائل املســتعملة يف الرتبيــة ميكــن أن .ســر تفتقــر إىل الرتبيــة املنزليــة والتنشــئة العائليــة الســليمة أشــيكاغو وبوســطن قــد نشــأو يف 
رتكــاب إفســاد نظــام األســرة  علــى إجــرام أبنائهــا  مــن حيــث أمهيتــه  بــأربع أمثــال  تــأثري الفقــر  علــى ، وهلــذا يقــدر علمــاء اإلجــرام تــأثري اجلنــوح  أو اجلرميــة

  .اجلرمية

  .75 املرجع السابق، صخ حلسني، بن شيأنظر،  - 220
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ســنوات إذا نشــأ عجــز كلــي عــن ) 10(إىل عشــر ) 5(صــى للحــبس املؤقــت مــن مخــس احلــد األقب"   - 2   
إىل عشـرين ) 10(السجن املؤقت من عشـر تضاعف عقوبة و  " .يوما) 15(العمل ملدة تزيد عن مخسة عشر 

  .وترصدسنة إذا كان هناك سبق إصرار ) 20(
شأ عن اجلرح والضـرب فقـد أو سنة ، إذا ن) 20(سنوات إىل عشرين ) 10(السجن املؤقت من عشر " -3  

برت أحد األعضاء أو احلرمان من استعماله ، أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينني أو أية عاهة مستدمية 
     . د إذا كان هناك سبق إصرار وترصدباملؤبتشدد العقوبة و   "أخرى

  .ثها احدإالسجن املؤبد إذا كانت النتيجة الوفاة بدون قصد    –  4  
عتــداء الواقــع علــى إلا أنيعتــرب ،  ع.مــن ق 267مــن خــالل نــص املــادة  اجلزائــرياملشــرع  أن يتبــني

مــرض جنحــة ذات  أوعجــز عــن العمــل  أي مهمــا كــان بســيطا حــىت ولــو مل يرتتــب عليــه األصــول أوالوالـدين 
ن نــتج عـــ إذامث تشــدد عقوبــة احلــبس   األوىلالفقــرة  يفســنوات  10 إىل 05احلــبس مــن  هــيعقوبــة مشــددة 

  .يوما 15الضرب عجز عن العمل ملدة تزيد عن 
 إىلسـنوات 10متتـد مـن احلاصـلة جنايـة وخصـها بعقوبـة  األفعـالالفقرتني الثالثة والرابعـة  يف هاعترب إو 

 أو اإلصراراجلرح بسبق  أواقرتن الضرب  إذانشا عن الضرب عاهة مستدمية كما يتشدد العقاب  إذاسنة  20
 ةاجلزائريــ األســرةعلــى متاســك احملــافظ  إىلمــن وراء هــذا التشــديد  يهــدفملشــرع حــدثت الوفــاة وا إذاالرتصــد 

  .221وتقاليد هذا اتمع
الفاعل بالرابطـة األسـرية الـيت تربطـه بالضـحية، يعلم  أنع، جيب .من ق267يطبق نص ملادة  وحىت

الضرب واجلرح  خذ املشرع بفلسفة التشديد يف حالة وقوع فعلأو  .222التشديد إن كان جيهل ذلك قوال يطب
  .حد الفروعأعلى 

  

  

  :حالة وقوع فعل الضرب والجرح على الفروع - :ثانيا
مــن األصــول  أو غريمهــاتضــاعف العقوبــة إذا كــان اجلــاين أحــد الوالــدين أنــه مــن جهــة أخــرى جنــد و 

  :ع فتكون العقوبة .ق 272أو يتوىل رعايته حسب املادة  ،الشرعيني أو أي شخص له سلطة على الطفل
دج إذا وقـــــع اجلـــــرح  100.000إىل  20.000ســـــنوات وغرامـــــة مــــن ) 10(إىل ) 3(س مـــــن ثــــالث احلــــب -1

نـــه عمـــدا الطعـــام والعنايـــة إىل حـــد عســـنة ، أو منـــع ) 16(والضـــرب علـــى قاصـــر ال يتجـــاوز ســـنه ســـتة عشـــر 
 .تعريض صحته للضرر

                                                   
  .171، ص 2006ج ، اجلزائر، .م.د  ،شرح قانون العقوبات اجلزائري ،أنظر، حسني فرجية  - 221
  .75السابق، ص  بن شيخ حلسني، املرجعأنظر،  - 222
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  لي على عقوبة اجلنايات كما ي الرابعة، الثالثة، ا الثانيةابفقر  272 ونصت املادة
 عــدم الضــرب واجلــرح إىل مــرض أو  ســنوات إذا أدى) 10(إىل عشــر ) 05(الســجن املؤقــت مــن مخــس   -2 

  ، أو وجد سبق إصرار وترصد يوما) 15(عمل ألكثر من مخسة عشر أو عجز كلي عن ال ،على احلركةالقدرة 
استعماله أو فقد البصر أو أو احلرمان من ،السجن املؤبد إذا نتج عن اجلرمية فقد أو برت أحد األعضاء  -3  

  .أو نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها  ،فقد إبصار إحدى العينني أو أية عاهة مستدمية أخرى
اإلعدام إذا نتج عن اجلرمية الوفاة دون قصد إحداثها، ولكنها حدثت نتيجة لطـرق عالجيـة معتـادة  -  4  

  .أو إذا وقعت اجلرمية بقصد إحداث الوفاة
اخـذ بتشـديد  عاملشـر  أنهـذه النصـوص احملـددة للجـزاءات املقـررة علـى مرتكـب اجلرميـة يتبـني لنـا فمن خالل 

. أخذا بصفة الفاعل والضحية من جهة باالضافة إىل أخذه باآلثـار املاديـة املرتتبـة عـن الفعـل اجلرمـى ،العقوبة
  .وهذا ما أخذ به فيما يتعلق بأثر العقوبة على الرابطة الزوجية

  :الزوجية ةالعقوبة على الرابط أثرلة حا -ثالثا 

العنــف اجلســدية الصــادرة عــن الــزوج  أعمــالضــد   للزوجــة حــاول املشــرع تــوفري احلمايــة اجلزائيــة دفقــ
توقيـع العقـاب علـى  أن غـري ،األفعالوذلك باملعاقبة على هذه  223لألسرةتدخل ضمن القانون اجلنائي  واليت

 إصـرار نتيجـة، باألسرة اإلضرار يفمتثل سلبيا  أثرا نفس الوقت يرتب الزوج ينتج عنه توفري احلماية للزوجة وىف
ردع  يف يتمثــل اجيــايبثــر أللعقوبــة اثــرين  أنممــا يعــىن الزوجــة علــى متابعــة زوجهــا جنائيــا واحلكــم عليــه بالعقوبــة 

ل قتــ إىلل يف بعــض األحيــان صــيوقــد شــد ضــررا مــن املشــكلة األساســية ذاــا أقــد يكــون  ســليبثــر أو  اجلــاين
ــــة، أو إــــاء الضــــحية ــــار فيجــــب الرابطــــة الزوجي ــــك اآلث ــــا أن  أن، وحــــىت إن مل حتــــدث تل نضــــع نصــــب أعينن

ه علــى حبهــا ، فهــي قــد متنــع مــثال ، بيــد أــا لــن جتــرب  ونيــة قــد متنــع الــزوج مــن ضــرب زوجتــهاإلجــراءات القان
  .فقط حاالت نادرة  يف إال ،224لن ختلق توافقا زواجيا، ولكنها العنف

وفـق واجلـرح  مبعيـار النتيجـة املرتتبـة عـن فعـل الضـرب أخـذادرجات للعقوبة  أربعملشرع بني وقد ميز ا
   :مايلي

 اجلـرحالضـرب و  أعمـالمل ينتج عن  إذا  2فقرة 442نص املادة طبقا ل فتتخذ اجلرمية وصف املخالفة
ين وغرامة مـن شهر  إىليام أ 10 احلبس منقوبة عفهنا تكون ال ،225يوم 15عجز ملدة تقلل عن  أو مرض يأ

   .دج 16.000 إىل 8.000

                                                   
 .05ص املرجع السابق،بن عودة حسكر مراد ، أنظر،  - 223
، 2003مطبعة جامعة بين سويف، القـاهرة،  ،5 ط – سرتاتيجيات وسبل املواجهة والوقايةإ- العنف يف األسرة ،طريف شوقي حممد فرجأنظر،  - 224
  .10-09ص 

 .56-55ص  ، املرجع السابق،...الوجيز أحسن بوسقيعة،أنظر،  - 225
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عجـز كلـى عـن  أومـرض  واجلـرحنـتج عـن الضـرب  إذا ،1فقـرة  264طبقـا لـنص املـادة  جنحـةويكون الفعل  
 100.000مـن  ةغرامـوبسـنوات  )5(مخـس  إىل )1(سـنةوهنا تكون العقوبة احلبس من  يوما 15العمل يفوق 

  .دج 500.000 إىلدج 
كانـت الزوجـة ضـحية   أوصـد رت اإلصـرار والمقرونـة بسـبق  األفعـالكانـت   ذاإقد تكون جناية  أا إال

  .األوىلفقرة  269 واملادة  266 ادةامل ألحكامطبقا  226سنة16قاصرة مل تتجاوز 
وانـه يرجـع حتكمهـا مـواد خاصـة  جرمية الضرب واجلرح الواقع من الـزوج علـى الزوجـة ال أن مع العلم

على الـدعوى اجلنائيـة  العريفثر للزواج أفال ، ع .ق 266 و 265 و264اد السيما املو  ،العامة لإلحكامفيها 
  .هذه احلالة يف

فتصـــبح  ،أو كانـــت الزوجـــة الضـــحية قاصـــرة ،والرتصـــد اإلصـــرارمـــا قـــرن الضـــرب واجلـــرح بســـبق  وإذا
 افهنــا تصــبح اجلرميــة جنايــة وتكــون عقوبتهــ، تج عــن الضــرب واجلــرح عاهــة مســتدميةنــ إذا أمــا، جنحــةاملخالفــة 

دون قصــــد  الوفــــاةرح كانــــت نتيجــــة الضــــرب واجلــــ  إذا األمــــرســــنوات ونفــــس  10 إىلســــنوات  5الســــجن مــــن
احلالتني تشـدد العقوبـة  عشرين سنة وىف كليت 20 إىلسنوات  عشر 10من وتكون العقوبة السجن ، إحداثها

  .ما صاحبت الفعل ظروف مشددة إذا
العنـف علـى زوجتـه مـع علمـه مبـا يقـوم بـه، وهـو  وجيب أن تتجه إرادة الزوج اجلاين إىل إيقـاع أعمـال

يت أقّرهـا هلـا لـللزوج وتسـتفيد الزوجـة مـن احلمايـة ا 228املسؤولية اجلنائية إلثبات .227ما يُعرف بالقصد اجلنائي
  .ع.ق 224املشرع يف املادة 

ظرفــا مشــددا للجرميــة مــع  األزواججيعــل مــن فعــل الضــرب واجلــرح الواقــع بــني  أنشــرع ملاوكــان علــى 
 ،229الـــاألفعذه ـالسلبية هل اآلثار ةملواجهتنصيص عليه بنصوص خاصة مستقلة عن النصوص العامة وذلك ال

  .العمدى عترب ضرب الزوج لزوجته ظرف مشدد لعقوبة الضرب واجلرحإو  الفرنسياملشرع  إليهمبا توجه  أسوة
ما  تتناسب معى املشرع أا واليت رأ ،لعمدياواجلرح  لفعل الضرببالعقوبة املقررة هذا فيما يتعلق     
مواد  إعطاءنظرة املشرع اجلزائي يف جرمية فما هي .230سلبية أثارالعنف الواقعة على األسرة من  أعمالترتكه 
  .ضارة

                                                   
 .56أحسن بوسقيعة ، نفس  املرجع، ص أنظر،  -  226

  .182، ص 1990ج، اجلزائر، . م. ، د3 ط عبد اهللا سليمان، دروس يف شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص،أنظر،  - 227
228  - Cf. GATTEGNO  P., droit pénal spécial, Dalloz, Paris, 3ème édi, 1999, p 3 ; RASSAT L., Droit 

pénal spécial, édi Dalloz, Delta Paris, 1997, p263.  
229

، لسـنةالعنف املمارس ضد املـرأة و الطفـل يف اجلزائـر مشل سنويا  اعتداء 1100من أكثر مت إحصاء  د، فقحسب مصاحل الدرك الوطين وحدها - 
2008 . 

انيـة الـيت تتجسـد يف تصـرفات حقيقيـة أو ومهيـة وتـؤدي إىل عـدد مـن إىل أن العنف هو من النزعات العدو ) 1987(ويشري األستاذ جان البالنس  - 230
تــدمري الطــرف  )ب(. وهــو هنــا قــد يكــون األوالد أو الزوجــة أو الــزوج أو املعــاق باألســرة أو األجــداد أو مــن إلــيهم :ألخربــاإحلــاق األذى  )أ(: اآلثــار منهــا
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  الثـرع الثـالف

  :231ارةـضواد ـطاء مـريمة إعـج 
  

 يقيـد املـواد الضـارة ومل،واد ضـارةم إعطاءع جمرم لفعل  .من ق 275 جاء املشرع اجلزائري بنص املادة        
 ،سـنوات وجعـل عقوبـة هـذا الفعـل احلـبس مـن شـهرين إىل ثـالث ،بوصف أا قاتلة والبوصف أا غـري قاتلـة

إذا وقعت من أحد أي ، ع.ق 276نص املادة ب األسرة وهذاحد أفراد أمشدد العقوبة إذا وقعت اجلرمية على 
أو أحـــد األشـــخاص الـــذين هلـــم ســـلطة علـــى  ،عليـــه األصـــول أو الفـــروع أو أحـــد الـــزوجني أو مـــن يـــرث اـــين

  :، فتكون العقوبة كما يلي يتولون رعايته نم أو، الضحية
قصــد احلــبس مــن ســنتني  إىل مخــس  ســنوات إذا نــتج عنهــا مــرض أو عجــز عــن العمــل الشخصــي ودون  -1

                                                   .الوفاةإحداث 
مخــس  إىل عشــر ســنوات إذا نــتج عنهــا مــرض أو عجــز عــن العمــل ملــدة تتجــاوز الســجن املؤقــت مــن  -2

 .يومامخسة عشر 

الســجن املؤقــت مــن عشــر ســنوات إىل عشــرين ســنة إذا أدت إىل مــرض يســتحيل بــرؤه أو إىل عجــز يف   -3
  .، أو عاهة مستدمية إستعمال عضو

  .داثها السجن املؤبد إذا أدت املواد املعطاة إىل الوفاة دون قصد إح -4
  232مكرر60مبوجب املادة أخرىعقوبات  وإمنا أضافومل يقف املشرع عند هذا احلد من التشديد 

                                                                                                                                                               

مـن أفـراد األسـرة   :إكـراه املعتـدي عليـه )ج(.احلامل دون رضاها أو حىت برضـاهاكما حيدث يف حاالت القتل محاية للشرف ويف حاالت إجهاض   :اآلخر
عتــدي عليــه يف موقــف املذلــة واملهانــة كمــا حيــدث يف حــاالت  :اإلذالل )د. (مــثالكــإكراه البنــت علــى الــزواج ممــن ال ترغبــه 

ُ
حبيــث يوضــع عضــو األســرة امل

  .األمر الذي قد يدفع إىل بروز أشكال خمتلفة للتفكك العائلي أو ترك بيت األسرة :رابور الضحية بالقلق واالضطعش )هـ.(إهانتهاضرب الزوجة أو 

لة موضوعية يرجع يف تعيينها إىل أفهي مسوضع تعريف هلا، عرف القانون ما هي املواد اليت جيب أن تعترب ضارة بالصحة، وما كان يستطيع مل يُ  -  231
  .تقديرية للوقائع أهل اخلربة ويقدرها قاضى املوضوع مبا له سلطة

وإجـازات  ،والوضـع يف الورشـات اخلارجيـة أو لبيئـة املفتوحـة، يقصد بالفرتة األمنية حرمان احملكـوم عليـه مـن تـدابري التوقيـف املؤقـت لتطبيـق العقوبـة"- 232
  .واحلرية النصفية واإلفراج املشروط، اخلروج
بالنســبة للجــرائم الــيت ورد الــنص فيهــا صــراحة علــى فــرتة  ،ســنوات 10أو تزيــد عــن عشــروتطبــق يف حالــة احلكــم بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدا تســاوى      
  .أمنية
  .ىف حالة احلكم بالسجن املؤبد15وتكون مدا مخس عشر سنة.تساوى مدة الفرتة األمنية نصف العقوبة احملكوم ا     
سنةىف خالـة احلكـم بالسـجن املؤبـد وإمـا أن تقـرر تقلـيص 20أو إىل عشرين، كوم اغري انه جيوز جلهة احلكم أن ترفع هذه املدة إىل ثلثي العقوبة احمل     

  .هذه املدة
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 309نه يتعني مراعاة القواعد املقررة يف أحكام املادة إف،األمنية عن حمكمة اجلنايات ةإذ صدر احلكم املتعلق بالفرت      

جيوز جلهة احلكم اليت حتكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدا تساوى أو تزيـد عـن مخـس ، القانون فيها صراحة على فرتة أمنيةبالنسبة للجرائم اليت مل ينص 
العقوبـة املـذكورة يف الفقـرة األوىل مـن هـذه  قأن حتدد فرتة أمنية ال ميكن للمحكوم عليه أن يستفيد من خالهلا من اى تدبري من تدابري تطبي، سنوات 05
 ". سنة يف حالة احلكم بالسجن املؤبد 20أو عشرين، أن تفوق مدة هذه الفرتة األمنية ثلثي العقوبة احملكوم به زوال جيو .دةاملا
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  .233ع.مكرر من ق276وهذا مبوجب املادة  2,3,4ع الفقرات .من ق276توافرت حاالت املادة  إذا
خبواصــها وعلــم منــه  اجلــاين إرادةاملــواد الضــارة عــن  بإعطــاءهــذه اجلرميــة  يف اجلنــائيو يتحقــق القصــد 

  .234وبان تناوهلا يرتتب عليه املساس بسالمة اين عليه وصحتهالضارة 
وبـني  واألزواجوالفـروع  األصـوليبعث على تبادل الثقـة بـني  الذي العائليوهذا كله مراعاة للجانب 

ة والطمأنينـ رتيـاحإليبعث علـى ا الذي عليه اين جانب شعور الحظكما ،  هم بعضاضالذين يرثون بع األهل
 اجلـاين بـاإلخالل أقـام إذا مـن العقوبـةاجلزائـري  ولـذلك شـدد املشـرع.العنايـة بـه أو يتوىل رعايته الذي لإلنسان

  .235للمحىن عليه مواد ضارة إعطاء يفعندما يتسبب  فيه بالثقة املوضوعة
ع بأنـــه قـــد شـــدد يف .مـــن ق 276لـــنص املـــادة  ستعراضـــناإيتضـــح بـــأن املشـــرع اجلزائـــري مـــن خـــالل 

احملـا و  تماعيـجـإلله محايـة للتماسـك اـرعاية أو العناية وهـذا كــت وذلك بسبب توافر صلة القرابة أو الالعقوبا
  .س احلكمة املتوخاة من جترمي الفعل املخل باحلياء وهتك العرضوهي نف.236األسريةالروابط  على ةفظ
  

  عـرع الرابـالف

  رضـل بالحياء وهتك العـل المخـالفع 

   
ع أنـه إذا كــان اجلـاين مـن أصــول الضـحية تضـاعف العقوبــة إىل .ق 337ادة حيـث جـاء يف نــص املـ

ة السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة إذا وقع الفعل املخل باحلياء ضد قاصر مل يكمل السادس
  .   ، أو الشروع يف ذلكعشر ذكرا كان أو أنثي بغري عنف

صــحيا وروحيــا  عليــه اــينمحايــة ضــعف  يفرغبــة املشــرع  إىلوحكمــة التشــديد لصــغر الســن ترجــع 
رتكـاب إ للجـايننـه يسـهل إف، السادسـة عشـر سـنة 16مىت كـان دون  ألنه .237ووقايته من التعرض لإلحنراف

ن إهــذه احلالــة فــ يفحصــل ذلــك  وإذ اجلــاينلة ءعنــف ملســا أيشــرتاط إدون  238نتهــاك عرضــهإو  جرميتــه عليــه

                                                   
الســجن املؤقــت مــن مخــس ســنوات إىل عشــر ســنوات وذلــك يف احلالــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  "275مــن املــادة  20الفقــرة  - 233

275.  
  .275السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة وذلك يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من املادة "275من املادة  03 الفقرة -   
 .275السجن املؤبد وذلك يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة اخلامسة من املادة  "275من املادة  04الفقرة  -   

 .757 ، ص1942دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  ،1 وسوعة اجلنائية، الد اخلامس، طعبد املالك،  امل يأنظر، جند - 234
  .161 أنظر،  حسني فرجية، املرجع السابق، ص - 235
  . 176 ص، السابقاملرجع  أنظر، حسني فرجية،  - 236
 .220، ص 2005، اإلسكندرية، عبد الفتاح حجازي، املعاملة اجلنائية واإلجتماعية لألطفال، دار الفكر اجلامعي أنظر، - 237

  .213 ص ،بريوت، ة املعارفأمنش، )د ط( ،ظروف اجلرمية املخففة واملشددة للعقاب، عبد احلميد الشورىبأنظر،  -  238
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وهـي  ، لفعـل املخـل باحليـاء إذا وقـع بـالعنف أو الشـروع يف ذلـكالسجن املؤبد بالنسبة ل العقوبة املقررة تكون
  .ع.ق 335عليها يف املادة  احلالة املنصوص

ع إذا كـــان .ق 336ونفــس العقوبـــة تطبــق بالنســـبة جلرميـــة هتــك العـــرض املنصـــوص عليهــا يف املـــادة 
مـن قـوة  األشـخاصمـا هلـؤالء  إىلراجـع  األحـوالكل هـذه   يفسبب التشديد  نإل ،الضحيةاجلاين من أصول 

  .239عليها اينعلى  األدبية التأثري
جنحــة مــن ، مــن طــرف احملكمــة إدانتهــابعــد  ،الثانيــة بتربئــة املتهمــة وقــد قضــى جملــس قضــاء تيــارت

 ختصــاص النــوعي للمــتهمإلســنوات حبســا نافــذا والتصــريح بعــدم ا 05 ةالفاحشــة بــني احملــارم  وإدانتهــا بعقوبــ
والزنــا   للمــتهمومهــا جــرم الزنــا واإلجهــاض  يــف الوقــائع املتــابع ــا املتهمــنيتكي أعــادت أنبعــد وهــذا ، األول

 ،زوجتـه أخـت قـام تـك عـرض بأنـهعـرتاف املـتهم إوهـذا بعـد  ع.من ق337و339للمادتني  اطبق ،للمتهمة
  .عائلتهاو  وأبويها زوجته ميارس معها اجلنس مع علم لوظ ،سنة 16كان عمرها   أنمنذ  ةالقاصر 
علــى ذلــك قضــى  ءوبنــا ،ةيعاشــر املتهمــل ظــنــه أ وأكــد ة ــذه الوقــائعحالــس صــرا أمــامملــتهم عــرتف اإوقــد 

ملنصـوص واملعاقـب ان التكييف السليم للوقـائع املالحـق ـا املـتهم يكـون جنايـة هتـك عـرض قاصـرة أالس ب
يكــون ، ع املتهمــةن وضــإحــال مالحقــة املــتهم باجلنايــة املــذكورة فــ أنعتــرب إوقــد  ع.مــن ق 336 عليــه باملــادة

  .240إليها ةجنحة هتك العرض وتبعا لذلك يتعني تربئتها من جنحة الفاحشة املنسوب
، يتضــمن مي مشــروع قــانون قــد املصــادقة عليــهتقــد إىلجمموعــة مــن الربملــانيني الفرنســيني  توقــد ذهبــ

هـــذا النـــوع مـــن علـــى جمرمـــي  كعقوبـــةاألســـرة   أفـــرادخاصـــة يف اجلـــرائم الواقعـــة علـــى  الكيمـــاويعمليـــة اخلصـــاء 
هـذا نـوع مـن يعـد  اجلرميـة، و إىلطالع على سوابق احملكوم عليه وحاالت العـود اإل، ويكون ذلك بعد اجلرائم

ـــق احل التشـــديد ـــةألجـــل حتقي فعـــل يف تشـــديد العقـــاب  وهـــي نفـــس الغايـــة مـــن.241اجلنائيـــة لنظـــام األســـرة ماي
    .التحريض على الفسق والدعارة

            
   رع الخامسـالف

  ارةـريض على الفسق والدعـلتحا 

   
وصـى علـى  أيمن  أو األم أو األب أوالصادر من الزوج الدعارة و  قعلى الفس التحريضفعل  إن

وحـدة األسـرة يف كياـا وىف القضـاء علـى  أيالعامـل البنـائي للتكامـل األسـرى يؤدى للقضاء على عليه  اين
                                                   

  .214، ص املرجعنفس  ،عبد احلميد الشورىبأنظر،  -  239

  .، امللحق السابق، نفس الصفحة2008/ 02/09ج،  .أنظر، جملس قضاء تيارت،غ -  240
   http://www.amnesty.org  أنظر،  - 241
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 ارمـة األفعـالفالقيام ذه  األوالد يف صورة متماسكة،و  األمو بنائها من حيث وجود كل من أطرافها  األب 
ــــة القضــــاء  معــــه  يعــــىنممــــا   رســــالتهم وأداء خــــروج الفــــاعلني عــــن دورهــــم إىليــــؤدى  علــــى الوظــــائف الطبيعي

  .242عنصر من هذه العناصر يضر بوحدة األسرة أينعدام إوبالتايل  جتماعية اليت كان يؤديهاإلوا
  .243من موضع كثرأ يف إليهودعت  اإلسالميةوهذا ما اهتمت به الشريعة 

  

  
ع يف فقرــا الرابعــة ضــمن احلــاالت الــيت تضــاعف فيهــا .ق 344يف نــص املــادة  لــذلك أورد املشــرع

إىل  20.000ســنوات وبغرامــة مــن ) 10(ع إىل احلــبس مــن مخــس إىل عشــر.ق 343العقوبــة املقــررة يف املــادة 
حالـة التحـريض  يف علـى اـين عليـه او أبا أو أما أو وصـيحالة كون مرتكب اجلنحة زوجا أ ،دج  200.000

  .244الفسق والدعارة أفعال على
يكون  أنوما يفرتض فيهم ، السلوك ارم من صفة ملرتكيبهذا الوضع ملا  يفواحلكمة من التشديد 

، القللتحـريض علـى الفسـق وفسـاد األخـ اون مصـدرً ال أن يُكـ، الطيبالسلوك و  األخالق يفبه  يقتديمثال 
السـلوك الفاضـل  يفيرى من له سلطة عليه مثال لـه  الذي األخريهذا ، ملا للجاين من سلطة على اين عليهو 

   .األخالقال منوذج لفساد ، والقومي
تتميـز عــن  فهــيخطـورة  أكثرهــا أـاحياتـه كمــا  يف  اإلنســانميــر ـا  الـيتاملراحــل  أهـمفالطفولـة مــن 

الفــرد شخصــية القادمــة ، ففيهــا تتكــون  احليــاة ملراحــل أســاس فهــيص غريهــا مــن املراحــل  بصــفات وخصــائ
يسجل  صفحات بيضاءإال  ماهي، وطفولة كل شخص وتتحدد ميوله كهمواهبه وتربز هواياته ومداّر  وتتأسس

وكـل مـا  وذاكرتـهخميلتـه  يفومواقـف ترتسـم  حميطـه يفتقـع  أحـداث  ،هلـا فيها ما يرد عليـه مـن حـوادث تعـرض
مسـتقبل  يف أكلهـاتؤتى   فإا  -كصور الفسق والدعارة- ذميمة أوالق كرمية أخ الطفل مننفس  يفيغرس 

                                                   
   .55ص د حيي عبد احلميد، املرجع السابق، محأ أنظر، - 242

ومـن اآليـات الدالـة علـى  غراءإللجسد نأى ا عن أن تكون جمرد  ، ألجل ذلكحفاظاً على كرامتها وصوناً لعفتها بالفتاة، جاء اإلسالمهتمام إو  - 243
نـَْيا َوَمن ُيْكرِههن فَِإن اللَه ِمن بـَْعدِ  َعَلى اْلِبَغاء ِإْن أََرْدَن َحتَصًنا لَتْبتَـُغوا َعَرضَ  َياِتُكمْ َوال ُتْكرُِهوا فـَتَـ : ذلك قوله تعاىل ِحيمٌ  اْحلََياِة الدَغُفوٌر ر يةاآل" ِإْكرَاِهِهن ، 

ـٌر َذلِـَك ِمـْن آيَـاِت اللـهِ " ؛ سورة النور 33 َسـاء قُـِل اللـُه يـُْفتِـيُكْم ِيف الن  َوَيْسـتَـْفُتوَنكَ "؛ سـورة األعـراف26 ، يـةاآل ،"َلَعلُهـْم يَـذكُرونَ  َولِبَـاُس التـْقـَوَى َذلِـَك َخيـْ
 َواْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن اْلوِْلَداِن َوَأن تـَُقوُمواْ لِْلَيَتاَمى تـُْؤُتونـَُهن َما ُكِتَب َهلُن َوتـَْرَغُبوَن َأن تَنِكُحوُهن  َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب ِيف يـََتاَمى النَساء الالِيت الَ  ِفيِهن َوَما يـُتـَْلى

 .سورة النساء127 يةاآل" َعِليًما ِقْسِط َوَما تـَْفَعُلواْ ِمْن َخْريٍ فَِإن اللَه َكاَن ِبهِ بِالْ 

 من كانت له ثالث بنات فآواهن، ورعاهن، وكفلهن، كن له) صل اهللا عليه وسلم(رسول ال وتربيتهن فقال ة الفتياتعلى حسن رعاي الشرع حث كما   -

  .متفق عليه رضى اهللا عنها عائشة  ومسلم عن البخاريرواه  ..".ثنتانإو " :ان يا رسول اهللا؟ قالثنتإقالوا و " حجاباً من النار

  .189، ص 2000، 1عدد  ،س .إ.ق.ع.ج .علي ، احلماية اجلنائية للطفل، م مانع أنظر، -  244
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اجليـدة ، فالطفـل اجليـد  ةالعائلـوهـو  اجليـداملعمـل  يف تبـدأن صـناعة الطفـل اجليـد إومـن هـذا املنطلـق فـ. حياته
    . 245حيصلحت العائلة صلح الطفل والعكس صحنتاج العائلة اجليدة ، فمىت 

 فــإذا ،واألمــان الثقــة يفــرتض فيهــا الــيتالرابطــة  ايــة هلــذهمح، العقــايبلــه قــرر املشــرع التشــديد هلــذا ومث
 ويتأكـد احلكـم نفسـه يف حالـة خمالفـة.داألّشـ العقـايبلية ترتـب عليـه اجلـزاء و خالف من وضعت فيه هذه املسؤ 

  .له حضانته أوكلتمن  إيلحلكم قضائي قضي بتسليم قاصر  أحد األشخاص
   

  سادسرع الـالف

  انتهـريمة عدم تسليم قاصر قضي في شأن حضـج 
  

إىل ثالث سنوات إذا كان اجلـاين هـو األب أو  ،نصا يشدد عقوبة احلبس أورد اجلزائري قداملشرع  نإ        
 إىلوتــزاد عقوبــة احلــبس  " بنصــها ،الفقــرة الثانيــة 328بــنص املــادة  األم الــذي أســقطت عنــه الســلطة األبويــة

  .خذ به املشرع الفرنسيأ امثلم".األبوية عن اجلاينالسلطة  أسقطتقد  كانت  ذاإ ثالث سنوات
مـن  بـاحلبسنـه يعاقـب أ.246ع.الفقرة األوىل مـن ق 328إذ األصل أن العقوبة املقررة مبوجب املادة 

قاصر بتسليم  اليقوم أخر شخص أي أو األم أو األبدج 100.000 إىل20.000سنة وبغرامة من  إىل شهر
  .املطالبة به يفمن له احلق  ائي إىلحبكم  وأ ،حبكم مشمول بالنفاد املعجل حضانته نأش يف ىقض

حكــم قضــائي ســابق يقضــى بإســناد  دوجــو ، لقيــام هــذه اجلرميــة املشــرع اجلزائــري شــرتطإ وقــد     
، الشخص الذي صدر احلكم يف مواجهته عن تسـليمه عمتنإو ، من له احلق يف املطالبة به القاصر إىل حضانة

وهــذا مــا قضــت بــه  دون منــع مــن احلاضــن متنــاع الطفــل عــن ذلــكإيف حالــة اجلزائيــة  ةال ترتتــب املســؤولي إذ
دون  -رفــض الطفــل القيــام ــا  -حــق الزيــارة " بــأن  1996جويليــة  14احملكمــة العليــا يف قرارهــا الصــادر يف 

  . 247" لقانوناخرق  –قيام جنحة عدم تسليم طفل  -منع من احلاضن 

                                                   
 .08 ، ص2009 ،ردنية اهلامشيةاململكة األ ،دار الثقافة ،حقوق الطفل بني النظرية والتطبيق ،عروبة جبار اخلزرجى أنظر، - 245

يف  ىشـخص أخـر اليقـوم بتسـليم قاصـر قضـ أي دج األب أو األم أو100.000إىل  20.000يعاقب باحلبس من شهر إىل سـنة وبغرامـة مـن  - 246
ه حضانته أو مـن األمـاكن حضانته حبكم مشمول بالنفاد املعجل أو حبكم ائي إىل من له احلق يف املطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليأن ش

 .اليت وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك األماكن أو محل الغري على خطفه أو إبعاده حىت ولو وقع ذلك بغري حتايل أو عنف
  .153 ، ص1 ددع ،1997 ،ضائيةقلة الا،  130691  ، ملف رقم1996/ 07/ 14 ج،.غ أنظر، احملكمة العليا، - 247
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وجـوب مباشـرة إجـراءات التنفيـذ لـذلك احلكـم ، تقـدمي الشـكوى  يفملشرع ممن لـه احلـق ومل يشرتط ا
 ،لسـتعجاإلارا ملـا هلـذا النـوع مـن طـابع نظـ328اءة املادة الل قر القاضى بتسليم القاصر وهذا من خ القضائي
  .مما يتطلب تدخل النيابة العامة لوقف هذا السلوك واخلطورة

بعـــد إال كثـــرية   أحيـــان يف مباشـــرة الـــدعوى العموميـــةاليـــتم  248عمليـــةالتطبيقـــات ال يفنـــه أمـــع العلـــم 
ممـا يتعـارض  ،السـعي لتنفيـذ احلكـم إجـراءات أثنـاءسـتغراق وقـت كبـري ويطـول إو ، التنفيـذ إجراءات يف السعي

  .املشمول باحلماية والشخص، احلاصلتداء عإلوطبيعة ا، هذا النص إجيادمن  ةمع احلكم
ضــــايا مــــن نفــــس النــــوع تــــتم إجــــراءات احملاكمــــة فيهــــا وفــــق إجــــراءات غلــــب القأأن  إىل ضــــافةإلبا

 العامة اليتاليت يبقى تقديرها للنيابة ، اجلرم الواقع يدخل ضمن حاالت التلبس أنني ح يف ستدعاء املباشرإلا
ردع للمخــالفني لتنفيــذ اإلجــراء مــن التلــبس ملــا هلــذا  إجــراءاتوفــق  ةاحملاكمــ إجــراءاتتتخــذ  أناملفــروض ن مــ

  .حملارمرائم الفاحشة بني ذوي اوحتقيق املتابعة جباألعم يف نظر غلب ألمثلما هو واقع يف ا .األحكامه هذ
  

                                                   
ألجــل مباشــرة  ،ل بــه علـى مســتوى احملـاكم حيــث انــه قبـل تســجيل الشـكوى يتطلــب األمــر تقـدمي وثــائق تفيـد ســعى احملكــوم لـهوهـذا مــا هـو معمــو  - 248

  .ضر االمتناع عن التنفيذ الذي يسلمه له القائم بالتنفيذ، وبعد ذلك تبدأ إجراءات تقدمي الشكوىوىف حالة االمتناع يتحصل على حمإجراءات التنفيذ 
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  سابعالرع ـالف

  )رمسفاح المحا(ريمة الفاحشة بين ذوي المحارم ـج 

  
مكونـــة مـــن جمموعـــة أفـــراد تتفاعـــل  ةإن األســـرة الصـــاحلة الســـعيدة  مـــاهى إال عبـــارة عـــن وحـــدة حيـــ

  .249أمزجتهم وتنصهر اجتاهام وتتفق مواقفهم وتتكامل وظائفهم وتتوحد غايام مشاعرهم وتتحد
ولكي تنجح األسرة يف قيامها بوظائفها، وىف قيام كل فرد من أفرادها بدوره يف حياة األسرة، ولكي 

كامـل علـى الوفـاء ـا البـد يف سـبيل ذلـك، مـن أن يقـوم الت يتم النجاح يف حتقيق األهـداف الـيت تقـوم األسـرة
والتضـامن  األدوارعـن هـذه  فـاخلروج.250األسرى بني أفرادها من كل جانب من جوانب احلياة اليت تـرتبط ـا

جرمية الفاحشة بني  حنرافإلا اهم صورة هلذأو .األسرىحالة التفكك  إىليؤدى الوظائف والعمل املشرتك،  يف
   .احملارمذوى 

متثـــل  و 251اجلـــرمهلـــذا  األشـــخاص الفـــاعلنيى ان شـــدد املشـــرع العقـــايب اجلـــزاء علـــومـــن األمهيـــة مبكـــ
إذ قـــد  ،األمســـقوط الســـلطة األبويـــة أو الوصـــاية الشـــرعية يف حـــال ثبـــوت التهمـــة ضـــد األب أو  يفالتشـــديد 

 :حاليتتكون اجلرمية جناية يف 

عقوبة فتطبق ، اإلخوة واألخوات األشقاء من األب أو األم وحالة .أو األصول من الفروعحالة األقارب  - 
    .سنة 20سنوات إىل 10ن من السج

ـــةإلا ملقـــيإهـــدار اترجـــع إيل الســـبب يف فاحلكمـــة مـــن التشـــديد هنـــا     عـــن الطبيعـــة  جوخـــرو  ،جتماعي
 ملــا هلـذا السـلوك مــنو  252بـةه الطبــاع والنفـوس الطيّ ر منّـتنُفـ اوهـذا مــتقتضـيه الفطــرة السـليمة، وفـق ما، البشـرية

 أبنائـــهتنعـــدم يف حالـــة أي شـــخص يـــرتك جنـــدها  الـــيتهـــذه األخـــرية .مبـــادئ األخـــالق والفضـــيلةمـــع عـــارض ت
   .مساءلته جزائياويعرضهم للخطر مما يرتتب عنه 

   

                                                   
  . 89، ص 1981دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  ،3ط جتماعيات الرتبية، إ مرسى سرحان، يف منري أنظر،  - 249
س  د( ةاململكـة العربيـة السـعودي ،ززيـجامعة امللـك عبـد العـ ،مذكرات يف التكوين األسرى ومقوماته ، حممد اخلضري ،لىفاطمة أبو سعريه لي أنظر، - 250
  . 60-58 ص، )ن 

، مبوقـع، مركـز مسـاواة 12/12/2005منشـور بتـاريخ، ،، مقاليف قانون العقوبات السوري األسرةاليت متس  اجلرائم ،عبد الرمحن تيشوري ،أنظر -  251
                                                                                                       http://www.c-we.org .  املرأة
  .213ص، املرجع السابق، أنظر، عيسى حداد - 252
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   ثامنرع الـالف

  رـوتعريضهم للخط األبناءرك ـت

  

تــوفر صــالت عاطفيــة تــربط بــني كــل مــن  يعــد ترمجــة لعــدم إن جــرم تــرك األبنــاء وتعريضــهم للخطــر
جتاهــات و املواقــف بــني إلا توحــدمــن حيــث  األســرةتكامــل  نعــدام إ وأيضــا ،واألســريةاحليــاة الزواجيــة  أطــراف
 نخـارجي يهـدد كيــا طـارئ أيجتـاه حنـو غايــات وأهـداف واحـدة، لـدرء إل، وارها ومـن حيـث التماسـكعناصـ

يكــون حتمــا نــاتج عــن الــنقص يف  بالصــالت العاطفيــة  وأّن نقــص الــوعي . 253األســرة أو ينــال مــن عناصــرها
 254اإلجرام علم  عتبار يفإلأساسي يتعني أخذه بعني ا الرتبية، الذي أصبح عامل

وتنمو  يشعر اإلبن بعدم تقدير عضويته يف مجاعته األسرية  أننعدام هذه الصالت إومن بني نتائج        
ــــأثرا بالرغبــــة يف اإلنتقــــام، جتاهــــات العصــــيان و إبالتــــايل عنــــده  وإجــــرام  إلحنــــرافممــــا يشــــكل عامــــل يصــــبح مت

  .255اإلبن

 األبنـــاءصـــورة فعـــل تـــرك  يف األبنـــاء مـــع اآلبـــاءعالقـــة  يفاصـــة خ العـــاطفيالعامـــل م هـــذا  نعـــداإ فأمـــام
العناصـر  لكـ  بتشـديد العقـاب وحتديـد ،316و 314 املشرع قـانون العقوبـات باملـادتني ضمنللخطر  وتعريضهم

 مكـان خـال أو اليت ميكن أن تنتج عن فعـل تـرك الولـد وتعريضـه للخطـر يف أنواع احلاالت ل، وكاملكونة للجرمية
   .ال من الناسخغري 

كـــل أنـــواع العقوبـــات األساســـية املقـــررة قانونـــا لكـــل نتيجـــة مـــن نتـــائج فعـــل الـــرتك   ضــافة إىل حتديـــدإلبا
أو  قــد نصــتا علــى عقوبــات مشــددة كلمــا كــان الفاعــل أو املــتهم ،317و 315والتعــريض للخطــر، فــإن املــادتني 

 ،العقوبـات ضـد األصـول فتشـدد واملعـرض للخطـر املـرتوكد لـمن أصـول الو كونه   صفة،صاحب مرتكب اجلرمية 
درجـة واحـدة، فتكـون  اأو مـن يتولـون رعايتـه وذلـك برفـع العقوبـات املقـررة قانونـ ،أو من هلم سلطة على الطفـل

 :العقوبات كما يلي

 حلبس من سنتني إىل مخس سنوات يف حالة ما إذا مل ينشأ عن ترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز ا -

سنوات يف حالة ما إذا نشأ عن الرتك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي ملدة  10إىل  05احلبس من  -
 .يوما 20تتجاوز 

                                                   
   .55ص د حيي عبد احلميد، املرجع السابق، محأ أنظر، - 253

254 - Cf. KALFAT Choukri, Transformations sociales et violence intra-familiale, Conférence publiée à 
la Revue de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et de Sciences Sociales, Département de 
Sociologie, Université de Tlemcen, Numéro Spécial, Déc., 2003, p 35  

  .143أنظر، حممد عاطف غيث، املرجع السابق، ص  - 255
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ســنة يف حالـة مــا إذا حــدث للطفـل مــرض أو عجــز يف أحـد األعضــاء أو أصــيب  20إىل  10السـجن مــن  -
  .بعاهة مستدمية

  . املوتالسجن املؤبد إذا تسبب الرتك أو التعريض للخطر يف -

  

  تاسعالرع ـالف

  اصـباألشخ ارـتجإلا ريمةـج 

  
يف واقـــع األمـــر جرميـــة ضـــد اإلنســـان ذاتـــه  وهـــينوعـــا مـــن العبوديـــة احلديثـــة،  البشـــر يفجتـــار إليعـــد ا

  . 256متهان لكرامته وأدميته بصورة تفوق كوا جرمية ضد الدولة واتمعإو 
هـي فئـة ، ةن موضوعها سلعة متحركـة ومتجـددعتبار أإجتار يف البشر جرمية ذات طبيعة خاصة بإلوا

الغالــب األعــم مــن  يفجتمــاعي وهــم إليعــانون مــن الفقــر الشــديد والبطالــة وعــدم األمــان ا، خاصــة مــن البشــر
 تكييـف إطـار يف األفعـالبتجـرمي هـذه على محاية هذه الفئة  اجلزائريوحرص من املشرع  .257احلاالت أطفال

نظمـة عـرب املاجلرميـة  ة ملكافحـةدحـاملت األمـمتفاقيـة إعن التصديق على ملرتتبة لتزامات اإلمع ا الداخليةالقوانني 
وقـع الفعـل  اإذ ،التشـديد بظـرفجـزاءات عقابيـة وفـرض   اجلزائـري جتـرمي هـذا الفعـل عفقرر املشر ، 258الوطنية

  .أصولهحد أعلى الطفل من طرف  اإلجرامي
01-09مــن القــانون رقــم  5مكــرر 303جــاء التشــديد بــنص املــادة  إذ

، بالقســم اخلــامس مكــرر 259
املتعلــق باجلنايـات واجلــنح ضــد األفــراد مــن  الثــاينمــن البــاب  األولبالفصـل  ،باألشــخاصجتــار إلحتـت عنــوان ا

 20سنوات إىل  10جلرمية االجتار باألشخاص باحلبس من املرتكب  اجلاينالكتاب الثالث بنصها على معاقبة 
دج إذا ارتكبت اجلرمية مع توافر ظرف على األقل، من   2.000.000دج إىل  1.000.000سنة و بغرامة من 

أصــوهلا أو فروعهــا أو وليهــا أو كانــت ســلطة عليهــا أو كــان موظفــا ممــن كــون الفاعــل زوجــا للضــحية أو احــد 
   .رتكاب اجلرميةإسهلت له وضيفته 

                                                   
رية وعقوباتــه يف الشــريعة والقــوانني العربيــة والقــانون الــدويل، منشــورات جتــار يف األشــخاص واألعضــاء البشــإلأنظــر، عبــد القــادر الشــيخلي، جــرائم ا - 256

  .187، ص 2009احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،
  .13ص، 2005دار اجلامعة اجلديدة، ) ط.د(قتصاد اخلفي واالقتصاد الرمسي،إلأنظر، سوزى عديل ناشد، اإلجتار يف البشر بني ا - 257
كمـل هلـا ، املتعلـق مبنـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، والـذي صـادقت عليـه اجلزائـر بـتحفظ، وعلى األخص الربوتوكول امل - 258

 .2003نوفمرب 09املؤرخ يف  417-03مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
 8املوافق 1386ر عام صف18املؤرخ يف  156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2009فرباير سنة 25اموافق 1430صفر عام 29مؤرخ يف  -  259

 .املتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة 
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ة مهمـا كـان مـن احلمايـ نـوع واحـدلتوفر  األسريةجلميع حاالت الرابطة  شاملةجاءت هذه املادة  إذ
مـع عـدم ، شخص له سـلطة علـى الضـحيةبل تعدت العقوبة لتشمل كل  ،األسريةالرابطة  يفوصف الضحية 

مــن 53حــد األفعـال رمـة مـن ظـروف التخفيــف املنصـوص عليهـا باملـادة أرتكابـه إلسـتفادة الشـخص املـدان إ
  .09/01من القانون 6مكرر303املادة ع وهذا طبقا لنص .ق

مــع ، عتربهــا جنايــةإو  اجلرميــةشــديده لعقوبــة هــذه ت بــالرغم مــن العقــايب املشــرع أنمــن ذلــك  واألكثــر
فقــد قــرر التخفيــف،  ظــروفمــن  اجلــاينوعــدم اســتفادة بينهمــا،  اخليــارجانــب العقوبــة دون  إىل فــرض الغرامــة
 مكــرر مــن 303لــنص املــادة  طبقــاع .قمــن  09 ةاملــاد يفالعقوبــات التكميليــة املنصــوص عليهــا  تطبيــق حــىت

  .09/01القانون 
اجلـرم واملصـلحة املرغـوب محايتهـا علـى الشـخص  ةخطـور  إىلراجـع  العقـايبوهذا احلرص مـن املشـرع     

نســق ال ضــمن ة بــني أطــراف العالقــةأواصــر املــودّ  ظإطــار حفــكلــه يف   هــذا ،بالضــحيةاجلــاين  عالقــةاملضــرور و 
  .لألسرة جتماعيإلا

  
  عاشرالرع ـالف

  260 بشريةال ار باألعضاءـتجإلريمة اـج

  
ــــيت  ختلفــــت التعريفــــات اخلاصــــة جبرميــــة االجتــــار بالبشــــرإتعــــددت و  الغالــــب كافــــة  يفــــا يقصــــد وال

بواســطة  ضــحية يــتم التصــرف فيــه أوجمــرد ســلعة  إىل اإلنســانحتيــل  الــيتاملشــروعة وغــري املشــروعة ، التصــرفات

