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 وتقديرشكر 

لَىاستجبثخىالطبئعن،ىّالصاحىّالسامىىاحودىهىزةىالعبمنىحودٍىمدىالشبكسٗيىًّستج٘ت
علٔىس٘دًبىّقدّتٌبىّشف٘عٌبىحودىثيىعجدىاهىإهبمىخرىأهخىأخسجتىللٌبض،ىّعلٔىآلَى

ىدٗيٌالط٘جنىالطبُسٗيىأمعن،ىّم٘عىاأًج٘بءىّامسسلنىّهيىتجعِنىثأحسبىىإىىْٗمىال
هصداقبىلقْلَىتعبىىثعدىثسنىاهىالسميىالسح٘نَىًىّْإڋذڍىتډأډذډڌىْىزْثُڌكڊنْىلډئِيىشْكډسْتڊنْىلډأډشڋٗدًْډڌكڊنْىّْلډئِيى

ى7ٌكډفډسْتڊنْىإڋىْڌىعْرډاثڋٖىلډشْدِٗدًٌِىسْزحىاثساُ٘نىاٙٗخى
شكسٕىىفبحودىّالشكسىهىمداىكثراىعلٔىمبمىُراىالعولىامتْاضع،ىكوبىأتْجَىخبلص

الدكتْزَىتشْازىج٘اي،ىالرٕىشسفيىثقجْلَىاإشسافىىّعسفبًٖىإىىأستبذٕىالفبضلىاأستبذ
علٔىُرٍىاأطسّحخىّسبعدًٖىثتْجِ٘بتَىالق٘وخىًّصبئحَىالٌرحىط٘لخىفرحىالجحث،ىفلَىهيىكلى

ىخر،ىّدامىذخساىللْطيىّالعلنٌالشكس،ىّجصاٍىاهىعٌبىكلى
كوبىأتْجَىثبلشكسىاجصٗلىاأسبترحىاأفبضلىأعضبءىجٌخىامٌبقشخىلقجْهنىهٌبقشخىُراىالعولى

ىامتْاضعٌ
ىّكلىهيىسبعدًٖىيىإجبشىُراىالعولىهيىقسٗتىأّىهيىثع٘دٌ
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قا:    لقد كرم اه سبحانه وتعا اإ    ، وم  1 آَدمَ  َوَلَقْد َكرْمَا َبِن ناا  ن  سارر اخلوقاا  
ر  ني وسط اجتماذا التكرم أ  اه نز وجل خوق اإناا  ككار  حي اجتماني يعيش  مظا

تاجق   عوهم  ذا القسط نااا  وروابط بن اإناا  وأخيه اإناا   شأ   يه ويتأثر به، وت يؤثر 
قص  ر ال  إناا . بن آدم بل يعد تكرم لإ بعضهم البعض، دو  أ  يعتر ذلك مظهر م  مظا

خر ا تظهر اناانيته إا   ذا القسط م  ن وسط اجتماني و ضقء ما إطارهذا ا ااا . ياقد 
ي جزء م  الغاية العقاردية الكرى   ذ الغاية ااجتمانية ال  عا    وما اقله ت إطاروم  أجل 

ه حقاء تله زوج وخوق-الاامنويه-خوق اه سبحانه وتعا آدم  .2خوقت اج  واإنس إا ليعبدو  
ذا الرجل وتوك سرة الصغرة الواخرأة أادم أسرة بش تكقنت م   ذ ا ة رية نوى مر التاريخ وكانت  ب

و ال كقنت اج ذ ذلك اين ا رضإ أ  يرث تمعا  اإناانية م  ا. وم  نويه اه ا
حقاد  اوقب        غيار وا ا احبة والرابط والاام ح دخوت ا و ياقد سرة ا وظوت ا

ا وواعت أو: جرمة ات راد سرة بن ولدي آدم حيث اتل اابيلبعض أ  ل  تاريخ البشرية داخل ا
سرة سقية و  ذ ا إذا كانت  تمع،  ي  ساسية  قاة ا سرة تعد ال ا ابيل.  ة ومتماسكة  سويمأخا 

ى كا  لذلك أثر نوى اجتمع ونو  ،كانت مفككة ومتصدنة وغر مرابطة  وإذاكا  اجتمع كذلك.
ما تقد ارها م  استقرار نفاي وناطفي ومادي م  شأنه أ  يشيع  مدى ترابطه.  ب سرة  مه ا