                                                   
تفاقيـة األمـم إل لاملكمـ ،النسـاء واألطفـال ةوخباصـ ،للمادة الثالثة من برتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص اوفق ،جتار بالبشرإليقصد ا - 260

  2003املتحدة سنة املنضمة عرب الوطنية الصادر من األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
تيــال ختطــاف أو االحإلســتعماهلا أو غــري ذلــك مــن أشــكال القســر أو اإســتقباهلم بواســطة التهديــد بــالقوة أو إ جتنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيــوائهم أو) ا

ل موافقـة شــخص لـه ســيطرة علــى سـتعمال الســلطة أو إسـاءة اســتغالل حالــة استضـعاف واو بإعطــاء أو تلقـى مبــالغ ماليـة أو مزايــا لنيــإ اخلـداع أو إســاءةأو 
، أو السـخرة أو اخلدمـة قسـرا، اسـتغالل دعـارة الغـري اوسـائر أشـكال االسـتغالل اجلنسـي ،كحـد ادين،  شخص أخر لغرض االستغالل ويشمل االستغالل 

  .عضاءألاد أو نزع امارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعبأو االسرتقاق وامل
حمـل اعتبـار يف احلـاالت الـيت يكـون قـد اسـتخدم فيهـا اى ) ا(سـتغالل املقصـود واملبـني يف الفقـرة إلشـخاص علـى اال تكون موافقـة ضـحية االجتـار باأل) ب

  ).ا(من الوسائل املبينة يف الفقرة
الوسـائل  نمـ أي سـتعمالإ حىت ولـو مل ينطـوي علـى" اجتار باألشخاص "ستغاللإلستقباله لغرض اإ يعترب جتنيد طفل أو نقاه أو تنقيلها أو إيواؤه  أو) ج

  )ا(املبينة يف الفقرة
  شخص دون الثامنة عشر من العمر  أي" طفل"يقصد بتعبري) د
ولـيس جمـرد ، نظمـةوبينت املادة الرابعة من الربوتوكول املذكور نطاق تطبيقه فقصرته على اجلرائم ذات الطابع غري الوطين اليت تقرتفها مجاعـات إجراميـة م  

  .حاالت فردية غري منظمة
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أو مــا  نسـيةأعمـال ج يف أوجـر متــدن أذات  أعمـال يفســتغالله إبقصـد  وسـطاء حمرتفـني عـرب احلــدود الوطنيـة
  .261ةصورة أخرى من صور العبودي بأيقسر عنه أو  وأسواء مت هذا التصرف بإرادة الضحية ، شابه ذلك

جتعـــل مـــن جســـد  الـــيت، وخيمـــة النتـــائج وأبعادهـــاالبشـــرية  األعضـــاء يفجتـــار إلخلطـــورة جرميـــة ا اونظـــر 
تفاقيـات الدوليـة جمـرد إلالداخليـة وا األنظمـةونص على محايتـه قدسته كل الديانات السماوية  الذي، اإلنسان

 ميثـل واألنسـجةالبشـرية  األعضـاء يفجتـار إلن اإ 2003ورىب لسـنة ألحتـاد اإلجملس ا هعترب إ وهذا ما، 262سلعة
   .263اإلنسانحلقوق  أساسيا انتهاكإ

 يقـوم أو أعضـائهكـل مـن حيصـل مـن شـخص علـى عضـو مـن  دانـةإعلـى  اجلزائـريوقد نص املشـرع 
  ىالعقوبـة علـوتطبـق نفـس  ،ىأخـر  ةمنفعـأو  مـايلمقابل دفع مبلغ  مواد من جسمه أوخاليا  جة أوأنسبنزع 

  .شخص أعضاءضو من عاحلصول على  تسهيل أووسط قصد تشجيع تكل من ي
 علـى وحصـلت هـذه األفعـال توقعـ إذاعتمـاد محايـة جزائيـة خاصـة، إإىل  اجلزائـري جتـه املشـرعإوقد 

 ،اعيإلجتمــامــن نســقها  ايلـبالتــرجها ـوخيــ لألســرةديــدا  الفعــل يشــكلن هــذا أل، القصــر مــنهم األســرة أفــراد
 عقليـة، ذو طبيعـة عضـوية،كـوم بشـرا،   مـن حيـث األسـرة أفـرادن أعـرتاف الكامـل والصـريح بـإلالقائم علـى ا

 أهــدافتســتقيم ــا احليــاة وتتحقــق ــا ، أساســيةاحلصــول علــى حاجــات  إىلتضــطرهم  ،جتماعيــةنفســية، إ
بعيدا عن حتقيق املنافع املاليـة علـى حسـاب ، وتنظيمهامن حفظ للنوع البشرى ودميومة بقائها  ،األسرةد وجو 

  .األسرة أفرادن م القصر بأعضاء املتاجرة
لتشـديد باوهـذا ، 264جتماعيـةإله الكائنـات اذاجلنائية هل ةاحلماي أن يوفر املشرعان، مبك األمهيةومن 

  .  265و سن الضحية، نساىنإالال درجة بشاعة الفعل روعي فيه  اليتيف درجة العقوبة 
مـن الفصـل األول املتعلـق باجلنايـات  1اخلـامس مكـرر  مـن القسـم 20مكـرر  303 طبقا لنص املـادةذلك و   

 19مكـرر  303و 18 مكـرر 303املـادتني  يفاجلـرائم املنصـوص عليهـا قـد جعـل نه أ ،واجلنح ضد األشخاص
مخـس  إىلسنوات  5مخس مشددة من عقوبة  تذا ،ذهنية بإعاقة مصاب أو شخصارتكبت ضد قاصر  إذا

احلـــبس مـــن  هـــي األصـــليةالعقوبـــة  أنحـــني  يف.دج 1000.000 إىل 500.000ســـنة وبغرامـــة مـــن  15عشـــرة 

                                                   
 .17 ص، املرجع السابق، سوزى عديل ناشدأنظر،  - 261
ه العــــدد 1429رمضــــان  15املوافــــق ل  2008ســــبتمرب  15االثنــــني  ،تعليــــق علــــى مشــــروع قــــانون العقوبــــات املعــــدل جريــــدة الشــــروق اليــــومي - 262

2406.  
 .54 صالسابق ،  املرجع، سوزى عديل ناشدأنظر،  - 263

264  - Cf. LAZERGES  C., Quel droit pénal des mineurs Pour L’Europe de demain? Edi Paris, 1992, p 

439.  
ألغـراض هـذه اإلتفاقيـة، يعــين الطفـل كـل إنسـان دون الثامنـة عشــر، مـا مل يبلـغ قبـل ذلـك ســن : " املـادة األويل مـن اإلتفاقيـة الدوليـة حلقــوق الطفـل - 265

                                                             .   ".الرشد مبوجب القانون املطبق على الطفل
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رف ظـــــدون " دج 1.000.000 إىلدج  300.000نوات وبغرامـــــة مـــــن ســـــ10عشـــــر  إىلســـــنوات  03ثـــــالث 
  .09/01 رقم لقانونامن  16مكرر  303التشديد طبق لنص املادة 

فقـد قـرر املشـرع إجـراءات ومما سبق بيانه من حتديد للجرائم املشددة بالعقاب نظر لطابعها اخلاص ،         
بتحريك ومباشرة املتابعة يف هذا النوع من اجلرائم فيما يعـرف بقواعـد اإلختصـاص خاصة كذلك  فيما يتعلق 

  .وهي وفق املطلب الثاين اخلاصة

  نياـالثطلب ـالم

  اصةـختصاص الخإلواعد اـق 

  
بــإقراره  قواعــد أخــرى ختـــدم  املشــرع نــوع مــن احلمايـــة اإلجرائيــة للشــخص املســتفيد مــن النفقـــة روفــ

، حســب مــا هــي ص احمللــي واإلقليمــي حملــاكم اجلــنحختصــاإلخروجــا عــن القاعــدة العامــة ل ،مصــلحة األســرة
حمكمـة  العامة، وجبها ختتص حمليا بالنظر يف الدعاوى، واليت مبقانون اإلجراءات اجلزائية 329دة حمددة يف املا

القــــي فيــــه القــــبض عليــــه أو علــــى أحــــد  الــــذياملكــــان  واملــــتهم، أاملكــــان الــــذي يقــــيم فيــــه حمــــل اجلرميــــة أو 
 (معرفـة اإلختصـاص احمللـيوميكـن تنـاول قواعـد اإلختصـاص فيمـا يتعلـق جبـرائم األسـرة مـن خـالل .266شركائه

فيما  فكرة اإلختصاص النوعي إيلصراحة يف جرمية عدم تسديد النفقة ، مث التطرق  إليهواملشار ) الفرع األول
   ).الفرع الثاين( اإلستدعاء املباشر إجراءاتيتعلق باجلرائم املعينة بالنظر وفق 

  
   ألولرع اـالف

  ىـلـتصاص المحـخإلا

  
جرميـة  نظـر يفختصـاص الإعلى أن يكـون  ،ع ونصت يف فقرا األخرية.ق 331 جاءت املادة فقد

مــن  دأو حمــل إقامــة املســتفي ،حملكمــة مــوطنمبوجــب حكــم أو أمــر، متنــاع عــن تســديد نفقــة مقــررة قضــاء إلا
مــن شــخص مطالبــة شــخص آخــر مــن أقاربــه أو ومعــىن هــذا أنــه إذا أراد  ،الشــخص املنتفــع باملعونــة أو ،النفقــة

مــن حــق املــدعي أن يســتدعي املــتهم فــإن  و قضــاء، 267أو مســاعدة ماليــة مقــررة قانونــا أســرته بتســديد نفقــة 

                                                   
 .186، ص 2006، اجلزائر ،دار هومه، 2 ط ،مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ،حممد حزيط، أنظر  -  266
 . 163ص  ،املرجع السابق ،...، الوجيز بوسقيعة أحسنأنظر،  -  267
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أو ، أمام احملكمة الـيت يوجـد بـدائرة اختصاصـها سـكن املـدعي املعتـاد ،جزائيا عن طريق النيابة العامة ويقاضيه
  . إن كان له حمل إقامة مؤقت معروفحمل إقامته 

حالة  يف أصالاحملكمة املختصة  إىل املستفيد من النفقة التجأما  إذا ،تخفيف العبءلوذلك حرصا 
إضـافة إىل ذلـك فلهـا أن  .الدائن بالنفقة وضمان حقه فيهـا محايةوتفعيل  جتسيد بغية اإلقامةبعدها عن حمل 

متناع عن دفع النفقة احملكوم ا طيلة مّدة أكثر إلتطلب أيضا احلكم بالتعويض عما حلقها من ضرر بسبب ا
  .من شهرين

املشــرع  "بــأن   1982جــوان  01بتــاريخ  ) ســابقا  الــس األعلــى( وجــاء يف قــرار للمحكمــة العليــا 
حقني يكونـــون يف ألن هـــؤالء املســـت،لنفقـــةلملســـتحقني اع يف صـــاحل .ق 331أتـــى بـــالفقرة األخـــرية مـــن املـــادة 

، وذلك لكي ال يتحتم عليهم التنقل املتعب وكذلك الوالدين عند كربمهاكالزوجة واألوالد ،الغالب من العجزة
وحدهم احلـق يف التمسـك  ،من هذه الفقرة يند، وعلى هذا فللمستفيعن سكناهمة إىل جهات قضائية بعيد
  . "268ذا الدفع دون غريهم 

للقواعــد العامــة  هخبضــوع ســتفيد منــه،نــه ميكــن التنــازل عــن هــذا احلــق املقــرر قانونــا للشــخص املأمــع 
  .ختصاصإلل

ستدعى تقريب العدالة منه إ ،ةماسة هلذه النفق ومراعاة من املشرع ملصلحة املدعي الذي هو حباجة 
 ، فـالاملتابعة أمام حمكمـة مـوطن املـتهم، أما إذا اختار نتقال إىل حمكمة موطن املتهمإلا مصاريفأكثر وجتنبه 

ويف هـــذا الشـــأن قضـــي يف فرنســـا بـــأن مـــا جـــاء بـــه القـــانون خبصـــوص  ،جيـــوز ألحـــد الـــدفع بعـــدم االختصـــاص
  .269ختصاص العام عند الضرورةإلاعد احتول دون تطبيق قو ختصاص حمكمة موطن املستفيد من النفقة ال إ

إذا كان املستفيد من النفقة  ،ع ال يصلح.ق 331كما جتدر اإلشارة إىل أن ما نصت عليه املادة         
قواعد  إعمال إيليشري املشرع مل  أنمع العلم  .العامفحينئذ تطبق قواعد االختصاص  باخلارج،مقيما 

   ؟فكيف كانت نظرته فيما يتعلق بتحديد اإلختصاص النوعي.قي جرائم األسرةيف با ختصاص حملي خاصةإ
  

  

  

  ثانيرع الـالف

  يـاص النوعـختصإلا 

                                                   
،  مشــار إليــه يف أحســن بوســقيعة ، قــانون العقوبــات يف ضــوء املمارســات 23000، ملــف رقــم 01/06/1982م، .، الــس األعلــى، غأنظــر - 268

 .149، ص 2008 -2007منشورات برييت، دايل إبراهيم ، اجلزائر،  ،القضائية
 . 163ص  ؛ املرجع السابق،...يزالوج ،أحسن بوسقيعة أنظر، -269
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مباشرة  إمكانية متثلة يفخص املشرع اجلزائي  بعض اجلرائم املاسة بنظام األسرة بقواعد خاصة         
تصاص خاإل اإلختصاص النوعي هذعرب عنه  بمما ياإلستدعاء املباشر  إجراءاتالدعوي العمومية فيها وفق 

وهي حالة ترك األسرة وحالة عدم تسليم الطفل ج .ا.مكرر من ق 337 ةبعض حاالت املاد النوعي متثل يف
مما .ألسريةايدخل يف القذف الواقع واملاس بالعالقة  وجرمية القذف ضمن ما ،نتهاك حرمة املنزلإوجرمية 

املاسة  الفات واجلناياتخستبعاد املإائم معينة على سبيل احلصر مع قتصر على جر إاألمر  أنيفهم معه 
  .270بنظام األسرة

التشريعات املقارنة وفق معيار طبيعة ونوع النزاع وصنف اجلرمية بالرغم ه املسألة ختلفت يف هذإ وقد      
املباشر على  ستمدت أحكامه من التشريع الفرنسي، فاملشرع املصري يقتصر حق إستعمال اإلدعاءإمن أا 

اجلنح واملخالفات دون اجلنايات والتشريع املصري بدوره الجييز اإلدعاء اإل أمام احملكمة ويرجع األمر يف 
التشريع املغريب يف قانون  اأم ،ذلك أن النيابة يف التشريع املصري هلا احلق أن تتهم وحتقق وحتفظ ملف املتابعة

قتصر حتريك إه وفق ما أخذ به املشرع املصري يف نوع اجلرائم و فإجت  367/7وفق املادة  املسطرة اجلنائية
خيول له حتريكها يف حالة ستثين اجلنايات فال إبتدائية و إلالدعوي مباشرة يف اجلنح واملخالفات وأمام احملكمة ا

فات ، جنح وخمالاجلرائم بكافة أصنافها من جناياتأم نظرة املشرع اللبناين فكان أن إعترب مجيع اجلناية، 
وجب تفصيل مسألة هذا اإلختالف  فأمام .271ميكن أن تكون مشمولة بإجراءات اإلستدعاء املباشر

   .اإلستدعاء املباشر وفق نظرة املشرع اجلزائري فيما يتعلق جبرائم األسرة
  

  الثالث  لبـالمط

  ستدعاء المباشرإلإجراءات ا دعوى العمومية وفقـتحريك ال 

  

لتحريـك  ،خاصـة إجرائيةاملاسة بنظام األسرة بقواعد بعض اجلرائم خص املشرع  كما سبق ذكره أن
خطـورة اجلرميـة وتطلـب سـرعة اإلجـراءات حلمايـة احلقـوق املنتهكـة يف هـذه إىل  راجع هذاو  ،الدعوى العمومية

وحتصــيله  إثبــات حــق يفوالغــرض مــن هــذه املــادة اإلســراع  ج.إ.مكــرر ق 337والــيت حــددا املــادة  ،اجلــرائم
مــن   وإعفـائهم وأعــوان الضـبطية ةالعامـالنيابـة  أعضـاءهـذا الـنص جــاء ختفيفـا علـى املتقاضـي وكــذا  أنالسـيما 

  .تتعلق جبرائم متس األسرة وأا خاصة ،اإلجراءات أمداملتعلقة باملتابعة وطول  اإلجراءاتكثرة 
   .دراسة جمموعة من العناصر تبعامكرر من ق أ ج يتطلب  337وتطبيق نص املادة 

                                                   
  .81، املرجع السابق، ص أنظر، فضيل العيش - 270

 .83ص  ،املرجع فسن ،أنظر، فضيل العيش - 271
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  ألولارع ـالف

  رـستدعاء المباشإلا راءاتـإج

  
املتابعـة يـؤدى  إجـراءاتمـن  إجـراءوهـو  ،خلاصة يف طريق االستدعاء املباشرتتمثل هذه اإلجراءات ا

ويــتم ، رةـم مباشـــقضــاة احلكــ أمــام أي احملكمــة اجلزائيــةالــذي يكــون أمــام  ،272انقطــاع الــدعوى العموميــة إىل
بعـــد  احملكمـــة املختصــة للبــت فيــه إىلملــف الــدعوى  النيابــة وترســـل ،ةكمــباحلضــور للمحا بواســطة التكليــف 

   .273املتهم مباشرة باحلضور فتكلي
كمـة احمل أمـام للمثـول القضـائيهذه احلالة على يد احملضـر  يفالتكليف املباشر باحلضور  إعالنويتم 

دد فيه بدقة هوية اخلصم  اليت ورية وحتتقدمي طلب إىل وكيل اجلمه بعدددها وكيل اجلمهورية، حي اليتللجلسة 
ضـبط  أمانةمبلغ الكفالة املناسب لدى  إيداع و. ، العنوان الكامل، املهنة إسم األب ،قباللسم، تشمل اإل

وتقـدير املبلـغ الجيـوز   274 4 قرةمكرر ف 223، الذي يقدره وكيل اجلمهورية وهذا حسب نص املادة احملكمة
، وعادة مـا تقـدر ةاإلداري أعماهلاهلا سلطة التقدير واملالئمة وال رقيب على  امةـادامت النيابة العـماملنازعة فيه 

  .فواملصاريم والطابع سو تقدير الر  يف ةلكل سن ةلياون ملنبقيمة املصاريف القضائية الرمسية حسب قا
مـا مل ، القضـية أمامهـااملرفـوع  ختصـاص احملكمـةإموطنـا لـه بـدائرة  املـدينختيار الطـرف إشرط  إىلباإلضافة   

   رمكر  337وهذا حسب الفقرة األخري من املادة  يكن متوطنا ا
 ،معـاللشـرطني االثنـني  املـدينجزاء عدم القبـول علـى عـدم مراعـاة الطـرف  اجلزائريرتب املشرع  وقد

نـه مجـع احلـالتني ورتـب عـن عـدم مراعامـا أ لبـ ،اجلـزاء املناسـب هلـا بويرتـ ،ةيتطرق لكل حالة على حـد ومل
ــــبطالن جــــزاء  ــــنص  يفال ــــول  العــــريبال ــــنص  يفوعــــدم القب الشــــرطني يتنــــاوالن موضــــوعني  أنمــــع الفرنســــي، ال
  .275خمتلفني

ســواء مــن حيــث البيانــات التكليــف باحلضــور شــروطه اجلوهريــة  مل يســتوف فــإذا األســاسوعلــى هــذا 
 مهــأو  .أثــرهيرتــب نــه إف اكــان صــحيح  إذا أمــالــه، أثر  كــان بــاطال ال  إعالنــهمــن حيــث طريقــة  أوالالزمــة لقيامــه 

                                                   
 .179، دار هومة، ص 2007,4، ط ةأنظر، أمحد الشافعي، البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية، دراسة مقارن - 272
؛ جديـــد معراجـــي، الـــوجيز يف اإلجـــراءات 122، ص 1987أنظـــر، مـــوالي مليـــاين بغـــدادي، قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة يف التشـــريع اجلزائـــري،  - 273

  .65، ص 2000دار هومة،  ،1 اجلزائية، ط
ينبغي على املدعي املدين الذي يكلف متهمـا تكليفـا مباشـرا باحلضـور أمـام حمكمـة أن يـودع مقـدما لـدى كاتـب الضـبط املبلـغ الـذي " نص املادة  - 274

 ..يقدره وكيل اجلمهورية
 .183 صالشافعي، املرجع السابق،  دأنظر، أمح -  275
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ام ليدخلها حوزة احملكمة وتصبح بذلك ملزمـة إلنه يقطع التقادم وخيرج الدعوى من يد سلطة اأ اآلثارهذه 
       .276بالفصل فيها
لقضائية الفاصلة يف الـدعوى اهتمام املشرع بسالمة وصحة تكليف األطراف باحلضور أمام اجلهة إو 

رية حلسن سري العدالة يف مواجهة األفـراد، أمـام اآلثـار املرتتبـة علـى هو من بني الضمانات و اإلجراءات اجلوه
فمـا هـي احلـاالت الـيت يتضـمنها إجـراء .روابط األسرة نتيجـة السـري يف الـدعوى بعـد صـحة التكليـف باحلضـور

  .؟اإلستدعاء املباشر
  نيثاال رعـالف

  ستدعاء المباشرإلاالت التي تشملها إجراءات اـالح 
  

جرميــــة تــــرك  :وهــــىع .مــــن ق مكــــرر337املــــادة  مجــــرائســــتدعاء املباشــــر يف إلا تتنحصــــر حــــاال
  .277)رابعا(جرمية القذف ،)ثالثا(املسكننتهاك حرمة إجرمية  ،)ثانيا(جرمية عدم تسليم الطفل ،)والأ(األسرة

  :جريمة ترك األسرةب فيما يتعلق  - والأ 
وإرغـام  يف جرميـة تـرك األسـرة ملاديـةيـة وامصلحة الضحية يف احلصول على الرعاية املعنو  عراعى املشر 

أمــام قاضــى  املــدينللوقــت علــى خــالف االدعــاء  ح، وربــاماتــه جتــاه أســرته يف أقــرب اآلجــالبتحمــل التز  اجلــاين
 أن دمبجـر تـتم  والـيتسـتدعاء املباشـر إلا إجـراءات واسـتفادته مـن مبنحـهطويلـة قد يستغرق مدة  الذي التحقيق

وحتدد جلسة حملاكمة املـتهم وتسجيله بسجالت احملكمة،  فدراسة امللبة تقدم الشكوى يقوم وكيل اجلمهوري
راعـى مصـلحة  قـد اإلجـراءاملشرع من خالل منح هذا  كما أن.عن فعله وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إدانته 

تســليمه يعــد فــأي تــأخري يف  يف تلقــي الرعايــة مــن طــرف الشــخص املخــول قانونــا، القاضــي حبضــانته الطفــل
  .صلحته ونشأتهمساسا مب

  

  :حالة عدم تسليم الطفل  -  ثانيا

احلكـم  متتابعـا أي أن اسـتمرارااملسـتمرة  عن تسليم طفل ملستحق حضـانته مـن اجلـرائم اإلمتناعجرمية         
أخــرى بعــد احلكــم وال جيــوز  يف حالــة تكــرار نفــس الفعــل مــرة احلكــم فيهــا مــرة أخــرالصــادر فيهــا ال مينــع مــن 

                                                   
 .493، ص 2006نعم، أصول اإلجراءات اجلنائية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ، جالل ثروت، سليمان عبد املأنظر -  276
إضافة جلرمية إصدار شيك بدون رصيد وهي حاالت حمددة على سبيل احلصر، وال جيوز االستدعاء املباشر يف غريها إال برتخيص من وكيل  -277

 . ين من تكليف املتهم مباشرة باحلضور أمام احملكمةج  حىت يتمكن الطرف املد.أ.ق.مكرر 337اجلمهورية نص املادة 
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ملـا تقتضـيه مصـلحة الطفـل  ونظـرا  .278املقـارنخـذ بـه القضـاء أوهـذا مـا  فيهـا سـبق احلكـمللجـاين أن حيـتج ب
صــاحب احلــق املمنــوح لــه الطفــل مــن  اجلزائــي، مكــن املشــرع حالــة قيــام هــذه اجلرميــة يف وهــى األوىل بالرعايــة

وهـى نفـس  .هملتصـرفات املـت، لسرعة املتابعة القضائية ووضع حـد ستدعاء املباشرإلا ستفادة من إجراءاتإلا
   .حرمة منزله أنتهتكالغاية اليت منحت للشخص الذي 

  :  المسكن نتهاك حرمةإبفيما يتعلق  : ثالثا
 أنجيب ال على حرمة  ييتصل ا ينطو  إن القداسة اليت تكتنف مفهوم األسرة جعل كل شيء"        
تيجة طبيعية متممًة للحرية مقدسة، وأن تكون ن إذن من أن تكون حرمة املنزل البديهي فمن ،279"تنتهك

   .ستقرار وسكينة األسرة وأمنهاإعتبار املنزل مصدر إ، ب280، فال جيوز دخوهلا بغري إذن من أهلهاالشخصية
يكتسي املسكن أمهية خاصة نظرا لتعلقه باحلريات الشخصية لألفراد، كونه ميثل مسـتودع أسـرار  لذا

اهدات الدولية والتشريعات املقارنة بعنايـة خاصـة تكرميـا اإلنسان وموطن حياته الشخصية، لذلك أحاطته املع
 ميـس حبرمـة األسـرة واعتبارهـاحرمتـه، إنتهـاك قتحـام لـه و إوأن أي  .حلرمته ومنعا لكـل مـا مـن شـأنه املسـاس بـه

  .عتداء ومتابعة اجلاينإلفع هذا ا، األمر الذي يستدعي تيسري اإلجراءات لر 281ويشكل فعال جمرما
  
نتهــاك حرمــة إمؤداهــا عــدم جــواز  قانونيــة انصوصــتتضــمن  282ني الداخليــة للــدولإن غالبيــة القــوانو 

الــيت جيــب إتباعهــا فيمــا لــو  شــروط، والنتهــاك هــذه احلرمــةإكمــا فصــل بعضــها األســباب الــيت تــربر  .283املنــزل
                                                   

هـي مـن اجلـرائم املسـتمرة اسـتمرارا  حضـانته شـرعاً  إن جرميـة االمتنـاع عـن تسـليم الطفـل ملـن لـه حـق "املصـرية  الـنقض وقـد قالـت يف ذلـك حمكمـة - 278
املسـتمرة اسـتمرارا  ً◌خبالف اجلرميـة إرادة اجلاين تدخالً متتابعاً و متجددافيها يتوقف استمراره على تدخل  املعاقب عليه متتابعاً أو متجدداً مبعىن أن األمر

 واملتفق عليه أنه يف. تدخل جديد من جانب اجلاين كبناء جدار خارج عن التنظيم مثالً  بغري حاجة إىل ثابتاً فإن األمر املعاقب عليه فيها يبقى و يستمر

رفعـت  مانعاً من جتديد حماكمته عليها مهما طال زمـن اسـتمرارها ، فـإذا من أجل هذه اجلرمية احلكم على اجلاينحالة اجلرمية املستمرة استمرارا ثابتاً يكون 
يف حالـة اجلرميـة املسـتمرة اسـتمرارا متتابعـاً فمحاكمـة  احملكـوم فيـه ، أمـا العمومية مرة ثانية من أجل هذه اجلرميـة جـاز لـه التمسـك بقـوة الشـئ عليه الدعوى

اجلاين يف استمرار احلالة اجلنائيـة يكـون  باملستقبل فتجدد إرادة و فيما يتعلق. أو احلالة اجلنائية السابقة على رفع الدعوى  ون إال عن األفعالتك اجلاين ال
ق،  ،1948لسـنة  1155الطعـن رقـم  .عليـه و ال جيوز له التمسك عند احملاكمة الثانية بسبق احلكم حماكمته من أجلها مرة أخرى جرمية جديدة تصح

   .1931/ 07/05، جلسة
      //:www.aljamaa.net/ar/folder http ،21/06/2006، اخلصوصية ومحاية البيانات يف البيئة العربية حسن هاروش، أنظر، - 279
 .32ص  ،1988طبعة جامعة بغداد، العراق، ، م1 ئية، ججلزاأصول احملاكمات ا عبد االميري العكيلى، سليم حربة، أنظر، - 280

  .133 -132، ص 2 املرجع ، جنفس عبد االميري العكيلى، سليم حربة،  أنظر، - 281
ســوة بغــريه مــن التشــريعات املقارنــة، مســكن اإلنســان مبجموعــة مــن الضــمانات حفاظــا علــى حرمتــه، بــل إنــه رفــع القواعــد إأحــاط املشــرع املغــريب،  - 282

ال تنتهـك حرمتـه، وال تفتـيش وال حتقيـق إال طبـق  املنـزل: " املسـكن إىل مصـاف القواعـد الدسـتورية كمـا ورد يف املـادة العاشـرة مـن الدسـتور ة  حبرمـةاملتعلق
هلـا أو املسـاكن مصـونة الجيـوز دخو " 1983مـن الدسـتور السـوري لسـنة  31؛ ومـا نصـت عليـه املـادة ."الشروط واإلجراءات املنصوص عليهـا يف القـانون

 إذنللمســاكن حرمــة، فــال جيــوز دخوهلــا بغــري "  1996مــن دســتور ســلطنة عمــان لســنة  27مــادة   ؛ واملــادة"يف األحــوال املبينــة يف القــانون إالتفتيشــها 
  ."أهلها، إال يف األحوال اليت يعينهـا القانون وبالكيفيـة املنصوص عليها فيه
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بعــض األمــوال أو األشــياء  اقتضــى األمــر دخــول منــزل مــا ألجــل التحــري، أو القــبض علــى اجلنــاة، أو مصــادرة
يف  األشخاصشخص خيرق حرمة منزل أحد  معاقبة كلفيما نص البعض من قوانني العقوبات على  .ميةاجلر 

  .284غري احلاالت اليت ينص عليها القانون ودون مراعاة األصول اليت يفرضها
عـدا ميكـون العقـار  أنيكون املنزل مسكونا بل يكفى  أناليشرتط "  بأنهقضت احملكمة العليا  وقد

وسـعت مـن مفهـوم  أـا إىلباالضـافة . 285"طريـق مـن طـرق احليـازة املشـروعة بـأيعليهـا  يناـه وز لسكن وحتـ
يتعــني حتديــد املنــزل  "جتهادهــا انــه إ يف إذ جــاء ل احلرمــة وهــدا توســيعا ــال احلمايــة وتشــديدا فيهــا املنــزل حمــ

متنـاول العامـة   يفسـت لي الـيتيشمل كـل لواحقـه  الذي ع مبعناه الواسع.من ق 295املادة  إليه أشارت الذي
فيعتـرب  إذاالضحية بغري  ةحديقدخل  بأنهعرتف إالعارض  أنومبا . إىل غري ذلك ةواحلديقوالفناء  كالسطح

  .286 "الذكرسالف  295 املادة  حبقوتنطبق عليه  خلسةتصرفه 
 تكـون هنـاك أنقـد حيـدث نـه أ لذلك فاملسكن كقاعدة عامة له حرمته اليت ال جيب أن تنتهـك، إال

 يفمنصــوص عليهــا  إجــراءات خاصــةشــروط و مبقتضــى ، احلــق املقــرر اهــذوضــرورات تقتضــي جتــاوز  اعتبــارات
كـرب أإذ أن األمـر يكـون عنـدها ألجـل محايـة مصـلحة  .كـرب مـن املصـلحة الشخصـيةألتحقيق هـدف القانون 

اظ علــى اتمــع عتبــارات املتقدمـة متعلقــة باحلفـإلا توخاصــة فيمـا لــو كانـ. نــزل وحرمتـهمـن مصــلحة حفـظ امل
وهـذه الرذيلـة كـذلك جتـد مصـدرها يف .287بث الرذيلة يف جسد اتمـعل مصدرالسكن ورعايته، كما لو كان 

  .ارم القذف حدوث فعل
، وقـد ـز كيـان األسـرة إذا مل تتخـذ ، وشـرفهعتبـار الشـخصإب سالـيت متـو  :بالنسـبة لجريمـة القـذف- :رابعـا

بـرباءة الشـخص وقـد يتبـع صـدور حكـم يقضـى .عتبـار الشـخص املقـذوفإإجراءات سريعة ملتابعـة اجلـاين ورد 
 مةلضرر الالحق من جراء لتعويض  احلصول على بغية  جل الوشاية الكاذبةأرفع شكوى من  إىلاملقذوف 

 إجــراءاتاجلزائيــة دون الــنص علــى دلــك مبوجــب  ةاملتابعــ إجــراءات يفوهــذا تطبيقــا للقواعــد العامــة  القــذف
أي عمــل  أنمــن املقــرر قانونــا " العليــا بقضــائها انــه  احملكمــة إليــهوهــذا مــا ذهبــت  األســرة جــرائم يفخاصــة 

عتبارهــا كزوجــة إالطاعنــة ب أن –قضــية احلــال  أوراقمــن  -يســبب ضــررا للغــري يســتوجب التعــويض، وملــا ثبــت
رامتهـا مـن وكعفتهـا  يف، وخدشـت اإلجتمـاعي، فقـد تزعـزع مركزهـا وماديـا اأدبيـبيـت قـد تضـررت   ةكأم وربـو 

                                                                                                                                                               
الشخصــية مضــمونة إال يف احلــاالت االســتثنائية الــيت  املســكن وســرية املراســلة ومحايــة املعطيــات حرمــة"مــن الدســتور التونســي،  9أنظــر، الفصــل  - 283

دسـتور  ؛"مسـبب وفقـا ألحكـام القـانون قضـائيبـأمر  إالللمسـاكن حرمـة فـال جيـوز دخوهلـا وال تفتيشـها "  44املادة  الدستور املصري؛ "يضبطها القانون
   ."القانون ألحكاموفقا  إاللمساكن حرمتها فال جيوز دخوهلا وال تفتيشها ل -ج... "  22املادة  1990العراق لعام 

 .40-29 ص ،2008، اجلزائر، عني مليلة، دار اهلدى، )ط د(، من قانون اإلجراءات اجلزائية 47، 45، 44املواد ، أنظر - 284

 .205، ص  2عدد ، الة القضائية، 78566، ملف رقم 26/01/1991م، .ج.العليا، غاحملكمة ، أنظر - 285

املرجـــع الســـابق، ص  ،...أحســـن بوســـقيعة ، قـــانون العقوبـــات ،مشـــار إليـــه يف .64، رقـــم 02/02/1988، 1 ج.الـــس األعلـــى، ع،  أنظـــر - 286
114.  

    .18، ص 2008محد غاي، احلماية القانونية حلرمة املسكن، دار هومة، اجلزائر، أ أنظر، - 287
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ن إ، ولـذا فـاألدلـةلصـاحلها لعـدم كفايـة  وىعنتفـاء وجـه الـدإمـر بأصـدور  إىلنتهـت  إ الـيت، جراء تبعتها بالزنـا
املــذكورة قــد بــرروا  األســباب إىلســتناد إ، الكاذبــة ةالوشــايعــن  ضبــالتعويالــذين قضــوا لصــاحلها  سالــقضــاة 

  288"حكمهم 
إىل قيـود كالشـكوى  اجلزائية،ضع املتابعة خي ملضهم للخطر وتعري األبناءترك جرمية  يفاملشرع  إال أن

كمـــا هـــو احلـــال يف بعـــض اجلـــرائم لـــذا فإنـــه جيـــوز للنيابـــة متابعـــة مرتكـــب اجلرميـــة مبجـــرد قيـــام   ،اخل...أو اإلذن
  .وقيام أركان اجلرمية وشروطها اليت سبق احلديث عنها ،قرتافه للجرمإالدالئل الكافية على 

أن املتابعــة تــتم بصــفة عامــة عــن طريــق  ،احملــاكم  أمــامالنيابــة العامــة توى علــى مســ هــو مالحــظومــا 
وعلـى كيــان األســرة  ةبصـفة خاصــه اجلرميــة علـى الطفــل الصــغري ســتدعاء املباشـر رغــم خطــورة هـذإلإجـراءات ا

عـن طريـق ومـن مث متـابعتهم  ،بصفة عامة، لذا فكان من األجدر أن ال يتم التساهل مـع مـرتكيب هـذه اجلرميـة
عتبار أن جرمية ترك أو التخلـي عـن طفـل وتعريضـه للخطـر مـن اجلـرائم املسـتمرة اب ،جراءات التلبس  باجلنحةإ

  .خلطريف مواجهة اما دام الطفل ال يزال يف حالة ترك وختل 
ص إىل أن املشــرع قــد ســعى إىل إجيــاد آليــات جزائيــة حلمايــة األســرة مــن خــالل نصــوص لــوــذا خن

تظهـر اهتمامـه وحرصـه علـى ردع وزجـر مـن حيـاول  ،يـة متميـزةئوقواعـد إجراصور، ، مشلت عدة جترميية خاصة
   .وبالتايل محايتها من التفكيك والتصدع، األسرة سسةمؤ  املساس بكيان وقوام

والروابط احلميمة بـني أفرادهـا  األسرة،لكن قد نتساءل عن مدى مراعاة املشرع لبعض خصوصيات 
ار مواصـلة العالقـات األسـرية بـدال مـن سـتئثإضـحية إىل التكـتم والتسـامح و وظروفهم اخلاصة اليت قـد تـدفع بال

   . القصاص من اجلاين اللجوء إىل
النصوص اجلزائية اليت أوردها املشـرع لكـل  بستيعاإو من جهة أخرى قد يثور التساؤل حول مدى 

  .الثاينبالفصل  موضوعنا ضمنسيكون  وهذا ما .نتهاكات املاسة بنظام األسرةإلا
  

                                                   
 .69ص ، 3دد ع، 1994ة، ، الة القضائي 96004ملف رقم 23/11/1993، ، غ أ ش لياعكمة الاحمل أنظر، - 288
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إن النصوص اجلزائية ال ميكنها أن تستوعب كل التفاصيل املتعلقة حبماية األسرة، نظراً للطبيعة 
  .1اخلصوصية هلذا الكيان اإلجتماعي املصحوب بتطور ظروف احلياة اإلنسانية ككل

وإن توازن أي مجاعة إجتماعية مع اتمع ينبع من التحديات األخالقية والسلوكية اليت حتافظ على 
يان االجتماعي من الوقوع يف براثن املشكالت نتيجة لسوء التوافق وعدم القدرة على التكيف داخل الك

، 2إطار اجلماعة، وقد تتطور هذه املشكالت بصورة سلبية إىل أن تصبح جماال لتفكك اجلماعة وإيارها
املسائل اليت ال ميكنه أمام الغاية اليت جاءت من أجلها النصوص التنظيمية ومنه  قد تعرتض املشرع بعض 

بسكوت املشرع عن إجياد نصوص  –إن صح التعبري  –تقييدها بنص وقد يغفل عنها، وهذا ما يعرب عنه 
إال بنص قانوين، مما يرتتب عنه من عدم  ةجترميية تتعلق بتنظيم األسرة، أمام مبدأ الشرعية؛ الجرمية وال عقوب

اإلستنتاج، بل إذا كان طريق القياس أو التعسف أو ن إمكانية القاضي أن ينشئ جرائم أو عقوبات ع
، وهذا ما ميكن 3القانون ال يعد الفعل جرمية أو ال ينص على عقوبة فيجب على القاضي أن حيكم بالرباءة

كما أن املشرع قد يراعي الرابطة .التعرض إليه يف اجلرائم املاسة بنظام األسرة من خالل  املبحث األول
والضحية فيحاول إجياد نصوص جزائية إجرائية أقل شدة تتالءم مع متطلبات إستمرارية األسرية بني اجلاين 

  .وهذا ما سيثرى من خالل املبحث الثاين. العالقات األسرية
  

 

 

 

  

  

                                                 
 .14، ص 1996 تمع، دار الفكر العريب، مصر،رمية واـحسن الساعايت، حبوث إسالمية يف األسرة واجل أنظر، -  1
  .54ص املرجع السابق، محد حيي عبد احلميد، أ ظر،أن -  2

3
 .563 ص ،1942 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ،1 ط الد اخلامس، املوسوعة اجلنائية،،  عبد املالك ينظر، جندأ - 
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 المبحث األول

  إغفال المشرع الجزائي نصوص تتعلق بحماية األسرة
       

علقة باألسرة، أي عدم ورود حكم يف إن سكوت املشرع اجلزائي عن النص يف  بعض املسائل املت
وهذا من خالل . القانون يتناول احلالة املعروضة قد يفسر على أنه منح سلطة تقديرية للقاضي اجلزائي

إعتماده التفسري القضائي والذي هو يف أصله حبث احملكمة عن معىن القانون يف القضية املطروحة أمامها 
دئيا احلرية التامة يف األخذ بالتفسري الذي تراه صحيحا دون أن ومن أجل هذه القضية فقط، وللمحكمة مب

، وقد يفسر على أنه ثغرة قانونية بالنص اجلزائي مما )املطلب األول ( 4تكون مقيدة بأحكامها السابقة
يسهل اإلفالت من حتمل املسؤولية اجلزائية أي عدم تضّمن النص ما تقوم احلاجة إليه من أحكام جزئية أو 

  ).املطلب الثاين(وميكن أن يستغل احملامي هذا القصور ملصلحة موكله . 5ةتفصيلي
وقد يكون فراغا قانونيا أي إنعدام النص اجلزائي الذي حيكم املسألة املعروضة أمامه وقد يساعد 

ه هذا السكوت اجلاين على اإلفالت من اجلزاء طبقا ملبدأ ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين وهذا ما نتناول
 . باملطلب الثالث

  

  المطلب األول

  منح السلطة التقديرية للقاضي الجزائي
  

قد ينص املشرع على مسألة قانونية لكن يرتك حتديد تفاصيلها، وكيفية تطبيقها للسلطة التقديرية 
للقاضي، ونكون أمام هذا الوضع يف حالة النص الغامض فيجب على القاضي اجلنائي أن يؤوله ويبحث 

احلقيقي الذي قصده الشارع، مثله يف ذلك مثل القاضي املدين، وله أن يستعني يف ذلك بكل عن معناه 
طرق التفسري املنطقية واللغوية وأن يرجع إىل األعمال التحضريية واىل النصوص السابقة اليت أخذ منها وان 

ر النص مبا فيه يقارن النص املراد تفسريه بالنصوص األخرى املتصلة به وىف حالة الشك جيب أن يفس

                                                 
4

  .565ص  ،السابق عبد املالك،  املرجع يأنظر، جند - 
ويتحقق القصور يف التشريع مىت كانت  ،وين ملا تقوم احلاجة إليه من أحكام تفصيلية أو جزئيةيقصد بالقصور يف التشريع، عدم تضمن النص القان - 5

       .جتماعية السائدةإلالقاعدة اليت تعاجل املسألة املطروحة على القاضي موجودة ولكنها غري عادلة أو غري منسجمة مع الظروف ا
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وحاالت ذلك ضمن قانون العقوبات اجلزائري فيما يتعلق باجلرائم املاسة بنظام األسرة، .  6ممصلحة املته
  : ميكن تناوهلا وفق الصور التالية7متعددة ومنها ماهو ضمن قانون إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني،

  
  الفـرع األول

  في جـرائم اإلهمال العائلي 
  

املشرع اجلزائري قد نص على مسألة إشرتاط إنتفاء السبب اجلدي لقيام اجلرمية ومل حيدد ما جند أن 
  .هو السبب اجلدي، بل ترك ملسألة لتقدير القاضي

فقد يكون السبب جديا إذا كانت هناك ظروف خاصة أو عامة قد دفعت الزوج إىل ترك مقر 
لقيام بواجب اخلدمة الوطنية أو السفر للبحث كأن يكون السبب ا.أسرته، أو التخلي عن زوجته احلامل

عن العمل أثناء قيام أزمة البطالة أو لتحصيل العلم أو أنه يقيم باملستشفى بقصد العالج الطيب أو من 
  . 8أجل أن يقضي مدة العقوبة احملكوم ا عليه حيث يثبت يف هذه احلاالت قيام السبب اجلدي أوالشرعي

مل يقرر حاالت أعترب فيها السبب جديا، فالثابت من القضاء الفرنسي وإذا كان القضاء اجلزائري 
أنه متشدد يف قبوله إذ قضى بأن نفور الزوج من محاته، أو سوء سرية الزوجة ال يعد سببا شرعيا، ومبقابل 
ذلك قرر أن سوء معاملة الزوجة أو شراسة الزوجة حنو زوجها وتوبيخها الدائم له، وكذا سجن الزوج أو 

  .9درته للبحث عن العمل تعترب أسبابا جديةمغا
وملعرفة وحتديد موقف القضاء من مسألة تفسري النصوص اجلنائية من خالل سلطة القاضي 
التقديرية، فإنه جيب تفسري املفاهيم اجلنائية اليت تتضمنها النصوص العقابية، فاملفاهيم اجلنائية هي تلك 

 10ي دون غريه من القوانني، فكيف يفسر القاضي هذه املفاهيم ؟املفاهيم اليت يستقل ا القانون اجلنائ
" إمهال الرعاية" رة مثل مصطلحخاصة ما تعلق منها باملفاهيم الواردة باجلرائم الواقعة علي نظام األس

  ".سوء السلوك"أو

                                                 
6

  .564، ص السابق املرجع، عبد املالك ي، جندنظرأ - 
7

  -Cf. TOUATI  B., Organisation et système  pénitentiers en droit  algérien, 1édi, office national des 
travaux éducatifs, 2004, p74.                                                   

                                 
                                                             

  
  .20املرجع السابق ، ص  ،...، اجلرائم الواقعةعبد العزيز سعد أنظر، -8

  
  .148  ، صق، املرجع الساب...أحسن بوسقيعة، الوجيز  أنظر، -9

 .23، ص2006بارش سليمان، مبدأ الشرعية يف قانون العقوبات اجلزائري، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر،  أنظر، -  10
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لإلجابة على ذلك ميكن القول أنه إذا كانت القاعدة غامضة فإن هذا الغموض قد يكون لعيب 
غتها أو لتضارا مع قاعدة أخرى وإن هذا الغموض يؤدى إيل تفسريات متعددة، ولكنه ال يعفى يف صيا

القاضي من تطبيقها ومن مث جيب عليه إزالة الغموض ملعرفة مضموا، وغموض النص قد يكون صعب  
  .اإلزالة وقد يكون سهل اإلزالة

غري جدية  وُمعربة بصفةص ركيكة فإذا ما كان الغموض سهل اإلزالة وذلك كأن تكون صياغة الن
وإذا ما كان الغموض . عن إرادة املشرع، ففي هذه احلالة جيب على القاضي أن يبحث عن إرادة املشرع

حالة عدم توافر تعريف للمصطلحات أو التذبذب يف العبارات املستعملة،   صعب اإلزالة وذلك كما يف
الة جيب على القاضي ـتخلي، إمهال الرعاية، يف هذه احلكإستعمال املشرع ملفاهيم اإللتزامات األدبية، ال

العمل على إزالة الغموض الذي يالزم النص، وال جيوز له أن يأخذ مكان املشرع ويعرب عن إرادته وهنا جيب 
  . على القاضي األخذ بقاعدة تفسري الشك ملصلحة املتهم
  

  الفرع الثاني

  تحديد مفهوم سوء المعاملة وإهمال الرعاية 
  

كون هذه األخرية هي الوعاء الرتبوي الذي   11دراك من املشرع ألمهية العالقة بني الطفل وأسرتهإ
أُعُترب أن إساءة معاملة الطفل تؤثر سلبا على ، 12تتشكل داخله شخصية الطفل تشكيال فرديا ومجاعيا

ويرى علماء  .شخصية الطفل وتطورها ومن مث تكون من أكرب املهددات على أمنه النفسي وصحته النفسية
فالعالقات . النفس  أن وحد العائلة  وإنسجامها هي اليت توفر للطفل احلياة الكرمية  وحتفظ حقوقه 

املضطربة  تؤدى إىل عدم وضوح الضوابط والقواعد السلوكية للطفل وهذا ما يؤدى  إىل إضطرابه النفسي 
فيها األب واألم فيما خيص تربية أطفاهلم  والعاطفي والسلوكي فإن األطفال الذين يأتون من بيوت  اليتفق 

، فمن واجبات الوالدين إشاعة الود واإلستقرار والطمأنينة يف 13يكونون أطفال معضلني أكثر من غريهم
وقد ملس باحثو علم اإلجتماع  بعض مظاهر إساءة معاملة الطفل يف مواجهة صور إمهال . داخل األسرة

، مما يتبني 14ءت فكرة توفري احلماية اجلزائية لألبناء يف مواجهة ذلكاألبوين هلم وسوء السلوك ومن هنا جا

                                                 
11

 ".التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم –جيب على الزوجني " من قانون األسرة  3الفقرة  36تنص املادة  -     

12
 .18  ، ص1981طباعة والنشر، القاهرة، دار النهضة العربية لل ،3 ط جتماعيات الرتبية،إى سرحان، يف منري مرسأنظر،  -  

 .111، ص 1985 بريوت، دار العلم للماليني، فاخر عاقل، علم النفس الرتبوي، أنظر، -  13
   .08 ص 2005إلمام املهدي، السودان، ، مطبعة ا1 ط وفاق صابر على، صالح الدين عطاء اهللا، إساءة معاملة األطفال، أنظر، -  14
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معه أن إساءة معاملة الطفل ال تقتصر على جمرد اإليذاء الذي يرتك أثارا جسمية ظاهرة بل يتعداها إىل أثار 
  . نفسية سيئة مع عدم إمكانية حتديد صور اإليذاء مسبقا 

ختضع أيضا لتقدير  - كصور لإليذاء-د على السكروهذا ما جعل مفاهيم سوء السلوك واإلعتيا
يف فقرا الثالثة مل حيدد أي معيار لتقييم  330هذا نظرا لكون النص القانوين للمادة . 15قاضي املوضوع

  .16جسامة اخلطر أو الضرر
أنه الفشل يف تزويد الطفل باحلاجات  "وبإعتبار أن من مفاهيم  سوء املعاملة وإمهال الرعاية 

لذا فإن قاضي   .17"اإلمهال اجلسدي و الرتبوي والعاطفي:  ة ويتخذ اإلمهال أشكاًال خمتلفة منهااألساسي
املوضوع ستكون له السلطة التقديرية الكاملة اليت متكنه من التمييز بني جسامة اخلطر أو الضرر وعدم 

ج أن ذلك بأن يستنتجسامته، باإلضافة إىل إمكانية حتديد القصد اجلنائي وجودا أو عدما، وتسمح له 
اجلزائية وحتقيق احلماية اجلنائية  ةأخالق األوالد أو ال يؤثر وبالتايل ترتيب املسؤولييؤثر على صحة أو أمن أو 

  .لألوالد
وهذه احلماية املقررة لألطفال يف صورة جترمي إمهال الرعاية وسوء السلوك الواقع على األبناء قائمة 

حتقيق  ةأمان ومصدر إشباع حاجات احلدث  وتقع على الوالدين مسؤوليهي منبع أن األسرة " على فكرة  
هذه احلاجات وتدريب الطفل  على النظم والقواعد اليت يعتمد عليها  يف تصرفاته يف اتمع 

  .لذلك ال ميكن أن تتحول عن هذا الدور وتصبح منوذجا لسوء املعاملة وإمهال الرعاية .18"اخلارجي
لرعاية وسوء السلوك الواقع على األطفال يكون ناتج عن أسرة متصدعة لكن حيدث وإن إمهال ا

معنويا أي أن هناك مناذج ألسر تعاىن اإلضطراب واخللل يف العالقات بني أفراد األسرة وسوء التفاهم 
احلاصل بني الوالدين وجهلهم بأساليب الرتبية السليمة، وبالتايل إنعكاس ذلك على شخصية األوالد 

 ميكن إذن  للقاضي هنا أن يُعمل سلطته التقديرية ويوسع جمال تدخله يف هذه احلالة؟ فال بُدفكيف .سلبا
من متكينه من سلطة تقديرية للتمييز بني جسامة اخلطر أو الضرر وعدم جسامته وأن يستنتج ما يؤثر على 

  .صحة أو أمن أو أخالق األوالد
وضوحًا يف جرمية اإلعتداء على اللقب العائلي إال أن مسألة السلطة التقديرية للقاضي تكون أكثر 

  .واليت يأيت إيضاحها

                                                 

  
   .، املرجع السابق...و زكية، حماضراتمحيدأنظر،  -15

  
 .23املرجع السابق، ص  ،...، اجلرائم الواقعةعبد العزيز سعدأنظر،  -16

17
 لبحث العلمي اجلامعية األردنية،مطبعة عمادة ا،  02دد ع ،76الد  ،ة، إساءة معاملة الطفل الو الديساري سواقد، فاطمة الطراونة أنظر، -  

  .415 ، ص2000 ،عمان

18
، دار غريب للطباعة والنشر نائيجلجتماع اإلعلم ادراسات يف ،طلعت إبراهيم لطفي؛  89أنظر، فتحي حسني عامر، املرجع السابق، ص  -  

 .  301ص  ،2009 ،القاهرة والتوزيع،
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  الفرع الثالث

  فيما يتعلق بجريمة اإلعتداء على اللقب العائلي 
  

الفعل الذي يقوم به الشخص القائم بالتبين يكون يف حد ذاته مساس بالنظام  أنعلى الرغم من 
مع لكون هذا الطفل املتبين يعترب دائما دخيال على حيدث نزاعات عرقية وعائلية داخل ات ألنهالعام 
يعترب تعديا على حقوق الغري املتجسد يف  الذيعتدى عليه، و إقب العائلي الذي لاحلاملة لل األسرة

  .عائالتعدة  هك فيرت التعدي على لقب الغري لكون اللقب تش
هذا الفعل جنده يكون  ةطبيع إىلاملشرع اجلزائري مل جيرم هذا الفعل حبد ذاته، لكن بالرجوع  أن إال

بالتصرحيات لدى ضابط احلالة  واإلدالء اإلقرارعناصره نوع من التحايل على القانون و يتمثل ذلك يف  يف 
أن تتدخل  نه ميكنإف األساسبنه الشرعي، وعلى هذا إ الطفل ليس أنبدليل  ،املدنية غري مطابقة للحقيقة

اليت تنص على   م.ح.من ق 34نص املادة  إىلوع ـبعد الرججرمية وهذا السلطة التقديرية للقاضي بتكييفه لل
كل شخص ورد ذكره يف الوثيقة ومل تكن تصرحياته حقيقية يتعرض للعقوبة املنصوص عليها يف نص   أن

  .19قانون العقوبات 217املادة 
لقاعدة وترجع مسألة السلطة التقديرية للقاضي يف تطبيق القاعدة القانونية ملسألة الشكل ل

باعتبار أنه ومما الريب فيه أن عنصر الشكل يتحقق عن طريق الصياغة القانونية، علما انه كلما  . القانونية
دون فتح اال الواسع ، 20كانت الصياغة موفقة ومالئمة زادت فرص جناح القاعدة القانونية يف التطبيق

  . إلعمال السلطة التقديرية للقاضي يف املسائل املعروضة أمامه
و حيدد هلا نص  األسرةيدجمها ضمن اجلرائم الواقعة على  أنكان من املفروض على املشرع   إذ

وهى نفس املسألة اليت من املفروض أن يعتمدها املشرع يف جترميه لفعل العنف املعنوي أو النفسي .عقايب
  .للزوج

                                                 
دينار كل شخص ليس طرفا يف احملرر أدىل أمـام املوظـف بتقريـر  100.000إىل  20.000يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من"- 19

  .يعلم انه غري مطابق للحقيقة
للحقيقـة  قكل من أدىل بوصفه شاهدا أمام املوظف بإقرار غـري مطـاب  52 يف املادة نه يستفيد من العذر املعفى بالشروط املنصوص عليهاإومع ذلك ف    

  ."ضرر للغري وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق أيستعمال احملرر إرتتب على مث عدل عنه قبل أن ي

20
إ ، كليـة احلقـوق، جامعـة .ق.ع.نقيحـات املسـتحدثة، مجـيالىل، نسـب الطفـل يف القـوانني املغاربيـة لألسـرة بـني الـنقص التشـريعي والتتشـوار أنظر،  -  

 . 6ص ، 3 دد، ع2005 ،تلمسان
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  الفرع الرابع 

  العنف المعنوي أو الّنفسي ضّد الّزوج
  

شريعة اإلسالمية بأحكام تقرر من خالهلا حترمي السحر وأعمال الشعوذة نظرا ألثارها جاءت ال       
َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه  قال: قال" عمران بن حصني رضي اهللا عنه " فعن   21السلبية على أفراد اتمع

حر، ومن أتى كاهنا فصّدقه فقد كفر ليس مّنا من تطري أو تطري له، أو تكهن أو تكهن له، أو س:" َوَسلَم 
  22."مبا أنزل على حمّمد
  .23أّا أمرت بقتل جارية هلا سحرا فُقِتلت "حفصة رضي اهللا عنها " وعن أّم املؤمنني 

كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل   ": قال" جبالة بن عبدة " وثبت يف الّصحيحني و املسند عن 
وهى نفس احلكمة اليت   24".فقتلنا ثالث سواحر: قال." ساحر وساحرة أن اقتلوا كلّ :   " موته بسنة

  . قررها املشرع من خالل جترمي هذه األفعال، من خالل إعطائه للقاضي السلطة التقديرية يف هذا اال
وحتدد السلطة التقديرية للقاضي يف هذا اال من خالل عرض وقائع  تأخذ صور عنف ممارس         

ضّد الزوج ويكون يف حالة غري عادية من طرف الّنساء، ميكن ' العنف املعنوي أو النفسي' هو ضد الرجل 
هذا  العنف الذي أصبح متفشيا و متارسه الّنساء ضّد الّرجال، يأخذ صورا . إرجاعها ألسباب خمتلفة

  .25متعّددة
والشعوذة هذا الفعل مسألة  الّسحر : ، مثل26فاتمع اجلزائري يعرف أنواعا من هذه املشاكل     

الذي نعتربه عنفا ضّد الّرجل إذا مارسته إمرأة، مستعينة مبجموعة من الوسائل لسلب إرادة الّزوج، بقصد أن 
حتكم سيطرا عليه، ومن أجل ذلك تلتجئ إىل املشعوذين، وتقتين مواد سامة، تضعها يف الطّعام ضانة أّا 

                                                 
عمان، األردن، ، 1 ن والسنة، طآطرق عالجه على ضوء القر  –الوقاية منه  –حقيقته  –مشعل، السحر مرض العصر  يوسف مصطفىأنظر،  - 21

  .28، ص 1996
22

 ص،  2002،، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياضالد السابع، 1ط  لباين، سلسلة األحاديث الصحيحة،ألحممد ناصر الدين ا أنظر، - 
586.  

صل اهللا عليه "نه بلغه أن حفصة زوج النيب أ" رد حبديث مالك قال حدثين حيي عن مالك عن حممد بن عبد الرمحان بن سعد بن زرارة وهذا ما و  -  23
، 2007،  القاهرة،  1ط  األفاق العربية، مالك بن أنس، املوطأ، دار؛ " قتلت جارية هلا سحرا ، وقد كانت دبرا ، فأمرت ا ، فقتلت" وسلم 

  .484ص 
- 

24
  .377، ص )د س ن( دار الفكر العريب، القاهرة، ،2، ج العقوبة، حممد أبو زهرة، اجلرمية و العقوبة يف الفقه اإلسالميأنظر،  

25
  .86ص  ،1983 دار النهضة العربية ، بريوت، ،1ط ميداين،  سامية حسن الساعايت، السحر واتمع، دراسة نظرية وحبث أنظر، - 

، ص 2621 ،عدد2009-11- 07يومية، السبت  جريدة الشروق، ،وقرون املاعز إلخضاع األزواج حروز بدماء الثعابني ، مقال ،ب.نائلة - 26
ق احلملة التحسيسية الواسعة ملكافحة هذه الظاهرة بالتنسيق مع خمتلف اهليئات احمللية املعنية ملا ترتب عنها من تفكك نطالإ"  ةجلريدباومما جاء .24

  .  " جتماعيةإ واحنراف ومشاكلأسري وتسرب مدرسي 
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أّا تنسى أّن هذه املواد ستؤثر على حالته الّصحية، ، غري 27ستكسب بذلك حمّبته و ستجلب موّدته
مات ووفيات نتيجة إستعمال مواد تؤدى يف الغالب  إىل تعطيل وظائف اجلسم أو فقدان وحصول تسمُ 

  .    الّزوج لتوازنه الّنفسي
ن أدي سحر الزوجة لزوجها  إىل إصابته بقرحة املعدة نتيجة  أومن وقائع صورة هذا الفعل حدث و   

ضع جمموعة من األعشاب لزوجها يف األكل،  وحدث وان أّدى فعل السحر  إىل فقدان الّزوج لتوازنه و 
وال ميكن أن حتّدد مسؤولية املرأة عندما ترتكب الّسحر، أمام هذا الوضع الناتج عن عدم وجود . الّنفسي

السحر هذا على أساس نص يقر بوجود هذا النوع من اجلرائم فإنه ميكن للقاضي اجلزائي أن يكيف فعل 
تطبيق الظروف املشددة لعقوبة هذا الفعل يف  وحىت ع.ق 275 جنحة إعطاء مواد ضارة طبقا لنص املادة

  . ع.ق 276طبقا لنص  املادة 
وتفسري ذلك يرجع لكون  احلماية اليت يقررها القانون اجلنائى للحق يف سالمة اجلسم  أا تشمل   

وظائف عضوية أو وظائف ذهنية  وما يقوم به من وظائف خاصة   مجيع جزئياته، سواء كانت تؤدي
بعملية التفكري،  ويعد اجلسم  القوة احملركة للشخص مبا توحي به  هذه املخرجات  الذهنية  من إستطاعة 
احلركة  والعمل على جتنب كل ما يهدد بقاء اإلنسان، أو تلك اليت تؤدى  وظائف نفسية كمراكز 

اإلنسان من اآلالم النفسية  مجلسم  ألن السكينة النفسية تتمثل يف حترر جساإلحساس والشعور با
  .28والعصبية اليت ختلف أثارها على أجهزته النفسية والبدنية أو حالته النفسية

قد إستقر على أن اإليذاء النفسي خيضع ألحكام الضرب واجلرح  وحجته يف  29وهناك رأي آخر   
يف املخ أو يصيبه بعاهة  وخى عقاب من يضرب غريه حمدثا له إرجتاجاذلك  أن حكمة التجرمي حترص وتت

أو حيدث له اإلصابة مبرض نفسي كالصرع ويؤدى بالتايل إيل اختالل الوظائف العصبية أو تأثر  مستدمية
نسيج من أنسجة األعصاب يف اجلسم يؤدى إىل مضاعفات عصبية  يعانيها  اين عليه أالما نفسية 

  .30وعصبية

                                                 
27

  .120، ص 2006، الدار املصرية السعودية، 1سامية حسن الساعايت، الناس والسحر، حبث يف علم اإلجتماع الغييب، ط  أنظر، - 

، ص 2003ية، اجلزائر، الديوان الوطين لألشغال الرتبو  ،1 ط، دراسة مقارنة، ، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسممروك نصر الدينأنظر،   -  28
56.  
جامعة  حممود جنيب حسىن، احلق يف سالمة اجلسم ومدى احلماية القانونية اليت يكفلها له قانون العقوبات، جملة القانون واإلقتصاد، أنظر، -  29

  .528ص   ،1957 القاهرة،
30

  .، نفس الصفحة، املرجع السابقالدينمروك نصر أنظر،   - 
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هنا اال واسع يف مسألة التكييف القانوين الذي يعطيه القاضي لصور السلوك املتمثلة يف العنف ف   
النفسي أو املعنوي مما يتبني معه وجود نوع من املرونة لتوسيع جمال احلماية اجلزائية، من خالل سلطة 

  .القاضي اجلزائي
ة والزوجة أو الوالدين  ألا  عالقة مودّ  العالقة بني الزوجفاحلكمة من هذا كله هو  احلفاظ على      

، وهى رابطة 31ورمحة وهذه العالقة تكون سكنا للنفس  وهدوءا لألعصاب  وطمأنينة للروح وراحة للجسد
تؤدى إيل متاسك األسرة وتقوية بنائها وإستمرار كياا املوحد، واملودة والرمحة تؤدى إيل اإلحرتام املتبادل 

ل مجيع املشاكل واملعوقات الطارئة على األسرة، بعيدا عن  اللجوء إيل هذه الواقعي يف ح نوالتعاو 
ومن . املفسدة، وجيب على الزوجني  إدامة املودة يف عالقتهما يف مجيع مراحل احلياة الزوجية تالسلوكيا

إدامتها  ة فرض من اهللا تعاىل فتكونواملودّ . 32أثار ذلك هو حتقيق التوازن اإلنفعايل عند األبناء باألسرة
  .إستجابة له تعاىل وتقربا إليه

تدعيم وحدا وتنظيم سلوك و ُتعد صفة التقارب بني أعضاء األسرة ضمانة يتأكد من خالهلا       
أفراد األسرة مبا يتالءم مع األدوار اإلجتماعية احملددة ألفراد اتمع وفقًا للنمط احلضاري، هذه الضمانة 

   .جلزائي يف جمال تطبيق العقوبةتتأكد من خالل سلطة القاضي ا
  

  الفـرع الخامس

  السلطة التقديرية للقاضي في مجال تطبيق العقوبة 
  

وسع فلسفته يف جمال املرونة  ىحرصا من املشرع اجلزائري على احملافظة على أواصر الرتابط األسر   
ن أثر سليب على بقية أفراد التشريعية إىل أن يشمل ذلك جمال تطبيق العقوبة السالبة للحرية وما ترتكه م

األسرة الغري مذنبني ألن من شأن حبس أحد أفراد األسرة وخاصة القائم على أعماهلا  أن يؤدى إىل  
  . تالشى العالقات الوظيفية اليت تربط أفراد األسرة بعضهم ببعض

                                                 
نه ختيل، كما خيتلفون يف السحر هل هو كفر أو ليس أللسحر أثرا، وعلى كفر من يعتقد حله وخيتلفون يف أن له حقيقة، أو  يتفق العلماء على أن - 31

  .ختالفهم يف الساحرإ بكفر؟ وتبع يف ذلك
  .يقتل الساحر بتعلم السحر، وبفعله، لكفره دون إستتابة :فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد

سيد سابق، فقه  أنظر،. ن كان الفعل أو الكالم الذي سحر به كفرا ، فالساحر مرتد، وجيرى عليه حكم الردة اإل أن يتوبإ :وقال الشافعية والظاهرية 
   .321ص .2003، ت، مؤسسة الرسالة، بريو 1 ، ط2 السنة، ج

32
 .21،  ص 2009امشية، عروبة جبار اخلزرجى، حقوق الطفل بني النظرية والتطبيق، دار الثقافة، اململكة األردنية اهل أنظر، - 
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 ئعنها ويهيوهذا كون األسرة هيئة إجتماعية حتتاج إىل رئيس يدير مصاحل أفرادها ويكون مسئوال   
اجلو املناسب و السليم الذي ميكنهم من اإلفادة من طاقام مما يشكل أسرة متكاملة متماسكة يفخر 

ومبفهوم املخالفة ينعدم هذا الطموح املشروع ومنهج احلياة بسبب غياب الشخص  33أفرادها باإلنتماء إليها
  .مصدر التنشئة الطيبة االقائم ذه الوظائف الزوج أو الزوجة  لسلب حريته  بإعتبارمه

وما يؤكد فكرة املرونة التشريعية، جعل املشرع احلكم على الزوج بعقوبة من شأا أن تسلب حريته   
أ،  وىف نفس الوقت يقرر .من ق 4فقرة  53سببا حيق للزوجة أن تطلب التطليق  وهذا ما جاء يف  املادة 

سرى مبقوماته  وهذا من خالل تدخل القاضي مبوجب  تدابري من شأا أن حتافظ على التكامل األ  عاملشر 
وهذا .34جتماعي للمحبوسنيإلمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج ا 130و املادة 16 نص املادتني 

مبوجب إجراءات وشروط معينة حتقيقا لغاية سامية ومصلحة أوىل بالرعاية يف جمال احملافظة  على نظام 
  :ات والشروط يف حالتنيوتتمثل هذه اإلجراء.األسرة

 

  :حالة التأجيل المؤقت لتنفيذ األحكام الجزائية:أوال

  : على حاالت مذكورة على سبيل احلصر، وهىج .أ.ع.س.ت.من ق16نصت املادة          
  .إذكان أحد أفراد األسرة مصابا مبرض خطري أو عاهة مستدمية، وأثبت أنه املتكفل بالعائلة  01- 
بأي اق ضرر بالغ باألوالد القصر أو بوسا أيضا، وكان من شأن حبسه هو األخر إحلإذا كان زوجه حم 02- 

  .فرد من أفراد العائلة اآلخرين املرضى منهم أو العجزة
  .شهرا 24إذا كانت املرأة حامل أو كانت أما لولد يقل سنه عن  03- 

امل وقرر املشرع متديد مدة من نفس القانون مراعاة احلالة اخلاصة لوضع املرأة احل 17وقررت املادة   
 اشهرا يف حال وضعها ملولوده 24توقيف العقوبة بشهرين كاملني يف حال وضع املرأة  للحمل ميتا، وحالة 

  .حيا محاية ملصلحة أوىل بالرعاية من فرض اجلزاء العقايب على املرأة

                                                 
33

  .39املرجع السابق، ص  ،....إسالمية حسن الساعايت، حبوث  أنظر، - 

34
جتماعي إلقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج ا ن، يتضم2005فرباير سنة  6املوافق  1425ذي احلجة عام  27مؤرخ يف  05/04القانون  - 

  .24و  12، ص 12 ر رقم جللمحبوسني، 
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أو تربيته اليت يعتمد فيها ورعايته  35فتحقيق احلق املقرر للرضيع األوىل بالرعاية يتمثل يف حضانته  
، ومل 36على والديه وخباصة أمه اليت ترضعه وتكفل له حاجاته وتسهر على راحته، وهو كائن ضعيف اليـبني

  .38فهو قاصر بالطبيعة 37زتتكون شخصيته بعد، ألنه ال يدرك وال ميي
ُت يـُْرِضْعَن أَْوالَدُهن َحْوَلْنيِ  َواْلَواِلَدا"  وللقرآن الكرمي يف ذلك أقوال منها ما خيص الرضاعة لقوله تعاىل

ُتَكلُف نـَْفٌس ِإال ُوْسَعَها َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد َأن يُِتم الرَضاَعَة َوَعَلى اْلَمْولُوِد َلُه رِْزقـُُهن وَِكْسَوتـُُهن بِاْلَمْعُروِف َال 
ُهَما َوَتَشاُوٍر َال ُتَضار َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد لُه بِ  َوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاًال َعن تـَرَاٍض منـْ

ُقواْ تـَْيُتم بِاْلَمْعُروِف َواتـ َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََردمتْ َأن َتْستَـْرِضُعوْا أَْوالدَُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلْمُتم ما آ
  .39اللَه َواْعَلُمواْ َأن اللَه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

هدر حق فاملشرع يوىل عناية فائقة بإكرام حاملة اجلنني واحملافظة عليها فإن حدث خالف ذلك يُ           
  .  هذا اجلنني الذي ال ذنب له، فيناقض احلماية اخلاصة اليت أواله له مسبقا 

من نفس القانون بأا الزوج واألوالد  20يف املادة  40سرةعرف املشرع األ ورفعا ألي لبس قد
واألب واألم واإلخوة واألخوات واملكفولني، حلكمة أن لكل فرد من هؤالء األفراد وظيفة معينة يف بناء 

تفى فإن إن. إجتماعي، وحتدد هذه الوظيفة دورا جيب القيام به إلكتمال عناصر بناء األسرة األسرة كنظام
فحالة غياب أي فرد من أفراد األسرة عن القيام . 41هذا الدور إنعكس على األدوار اإلجتماعية سلبا

كحالة الكفيل والعائل الوحيد لألوالد القصر أو إلفراد العائلة اآلخرين املرضى منهم -نتيجة حبسه - بدوره
  .اف العالقة األسريةأطر  علىيؤثر سلبا  ج.ا.ع.س.ت.قمن  16أو العجزة كما جاء بنص املادة 

منحه سلطة تأجيل العقوبة إىل غاية زوال السبب الدافع  فالسلطة التقديرية للقاضي هنا تتمثل يف
إىل منحه، تقديرا منه أن األسرة هي الوحدة املركزية املسؤلة عن التنشئة اإلجتماعية األولية لألطفال، فهي 

همة الرتبوية، فإذا كانت األسرة سوية وتوافرت لديها مقومات اليت متثل اتمع وتتوب عنه يف القيام  ذه امل
                                                 

35
 حناللمن قانون األسرة إلالثاين  الباب من الثاين الفصل يف اجلزائري املشرع صراحة عنه أعلن ما وهذا ثر من أثار الطالق،أاحلضانة ن كانت إو  - 

  .الزواجمن أثار  سالمي يستعمله حىت كأثرإلن الفقه اوأ ،مصطلح يستعمل يف القانون اجلزائري يف حالة الطالق جبميع أنواعهكظهر  و  .الزواج

" واْ قـَْوًال َسِديًداَوْلَيْخَش الِذيَن َلْو تـَرَُكواْ ِمْن َخْلِفِهْم ُذريًة ِضَعافًا َخاُفواْ َعَلْيِهْم فـَْلَيتـُقوا اللَه َوْليَـُقولُ " ومن اآليات الدالة على ضعف الطفل قوله تعاىل  - 36
  .28سورة النساء اآلية " ُخِلَق اِإلنَساُن َضِعيًفايُرِيُد اللُه َأن ُخيَفَف َعنُكْم وَ  "؛ 09النساء اآلية سورة 

37
، املكتب 1العالقات األسرية، دراسة عن اخلدمة اإلجتماعية ورعاية األسرة والطفولة، ط  ةديناميكي ،سلمى مجعة، إقبال إبراهيم خملوف أنظر، - 

 .13 ، ص)د س ن(اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 

38
لحة احملضون يف ضوء الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية، بريوت زكية، مص تشوار محيدو أنظر، - 

 .51، ص 2008لبنان، 

39
 .233سورة البقرة، اآلية  - 

40
 ART.20 – la famille, au sens de la présente loi, est le conjoint, ses enfants, son père, sa mère et ses 

frères et sœurs ainsi que le Mekfoul.  
41

 .13املرجع السابق، ص  ،...إسالميةحسن الساعايت، حبوث  أنظر، - 
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التكامل واإلستقامة و اإللتزام بالرتبية الصحيحة، فإن الطفل ينشأ نشأة طبيعية، أما إذا كانت األسرة غري 
سوية  ومن صور ذلك أن يكون القائم على رعاية األوالد وتربيتهم حمكوم عليه بعقوبة تسلب حريته 

فإن الطفل ينشأ نشأة غري طبيعية، ختلق لديه ميوال حنو اجلرمية   -تعدم وظيفته يف األسرة وبالتايل 
  . 42واجلنوح

هلذا ينبغي على املشرع أن يوسع من جمال منح هذا اإلمتياز للمحافظة على بيئة أسرية متزنة 
ع أن يعطى أولوية عالية ومستقرة شأا أن تكفل تنشئة سليمة لألوالد، وتكملة هلذا الدور جيب على اتم

  .إلحتياجات األسرة وأفرادها
  . 43وهى نفس الغاية املقررة يف حالة تقدير القاضي ملسألة التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة  

 

  :التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةحالة :ثانيا
جلنائي، إال أا لقد إعتمدت الكثري من التشريعات نظام التدخل الـقضائي يف مرحلة تنفيذ اجلزاء ا  

يف جمملها أسندت هذه املهمة إىل قضاء مستقل، نظرا لنوعية وخصوصية القرارات اليت تتخذ يف هذه 
املرحلة، إذ أا ختتلف عن تلك القرارات اليت تتخذ يف مرحليت التحقيق واحملاكمة، هذا فضال عن اختالف 

  .44ية يف كل مرحلةطبيعة املعلومات اليت تعتمد عليها خمتلف اهليئات القضائ
هذا القضاء متثل يف دور قاضى تطبيق العقوبات، تكريسا وإرساء لسياسة عقابية جتعل من تطبيق   

فإنه جيوز لقاضى تطبيق ج .أ.ع.س.ت.قمن  130،  فطبقا لنص املادة 45العقوبة وسيلة حلماية اتمع
يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوق قالعقوبات بعد أخذ رأى جلنة تطبي

أشهر، إذا كان باقي العقوبة احملكوم ا على احملبوس يقل عن سنة  واحدة ) 3(ملدة ال تتجاوز ثالثة 
أويساويها، بشرط توفر أسباب معينة، وحتقيق لنفس الغاية اليت جاء من أجلها إعمال السلطة التقديرية 

  :  لك ما يليللقاضي يف حال تأجيل العقوبة وحاالت ذ

                                                 
42

؛ حممد الرازقي، علم اإلجرام و السياسة  08، ص 2009، دار الفكر املعاصر، بريوت، 1رستم اخلوالدة، األسرة وتربية الطفل، ط  أنظر، - 
  .126ص  2004يد املتحدة، بريوت، لبنان، اجلنائية، دار الكتاب اجلد

43
،  ص 2008السياسة العقابية يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق بن عكنون،  خوري عمر، أنظر، - 

274- 275.  

ة التأهيل اإلجتماعي يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات طاشور عبد احلفيظ، دور قاضى تطبيق األحكام اجلزائية يف سياسة إعاد أنظر، - 44
  .41، ص 2001اجلامعية، اجلزائر،

يهدف هذا القانون إىل " نه أاملتعلق بقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني على  05/04من القانون  01املادة  تنص - 45
ائمة على فكرة الدفاع اإلجتماعي اليت جتعل من تطبيق العقوبة وسيلة حلماية اتمع بواسطة إعادة الرتبية تكريس مبادئ وقواعد إلرساء سياسة عقابية ق

  ".واإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني
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  .احملبوس بأنه املتكفل الوحيد بالعائلة تإذا أصيب أحد أفراد عائلة احملبوس مبرض خطري، واثب 1-    
 دبأفراأن يلحق ضررا باألوالد القصر، أو إذا كان زوجه حمبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه يف احلبس  2-    

  .ةالعائلة اآلخرين املرضى منهم أو العجز 
تب على مقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة رفع القيد عن احملبوس خالل فرتة التوقيف، وهذا ويرت        

حتقيقا للغاية اليت من أجلها مت تقرير هذا املنح، مع العلم أنه ال حتسب هذه الفرتة ضمن مدة احلبس اليت 
  .  قضاها احملبوس فعال

جيب على قاضي تطبيق العقوبات أن يبت يف هذا الطلب  إذا ما توافرت الشروط السالفة الذكر فإنه       
الرفض يف أجل بوس والنيابة العامة بالقبول أو خالل عشرة أيام تسرى من تاريخ إخطاره، وعليه أن يبلغ احمل

أقصاه ثالثة أيام تسرى من تاريخ البت واللذان أجاز هلما القانون الطعن يف مقرر منح التوقيف املؤقت أو 
  .خالل مثانية أيام من تاريخ التبليغ أمام جلنة تكييف العقوبات وان هلذا الطعن أثر موقفمقرر الرفض 

إذ قيد املشرع هنا قاضى تطبيق العقوبات مبدد ومواعيد جيب إحرتامها نظر لآلثار املرتتبة عن منح         
حبوس بعيدا عن دوره يف هذا اإلجراء يف جمال احملافظة على روابط األسرة، كون أن كل تأخري وبقاء للم

مبا يتوافق والفلسفة التشريعية . 46األسرة يؤدى ال حمالة إىل إهدار وظيفته اإلجتماعية إجتاه باقي أفراد األسرة
  . يف منح هذا اإلمتياز

وال يقتصر جمال املرونة التشريعية فيما مينح من سلطة تقديرية للقاضي اجلزائي، بل يتعدى األمر أنه         
اء إعمال القاضي لسلطته التقديرية يكون أمام حالة وجود ثغرات قانونية يعتمدها األطراف لكي ال وأثن

  . وهذا ما سنتناوله تبعا 47ينطبق عليهم الوضع ارم
  

                                                   

                                                 
46

 .45، ص  2006-2005، اجلزائر، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء قاضى تطبيق العقوبات، ،بوعقال فيصل أنظر، - 
47

  .86، ص 2008اجلنائية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  ةحممد علي سكيكر، آلية إثبات املسؤولي أنظر، - 
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  المطلب الثاني
  الثغـرات القـانونية

  
نص على بعض اجلرائم املاسة بنظام األسرة إال أنه أغفل جترمي بعض بالرغم من أن املشرع اجلزائي   

احلاالت أو بعض األطراف املشاركني يف اجلرمية مبا ميكن وصفه على أنه ثغرة قانونية ميكن األفراد من خالله 
  .أن ال يكون مشمولني باحلكم املنظم للحالة املعروضة  مبوجب النص القانوين

فستظل هناك ثغرات قانونية مل يبلغها فكر املشرع وقت ُحمكما  ظيم القانوينن التناومهما ك        
  .48خلقتها املمارسة احلياتية اليومية أوالتشريع 
ونلمس ذلك بداية من نشأة عقد الزواج يف جتنب أطراف العقد احلصول على ترخيص قضائي   

)   الفرع الثاين(ملرأة يف حالة العدة أو حالة عدم التصريح بوضع ا) الفرع األول(ألجل إبرام عقد الزواج
وحالة خمالفة شرط ) الفرع الثالث(ويتعدى الوضع حالة جرمية الفاحشة بني ذوي احملارم لوجود قرابة بالرضاع

  ).الفرع الرابع(السن املستوجب للرخصة يف إبرام عقد الزواج 
  

  الفرع األول

  في جريمة زواج القاصر دون ترخيص قضائي
  

حلالة املدنية اجلزائري وكذا تقنني العقوبات اجلزائري قدكرسا العقوبة على ضابط احلالة جند تقنني ا  
ع احملال عليها .من ق 441املدنية وحده دون بقية الشركاء يف هذه اجلرمية طبقا للفقرة الثانية من املادة 

عن الضابط هذا  خبالف التقنني املدين الفرنسي الذي عاقب فضال . 49م.ح.من ق 76بنص املادة 
وحىت األشخاص الذين خيضعون لواليتهم بغرامة تتناسب  –الزوج والزوجة  –العمومي أطراف العقد 

  .50وثروم
وهذا املوقف جيعل املشرتكني يف هذه اجلرمية يفلتون من العقاب ليتحمل الضابط العمومي العقوبة   

لزوجني، وعلى األشخاص الذين مثلومها يف حني كان يتوجب أن تسرى املتابعة اجلزائية كذلك على ا. وحده
                                                 

48
  .09-08، ص اإلحصائيات املذكورة مبقدمة موضوعنا ،فيما يتعلق ذا، أنظر - 
49

 .164، ص املرجع السابق ، ...األسرة اجلزائري ن، عبد العزيز سعد، قانو أنظر - 

50  - ART 192 "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."  
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يف العقد، وعلى مجيع األشخاص الذين شاركوا أو سامهوا يف ترتيبات إبرام عقد زواج القاصرين دون بلوغ 
السن القانوين أو دون احلصول على إذن ممن له سلطة منح اإلذن باإلعفاء من شرط السن، وهذا ما كان 

   .51املتعلق بتحديد سن الزواج 1963جوان  29يف  املؤرخ  63/224رقمينص عليه القانون 
أحكاما وقواعد  04و03قد تضمن يف املادتني  63/224رقمأنه إذا كان القانون  52وهناك من يري  

قانونية تتعلق مبعاقبة األشخاص الذين خيالفون سن الزواج، وتتعلق بالطبيعة أو القيمة القانونية للعقود اليت 
 53كل خمالف للمادة األوىل منه واليت ألغيت ضمنيا وحلت حملها املادة السابعةيتم عقدها أو إبرامها بش

املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم، فإن هذا القانون مل يعاجل مثل هذه القواعد ومل  84/11من قانون 
  63/224من القانون  04و 03يتضمن نصوصا أو قواعد ختالفها أو متاثلها، وينتج عن ذلك أن املادتني 

ما زال باإلمكان تطبيقهما، وبالتايل إمكان معاقبة الزوجني وممثليهما الشرعيني وكل األشخاص الذين 
  .يسامهون يف إبرام عقد زواج ألشخاص مل يبلغ السن احملددة يف القانون

الزمة وعلى النقيض من ذلك يرى األستاذ حممد حمدة بأن املشرع مل يعط لذلك التحديد القيمة القانونية ال
له ذلك أن يا دون جزاء يف األصل قد جيدي نفعا لدى البعض وخاصة عند علمهم مبا تنص عليه املادة 

ويرى األستاذ  54أ من إمكانية تسجيل عقد الزواج حبكم قضائي بعد بلوغ السن القانونية ،.من ق 22
ويري األستاذ تشوار .الغوثي بن ملحة أن قانون األسرة مل ينص على أي جزاء خبصوص هذه املسألة 

                                                 
عشرة سنة كاملة وال للمرأة قبل بلوغها لست عشرة  ليس للرجل قبل بلوغه مثاين" أنه على  منه األوىل ادةيف امل 63/224القانون رقم لقد تضمن -  51

اإلذن باإلعفاء من شرط  ذلك فلرئيس احملكمة الكلية أن مينح بناء على دوافع قوية بعد أخذ رأي مفوض الدولة ومع ،سنة كاملة أن يعقد زواجهما
 .السن

القانونيون ومن أسهم معهم الذين مل يراعوا السن باحلبس  والزوجان وممثلومها) املأذون(ألحوال املدنية أو القاضي يعاقب كل من ضابط ا"   الثانيةادة امل
  ."العقوبتني أشهر، وبغرامة من أربعمائة إىل ألف فرنك جديد، أو بإحدى هاتني من مخسة عشر يوما إىل ثالثة

خالف ما تقضي به املادة األوىل، وجيوز الطعن فيه من قبل الزوجني أنفسهما أو من  عقده على يبطل كل زواج مل حيصل فيه دخول مت "  الثالثة ادةامل
 ."إال من جانب الزوج فحسب كل ذي مصلحة أو من جانب السلطة العامة، فإن كان قد حصل فيه دخول مل يصح الطعن فيه جانب

 فيه يف احلالتني السن املقررة، أو الذي مل يبلغ فيه أحدمها هذه السن ال يصح الطعن زوجني مل يبلغا ومع هذا فإن الزواج املعقود من"  الرابعةادة امل

 :اآلتيتني

 .القانونية إذا كان الزوجان قد بلغا السن: أوال

 ."محلت إذا كانت الزوجة مل تبلغ السن وقد: ثانيا

52
 .29، ص املرجع السابق ،...، الزواج والطالقعبد العزيز سعد ، أنظر -  

حيدد سن أهلية الزواج بستة عشرة سنة للفتاة و مثانية عشرة للفىت، ومنح رئيس احملكمة سلطة   63/224القانون رقم من  املادة األوىل اء نصج - 53
املادة  املتعلق بقانون األسرة جاء يف 84/11اإلعفاء من هذا السن ومنح أحد الزوجني أو كليهما رخصة الزواج قبل بلوغ هذا السن، وملا جاء األمر 

سنة  ومنح رئيس احملكمة سلطة اإلعفاء منها للضرورة 21إىل  18سنة ورفع سن زواج الفىت من  18إىل  16السابعة منه على رفع سن زواج الفتاة من 
قررة لزواج كل من وحدا للسن امل، واملتضمن قانون األسرة  طبقا للمادة السابعة منه مُ 2005فرباير  27املؤرخ يف  05/02وجاء األمر .أو املصلحة

 .سنة  وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة مىت تأكدة قدرة الطرفني على الزواج 19الرجل واملرأة بتمام 
  .56املرجع السابق، ص  ،...أنظر، تشوار جيالىل، الزواج والطالق -  54



مرونة المشرع الجزائي في حماية نظام                                             الفصل الثاني

  األسرة

 114

ذا  إ1963جيالىل أنه ليس يف اإلمكان تأييد هذا الرأي أو ذاك، وإن كان  أفضل احللول  هو تطبيق قانون 
كان األمر يتعلق باجلزاء املرتتب على خمالفة سن لزواج أمام حالة النقص لتشريعي، إال مع مراعاة طبيعة 

تها للتوسع يف التفسري عن طريق القياس أو غريه، ومنه قواعد التشريع من حيث اإللغاء ومن مث عدم قابلي
ومن مثة فهو اليستقيم مع .ميكن القول أن الرأي األول ال يوفر سندا ثابتا خلصائص القواعد التشريعية

ويتطلب األمر أمام هذا الوضع النص صراحة .القاعدة اليت متيز القواعد لقانونية عن بعض القواعد األخرى
63/224تماد اجلزاء املرتتب على خمالفة السن مبوجب قانون على إلغاء أو إع

55.  
اجلزائية لألشخاص املشاركني يف إبرام  ةفأمام وجود هذا التعارض بني  الدفع بعدم وجود نص يرتب املسؤولي

عقـــــد زواج قاصـــــر دون بلوغـــــه الســـــن القـــــانوين وبـــــني الـــــرأي الـــــذي يقـــــول بتطبيـــــق أحكـــــام نصـــــوص املـــــواد 
حبجـة عـدم وجـود نـص صـريح يلغـى العمـل بأحكامـه فـإن احلاصـل   63/224رقـمنون من القا 04و03و02

  . بالتأكيد هو إفالت من املسألة اجلزائية نتيجة وجود هذه الثغرة القانونية
اإل أن حالة وجود ثغرات قانونية متكن األشخاص بأن اليكون حمل تطبيـق للقاعـدة القانونيـة علـيهم، تكـون 

  . واج املرأة املعتدةأكثر وضوحا يف جرمية ز 
  الفـرع الثاني

    جـريمة زواج المرأة المعتدة 
  

ع علــى معاقبــة ضــابط احلالــة املدنيــة،  دون املــرأة  املعتــدة وشــريكها يف .ق 441حيــث تــنص املــادة 
  . هذا الزواج رغم أما أوىل بالعقاب كوما أدرى حبالة املنع اليت حتول دون إبرام العقد بصفة شرعية

مسـألة " منـع إخـتالط األنسـاب و أنوهـي ألن فكرة العدة تـرتبط مبصـلحة أساسـية للجماعـة ونظرا 
اليت تقوم عليها األسرة، بل إحدى الكليات اخلمـس  مالنسب تعد من أمسى الروابط اإلنسانية وأقوى الدعائ

،  لـذا 57العـام وهي كذلك تتعلق بالنظـام .56"اليت أحاطتها الشريعة اإلسالمية بسياج مينع أي عدوان عليها
  .جيب على الشخص املكلف بإبرام عقد الزواج التحقق من هذه املسألة

  
  

ويرجع تقدير فكرة النظام العام للقاضي الذي يكون تقديره موضوعيا وليس شخصيا، أي أنه ال 
يه حيل أرائه اخلاصة يف العدل اإلجتماعي حمل ذلك التيار اجلامع للنظام العام أو اآلداب، فالواجب يقتض

                                                 
 .86-85املرجع السابق، ص  ،...تشوار جيالىل، سن الزواج أنظر، -  55

 . 04ص  ، املرجـع السابق،...ةجيالىل، نسب الطفل يف القوانني املغاربيتشوار أنظر،  -  56
57

  .96املرجع السابق، ص  أنظر، حممد حسني منصور، - 
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أن يذهب مذهبا عاما تدين به اجلماعة بأسرها، كمسألة العدة يف الشريعة اإلسالمية ال مذهبا فرديا 
  .    58خاصا

 كما أن املشرع أغفل مسألة أخرى يف هذه اجلرمية وهي زواج الرجل الذي ينتظر مرور فرتة عـدة
  : 59زوجته اليت طلقها ويربم عقد زواج بامرأة أخرى يف حاليت

 :إذا أراد الزواج بأخت مطلقته أو عمتها أو خالتهاحالة ما  -1

. والزواج مبن حيرم اجلمع بينها وبني غريها زوجتهنتظار فرتة تطليق إلبا امللزم ويكون ذلك يف حالة الرجل
فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حىت تنتهي عدة املطلقة، 

، مث يتزوج إحدى هؤالء املذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها أيضا عدة "بائًنا"الق فيكون الط
 .للمرأة، وإن كانت قيًدا يف إقدام الرجل على الزواج ممن حيرم اجلمع بينها وبني زوجته

 :حالة الزواج باملرأة اخلامسة بعد طالقه إلحدى النسوة األربع -2

لنساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، وال يعلم يف هذا خالف بني إن أقصى ما حيل للرجل أن جيمع من ا
  .61وقد وقع خالف بني األئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغريها. 60األئمة

ألنه  62اخلامسة يف عدة املطلقة طالقًا رجعياً املرأة يتزوج  ويتضح مما تقدم أنه ال جيوز للرجل أن        
وقد أمجع الصحابة واألئمة األربعة وسائر أهل السنة واجلماعة قوالً  وة ،يكون ذا قد مجع بني مخس نس

 إال النيب صلى اهللا عليه ال جيوز للرجل أن جيمع يف عصمته أكثر من أربع زوجات وعمًال على أنه

 .63وسلم

ومن جهة أخرى جند أن املشرع قد أغفل مسألة القرابة بالرضاع عند جترميه للفاحشة بني ذوى 
 لو هنا يثار التساؤ .ع، حيث تكلم عن القرابة بالنسب واملصاهرة فقط .مكرر ق 337يف املادة  احملارم

                                                 
58

 .98 ، صاملرجع السابق أنظر، حممد حسني منصور، - 

  . ، املرجع السابق...زكية، حماضرات ومحيدأنظر،  -  59
النِيب َصلى اللُه  َوَلُه َعْشُر ِنْسَوٍة ِيف اْجلَاِهِليِة فََأْسَلْمَن َمَعُه فََأَمرَهُ  َأن َغْيَالَن ْبَن َسَلَمَة الثـَقِفي َأْسَلمَ  " رضي اهللا عنهما رعم إبن ملا روى الرتمذي عن - 60

 .نن الرتمذيوصححه األلباين كما يف صحيح س" ِمنـُْهن  َعَلْيِه َوَسلَم َأْن يـََتَخيـَر أَْربـًَعا
61

إنه ال حيل التزوج باخلامسة حىت تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطالق بائًنا، ألن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ  :فقال احلنفية واحلنابلة - 
   .وهذا هو رأي مجيع أئمة احلنفية. جتب فيها النفقة على املطلق ويثبت نسب الولد منه

حيل ملن طلق زوجته الرابعة طالًقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج اخلامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة النقطاع النكاح بالطالق  :وقال الشافعية واملالكية
   .187 –180، ص 2005، مؤسسة املعارف، بريوت، 4 أنظر، احلبيب بن طاهر، الفقه املالكي وأدلته، ج .البائن

62
  .أن يتزوج بعد وفاا، ألن الزوجية ال تعترب قائمة يف هذه احلالة له الرابعة فإنالزوجة أما يف حالة وفاة  - 

يـَتِفْق َأْصَحاُب  ملَْ : عن التابعي اجلليل َعِبيَدُة السْلَماِين أنه قال  154  ، ص4.ج الفتاوى الكربى كتابه  وقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف - 63
ِة الرابَِعِة  اتـَفاِقِهمْ ُحمَمٍد صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َشْيٍء كَ  اْخلَاِمَسَة ال تـُْنَكُح ِيف ِعد ِة ُأْخِتَها َوَال تـُْنَكحُ , َعَلى َأن فمن رغب عن ذلك ." اْألُْخُت ِيف ِعد

عدة الرجل  ،الفقيه هللاعبدا ؛ واجلماعة زوجات فقد خالف كتاب اهللا وسنة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم وفارق أهل السنة ومجع بني أكثر من أربع
          http://www islamonline.com ،2004،  لألفتاء، السعودية اللجنة الدائمة فتوى، على سبيل ااز
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و قد أجاز الفقه هذا القياس مع . ؟ 64إن كان حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب قياسا على الزواج
ة وضع هذه وبناء عليه يقتضى املقام معرف.65حصر التحرمي يف الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته

  . املسألة بالفرع الثالث

  

  الفـرع الثالث
  جـريمة الفاحشة بين ذوي المحارم  بقربة الرضاع 

  
 66لتفصيل هذه املسألة وجب معرفة جمال تدخل القاضي اجلنائى فيما يتعلق بتفسري النص اجلنائي

ملباشر مببدأ شرعية اجلرائم للتجرمي مفهوم يتسم بالدقة والتحديد، إلرتباطه ا فإنحول جرائم األسرة، وعليه 
والعقوبات، وهو املبدأ الذي حيكم التشريع اجلنائي املعاصر، ومقتضاه أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص وهذا 

  ".ال جرمية وال عقوبة  أو تدابري أمن إال بنص قانوين " ع .من ق 01ما أكده املشرع العقايب بنص  املادة 
يكون الفعل أو اإلمتناع مشروعا مهما كان ، ويرتتب  على ذلك أن وىف حالة عدم وجود  هذا النص، 

القاضي ال ميلك أن يعاقب على فعل مل جيرمه القانون وال جيوز له أن يطبق جزاء غري منصوص عليه يف 
  .القانون

ويرتتب خالف هذا احلكم  يف حالة وجود النص اجلنائي الذي حيكم املسألة، إذ يلتزم القاضي   
إرادة املشرع عند تفسريه، وليس له أن يتوسع يف ذلك، حىت لو كان هدفه من وراء هذا  بالبحث عن