ية وااجتمانية واحرام القانق  أكثر تقبا،  عل نموية غرس القيم الثقا ة، و م  والطمأني نفقسهم ا
م ماتقبا نوى مقاجهة اخقاا والصعاب ال تعرض حياهم مر الذي يااند  .3ا

احية الوغقية ونظرا خا لأس      ها م  ال ا أ  نعر اء اجتمع وجب نوي ام  ب رة م  دور 
احية الوغقية كومة مشتقة م  الفعل  سرة م  ال ا انا ويعن القيد  ويقا: أ أسر،وااصطاحية.  سر 

سر شدة اخوق، يقا: شد اه أسر   هق أسر. وا ، وأسر البق: أسراً  احتبس  أسرا أو إساراً  ايد
اإناا  ا 4حكم خوقهأ تمي هم،  سرة  الوغة مانة الرجل الذي يتققى هم و اخقصقد با  .

                                                           

 .07سقرة اإسراء، اآية رام  -1
 .65سقرة الذاريا ، اآية رام  -2
، كوية ايققق، جامعة نن مس، ه أنظر، -3 ارية لأسرة، رسالة دكتقرا  .83-83، ص 6775اء رزيقي نوي، ايماية اج
 .45، ص 4331تار الصحاح لإمام الرازي، دار الكتب العومية، برو ، أنظر،  - 4



2 

 

عه إا  عه  إذايكق  نزيزا  م تم ه  ص سرة تعن كذلك الققة والشدة، ولذلك 1كا   أسرة  . وا
هم درن سرة يشد بعضهم أزر بعض، ويعتر كل م أنضاء ا خر اتفار بأها الدرع ايصن،   . 2ل

ها بعض نوماء اإجتماع بأها رابطة اجتمانية تتأل م  زوج      يعر احية ااصطاحية  أما م  ال
جداد  راد آخري  كا يث تضم أ سرة أكر م  ذلك  وزوجة وأطفاهما أو بدو  أطفا:، واد تكق  ا

اارب نوى أ  يكقنقا مشركن  معيشة واحدة مع الز  حفاد وبعض ا طفوا . 3ا:وج والزوجة وا
دوا بروابط الزواج والقرابة أو بروابط التبن،  راد ا مع اانق  ب جانب آخر إ تعريفها بأها  ويذ
ز: واحد، ويتفانوق  تفانا متبادا مع بعضهم البعض  م  الغالب يشاركق  بعضهم بعضا  م و

ديدا دايقا وتدنمها ددة  دوار اجتمانية  ة نامة طبقا   .4ثقا
سرة نوى كل وحدة اجتمانية مكقنة      ب جانب ثالث إ أبعد م  ذلك حيث يطوق لفط ا ويذ

زليا، سقاء انطق   فاها استقاا ااتصاديا م شلاص تكفل ل مقنة م  ا م  شلص واحد أو 
قط، وسقاء كانت ت صر الرجا:  بطهم ر ذ اجمقنة نوى وجقد نااء وأطفا: أو ااتصر  نوى ن

ذ الرابطة هم  ا أو م تك  بي دد ا اجتمع و رد ماتقل  معيشته 5ارابة يقر . ونوى ذلك يعتر كل 
طبق التعري أيضا نوى  زلية واحدة، وي صدااء الذي  يعيشق  نيشة م مقنة ا أسرة، وكذلك 

طفا: ذا اا6اخؤساا  ااجتمانية ال ترنى مئا  ا سرة لدى  مفهقم ا ا يتاع ليشمل . 
طفا:، معيشة رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة،  انب الصقرة الطبيعية ها اخكقنة م  الزوج والزوجة وا
ذ اجمانة  ذ العااة، بشرط أ  تكفل  ا اجتمع أو م تقجد مثل  هما نااة يقر سقاء وجد  بي

زليا.  استقاا ااتصاديا م

                                                           

ية، أكادمية الشرطة اخوكية،  أنظر أبق سرحا  تغريد، -1 م وة الدراسا  ا سرة،  طفا: م  داخل ا اإيذاء اجادي القااع نوى ا
 .450، ص6775، 0نما  اجود الثالث، ندد 