التوسع، املصلحة العامة، وهكذا حيضر عليه اللجوء إىل القياس أو العرف أو العادات السائدة لكي يكمل 
الذين  النص اجلنائي إذ وجده مشوبا بالنقص أو الغموض، مثل جترمي فعل الفاحشة بني ذوى احملارم

  .     حتكمهم عالقة قرابة بالرضاع

                                                 
دون يعد الطفل الرضيع وحده " من قانون األسرة  28وتنص املادة ". حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب " من قانون األسرة  27تنص املادة  -64

  ."   مرضعة وزوجها وأخا جلميع أوالدها، ويسرى التحرمي عليه وعلى فروعهللأخواته ولدا إخوته و 
  .134أنظر، أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،  املرجع السابق، ص  -  65
من قانون العقوبات التفسري الضيق  أو احملدد  4 فقرة 111مل يبني املشرع اجلزائري موقفه من التفسري، خبالف املشرع الفرنسي الذي قبل يف املادة - 66

ملبدأ  اويرى البعض أن موقف املشرع الفرنسي  يأيت تأكيد  la loi pénale est d’interprétation stricteوترك ما عداه ، فقال 
إرادة املشرع من وضع النص، دون التفسري احلريف للنصوص، بل ذلك الذي يقف عند حدود الكشف عن  ،الشرعية، وليس املقصود بالنص السالف

   .الوصول إىل التفسري بطريق القياس 
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وحكمة السبب يف ذلك ترجع إىل خطورة النتائج املرتتبة على نظام التجرمي والعقاب، خبالف  
اتمع  الذي يلجأ إىل هذا النظام، كلما كان الفعل املرتكب منطويا على خطورة دد وجوده وبقائه، أي 

  .نتيجة اخلروج عن قواعد األخالق 67تمع للفوضى والفناءعندما يكون من شأن ذلك الفعل تعريض ا
واجتهت . و يقتضى تفسري النص التجرميى القيام بعمليتني مها حتليل ألفاظ النص وحتديد علة النص

إىل القول بوجوب  69بقاعدة التفسري الضيق للنص يف حني دعى جانب آخر ةإىل املنادا 68غالبية الفقه
املتهم، وحجتهم يف ذلك أن التفسري الواسع ضد مصلحة املتهم فيه إهدار التفسري الضيق ضد مصلحة 

ملبدأ الشرعية ألنه يضيف أفعاال مل جيرمها املشرع أما التفسري الواسع ملصلحة املتهم فليس فيه مساس مببدأ 
  .الشرعية

جيب أن غري أن هذا التفسري ال حيقق التوازن العادل بني مصلحة اتمع ومصلحة املتهم، لذلك 
يهدف التفسري إىل حتديد إرادة املشرع وقصده من وراء وضع النص، حبيث جيب على القاضي أن يبحث 

يقصد ذلك ويضيق من نطاقه إذا تبني  ععن هذه اإلرادة ويوسع النص حلاالت أخرى إذا تبني له أن املشر 
ة بني احملارم لوجود  عالقة كما يف احلالة اليت حنن بصددها أي حالة إنعدام نص جيرم الفاحش.له العكس

  .ناجتة عن الرضاع
وهذا ما يدفعنا . الذي جيب إعتناقه يف هذه املسألة ضمن نظامنا العقايب هوهذا يف رأينا هو اإلجتا

إىل حتمية إعتماد قانون جنائي لألسرة بصورة مستقلة ومنفصلة عن النظام اجلنائي العام  الذي ميثله قانون 
جراءات اجلزائية لتجنب اإلحنراف واإلفالت من مشول األحكام على األفراد العقوبات أو  قانون اإل

  . املخالفني هلا نتيجة القصور التشريعي
وال يقتصر إفالت املخالفني من العقاب يف حالة زواج املرأة أثناء العدة أو ختلف شرط الرخصة 

مر إىل خمالفة األشخاص الراغبني يف إبرام لزواج القاصر  أو فعل الفاحشة بني احملارم بالرضاع، بل يتعدى األ
  .عقد الزواج للرخص املستوجبة لذلك

                                                 
 .93، ص 2006منشأة املعارف، اإلسكندرية، ، مقارنة دراسة، قانون الطفولة اجلاحنة واملعاملة اجلنائية لألحداث أنظر، حممد سليمان موسى، -  67

؛ مأمون سالمة، قانون 100ص  1977دار النهضة العربية،  ،القسم العام أنظر، يف هذا الرأي، حممود جنيب حسىن، شرح قانون العقوبات، - 68
  .40، ص 1979 ، دار النهضة العربية،العقوبات، القسم العام

  .44، ص )ن س د( بريوت، ، الدار اجلامعية،، قانون العقوبات، القسم العامأنظر، يف هذا الرأي، جالل ثروت -  69
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  الفـرع الرابع

  مخالفة شرط السن المستوجب للرخصة في إبرام عقد الزواج  

رغم أن املشرع وضع غايته النفعية ملصلحة الفرد و اتمع عند حتديده لسن الزواج إال أنه مل يعطه 
زمة هلا ذلك أن منعا أو تقيًدا  دون جزاء قد ال جيد نفعا لدى األفراد خاصة مع  ما القيمة القانونية الال

من قانون األسرة من إمكانية تسجيل العقد حبكم أمام القضاء إذا إكتملت أركانه،  22أجازته  املادة 
إلستثناء  اإلعفاء أ قد تناولت بالتنظيم أهلية الزواج، و كذا .رغم أن املادة السابعة من قاإلجراء و لكن و 

  .  منها، إال أنه تبقى املادة الوحيدة يف قانون األسرة اليت نظمتها، مغفال بذلك تنظيم حالة خرقها
حيث قد يتم العقد شرعا قبل بلوغ الفىت أو الفتاة السن القانونية و هذا دون احلصول على إذن 

يقومون بطلب تسجيله مبوجب  و بعد مدة من العقد الشرعي. من رئيس احملكمة، و دون سبب جدي
وتطبيقا لألوضاع واإلجراءات . أ.من ق 22و21قضائي وفقا لإلجراءات املنصوص عليها باملادتني حكم 

وما دامت النيابة العامة ال تقوم بأي إجراء جزائي ضدهم على . م. ح.من ق 39املنصوص عليها باملادة 
اليت كانت تقرر عقوبة للزوجني وملمثليهما كلما  63/224من القانون رقم  02عكس ما نصت عليه املادة 

  .70وقع خرق القانون بالنسبة إىل أهلية الزواج
والقاضي قد يدرك ويتبني له بأن عقد الزواج قد أبرم شرعا قبل بلوغ السن القانونية،  و لكن ليس 

الزواج هذا فإن  باإلضافة إىل أنه حىت ولو مت الطعن يف صحة عقد.يف وسعه توقيع عقوبة على أي منهما
األوالد الذين ينتجون عن هذا الزواج فهم أوالد شرعيون ينسبون إىل أبويهما ويتعني تسجيلهم يف سجالت 

لضابط احلالة املدنية أن يتذرع ببطالن الزواج لريفض تسجيل األوالد وإال  زالصفة وال جيو  هاحلالة املدنية ذ
اية املقصودة من تقرير وجوب  ثبوت نسب األبناء تعرض للمسؤولية، واحلكمة من ذلك حتقيق احلم

  .بسجالت احلالة املدنيةوتسجيلهم 
الزواج ليس جمرد عالقة فقط بل هو رابطة طبيعية مقررة واحلكمة من تقرير ذلك هو إعتبار 

، اهلدف منها اإلستمرار لبناء وحدة إجتماعية عن طريق اإلجناب ورعاية األطفال وتربيتهم  71إجتماعيا
مما يتأكد معه فكرة املرونة التشريعية يف مواجهة خمالفات ألفراد األسرة يقتضى األمر . 72نني صاحلنيكمواط

  .التعامل معها وفق تلك السياسة اجلنائية ملصلحة أوىل بالرعاية وهى محاية كيان األسرة

                                                 
70

  .61املرجع السابق، ص  ،...سرة اجلزائرياأل نأنظر، عبد العزيز سعد، قانو  - 
71

  .من بني مفاهيم عالقة الزواج املتداولة بعلم اإلجتماع وفروعه " رابطة طبيعية" - 
72

 .76أنظر، أمحد حيي عبد احلميد، املرجع السابق، ص  - 
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االت حــجهــة جــرائم أو وتتأكــد فكــرة املرونــة التشــريعية كــذلك ضــمن حــاالت الفــراغ القــانوين يف موا
  .تدخل ضمن املساس بالعالقات األسرية

  
  المطلب الثالث

  الفـراغ القـانـوني           
  

هناك بعض األفعال اليت غفل املشرع اجلزائي عن جترميها يف نصوص عقابية فيما يتعلق جبرائم 
ها، مما األسرة، مما ميكن إعتباره على أنه فراغ قانوين، على خالف بعض التشريعات األخرى اليت جرمت
تعدد  ةيقتضى معه األمر إىل وجوب النظر يف معاجلة هذه املسائل ضمن القوانني املقارنة كجرمي

وبعض األفعال األخرى اليت تشكل خطورة متس نظام األسرة بصفة خاصة وثوابت ) الفرع األول(الزوجات
  ).الفرع الثالث(سي ـر اجلنـة التغييـومسأل) الفرع الثاين(اتمع بصفة عامة كزواج املسلمة بغري مسلم 

   
  الفـرع األول

  بالنسبة لتعدد الزوجـات 
  

فال بأس  ،ونظرة املشرع العقايب اجلزائري  لوضع تعدد الزوجات ةأمام وجود الفراغ القانوين ملعاجل
  .73من معرفة روئ التشريع املقارن حول املسألة

حيث ينص القانون . 74هذا الفعل فنجد املشرعني التونسي والفرنسي على سبيل املثال قد جرما
املؤرخ  70التونسي يف الفصل الثامن عشر من جملة األحوال الشخصية التونسية املعدلة مبوجب القانون رقم 

على أن تعدد الزوجات ممنوع، وكل من تزوج وهو يف حالة الزوجية وقبل فك  1958جويلية  04يف  
 بإحدى العقوبتني، ولوفرنك أو  240.000: طية قدرها عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن ملدة عام وخب

  .      كان الزواج اجلديد مل يربم وفق أحـكام القانون

                                                 
73

بالـدول    Global Rightsتـب اجلهـوى ملنظمـة ،  منجـز مـن طـرف املكة مـن خـالل عقـد زواج مفصـليـاملغارب عزيـز حقـوق املـرأة، تبعنوان تقرير - 
  .74، ص ، الرباط2008جويلية  ،   Global Rightsاملغاربية منشور مبجلة

 
74

  .، املرجع السابق...أنظر، محيدو زكية، حماضرات - 
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من التقنيني املدين الفرنسي تنص على أنه ال ميكن  147وكذا بالنسبة إىل فرنسا جند أن نص املادة 
نفس القانون تنص على أن كل  من 184وجند أن املادة  75إبرام عقد زواج ثان قبل إحنالل الزواج األول

ميكن الطعن ببطالا من الزوجني أو ممن له  147إىل 146زواج أبرم خالفا لألحكام اليت تضمنتها املواد 
من قانون العقوبات الفرنسي تنص على  20الفقرة  433، كما جند أن املادة 76مصلحـة أو من النيابة العامة

واج أخر قبل احنالل عقد الزواج السابق يعاقب باحلبس ملدة أن أي شخص مرتبط بعقد زواج ويربم عقد ز 
  .  77أورو 45000سنة وبغرامة 

40 ادةقد نظم قواعد التعدد من املف أما بالنسبة للمشرع املغريب،
من مدونة األسرة  46إىل  78

ذلك  وحيكمه يف. يف إصدار حكمه باإلذن بالتعدد أو برفضه واليت يستشف منها أن يكون القاضي مقتنعاً 
وإذا مل يستشف القاضي   فإذا حتقق فإن القاضي يستجيب للطلب،  ستثنائي املوضوعي،إلاملربر ا وجود

من املدونة فإن أول إجراء تقوم  42حسب املادة ف .األسباب املوضوعية، حتما يكون الرفض لطالب اإلذن
 ةبالنسب .79دالء برأيها يف املوضوعستدعاء املرأة املراد التزوج عليها، من أجل احلضور واإلإ وبه احملكمة ه

ستدعاء الزوجة املراد التزوج عليها للحضور، و إ من مدونة األسرة على وجوب 43حلالة نصت املادة ا هلذه 
من قانون املسطرة املدنية اليت مل تلزم بالتوصل  38أوجبت توصلها الشخصي باالستدعاء، عكس املادة 

من  42تمحور حول إجراءات تقييد الدعوى اليت نصت عليها املادة أما احلالة الثانية اليت ت. الشخصي
 80من قانون املسطرة املدنية 32و 31مدونة األسرة ، فقد جاءت وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد 

.  

                                                 
75 - ART 147 du code civil français " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du 

premier."  

76
- ART 184 du code civil français "  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."  

77
 -  ART 433/20 du code pénal français "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."                                                                                                         
                                                                                                         

78
مينع التعدد إذا خيف العدل بني الزوجات، كما مينع يف حالة وجود شرط من الزوجة بعدم " من مدونة األسرة على ما يلي  40نصت املادة  -  

  ".التزوج عليها 
   . 213، ص 2006 ،الدار البيضاء ،، مطبعة النجاح اجلديدة 1 ط، 1 ، جشرح مدونة األسرة، حممد الكشبورأنظر،  -  79
جتهادات إمقال منشور يف كتاب قضايا األسرة من خالل  ،من مدونة األسرة 45التعدد والشقاق على ضوء أحكام املادة  ،سن عجميحأنظر،  - 80

  .128، ص 2007، الرباط  ،مطبعة األمنية ،الس األعلى الس األعلى مبناسبة الذكرى اخلمسينية لتأسيس
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ويفيد هذا اإلجراء وجود رغبة قوية للمشرع املغريب، من أجل احلفاظ على األواصر والروابط 
، اإلستدعاءفة إىل صيانة حقوق املرأة، ال سيما بعدما ألزم املشرع حضور الزوجة عن طريق العائلية، باإلضا

  81ويف حالة تعذرها تتكفل النيابة العامة بذلك باعتبارها طرف أصلي يف تطبيق مواد هذه املدونة
ل مبسطرة قد أغلق مجيع الثغرات اليت من شأا اإلخال املغريب  من ذلك، أن املشرع تخلصويس         
السيما  ،قرتنت هذه اإلجراءات مبقتضيات القانون اجلنائي، يف حالة اإلخالل ا من طرف الزوجإالتبليغ، و 
، ان سيء النيةـك حالة إذا ما ثبت عليه حتايل أو منه الذي ينص على العقوبة املقررة للزوج، يف 361الفصل 

دون أن ينص صراحة على  .82جة املراد التزوج عليهال يف وثائقه على عنوان غري العنوان احلقيقي للزو دّ  أو
منع تعدد الزوجات أو أن يفرض جزاءات عقابية على الشخص املخالف لشرط تعدد الزوجات وهو نفس 

  . اإلجتاه الذي أخذ به املشرع اجلزائري
للمشــرع اجلزائــري مل يصــف تعــدد الزوجــات بأنــه جرميــة تســتوجب العقــاب، بــل نظمــه يف  ةفبالنســب

تــوفر املــربر الشــرعي و ضــرورة العــدل و إخبــار الــزوجتني : ني األســرة وأحاطــه بشــروط أو قيــود وتتمثــل يفتقنيــ
  .83ماليةأي عقوبة بدنية سالبة للحرية أو  ،  لكنه مل يرتب على خمالفة هذه الشروطةالسابقة والالحق

ثــل يف بطــالن وقــد رتــب املشــرع اجلزائــري يف حالــة خمالفــة شــرط مــن شــروط التعــدد جــزاء مــدنيا يتم
1مكـــرر 8العقـــد اجلديـــد إذا مل حيصـــل دخـــول طبقـــا للمـــادة 

كمـــا ميكـــن إلحـــدى الزوجـــات أن تطلـــب ،  84
6فقرة  53أ مع التعويض طبقا لنص املادة .مكرر ق 08التطليق طبقا للمادة 

، مـن 86مكـرر 53واملـادة  .85
  .أ.ق

                                                 
  ."رب النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع القضايا الرامية إىل تطبيق أحكام هذه املدونة تعت "يلي من املدونة على ما  3تنص املادة  -  81
ئق املشار إليها يف الفصل من توصل بغري حق ، إىل تسلم إحدى الوثا" من القانون اجلنائي املغريب على ما يلي   361ينص الفصل  - 82

حيحة ، يعاقب باجلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من مائتني إىل ثالمثائة حاول ذلك إما عن طريق اإلدالء ببيانات غري صأو ،السابق
  ... "درهم 

83
  .164املرجع السابق، ص  ،...اجلرائم الواقعة  سعد ، أنظر، عبد العزيز -  

84
  .أعاله 08نصوص عليها يف املادة الزواج اجلديد قبل الدخول إذ مل يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط امل يفسخ"  1 مكرر 8 - 

85
  . أعاله 08خمالفة األحكام الواردة يف املادة  06 -...التطليق لألسباب التالية حيق للزوجة أن تطلب" 06فقرة  53 - 

86
 .للقاضي يف حالة احلكم بالتطليق أن حيكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا جيوز "مكرر  53املادة  - 
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  الفرع الثاني

  حالة زواج المسلمة بغير مسلم  
  

ويفهم من ظاهر هذا ". زواج املسلمة من غري مسلم" أ فإا متنع .من ق  30ملادة طبقا لنص ا        
إال أا مل ترتب اجلزاء .  87النص أن املرأة اجلزائرية املسلمة حيرم عليها الزواج مع أي شخص غري مسلم 

ق نظرة الشريعة العقايب على خمالفة هذا املنع، مما يدفعنا إىل تسليط الرؤية على هذه املسألة اهلامة وف
من قانون األسرة على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية أمام إنعدام   222حيث نصت املادة . اإلسالمية هلا

والبأس أن نتطرق إىل بعض القوانني املغاربية اليت عاجلت املسألة حبكم التقارب ). أوال(النص القانوين
  ).ثانيا(الثقايف والديين 

  :ميةفي الشريعة اإلسال: أوال
حرمت على املرأة املسلمة أن  وفق الشريعة اإلسالمية اليت أحكام املنع القانوين لدول املغربجاءت 

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا "سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب وذلك لقوله تعاىل . تتزوج برجل ال يدين بدينها
ِحُنوُهن اللُه أَْعَلُم بِِإميَاِِن فَِإْن َعِلْمُتُموُهن ُمْؤِمَناٍت َفال تـَْرِجُعوُهن ِإَىل ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمتَ 

ن ُهن ِإَذا آتـَْيُتُموهُ اْلُكفاِر ال ُهن ِحل هلُْم َوال ُهْم حيَِلوَن َهلُن َوآتُوُهم ما أَنَفُقوا َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن تَنِكُحو 
َنُكْم َواللُه ُأُجوَرُهن َوال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم ا للِه َحيُْكُم بـَيـْ

  . 88"َعِليٌم َحِكيمٌ 
من معروف،ويف  وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته وأن عليها طاعته فيما يأمرها به

  . 89مسلمةفر أن يكون له سلطان على مسلم أو هذا معىن الوالية والسلطان عليها، وما كان لكا
فة إال أنه ال مينع وىل األمر وإن كانت الشريعة اإلسالمية مل حتدد حدا أو عقوبة على هذه املخال

  .بالنظام العاموهذا لكون هذا الفعل فيه مساس . القاضي من تعزير املخالف هلذا احلكمأو 
  :في القوانين المغاربية: ثانيا 

يوجد يف هذه املسألة  تفاوت واضح، ففي اجلزائر واملغرب، مينع منعاً باتاً على املرأة املسلمة، الزواج 
ويعتمد هذا املنع  على ما جاء يف التشريع  90بغري املسلم، وهذا املنع ال يطبق إال على املرأة فقط

 خصوص إختالف الديانات بالنسبة لألزواج، أن التشريع اإلسالمي قد أقر أن اإلسالمي، وهو يذكر يف

                                                 
87

 .55، ص املرجع السابق ،...األسرة اجلزائري نبد العزيز سعد، قانو أنظر، ع - 

 .10اآلية سورة املمتحنة،  -88
  .171ص  املرجع السابق،أنظر، سيد سابق،  -89
90

  ."مل تكن كتابية زواج املسلمة بغري املسلم، واملسلم بغري املسلمة ما -4: موانع الزواج املؤقتة هي" من مدونة األسرة املغربية  4/ 39نصت املادة  - 



مرونة المشرع الجزائي في حماية نظام                                             الفصل الثاني

  األسرة

 123

النساء املسلمات ال ميكنهن أن يتزوجن من أشخاص ينتمون لغري الدين اإلسالمي، وهذا املنع  جيري 
  . 91العمل به يف واقع األمر

فمجلة األحوال ، 92أما وضع هذه املسألة  يف تونس، فهو خمالف ملا هو يف املغرب واجلزائر   
الشخصية صامتة ألا مل تبني ما إذا كانت هذه احلرية، يف إختيار الزوج، ميكن ممارستها دون متييز ديين، 

املقبلني على الزواج، جيب أن يكونا خاليني من املوانع " على أن الفصل اخلامس منها، ينص على أن 
موانع مؤبدة، : إن املوانع تكون من صنفني، وحسب هذا القانون بالفصل الرابع عشر منه ، ف"الشرعية

فاملوانع املؤبدة تنتج عن القرابة، أو املصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثالثاً، أما املوانع املؤقتة " وموانع مؤقتة، 
، وهكذا فال يوجد أي مرجع يف خصوص "فتنتج عن طالق مل يقع التصريح به أو عدم إنقضاء مدة العدة

؟ مع العلم أنه توجد 93فكيف ميكن إذن تأويل سكوت املشرع يف هذه الناحية. إختالف دين الزوجني
  . 94حالة وحيدة نص فيها املشرع على وجوب مراعاة شرط ديانة الزوج ختص موضوع احلضانة

، جيب أن يفهم بأنه، حييلنا إىل ت جملة األحوال الشخصية التونسيةهناك إجتاه يقول إن سكو 
نظرًا إىل أن اإلسالم هو دين الدولة التونسية كما ينص الفصل األول من التشريع اإلسالمي وذلك، 

يف الفصل اخلامس لة األحوال ) شرعية(يدل على ذلك أيضاً، إستعمال لفظة  الدستور وكما
  .95الشخصية

                                                 
91

  .11، ص 2008) ن د د(، ثغرات القانون ودورها يف إنتشار الزواج العريف، دراسة فقهية مقارنة، عثمان رعبد القاد علي أنظر، - 

92
  ، الرباط،، مطبعة بابل1.طأمنوذجا، التونسية حتديث قوانني األسرة يف العامل العريب، جمّلة األحوال الشخصية  ،رجاء ناجي املكاوي أنظر، -  

 Globalعزيز حقوق املرأة املغاربية من خالل عقد زواج مفصل،  منجز من طرف املكتب اجلهوى ملنظمة ، تتقرير بعنوان  ؛43، ص  2008

Rights    37بالدول املغاربية ، املرجع السابق، ص  .  

93
  .23ص  املرجع السابق، ،عثمان رعبد القاد علي ،أنظر - 

94
إذا كانت مستحقة احلضانة من غري دين أب احملضون فال تصح حضانتها اإل إذا مل " لة األحوال الشخصية على ما يلي من جم 59نص الفصل  - 

  ".وال تنطبق أحكام هذا الفصل على األم إذا كانت هي احلاضنة. يتم احملضون اخلامسة من عمره وأن ال خيشي عليه أن يألف غري دين أبيه

95
النصوص القانونية ويف سلوكيات وتصرحيات مسئوليها السياسيني، أن تونس دولة دينية،  دولة إسالمية  من خالل أن تونس  يالفقه الذي ير  - 

  .وحتديدا دولة إسالمية تعتمد الشريعة اإلسالمية وفقا لتأويل خاص، كمرجعية أساسية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
نافيا بشكل قاطع الطابع العلماين عن الدولة، متاما كما " أن تونس دولة إسالمية"حني قال يف حوار تلفزيوين " زهري مظفر"وقد أكد هذا  الرأي القانوين 

كمربر  رقيبة بالفتوى الدينية اإلسالمية، حني أشار إىل متسك بو "بورقيبة واإلسالم"إىل ذات احلقيقة، يف كتابه " لطفي حجي"أشار الكاتب والصحفي 
ويف نظر هذا الفقه انه .جديدة، وإىل النقد الالذع الذي وجهه الزعيم التونسي لكمال أتاتورك، لكونه قد ألغى اخلالفة وهاجم الشريعةألي قاعدة قانونية 

السياسية ، اليت وقعت عليها كافة القوى "امليثاق الوطين"يظهر الطابع الديين للدولة التونسية ، يف كافة النصوص املتعلقة بالتنظيم السياسي ففي وثيقة 
الدولة التونسية ترعى حرمة القيم اإلسالمية السمحة وتعمل دي منها حىت :" ، ورد النص التايل1979التونسية، مبا يف ذلك احلزب احلاكم، سنة 

ز اإلشعاع اإلسالمي يكون اإلسالم مصدر إهلام وإعتزاز متفتحا على مشاغل اإلنسانية وقضايا العصر واحلداثة فتظل تونس مثلما كانت مركزا من مراك
:" ويف دستور اجلمهورية التونسية، ورد يف الفصل األول ما يلي". ومنارة للعلم واالجتهاد جتديدا أو مواصلة ملا كان للقريوان والزيتونة من سبق وريادة

رئيس اجلمهورية هو :" منه، ما يلي 38فصل ، وجاء يف ال"تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها، واجلمهورية نظامها
  ".رئيس الدولة ودينه اإلسالم
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واإلجتاه اآلخر، يعترب أن نصوص جملة األحوال الشخصية كافية، يف حد ذاا وال حتتاج يف تفسريها  
الرجوع إىل التشريع الديين، فهذا االجتاه األخري هو الذي جيب أن يكون سائدًا ، وذلك ألسباب إىل 
ديسمرب   10ورك، املربمة يف ـاملصادقة من طرف احلكومة التونسية على اإلتفاقية الدولية لنيوي: أوهلا: ثالثة

اج، وهي االتفاقية اليت تعرتف يف ، واخلاصة باملوافقة على الزواج والسن األدىن للزواج وتسجيل الزو 1962
توطئتها حبق املرأة يف إختيار زوجها وحق الرجل يف إختيار زوجته، وذلك دون أي حتديد، أو متييز وخباصة 

فاملصادقة على هذه املعاهدة، هلا قيمة قانونية ال منازع فيها، إضافة إىل ما نص عليه . منه التمييز الديين
ال تعد نافذة املفعول إال بعد املصادقة عليها، واملعاهدات املصادق عليها  املعاهدات" الدستور على أن 

، ولكوا أعلى رتبة من جملة األحوال الشخصية التونسية  فإن هذه " بصفة قانونية، أقوى نفوذاً من القوانني
ميس زواج املسلمة اإلتفاقية الدولية تفرض نفسها على القوانني اجلاري ا العمل، إذ هي ترفع التقييد الذي 

  . 96بغري املسلم
إن اإللتزامات الدستورية املتعلقة باحلريات العامة تعرتف صراحة حبرية املعتقد وحبرية الرأي : وثانيهما

تضمن اجلمهورية التونسية حرية الفرد، وحرية املعتقد، وحتمي حرية " إذ ينص الدستور التونسي على انه 
  . 97"ل باألمن العامالقيام بالشعائر الدينية ما مل خت

وحىت لو سلمنا أن أحكام احملاكم قد صدرت  . 98إال أن كل هذه اإلعتبارات مل تأخذ ا  احملاكم، 
قبل التوقيع من طرف احلكومة التونسية على االتفاقية الدولية السالفة الذكر، فإننا جند   املنشور الصادر 

ء ليؤكد من جديد على حترمي زواج املسلمة بغري جا 1973نوفمرب  5عن وزير العدل التونسي  بتاريخ 
  . 99املسلم

دفع للتحايل على القانون وذلك لتحقيق الكهذه من بني اآلثار املرتتبة على وجود ثغرة قانونية  و 
من دفع النفقة  أو للتخلصمكاسب معينة كالدخول يف اإلسالم من أجل احلصول على حضانة الطفل 

                                                 
96

    .، املرجع السابق، نفس الصفحةعثمان رعبد القاد عليأنظر ،  -  

97
وري، للدستور التونسي أضيفت الفقرات الثالث األوىل بالفصل الثاين من القانون الدست ةالفصل اخلامس بالباب األول املتضمن األحكام العام - 

  . 2002املؤرخ يف جوان  2002لسنة  51عدد 
  . كونيتها ومشوليتها وتكاملها وترابطها تضمن اجلمهورية التونسية احلريات األساسية وحقوق اإلنسان يف"  
  .وتعمل من أجل كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته تقوم اجلمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية  
  .والتسامح بني األفراد والفئات واألجيال ة واتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزرتعمل الدول  
  "حرية القيام بالشعائر الدينية ما مل ختل باألمن العام اجلمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية املعتقد وحتمي  

98
ل حزم التفسري الديين للفصل اخلامس من جملة األحوال احملكمة بك ، أيدت هذه1966يف سنة ففي حكم صادر عن حمكمة التعقيب  -  

وحيث أنه ال منازع يف أن املرأة، اليت تتزوج بغري املسلم، ترتكب جرمًا ال يغتفر، وأن التشريع اإلسالمي يعترب، أي زواجًا من هذا ((... الشخصية، 
  .النوع باطل

99
وقع املنظمة الدولية ، دراسة منشورة مبتونس ، املغرب واجلزائر-أة واألسرة يف املغرب العريب دراسة مقارنة للقوانني اخلاصة باملر  حفيظة شقري،أنظر،  - 

  .2009جانفى،  لإلصالح اجلنائي، خمصص لرتقية وتعزيز حقوق الطفل وعدالة األحداث،
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للتمكن من الزواج مرة ثانية بالنسبة للمسيحي أو للحصول على قرار الطالق لتزامات أو إلالزوجية وبقية ا
ل املرياث ـما يتم تغيري الدين يف بعض األحيان من أجـك.الذي غالبا ما تّصعبه أو حتّرمه الطوائف املسيحية

     . 100)ختالف الدينإال مرياث مع (ه ـحيث أن
املشرع التونسي الذي  شرع اجلزائري فيما وقع فيه يقع امل أنوما هو مالحظ مما سبق بيانه إمكانية 

وزعزعة التحايل وهذا ما يؤدي بالتأكيد إىل التشجيع على ، ذا التحايل والغش على القانونهل يأبه مل 
. عياجتمإلالسلم اإستقرار النظام األسرى الذي يتحقق به ستقرار القانوين الذي يعّد من أهم عوامل إلا

   . 101أسرة متماسكة ألجلوتوافق عاطفي أسرى  ودّ من  اإلنسانيةلعالقات أمسى ا باحملافظة على
ومل يضع اجلزاء  102)الردة(وما جتب اإلشارة إليه عدم معاجلة املشرع ملسألة التغيري من اإلسالم 

 فإذا أسلم الزوج.العقايب على هذا الفعل  بإعتبار أنه من املقرر شرعا أنه ال جيوز زواج املسلمة بغري املسلم
وكانت زوجته مسيحية أو يهودية ظل الزواج صحيحا ألنه جيوز للمسلم أن يتزوج من كتابية وتطبق أحكام 
الشريعة اإلسالمية، أما يف حالة الردة أي اخلروج عن دين اإلسالم، فالقاعدة أنه ال يصح نكاح املرتد أو 

القاضي،  ويستوي يف ذلك أن يكون املرتدة مطلقا، ويرتتب على الردة الفرقة وتثبت يف احلال بغري قضاء 
ألن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعترب فسخا . 103الزوج األخر مسلما أو كتابيا

ن تاب املرتد منهما وعاد إيل اإلسالم كان البد من مهر وعقد جديدين، إذا أرادا إستئناف احلياة إف
   .104الزوجية

من قانون األسرة على عدم توريث املرتد، وحرمانه من ذلك   138ادة ولقد نص املشرع اجلزائري بامل
إال انه من خالل إعمال .كجزاء مدين مقرر لردته، ومل يعاجل املشرع مسألة مركزه القانوين يف حالة تزوجيه

الوضع القواعد الفقهية بإعتبار أنه ال يرث فمن باب أوىل أنه ال ميكن تزوجيه ومل يعاجل املشرع العقايب هذا 
القانوين منعا أو عقابا، مما يؤدى إىل وجود مراكز قانونية لألفراد حيكمها النظام العام  يف مواجهة فراغ 

 . قانوين

جتماعية وقانونية إ أثاريرتتب عليه أمام إنعدام الردع العقايب يف احلقيقة، إن حظر الزواج املختلط و 
الراغبني بالزواج  بإقداموذلك  ة و الغش على القانونالعالقة الزوجي إطارأوالد خارج  كإجنابسيئة جدا  

                                                 
100

وقع املنظمة الدولية دراسة منشورة مب ،نطباق قانون األحوال الشخصية باملغرب العريب  مع منظومة حقوق اإلنسانإ مدى، نائل جرجس أنظر، - 
    .11 ص . 2009جانفى،  لإلصالح اجلنائي خمصص لرتقية وتعزيز حقوق الطفل وعدالة األحداث

101
  .45 ص ،)ن.س.د( ، القاهرة،راجلامعة اجلديدة للنش ردا ، ثغرات قانونية يف ميزان العدالة،لالعبد اجلليخالد أنظر،  - 

102
رجوع املسلم ، العاقل البالغ، عن : ، وهي مثل اإلرتداد، اإل أا ختتص بالكفر واملقصود ا هناالطريق الذي جاء منه هي الرجوع يف : ةالردّ  - 

  .فال عربة بارتداد انون وال الصيب ألما غري مكلفني. حد، سواء يف ذلك الذكور واإلناثأ ختياره دون إ كراه منبإاإلسالم إىل الكفر 

103
  .68 صاملرجع السابق،  سني منصور،أنظر، حممد ح - 

104
  .442 ص لسيد سابق، املرجع السابق،أنظر، اأنظر،  - 
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على تغيري الدين لغاية الزواج فقط، كما أن الكثري من جرائم الشرف تعقب حاالت الزواج املختلط اليت 
  . 105غالبا ما يرفضها اتمع نتيجة لتكريس القوانني هلا

فكيف هي نظرة .يري اجلنسيويكون رفض اتمعات احملافظة، أكثر حّدة ووضوح يف مسألة التغ
  املشرع هلذه احلالة ؟ 

  الفـرع الثالث
  مسألـة التغيير الجنسـي

  
وزاجرًا ، وهذا حفاظا على أنوثة  قد جاء موقف الشريعة اإلسالمية من هذه القضية موقفا صارماً 

 َيُك نُْطَفًة من َأملَْ " وهذا واضح وجلي من خالل آيات قرآنية كثرية منها قوله تعاىل . املرأة ورجولة الرجل
 ِينى َفَجَعلَ  .ُميَْىن  مَكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسو َكَر َواألُنَثى .ُمثْوَجْنيِ الذُهْم " ، وقوله تعاىل  106 "ِمْنُه الزنـَوُألِضل

فـََليُـَغيـُرن َخْلَق اللِه َوَمن يـَتِخِذ الشْيطَاَن َولِيا من ُدوِن َوألَُمنـيَـنـُهْم َوآلُمرَنـُهْم فـََليَُبتُكن آَذاَن األَنـَْعاِم َوآلُمرَنـُهْم 
َوَال تـََتَمنـْوا َما َفضَل اللُه بِِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض للرَجاِل "وقوله تعاىل . 107" اللِه فـََقْد َخِسَر ُخْسرَانًا مِبيًنا

  108" نَساء َنِصيٌب مما اْكَتَسْنبَ َواْسأَُلواْ اللَه ِمن َفْضِلِه ِإن اللَه َكاَن ِبُكل َشْيٍء َعِليًما َنِصيٌب مما اْكَتَسُبواْ َولِل
فإختلفت . ولقد إنتشرت هذه الظاهرة يف اآلونة األخرية وأثارت ضجة كبرية حول إباحتها أو حترميها

فعارض رأي من الفقه هذا األمر متمسكا مببدأ إلزام . اآلراء فقهًا وإجتهادًا يف فرنسا حول هذه املسألة
الشخص على حتمل حالته الطبيعية على الشكل املشدد، ورأي أخر تقبلها بالوجه املرن قابال ا ضمانة 

وإن كان القضاء الفرنسي متسك يف بداية . 109لتجنب ما يتحمله من أضرار نفسية من غري نص عليها
احملاكم الفرنسية اليوم إعتنقت مبدأ التغيري وإعرتفت صراحة بإمكانيته يف  األول فإن أغلب األمر بالرأي

.                                                                                         110بعض احلاالت، ووفقا لشروط حمددة
واهلولندي والدامناركي، وحىت وقد سار يف هذا النهج اإلباحي كل من املشرعني اإليطايل والسويدي 

  .111القضاء املصري بشروط

                                                 
105

  .23، املرجع السابق، ص عثمان رعلي عبد القادأنظر،  - 

  .39، 38، 37سورة القيامة، اآليات  - 106
  .119سورة النساء، اآلية  - 107
108

  .32سورة النساء، اآلية  - 

 .23، املرجع السابق، ص عثمان رعلي عبد القاد؛ 21، املرجع السابق، ص ...ج والطالقأنظر، تشوار جيالىل، الزوا  - 109
 . 27 - 24، املرجع السابق ، ص...أنظر، تشوار جيالىل، الزواج والطالق - 110
111

  .28 -27 ، ص، نفس املرجع...والطالقالزواج  ، تشوار جيالىل،أنظر - 
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إال أن املشرع اجلزائري وقف صامتا أمام هذه املسألة ومل يورد نصا صرحيا مينعها رغم املشاكل 
القانونية واألخالقية اليت تطرحها هذه القضية واليت قد دد كيان األسرة إذ ما قام أحد الزوجني بتغيري 

  .  112جنسه
 املادةق،ع املتعلقة جبرمية اخلصاء و  274ض الفقه يرى إمكانية تطبيق نص املادتني وإن كان بع

 113ع املتعلقة جبرمية الضرب واجلرح العمدي، وهذا نتيجة برت أحد األعضاء لتغيري املنظر اخلارجي.ق264
ا يبقي مم.راحية، دون املعين بعملية التغيري اجلنسيـلكن هذه النصوص تطبق على القائم بالعملية اجل

  .على حاله، وهو نفس احلال فيما يتعلق بإثبات النسب -الفراغ القانوين- عالوض
  

  الفـرع الرابع
  فيما يتعلق بإثبات النسب 

  

تعد مسألة النسب إحدى الكليات اخلمس اليت أحاطتها الشريعة اإلسالمية بسياج مينع أي         
  .114اليت تقوم عليها األسرة مي الدعائعدوان عليها، وهي من أمسى الروابط اإلنسانية وأقو 

لشرعية وغري ا منها نوعني إيل تنقسم أن مسألة عدم اإلعرتاف بالنسب  115حيث يرى بعض الفقه        
 .اتمع الشرعية، مشدّدين يف نفس الوقت علي خطورة تفاقم الظاهرة وأثرها علي

 عرتافإلعلي ا قوة قانونية جترب الرجل هناكنه ليس يري هذا الفقه أفبالنسبة لألسباب الشرعية،         
جيعل املرأة تتحمل  ماوحتميله املسؤولية اجلزائية نتيجة اإلمتناع،  مسه لطفل ولد من زنا،إبأبوته لطفل و منح 

  .مبفردها مسؤولية العالقة غري الشرعية

                                                 
112

 لكن هذا ال يعين أن علماء الدين اإليرانيني يناهضون عمليات تغيري اجلنس. لرجل باملرأة أو العكسوال تسمح التقاليد اإلسالمية بأن يتشبه ا -  

ما تعنيه عمليات تغيري اجلنس يف التشريع "كان موضوع رسالة الدكتوراة اليت ناقشها حول " حجة اإلسالم كار ميينيا " فهذا أحد الدعاة لذلك واملسمى 
ويعد كار ميينيا خبريا رائدا يف الرد على تساؤالت مثل هل الزوج أو الزوجة يف حاجة إىل إذن اآلخر قبل إجراء  ،املسألةإحتقار منه هلذه " اإلسالمي

  .وما الذي حيدث بالنسبة لصداق الزوجة أو مرياثها يف حال أصبحت رجال ؟؟ عملية تغيري اجلنس؟ وهل زواجهم يلغى بطريقة آلية بعد ذلك 
113

كل من ارتكب جناية اخلصاء " من قانون العقوبات 274؛ نص املادة 33،  32املرجع السابق، ص  ،...والطالق ، الزواجأنظر تشوار جيالىل - 
حدث عمدا جروحا للغري أو أ كل من"من قانون العقوبات  264؛ نص املادة ". باإلعدام إذا أدت إىل الوفاةيعاقب بالسجن املؤبد ويعاقب اجلاين

دج إىل  100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إىل محس ) 1(عتداء ، يعاقب باحلبس من سنة إلأخر من أعمال العنف أو اضربه أو ارتكب أي عمل 
                             ."يوما) 15(دج إذا نتج عن هذه األنواع من العنف مرض أو عجز كلى عن العمل ملدة تزيد عن مخسة عشر  500.000

 .04، ص السابق عـاملرج ،...القوانني املغاربيةنسب الطفل يف أنظر، تشوار اجليالىل،  -  114

115
 ،)ن.س.د( مصر، دار الكتب القانونية،، دراسة مقارنة، ، املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدةيزجنأنظر، لعدى إمساعيل الرب  - 
 .  83ص 
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باإلقرار  الصحيح أو النسب يثبت بالزواج "أن أ ، .من ق 40املادة  و يف هذا اإلطار، تّنص
ويف  116".32و33و34طبقا للمواد  نكاح الشبهة أو بكل زواج مت فسخه بعد الدخول،ببالبينة أو أو 

ستعمال الطرق العلمية وهي حتليل إحتديد النسب ب الفقرة الثانية من نفس املادة تطّرق املشرع إيل قضية
ا يتعلق بتقنية احلمض النووي، و يشدّد علي الفراغ الكبري فيم 117الفقه القانويناحلمض النووي، غري أن 

 قيتعلستفادة من حكم قضائي إلتشكل عائقا أمام ا  ''جيوز للقاضي''ستعمال عبارة إ إيل أنالقضاء أشار 
  .بالتحاليل وبه حيرم الطفل من النسب

انه "   والذي جاء فيه على ومن الوقائع اليت تؤكد ذلك اإلجتهاد القضائي بقرار احملكمة العليا
118على جهيت التحقيق، اللجوء إىل خربة حتليل احلمض النووي يتعني 

ADN عندما يكون ذلك ضروريا  "
ة اإلام اليت أيدت وتبنت وقد جاء هذا القرار القاضي بنقض وإبطال القرار حمل الطعن الصادر عن غرف

ن أن هذه بالرغم م ADNقاضى التحقيق والذي رفض طلب اخلربة املتعلقة بتحليل احلمض النووي موقف 
اخلربة ضرورية لتحديد النسب  وعند اإلقتضاء  اهلوية احلقيقية لكل من جنس املواليد حمل طلب لثبات 

أن الفراغ القانوين يف هذا اال يشّكل  120آخرون، يري ىأخر  من جهة.119نسبهم يف القضية املعروضة
  .تالعقوباقانون األسرة اجلديد إيل جانب قانون  عائقا أمام تطبيق مواد

                                                 
املتعلقة مبوضوع   لعدم اإلختصاص النوعيلشخصية يدفعون برفض دعاوي األشخاص ا لن قضاة املكلفني مبسائل األحواأكثريا ما حيدث و   - 116

من قانون األسرة ، حبجة أن الطلبات املتعلقة بإثبات النسب  أو أي عقد مت إغفاله   40واملؤسس على نص املادة  ،لطلب املقدمإثبات النسب مبوجب ا
من قانون احلالة املدنية واملتعلقة بتسجيل امليالد تتم عن طريق صدور حكم بسيط  61ة باملادة ومل يصرح به لضابط احلالة املدنية ضمن اآلجال املقرر 

أنظر، . املدنيةمن قانون احلالة  40و  39من رئيس اجلهة القضائية بناء على طلب من وكيل اجلمهورية مبوجب عريضة تقدم من الطالب طبقا للمواد 
    .07ملحق رقم ،  0536/09رقم  13/10/2009 ، حمكمة قصر الشاللة جملس قضاء تيارت

117
   .83املرجع السابق ، ص  ،يأنظر، لعدى إمساعيل الربزجن - 

، وهو املادة أو اجلوهر املكون Deoxyribonucleic Acid هوDNA  اإلسم الكامل هلذا احلامض النووي من خالل احلروف األولية - 118
األسنان والسائل املنوي  مثل خاليا األنسجة ومخ العظم وجذور الشعر ولب Nucleus نواةعلى اجلسد اليت حتتوي  للمادة الوراثية لكل خاليا

  .ليس يف خاليا الدم احلمراء اليت ال يوجد فيها نواة لكن. وخاليا الدم البيضاء وخاليا الفضالت يف اللعاب والبول
119

  .567ص  ،01دد ع، 2008لة القضائية، ا ،414233، ملف رقم 20007 /21/03ج، .أنظر، احملكمة العليا،غ -  

هذا امللتقى أن ومما جاء يف  ،2008جامعة تلمسان سنة، " محاية األسرة على ضوء تعديالت قانون األسرة"اسبة امللتقى الوطين حتت عنوان مبن - 120
. أي طرف على حساب الطرف األخر يأو أذ ، حق األفراد رجاال ونساء وعدم اإلساءةتبدأ حبفظ احلقوق حتقيق أسرة ناجحة  يف أي جمتمع جيب أن

جتماعيا وقانونيا داخل األسرة خللق جانب من إ وبضرورة تطبيق اجلانب اجلنائي اخلاص بالتعديل األخري والذي من شأنه حتسني من مكانة املرأة اجلزائرية
  .بني الزوجني املساواة
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  الفـرع الخـامس

  ترتيب المسؤولية الجنائية بالنسبة لعملية التلقيح اإلصطناعي 
  

إن نطاق احلماية اجلنائية للجسم البشرى أصبح حمل تأثري كبري نتيجة  أمناط السلوك املستحدثة 
اجلسمانية اليت  اليت أفرزا الثورة العلمية البيولوجية احلديثة خصوصا مع بروز األمهية العلمية لبعض املكونات

مل تكن مسالة استهدافها  من جانب املمارسات الطبية والعلمية احلديثة وضرورة إحاطتها بنطاق متني من 
احلماية القانونية على جدول أولويات رجال القانون بوجه عام وفقهاء القانون اجلنائي على وجه 

  .121اخلصوص
يات العلوم اإلحيائية حياولون التوفيق بني هذا األمر الذي جعل رجال القانون والطب وعلم أخالق

املصاحل املتعارضة واملبادئ املتناقضة يف جمال العمليات الطبية  فمن مبدأ استقاللية الشخص وسيادته على  
كيانه املادي إىل مبدأ احلرمة النسبية لذلك الكيان وضرورة احلفاظ على كرامته اآلدمية ومن مبدأ حرية 

  .122ب إىل مبدأ املنفعة العالجية ومصلحة األسرة يف سالمة أفرادهاالبحث العلمي والتجري
التوفيق بينها ودجمها  ةيبدو جليا ذلك التعارض والتضاد بني هذه املبادئ املختلفة مما يرجح استحال

اليت قد تنجم عن األخطاء الطبية خاصة يف جمال  لاملشاك ةمجيعا يف منظومة قانونية واحدة، نتيجة كثر 
  . االصطناعي لدى األزواج ، وهذا نظرا لعدم التقيد بالضوابط والشروط املنظمة هلذه العمليةالتلقيح 

فإذا كانت عملية نقل األعضاء دف إىل عالج وإنقاذ الشخص املصاب كيما ينهض سويا 
إذ  وفاعال يف أداء واجباته اإلجتماعية، فان عملية نقل األمشاج من الغري سوف تعطى نتائج عكسية متاما،

أن ما تفضي إليه هذه املمارسة من إختالط األنساب وتضارب وتشويش يف العالقات األسرية باإلضافة 
جتماعيا يعصف بعماد اتمع إوباء  بوجود أبناء ألمهات غري متزوجات كل ذلك سيشكل وال ري إىل

لف تسامهة الغري الخيوركيزته األسرة ذلك أن جمتمعا تباح به عمليات نقل األمشاج واإلجناب الصناعي مب
جتماعية ترجى من وراء هذه املمارسة إ، فال فائدة 123حاال بل هو أسوأ من جمتمع تفشت فيه ظاهرة الزنا

رجل  جنىب خارج نطاق العالقة الزوجية سوف يشرتك يف إجناب الصغريأاملستحدثة طاملا كان هناك عنصر 
  .املستقبل ولبنة اتمع

                                                 
121

القاهرة،  مطبعة جامعة عني مشس،، دراسة مقارنة، ريها عمليات زرع األعضاء البشريةاليت تث جاسم الدين االهواىن، املشاكل القانونيةأنظر،  -  
  .101 ص ،1975