شر والتقزيع، أنظر، سهيو - 2 سرة اخاومة، الدار الاعقدية لو اء ا ا. 40، ص 4306ة زي  العابدي ، ب  وما بعد
ظقر اخدمة ااجتمانية، اخكتب اجامعي ايديث،  -3 سرة والطفقلة م  م خزيد م  التفصيل أنظر، جابر نقض الايد، ا

درية،   .87، ص 6774ااسك
سرة -4 رة،  أنظر، زيدا  نبد البااي، ا هضة اخصرية، القا يق، اخدمة 3، ص 4337والطفقلة، مكتبة ال يب تق مد   ،

رة،  وق اخصرية، القا سرة، مكتبة ا و:، ا ن، الكتاب ا سرة والطفقلة واخا  .63، ص 4333ااجتمانية مع ا
ر اخرسي سرحا ،  اجتمانيا  الربية، الطبعة الثانية، مكتبة  - 5 وق أنظر، م رة، ا ر ، 437، ص 4303اخصرية، القا ما

درية،  ة اجامعية، ااسك  .36، ص 4333مقد نمر، سيكقلقجية العااا  ااجتمانية، دار اخعر
رة،  -6 شر، القا ا. 18، ص 4355أنظر، مصطفى اخشاب، ااجتماع العاروي، الدار الققمية لوطبانة وال  وما بعد
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ة تغر مع اخاتجدا  ايديثة خصقصا  اجتمعا  الغربية وذلك اخفهقم الكاسيكي لأسر    
س  خااية، حيث أصبح يامح بالزواج بن شلصن م  نفس اج ا م  القيم الروحية وا لتجريد

ح هم حق التبن ية 1لتتشكل بذلك أسرة مكقنة م  رجون أو امرأتن م ا شأ بذلك أسرة م ، أي ت
 اإسامية. لأخاق ولتعاليم الشريعة

ظر      ظمها، والزاوية ال ي اب القانق  الذي ي سرة  القانق   ومع ذلك يتاع ويضيق معى ا
سرة ها إ ا واد القصر،2م يث يشمل الزوج والزوجة وا يمك  أ  يضيق  ما يتاع  اقانن ،   بي

حقا: الشلصية واخقاريث اذ م كل م  ا ا ديد اارب م  يضم إ ما سبق  واد البالغن وا
اب درجة  ذ الققانن العديد م  ايققق والقاجبا   رحام، حيث رتبت هم  العصبا  وذوي ا
ل إاامة  راد مكقنة م  زوج وزوجة وأواد   مقنة م  ا سرة بأها  القرابة. كما مك  أ  تعرف ا

ذ اجمقنة  راد  ل ااامتهمكانقا  معي  إذاواحد، أو بعض أ  .3شة مقحدة، ولق تباند  
مع بن الزوج والزوجة  إطارو     سرة بأها    رابطة اجتمانية واانقنية  ا تعري ا ا مك دراست

يه، واد يتاع مفهقم –إ  وجدوا  –وأطفاهما  ية الااردة  اجتمع الذي يعشا   قا لوشريعة الدي  و
اء اختزوجن  ب سرة ليشمل ا سرة ا ا روع أحد الزوجن .  اارب م  أصق: أو  حفاد، وبعض ا وا

ي الزواج، والعااة  الرابطة بن الزوجن  راد تربطهم ببعض رابطة الزواج والدم،  بذلك تتكق  م  أ
ي رابطة الدم اء  ب  .، إ جانب رابطة اإخقةال تربط بن القالدي  با

سرة وبعيدا ن  مفهقمها     ة إ  ذ ا كم مكانتها ااجتمانية لكي تققم نوى أسس متي تاج 
صقص القانقنية واخقاثيق الدولية ال  قد صدر  العديد م  ال حد أد م  الرناية وايماية. ولذا 
سرية  ها تققية الروابط ا د ر ايماية القانقنية لأسرة  ة ااجراءا  الازمة لتق اذ كا تطالب الدو: با

حقا: الشلصية وند سرة ا سيما اقانن ا ية هتم با ذا ما جعل التشريعا  القط م تفككها. 
                                                           

رويج،  يةتبيح ندة دو: أوروب - 1 دا، ال دا، نيقزيو و دا، أخانيا،  س ونوى رأسها الدمارك، الاقيد، إياو الزواج بن مثويي اج
ة  وة العوقم القانقنية واادارية 6748الرتغا:، إيطاليا والقانق  الفرناي س س،  كثر تفصيل انظر، دا: وردة، زواج مثويي اج  .