122
، اإلسكندرية ،راجلامعة اجلديدة للنش رجتاهات الطبية احلديثة، داإلل اظاحلماية اجلنائية للجسم البشرى يف  حي العزة،أمحد فت مهند صالح أنظر، -  

  .06، ص 2002

   .269ص ، املرجعنفس حي العزة، تفد أمحصالح مهند أنظر،  - 123
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أضف إىل ذلك فإن هذه  -بصفة جلية- ميكن تصور هذه األضرار ففي جمال التلقيح اإلصطناعي
مشئزاز إاألضرار ميكن أن تكون، نتيجة حلالة بعض األشخاص، ذات طابع أخالقي، اليت تؤيد كراهية و 

جيب على الزوج إستعمال وسائل '' ''Leurs pudeursالزوج؟ فالزوجان يعنيان هنا يف حرمتهما 
وتكون املرأة، مرات عديدة حمل تصرف '' ''réprouver par la moraleمنبوذة أخالقيا 

  .124الطبيب
فال بد من تأصيل املسألة من الناحية القانونية األمر الذي يلزم لتحققه البحث على مناقشة مدى 

القيام بإجراء  ناجلزائية ع ةستجابة التكييف اجلرمى ذي العالقة الواردة يف قانون العقوبات لتحديد املسؤوليإ
  . 125نوع من املمارسات الطبية املستحدثةهذا ال

ففي غياب نص بقانون العقوبات اجلزائري جيرم اخلروق املتعلقة مبثل هذه العمليات فإنه قد حتدث 
  .مشاكل متس بنظام األسرة نتيجة االستهتار وعدم املباالة بعواقب اخلطأ يف مثل هذه العمليات احلساسة

ملسألة يف حالة ما إذ مت إجراء عملية التلقيح االصطناعي وكصورة لذلك التدليس الواقع يف هذه ا
باستعمال احليلة من قبل الزوج من أجل احلصول على موافقة الزوجة عليه وذلك حبصوله على سائل مىن 

كما ميكن أن يصدر .126من رجل آخر ويقدمه لتلقيح زوجته مومها إياها بأن السائل املنوي مستخلص منه
  .التدليس من الزوجة

نا جيب مسائلة الطبيب الذي يقوم بالتلقيح  اإلصطناعي للزوجة بعد إيهامها بأن السائل املنوي وه
مستخلص من زوجها،  وهو يف احلقيقة لشخص آخر ،  باعتباره فاعال للجرمية و حىت ولو مت ذلك بعلم 

سأل الطبيب هنا الزوج ورضاه،  ألن رضا هذا األخري الميحى عيوب اإلرادة اليت شابت رضي الزوجة،  وي
ع  لكون التلقيح .فقرة األوىل من ق 335عن جرمية الفعل ملخل باحلياء بالعنف املعاقب عليها باملادة 

  .127أجري على الزوجة بدون رضاه
تعد واحدة من الثغرات  القانونية  129إىل أن جرمية هتك العرض 128ولقد ذهب جانب من الفقه
ة ا يف تكييف املسؤولية عن القيام بنقل األمشاج من الغري ستعانإللسد الفراغ التشريعي واليت ميكن ا

                                                 
124

  . 155املرجع السابق، ص  ،...جيالىل، الزواج والطالقتشوار أنظر،  - 
125

 .442، ص 1996 ، دار النهضة العربية، القاهرة،1 حممد ربيع، املبادئ العامة للجرمية، ط نأنظر، حس -  

126
 ص، 2000، اجلزائر ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، م اإلجناب االصطناعيظلن ةالعامالعريب شحط عبد القادر، األحكام القانونية أنظر،  - 
، 1979 مصر،  ثر التطورات الطبية احلديثة على مبدأ حرمة الكيان اجلسدي لإلنسان، فكرة احلق، دار الفكر العريب،أمحدي عبد الرمحان، ؛ 141

  .44 ص
صطناعي يف ضوء النصوص إل؛ تشوار محيدو زكية، شروط التلقيح ا69 ص ،04عدد رجع السابق، امل ،...جيالىل، رضا الزوجني أنظر، تشوار  -  127

  .93، ص 04، عدد 2006ان، املستحدثة يف قانون األسرة اجلزائري، م ع ق إ، كلية احلقوق، تلمس
128

، ص 1962، ةمركز الدراسات العربية العاليأسباب اإلباحة يف التشريعات العربية، جامعة الدول العربية،  ،جنيب حسىن رأى حممودأنظر،  -  
 .123ص ،1962 ،، القاهرةن اجلنائيو تقرير مقدم يف ندوة األساليب الطبية احلديثة والقان، جنيب حسىن حممود ؛ 281
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أنه طاملا ثبت عدم مشروعية هذه املمارسة  -الفقه –وخارج نطاق العالقة الزوجية، فقرر بصدد ذلك 
وبالتايل )  إستعمال احلق(الطبية إبتداء، فإن عمل الطبيب إذ ذاك سوف يغدو جمردا عن سبب اإلباحة 

يب من أفعال كانت تستظل حتت نطاق هذا  السبب العام من أسباب اإلباحة سوف فإن ما يأتيه الطب
تصبح خاضعة لنصوص التجرمي اليت حتكم كل منها حبسب طبيعته وملا كانت عملية نقل األمشاج تفرتض 

جرمية هتك  ببداهة إطالع الطبيب على عورات املسامهني فيها، فإن فعله هذا سوف يشكل وال ري
  . العرض

خالل تعريف جرمية هتك العرض فإن علة التجرمي تتمثل يف محاية العرض الذي يشكل خدش ومن 
عاطفة احلياء لدى الشخص إنتهاكا له وإعتداء عليه لذلك فإن هذه اجلرمية ال يتصور قيامها ابتداء إال 

ين عليه بانعدام رضاء من ترتكب ضده، واحلاصل أن جرمية هتك العرض تفرتض على الدوام عدم رضا ا
بل  –مبا وقع عليه من أفعال ماسة جبسمه وخادشة حليائه، وملا كانت عمليات نقل األمشاج إمنا تفرتض 

موافقة املانح واملتلقي موافقة صرحية ال لبس فيها على كافة اإلجراءات  –ومن شروط وضوابط ممارستها 
قام بإجراء العملية عن جرمية هتك عرض  الطبية املمارسة، فإنه ال يتصور واحلالة هذه مساءلة الطبيب الذي

والواقع أن تبىن هذا النموذج اجلرمى لتحديد املسؤولية اجلنائية يؤدى إىل نتائج . 130التهديدأو  بالعنف
  . شاذة

ستقطاعها عملية تلقيح املرأة باألمشاج أوإ فمن ناحية فإن التجرمي سوف يكون منصبا دائما على
الطبيب الكشف على عورة املرأة حمل املمارسة، خبالف الرجل املانح منها وذلك لكون الفعل حيتم على 

الذي مل يضطر إىل الكشف عن أي جزء من جسمه أمام الطبيب، إذ ما عليه إال أن يقوم من تلقاء نفسه 
بإفراغ السائل املنوي يف األنبوب املخربى ويسلمه للطبيب، فإن مثل هذا املانح مل يقع عليه ومل متارس ضّده 

أفعال من شأا أن تشكل سلوكا يعاقب عليه القانون وهذا يعىن وجود أطراف متعددة أمام عمل طيب  أي
نتزاع البويضة، فيسأل جنائيا عن فعل التلقيح أوإ ةواحد إال أن مساءلة الطبيب جنائيا تقتضى جتزئة املسؤولي

غم كون هذه املمارسة ال ميكن هلا ساحته عن فعل إستخدام السائل املنوي الذي تنازل عنه املانح ر  اوتربء
  .131أن تتم دومنا مسامهة هذا األخري فيها

                                                                                                                                                         
، ويصح أن امإىل حد اإلتصال اجلنسي التيتحقق فعل هتك العرض بكل فعل خيدش على حنو جسيم احلياء العرضي للمجين عليه ولو مل يصل  - 129

 .يقع على الرجل كما يقع على املرأة، كما يتصور أن يكون اجلاين فيه رجال أو إمرأة على حد سواء
130

 .34 ص ،1986 القاهرة، دار النهضة العربية، القسم العام، عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، أنظر، - 

131
  .279ص  املرجع السابق، حي العزة،تد فأمح مهند صالح أنظر، - 
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عن القيام  132اجلنائية ةومن ناحية ثانية فإن اإلستناد إىل جرمية هتك العرض يف تكييف املسؤولي
عن القيام بعملية  ةبعمليات نقل األمشاج من الغري سوف يفضى إىل إنعدام املساواة يف املسائلة اجلنائي

تلقيح اإلصطناعي من الغري وإخالل يف تطبيق قواعد العدالة اليت تقضى حتما مسائلة كافة املسامهني يف ال
اجلرمية، ذلك أن املانح واملتلقي سوف لن يقعا حتت طائلة العقاب إذا ما أردنا اإلستناد إىل هذا التكييف 

ن كوما مها الراغبان والساعيان إىل اجلنائية عن هذه املمارسة على الرغم م ةاجلرمى يف ترتيب املسؤولي
إجراء عملية نقل األمشاج وما الطبيب إال أداة ينفذان من خالله هذه الرغبة، فكيف يسوغ أن يفلت من  
كان مثلهما من العقاب ويسأل الطبيب مبفرده وكأنه هو اجلاين وأما املانح واملتلقي فهما الضحايا 

واقع األمر ابعد ما يكونان عن مثل هذه العاطفة، حيث إرتضيا أن  املخدوشة عاطفة احلياء لديهما ومها يف
  . 133خيتلط ماؤمها وتلتقي أمشاجهما دومنا وجود رابطة شرعية

أو عن طريق العنف ) بدون عنف(وواضح إذن ومما تقدم أن جرمية هتك العرض بصورته البسيطة 
ام بعملية التلقيح اإلصطناعي مبىن الغري ملا اجلنائية عن القي ةال تبدو فاعلة يف حل مشكلة حتديد املسؤولي

  .اجلزائية ةسبق ذكره أمام إنعدام النص اجلزائي الذي يقر املسؤولي
وفيما يتعلق جبرمية الزنا وحماولة مطابقتها على عمليات نقل األمشاج وعلى وجه التحديد فعل 

زوجية حالة وقائم، فإن أوجه القصور التنازل عن احليوانات املنوية بغرض ختصيب من تربطها باملانح عالقة 
اليت تشوب هذا النموذج ال يبدو على درجة من املواكبة ملستجدات العلوم الطبية ذلك أن القواعد اليت 
حتكم جرائم العرض وبصفة خاصة ما تعلق منها جبرمية الزنا وإن كانت تتفق مع الشريعة اإلسالمية يف 

علي بني الزاين والزانية كي تتفق وهذه النتيجة،  إال أن القانون تطلب شرط اإلتصال اجلنسي املباشر والف
  طيقف عاجزا وصامتا إزاء هذه الصورة من املمارسات املستحدثة املاسة باألعراض واملؤدية إىل إختال

  . األنساب
 ل واحد من بني أهم األركان اليتظوأيا كان من األمر، فإن اإلتصال املباشر بني الزاين والزانية ي

باإلضافة إىل أركان أخرى يتطلبها القانون يف هذه اجلرمية  134بدوا ال تقوم جلرمية الزنا قائمة على اإلطالق
حىت ميكن مساءلة مرتكبها جنائيا وهى يف نفس الوقت حتول دون إمكانية إستيعاا يف عمليات نقل 

                                                 
على أساس   الفقرة األوىل، 336املادة  صجرى العمل القضائي من خالل املتابعات القضائية، على تكييف فعل هتك العرض بالعنف طبقا لن - 132

من خالل أنه جرمية االغتصاب واليت مل ينص املشرع اجلزائري عليها ضمن قانون العقوبات  وتكون املتابعة على هذه اجلرمية على أساس ما يستشف 
نه فعل خمل باحلياء املعاقب عليه بنص أوإذا كان بغري عنف يوصف على . مما يعىن عملية اإلغتصاب le violجرمية هتك العرض من خالل تعبري 

إنسان ارتكب فعال خمال باحلياء ضد  نيعاقب بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات كل م"  اليت تقضى بأنه  من قانون العقوبات 335املادة 
 ".ذكرا كان أو أنثى بغري عنف أو شرع يف ذلك

133
 .279، ص السابق  املرجعتحي العزة، ف دأمح مهند صالح أنظر، - 

134
 .259أنظر، فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص  - 
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احلكمي  عل األمشاج يعد مبثابة الوقا األمشاج من الغري حىت ولو إعتربنا أن اإلتصال البيولوجي عن طريق نق
فإن مثة تفرقة يقيمها املشرع املصري  135الفعلي عوالذي قد يرى البعض إمكانية قيامه مقام الوطء والوقا 

بني زنا الزوج  وزنا الزوجة جتعل من العسري إدراج عمليات التلقيح اإلصطناعي يف مراتب وحكم هذه 
  .اجلرمية 

التوسع يف هذه املسألة وفق نظرة املشرع املصري، عما مييز جرمية زنا الزوج عن زنا  و إذ ما اجتهنا يف        
الزوجة من حيث األركان والشروط ومقاربته مبا هو واقع يف عملية نقل األمشاج فإنه يتكون رأي غريب 

املنوي بغرض  وشاذ  يف هذا النموذج حيول وإمكانية  تكييف املسؤولية اجلنائية عن فعل التنازل عن السائل
تلقيح الغري به على أنه زنا، ويتمثل هذا الركن يف ضرورة أن يكون الزنا الواقع من الزوج قد إرتكب يف منزل 
الزوجية ومهما توسعنا يف تفسري مفهوم ومدلول منزل الزوجية يف هذا الصدد فإنه ال ميكن بأي حال هلذا 

يت يتم فيها عادة إجراء عملية التلقيح اإلصطناعي ومن الركن أن ينطبق على املعامل واملختربات الطبية ال
، بل الشخص قد يذهب ويودع سائله املنوي وال يتم تلقيح الراغبات يف احلمل به إال عغري حضور املترب 

  .      بعد مدة طويلة قد ينتقل السائل املنوي خالهلا من مكان إىل آخر
وك أو ما يناظرها من مستشفيات وخمتربات مبثابة ويف كل األحوال فإن القول بإعتبار مثل هذه البن

منزل الزوجية يبدو من العسري جدا التسليم به أو حىت جمرد تصوره يف النظام القانوين القائم الذي حيكم 
هذا النوع من اجلرائم وإال كان من باب أوىل أن نعترب كل مكان يطأ فيه الزوج امرأة غري زوجته مبثابة منزل 

تايل تنعدم املساءلة اجلزائية تطبيقا ملبدأ املشروعية يف قانون العقوبات وبالتايل إفالت ارم وبال.136الزوجية
  .من العقاب وعدم حتقق الغاية النفعية للنصوص القانونية

فإذا كانت نصوص قانون العقوبات اجلزائري، مل تنظم هذه احلاالت،  فعلى املشرع أن يتدخل 
ة جيرم مبقتضاها هذه األفعال نظرا ملا تتضمنه من خروج على مقتضى قانونية واضحة غري مبهم صبنصو 

  .137األخالق والشرع والقانون وذلك مبعاقبة الطبيب وكل من يشارك معه يف إجراء العملية
كما أن بعض التشريعات سلكت مسلكا خمالفا ملا ذهب إليه املشرع العقايب اجلزائري، حبيث رتبت 

خل طرف أجنيب عن العالقة الشرعية،كما هو الشأن بالنسبة للمشرع جزاء على كل عملية إستدعت تد

                                                 
135

ثابة الزنا لوجود ذات املعىن يف هذين الفعلني عتبار فعل نقل احليوانات املنوية من الغري إىل الزوجة مبإنه ميكن أ لقد ذهب جانب من الفقه إىل - 
املستحدثة من الصورة  هس من التوسع يف تفسري مفهوم جرمية الزنا كيما تستوعبأب نه الإجنيب يف حرث الزوجة لذلك فأ ستدخال ماءإاللذين يتضمنان 

 .143، ص 1962اليب الطبية احلديثة والقانون اجلنائي ،التقرير السابق املقدم يف ندوة األس ،صور املمارسات الطبية العالجية ،حسنني عبيد

136
  .276 ص ،العزة ، املرجع السابقحي أمحد فت مهند صالح أنظر،  - 

   
137

 .70 ص، 4،عدد ملرجع السابقا ؛...رضي الزوجني  جيالىل،أنظر،  تشوار  - 
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اللييب الذي دعي إىل جترمي التلقيح اإلصطناعي يف حالة ما إذا كانت احليوانات املنوية من غري زوج املرأة، 
  .138من قانون العقوبات اللييب) ب(مكرر 403و) أ(مكرر  403يف املادتني 

يحا صناعيا بالقوة أو التهديد كل من لقح امرأة تلق:" أنه) أ(مكرر  403فقد جاء يف نص املادة 
وتكون العقوبة السجن ملدة ال تزيد على ..... اخلداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنواتأو 

صيديل نصف إذا وقعت اجلرمية من طبيب أو مخسة سنوات إذا كان التلقيح برضاها ،وتزاد العقوبة مبقدار ال
  " د معاونيهم أو قابلة أو أح

تعاقب املرأة اليت تقبل تلقيحها صناعيا أو تقوم :" فتنص على أنه ) ب(مكرر  403أما املادة 
بتلقيح نفسها صناعيا بالسجن مدة ال تزيد عن مخس سنوات، و يعاقب الزوج بذات العقوبة املنصوص 

   "ح من الزوجة أو من الغريعليها يف الفقرة السابقة إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وسواء وقع التلقي
  

  رع السادسـالف
  فيما يتعلق بمسألة عدم تسجيل عقد الزواج 

  
ميتنع أفراد كثر من فئات اتمع عن تسجيل عقود الزواج نظرا إلعتقاد حيكم فكرهم أو عادات 

ذلك  إجتماعية تنظم منط العيش لديهم، مما يرتتب عنه عدم تقييد وإثبات حلاالت الزواج وما يرتتب عن
  .139من أثار

ولتصحيح  هذا الوضع أقر املشرع إجراءات تنظيمية إلمكانية تدارك هذا اإلغفال من طرف األفراد 
  .   140من قانون األسرة 22وجعل إمكانية تسجيل هذا الزواج طبقا  لنص املادة 

رتتب عن ومل يقر املشرع جزاءات عقابية  على األفراد الذين ال يصرحون حبالة زواجهم بالرغم ما ي
هذا السلوك من أثر مستقبلي على مراكز أفراد األسرة، إذ كان على املشرع أن يرتب املسؤولية اجلزائية 
عليهم، خبالف حالة ترتيب املسؤولية اجلزائية على أصحاب الصفة املكلفني بتسجيل عقد الزواج إذ تنعدم  

                                                 
 ص ،)د س ن(، بنغازي، منشورات اجلامعة الليبية، 1 ط ،للييبصطناعي يف قانون العقوبات اإلجرمية التلقيح ا ،إدوار غايل الذهيب أنظر،  -138

بتاريخ  61الصادر عن جملس قيادة الثورة يف اجلريدة الرمسية، عدد  175 مهذا القانون، رق ر، نش)ب(مكرر  403و ) أ(مكرر 403املادة  ؛131
23/12/1972.  
139

مذكرة   إشكاالت احلالة املدنية يف اجلنوب الكبري، الل مسية، صاحلي نبيلة،ناصر مىن، راشدي سهام، رمضاين حسيبة، شلي صونية، بوك أنظر،  -  
  حبث منشو ر مبوقع  ،، اهلوية وثقافة العوملةعبد اهللا اجلسمي؛  81، ص 2005اجلزائر،  ،التخرج لنيل إجازة القضاء، معهد القضاء

kwa tan weer.com .www//:http 

140
 .يثبت الزواج مبستخرج من سجل احلالة املدنية وىف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم قضائي"انه  على من قانون األسرة 22تنص املادة  -  
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ملرتتبة عن عدم تسجيل عقد الزواج، لعدم وجود املتابعات اجلزائية أمام احملاكم، بالرغم من خطورة اآلثار ا
  . نص عقايب على هذا السلوك

تراوح بني أربعة آالف،  املسجلة أمام احملاكمن جمموع قضايا الزواج العريف بأ 141وهذا ما أكدته التقارير
   142وقوع الفاحتة إثبات وأوستمائة نزاع قضائي كّلها تتعلق بقضايا إثبات عقد الزواج  ومخسة آالف

اليت يتحقق لديها العلم مبجرد  ،خاصة وأن النيابة العامة صاحبة الصفة يف مباشرة الدعوى العمومية
تسجيل قضايا تتعلق بشؤون األسرة وحتقيق اطالعها على امللفات، بإعتبار أا أصبحت طرفا أصليا يف 

كرر من قانون األسرة إال أن م 03طبقا  لنص املادة ,مجيع القضايا الرامية إىل تطبيق أحكام قانون األسرة 
األمر يف عدم مباشرة املتابعة اجلزائية يرجع إىل تغليب املصلحة األوىل بالرعاية، واحلكم هذا من خالل 
املسائل والتطبيقات العملية العارضة، يف حني كان يتوجب حتقيق اجلزاء لتحقيق الغاية اليت سنها املشرع 

بناء األسرة، كونه قرر مباشرة الدعوى العمومية يف مواجهة ضابط ألجل حتقيق احلماية الوقائية لقواعد 
أو الدافع من عدم تسجيل عقد الزواج  ثاحلالة املدنية  بعيد عن إعتبار ثقافة اتمع، أو األخذ بالباع

  .بسجالت احلالة املدنية
ملا ب التنفيذ، للشرط الواجومل يأت املشرع بأي جزاء عقايب يف حالة خمالفة ضابط احلالة املدنية 

2006ماي 11املؤرخ يف   154-06التنفيذي رقم  جاء باملرسوم
"   أنه  02، وقد جاء فيه باملادة 143

أشهر  تثبت ) 03(جيب على كل  طالب من طاليب  الزواج أن يقدم شهادة طبية، ال يزيد تارخيها عن ثالثة
  .خضوعهم للفحوصات الطبية املنصوص عليها يف هذا املرسوم

  .طبيب، حسب النموذج املرفق ا املرسوم  يسلم الشهادة املنصوص عليها يف هذه املادة      
  .مع اإلشارة إىل أن تسليم الشهادة يتم بناء على نتائج فحص عيادي شامل و حتليل لفصيلة الدم     

وم كما أن املشرع مل يشر كذلك للجزاء املرتتب على خمالفة ما توجبه املادة السابعة من املرس
التأكد من خالل اإلستماع لكال الطرفني يف آن واحد من " التنفيذي بإلزام املوثق أو ضابط احلالة املدنية 

علمهما، بنتائج الفحوصات اليت خضع هلا كل منهما، وباألمراض أو العوامل اليت قد تشكل خطرا 
اظا على صحة الزوجني و ، وقد جاء هذا املرسوم حف"يف عقد الزواج   ويؤشر بذلكيتعارض مع الزواج 

                                                 
141

                    http://www.mjustice.dz .             2008موقع وزارة العدل اجلزائرية   املديرية الفرعية لإلحصائيات و التحاليل  - 

 .من مقدمة املذكرة 08أنظر فيما يتعلق ذه اإلحصائيات الصفحة -  142
 07حيدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام املادة  2006ماي  11املوافق 1427ربيع الثاين عام  13مؤرخ يف  154-06مرسوم تنفيذي رقم  - 143

-05املتضمن قانون األسرة واملعـدل مبوجب األمر 1984يونيو سنة  09املوافق ل  1404رمضان عام  09املؤرخ يف  11-84مكرر من القانون 
  .08، ملحق 04، ص 2006ماى  14، مؤرخة يف 31ر عدد .، ج02
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ال جيوز للموثق أو ضابط احلالة املدنية رفض " األبناء إذ ال يتم الزواج إال بتقدمي شهادات طبية، ومع هذا 
  .144"إبرام عقد الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة املعنيني 

ة قبل الزواج وسيلة للحفاظ على كيان األسرة لتبىن على أساس من األمان 145فالفحص الطيب
  . 146والصدق والوضوح، وهو وسيلة للمحافظة على الذرية لتكون سليمة من األمراض املختلفة

وملعاجلة هذا الوضع يف جمال احلماية اجلنائية  وبناء علي ما سبق تبيانه من صور اإلغفال  التشريعي
ح حبيث ال حتتاج إال لنظام األسرة، حتتاج القاعدة القانونية إىل أن يدرك املراد منها، وقد تكون من الوضو 

املعقول من الثقافة القانونية، وقد تكون من الغموض حبيث حتتاج إىل إعمال العقل واملنطق للحد 
بأخذ أسلوب التفسري على أنواعه،  147وإستخدام وسائل متنوعة للوصول إىل القصد احلقيقي للمشرع

إلعتماد قانون جنائي خاص باألسرة الفقهي والقضائي والتشريعي، وهذا ما يشكل حتما نتاج  ومادة خام 
 .  

إال أن مسألة إغفال املشرع عن إجياد نصوص تتعلق حبماية نظام األسرة، يكاد ينعدم يف حالة كون 
املتابعة اجلزائية حيكمها معيار طبيعة العالقة األسرية هذه الطبيعة اليت يسعى املشرع حلمايتها ملا متثله من قيم 

يتعلق باملسائل اإلجرائية اليت   خاصة فيما. ظيم اجلرائم املاسة باألسرة دون إغفالخلقية، مما حذا به إىل تن
كان صرحيا يف معاجلتها وتناوهلا، دون أن يكلف مطبق القاعدة القانونية مسألة البحث عن مقاصد 

خالل  من معيار الرابطة األسرية بوصفه قيد للمتابعة اجلزائية وحكمة املشرع يف ذلك، وعليه ميكن دراسة
  .املبحث الثاين

  
  

  المبحث الثاني

  الرابطة األسرية كسبب لتقييد المتابعة الجزائية
  

                                                 
144

  .من هذا املرسوم 07املادة  أنظر، - 

145
العازمني على جتري لكل من الذكر واألنثى  ةيسرير فحوصات خمربية أو " عن  لطب أنه عبارةاصطالح أهل إ يف "الفحص الطيب قبل الزواج " يعرف  

لطرفني الزواج، ويتم إجراؤها قبل عقد القران إلكتشاف أي موانع صحية حتول دون الزواج وحىت ملعرفة إمكانية اإلجناب من عدمه حبيث يكون كال ا
    .83،ص 1996، اجلامعة األردنية، 2الفحص الطيب قبل الزواج من منظور طيب وشرعي، ط  فاروق بدران ، أنظر،. عاملا مبا هو مقبل عليه ومقتنعاً به

 .52- 51، ص 2009، دار الثقافة، عمان، 1 أنظر، صفوان حممد عضيبات، الفحص الطيب قبل الزواج، ط -146

147
  . 74، ص 2007 ،وهران ،د م ج، 1 ط باسم شهاب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، أنظر، - 
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جتماعية األوىل اليت حتدد وتصقل شخصية الفرد طاملا أا تلعب دورًا هاماً إلكون األسرة الوحدة ا       
األسرية بني اجلاين والضحية  من جهة، وبالنظر للرابطة 148ألفراد العالقةوبارزًا يف تقرير النماذج السلوكية 

وقد ) املطلب األول (من جهة أخري فإن املشرع اجلزائي قد يعمد إىل إسقاط املسؤولية اجلزائية أو العقاب 
يقرر بعض القيود على رجال القضاء يف حتريك ومباشرة الدعوى العمومية املتعلقة  ببعض اجلرائم اخلاصة 

حيد من سلطة القضاء يف إثبات بعض اجلرائم املتعلقة بنظام األسرة كما قد ) املطلب  الثاين ( باألسـرة 
  )املطلب الثالث (

وهذا كله رعاية منه خلصوصية الروابط بني أفراد األسرة وإحرتاما منه إلمكانية مواصلة العالقة         
  .وحتديد اجلزاء ةحيث ترتيب املسؤولي ناألسرية رغم حدوث الفعل ارم، م

    
  ألول المطلب ا

  أثر الرابطة األسرية في تحديد الجزاء والمسؤولية  
              

لقد إرتضت بعض النظم اجلنائية التخفيف يف عقوبة اجلاين يف بعض قضايا العنف األسرى عندما 
تكون اجلرمية حتت مسمى جرمية الشرف، أو لوجود ظروف خمففة أخرى أساسها صلة الدم كما يطلق 

والغاية من ذلك أن يتسىن للقاضي جعل العقاب متناسبا مع حالة املتهم .149مةعليها يف بعض األنظ
  . 150أدىن  اخلاصة  وهلذا الغرض نفسه أقر املشرع  للعقوبات حدا أقصى وحداً 

وقد يعفي اجلاين ) الفرع األول(وتؤثر الرابطة األسرية يف حتديد اجلزاء فتجعله خمففا يف بعض اجلرائم
  ) .الفرع الثالث(كما قد تكون القرابة سببا مبيحا للفعل) الفرع الثاين(ذه العالقةمن العقاب بالنظر إىل ه

  

                                                 
148

- Cf. MCKENLEY D.G., Social and Family life, 2end printing, the Free press, New York, 

1966,p262.                                                                                                                    
 .66ص ، 2005 ف األسرى يف ظل العوملة، الرياض،رى، العنعباس أبو شامة حممد األمني البش أنظر، -  149

 
    .665ص  ،2008 ،)د د ن(، الرابعء اجلز   ،جندي عبد امللك، املوسوعة اجلنائية أنظر، -150
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  الفـرع األول

  الظـروف المخففـة 
  

إن الظروف املخففة هي أسباب مرتوكة لتقدير القاضي ختوله حق ختفيض العقوبة يف احلدود اليت 
ي يف ذاته وبشخص ارم الذي إرتكب هذا وهى تتناول كل ما يتعلق مباديات العمل اإلجرام.عينها القانون

العمل  ومبن وقعت عليه اجلرمية وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه والضحية من مالبسات 
  .151وظروف

من القانون املذكور على أنه يستفيد من األعذار  277 ووفق نظرة املشرع اجلزائي، تنص املادة
ختفيض العقوبة قانونا وبصفة إلزامية فالعذر يشمل اجلرائم  املخففة اجلاين الذي إرتكب جرمية القتل من

املاسة حبق احلياة وحق سالمة اجلسم، واألعذار ختتلف عن حالة الدفاع الشرعي إذ توافرت شروطه وأمهها 
تناسب اإلعتداء مع حالة الدفاع املشروع فإذا توافر تناسب الدفاع مع اإلعتداء نكون بصدد الدفاع 

ة وال عقوبة، أما إذا ختلف شرط التناسب نبحث عن مدى إنطباق العذر الذي جاء به الشرعي فال جرمي
  .ع.من ق 283من القانون املذكور فإذا توافرت شروطه ُختفف العقوبة طبقا لنص املادة  277نص املادة 

تقدميه ميكن عرض أهم صور ظروف التخفيف يف اجلرائم الواقعة على نظام  قوبناء على ما سب
  : ة وفق ما يلي األسر 
  :جريمة قتل الطفل حديث العهد بالوالدة: أوال    

لقد راعى املشرع صفة األمومة يف جرمية قتل الطفل احلديث العهد بالوالدة املنصوص عليها يف         
ع الفقرة الثانية على عقوبة خمففة يف حق األم سواء كانت .ق 261ع حيث نص يف املادة .ق 259املادة 

بنها حديث العهد بالوالدة وذلك بالسجن من عشرة سنوات إىل عشرين إصلية أو شريكة يف قتل فاعلة أ
ومع ذلك تعاقب األم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة يف قتل "بنصها . سنة بدال من عقوبة اإلعدام

هذا النص ابنها حديث العهد بالوالدة بالسجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة على أن ال يطبق 
    ."على من سامهوا أو إشرتكوا معها يف إرتكاب اجلرمية

ستفادة األم يف جرمية قتل إبنها حديث العهد إلوتتحقق هذه اجلناية بقيام جمموعة من الشروط         
تتحقق "   153 1981أفريل  21، وفق ما قضى به الس األعلى يف152بالوالدة من ظروف التخفيف
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 .664ص  جندى عبد امللك، املرجع السابق، أنظر، - 

 .44-43ص  نبيل صقر، املرجع السابق،أنظر،  -152

  .70ص ،2دد ع ،1983، نشرة القضاة، 24442، ملف رقم 21/04/1981، 1.ج.أنظر، جملس أعلى،غ -153
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و  259ن ـث العهد بالوالدة من قبل أمه اجلناية املنصوص واملعاقب عليها يف املادتيجناية قتل الطفل حدي
  : من قانون العقوبات، بقيام األركان التالية 2الفقرة  261

  .أن يولد الطفل حيا -1
  .أن تقوم اجلناية بفعل يؤدى حتما إىل وفاة املولود كعدم ربط حبله السري -2
  .ين عليهأن تكون أم ا: صفة اجلانية -3
  ."    القصد اجلنائي -4
  : وتفصيل هذه العناصر على حنو مايأتى   
جيب أن يولد الطفل حيا وإثبات حياة الطفل تكون على عاتق النيابة العامة وإن كان ضروريا إثبات   -1 

ياة إال لزمن احلياة فليس من الضروري إثبات القابلية للحياة، كأن ال يسمح تكون الطفل أثناء ازدياده باحل
قصري جدا، ولكن هذا ال مينع من أن يكون الفعل املرتكب ضد هذا الطفل معاقبا عليه، فاملهم هو أن 

واحدة أو أقل، وحتديد اللحظة اليت يكون فيها الطفل حديث العهد بالوالدة  ةيعيش بعد والدته ولو دقيق
لك الفرتة القصرية واليت كان فيها الطفل هي مسألة تقديرية فيعاقب القاتل إذا أزهق روح الطفل أثناء ت

 .154حيا

أي أن املشرع تطلب عنصرا مفرتضا يف هاته اجلناية حىت يكتمل الكيان املوضوعي هلا طبقا  
  . 155لتكييفها القانوين وهو أن ينصب القتل على طفل حديث العهد بالوالدة

سليب يؤدي حتما إىل وفاة  املولود  أن تقوم اجلناية بفعل إجيايب من شأنه إحداث الوفاة ، أو بفعل -2
عندما يتسبب الفاعل يف الوفاة بإمتناعه عن تقدمي إسعافات للطفل بشرط أن يثبت أن عدم اإلسعاف وقع 

وقد جاء يف قرار الس . بقصد حتقيق هالكه أو كعدم ربط حبله السري أو عدم اإلعتناء به وإرضاعه مثال
عن وفاة  اين عليه  يف جرمية القتل العمد يكون اجلاين مسؤوال" ه بأن1983جانفي  04األعلى الصادر يف 

مىت كانت النتيجة وهى الوفاة مرتبطة بنشاطه إرتباط وثيقا اليسمح يف الرتدد يف القول بأن هذا النشاط هو 
ل ية  وهو مايسمى بالقتالسبب املباشر يف حدوث املوت سواء حصل القتل بفعل اجلاين أو وقع بطريقة سلب

باإلمتناع كاألم اليت امتنعت عمدا عن قطع احلبل السري ليموت طفلها حديث العهد بالوالدة ، بالرتك أو 
، وهذا خيرج من 156"فمات ألن وفات املولود مرتبطة بإمتناع أمه عن القيام بواجبها ارتباط السبب باملسبب

احلذر املعاقب عليه كجنحة غري  دائرة التجرمي مبدئيا كل سبب للوفاة ال يعود لفعل جنائي وخاصة عدم
  .عمدية، وليس كجناية قتل األطفال

                                                 
 .34، ص احلسني، املرجع السابقبن شيخ  أنظر، -154

  .70-68، ص  2008عبيدى الشافعي، الطب الشرعي واألدلة اجلنائية، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر،  أنظر، -155
156

 لقضائي يف املواد اجلزائيةا داإلجتهامقتبس عن جيالىل بغدادي،  ،30100ملف رقم ، 1983 /01 /04، 1ج .غ، جملس أعلى أنظر، - 



مرونة المشرع الجزائي في حماية نظام                                             الفصل الثاني

  األسرة

 140

أن تكون اجلانية أمًا للمجين عليه وأن يكون املولود حديث الوالدة وهو أهم عنصر مميز من عناصر  -3 
 املكونة للجرمية بإعتباره الغاية اليت جاء من أجلها ختفيف العقاب، وهذه املسألة ذات أمهية فيما خيص األم
إذا كانت فاعال أصليا أو شريكا، فقتل طفل غري مولود حديثا اليسمح لألم باإلستفادة من التخفيف 

ع، وبالتايل تعاقب األم بعقوبة القتل العمدى تبعا للحاالت، أما .من ق 2فقرة  261املنصوص عليه باملادة 
ركاء فإن وصف املولود حديثا ال فيما خيص املتهمني اآلخرين من غري األم سواء كانوا فاعلني أصليني أو ش

ال تؤثر " من قانون العقوبات على أنه  2فقرة  44أثر له إطالقا على جسامة العقوبة حيث تنص املادة 
الظروف الشخصية اليت ينتج عنها تشديد أو ختفيف العقوبة أو اإلعفاء منها إال بالنسبة للفاعل أو 

املبدأ العام يف حكم تطبيق الظروف الشخصية على ، وهذا هو " الشريك الذي تتصل به هذه الظروف
ع لتؤكده صراحة بأنه ال يطبق ظرف التخفيف .من ق 261/2املسامهني يف اجلرمية كما جاءت به املادة 

على املسامهني، فالعذر القانوين املمنوح لألم من جناية قتل طفلها حديث العهد بالوالدة سواء أكانت 
سحب على من ساهم معها من املسامهني ألنه ظرف أو عذر شخصي يتعلق فاعلة أصلية أو شريكة ال ين

بتخفيف العقاب عليها وحدها سواء حتقق العلم لدى هؤالء املسامهني ذا العذر أم ال، ألنه يف احلالتني 
ة ملا اجلزائي ةهم مرتكبون جلرمية القتل مباشرة أو غري مباشرة وبصورة مستقلة فيتعني أن ترتتب عليهم املسؤولي

" على أنه  158وقد جاء يف قرار الس األعلى 157إنطوت عليه نيتهم اجلرمية  يف تعمد قتل إنسان حي
يعاقب القانون األم اليت قتلت طفلها حديث العهد بالوالدة ال بالعقوبة املقررة للقتل العمد وإمنا بعقوبة 

ستفيد من هذا العذر املخفف خمففة هي السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين عاما غري أنه الي
من قانون  2 الفقرة 261غريها ممن سامهوا أو اشرتكوا معها كالزوج مثال وذلك طبقا ألحكام املادة 

 ".العقوبات

، من ةاجلزائية إذا ما كانت األم يف إحدى حاالت إمتناع املسؤولي ةومن مث فإنه يف إطار املسؤولي
إىل املسامهني معها، كما ال يستفيد املسامهون مع األم يف إنقضاء جنون أو إكراه فإن هذه األحكام المتتد 

الدعوى العمومية الرامية إىل تطبيق العقوبة عليها أو من األعذار إذا توافرت فيها وهذا تطبيق أخر ملبدأ 
   . وهذا ما يعكس  ويعزز فكرة املرونة التشريعية يف جمال احلماية اجلزائية لألسرة.إستقاللية التجرمي 

كما أن القانون الفرنسي ومعه القانون اجلزائري، مل يعرفا ماهي احلاالت اليت ميكن إعتبار الطفل 
وجند بعض القوانني األجنبية قد حددت بصفة . القضاة رفيها مولود حديثا، وقد تركت هذه املسألة لتقدي

يصف املولود حديثا بأنه الطفل منه  336انون العقوبات  اإلسباين يف املادة ـعامة صفة املولود حديثا كق

                                                 
  .68 عبيدى الشافعي، املرجع السابق، ص  أنظر،  -157
   .371 ص السابق، املرجع ،بغداديجيالىل  مقتبس عن، 69053رقم  ملف، 1990/ 07 /24، 1ج .غ،احملكمة العليا ،أنظر -158
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 369يف املادة  1889يف حني يصفه قانون العقوبات اإليطايل لعام ) 03(الذي يقل عمره عن ثالثة أيام 
 .159"الذي يقل عمره عن مخسة أيام" منه بأنه 

 القصد اجلنائي الذي كثري ما تثار الشكوك حول توافره ويقع عبء إثبات اإلرادة اجلنائية على عاتق -4
إذ جيب أن يكون قصد الفاعل إحداث الوفاة أي إرادة القتل وليس إحداث جروح، أي أن .النيابة العامة

يكون إحداث الوفاة إراديا، والميكن إعتبار أثار العنف املوجود على جسد الطفل كأداة إثبات ضد األم 
الطبيب املختص أن يبني املتهمة بقتل طفلها، وعلى أا كانت مريدة وقاصدة إحداث الوفاة، بل على 

ذلك بعد الفحص الدقيق لطبيعة اجلرح وخطورا والطريقة اليت إستخدمت يف إحداثها، وبالتايل تقرير ما 
  . إذا كانت إرادية أو غري إرادية

مع إمكانية مناقشة تقرير خربة الطبيب املعروضة عليه احلالة وهذا ما قضى به الس األعلى يف    
إذا كان من حق الدفاع أن يطلب إستدعاء خبري ملناقشته يف " بأنه 1983جانفي  18ريخ قراره الصادر بتا

  160"اخلبري من قبل احملكمة والنيابة ءتقريره ومل يفعل فليس له احلق يف الطعن بعدم إستدعا

وقد يستقرء  ذلك من الظروف السابقة للجرمية واملصاحبة هلا أو التالية هلا، ويرتك ذلك لتقدير 
وينتفي القصد، أي العمد، إذا مات الطفل حديث العهد بالوالدة نتيجة سقوطه من بني . املوضوع قضاة

أي معرفة عالقة السببية بني الفعل والنتيجة . يدي أمه و موته وهى مغمى عليها، أو حتت تأثري خمذر
  بصورة عامة  

اد اجلنائي ماديا ومعنويا وبالتايل إقامة حتديد اإلسن" ومن مث نصل إىل . للقول بالقصد اجلنائي ثبوتا أو عدما
    161". اجلنائية ةاملسؤولي

وبناء على ما سبق بيانه ميكن تقرير أن الغاية من ختفيف عقوبة األم على جرم قتل طفل حديث 
العهد بالوالدة تكمن يف مراعاة احلالة النفسية أو اآلالم اليت تتزامن أو تعقب الوالدة، ويرتتب عليها 

من وعى املرأة أو عدم إستعادا بصورة تامة، يف هذه احلالة الحظ املشرع نقص اإلدراك الذي اإلنتقاص 
فاألم اليت محلت من عالقة غري شرعية  توجد حبالة نفسية سيئة بعد الوالدة   162.من شأنه ختفيف العقاب

وإنزعاجا  عاطفيا فتلجأ إىل إذ جتد نفسها  أمام  مثرة  خطيئتها  وفضيحة  اتمع ددها، مما يورثها قلقا  

                                                 
159

   .36ص السابق،  حلسني، املرجعبن شيخ  أنظر، - 

160
، مقتبس عن عبيدي 95ص، 2دد ع، 1983 ، نشرة القضاة،30791، ملف رقم، 1983/ 18/01جملس أعلى، جنائي،  أنظر، -  

  . 65الشافعي، املرجع السابق، ص 

161
 .68  ، صاملرجع السابقعبيدي الشافعي،  أنظر، - 

، املوسوعة اجلنائية اجلرائم الواقعة على األشخاص، ات القسم اخلاص،يدي الزعيب، شرح قانون العقوبخالد مح أنظر، فخري عبد الرزاق احلديثي، -  162
 .73، ص 2009اململكة األردنية اهلامشية،  دار الثقافة، ،2 ج
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وإذا ثبت عكس ذلك بأن . 163اخلالص من هذا الوليد بقتله يف أسرع  وقت ممكن وبعد الوالدة مباشرة
  . 164العذر املخفف مل يتوفر احد شروطه، فبالتايل لن تستفيد منه من تقتل إبنها

حديث العهد بالوالدة نفس احلكمة من ختفيف العقاب املقرر جلرمية قتل األم إلبنها   قوال تنطب
فيما يتعلق مبسألة حتفبف العقاب يف حال التلبس جبرم الزنا، وإمنا حيكم هذه املسألة معيار آخر لتخفيف 

  .العقاب وهذا ما سنبينه
      :صورة تخفيف العقاب في حالة التلبس بجرم بالزنا: ثانيا

شريكه ه أو ضرب أو جرح زوج ومن جهة أخرى جند املشرع اجلزائي منح الزوج الذي يقوم بقتل أو
 279وهذا طبقا للمادة  165هلذه اجلرمية ةأثناء مفاجأته له يف حالة تلبس  بالزنا عذرا خمففا للعقوبة املقرر 

خر يستفيد مرتكب القتل واجلرح والضرب من األعذار إذا إرتكبها أحد الزوجني على الزوج اآل" ع بقوله.ق
  ."ها يف حالة تلبس بالزناعلى شريكه يف اللحظة اليت يفاجئه فيأو 

ولعل املشرع أعترب هذا الظرف خمففا للعقوبة كون الزنا من أبشع اجلرائم وأبغضها إىل اهللا وإىل 
األسرة واتمع ملا فيها من خيانة أحد األزواج لآلخر يف عرضه وشرفه  مما يؤدي عادة إىل دمي أساس 

منه حلالة الزوج الذي اكتشف اجلرمية أمام عينيه  إذ أنه األسرة وإحنالل الرابطة الزوجية، وأيضا مراعاة 
سيفقد سيطرته على نفسه ملا حيسه من طعن يف شرفه وقد يقدم على فعل  الضرب أو اجلرح أو القتل دون 

ستفزاز خيلق ثورة نفسية لدى الزوج و الزوجة و حالة من إلستفزاز هذا اإلمما يشكل نوع من ا.إدراك تام منه
د واالنفعال جتعله يندفع إىل االعتداء على الزوجة أو شريكها، أي أن هول الفاجعة وبشاعة الغضب الشدي

اخليانة الزوجية جتعل الزوج أو الزوجة يف حالة نفسية ال متكنه من التفكري اهلادي وال تدع له أي قدر من 
  .166ختيارإلا

على الزوج قاتل الزوجة يف  وأشارت بعض القوانني يف بعض الدول العربية إىل توقيع عقوبة خمففة
  . 167الدفاع عن الشرف لحال تلبسها بالزنا، وذلك على أساس اإلستفزاز الشديد املفاجئ، أو على سبي

ع  .من ق 279وميكن حصر الشروط الواجب توافرها لإلستفادة من العذر املنصوص عليه يف املادة 
  :كما يلي

 : قيام رابطة الزوجية  - أ    

                                                 
 .40نبيل صقر، املرجع السابق،  ص  ؛388، ص 1978، ، شرح قانون العقوبات، دار النهضةحممد زكى أبو عامر أنظر، -  163
164

 .137، ص 1976 القاهرة، الكتاب اجلامعي، ،1 ، طن العقوباتحممود مصطفى، قانو  أنظر، -  

165
  .93املرجع السابق، ص  ،...، اجلرائم الواقعةأنظر، سعد عبد العزيز - 

أبو الوفا حممد أبو الوفا، ؛ 15، ص 2008املغرب،  السالم،دار  ،1 ط ،ييف الشرع اإلسالمي العنف األسر  أنظر، رجاء ناجى املكاوي، - 166
  .92- 91ابق، ص املرجع الس

 .149 ص ،1423الرياض، العربية للعلوم األمنية، جامعة نايف دراسة مقارنة، حممود أمحد طه، احلماية اجلنائية للعالقة الزوجية،أنظر،  -  167
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 دع زوج املرأة الزانية أو زوجة  الرجل الزاين وال يستفي.من ق 279ملقرر باملادة يستفيد من العذر ا
  .من هذا العذر أي شخص مهما كانت درجة قرابته بالزاين

كما أن املشرع اجلزائري قد حقق املساواة بني الزوج والزوجة يف منح األعذار املخففة عندما يضبط 
عكس وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد حقق مبدأ املساواة بني الزوجني الزوج زوجته متلبسة جبرمية الزنا أو ال

نفرد بإعطاء هذا العذر للزوجني إأن املشرع اجلزائري قد  أي. 168ستفادة على أساس عذر اإلستفزازإليف ا
ون بينما جند املشرع املصري قد قصر هذا احلق على الزوج د. مما يفهم منه على أنه نوع من املرونة التشريعية

  .170ويستلزم كذلك أن تكون صفة اجلاين زوجاً للزوجة اين عليها.169الزوجة
 : إشتراط توافر وضع أو حالة التلبس بجريمة الزنا -ب 

ويكون ذلك من خالل مفاجأة الزوج زوجته يف حالة تلبس بالزنا، أو أن تفاجئ الزوجة زوجها 
لذلك من ختفيف العقاب إذا قتل زوجته اليت يعلم أيضا وهو متلبس جبرمية الزنا، فال يستفيد الزوج تبعا 