وة سداسية أكادمية  كمة، كوية ايققق والعوقم الاياسية، جامعة توماا ، العدد والاياسية،  ، نشر 6741-40مر اب  خودو
 .454-457اب  خودو ، ص 

بعد أ  كا  نطااها يتاع ليشمل   - 2 ا العام،  سرة بأشكا: متعددة نتيجة لوتغرا  ااجتمانية واااتصادية ال يشهد مر  ا
حصر  كمش وت راد العشرة، أخذ  ت قاة. هاء رزيقي نوي، كل أ سرة ال سرة الزوجية أو ا ق ما يعرف با طفا:، و  الزوجن وا

 .80اخرجع الاابق، ص 
درية،  - 3 ، ااسك ، مكتبة الشاط سرة والطفقلة  اجتمع ااشراكي العر مقد الزين، رنابة ا مد   .48، ص4350أنظر، 
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اري  ارية لأسرة م  خا: القانق  اج ر ماية ج خص تق ، وبا والتشريعا  ااجتمانية والقانق  اخد
ذا اخقام  – ا   ي س ،–والذي يع ة  ماية نظام ا وافوة معي اريا بقضع رة جكل دولة ها 

يما  زواج  سرة م  اجرارم القااعة نويها، سقاء مات توك اجرارم نااة ا نصقص جزارية يماية ا
رة.  خقة واخصا ارهم أو نااا  أخرى كا هم أو نااة اآباء بأب  بي

ظام ااجتماني وب    اري بشقيه اخقضقني واإجراري يهدف إ ماية أسس ال فة صالقانق  اج
يقر م   يث يقاز  بن اخصوحة اخاصة لوفرد واخصوحة العامة  سرية،  خاصة الروابط أو القرابة ا

.اخصوحتن ذا ا  ما يهم اجتمع ويضم  استقرار د ااامة  سرية مكانة خاصة ن ظى القرابة ا لتقاز ، و
يما يفرضه م  اقاند تؤثر تأثرا واضحا  تطبيق القا ذا  اري بويتضح  شقيه اخقضقني نق  اج

سرة ح ا تتعرض دنارم  واإجراري، بغية حفظ صا  اخقدة ااجتمانية، وندم تفتيت نرى ا
 اجتمع لولطر والضرر.

سرة    ظيم ا ي الرغبة  ت سرة   وادمة  تمت با ظمال ا سس يمايتها، إا أ  ال انت كووضع ا
قنة بالتطقر اااتصاد ية نوى مر دارما مر ةي وتداخل العقامل الدي زم نظمة 1العصقر وا . ولعل ادم ا

طقي  ا طابع العادا  والتقاليد شبه اخقدسة بابب ما ت اذ سرة وا كم نااا  ا القانقنية ال 
ديد  ية ال سامت   صق: والققاند الدي ة إ ا ذا بااضا ية وحااسية خاصة،  نويه م  شفا

قطا بالعراايل وضبط مع سس أمرا  اوا  تعديل توك ا ق الذي جعل م   نظمة،  ام توك ا
راد تربطهم نااة القرابة والدم، وكا   مقنة م  ا سرة  نشأها تضم  قد كانت ا والصعقبا . 

راد سرة ياهر نوى مايتها وماية الروابط بن أ ا  ال هدد كياها.رب ا وكا       ا م  التصر
س راد ا رد م  أ سرة ميز بن اانتداء الداخوي الذي يصدر ن    اانتداء رة أنفاهم وبنتمع ا

سرة أ  يقاع  اخارجي. إ  لرب ا راد اجمانة ككل،  رد م  أ في حالة واقع انتداء داخوي ضد 
اسب سرة أ  يذلك اجزاء لتأديبه جاز  نوى اجا لتأديبه، وإ  م يك اجزاء اخ أمر بقتل لرب ا

ها قطا برريس القبيوة أو 2اجا أو طرد م ذا الدور م سرة إ نظام القبيوة أصبح  . وبعدما انتقوت ا
 العشرة بانتقا: الاوطا  إليه.