  سوء
 .171سلوكها وإرتكاا جرمية الزنا وال يستفيد من التخفيف لشكها يف سلوكها

 :إرتكاب فعل القتل في الحال   -  ج

لتحقق اإلستفادة من عذر التخفيف يشرتط أن يرتكب الزوج فعل القتل  فور مفاجأته لزوجته 
إذ  "...يف اللحظة اليت يفاجئه فيها  "بنصها  279ا من خالل نص املادة حال ارتكاا لفعل الزنا وهذ

يرتبط هذا الشرط بعلة التخفيف وهى حالة الوضع النفسي الذي يوجد فيه الزوج الذي يفاجئ زوجته 
من ختفيف العقاب إذ  ةاملتلبسة بالزنا، فإذا زالت حالة االنفعال وهدئت نفسه مل يعد هناك مربر لالستفاد

 .172الزوج زوجته اليت كانت متلبسة بالزنا قتل

ع وجب ختفيف عقوبة القتل العمد إىل احلبس حسب التصنيف .من ق 283وتطبيقا لنص املادة 
  :الذي جاءت به نفس املادة على النحو اآليت

  
  . اإلعدام أو السجن املؤبد ااحلبس من سنة إىل مخس سنوات إذ تعلق األمر جبناية عقوبته -01
  .من ستة أشهر إىل سنتني إذا تعلق األمر بأية جناية أخرى  احلبس -02

                                                 
 . 119 -118  ص اجلزائر، ج،م د  ،1989، 2 طواملقارن،  عتداء على العرض يف القانون اجلزائريإلا مأنظر، حممد رشاد متويل، جرائ -  168
  .546ص  ،)د س ن(، اإلسكندرية ،القسم اخلاص، دار اهلدى للمطبوعات العقوبات،، قانون رأنظر، حممد زكى أبو عام -  169
، دار الثقافة 1السعيد كامل، شرح قانون العقوبات، اجلرائم الواقعة على األخالق واآلداب العامة واألسرة، دراسة حتليلية مقارنة، ط  أنظر، - 170

 . 373، ص 1989، )د د ن( ،3 ط، جرائم اآلداب حعبد الفتاح مراد، شر  ؛198، ص 1994، عمان، للنشر

171
 .547املرجع السابق، ص  ،...، قانون العقوباترزكى أبو عامأنظر، حممد  - 

  .96ص، املرجع السابق ،أنظر، حسني فرجية -  172
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  احلبس من شهر إىل ثالثة أشهر إذا تعلق األمر باجلنحة  - 03
وجيوز عالوة على ذلك احلكم على اجلاين باملنع من اإلقامة، من مخس سنوات على األقل إىل عشرة 

  .سنوات على األكثر يف احلالتني األوىل والثانية
 أنه ميكن أن تثار مسألة إستفادة الزوجة وشريكها من العذر املخفف املنصوص عليه باملادة غري        

ع نتيجة دفاعهما عن نفسيهما ضد فعل الزوج باعتبار أما ارتكبا جرميتهما لدفع ضرر .من ق 277
لنص ضرب شديد أو أما ارتكبا جرميتهما دفاعا عن حياما أو سالمة جسمهما طبقا  تعرضهماإىل

  . إذ قتل الزوج 173ع ففعلهما يعد دفاعا شرعيا .من ق 40املادة
وكأثر  لقتل الزوج لن تتحرك الدعوى العمومية عن جرمية الزنا باعتبار أن  حتريكها يتم بناء على 

  .ع دون ورثته.من ق 339شكوى الزوج طبقا لنص املادة  
هلمجية فليس من املعقول أن حيميه ليس من حقه اإلنتقام اخلاص كما يف العهود ا جإال أن الزو 

القانون يف قتله لزوجته الزانية وأنه من األجدى أن يرتك تقدير حالة اإلنفعال اليت يوجد فيها الزوج املخدوع 
  . 174وحلظة مفاجئته لزوجته متلبسة بالزنا للقاضي اجلنائي ال للمشرع اجلنائي

ل زوجته الزانية حال تلبسها جبرم الزنا طاملا وإن األخالق العامة مل تعد تقبل السماح للزوج أن يقت
أنه يستطيع أن يطلقها، بل ذهبت بعض القوانني الغربية أبعد من ذلك حبمايتها للزوجـة اليت متـارس اجلنس 

ومل يقتصر األمر على صورة ختفيف العقاب على اجلاين بل يصل األمر إىل درجة . 175خارج احلياة الزوجية
  . ب، ضمن حالة موانع العقاب املقررة ملصلحة األسرةإعفاء اجلاين من العقا

  

                                                 
  :احلالة للدفاع املشروع يدخل ضمن حاالت الضرورة" من قانون العقوبات  40تنص املادة  -  173

  ...القتل أو اجلرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سالمة جسمه -       
 ". يرتكب للدفاع عن النفس الفعل الذي -       

174
  .17 ص س أبو شامة حممد األمني البشرى، املرجع السابق،أنظر، عبا - 
175

 .71، ص املرجعنفس   البشرى،عباس أبو شامة حممد األمني أنظر،  - 
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  الفـرع الثاني

  مـوانـع العقـاب 
  

  :يعفى اجلاين من العقوبات املقررة للجرمية بالنظر إىل صلة القرابة هذه اجلرائم 
 ع يف فقرا األخرية اليت أعفت األقارب واألصهار إىل الدرجة الثالثة من.ق 91ما نصت عليه املادة  - 01

العقوبة املقررة جلرمية عدم التبليغ عن جرائم اخليانة والتجسس وغريها من النشاطات اليت يكون من طبيعتها 
  .اإلضرار بالدفاع الوطين

ستستعمل ألدوات والوثائق اليت استعملت أو وكذا بالنسبة جلرائم إخفاء وإتالف واختالس األشياء وا- 02
ل البحث عن هذه اجلرائم وإكتشافها يف حني ال يدخل ضمن يف ارتكاب هذه اجلرائم أو من شأا تسهي

ع يف فقرا الثانية اليت تعفي من املتابعة من أجل جنحة إخفاء .ق  180هذا العذر ما نصت عليه املادة 
وذلك أن اإلعفاء املقرر لصاحل األقارب يف . اجلناة من وجه العدالة األقارب واألصهار لغاية الدرجة الرابعة

  .الة خيص مرحلة املتابعة فتكون إذن بصدد صورة ال تقوم فيها اجلرميةهذه احل
ع على جرائم السرقة والنصب وخيانة .ق 377و 373و 368كما أنه ال يعاقب طبقا للمواد 

املرتكبة بني األصول إضرارا بأوالدهم أو غريهم من الفروع، أو من الفروع إضرارا  –على التوايل  –األمـانة 
 .أحد األزواج إضرارا بالزوج اآلخر بأصوله أو من

وال خيول للضحية يف هذه اجلرائم إال احلق يف التعويض املدين، واملشرع ذا إستأثر محاية إستمرار 
العالقة األسرية على تطبيق العقاب على اجلاين، مىت كانت العالقة األسرية قائمة، وكنموذج لذلك ماقضت 

اليت رتبت بقضائها املسؤولية اجلزائية يف حالة السرقة بني األزواج كون  1995جوان  20به احملكمة العليا يف 
الرابطة الزوجية قد إنفكت قبل إرتكاب الوقائع، أي يف حالة إنعدام املعيار الذي من خالله، وألجله قرر 

ليت أنه من املقرر قانونا أن السرقات ا" األخذ بإعفاء اجلاين من العقاب حيث جاء يف قرارها  عاملشر 
يرتكبها أحد الزوجني ال ختول للزوج األخر املضرور إال احلق يف التعويض املدين، ومىت تبني أن العالقة 
الزوجية احنلت قبل إرتكاب األفعال فال يعفى املتهم من العقوبة لذا فان إستبعاد قضاة الس تطبيق النص 

  .      176"قراهم الذي قضى باإلدانة كان على حق وتوجب تأييد  - يف قضية احلال –املذكور باملرجـع 
إىل  إعتبار حماكمة متهم وإدانته من أجل جنحة 177وحلماية األسرة كذلك اجتهت احملكمة العليا 

  . إبعاد قاصر بغري عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف املدين، خمالفتان للقانون

                                                 
176

 .216، ص 01، عدد 1994الة القضائية  ،117561، ملف رقم 20/06/1995ج، .أنظر، احملكمة العليا، غ - 
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ى بتأييد احلكم املستأنف مع تعديله جبعل وجاء هذا القرار بعد صدور قرار من جملس قضاء سطيف يقض
  .عنف عقوبة عام حبس نافذة من أجل جنحة إبعاد قاصر مل تكمل الثامنة عشر من عمرها بغري

حيث أن هذا القرار جعل موضوع احملاكمة بدون أساس قانوين على الدرجتني وهذا للوجه املثار 
  :ء يف قرار احملكمة العليا املأخوذ من خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه ومما جا

ع مكن القاصر الذي مل يبلغ الثامنة عشر من عمره حبماية خاصة .من ق  326إن املشرع يف املادة  "     
  .نظرا لعدة معايري بينها محاية سلطة األبوين على أفراد عائالما الذين يدخلون يف ذلك الصنف

املشرع الشخص الذي قام بفعل  نوالقصر، مك حيث أن وىف نفس املفهوم املتعلق حبماية العائلة
مل تكن شكوى وبطالن ذلك  اخطف قاصرة وتزوجيها من اإلعفاء من املتابعة القضائية أو احملاكمة، م

  .طرف من له مصلحة يف ذلك نالعقد م
أدانوا الطاعن  عوبالرجوع إىل قضية احلال ثبت من القرار املنتقد واحلكم املؤيد له أن قضاة املوضو 

خمالفا لروح  سرغم معاينتهم لوقائع الزواج وتنازل الطرف املدين املتمثل يف األبوين، مما جيعل قرار قضاة ال
   178".نص القانون

ومن قراءة هذا القرار ومما جاء يف حيثياته يتضح أن احملكمة العليا أخذت حىت بروح النص والغاية 
خاصة مع توافر ما . دة وجتنب ما يعيق إستمراريتهااليت جاء من أجلها هذا النص محاية لألسرة اجلدي

إشرتطه املشرع من شروط، سواء تعلق األمر من صورة ختفيف العقاب على اجلاين بعد ترتيب املسؤولية 
اجلزائية عليه، أو حالة إعفاء اجلاين من العقاب، أو جعل السلوك مباحا وإخراجه من دائرة التجرمي واليت 

صور السلوك ارم الواقع بنظام األسرة يف صورة  مايعرف بأسباب  نبار ضمجعلها املشرع حمل إعت
  .  اإلباحة

                                                  

  الفـرع الثالث

  أســباب اإلباحـة
  

جترم األفعال اليت حتمل يف طياا معىن اإلعتداء على حق حيميه القانون، فإذا ما جتردت هذه 
،  ال عالقة هلا بالركن الشرعي ألا ال ترد على 179من معىن العدوان إبتداء كانت أفعال مباحةاألفعال 

أفعال جمرمة فهي ترد على أفعال هلا صورة وقائع إجرامية ولكنها ليست جرائم والغرض من النص القانوين 
  .عليها هو تنظيمها وبيان حدودها وتفصيل القيود اليت ترد عليها
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 .600- 599 ، ص، نفس امللف املرجعنفس   ،01، عدد 2006 .لقضائيةالة ا أنظر، احملكمة العليا، - 
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الزم السلوك اإلجرامي ظـروف من شأا إضفاء صفة املشروعية عليه وهذه الظروف مبعىن أنه قد ت
  لذلك يستلزم األمر بيان أساس اإلباحة و طبيعته يف جرائم األسرة على حنو ما يرد  . هي أسباب اإلباحة

  : أساس اإلباحة في جرائم األسرة: أوال
فق النظرة العامة هلذا األساس دون أن مييز ينظر جلرائم األسرة فيما يتعلق بأساس اإلباحة فيها و 

   .جرائم األسرة بذلك عاملشر 
اإلباحة تتمثل يف تلك الظروف اليت تلغى الصفة الغري مشروعة عن السلوك املرتكب   بإعتبار

التجرمي فإن ما يالحظ أن علة التجرمي وعلة اإلباحة مرتبطان حبيث ميكن إستخالص ثانيهما  لكوما علة
، من حيث أن علة التجرمي هي محاية حق أو مصلحة من خالل إضفاء صبغة عدم املشروعية من أوهلما

غري أنه إذا تبني للمشرع أن  180على السلوك نظرا ملا يتميز به من خطر على مقتضيات النظام اإلجتماعي
وإن كان اليؤثر يف ظروف معينة على تلك احلقوق واملصاحل،  أو ثبت له إنه " سلوكا من هذه السلوكات 

نه يكفل احلماية لغريها مما يعد أوىل منها، فإنه يرجح جانب اإلباحة على جانب التجرمي أيضر ببعضها إال 
  . وهذا هو نفس أساس اإلباحة يف جرائم األسرة  181"

باإلضافة إيل أن أسباب اإلباحة يف اجلرائم املاسة باألسرة تدخل ضمن ما أذن به القانون  ويقصد 
نون لصاحب احلق يف إستعمال حقه ولفظ القانون الذي إستعمله املشرع لفظ واسع يتسع به ترخيص القا

ليشمل كل قاعدة قانونية سواء كانت حمددة يف نص تشريعي أو قاعدة واردة بالشريعة اإلسالمية أو عرفا 
  .182وهذا لكون مبدأ الشرعية كذلك يرخص التفسري الواسع يف حال أسباب اإلباحة . ساريا
  :طبيعة أسباب اإلباحة وصورها في جرائـم األسرة   :ثانيا

إن أسباب اإلباحة ذات طبيعة موضوعية من حيث أساسها وعناصرها وأثرها، فاإلباحة ترتكز على 
أساس محاية حق أو مصلحة جديرة باحلماية ، أي أا ترتكز على عناصر موضوعية ال عالقة هلا بنفسية 

لقانون يف جرائم األسرة وخاصة يف حالة إستعمال أو ممارسة حق التأديب اجلاين أو اين عليه، غري أن ا
   .النية نضمن العالقة األسرية  يتطلب عنصرا نفسيا كحس

  
  

وهذا مما يؤدي إىل أن أسباب اإلباحة تزيل الصفة اإلجرامية عن الفعل ومن مث فإن أثرها ال يقتصر 
إال أن األمر . ك تأسيسا على أن للفرع حكم األصلعل الفاعل األصلي وحده، بل ميتد إىل شركائه وذل
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 .56 ص سليمان، املرجع السابق، بارش ،أنظر -  

  . 88ص   ،1998 اجلامعية، اإلسكندرية،ت ، القسم العام، دار املطبوعالعقوباتاعوض حممد عوض، قانون ، أنظر -  181
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إستثناء هذا احلكم يف حالة .خالف ذلك يف جرائم األسرة حيث ال يستفيد الشريك من أسباب اإلباحة
  . الشريك ضمن واقعة الزنا

، )ب(أو الزوجة ) أ(وتنحصر أسباب اإلباحة يف صدد موضوعنا يف صورة ما تعلق بتأديب األوالد 
وأساسه احلكم الذي يستفاد مبفهوم . ق التأديب ملن خيول له القانون إستعمال هذا احلقمبا يسمى ح

أو ارتكب ضده عمدا ... "فيما يتعلق بتأديب األوالد  إذ جاء فيها  183ع.ق 269املخالفة لنص املادة 
حلق ويشرتط إلستعمال هذا ا ".. أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا اإليذاء اخلفيف

184 :  
  :حق تأديب األوالد /: أ 

  : الصفة في التأديب  - 01  
يثبت حق التأديب ملن يعهد إليه شرعا أو قانونا أو إتفاقا برتبية الطفل أو تعليمه ما مل يوجد نص          

يستحق التأديب الطفل الذي ال يتجاوز سن السادس عشر، وهو حق يتعلق و قانوين يقضي بغري ذلك، 
  .  185لى النفس يف حالة تأديب األب إلبنهبالوالية ع

  :موجب التأديب  - 02  
ال حيق ملن له حق التأديب أن يُنزل أي أذى بالصغري إال إذا بدر منه إخالل بواجب من واجباته        

العامة أو اخلاصة ويقصد بالواجبات العامة تلك اليت تلزمه بوصفه إنسانا يتحمل شرعاً وقانوناً بواجبات حنو 
اهللا تعاىل  والناس عامة أما الواجبات اخلاصة فهي تلك اليت توجب عليه بوصفه صغريا طاعة متويل تربيته 
أو تعليمه وإحرتام تقاليد األسرة، ما مل يتناىف مع القانون أو الدين أو األخالق مع عدم اللجوء إىل الضرب 

 تأديب الصغري، وأن تكون غاية الضرب عند وجود البديل األقل ضررا أو عند التحقق من كونه ال ينفع يف
  .186التأديب ال الدفع حنو احملرمات واملمنوعات

األسرة هي مهد للشخصية حيث تتكون يف ظلها وخالل السنوات األوىل واحلكمة من ذلك كون   
من عمر احلدث النماذج األساسية للتفكري والشعور والعادات والقيم واليت تظهر ضعفا مستمرا ومؤثرا على 

                                                 
يعرض  الطعام أو العناية إىل احلد الذي أو منع عنه  تتجاوز سنه السادسة عشرة كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا ال " 269تنص املادة  -  183

مخس  إىل إليذاء اخلفيف، يعاقب باحلبس من سنةأالعنف أو التعدي فيما عدا ا  عمل أخر من أعمال يرتكب ضده عمدا اإ صحته للضرر، أو
  ".دج 5.000إىل  500سنوات وبغرامة من

184
دستورية العليا احلماية اجلنائية للروابط األسرية وفقا ألحدث أحكام حمكمة النقض واحملكمة ال - اجلرائم العائلية، حممد عبد احلميد األلفي ،أنظر - 

  . 180، ص 1999، دار النهضة العربية، مصر، لقانونيةوالصيغ ا

 .57 أبو الوفا حممد أبو الوفا، املرجع السابق، ص أنظر،  -  185

186
  .71، ص 2000أنظر، ممدوح عزمي، دراسة علمية يف أسباب اإلباحة وموانع املسؤولية، دار الفكر العريب، اإلسكندرية،  - 
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فالعائلة املعروفة بعدم إستقرارها وعدم سالمة تكوينها ومرونتها  قد تقود احلدث إىل .حياته يف املستقبل
عدم اإلستقرار يف املدرسة أو املهنة نتيجة ضربه حبجة تأديبه، وقد تنمى لديه الشعور باالضطراب الذي 

 . حدود تأديب األبناء  لذلك وجب النظر يف.  187ميكن أن يؤدى به إىل التشرد والسلوك املنحرف

  :حدود التأديب - 03
ضرب البسيط الذي ال حيدث كسرا يباح ملن له حق التأديب أن يؤدب الصغري بالوعظ أو ال  

ب الفاحش هو الذي جرحا،  وال يرتك أثرا وال ينشأ عنه مرض، أي أن اليكون الضرب فاحشا والضر أو 
ع على موضع خيشى على سالمة جسم الصغري كما أن فعل الضرب ال يق.188حيرق اجللديكسر العظم أو 

من إصابته فيه فإذا زاد هذا التأديب على هذا القدر الالزم إلصالح األوالد  فان من له حق لتأديب يكون 
ومن مث يتابع جزائيا على جرمية اإليذاء العمدى ضد قاصر  189متجاوزا حلقه بالضرر الذي حلقه باألوالد

  . 190وما يليها من قانون العقوبات 269وتطبق يف شأنه أحكام املواد 
مع إشرتاط أن يكون هذا احلق بقصد التهذيب والتأديب فإذا خرج عن مضمونه إستوجب املتابعة   
  .   اجلزائية

  :قصد التأديب - 04
ال يباح القول أو الفعل الذي ارتكبه متويل تربية أو تعليم الصغري بدعوى تأديب األخري إال إذا كان 

ابه تأديبه فعال وليس من أجل بغضه أو إنتقاما منه أو حلمله على خمالفة القانون أو الدين قاصدا وقت إرتك
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن الطفل يعترب الكائن الوحيد من بني كافة املخلوقات الذي .  أو األخالق

ذلك منذ مولده وحىت جسمانياً ونفسياً وإجتماعياً، و  191وبالضرورة  إىل من يقوم على تربيته وتنشئته حيتاج
  . 192يصبح إنسانا إجتماعياً، وهذا هو الدور الذي تضطلع به األسرة بعيد عن أي قصد خالف التأديب

  . 193وميكن القول أن يف تربية األبناء وذيبهم إلتزام خلقي وهو فعل جيازى عليه القانون        
  : وطبيعته القانونية حق تأديب الزوجة/ ب

                                                 
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  للقانون واملعرضني خلطر اإلحنراف، دراسة مقارنة، ث املخالفني على حممد جعفر، محاية األحداأنظر،  - 187

 .76، ص 2004والتوزيع، بريوت، 
188

 .830 ص، ،1،1942.ط بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، الد اخلامس، املوسوعة اجلنائية،،  عبد املالك ينظر، جندأ - 

 .205املرجع السابق، ص  ين،مروك نصر الدأنظر،  -  189
  .227املرجع، ص نفس  أنظر، مروك نصر الدين، -  190

191
من قانون األسرة بأنه تعتمد األسرة يف حياا على الرتابط والتكافل وحسن املعاشرة والرتبية احلسنة وحسن اخللق ونبذ اآلفات  03املادة  تقضي -  

  ."اإلجتماعية

192
      .180سابق، ص حممد جعفر، املرجع ال يعل أنظر، - 

 ."م بواجب تربية أبنائهم ورعايتهمجيازى القانون اآلباء على القيا" بالقول  96من دستور  65وهو ما نص عليه املشرع الدستوري يف املادة  -  193
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الشريعة اإلسالمية حق تأديب الزوجة وحددت شروط ممارسة هذا احلق حيث جاء يف لقد أباحت         
ُغواْ َوالالِيت َختَافُوَن ُنُشوَزُهن َفِعظُوُهن َواْهُجُروُهن ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهن فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال تَـ " سورة النساء  بـْ

وعليه فإذا ثبت إرتكاب الزوجة ملعصية فال جيوز للزوج اللجوء   194" اَن َعِليا َكِبريًاَعَلْيِهن َسِبيًال ِإن اللَه كَ 
إىل الضرب قبل إستنفاذ ماقررته الشريعة اإلسالمية تدرجا يف وسائل التأديب، املتمثلة يف الوعظ أوًال  وىف 

  . 195اهلجر ثانياً، فإذا إستمرت الزوجة يف املعصية وجب الضرب
فليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء، فحقه مقّيد بضرا ضربا   بضرب الزوجة وفيما يتعلق  

نه إذا ثبت أن إصالح الزوجة  اليكون إال أحيث جيب أن ال يكون شديدا أو شائنا و  .196غري مربح
إليه وإذا حدث وأن جلأ إليه فإنه سيكون حمل مسائلة جزائية  ءبضرب شديد أو شائن فال جيوز للزوج اللجو 

ع  ألن الغاية من الضرب إصالح حال الزوجة  وردها عن املعاصي .من ق 264مبقتضى أحكام املادة 
وهذا ضمن شروط التقيد بالغاية اليت من أجلها منح هذا احلق وىف حدود الوسائل . 197ومواجهة نشوزها

جر كما سبق ذكره، ، كما عليه أن يلتزم بوسائل ذلك فيبدأ بالوعظ مث اهل198اليت قررا الشريعة اإلسالمية
وحىت إذ التزم بالغاية .اإلحتجاج حبقه يف تأديب زوجته هفإذا بدء بالضرب فإن عمله غري مربر وال ميكن

َصلى  لقوله. 199واتبع الوسائل كما حددها الشرع، فليس له التذرع ذا احلق لضرب زوجته ضربا شديدا
 ُه َعَلْيِه َوَسلوطئن فراشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري إن لكم عليهن أن ال ي" َم ـالل

  ".مربح
والضرب غري املربح هو الضرب غري الشديد، وقد فسره البعض بأنه الضرب الذي يؤملها، و ال   

يكسر هلا عظما و ال يدمي هلا جسما، و أن يكون مما يعترب مثله تأديبا، و قال البعض أنه الضرب الذي 
  .200هذه التفسريات على إختالف عباراا تؤدي معىن واحد و كل. ال يرتك أثرا

هلذا جند أّن أغلب األزواج يلجئون يف أغلب األحيان إىل الضرب املربح املولد آلثار وخيمة، و 
  . 201الواقع املعاش هو أكرب دليل على ذلك

                                                 
194

  .، 34اآلية  سورة النساء - 

195
   . 73ص سليمان، املرجع السابق، بارشنظر، أ - 

196
    .829ص  ،رجع السابق، امل1، ط كعبد امل ينظر، جندأ - 

197
  .73السابق، ص سليمان، املرجع  بارشنظر، أ - 

198
  .126ص ، املرجع السابق أنظر، رجاء ناجى املكاوي، - 
199

 .126، ص 2005ج، اجلزائر، .م.، د1 ، ج5 أنظر، عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط -  

 -    514 ، ص1986، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1 ، ج1 ائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، طعبد القادر عودة، التشريع اجلنأنظر،  -  200
515. 

   .                                                                     110 املرجع السابق، ص، يحممد التو مأنظر،  -  201
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سابقا فإنه وإن البحث يف مسألة الطبيعة القانونية حلق الزوج يف تأديب زوجته على ما جرى قوله 
أخرى  هصورة من صور إستعمال احلق بوصفه أحد أهم أسباب اإلباحة، تلك الصورة اليت ترافقها أوج

بسببه أجاز املشرع القيام ا دون مانع قانوين كوا تنزع   203كوا حتقق صاحلا عاما 202إلستعمال احلق
بإعتبار أن األصل يف األشياء  204.عن الفعل اإلجرامي صفته اإلجرامية وتعود به إىل أصله من اإلباحة

  .اإلباحة
ويأخذ إستعمال احلق تربيره يف كونه يقرر حقا لشخص يستعمله دون أية مساءلة جزائية، باإلضافة 

إزاء من يستخدم هذا احلق  مادام  ةاإلباحة ومغزاها تتناىف وإمكان إثارة أي نوع من املسؤولي ةإىل أن طبيع
إذ ليس من املنطق القانوين أن يقرر املشرع لشخص ما حقا مث .  احلقحدود وشروط إستعمال هذا  ميلتز 

والعقاب إذا إستخدم هذا احلق ضمن حدوده  ةيأيت بعد ذلك فيجعل هذا الشخص حتت طائلة املسؤولي
  .205وشروطه القانونية

، ع الزوج من مثل هذا التصرفإىل رد كل من الشريعة اإلسالمية و املشرع اجلزائري   وهلذا فقد ذهب
إذ أّن املشرع . وذلك بتقرير عقوبة له، و يف نفس الوقت عمال على محاية الزوجة مما قد يلحقها من ضرر

اجلزائري اعترب أّن الّضرب املربح أو العنف بصفة عامة من قبل الزوج يدخل يف مفهوم الضرر املربر للتطليق، 
تحقق ذلك إّال إذا إستطاعت الزوجة لكن ال ي ،من قانون األسرة 53/10وهذا ما أكّده يف نص املادة 

  .إثبات الضرر الناتج عن تصرف الزوج
حيث "بأنه  1987جانفي  12الصادر بتاريخ  إذ جاء يف  قراره الس األعلى إليه و هذا ما ذهب

حقا أنه من املقرر شرعا أن تطليق املرأة على زوجها من غري أن تأت بأسباب شرعية اليت تعتمد عليها ومن 
يف قضية احلال  -وملا كان من الثابت . ن تثبتها بأدلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية غري أ

يسيء إليها دون أن من زوجها بناء على أنه يهينها أو أن املطعون ضدها أقامت دعوى دف تطليقها  –
جديد القضاء بتطليقها  ومنبإلغائهم احلكم املستأنف لديهم، تدعم أقواهلا بأي دليل، فإن قضاة الس 
  206. "ومىت كان كذلك إستوجب نقض القرار املطعون فيه. خرقوا النصوص الفقهية وحكموا دون دليل

ر الناتج عن ضرب الزوج كما أّن احملكمة العليا ال تعرتف بتقدمي شهادة طبية لوحدها من أجل إثبات الضر 

                                                 
202

ستعمال العنف يف مواجهة املتلبس إوهناك كذلك مسألة رضى اين عليه و حالة . الطبية منها احلق يف ممارسة األلعاب الرياضية واألعمال - 
 .باجلرمية

203
تمع والتأثري وهذا اإلتساع يف اال يعكس ديناميكية قانون العقوبات  وفاعليته وقدرته على التأثر يف ا رأخ ستعمال احلق يوما بعدإيزداد جمال  - 

  .  حكامهأصاحل األفراد املخاطبني بجات ومفيه، وموافقته حلا

 .47، ص 1962 حممود جنيب حسىن، أسباب اإلباحة يف التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية، القاهرة، أنظر، -  204
 .163ص  ،1979 ، دار النهضة العربية، القاهرة،6، ط حممود جنيب حسىن، شرح قانون العقوبات، القسم العام أنظر، -  205

    .46، ص 1، عدد 1991الة القضائية،  ،43864، ملف رقم 12/01/1987احملكمة العليا، غ أ ش، ر، أنظ -  206
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قرر شرعا و قانونا أّن تقدمي الشهادة الطبية من امل: " الذي ينص على أنّه 207هذا حسب قرارهالزوجته، و 
وحدها إلثبات الضرر يف التطليق ال يعمل ا بإعتبار أّن الطبيب مل يشاهد فاعل الضرب، وإمنا يشهد مبا 

و من مت فإّن القضاء خبالف هذا املبدأ يعّد خمالفا للقواعد الشرعية و . يراه على جسم اإلنسان
  ..."القانونية
  روط إستعمال احلق كسبب لإلباحة يف تأديب الزوجة  أن تتوافر الشروط التالية ومن ش        

 :وجود الحق -1

يوجد احلق إذا وجدت مصلحة القانون ومن مث يقرر محايتها العتبارات يقدرها كوا جدير باحلماية          
وهذا يعىن بقول .ذلكويسمح تبعا لذلك استخدام الوسائل املالئمة لتحقيق  –كطبيعة العالقات األسرية 

، فإن املشرع 208آخر أن املشرع عندما يقرر للزوج إستعمال حق تأديب أفراد أسرته حبكم كونه رب األسرة
مل مينحه هذا احلق وهذه امليزة ملصلحته الشخصية وإمنا ألنه يف ثقافتنا العربية واإلسالمية ميثل رمز القيادة 

هى مصلحة األسرة  يف حفظ وحدا  وإنسجامها ومن مث يف األسرة، وذلك حتقيقا ملصلحة أعم وأهم و 
  . 209حتقيق مصلحة اتمع الذي يستمد قوته وصحته اإلجتماعية من قوة وصحة جمموع األسر فيه

ولذلك فإن قواعد القانون ومبادئه إمنا متنح هذا الشخص مركزًا قانونيًا خيوله إستخدام الوسائل 
ى مصلحة إجتماعية عامة يقدرها القانون وليس مصلحة شخصية املالئمة لتحقيق أهداف هذا احلق وه

هلذا الشخص وكذا األمر بالنسبة حلق الزوج  يف تأديب  زوجته فإن املشرع مل مينح الزوج هذا احلق حتقيقا 
ملصلحة شخصية للزوج بقدر ما هدف منها حفظ كيان األسرة  وقوا ومتاسكها، فإن كان دافع الزوج يف 

 ةاحلق شخصيا، كأن يكون إشباعا ألهواء وميول جائرة كان بذلك معتديا ويتحمل املسؤوليإستعمال هذا 
  . 210اجلزائية واليكون جدير بإستعمال هذا احلق

                                                 
  .95، ص 4، عدد 1991الة القضائية، ،  ،52278رقم  ملف ،1989/  02/01أ ش،  أنظر، احملكمة العليا، غ -  207

املتضمن قانون األسرة  1984جوان  09املؤرخ يف  11/ 84قانون من  39املادة  2005فرباير  27املؤرخ يف  02 -05ألغى األمر رقم  - 208
، فبمقتضى هذا اإللغاء مل يعد الزوج رئيس العائلة ..."طاعة الزوج ومراعاته بإعتباره رئيس العائلة، 1: جيب على الزوجة " اليت كانت تنص على مايلي 
  .وال تلزم الزوجة بطاعة زوجها

وت احلماية اجلنائية بني الرجل واملرأة، يف قوانني العقوبات العربية والشريعة اإلسالمية، دراسة قانونية إجتماعية، ضاري خليل حممود، تفا أنظر، -  209
 .100، ص2008منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

210
 .101ضاري خليل حممود، نفس  املرجع ، ص  أنظر،  - 
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  :إلتزام الحدود المقررة قانونا في إستعمال الحق  - 2 
هو حق خاص به  211إن القانون ال يقر حقوقا مطلقة من أي قيد، فحق الزوج يف تأديب زوجته

فزوج املرأة هو الطرف  يف . قط دون غريه ولو كان هذا الغري من ذوي رحم الزوجة ما دامت متزوجةف
العالقة الزوجية اليت ترتب بينه وبني الطرف الثاين يف هده العالقة وهى زوجته، احلقوق وااللتزامات املتبادلة 

ثر سلبا على مصلحة األسرة، بينهما ، ومن حق الزوج يف التأديب إن هي خرجت عن جادت الصواب املؤ 
صرا، فمثلما الجيوز حا احلق منوط مبركزه القانوين كزوج ذن من طبيعة حق الزوج يف تأديب زوجته أن هأو 
ريه أن ميارسه ولو كان من حمارم الزوجة، فال جيوز له أن ينيب غريه يف ممارسته أيضا ولو كان النائب من ـلغ

  .   212لزوجنيحمارمها وذلك خلصوصية العالقة بني ا
للزوج يف حق التأديب سوى الضرب اخلفيف وان صح لنا تسميته قانونا لو صفناه  حوال يبا 

بالضرب اللطيف،  حتقيقا ملصلحة األسرة اليت من أهم مقوماا توافر شروط إستحقاق الزوجة  أن تكون 
ة احلفاظ على مصلحة ملكة البيت ومدبرته، وهى التكون كذلك ما مل تكن على التزام  دقيق  يف أمان

األسرة يف أن تكون هي األسوة احلسنة ملن تقوم على تربيتهم من األبناء، وألن ذلك أصبح يشكل التزاما 
قانونيا ذي طبيعة جنائية، أي أنه إلتزام معزز جبزاء جنائي يف حالة اإلخالل به فإن نشزت عن الصواب 

  .  احلق جاز لزوجها أن يعيدها إليه شرط أن يكون جديرا ذا
ومن بني حدود هذا احلق، أن اليباشره الزوج  إال إذا حقق شرطني سابقني ومها، وعظ الزوجة فإن مل ينفع  

  .213ذلك هجرها يف املضجع
  :إلتزام حسن النية في إستعمال الحق - 3 

من  نإن القانون يفرض على من منحه احلق أن ميارسه حبسن نية وهو الغرض الذي أراده القانو 
فحق تأديب الزوجة اليقرره املشرع  بوصفه غاية بذاته، وإمنا يقرره لكي يكون . مصلحة مشروعةحتقيق 

وسيلة للوصول إىل حتقيق غاية مشروعة وهي أن تكون الزوجة وهي ربة البيت الساهرة على تقومي بنائه 
  .الرتبوي، قومية سليمة من أي نشوز

ا  المتارس إال حبس نية، فإذا مارس الزوج هذا فالوسيلة إذا جيب أن تكون من جنس الغاية، أي أ
فالزوج  احلق حتقيقا ملصلحة شخصية تتعارض مع ما إبتغاه القانون، كان هذا اإلستعمال للحق بسوء نية

أو جتلب عار إجتماعيًا لألسرة، فهو يسيء النية  و  214إذا مارس حق التأديب إشباعا لشهوة مريضة
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  .ية وليس يف التشريع صراحةهو حق مقرر يف الشريعة اإلسالم زوجتهفحق الزوج يف تأديب  - 
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   . 101ص ، املرجع السابقحممود، ضاري خليل أنظر،  - 
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بعد مباشرة  وهذا . 215اجلزائية تبعا لذلك ةبل ترتتب عليه املسؤولي الجيوز له التذرع بإستعمال احلق
الدعوى العمومية واليت تتميز بأحكام خاصة يف جمال اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، إذ ال يرتك اال 

ك قيود حتري  إطار إىل البحث الواسع للنيابة العامة يف مباشرة وحتقيق الدعوى العمومية، هذا مما ينقل
   .املوايل املطلب يف الدعوى العمومية ومباشرا اليت ستعاجل

  

  المطلب الثاني

  قيود تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في جرائم األسرة

  
األصل أنه مىت وصل خرب وقوع اجلرمية إىل علم النيابة العامة، تقوم بتحريك الدعوى العمومية 

لنيابة العامة حتريكها، حيث وضع القانون قيودا ذات طبيعة تلقائيا غري أنه يف بعض اجلرائم ال جيوز ل
إجرائية وليست موضوعية على حرية النيابة يف حتريك الدعوى العمومية، وال ميكن القول إا موانع عقاب، 
أو أا من قبيل أركان اجلرمية، بل هي على األرجح مفرتضات إجرائية البد من حتققها للبدء يف سري 

وغاية ذلك محاية مصلحة إستمرار العالقة األسرية حفاظا على كيان األسرة من . 216ميةالدعوى العمو 
  . 218، والتسرت على أسرار العائالت صوناً لُسمعتها217زيادة التصدع واإلنفكاك

القانون يف بعض اجلرائم تقدمي شكوى من الضحية، حىت تتمكن النيابة من حتريك  طحيث إشرت 
ومل يتوقف عند هذا احلد بل راعى من جهة أخرى إمكانية صفح الضحية ) لالفرع األو (الدعوى العمومية 

عن اجلاين، وإستئثار محاية هذا الفرد اجلانح من العقاب، فقرر إنقضاء الدعوى العمومية بتنازل الشاكي 
ع الفر (باإلضافة إىل وضعه لبعض األحكام اإلجرائية املتعلقة مبسألة االختصاص ) الفرع الثاين(عن شكواه 

                     :، وتفصيل هذا يكون مبعرفة شرط تقدمي الشكوى على النحو اآليت)الثالث
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  الفـرع األول

  إشتراط تقديم الشكوى لتحريك الدعوى العمومية 
  

يف نطاق اإلجراءات اجلنائية هو رفع  اتعد الشكوى تعبريا عن إرادة اين عليه، ترتب أثرا قانوني
  .219اإلجرائي من أمام النيابة العامة بقصد حتريك الدعوى العموميةالعقبة أو املانع 

طات املختصة كالسلطة القضائية هو البالغ الذي تقدمه الضحية للسل" ويقصد بالشكوى كذلك 
  .220"النيابة بطلب حتريك الدعوى العمومية ويتأسس طرفا مدنياأو 

  
زائية ومباشرا وتقدميها إىل احملاكم، لكن ولقد خّول القانون للنيابة العامة سلطة حتريك الدعوى اجل

فيها أن مصلحة  ىوهذا ضمن حاالت قدرها املشرع، إرتأ قّيد ذلك بضرورة توفر شرط تقدمي الشكوى،
ومن اجلرائم اليت أشرتط فيها . عدم حتريك الدعوى العمومية قد تفوق املصلحة املرجوة من وراء حتريكها

  :املشرع تقدمي شكوى 
   الزنا جريمة: أوال

ع إىل أن إجراءات املتابعة ال جيوز لوكيل اجلمهورية .ق 339أشارت الفقرة الرابعة من املادة  
اختاذها إال استنادا إىل شكوى الزوج املضرور ، الذي مسه عار اجلرمية، وسبب التقييد مصدره تغليب 

لفاعل األصلي ال تتم املتابعة ،  فإذا كان الزوج هو ا221مصلحة األسرة ومراعاة شرفها على املصلحة العامة
إال بناء على شكوى زوجته، وإذا كانت الزوجة هي الفاعل األصلي ال  تتم املتابعة إال بناء على شكوى 
زوجها أما إذا كان املتهمان كالمها متزوج تصح املتابعة بناء على شكوى أحد الزوجني ويكون كالمها فاعال 

  .أصليا
حرية النيابة العامة يف رفع الدعوى العمومية لتحقيق العقاب على وهذا احلكم هو إستثناء ملبدأ 

ولكن يربره أن احلكم بالعقوبة فضال عما فيه من التشهري والتضحية قد يؤدى إىل إنفصام .الوقائع اجلنائية
ج عرى الزوجية وهدم كيان العائلة اليت مل يشرع العقاب على الزنا إال للمحافظة عليها إذ قد ال يقبل الزو 

  . 222معاشرة زوجته بعد أن وصمت ذا احلكم القضائي
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وإشرتاط صفة اين عليه من شأنه أن يضيق من نطاق الشكوى، وهو أمر مقبول الن قواعد 
الشكوى ذات طبيعة إجرائية، فهي متثل قيدا حيد من حرية النيابة العامة يف  حتريك الدعوى العمومية 

تفسري من له احلق يف تقدمي الشكوى، وقصر فقط على اين عليه  وبالتايل يبدو منطقيا عدم التوسع يف
   .223ولوكان هناك أشخاص آخرون وحلقهم ضرر من اجلرمية

  : كيفية تقديم الشكوى - أ  
إخضاع  الشكوى إىل أية إجراءات شكلية معينة إذ يكفي أن يفصح  مل يشرتط املشرع اجلزائري         

، ومل حيدد جهة معّينة، وال أجل مسّمى، مما يعىن انه حيق بعة اجلاين جزائيا الزوج املضرور عن نيته يف متا
للزوج املضرور تقدمي الّشكوى يف أي شكل شاء، سواء كتابيا أو شفهيا إىل وكيل اجلمهورية مباشرة أو إىل 

خرية من الفقرة األ 339والبد أن تقّدم الّشكوى حسب ما نصت عليه املادة . أحد ضباط الشرطة القضائية
  . قانون العقوبات من الزوج املضرور شخصيا

إذ ال تصح املتابعة إذا صدرت الشكوى عن والد الزوج أو أحد أقاربه،  إال أنه ميكن للزوج تقدمي 
شكواه بعريضة إذا كان مسافرا، أو تفويض غريه لتقدمي الشكوى على أن تكون الوكالة خاصة ذا املوضوع 

  . 224ون الشكوى ممضاة من طرف الشاكي أو من قبل وكيلهدون سواه، و يشرتط أن تك
وإذا كان الزوج املضرور جمنونا أو تعذر عليه تقدمي الشكوى فإن األستاذ عبد العزيز سعد يرى أنه         

بسبب تعذر إستحالة وهذا حىت ال يفلت الزوج الزاين من العقاب ال مانع من أن يقدمها ممثله القانوين 
  .225طرف الزوج املضرور تقدمي شكوى من 

وبالّتايل، فإذا قامت احملكمة بالفصل يف دعوى الزنا دون أن تكون قد حتققت من وجود ما يدل       
  .على تقدمي الّشكوى بامللف،  فإن حكمها سيكون معيبا وخمالفا للقانون،  ويتعّني بعد ذلك نقضه

 حيدد أجال معينا لتقدمي الشكوى، إّال أّن هذه والبد أن نشري إىل أنه رغم أن املشرع اجلزائري مل         
من قانون اإلجراءات اجلزائية، وذلك مبرور ثالث  08األخرية ستتقادم حسب ما نصت عليه املادة 

226سنوات
  .حتقيقا للغاية اليت من أجلها مت تشريع التقادم يف اجلرائم 

  :التنازل عن الشكوى وآثاره - ب

                                                 
  .113املرجع السابق، ص  أنظر، جالل ثروت، -  223
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ئية معلقة على شكوى، فإّن سحب هذه األخرية يضع حّدا للمتابعة ضد مادامت املتابعة اجلزا         
من قانون العقوبات، اليت نّصت يف فقرا األخرية  339الفاعل األصلي وشريكه وهذا عمال حبكم املادة 

  ."يضع حّدا لكل متابعة) الزوج املضرور ( صفح هذا األخري "... :على أنّ 
ويتفق هذا احلكم مع القواعد العامة اليت حتكم الدعوى العمومية، حيث جاء يف الفقرة الثالثة من          

تنقضي الدعوى العمومية يف حالة سحب الشكوى إذا كانت : " من قانون اإلجراءات اجلزائية 06املادة
  ."هذه شرطا الزما للمتابعة

نازل عن شكواه على شرط أن يرضى مبعاشرة زوجته، ومل يشرتط املشرع يف حق الزوج مبناسبة  الت
فإن هذا الشرط مل يوجبه القانون من نفس املادة إال إليقاف تنفيذ احلكـم النهائي الصادر ضد الـزوجة ومن 
مث فللزوج أن يصفح عن زوجته ويتنازل عن شكواه قبلها حىت ولو مل يصطلح معها بل ولو صرح بعزمه 

  . 227على طالقها
والتنازل الضمين يستفاد من كل . أن يكون التنازل صرحيا، بل جيوز أن يكون ضمنيا وليس بشرط

مايظهر منه قصد الزوج مساحمة زوجته وجتاوزه عن زلتها كحصول الصلح بينهما ألن الصلح يتضمن 
  .الصفح والغفران

وط الدعوى والتنازل الصريح أو الضمين يعترب كدليل قانوين على عدم وقوع الزنا ويرتتب عليه سق
العمومية فال يقبل من النيابة بعد صدوره أن ترفع الدعوى العمومية أو تستمر يف السري فيها، ويعترب الفقهاء 

وسقوط الدعوى العمومية بناء على التنازل هو من النظام العام فيجوز . هذا الوضع كحق العفو عن ارم
  .228ة اإلستنافالتمسك به يف أي حال كانت عليها الدعوى حىت يف مرحل

واحلكمة من إشرتاط  تقدمي الشكوى حلصول  املتابعة اجلزائية  علي أساس جرمية الزنا هو كون 
ضررها ال ميس الزوج اين عليه يف شرفه وعرضه فقط، بل يتعداه إىل األسرة كلها يف صميم شرفها 

ه املتضرر  أمر تقدير مصلحة أفراد ومسعتها، وملا كانت األسرة النواة املركزية  للمجتمع ، ترك للمجين علي
فله خيار تقدمي الشكوى وبالتايل حتريك الدعوى العمومية واملتابعة حسبما جاء به القانون أو خيار .األسرة 

  .حق التسامح والتغاضي عما حصل 
اجلزائري دون تبصر إلختالف  عواليت نقلها املشر " وهذه املادة مستمدة من التشريعات الغربية 

ا يف بيئتنا املستمدة جذورها من احلضارة العربية اإلسالمية وتقاليدها، وال حىت مراعاة خلطورة تطبيقه
إختالط األنساب  واألحفاد وحنن نرى أن الشكوى يف جرمية الزنا قيد خمالف متاما للمبادئ الدستورية 
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ع .من ق 339دة اجلزائية على أساس املا ىوإن شرط الشكوى بتحريك الدعو  229)دين الدولة اإلسالم(
  .230"يعترب مبثابة التسرت على اجلرمية وفساد األخالق وبالتايل يف التطبيقات القضائية نادر ما يقع التنازل

                                                 
229
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  :جرائم اإلهمال العائلي وخطف القاصر :ثانيا
نتناول يف هذا العنصر اثر تقدمي الشكوى يف جرائم اإلمهال العائلي اليت تأخذ عدة أشكال منها 

أو . أو ما يعرب عنه يف التكييف القضائي برتك مقر األسرة، أو شكل جرمية إمهال املرأة احلامل هجر العائلة
  . جرمية عدم تسديد النفقة املقررة قضاء، باإلضافة إىل معرفة أثر تقدمي الشكوى يف جرمية خطف القصر

  : هجر العائلة وعدم اإلنفاق -أ

جراءات املتابعة ال تتخذ إال بناء على شكوى الزوج ع فإن إ.ق 330وفقا للفقرة الرابعة من املادة 
املرتوك يف الشكلني األولني أي يف جرمية ترك مقر األسرة ، وجرمية ترك الزوجة احلامل ، إذ ال جيوز لوكيل 
اجلمهورية هنا حتريك الدعوى العمومية إال بناء على شكوى يقدمها الزوج الذي بقي يف حمل الزوجية وحده 

  .يف الشكل األول ، ومن الزوجة احلامل يف احلالة الثانيةمع أطفاهلما 
ولذلك البد من دراسة شرط تقدمي الشكوى من خالل العنصر األول ومعرفة األثر املرتتب عن 

  .مباشرة الدعوى العمومية رغم عدم تقدمي الشكوى من خالل العنصر الثاين، وهذا تبعا
    : ق ع 330للمادةضرورة تقديم شكوى في الحالتين األوليتين  -1

أّول عنصر اشرتطه القانون لقيام جرمية ترك مقر الزوجية املعاقب عليها يف قانون العقوبات، هو ما     
فال تتخذ إجراءات املتابعة إالّ : " ...من قانون العقوبات بقوهلا 330نصت عليه الفقرة األخرية من املادة 

  ".شكوى الزوج املرتوك  بناء على
مربر  إّن ترك الزوج مقر الزوجية، و ختليه عن كل أو بعض واجباته حنو زوجته و أوالده دونوبالتايل ف  

 اشرتاطباإلضافة إىل . نفس احلكم إذا قام ذا السلوك الزوجة.شرعي يعترب جرمية يعاقب عليها القانون
وبعده جاء الزوج املضرور  قيام عالقة الزوجية أثناء تقدمي الشكوى إذ أنه إذ وقع الطالق بني الزوجني، توافر

أو بعض التزاماته  ترك مسكن الزوجية ملّدة أكثر من شهرين متخليا عن كلليقدم شكواه ضد زوجه الذي 
فإن شكواه ال تقبل ألنه يكون قد فوت على نفسه حتقيق الغرض الذي قصده املشرع دون مربر شرعي،  

  .231حلماية األسرة من التفكيك واإلمهال
 18ة الزواج العريف ألنه ال يتصور يف زواج رمسي أن يكون سن الزوجة يقل عن وهنا تطرح مسأل

، ولكن لو فرضنا أن املشرع جعل من الشكوى شرطا الزما للمتابعة على جرمية الضرب واجلرح 232سنة
 الواقع بني األزواج، فانه يف هذه احلالة توقف الدعوى اجلنائية إىل حني الفصل يف الدعوى املدنية اخلاصة

  . بتثبيت الزواج العريف

                                                 
  . 12املرجع السابق، ص  ،...أنظر، عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة -  231
ستثناء إسنة مع  19السن  حسنة كسن أدىن لزواج الفتاة، وبعد تعديل هذه املادة أصب 18من قانون األسرة تنص على سن  07 املادة كانت  - 232

  .الشرط املتعلق بالرتخيص 
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مع إشرتاط أن يكون الزوج املتضرر مقدم الشكوى قد بقى يف مقر إقامة األسرة، فإذا حدث خالف ذلك، 
فال حيق له تقدمي الشكوى، واحلكمة من هذا النص هو حرص املشرع على اإلبقاء على الروابط األسرية 

  . 233وعدم احنالهلا
تشر قبل التعديل إىل التنازل عن الشكوى، مما يعىن أنه مل ع مل .من ق330مع مالحظة أن املادة 

يكن جيوز له التنازل عن الشكوى بعد تقدميها، إال أنه إعماال للقواعد العامة للشكوى املنصوص عليها يف 
جيوز للزوج  املرتوك أن يسحب شكواه  بالتنازل عنها .  234ج .إ.من ق 06الفقرة الثالثة من املادة 

حفاظا على كيان األسرة وترابطها  وهى نفس الغاية من هدف و شرط تقرير القيد، ألنه  ومصاحلة الزوج 
ليس من مصلحة اجلماعة  إذا راجع الزوج أو صاحل زوجته وقام بواجباته إجتاه أسرته أن مينع الزوج اآلخر 

ليه من شأنه من سحب الشكوى اليت تقدم ا، ألن منعه من ذلك  والقضاء  بعقوبة على الزوج املدعى ع
أن يعصف بكيان األسرة اليت يعمل املشرع نفسه على متاسكها بتقرير هذا القيد على النيابة العامة يف 

  .06/23هذا احلكم مت تأكيده مبوجب القانون رقم  235ةحتريك الدعوى العمومي
د واحلق يف التنازل عن الشكوى، ميكن أن يتم يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ما مل يكن ق

  .236"ألن التنازل ال يرقى إىل درجة الصفح"صدر حكم ائي فيها حائز لقوة الشئ املقضي به 
وإذا كان املشرع قد راع مصلحة األطفال يف الصورة الثالثة من صور اإلمهال العائلي حسب املادة 

كان يقصد ا   ع بأن مل يقيد الدعوى بتقدمي شكوى، إال أنه يف الصورة األوىل، رغم أنه.ق 3الفقرة  330
حيث أنه لكي تقوم اجلرمية . محاية مصلحة األطفال يف النفقة والرعاية، بعد قيدها بشكوى الزوج املرتوك

هلذه اجلرمية واليت  نالبد أن تكون رابطة األبوة أو األمومة أي وجود أوالد وأعتربهم املشرع الضحايا الوحيدي
  . 237والد ميكن تسميتها جبرمية الرتك املادي واألديب لأل

ونالحظ أن القيد هنا يشمل هجر األسرة سواء من الوالد أو الوالدة على حد السواء فقيد املشرع 
حتريك الدعوى العمومية بوجوب حصول النيابة العامة على شكوى من الزوج املتضرر الذي بقى يف مقر 

  .األسرة
ية بشأن هذا النوع من ع شروطا لتحريك الدعوى العموم.من ق 330وعليه نستخلص من املادة 

  .اجلرائم

                                                 
233

 . 70ص  املرجع السابق، ،فضيل العيشأنظر،  - 

234
جيوز أن تنقضي الدعوى العمومية يف حالة سحب الشكوى اذا كانت هذه كما "... الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلزائية  06نص املادة  - 

 ..."شرطا الزما للمتابعة

235
  .وما بعدها109وهايبية ، املرجع السابق، ص أ أنظر، عبد اهللا - 

236
 .71ص  املرجع السابق، ،فضيل العيشأنظر،  - 

  .املرجع السابق ،...حماضرات أنظر، محيدو زكية، -  237



مرونة المشرع الجزائي في حماية نظام                                             الفصل الثاني

  األسرة

 161

   :تحريك الدعوى العمومية رغم عدم تقديم الشكوى -2

الّشكوى هو فتح باب املتابعة بشأا، وهو شرط يف مصلحة الضحية   إن الغاية من إشرتاط تقدمي
ومية ، هلذا جند أن سلطة النيابة العامة مقيدة يف حتريك الدعوى العم238وحدها وال تدخل يف النظام العام

ضد الزوج املتهم بشكوى كتابية أو شفهية تقدم إليه مباشرة أو إىل أحد ضباط الشرطة القضائية املختصني 
، و بالتايل مىت باشر ممثل النيابة العامة الدعوى ضد الزوج دون أن يأخذ 239من الزوجة املتضررة شخصيا

الفة للقانون تستوجب البطالن، بعني اإلعتبار ضرورة تقدمي الشكوى، فإّن تلك اإلجراءات ستكون خم
وبالتايل فعلى احملكمة أن حتكم ببطالن اإلجراءات و عدم قبول الّدعوى، وال حتكم بالرباءة ألن احلكم 
بعدم قبول الدعوى يعين عدم توفر شرط من شروط املتابعة وحتريك الدعوى، أما احلكم بالرباءة فيعين عدم 

  .توفر أركان اجلرمية أو فقدان األدلة
  :خطف القصر وإبعادهم  - ب

ع هو الفقرة الثانية كون الفقرة األوىل من نص املادة .من ق 326ما يتعلق بدراستنا وفق نص املادة         
كل من خطف أو أبعد قاصرا مل يكمل " ، واليت تنص على انه 240سبق بياا يف حتديد أركان اجلرمية

أو شرع يف ذلك فيعاقب باحلبس ملدة من سنة إىل مخسة  الثامنة عشرة وذلك بغري عنف أو ديد أو حتايل
  ."ج .د 100.000إىل  20.000سنوات وبغرامة مالية من 

وإذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها  فال " قد نصت الفقرة الثانية على أن          
خاص الذين هلم صفة يف طلب تتخذ إجراءات املتابعة اجلزائية ضد هذا األخري بناء على شكوى األش

  ". إبطال الزواج وال جيوز احلكم عليه إال بعد القضاء بإبطاله
وعليه فإن زواج اخلاطف من خمطوفته أو املبعدة اليت مل تبلغ سن الثامنة عشرة يعد قيدا للنيابة العامة         

ه احلق يف طلب إبطال عقد يف حتريكها للدعوى العمومية، إذ يستلزم األمر حصوهلا  على شكوى ممن ل
وإن مل حيدد تقنيني العقوبات املقصود  زواج وهم والد القاصرة املبعدة أو أخوها من له والية على نفسها

بأصحاب الصفة إال أنه ميكن الرجوع إىل أحكام تقنيني األسرة الذي حددهم يف الويل أو الوصي 
   .241القانوين
لعقاب إال بعد احلكم بإبطال عقد الزواج املخطوفة أو املبعدة كما أن تقدمي الشكوى  اليوجب ا         

من خاطفها، ألن القاضي اجلزائي هنا ال ميكنه البت يف الدعوى العمومية حلني الفصل يف قضية إبطال 
                                                 

 .  17 - 15املرجع السابق، ص  ،...زيز سعد، اجلرائم الواقعة عبد العأنظر،  -  238

 .131املرجع السابق، ص  اجلزائي اخلاص،أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون أنظر،  -  239

 
 .من املذكرة52 -51، ص أنظر، الفصل األول -240
241

مما يدفع .التقاضي فيما يتعلق بآثار الزواج من حقوق وإلتزامات فقرة الثانية من قانون األسرة أصبحت ترشد القاصر فيكتسب أهلية 70إن املادة  - 
  . بالتساؤل عن عدم رضا القاصر بالزواج الناتج عن اخلطف وبالتايل هل هلا حق اإلبطال بنفسها ؟
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واحلكمة من تقرير هذا القيد هو احلرص على إبقاء العالقة الزوجية حال متام الزواج غري . عقد الزواج
  . 242لبطالن، وبالتايل  احلفاظ على كيان األسرة الناشئة  والعالقة بني أفرادها مشوب  بعيب ا

من املقرر قانونا أن يعاقب كل " وإعتربت أنه 1993جانفي  03وهذا ما أخذت به احملكمة العليا يف        
لقاصرة من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغري عنف أو شرع يف ذلك، وإذا تزوجت ا

املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات املتابعة اجلزائية ضده، اإل بناء على شكوى األشخاص 
  .الذين هلم صفة طلب إبطال الزواج وبعد القضاء بإبطال العقد املذكور

اعاة دون مر  - ع.من ق 326 - ومن مث فإن قضاة املوضوع، بإدانتهم للمتهمني طبقا للنص املذكور       
الزواج الذي أبرمه املتهم مع الضحية، على أساس أنه قد سجل يف غري حضور ويل الزوجة وحىت الزوجة 
نفسها، فإن الوجه املثار من قبل النائب العام، واملأخوذ من إشرتاط إمتام إجراءات إبطال الزواج قبل 

  .243احلكم، وجيه وينجر عنه نقض القرار املنتقد
حيت ولو كانت هذه الرغبة  244ن الرغبة يف الزواج باملخطوفة أثناء إجراءات التحقيقومل يأخذ القضاء بإعال 

مت تقدمي رخصة بالزواج للقاصر وهذا ما هو ثابت من امللفات املتعلقة خبطف  إذامتبادلة بني الطرفني إال 
  .التحقيققضاة القصر وحتويلهم املطروحة على مكاتب 

حالة الزواج تتعلق جبرمية اخلطف أن إذ أقتصرنا على حرفية النص ثانية فقرة ال 326ومما يفهم من نص املادة 
بلغ السادسة عشر فإنه  تمل  ةناية هتك عرض قاصر جب حدث وأن قام شخص فإذا واإلبعاد دون باقي اجلرائم

صر قانون العقوبات إلن وقف املتابعة مقت 326ال خيول  للمتهم اإلستفادة من نص الفقرة الثانية من املادة 
     .فقط على جرمية إبعاد قاصر

 100.000إىل  20.000بعقوبة احلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من " واليت تقضى  328أما املادة         
شخص آخر اليقوم بتسليم قاصر قضى يف شأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ  أيدج األب أو األم أو 

البة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أومن املعجل  أو حبكم ائي إىل من له احلق يف املط
األماكن اليت وضعه فيها  أو أبعده عنه أو عن تلك األماكن أو محل الغري على خطفه أوإبعاده حىت ولو 

  .وقع ذلك بغري حتايل أو عنف
  ."وتزاد  عقوبة احلبس  إىل ثالث سنوات إذا كانت  قد أسقطت السلطة األبوية عن  اجلاين

                                                 
  . 72ص  املرجع السابق، ،فضيل العيشأنظر،  -242

243
  . 249 ،  ص1 ، عدد1995 ،قضائية، الة ال128928  لف رقم، م03/01/1995أنظر، احملكمة العليا،  - 

244
والذي قضى بإعادة تكييف الوقائع من جنحة  9، ملحق رقم 803/09، رقم 20/10/2009أنظر، قرار غرفة اإلام، جملس قضاء تيارت،  - 

إعالن الرغبة يف الزواج  ويتضمن هذا القرار. 336/2من قانون العقوبات إيل جناية هتك عرض قاصر طبقا للمادة  326إبعاد قاصرة طبقا للمادة 
 .سنة  من طرف املتهم 13بالضحية القاصرة و اليت تبلغ 
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إشرتطت ملباشرة الدعوى  1مكرر 329أن املادة   06/23ومما جاء يف التعديل املقرر مبوجب القانون        
وهو نفس الشرط الواجب لتحقيق املتابعة يف جرائم .شكوى الضحية 328العمومية  الرامية إىل تطبيق ملادة 

  .أفراد األسرة  السرقات والنصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء املسروقة الواقعة بني
  :جرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء المسروقة : ثالثا  

جيمع جرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء املسروقة عناصر مشرتكة من بينها         
ثله، تناولنا هذه هلذا السبب وم. عنصر سلب وحيازة مال مملوك للغري، باإلضافة إيل قصد جنائي مشرتك

  .العناصر جمتمعة يف حالة وقوعها على نظام األسرة وفق مايلي
  :245السرقة بين األقارب واألصهار حتى الدرجة الرابعة -أ

بإعتبار أن النيابة العامة ختتص بوصفها ممثلة للمجتمع مبباشرة الدعوى العمومية عن كافة 
ع  ال جيوز هلا إختاذ اإلجراءات اجلزائية بالنسبة .ق من 01الفقرة  369غري أنه وطبقا للمادة  246اجلرائم

إال بناء على شكوى الشخص  ةللسرقات اليت تقع بني األقارب واحلواشي واألصهار لغاية الدرجة الرابع
  . املضرور

ولعل املشرع بوضعه لنص هذه املادة يهدف إىل احلفاظ  على مسعة األسرة ومحاية الصالت العائلية 
لذلك غلب الطابع الشخصي للجرمية على مصلحة اتمع يف توقيع العقاب على اجلناة .وأسرار األسرة 

  .247وأعطى احلق للمجين عليه يف حتريك الدعوى اجلنائية وعدم حتريكها
كما أن تنازل الضحية عن شكواه يضع حدا للمتابعة يف أي مرحلة كانت عليها حسب ما جاء 

  .ع.من ق 369يف نص املادة 
رع اجلزائري مل يرتك هذا املنح مفتوح اال وإمنا حدد نطاقه من خالل حتديد األشخاص إال أن املش

  ) .ب(وحتديد اجلرائم ) أ(

                                                 
   :مسألة القرابة  وفق القانون املدين -  245

  ".تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعترب من ذوي القرىب كل من جيمعهم أصل واحد " 32املادة 
  .فروعالقرابة املباشرة هي الصلة مابني األصول وال " 33املادة 

  ".حدهم فرعا لألخرأ وقرابة احلواشي هي الرابطة ما بني اشخاص جيمعهم أصل واحد دون أن يكون
، وعند ترتيب درجة احلواشي تعد  ليراعى يف ترتيب درجة القرابة املباشرة ، اعتبار كل فرع درجة  عند الصعود لألصل ما عدا هذا األص"  34املادة 

  ".املشرتك ، مث نزول منه إىل الفرع األخر، وكل فرع ما عدا األصل املشرتك يعترب درجةالدرجات صعودا من الفرع لألصل 
  ".حد الزوجني يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج األخرأ يعترب أقارب " 35املادة 

246
تمع وتطالب بتطبيق القانون ، وهى متثل أمام كل جهة تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم ا" ن قانون اإلجراءات اجلزائية م 29املادة  -  

 وحيضر ممثلها املرافعات أمام اجلهات القضائية املختصة باحلكم ، ويتعني أن ينطق باألحكام يف حضوره كما تتوىل العمل على تنفيذ أحكام. قضائية 
  .عني بضباط وأعوان الشرطة القضائية، كما تستفتها أن تلجأ إىل القوة العموميةسبيل مباشرة وظي القضاء ، وهلا يف

247
 .236حسني فرجية، املرجع السابق، ص أنظر،  - 
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  :نطاق القيد من حيث األشخاص -  1
ع هم زوج اين عليه وأصله .من ق 369إن األشخاص الذين يشملهم القيد الوارد يف املادة 

ى سبيل احلصر ال املثال، وهو ما يعىن عدم جواز اإلضافة إليهم، وفرعه، وقد ورد ذكر هؤالء األشخاص عل
رفع الدعوى اجلنائية الناشئة عن السرقة على  ففإذا مل يكن السارق أحد األشخاص املذكورين، فال يتوق

شكوى من اين عليه لذلك يطبق النص على من يسرق ماال مملوكا لعمه أو خاله أو إبن خاله أو إبن 
املخطوبة  أو املطلق أما سرقة  اخلاطب أو . لزوجة األبيسرق ماال مملوكا إلبن زوجة املتهم أو وال من .عمه

،  ألن العربة هي قيام الصلة وقت إرتكاب اجلرمية وليس وقت التقدم 248أو املطلقة فإنه اليستفيد من القيد
  .بالشكوى

ل توسع ليشمل ومل يقتصر حتديد املشرع ال القيد من حيث حتديد األشخاص فحسب ب
  .التحديد أنواع اجلرائم

  :نطاق القيد من حيث الجرائم - 2 
  :ـ  في حالة السرقة بين األقارب واألصهار حتى الدرجة الرابعة       

إن البحث يف مسألة السرقة الواقعة بني األقارب واألصهار حىت الدرجة الرابعة يقتضى منا عدم    
ه اجلرمية والتوسع فيها بإعتبار أا ال تتميز بأركان خاصة خالف اخلوض يف مسألة البحث عن  أركان هذ

ع مما يرتتب معه  القول أن .من ق 350األركان العامة اليت حتكم جرمية السرقة املنصوص عليها بنص املادة
وإذا حدث التفصيل يف هذه اجلرائم كل على .ع .من ق 369موضوع البحث يقتصر على حالة املادة 

نوع من التكرار ألركان اجلرائم ونكون بذلك قد حققنا خروج عن املوضوع و املتعلق  حدة يكون فيه
  .بإشرتاط تقدمي الشكوى لتحريك الدعوى العمومية

ولتفصيل ذلك، بداية القول أن السرقة تتمثل يف أخذ املال أو إنتزاعه أو نقله أو إخراجه من حيازة 
ع فإن الدعوى العمومية اليت تقام بسبب جلرمية .ن قم 369وبناء عل نص املادة . 249مالكه بدون رضاه

اليت يرتكبها أحد األقارب من احلواشي واألصهار حىت الدرجة الرابعة التكون إال بناء على شكوى من 
  .الضحية 

                                                 
حيق للزوجة أن توقف  الدعوى إذا حركتها ضد زوجها غري أن املشرع  مل يتعرض ألثر التنازل عن الشكوى بعد صدور احلكم باإلدانة األمر  -  248

 .التنازل عن شكواه الميلك املضرورالذي يفهم منه انه بعد صدور احلكم القضائي باإلدانة 
إىل مخسة سنوات وبغرامة ) 1(كل من أختلس شيأ غري مملوك له يعد سارقا ويعاقب باحلبس من سنة " من قانون العقوبات  350املادة  نص  -249
  .دج، تطبق نفس العقوبة على اختالس املياه والغاز والكهرباء 500.000دج إىل  100.000من 
) 5(على األقل ومخس ) 1(ملدة سنة  1مكرر 9م على اجلاين عالوة على ذلك باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف املادة جيوز أن حيك    

  .من هذا القانون 13و 12وباملنع من اإلقامة طبقا لشروط املنصوص عليها يف املادتني سنوات على األكثر،
 ."ات ذاا املقررة للجرمية التامةويعاقب على الشروع يف هذه اجلنحة بالعقوب   
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وذا يسرى قيد الشكوى على جرائم السرقة سواء كانت من اجلنح أو اجلنايات كما يسرى القيد 
ما أن هذا ال مينع من مباشرة الدعوى املدنية للمطالبة باحلق املدين طبقا لنص على الشروع يف السرقة ك

املبينني فيما بعد وال  صاليعاقب على السرقات اليت ترتكب من األشخـا" ع بنصها .من ق 368املادة 
  :ختول اإل احلق يف التعويض املدين

  روع؛األصول إضرار بأوالدهم أو غريهم من الف - 1                  
  الفروع إضرار بأصوهلم؛ - 2                  
 ."أحد الزوجني إضرار بالزوج األخر - 3                  

هذا القيد على جرائم أخرى تقع بني األزواج واألصول والفروع مىت كانت ختتلف يف  ىوال يسر 
  . يدالتزوير مثال أو جرمية إعطاء شيك بدون رص مطبيعتها عن جرمية السرقة كجرائ

 1فقرة  369وللمجين عليه أن يتنازل عن الدعوى يف أية حالة كانت عليها تطبيقا لنص املادة 
على من تربطه باين عليه الصلة اليت يتطلبها القانون ومعىن ذلك أن التنازل ال أثر له  لويقتصر أثر التناز 

  . 250على غريه من املسامهني
حاالت رع منها وهى مسألة وجود واقعة أو رفة موقف املشإال أنه جيب اإلشارة إيل مسألة مهمة ومع

جلرائم متس  بنظام األسرة تتطلب تقدمي شكوى  هلا إرتباط جبرائم  التتطلب تقدمي شكوى لتحريك 
فهناك مثال اإلرتباط البسيط الذي يقبل التجزئة، بني جرمية القتل العمدى .الدعوى العمومية بصددها
رب فالنيابة العامة حترك الدعوى العمومية دون احلاجة إىل تقدمي شكوى من والسرقة املرتكبة بني األقا

املضرور، وهذا ألن الفعل املرتكب من طرف املتهم أخطر من اجلرمية املقيدة بتقدمي الشكوى، فيوجه اإلام 
  .بسيط هنا طمع القول أن اإلرتبا. إىل املتهم  ألجل إرتكابه جرمية القتل العمدى

، و ذلك كما 251ه يف بعض األحيان، يوجد نوع من اإلرتباط الذي الميكن جتزئتهولكن حيدث أن
هنا الفعل ميكن وصفه بعدة أوصاف، إذ ميكن . هو احلال مثال عند إرتكاب جرمية زنا يف مكان عمومي

وصفه على أنه فعل خمل باحلياء، وميكن وصفه على أنه جرمية زنا، وهذا الوصف يسمى بالتعدد الصوري  
ع ، يستنتج أن جرمية الزنا أشد .من ق 399وبالرجوع إىل املادة  252مثة، جيب األخذ بالوصف األشدومن 

من عقوبة الفعل املخل احلياء وعليه تصبح النيابة العامة مقيدة برفع الشكوى من طرف الزوج  املضرور  وال 
  .ميكنها مباشرة الدعوى

                                                 
250

 .238 حسني فرجية، املرجع السابق، ص أنظر،  - 

251
  .وما بعدها 336باسم شهاب، املرجع السابق، ص  أنظر، - 

252
  ."جيب أن يوصف الفعل الواحد الذي حيمل عدة أوصاف بالوصف األشد من بينها" من قانون العقوبات 32نص املادة  - 
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جرائم حبيث  ختلق إرتباطا الميكن جتزئته أما التعدد احلقيقي، فهو أن تقع عدة أفعال لتكون 
وهنا إذا كانت العقوبة األشد يف اجلرمية  اليت تستوجب تقدمي شكوى، فإن النيابة . وتتوحد يف الغرض

لكن إذا  . العامة مقيدة يف حتريك الدعوى العمومية أو مباشرا ما دام الشخص  املضرور مل يقدمها بعد
الدعوى العمومية فيها تقدمي الشكوى ذات  عقوبة أخف، فان النيابة  كانت اجلرمية اليت يتطلب حتريك

فإذا حصل  وان  انتهك  أحد األشخاص منزل . العامة تتمكن من مباشرة الدعوى العمومية دون أي قيد
 وأثناء ذلك قام جبرم الزنا وكانت عقوبة الزنا هي األشد مقارنة جبرم انتهاك حرمة املنزل، فإن النيابة العامة

  .مقيدة يف حتريك الدعوى العمومية بتقدمي الشكوى إليها من طرف الزوج املضرور، والعكس صحيح
  :ـ في حالة  النصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء المسروقة

تطبق اإلعفاءات والقيود اخلاصة مبباشرة الدعوى العمومية املقررة " ع .من ق 373تنص املادة 
وحسب املادة ". 372مية النصب املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة على جر  369و  368باملادتني 

ع فإن جرمية النصب هي التوصل إىل إستيالم أو تلقى أموال أو الشروع يف ذلك بواسطة .من ق 372
  . اإلحتيال بإستعمال سلطة خيالية إلحداث األمل يف وقوع شيء ما

ءات والقيود اخلاصة مبباشرة الدعوى العمومية املقررة باملادة تطبق  اإلعفا" ع ، .من ق 377وتضيف املادة 
  " 376على جنحة خيانة األمانة املنصوص عليها يف املادة  369و 368

ع جند أنه يعد مرتكب جلرمية خيانة األمانة كل من أخل .من ق 376وبالرجوع إىل نص املادة 
  .ال منقول سلم إليه على سبيل األمانةبالتزام بالرد، حيث أن اجلاين يقوم بتبديد أو إختالس م

تطبق اإلعفاءات والقيود اخلاصة مبباشرة الدعوى العمومية املقررة باملادتني :" ع .من ق 389ونصت املادة  
كل " على أنه   387/1، وتنص املادة " 387على جنحة اإلخفاء املنصوص عليها يف املادة  369و  368

أو متحصلة من جناية أو جنحة يف جمموعها أو يف جزء منها   ةددمن أخفى عمدا أشياء خمتلسة أو مب
  "دج 100.000إىل  20.000سنوات على األكثر وبغرامة من  5يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل 

 369ع هو وجوب تطبيق  حكم املادة .من ق 389و  377و  373وما يستنتج من قراءة املواد 

رمية السرقة بني األقارب واألصهار حىت الدرجة الرابعة على جرائم ع املقررة لقيد الشكوى يف ج.من ق
النصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء املسروقة اليت تقع ببني أفراد األسرة الواحدة حىت الدرجة الرابعة هذه 

  .اجلرائم اليت تلتقي مع جرمية السرقة كوا مجيعها جرائم  تقع على األموال
د الشكوى يف هذه اجلرائم يعود دائما لغاية املشرع يف  حفظ كيان األسرة واحلكمة من تقرير قي

فإذا حدث، مبفهوم املخالفة، ومت تقدمي الشكوى فإن ذلك يزيد يف تشنج نوع العالقة األسرية .وإستقرارها
طة األسرية إدانة أحد أفراد العائلة فإن األمر الحمالة يزيد أواصر الراب ةخاصة إذا نتج عن املتابعة القضائي
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نتيجة الضغائن املتولدة عن ذلك األثر الناتج عن عدم قيد املتابعة مبوجب شرط تقدمي  إحنالالً 
  .253الشكوى

وتطبيق قواعد التنازل على الشكوى يف هذه اجلرائم، يكون بتنازل الشاكي عن شكواه وبالتايل 
من  369ج و املادة .ا.من ق 06/03وضع حد لكل متابعة بشأن نفس اجلرمية على أساس حكم املادتني 

منه مع إشرتاط عدم  369ع على نفس املادة وهي . من ق 389و  377و 373ع وإحالة املواد .ق
  .صدور حكم ائي يف املوضوع، حيث يسقط احلق يف التنازل عن الشكوى بصدوره

راءات إذا حدث ومل تتنازل الضحية عن شكواها ومت مباشرة الدعوى العمومية وبدأت إج هاإل أن
املتابعة اجلزائية، فإن املشرع منح للضحية فرصة الصفح على اجلاين، وهذا مما يتبني معه أن املشرع فتح جمال 
آخر يف املرونة التشريعية وكأنه أراد التساهل يف متابعة اجلناة يف هذا النوع من اجلرائم، وهذا ما يؤكد رغبته 

فما هو هذا اإلجراء الذي .بالتايل وجود نظام أسرى سليميف احلفاظ على عوامل تقوية  الرابطة ألسرية و 
  منحه املشرع للضحية؟  

  الـفرع الثـاني

  إيقـاف المـتابعة بصفـح الضحيـة
 

مل يكتف املشرع بوضع قيد على حرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية بإشرتاط تقدمي 
ضحية عن شكواها وذلك بصفحها عن اجلاين فقرر شكوى الضحية، بل إنه زاد على ذلك إمكانية تنازل ال

  .وقف املتابعة اجلزائية بناء على ذلك
والعلة اليت من أجلها إستلزم املشرع الشكوى هي ذاا العلة اليت من أجلها أجاز التنازل عن 
الشكوى، فاملشرع قدر أن اين عليه وحده يكسب حقا يف حتريك الدعوى العمومية، فإذا إستعمل حقه 
حتركت الدعوى العمومية، ولكن يظل له أن يتنازل عن الشكوى فتنقضي تبعا لذلك الدعوى العمومية، 

فآثر  254ولكن يشرتط لكي ينتج التنازل عن الشكوى أثره أن حيدث قبل صدور حكم بات يف الدعوى،
  . العقوبة عليه مصلحة األسرة يف محاية كياا من التفكك على مصلحة اتمع يف  متابعة  اجلاين وتسليط

وتتوقف املتابعة يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو يف مرحلة احملاكمة، ما مل يصدر قرار ائي 
إذ أن الصفح ال  يؤدي إىل وقف تنفيذ العقوبة احملكوم ا . حائز حلجية الشيء املقضي فيه وقابل للتنفيذ

اه ال يعىن فحسب إنقضاء الدعوى اجلنائية بل أيضا ماعدا جرمية الزنا، فتنازل الزوج اين عليه عن شكو 
ذات اجلرمية حمل الشكوى أو عدم جواز نضرها،  وعلة هذا  نإنقضاء الدعوى املدنية بالتعويض الناشئة ع

                                                 
253

 .320، ص 2007 ، املكتبة القانونية، بغداد،2ط  ،شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم اخلاصعبد  أنظر، ماهر - 

254
  .238، املرجع السابق، ص  جالل ثروتأنظر،  -  
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اإلستثناء أن نظر الدعوى املدنية أو اإلستمرار يف نظرها يتعارض مع حكمة إجازة التنازل بصفح الضحية 
وال يصح الرجوع عن التنازل إال إذا حصل . حة حيث أن الصفح يضع حدا للعقوبةعن اجلاين درءا للفضي

  .عن غش أو إكراه
أي أن الصفح يف جرمية الزنا يقصد به التنازل من الزوج املضرور عن شكواه والصفح مبفهومه 

ه على سواء، الواسع فيها، يشمل مجيع املراحل اإلجرائية فيمكن أن يقع  الصفح قبل احلكم النهائي أو بعد
يعترب دليل براءة الزوج املتهم، فتأمر النيابة العامة حبفظ أوراق القضية إذا مل ) قبل حلكم (ففي احلالة األوىل 

أما إذا كانت . أما إذا حركت وكانت بني يدي قاضى التحقيق أمر باألوجه للمتابعة.حترك الدعوى العمومية
دعوى العمومية لسحب الشكوى بالصفح أما يف احلالة أمام قاضى احلكم فتصدر تلك اجلهة إنقضاء ال

  .فإن الصفح يوقف تنفيذ احلكم ) بعد صدور احلكم(الثانية 
وعليه فإنه يف كل األحوال فإن صفح الزوج املتضرر قبل صدور احلكم النهائي باإلدانة يضع حدا 

مع العلم أنه .256كم ، وصدوره بعد احلكم  النهائي يوقف تنفيذ احل255لكل متابعة ضد الزوج وشريكه
كون .ع.من ق 339ص املادة ـرمية الزنا مبوجب نـاليوجد نص يقضى على تبعية الصفح على الشريك يف ج

القـاعدة العامة أن أثر التنازل مقصور على املتهم الذي تطلب املشرع الشكوى إلقامة الدعوى ضده دون 
تضت اخلروج على هذه القاعدة العامة حبيث يستفيد غريه من املتهمني، ولكن الطبيعة اخلاصة جلرمية الزنا إق

الشريك والشريكة يف الزنا وأي شخص أخر إشرتك يف  - فضال عن الزوج املتهم بالزنا –من التنازل 
  .    257اجلرمية

 ةيف التعامل مع اجلرائم احلاصلة بنظام األسرة حتقيقا لغاي ةوهذا ما يتأكد معه القول بفكرة املرون
ها، فلو فرضنا جدال إمكانية متابعة الشريك يف جرمية الزنا وقصر الصفح على الفاعل ضمان إستمراريت

فإنه ال حمالة سيشاع أمر اجلرمية وكشف فاعليها، ويستحيل نتيجة لذلك  - الزوج أو الزوجة -األصلي 
اجلزائية لصفح استمرارية بقاء عناصر األسرة، وبالتايل تنتفى مع ذلك احلكمة املقررة من خالل وقف املتابعة 

  . الضحية
ولذلك ال تقبل من الزوج رغبته يف قصر الدعوى على الشريك، ألن إجرام الشريك هو فرع من 

وللشريك أن يتمسك ذا التنازل يف أية حالة كانت .إجرام الفاعل األصلي، والواجب أن يتبع الفرع األصل
  .        258عليها الدعوى وهذا ما أخذ به القضاء املقارن

                                                 
255

    .67مقتبس عن فضيل العيش، مرجع سابق، ص، 295، ص 1عدد ،  1990 .الة القضائية، 27/11/1984نقض جزائي،  - 

256
 .102وهايبية، املرجع السابق، ص أأنظر، عبد اهللا  - 

257
  .75،ص 1988مكتبة غريب، مصر،  1 اجلرائم اجلنسية، ط ادوار غاىل الدهىب، أنظر، - 

258
احلكم وهذا ما قضت به حمكمة النقض املصرية حيث رأت انه إذا صدر تنازل من الزوج اين عليه يف جرمية الزنا بالنسبة للزوجة سواء كان قبل  - 

بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك، وجيوز أن يتمسك به يف أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو ألول مرة أمام حمكمة النقض لتعلقه النهائي أو 
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ع على أن .من ق 369فس األمر فيما يتعلق بالسرقات الواقعة من األقارب فقد أشارت املادة ون
الدعوى العمومية ميكن أن تتوقف بناء على طلب املضرور، مبعىن، اين عليه ميكن أن يرفع دعواه وبعد أن 

إلجراءات تباشر إجراءات التحقيق يتنازل عن دعواه وبذلك تتوقف الدعوى العمومية ويضع حدا 
أما إذا مل يتنازل املضرور عن دعواه إال بعد صدور احلكم القضائي باإلدانة الميلك املضرور التنازل .املتابعة

عن شكواه والنص قاصر تطبيقه على األقارب واحلواشي واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبعىن أنه يتعلق 
األم  ةشي الذين تربطهم صلة قرىب من ناحيباألقارب الذين تربطهم صلة قرىب من جهة األب واحلوا
وهذا كله توسيعا ال احلماية وإعطاء نوع من .واألصهار هلم، الذين يرتبطون باين عليه من ناحية الزوج

  .املرونة اإلجرائية يف جمال املتابعة 
باجلرمية فما يتعلق  06/23مكرر مضافة بالقانون  329وتدارك املشرع أمهية مسألة الصفح باملادة 

ع املتعلق بعدم تسليم قاصر قضى يف شأن حضانته مبوجب .من ق 328املنصوص عليها بنص املادة 
وهذا مراعاة منه لنفس احلكمة املقررة يف حالة الصفح  املتعلقة بإرتكاب الزنا ومسألة .  259حكم قضائي

نب اإلستقرار والوضع النفسي السرقة الواقعة بني األصول والفروع حىت الدرجة الرابعة، وخاصة مراعاة جا
مبا يكفل  تنشئته تنشئة إجتماعية للطفل لكي اليكون طرفا يف النزاع القائم بني الطرفني وخصومام، 

  .سليمة
ع أنه وسع جمال .من ق 328 املادة جرميةإدراج املشرع ملسألة الصفح يف  ومما يستنتج كذلك من

  .     احنالل الرابطة العقدية للزواج ووجود أبناء ناجتني عنهااحلماية ألطراف العالقة األسرية إيل ما بعد 
وعليه ميكن القول إن التنازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعة ويوقف أثارها، وال ميكن للمضرور 

 –باسثناء اجلرائم املستمرة يف جرائم األسرة  –بعد ذلك أن يقدم شكوى ثانية عن اجلرمية حمل الصفح 
قرار املراكز القانونية ألفراد األسرة وألجل حتقيق حد أدين من الود والتسامح مبا يضمن ستإوهذا يهدف إىل 

يف صورة األعمال اليت  وحىت اليكون املشتبه فيه حتت رمحة املضرور الضحية. إستمرارية وكينونة نظام اسري
  .260 نفس اين عليهتتضمن اإلخالل باملبادئ األخالقية ، واليت هلا تأثري قار يف العامل اخلارجي وىف

ومل يقتصر األمر على هذا احلال حتقيقا هلذا اهلدف، بل تعدى األمر من املشرع أن إشرتط قواعد 
وهذا يف حالة أنه حدث و مت تقدمي الشكوى املستوجبة .إثبات خاصة يف اجلرائم املاسة بنظام األسرة

                                                                                                                                                         

نقض . اجلنائية اإلجراءاتبالنظام العام، وينتج أثره بالنسبة للدعويني اجلنائية واملدنية، وهو ما يرمى إليه الشارع بنص املادتني الثالثة والعاشرة من قانون 
  . 76،  نفس املرجع، ص ...، مقتبس عن ادوار غاىل الدهىب، اجلرائم527ص  98رقم 29جمموعة أحكام النقض س  1978ماي  22

259
 .218 صقر، املرجع السابق، صأنظر، نبيل  - 

260
  .233، ص 2006لقاهرة ،، االفكر العريب ، دار18رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري، ط أنظر،  - 
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لذلك وجب البحث يف مسألة .املتابعة لتحريك الدعوى العمومية، و أنه مل حيصل صفح من الضحية أثناء
  .هذه القواعد اخلاصة باإلثبات يف اجلرائم املاسة األسرة

  

  الفـرع الثالث 

  قواعد اإلثبات الخاصة وأهميتها في جرائم األسرة 
  

اإلثبات بصفة عامة يعد من أهم املسائل القانونية اليت ال ختلو احملاكم من تطبيقها على كل ما 
واألصل أن كل  .عاوى بل ال يوجد يف القانون نظرية تضاريها يف السيطرة والشموليعرض عليها من د

األفعال اجلرمية جيوز إثباا بكافة الوسائل القانونية مثل االعرتاف، وشهادة الشهود،  واملعاينة والقرائن 
نائية  ال حيدث أمام نظرا ألمهية اإلثبات يف املواد اجلنائية ألن الفعل اإلجرامي حمل الدعوى اجل 261وغريها

قاضى املوضوع وليس يف إمكانه أن يصل إىل احلقيقة إال إذ استعان بوسائل اإلثبات املختلفة اليت تعيد 
إضافة إىل األخذ بعني االعتبار أهم مبدأ حيكم نظرية اإلثبات وهو مبدأ أمامه رواية وتفاصيل ما حدث 

مد إقتناعه  بإدانة املتهم أو برائته من خالل فالقاضي  يست .262اإلقتناع الذايت أو الشخصي للقاضي
العقيدة  بأي أن هلذا القاضي أن حيكم يف الدعوى حسعناصر اإلثبات اليت  تتضمنها الدعوى اجلنائية 

  .263وقوة الدليل املقدم يف الدعوى ةاليت تكونت لديه بكامل حريته، ويكون له مطلق التقدير لقيم
 إمكانية الوصول إىل احلقيقة الواقعية اليت هي غاية الدعوى كما تبدو أمهية اإلثبات اجلنائى يف

اجلنائية، ومن أجل ذلك جيب أن توضع عملية اإلثبات يف إطار قانوين دقيق وفعال حيتوى على جمموعة من 
فكيف هي نظرة املشرع اجلزائي وتعامله يف . 264اإلجراءات اليت تساعد على كشف هذه احلقيقة وإثباا

  الواقعة على األسرة ؟ مإلثبات فيما يتعلق  باجلرائمسألة قواعد ا
خروجا عن هذا األصل العام وتقييدا للحرية يف جمال اإلثبات وفق ضوابطه، فإن املشرع اجلزائري 
قرر طرقا خاصة ووسائل معينة لإلثبات يف بعض جرائم األسرة وجب التقيد ا، ملا هلا من تأثري كبري على 

ظر إىل اآلثار املرتتبة عن إجراء املتابعة،كجرمية الزنا وجرمية اإلمتناع عن تسديد النفقة نظام األسرة، وهذا بالن
وجرمية ترك األسرة، واليت تعد يف كثري منها مسائل إجرائية حبتة وجب توافرها إلجراء املتابعة وحتقق إدانة 

                                                 
 .71 صاملرجع السابق، ، ...عبد العزيز سعد،  اجلرائم الواقعة أنظر،  -  261
 .701، ص 1974، دار النهضة العربية، القاهرة، 2 أنظر، على راشد، القانون اجلنائي، املدخل وأصول النظرية العامة، ط -  262
263

 ،2005األردن،   ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1شرح لقانون أصول احملاكمات اجلزائية، ط  اإلجراءات اجلزائية، سعيد منور، أصول حممد أنظر، - 
  .208  ص

264
 .87، ص 2008ضوابط سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، دار النهضة العربية، القاهرة، حممد سيد حسن حممد،  أنظر، -  
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لطبيعة اجلرم حمل اإلثبات،  املتهم، وأحيانا تعد أدلة اإلثبات حمل تقدير لقيمتها من طرف القاضي نظرا
  .وهذا ما سيتضح من خالل تفصيل أدلة اإلثبات حسب نوع اجلرمية وفق مايلي

  :دليل اإلثبات في جريمة الزنا: أوال
ففي  خصص املشرع اجلزائري أدلة إثبات معينة إلثبات جرم الزنا نظر لطبيعة هذا الفعل ارم،

طبيعتها اخلاصة، واليت حصرها املشرع العقايب اجلزائري  يف املادة جرمية الزنا تعد مسائل اإلثبات متوافقة و 
وتطبيقا لذلك،  يف الدعوى والفصل فيها رع، وعلى القاضي أن يتقيد بكل ذلك، وهو بصدد النظ.ق341

ول ونتنا فإن هذه اجلرمية ال تثبت إالّ بالتلبس بفعل الزّنا، أو اإلعرتاف الكتايب به، أو اإلقرار القضائي بشأنه
  . ع.من ق 341بالدراسة أدلة اإلثبات اخلاصة يف هذه اجلرمية وفق ترتيب عناصرها احملددة باملادة

  :اإلثبات بطريقة التلبس والمشاهدة -أ

ويكون ذلك عن طريق  265تعد مشاهدة املتهمني متلبسني باجلرمية من أظهر األدلة على وقوع الزنا
ت حالة التلبس باجلرم، وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري حمضر حمرر من قبل ضابط الشرطة القضائية يثب

يقوم إما  339الدليل الذي يقبل عن إرتكاب اجلرمية املعاقب عليها باملادة  "على أن.ع.من ق341باملادة 
على حمضر قضائي حيرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد يف مستندات صادرة 

  ".إقرار قضائيمن املتهم وإما ب
املنصوص عليهم  -فيشرتط القانون وفق ذلك أن يعاين اجلرمية ضابط من ضباط الشرطة القضائية

وذلك مبشاهدة املتهمني يف وضع يدل داللة قطعية على ممارسة  -من قانون اإلجراءات اجلزائية 15يف املادة 
  .ة زمالئه ومعاونيهفعل الزنا، وأن حيرر حمضرا يدون فيه كل ما شاهده بنفسه، أو رفق

وقد أضفى املشرع على هذه احملاضر الرمسية قوة خاصة يف اإلثبات، إذ يفرتض صحة ما جاء فيها، 
 نهذا إذ حررت وفق الضوابط املقررة لتحريرها م. 266إثبات عكسها إال عن طريق إثبات تزويرها زفال جيو 

ها وكافة ما يستلزمه القانون طرف ضابط خمتص، وىف نطاق اختصاصه، ومحلت توقيعه وتاريخ صدور 
 .  267بشأا

كما أنه ليس . 269اخلاصة بالتلبس يف هذه اجلرمية 268ج.أ.ق 41وال ميكن تطبيق أحكام املادة 
لضابط الشرطة القضائية سلطة إلقاء القبض على املتهمني وتقدميهم أو اقتيادهم إىل وكيل اجلمهورية إال 

  .ل الشروع يف حترير احملضربناء على شكوى رمسية من الزوج املضرور قب
                                                 

265
  .108 ص السابق،الد الرابع، املرجع ، عبد املالك ينظر، جندأ - 

266
  .212 السابق، ص سعيد منور، املرجعحممد  أنظر ،- 

267
 .457، ص 1998ج، اجلزائر، .م.، د2 جاجلزائية يف التشريع اجلزائري، مبادئ اإلجراءات  محد شوقي الشلقاىن،أنظر، أ - 

268
 .كااتر إال أو عقب إذا كانت مرتكبة يف احل لبستوصف اجلناية أو اجلنحة بأا يف حالة ت " من قانون اإلجراءات اجلزائية 41 املادة  - 
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واملشرع عند إشرتاطه إثبات التلبس مبحضر ضابط الشرطة القضائية إمنا أراد محاية عرض األسرة 
  . الباطلة أو الكيدية، نظرا خلطورة جرمية الزنا وعواقبها اليت قد ز كيان األسرة تمن اإلدعاءا

عندما إشرتطت شهادة أربع شهود تتوفر  وإن كانت الشريعة اإلسالمية أكثر شدة يف إثبات الزنا،
، وكانت أكثر صرامة يف هذا األمر حيث مل تعتد بصفة الشاهد ومركزه،  بل بعدد 270فيهم صفة العدالة

الشهود وعدالتهم، حيث يرون أنه البد من أربعة شهود يشهدون أنه زىن ا ويشرتط يف شهادم ما 
  .271يشرتط يف الشهادة على إقامة حد الزنا

   ) :اإلقرار عن طريق الرسائل والمستندات( اإلثبات بطريقة اإلعتراف الكتابي  - ب
وهو اإلعرتاف الذي يقره املتهم مبحض إرادته بعيدا عن اإلنفعاالت النفسية،  ومبعزل عن الشرطة 
والقضاء ضمن رسائل أو مذكرات يبعث ا إىل شريكه يف اجلرمية أو إىل الغري حيكي أو يصور فيها قصة 

  . 272عل الزنا بصراحة ووضوح ال لبس فيهف
اخلصوم أن  عفالقاضي يستطيع أن يعتمد عليها دون حاجة إىل التحقيق النهائي وال يستطي

فقد الحظ املشرع أن بعض اجلرائم الترتك أثرا ينم .يدحضوا ما إحتوته إال بإتباع وسائل إثبات معينة
  .273هلا كافية للحكم باإلدانة عنها،أو يرشد إىل فاعلها، ولذلك فاحملاضر املثبتة

  
لقيمة احملاضر اإلثباتية، بنظر صحة أو عدم صحة ما  ومع ذلك يبقى للقاضي السلطة التقديرية

  . 274إحتواه اإلعرتاف الكتايب، معتمدا قناعته الشخصية يف ذلك
                                                                                                                                                         

269
 .املرجع السابق  ،...حماضرات ، محيدو زكية ،أنظر - 

270
  .442-440، ص 1408، دار الكتب العلمية، 1 ، ط2 محد بن رشد القرطيب، بداية اتهد واية املقتصد، جأ أنظر، حممد بن - 

271
إن وجدت مع امرأيت رجال أله حىت آيت  يارسول اهللا أرأيت: أن سعدا قال  –رضى اهللا عنه –هريرة  اه أبوو ما ر : واستدلوا على ذلك بأدلة منها - 

أنه سئل عن رجل دخل بيته فإذا مع  -رضي اهللا عنه –مبا جاء عن علي : والدليل الثاين. " نعم : " بأربعة  شهداء ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ". بأربعة شهداء وإال فليعط برمته ءإن جا" : امرأته رجل فقتله، قال علي 

272
  .137ـ  136ص  املرجع السابق، ،...الوجيز  ،أحسن بوسقيعةأنظر،  - 
273

 . 456 شوقي الشلقاىن، املرجع السابق، ص أنظر، أمحد - 
274

،فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور يف  مىت كان من املقرر قانونا أنه إذا كانت أسباب القرار ال تكفى ملواجهة ما قدم من أدلة يف الدعوى"  - 
حد رجال أ التسبيب ومتناقضا يف مقتضياته، وكان من املقرر كذلك أن الدليل الذي يقبل يف إثبات جنحة الزنا يقوم  إما على حمضر قضائي حيرره

رار قضائي فان اإلغفال عن مناقشة إحدى هذه الضبط القضائي يف حالة التلبس ،أو بإقرار وارد يف رسائل أو مستندات صادرة من املتهم أو بإق
  .من قانون العقوبات  341الوسائل القانونية يعد خرقا ملقتضيات أحكام املادة 

من  ايف قضية احلال أن قضاة االستئناف قضوا بإلغاء احلكم املستأنف القاضي بإدانة املتهمني ومن جديد قضوا برب ائتهم - إذا كان من الثابت  -    
اهلم لزنا تأسيسا على انه مل يكن هناك أي اعرتاف بالوقائع ودون أي مناقشة يف تسبيب قرارهم لعناصر إثبات هذه اجلنحة أو نفيها فإم بإغفمة ا

رتاف الكتايب ق ع اليت حتدد قانونا الدليل املشروط فيما يتعلق بإثبات هذه اجلنحة، ومن الوسائل احملددة االع 341هذا خالفوا مقتضيات أحكام املادة 
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بالوقائع اجلرمية وأن اإلعرتاف . ونشري يف هذا الصدد إىل أّن اإلعرتاف الكتايب ميكن أن يلزم املعرتف وحده
ال يتعدى إىل غريه وال يلزم هذا الغري، وال يشكل دليال قاطعا ضده، وهذه هي القاعدة القانونية املتبعة 

  .275بشأن تقييم وتقدير وسائل اإلثبات بصفة عامة
ل لكرتوين أي يف حالة وجود رسائإلإال أنه قد تثار املسألة بشأن تقدير قيمة اإلقرار الكتايب ا         

لكرتوين حيمل توقيع إلالكرتونية بالربيد اإللكرتوين حيكى فيها املتهم واقعة الزنا وخاصة إذا كان هذا الربيد ا
  .، وما له من قيمة قانونية إثر ذلك 276املعىن
لإلجابة على ذلك ميكن القول أن مسألة إثبات جرم الزنا عن طريق الرسائل اإللكرتونية وملا هلذه        

ن قيمة قانونية يف اإلثبات، إنه الميكن إعتماد هذه الصورة يف اإلثبات وأساس ذلك عدم األخرية  م
كدليل إثبات، هذا من جهة ومن   اع إلعتماده.من ق 341وجودها ضمن احلاالت املنصوص عليها باملادة 

ة على ظافوهو احمل –جهة أخرى إذا نظرنا إىل الغاية من اشرتاط املشرع لوسائل إثبات خاصة دون غريها 
  .فإنه يتقرر معه القول بإستبعاد هذا النموذج من مسائل اإلثبات  - أواصر العالقة األسرية

إال انه ميكن أن يدفع بأن هذه الوسيلة مستجدة بتطور وسائل اإلتصال اإللكرتوين وعليه ميكن         
  .قدير و حبث مستقلوعليه تبقى هذه املسألة حمل ت.إعتمادها قياس على مسألة الرسائل املكتوبة

  
   :اإلثبات بطريقة اإلقرار القضائي - ج

لإلقرار أو اإلعرتاف أمهية كبرية يف جمال اإلثبات اجلنائي إذ أن اإلعرتاف الصادر من املتهم على   
نفسه يف جملس القضاء  إذا كان صادقا وصرحيا  ومستمدا من إجراءات صحيحة  فإنه يكون سيد األدلة 

عقيدة القاضي إقتناعا  وأدعاها إىل إصدار حكمه بإدانة املتهم، كما أن اإلعرتاف ما زال  وأقواها تأثريا  يف
دليال هاما يف الدعوى اجلنائية يتطلع إليه القاضي فهو دليل يطمئن القاضي  ويرضى ضمريه يف إجتاهه حنو 

  . 277اإلدانة
                                                                                                                                                         

استوجب نقض وإبطال القرار الوارد يف الرسائل إذ مل يشرتط حكم هذه املادة اعرتافا قطعيا بل يرتك للقاضي سلطة تقدير العبارات ، ومىت كان كذلك 
لة القضائية، ا، 41320رقم ، ملف 30/12/1986، غ ج،جملس أعلى  ؛ التسبيب واخلطأ يف تطبيق لقانون املطعون فيه تأسيسا على قصور يف

 .289الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، ص ،3 ددع ،1989

لعربية، محد، الدليل املادي ودوره يف اإلثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، دار النهضة اأمحد أبو القاسم أنظر، أ - 275
  .210بق، صحممد سيد حسن حممد، املرجع السا ؛560مصر، ص  ،1991

276
صوات أو نظام معاجلة ذي شكل إلكرتوين وامللحق أو أرقام أو رموز أو أوهو التوقيع املكون من حروف أو  :اإللكرتوين) اإلمضاء(التوقيع   - 

  .مون ما ارتبط بهاملرتبط منطقياً برسالة إلكرتونية وهلا طابع يسمح لتحديد هوية الشخص الذي وقعها ومتييزه عن غريه ويدل على موافقته على مض

 .211أنظر، حممد سيد حسن حممد، املرجع السابق، ص  -  277
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عضها، فهو تصريح يقوم به واإلقرار هو إعرتاف املتهم بصحة اإلامات املنسوبة إليه كلها أو ب
املتهم أثناء إستجوابه من طرف القاضي، وجيوز للقاضي أن يعترب اعرتاف الزوج أو الزوجة دليال كافيا على 

وميكن القول أن اإلعرتاف هو قول صادر عن املتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه . الزنا املنسوبة إليهما
  .278وهو بذلك يكون سيد األدلة

التعريف باإلعرتاف أنه يف جوهره تقرير موضوع الواقعة اجلرمية اليت أقيمت من أجلها  ويتضح من
دعوى احلق العام ونسبة هذه الواقعة إىل شخص هو نفسه من صدر اإلقرار عنه، مبا يرتتب عليه قيام 

  . 279مسؤوليته اجلزائية عنها
بد أن يتم أثناء املرافعات أمام إذ ال. 280وإذا كان اإلعرتاف أمام الشرطة القضائية فانه اليعتد به

احملكمة، وذلك بالتصرحيات اليت يديل ا املتهم وينسب فيها إىل نفسه القيام باألفعال املادية املكونة جلرمية 
واإلعرتاف أمام القضاء يشمل اإلعرتاف أمام قاضي التحقيق يف حمضر اإلستجواب األول حسب ما  .الزنا

يعد إقرار قضائيا " بأنه  1996جوان  26ث جاء يف قرارها الصادر بتاريخ ذهبت إليه احملكمة العليا حي
  .281"إعرتاف املتهمة أمام قاضى التحقيق يف حمضر اإلستجواب األول 

وبذلك يكون للقاضي اجلزائي كامل احلرية يف تقدير صحة وقيمة اإلعرتاف يف اإلثبات إذ للقاضي         
تهم مىت إطمأن إىل صحته واقتنع مبطابقته للحقيقة والواقع كما أن سلطة مطلقة يف أن يأخذ بإعرتاف امل

وهذا  282هلذا القاضى أن ال يأخذ باإلعرتاف إذا مل يطمئن إىل صدقه أو إذ ساوره الشك حول صحته
حددت أدلة ج اذمل تلزم القاضى باألخذ باإلعرتاف، إذ حددت أدلة .ا.من ق 213بالرجوع إىل نص املادة 

لة أمام احملكمة إلثبات جرمية الزنا، ومن بينها اإلعرتاف دون إلزام القاضى بقبوهلا، إذ يتعني اإلثبات املقبو 
  .283تقدير هذا الدليل أوال ألجل إدانة املتهم املقر جبرمه

                                                 
278

  .198ص  ،1997مصر،  ، العريب دار الفكر ئية يف التشريع املصري،امأمون حممد سالمة، اإلجراءات اجلز أنظر،  -  

279
 .215السابق، ص املرجع  أنظر، حممد سعيد منور، - 

التعترب " من قانون اإلجراءات اجلزائية 215نص املادة ؛ 129ص  ،2006، 3ط  القانون اجلزائي اخلاص، الوجيز يف أنظر، أحسن بوسقيعة ، - 280
 ."  اجلنح اإل مبجرد االستدالالت ما مل ينص القانون على خالف ذلك احملاضر والتقارير املثبتة للجنايات أو

281
الديوان الوطين لألشغال  ،4، ط 3، عدد . 2001لة القضائيةا ،120961رقم  ملف ،1996/ 26/06احملكمة العليا، غ أ ش،  أنظر، -

  .الرتبوية
282

  .221-222ص  أنظر، حممد سعيد منور، املرجع السابق، - 
 أين أنه شأاإلقرار القضائي ش"قانون العقوبات يف ضوء املمارسة القضائية، املرجع السابق،  ،، أحسن بوسقيعةضائي مشار إليه يفقجتهاد إ -  283
 12قرار  28837جنائي ملف. " من قانون اإلجراءات اجلزائية 213خيضع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع وفق مقتضيات املادة  إقرار

 ص ،رفة اجلنائيةـرارات الغـجمموعة ق ، 21440رقم،  ملف، 02/12/1980 ،قرار؛ 279 ص ،1دد ع ،1990، الة القضائية ،1984جوان
26 .  
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وهذا ما ميكن أن يعرب عنه باملرونة يف النصوص التشريعية بفتح اال للقاضي اجلزائي لتقدير أدلة         
  . ر لطبيعة اجلرم ومراكز األفراد فيهاإلثبات، نظ

أن اإلعرتاف يف املواد اجلنائية اليقيد القاضي وال يعفيه من البحث وراء أدلة أخرى وهو  ىوال خيف
ولتجنب الوقوع  .284يف باب الزنا اّدعى للريبة إذ قد يكون الباعث عليه احلصول على حكم بالطالق

تتوافر شروط يف اإلعرتاف لكي يعترب صحيحا ومنتجا ألثاره ضمن هذه احلاالت اليت تدعو للريبة جيب أن 
  :يف اإلقناع القضائي وهى وفق ما يلي

جيب أن يكون اإلعرتاف صادر من املتهم نفسه ، أما أقوال متهم يف الدعوى اجلنائية على متهم    - 1
د يف تلك الدعوى  آخر فال يعترب إعرتافا  بل جمرد إستدالل اليصح أن يكون سببا يف عدم مساع الشهو 

ومع ذلك فإن للمحكمة أن تقدر أقوال متهم على أخر فإن إقتنعت ذه األقوال أخذت منها كدليل عليه 
  .وذلك من غري أن تكون ملزمة  بتربيرها ملا أخذت به وتؤيدها بأدلة أخري

ن صادرا عن أي أن يكو . جيب أن يكون اإلعرتاف بعيدا عن أي إكراه مادي أو أديب مهما كان قدره -2
إرادة حرة ملتهم يتمتع بسالمة التمييز حيث انه ينبغي أن تكون إرادة املتهم حرة وقت اإلعرتاف فال عربة 

وكذلك ال يعتد بإعرتاف صادر عن متهم غري مميز كما لوكان  هذا املتهم . بإعرتاف ولو كان صادقا  بإكراه
ويقصد باإلدراك أوالتمييز لدى املتهم .العقلية جمنونا حىت ولو كان وقت إرتكاب اجلرمية متمتعا بقواه

املعرتف هي القدرة على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع أثارها وليس املقصود فهم ماهية التكييف 
  . القانوين للفعل فالشخص يسأل عن فعله ولو كان جيهل أن القانون يعاقب عليه

عة اإلجرامية ال على مالبساا املختلفة فتصريح كما جيب أن يكون اإلعرتاف منصبا على نفس الواق  -3
املتهم مثال بأنه كان موجودا يف مكان اجلرمية وقت وقوعها  ال يعد إعرتافا بإرتكاب جرمية الزنا وإن كان فيه 

  . ما يصح أن يعد جمرد دالئل  ال تكفى لإلدانة إال إذا عززا أدلة كافية
تهم على نفسه صرحيا ال لبس فيه وال غموض يف الواقعة جيب أن يكون اإلعرتاف الصادر من امل -4

اإلجرامية املسندة إليه، فالغموض يف األقوال اليت يدىل ا املتهم من حيث داللتها على إرتكابه اجلرمية  حمل 
  .اإلام املنسوب إليه  ينتفي فيها صفة اإلعرتاف باملعىن الدقيق  ألا حتمل أكثر من تأويل 

ن  اإلعرتاف الصادر من املتهم  على نفسه  يف جملس القضاء  وهو ما يسمى باإلعرتاف جيب أن يكو  -5
وقد جرى الرأي  على القول بأنه يكفى  ولو كان هو الدليل الوحيد يف الدعوى لتسبيب "   يالقضائ

ده حكم اإلدانة  ما دامت قد توافرت له شروطه  املطلوبة فاإلعرتاف الصادر أمام جملس القضاء هو وح
 . 285"الذي يصلح اإلكتفاء به واحلكم على املتهم بغري مساع شهود الواقعة

                                                 
284

 .109 صالد الرابع،  املرجع السابق، ،املالك عبد ينظر، جندأ -  

  .571، ص 1986، بريوت فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية،أنظر،  - 285
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وفق شروطه كاف يف إثبات جرمية الزنا حبيث  أن القاضي ال ميلك سلطة تقديرية يف  االعرتافوهذا        
ليت ختضع اإلقتناع به وبالتايل األخذ به من عدمه، وهذا خالفا للقاعدة العامة يف اإلجراءات اجلزائية  ا

اإلعرتاف شأنه كشأن " ج ، على أن .أ.من ق 213فتنص املادة .اإلعرتاف للسلطة التقديرية للقاضي 
  "   مجيع عناصر اإلثبات يرتك حلرية تقدير القاضي

إذن فهذه الوسائل اليت إشرتطها القانون إلثبات جرمية الزنا، مذكورة على سبيل احلصر فال جيوز         
وأما دور ممثل النيابة العامة يف إثبات  .وإال تعرض حكمه للطعن القياس عليها، فيها أو للقاضي التوسع

وقائع جرمية الزنا ال ينحصر فقط يف إثبات قيام الفعل وإسناده إىل املتهم أو املتهمني به، بل ميتّد أيضا إىل 
توفر وجود الشكوى قبل إثبات أّن املتهم متزوج، وأن زواجه قائم على أساس شرعي وقانوين، وإثبات 

  .286حتريك الدعوى وتسجيلها
وأمام التطور يف مظاهر احلياة وعامل اجلرمية ومسايرة أجهزة العدالة  يف جمال اإلثبات اجلنائي إال أنه         

هذا التقدم يف األساليب والتقنيات احلديثة اليت تستخدمها يف مكافحة اجلرمية  والكشف عن مرتكبيها، 
يثارالتساؤل . 287يف سبيل كشف السيطرة  على اجلرمية  واإلثبات اجلنائي ةأدلة اإلدانة والرباءوالسعي إىل 

الواردة بالفصل الرابع  حتت عنوان إعرتاض  288عن مدى إعتماد وسائل اإلثبات اإللكرتونية العلمية
م املتلبس ا من من اجلرائ ااملراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، يف إثبات جرمية الزنا بإعتباره

وبة بأشرطة فيديو ـاوى مصحـاص بشكـجهة، ومن جهة أخرى أنه كثريا ما حيدث وأن يتقدم بعض األشخ
مبعىن آخر، ماهي القيمة القانونية يف إعتماد   289هم تظهر وضعيات بإرتكاب جرم الزناـأو صور ألزواج

  لي األسرة ؟كدليل إثبات يف اجلرائم الواقعة ع  290ج.إ.من ق 5مكرر  65املادة 
  :ج واليت تنص على أنه.إ.من ق  5مكرر 65لإلجابة على ذلك يقتضى األمر إيراد نص املادة  

                                                 
286

  .73 - 72 املرجع السابق، ص، ...عبد العزيز سعد،  اجلرائم الواقعة أنظر،  - 
287

عتماد الوسائل العلمية لإلثبات من طرف القضاة لكي تكون العدالة قائمة إ من وجوب ىية للقانون اجلنائوهذا ما نادي به أنصار املدرسة الوضع- 
  .على أسس علمية

288
؛ 187، ص 2009بولني انطونيوس أيوب، احلماية القانونية للحياة الشخصية يف جمال املعلوماتية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، نظر، أ - 

مدى حجية احملررات اإللكرتونية يف اإلثبات، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة إستكماال ملتطلبات درجة املاجستري، جامعة النجاح إياد حممد عارف، 
   .  3-2، ص 2009الوطنية، فلسطني، 

وغرافية اليت يظهر فيها املتهمان ومها ، إذ أن الصورة الفوتالوقع دليال على التلبس بالزناأن الصور الفوتوغرافية تعترب يف " يرى بعض شراح القانون  - 289
 ." ولكن جيب على احملكمة أن تتأكد من سالمة الصورة عن طريق االستعانة بأهل خلربة .يرتكبان ذات الفعل  تنبئ بذاا عن سبق جود حالة التلبس

  .111ص ،1953 ية، القاهرة،صر دار النشر للجامعات امل، 1 ،ط1 عدىل عبد الباقي، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ج، أنظر
- 

290
املتضمن قانون اإلجراءات 1966يونيو  8املؤرخ يف  155- 66املعدل واملتمم لألمر رقم  .2006املؤرخ يف ديسمرب  22 -06القانون رقم  
  .اجلزائية
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اجلرمية االبتدائي يف جرائم املخدرات أو  إذ اقتضت ضرورات التحري يف اجلرمية املتلبس ا أو التحقيق"     
اجلة اآللية للمعطيات أو جرائم تبييض األموال املنظمة العابرة للحدود الوطنية أو اجلرائم املاسة بأنظمة املع

 صأو اإلرهاب أو اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، جيوز لوكيل اجلمهورية املخت
  :أن يأذن مبا يأيت

  .إعرتاض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية -  
، دون موافقة املعنيني من أجل التقاط و تثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه به وضع الرتتيبات التقنية - 

بصفة خاصة أو سرية، من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور 
  .لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خاص 

احملالت السكنية أو غريها ولو خارج يسمح اإلذن املسجل بغرض وضع الرتتيبات التقنية بالدخول إىل     
من هذا القانون وبغري علم ورضا األشخاص الذين هلم حق على تلك  47املواعيد احملددة يف املادة 

  .       األماكن
  .املختص ةتنفيذ تلك العمليات املأذون ا على هذا األساس حتت املراقبة املباشرة لوكيل اجلمهوري    
قضائي، تتم العمليات املذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وحتت مراقبته  يف حالة فتح حتقيق    

  ."املباشرة
قد أضاف مبوجب التعديل اجلديد مواد جديدة  فمن خالل قراءة نص املادة املذكورة نرى أن املشرع        

وت إذ تنص تتعلق بأحقية ضابط أو عون الشرطة القضائية  إعرتاض املراسالت وإلتقاط الصور والص
أحكام هذه املواد املستحدثة أنه يف حالة ضرورة التحري يف اجلرمية املتلبس ا، أو التحقيق اإلبتدائي يف 
اجلرائم املصنفة باخلطرية  جيوز لوكيل اجلمهورية أو لقاضى التحقيق حسب احلالة، أن يأذن لضابط أو 

االتصال السلكية والالسلكية، ووضع الرتتيبات  أعوان الشرطة القضائية بإعرتاض  املراسالت بواسطة وسائل
التقنية من أجل تسجيل املكاملات، والتقاط الصور ويسمح هذا اإلذن بالدخول إىل احملالت السكنية أو 

  291.غريها وحيت خارج املواعيد اليت يقرها القانون بغري علم أو حىت رضا األشخاص  املعنيني
رقابة املباشرة لصاحب اإلذن وكيل اجلمهورية أو قاضى التحقيق ويكون تنفيذ هذه املهمة حتت ال      

من الشكليات  7مكرر  65باإلضافة إىل  ما نصت عليه املادة  ، 5مكرر 65حسب احلالة املذكورة  باملادة 
اليت جيب أن يتضمنها اإلذن باالعرتاض وذلك بضرورة أن ينص فيه على كل العناصر اليت تسمح بالتعرف 

واجلرمية املربرة هلذا اإلجراء ومدته، . ت املطلوبة التقاطها واألماكن املقصودة سكنية أو غريهاعلى اإلتصاال
أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط الشكلية  4ملدة  اوجيب أن يكون هذا اإلذن مكتوبا وصاحل
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العدل مديرية الدراسات القانونية  ، وزارة 63بن كثري بن عيسى، اإلجراءات اخلاصة املطبقة على اإلجرام اخلطري، نشرة القضاة، ع أنظر،  - 
 .90ص  ،2003 والوثائق،
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رتتيبات التقنية ولتنفيذ عملية إعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات وإلتقاط الصور، ووضع ال. والزمنية
ميكن تسخري أي عون مؤهل لدى مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة باملواصالت السلكية 

 -عن طريق الوسائل العلمية -حيث يتطلب هذا اإلثبات .292والالسلكية للتكفل باجلوانب التقنية للعملية
فهذه .293وقت القاضي أو احملققمعرفة ودراية ال تتوافر لدى عضو السلطة، أو جتارب عملية ال يتسع هلا 

  .الشروط تعد من بني الضمانات اليت قررها املشرع يف حالة إعتمادها كوسائل إثبات
وعليه  ميكن القول كجواب لتساؤلنا أنه تنعدم  إمكانية اإلعمال واألخذ ذه الوسائل يف جمال         

تقاس على الرسائل واملستندات الصور  وال ميكن أن.294اإلثبات يف جرمية الزنا نظرا لطبيعتها اخلاصة
من  341كون الرسائل اليت تعنيها املادة   295الفوتوغرافية اليت تبني املتهم يف وضع ينبئ على إرتكاب الزنا

ع يشرتط مع داللتها على الفعل أن تكون حمررة من املتهم نفسه وهذا ما اليتوافق مع دليل الصور أو .ق
أن املشرع مل يشر إليها صراحة كون أن إعتماد هذه الوسائل يكون يف  وباإلضافة إىل.  مقاطع الفيديو

جمال  التحريات والتحقيق يف نوع معني من اجلرائم ذو طبيعة خاصة، وبالتايل الميكن القياس والتوسع يف 
انه  ج كوا حمددة يف جرائم معينة بنفس املادة، مبعىن.إ.من ق 5مكرر 65حالة التلبس املشار إليها باملادة 

من  5مكرر  65وص عليه باملادة ـحىت ولو طلب الزوج من ممثل النيابة العامة اإلستفادة من اإلذن املنص
بإعتبار أن هذه .ج إثر وجود شكوك حول ممارسة زوجه لفعل الزنا فإنه الحمالة سيواجه طلبه بالرفض.إ.ق

ج، وال تدخل .إ.من ق 5مكرر  65اإلجراءات تشمل حاالت التلبس الواردة على سبيل احلصر باملادة 
حالة الزنا ضمن هذه األوضاع، كون املشرع اجلزائري قرر هلا أدلة إثبات خاصة نظرا لطابعها اخلاص ضمن 

  .الذي  يستلزم ما حيفظ إستمرارية وجودها ودوامها نظام األسرة
ن احلرية الشخصية،  باإلضافة إىل حكمة أخرى وهي تقرير نوع من احلماية للمبادئ اليت تتفرع ع        

كمبدأ  عدم جواز ممارسة التجسس على خصوصيات اإلنسان من قبيل إتصاالته اهلاتفية املنزلية ومراسالته 
ألنه جيب .296الشخصية وغري ذلك من اخلصوصيات، كون ذلك  نتيجة طبيعية متممة للحرية الشخصية

ق الشرعية  واحلفاظ على احلريات، وصيانة أن يظل إستخدام الوسائل واألجهزة  املتطورة والتقنيات  يف نطا
حرمة األشخاص واملساكن وخصوصيات اإلنسان بصفة عامة، وبالتايل يتحقق مبدأ التوازن بني املصلحة 
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 .91 ص ،السابق ، املرجعكثري بن عيسىبن  أنظر،  -  

293
  .06 ، ص2املرجع السابق، ج عدىل عبد الباقي، أنظر،  - 

294
  .94 ، ص1995 القاهرة، دار النهضة العربية، ،3 ط شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ،أنظر، حممود جنيب حسىن - 

295
  .59صاملرجع السابق،  ،...اجلرائم هىب،دأنظر، ادوار غاىل ال - 

296
 ص ،1987 ، دار النهضة العربية، مصر،1 ط احلقيقة بني الفلسفة العامة واإلسالمية وفلسفة اإلثبات اجلنائي، ،أنظر، هاليل عبد اإلله أمحد -  

،  2دد ع ة،ـة واجلنائيـجتماعيإلوث اـاملركز القومي للبح ،الة اجلنائية القومية ،حسن صادق املرصفاوي، قوة اإلعرتاف يف اإلثبات اجلنائي ؛764
  .60 ص، 1996اجلمهورية العربية املتحدة، 
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العامة يف إثبات اجلرمية ونسبتها إىل مرتكبيها وبلوغ احلقيقة وعقاب اجلـاين، وحفظ حقوق املضرور من 
ة اخلاصة باحلفاظ على حرية األشخاص من خالل وضع الضمانات إلجراء مة و اتمع ومحاية املصلحـاجلري

  .خاصة يف مسائل األسرة297اإلثبات اجلنائى
إجتهاد قضائي يتبني من خالله نظرة القضاء هلذه املسألة من خالل معاجلته هلا،   أيومل نعثر على         

ستبعاد حتقق أمر الدفع بإثبات جرائم الزنا كون هذا اإلجراء مستحدث يف القانون اجلزائي، وعليه ال ميكن إ
  .ج.أ.من ق 5مكرر  65 مستقبال عن طريق الوسائل املقررة مبوجب نص املادة

نفس التساؤل فيما يتعلق بدليل اإلثبات يف جرمية ترك مقر األسرة نظر لطابعها اخلاص،  روال يثا        
  .وهو وفق ما يلي ضمن العنصر الثاين

  :ترك مقر األسرة بات في جريمةدليل اإلث :ثانيا
لكي تعترب جرمية ترك مقر األسرة جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات، فالبد أن تتوافر على عناصر         

املذكورة على سبيل احلصر، من شرط تقدمي الشكوى وقيام العالقة الزوجية ووجود أبناء وتوافر عنصر  اقيامه
وفق ماسبق بيانه . 298لي عن اإللتزامات الزوجية دون سبب جديالرتك ملدة أكثر من شهرين والتخ

من هذه العناصر فهو كاف إلزالة الصبغة اجلرمية عن  بالفصل األول، و إن ختلف عنصر واحد أو أكثر
  .    وقائع ترك مقر األسرة و التخلي عن اإللتزامات الزوجية، مما جيعل  املتهم بريئا 

للمحكمة إدانة الزوج املشتكي منه، إذا رأت أّن كافة العناصر اجلرمية متوفرة، ومبفهوم املخالفة فإن         
لكن من األفضل هلا أن حتكم عليه بعقوبة بسيطة  خمففة، أو أن حتكم عليه بعقوبة بدنية مع وقف التنفيذ 

تبني هلا كلما تبني هلا أن ذلك يساعد على بعث نوع من األمل لضمان استمرارية حياة األسرة،  أو كلما 
من الوقائع أن العقاب املخفف  أو املوقوف التنفيذ من شأنه أن يساهم يف إعادة بناء قواعد األسرة على 

  .299أساس احملبة و الّتعاون
أدلة على ترك مقر الزوجية، و  والبد أن نشري يف هذا الصدد إىل أّن أدلة إثبات مرور مّدة شهرين         

عائلية، إّمنا يقع على عاتق الّزوجة الشاكية بالتعاون مع وكيل اجلمهورية، إثبات التخلي عن اإللتزامات ال
حبيث لو عجزت الشاكية عن إثبات مرور أكثر من شهرين على ترك . وذلك بكل وسائل اإلثبات القانونية

 فإّن شكواها سوف مقر الّزوجية، أو عجزت عن إثبات كون الّزوج قد ختلى خالل هذه املدة عن التزاماته،
ال تقبل، وأّن الوقائع املشتكي بسببها سوف ال تكّون أيّة جرمية، مما ينتفي معه املسؤولية اجلزائية، و يقع 
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سامي صادق املال، ؛ 2ص  ،2008 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية،اجلنائيأنظر، حممد حممد عنب، إستخدام التكنولوجيا احلديث يف اإلثبات  - 
  .113  ص ،1986،املطبعة العاملية، مصر  ،3 ط هم،عرتاف املتإ

 . املذكرة هذهمن الفصل الثاين من  102 والصفحة 45و 41املطلب الثاين من الفصل األول صفحة  أنظر،  -  298
299

  .15 ، صالسابق املرجع ؛...اجلرائم الواقعة عزيز سعد،عبد ال أنظر، -   
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وهو خالف ذلك يف جرمية اإلمتناع عن .عن مقر األسرة ةنفس احلكم  على الزوج يف حالة ختلى الزوج
  .تسديد النفقة

  :قةعدم تسديد النففي جريمة  دليل إثبات اإلمتناع :ثالثا

دفع النفقة احملكوم ا للزوج ع على أن اإلمتناع عن .من ق 331إفرتض املشرع  بنص املادة         
الزوجة أو لألصول أو الفروع أنه إمتناع متعمد وبالتايل يقع على املتهم إثبات عكس ذلك وليس على أو 

لإلثبات يف قانون اإلجراءات اجلزائية وهذا خالفا للقواعد العامة .النيابة العامة إثبات توفر عنصر هذا العمد
وهذا ما أشرنا إىل تفصيله بالفصل .  300اليت توجب على ممثل النيابة العامة إثبات عناصر الفعل ارم

  .  301األول
إذ قد يصدر حكم عن جهات القضاء الوطين أو األجنيب حائزا لقوة الشيء املقضي فيه، ومع         

مل يصدر ضّده أي حكم، أو أن احلكم الصادر ضده مل يبلغ إليه، أو أنه مل ذلك يزعم احملكوم عليه بأنه 
  .وسبب ذلك هو حماولته اإلفالت من العقاب. ميتنع عن تسديد املبالغ احملكوم ا عليه

لكن رغم ذلك ميكن إثبات عكس أقواله، وتسليط العقاب عليه، ويتحقق ذلك بوجود ثالث أمور         
  :يحّددها القانون، وه

لكن قول أن . ـ وجود نسخة من حكم قضائي وطين أو أجنيب حائزا لقوة الشيء املقضي فيه         
النفقة تأخذ احلكم احلائز لقوة الشيء املقضي فيه، هو حكم ليس ائي، بل ميكن إعادة النظر فيه عند 

أفريل   23العليا يف  الضرورة وذلك بعد مضي سنة من تاريخ صدور احلكم، وهذا ما ذهبت إليه احملكمة
وال جيوز الطعن . من املقرر قانونا أنه جيوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من احلكم: " بأنه 1996

ومن مث فإن . حبجية الشيء املقضي فيه تبعا للمستجدات اليت تطرأ على املعيشة و النفقات بصفة عامة
  .يف حملهالقرار املطعون فيه خبرق القانون ليس  علىالنعي 

  
تطالب فيها تعديل احلكم  1993وملا كان ثابتا ـ يف قضية احلال ـ أّن الطاعنة رفعت دعوى يف سنة     

ومراجعة مبالغ النفقة اليت أصبحت ال تكفي حاجيات أوالدها مبا فيها  1988سبتمرب  27الصادر يف 
ومىت كان  . ة طبقوا صحيح القانونفإّن بقضائهم بتعديل النفق. مصاريف املعيشة واملدرسة وأجرة الّسكن

   302."كذلك استوجب رفض الطّعن

                                                 
  .26املرجع السابق، ص  ؛...عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة  أنظر، - 300
301

 .من الفصل األول هلذه املذكرة41و 40و 24-27أنظر، الصفحات -  

302
   . 89 ،  ص2 ، عدد1997 ،، الة القضائية136604لف رقم ، م23/04/1996أنظر، احملكمة العليا،  - 
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ـ وجود حمضر تبليغ هذا احلكم إليه تبليغا رمسيا صحيحا، وهذا ما ذهبت إليه املمارسات القضائية        
ع احلكم .ق 331ان مؤدى نص املادة ـإذا ك" أنه 1982نوفمرب 23حيث جاء يف قرار الس األعلى بتاريخ 

باحلبس والغرامة على كل من إمتنع عمدا وملدة جتاوز شهرين عن دفع النفقة احملكوم ا عليه قضاء جزائيا 
لصاحل من حكم هلم ا، فإنه يشرتط للمتابعة اجلزائية ذا اجلرم أن يكون احملكوم عليه قد بـُّلغ قانونا 

 .303"ناحلكم القاضي بالنفقة، وأن القضاء خبالف ذلك يعد خطأ يف تطبيق القانو 

متناع حمرر من العون املكلف بالتنفيذ مؤرخ وموقع،  حيث إعتربت احملكمة العليا أن إـ وجود حمضر         
عدم وجود خمضر اإلمتناع عن التنفيذ ضمن امللف يؤدى إىل بطالن املتابعة على أساس جنحة عدم تسديد 

لنقض القرار الذي أدان املتهم جبنحة عدم يتعرض ل" بأن 2000نوفمرب  18النفقة وهذا  يف قرارها املؤرخ يف 
تسديد النفقة دون أن يكون ضمن أوراق ملف الدعوى حمضر اإللزام بالدفع وعدم اإلمتثال ملا قضى 

   304"به

وعليه، فإذا توفرت هذه األمور الثالثة، فإا تشكل دليل إثبات االمتناع عن دفع النفقة املقررة قضاء، 
وهذا ما قضت به احملكمة . 305كم عليه وفقا ملا هو منصوص عليه يف القانونوتستوجب إدانة املتهم، واحل

تقتضى جنحة عدم تسديد النفقة املقررة قضاء توافر " حيث جاء يف قرارها   1996جوان  30العليا يف
  : الشروط اآليت بياا اليت يتعني إبرازها يف قرار اإلدانة

  .اء نفقة معينة للزوج أو األصول أو الفروعـ وجود سند قضائي يقضي بأد                
 .ـ أن يكون السند القضائي قابال للتنفيذ                

  .ـ القيام بإجراءات التنفيذ                
ـ أن ميتنع احملكوم عليه عن دفع كامل النفقة املقررة قضاء ملستحقها ملدة تفوق                 

   306."الشهرين
خالل تناولنا بالدراسة أدلة اإلثبات يف اجلرائم املاسة بنظام األسرة كأخر عنصر ضمن إذن فمن       

وخنرج خبالصة شاملة . الفصل الثاين نكون قد وصلنا إىل اإلملام جبميع عناصر املوضوع وفق حطة الدراسة
       . ملا انطوى عليه الفصل الثاين من دراستنا 
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دار ، القانوين لألسرةلدليل انبيل صقر،  أمحد لعور،، نشرة قضاة، مقتبس عن 23194ملف رقم  ، 23/11/1982، جملس أعلىأنظر،  -  
 .198ص  ،2007 اهلدى اجلزائر،

  .364ص   ،1دد ع ، 2001 الة قضائية،. 229680قم ، ملف ر 18/11/2000 ، غ ج م،لياعال احملكمةانظر،  -  304

  .28 - 27املرجع السابق، ص  ،...اجلرائم الواقعة العزيز سعد، أنظر، عبد -  305
306

غري منشور، مقتبس عن أحسن بوسقيعة ،قانون العقوبات يف ، 132862قم، ر ، قرار 30/06/1996، غ ج م، لياعالاحملكمة نظر، أ -  
  . 128، املرجع السابق، ص ...ضوء
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ق نظرة املشرع اجلزائري يف تناوله للحماية اجلنائية للعالقات وف مجيعه، تقدم مما البحث فخالصة    
مبا  جتماعيإلاة هذا الكائن يوخصوص ةاألسرية من خالل اجلانب اإلجرائي خاصة، جند أنه قد راعى طبيع

حيفظ دوامه ألجل أداء وظيفته، وفيما يتعلق جبانب القصور يف اال التشريعي، فان طبيعة النظام داخل 
قتضى إعطاء هذه لصورة ، أي أن هذا الوضع هو وضع كاشف لذلك وليس مقرر له، مما يتحتم األسرة ا

واالهتمام   ةجتماعي لألسرة وإعطاء دور الرعايإلالنسق ا ةمعه وجوب وضع آليات إجرائية تتناسب وطبيع
رار يف باألسرة ومشكالا  ملؤسسات أخرى أكثر فاعلية مبا يتحقق معه نوع من االطمئنان واالستق

العالقات األسرية أمام قصور النصوص التشريعية وعدم إنطباق إجراءات املتابعة اجلزائية على طبيعة النظام 
  .  الذي حيكم عالقات  وخمرجات هذا النظام 
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لقد أوىل املشرع اجلزائري عناية خاصة باألسرة  من خالل النصوص العقابية واإلجرامية اليت أوردها 
وهذا ما يعكس مكانة الردع . يف تقنني العقوبات وتقنيني اإلجراءات اجلزائية، وكذا تقنيني احلالة املدنية 

سياسة جنائية تنوعت بني الصرامة رع قد اتبع املشو  .والوقاية لدى املشرع اجلزائري يف محاية نظام األسرة
ومن ؛ سلطة على مرتكبيهابنظام األسرة ويشدد العقوبات املجيرم األفعال املاسة  ،فهو من جهة. واملرونة

نفكاك ويقدمها على مصلحة اتمع يف إلع واجهة أخرى يراعي مصلحة األسرة يف محاية كياا من التصدّ 
  .قتصاص من اجلاين إلا
على الرغم من أننا نتفق مع الرأي الذي يقول بأن القانون وحده و  ،دراستنا للموضوعومن خالل    

غري كاف لتغيري السلوك اإلنساين ومنع وقوع العنف األسري، إال إننا نؤمن بأن وجود القانون الذي جيرم 
العقاب وإن مل من  العنف األسري ويضع التدابري اإلحرتازية للوقاية منه والتصدي له وملرتكبيه وعدم إفالم

ينفذ حبذافريه هو خطوة إىل األمام وضرورة ملحة يف ظل ما هو سائد من ثقافة جمتمعية تربر العديد من 
وقيم تطالب الضحية بقبول ما يقع عليها من عنف وظلم يف سبيل احلفاظ على  جرائم األسرة حاالت 

رقون م ال ميارسون حقًا مكتسبًا بل هم خيوحىت يعلم مرتكيب جرائم العنف األسري أ. ستقرار عائلتهاإ
  .لة و العقابءالقانون وأم معرضون للمسا

عدالة هي الف العدالة وتكون صورة هلا، وهذه السياسة اجلنائية اليت يتبعها املشرع تبىن عليها أحكام
حتقيق  أن مسالة يربز لنا لكن الواقع  احللم الذي يتوخى اجلميع حتقيقه يف كل اتمعات منذ بدء اخلليقة

جتهادات بشرية خيالطها إليست مطلقة وستظل نسبية ما ظلت التشريعات  العدالة وفق فلسفة املشرع 
حكمنا التنظيم القانوين فستظل هناك ثغرات قانونية مل أومهما ، اخلطأ ويعرتيها النقص مع تقدم الزمن

وما دام مسعى اجلميع يف كل  ؛اليومية خلقتها املمارسة احلياتية أويبلغها فكر املشرع وقت التشريع 
ن تعقب تلك الثغرات اليت يعرب منها امللتفون على إف ،واإلنصافاتمعات هو حتقيق املزيد من العدل 

 .على كل مشتغل بالقانون واجباً  أمراً احللول املناسبة هلا يصبح  وإجياد إبرازهاالقوانني وحماولة 

بعض املسائل واألفعال املاسة بنظام األسرة سواء من حيث لذا يبقى سكوت املشرع اجلزائري عن 
. ضوحالتجرمي أو العقاب حمل جدل وإستفسار يستدعي تدخل املشرع لتحديد موقفه منها بصراحة وو 

لة التغيري اجلنسي، والتلقيح اإلصطناعي وكذا اإلثبات بالبصمة أمسلم، ومسكمسألة زواج املسلمة بغري 
  .الوراثية
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اجلرائم الواقعة على نظام بتنظيم وجترمي  ة النظر يف السياسة العقابية  اخلاصةلذلك وجب إعاد
بشكل عام، إذ البد أن يكون هناك قانون خاص يعاجل العنف األسري بشكل يتالئم مع الطبيعة األسرة 

طابع  اجلرمية لتلك األفعال وتكون العقوبات الرادعة مالئمة و متناسبة معها وتتضمن أوامر وإجراءات ذات
من عاجلة أفضل للحاالت والضحايا واملدانني أيضًا مجتماعي بشكل ميكن معه حتقيق محاية أفضل و إ

 إحرتازية وقائية وتدابريختاذ جمموعة من التدابري، إعتماد وتعزيز فكرة احلماية اجلنائية لألسرة وذلك  بإحيث 
طريقة التبليغ عنه ومحاية ضحاياه أثناء وبعد متنع أو حتد من وقوعه، وآليات إجرائية سليمة وعملية تتعلق ب

كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة وعقوبات خمتلفة تتناسب مع مفهوم اجلرمية .اإلجراءات القضائية
وطبيعتها وحتقق مفهوم العقوبة واإلصالح، حيث قانون العقوبات ينص على عقوبة احلبس والغرامة فقط، 

  .ن اجلرائمهلذا النوع موهي غري كافية للتصدي 
من منطلق الوقاية، وإعادة  الواقعة على نظام األسرةجيب أن يتعامل القانون مع جرائم  أي أنه

نصوصا وأن يتضمن . جتماعية إىل جانب كوا أعمال جمرمة تستوجب العقابإ التأهيل باعتبارها ظاهرة
ألساس كالتوعية بعمليات اجلرمية من ايف وقوع الاحلد من  إيل ذات أحكام إحرتازية وإصالحية دف

جتماعية إلحيث ينبغي أن تم األسرة وغريها من املؤسسات ا ،جتماعيإلجتماعية والتطبيع اإلالتنشئة ا
اجلرائم ذات وعي أفراد األسرة خبطورة  ،ويدخل يف إطار الوقاية زيادة.بتنشئة الفرد وتربيته تربية سوية متوازنة 

و املعلومات اليت تؤدي إىل تطوير إطارهم املرجعي و خمزوم املعريف  وتزويدهم باملعارف الطبيعة األسرية
  . بشكل إجيايب بعيدا عن مظاهر العنف والعدوان
لتأهيل أفراد األسرة للقضاء على العنف األسري ويشمل  اكما جيب أن يتضمن القانون أحكام

دف الوقاية من أسباب العنف األسري ذلك تقدمي املساعدة اإلجتماعية والنفسية والرتبوية والقانونية هلم 
جتماعي املهين إلتوظيف أساليب العمل ا من خالل.مث إعادة التأهيل واملساعدة بعد وقوع حالة العنف

وإجراء الدراسات  ئم األسرةجراجتماعية تكون مهمتها النظر يف حوادث إلوإنشاء مكاتب للخدمة ا
   . الالزمة واملتابعة املستمرة وتعطي هلا صالحيات الضبط القضائي

مبفاهيم ذيبية وإصالحية دف إىل إصالح اجلاين ومتكينه العودة إىل األسرة  عتماد نصوصإباإلضافة إىل 
ستمرار إو  ة جرائم  األسر وأمهية هذا األمر تتعلق بطبيعة العالقة اليت تربط اجلاين واين عليه يف. ضد العنف

أو الزوجة  بأبنائهاتلك العالقة يف أغلب احلاالت حىت بعد إيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبيها كعالقة األم 



  خـاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 184

رادعة تضمن عدم إفالت مرتكيب جرائم العنف األسري من العقاب حتت أي مربر أو  نصوصا ً بزوجها، و 
  .سبب

تب محاية كاملة لضحايا العنف ومحايتهم من التعرض ير  فإن القانون جيب أن ،إىل جانب ذلك
ملزيد من العنف بسبب التبليغ، إذ أننا ال نتوقع خرياً عندما يقرر األبناء أو الزوجة ممارسة حقهم والتبليغ عن 

وكثرياً ما  .سلبية مضاعفة على الضحايا احيث يكون للعنف يف هذه احلالة آثار . ما يتعرضون له من عنف
الضحايا هلذا النوع من العنف متكرراً حبيث يصبحون أسرى له؛ وأسلوب تعامل ال يقف عند يكون تعرض 

حد أو وضع معني بسبب وجود هؤالء األفراد يف إطار العالقة األسرية و بسبب فروق السن واجلنس بني 
  .لآلخر و اإلجتماعية أفرادها أو بسبب حاجة وتبعية بعضهم اإلقتصادية 

بتعاده عن إضرورية هي جنائيا يتسم بسمات  قانون محاية األسرة عتماد إأي جيب أن نصل إىل 
أي موروث يعطي أو يساهم يف إضفاء أي شكل من أشكال املشروعية أو حىت القبول ألي شكل من 

ملرجعية الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان على انف األسري، وجيب أن يستند مثل هذا القانون أشكال الع
تفاقية إواألعراف اخلاصة مبناهضة كافة أشكال العنف و خاصة  تفاقياتإلوله بعضه البعض جتا لتزامامإو 

تفاقية حقوق إملناهضة العنف ضد النساء و  العامليمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، واإلعالن 
  .الطفل

فعال اليت قادرًا على توصيف األ هلذا النوع من اجلرائموجيب أن يكون القانون املعين بالتصدي 
  .وجترمه اأسري اتشكل عنف
الدين اإلسالمي احلنيف اليت تؤكد على نبذ  ملبادئترسيخ وتعميق فهم أفراد األسرة  ضافة إىل إلبا

قـَْوٌل مْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة  "طالقا من قوله تعاىل إنسالمى وهو العدل إليف إطار حتقيق مقاصد الفكر ا العدوان
ٌر من َصَدَقٍة يَـ  فَِبَما َرْمحٍَة مَن اللِه لِنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت َفظا  "وقوله تعاىل .  "ْتبَـُعَها أًَذى َواللُه َغِين َحِليمٌ َخيـْ

ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمتَ  كْل َعَلى اللِه  فـَتَـَو َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
َوَقَضى رَبَك َأال تـَْعُبُدوْا ِإال إِياُه َوبِاْلَواِلَدْيِن  "يف حسن معاملة الوالدين  تعاىل وقوله".ِإن اللَه حيُِب اْلُمتَـوَكِلَني 

ُلَغن ِعنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا أَْو ِكالُمهَا َفالَ تـَُقل  َُما قـَْوًال َكرِميًاِإْحَسانًا ِإما يـَبـْ َهْرُمهَا َوُقل هل َواْخِفْض .هلَُما ُأف َوَال تـَنـْ
  ."َما َكَما رَبـَياِين َصِغريًا َهلَُما َجَناَح الذل ِمَن الرْمحَِة َوُقل رب اْرَمحْهُ 

يف تأكيد هذا املبدأ  علىوهناك العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت حرصت 
  .العالقات اإلنسانية بشكل عام ويف العالقات األسرية على وجه اخلصوص
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بشكل عام ال اجلرائم الواقعة على نظام األسرة بتنظيم وجترمي  أن وجود قانون خاص  منه خنلص و 
،  مما كتملإ وة مهماوحده ال يصنع األسرة القدّ  ألن القانون كفي للحد من العنف األسري أو معاجلتهي

بصفة مستمرة على  هتمام مؤسسات الدولة واتمع باألسرة، والسهر على حفظ كيااإضرورة  يقتضي
 العدلتغيري األمناط القانونية والتشريعات الراهنة بشكل حيقق مبدأ  يف أساس حتقيق حاجتنا املتمثلة 

ويلقي  اوملح اضروري ار أم هذا التغيري الذي  أصبح  .واملساواة اإلجتماعية بني كافة أفراد وفئات اتمع
من أجل وضع خطة متكاملة يف سبيل إجياد أسرة وجمتمع ينبذ  األسرة مبسؤوليته على كافة املهتمني بقضايا 

وهذا ما سيكون  .يف ظل حقوق اإلنسان  العنف ويف سبيل أن يكون قادراً على التصدي له والتخلص منه
  .موضوع دراستنا املستقبلية
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 ا�ط0� ا���ث ا����+ -�ن ھ	دف ر!��	+ وھ	و ��	�ن '��	3 ا��,	رع ا��زا!	+ '	+ ����	
�0��#وا��ر� ا�روا�ط �%.  

   .�ما����!�، ا��رة ، ا�روا�ط ا��ر�، ا��0��ت ، ���ن ، �ظ ا�����  :ا�����ت ا�����#3

Résumé  

 Le phénomène des crimes au sein de la famille est une sortie négative la 

plus évidente. On le trouve dans toutes les sociétés humaines quelque soit leurs 

cultures et leurs conditions. C’est une menace pour la structure familiale et de la 

cohésion sociale. 

 Pour combattre cette violence et le déchirement des membres de la 

famille, le législateur algérien n’avait pour but que la préservation des liens 

familiaux, et pour aboutir à cet effet, il a entrepris une philosophie appropriée. 

    : Mots clés  

Protection pénale, institution famille, les liens familiaux, relations familiales, une 

entité, institution. 

 

Summary 

 Now days, crimes that touch the family system are considered as well-

known phenomena that have a negative effect on human society with its 

different culture and social structure, which threaten the family entity and 

social security as result of the spread of wrong concepts, that relay essentially 

on violence and harm as being the right solution for from any appropriate way 

that should be followed.  

 These latter is the stepping stone for accurate research under a main 

goal which is to clarify the Algerian legislator's philosophy in the protection of 

the family relation ships and its links. 

Key words: 

Criminal Protection, family, family links, family relationships, entity, institution.    



  

  