                                                           

شر والتقزيع، نما ، أنظر، صاحب نبيد الفتاوي، تاري - 1 ة لو  .66، ص 4333خ القانق ، مكتبة دار الثقا
 .43أنظر، نبد اه سويما ، شرح اانق  العققبا ، القام العام، دار اهدى، نن مويوة، اجزارر، د.س. ، ص  - 2
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راد إا م  طرف      عت مباشرة العقاب م  ا وبعد أ  تكقنت اخماليك وظهر  سوطتها ال م
ظم القانقنية القدمة ال  اضارها ح ولق كا  ذا الصدد لعل أبرز ال سرة القاحدة. و  الفانل م  ا

سرية  سرة وبالقرابة ا تم با كاما اد ا د القانق  الفرنق والقانق  الروما  أثر   حياة البشرية، 
ا.  ل دراست ي   ال 

ثر  التجرم و       سرية بالغ ا ة، ويظهر ذلك  جقد كا  لوقرابة ا د الفران رمة القتل العقاب ن
ة كانقا يأخذو  بالظر ققبتها اخق  سقاء كا  رجا حرا أالعمد وال كانت ن وف م نبدا، غر أ  الفران

ذ الظروف  ذا اخقام  –اخلففة جرمة القتل وم  بن  ا   ي ق الذي يع ق  القاتل أباً أ  يك –و
ب الذي ات ا ضع للوقتيل.  ه ا  ه القتيعل اب مل جثة اب ل خدة ثاثة ققبة اخق ، بل نققبته أ  

ب القاتل  أيام وثاث ليا:   ازاة ا ت اشراف ونظر حراس م  ابل الدولة. والعوة  ندم  متتالية 
ح ااب  ايياة ونوى ذلك ا يكق  م  ق الذي م ب  ظرو  إ أ  ا  باخق  أ  اخصرين كانقا ي
ه، ويكفيه ما ياايه م  أم نفاي م  جراء تقايع  ب باخق  بابب اتوه اب كم نوى ا العد: أ  

موه نوى التقبة. ونوى العكس م  ذلك كا   ضع لوتعذيب اتل ااب  أبا  إذاالعققبة اخشار اليها ما 
ع جر  يقضي  ارم اإناا  أ ابل مقته كما كانت نققبته ايرق، والعوة م  التشديد والقاقة أ  أش

حق ايياة ة، أما 1بالققة نوى حياة م  م د الفران صق: والفروع ن ذا كا  ن  أثر العااة بن ا  .
د أ  نققبة اخق  كانت مقررة  يظهر  جرمة الزنا حيث  ن  أثر العااة الزوجية  القانق  الفرنق 

ق جود مارة جودة. لوزوجة الزانية، أما جزاء الرجل الذي يز بام ا   رأة برضا
سرية  ظل القانق  الروما    ص أثر القرابة ا يما  خر كا  يعرف ،أما  ذا ا لأب  جد أ  

ذا ايق  طن  ته أو نبذما إ أ  ألغى اإمراطقر ااط ه أو اب تأثر تعاليم الديانة  تباوطة اتل اب
رم وكا  لأب سوطة تزويج ا اخايحية. ته وله حل زواجها رغما ن  ارادها ولك  صدر  مراسيم  ب

ا ته ن  زوجها رغما ن  ارادها. وكا  لأم سوطة نوى أواد سرة أ  يفصل اب ا حق كا  ه ،رب ا
اة زوجها ذا ايق إا بعد و م ا موك  ا، ولك  ا  .2نبذ وليد

                                                           

ظم ااجتمانية والقانقنية، ب.د. ،  - 1 ا. 816، ص 4333مقد سام زناي، تاريخ ال  وما بعد
 .836، ص اخرجعنفس مقد سام زناي،  - 2
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ا: التجرم وا    سرية دور   ونوى رأسها  1لعقاب ح  الشرارع الاماويةواد كا  لوقرابة ا
سرة ووضعت أساا  خرة با ذ ا تمت  قد ا الشريعة اإسامية الغراء آخر الرسارل الاماوية، 
سرة اخاومة بدءا م  اختيار الزوج لزوجته واخرأة لزوجها، حيث  اء ا د الشروع  ب ب مرانتها ن

ظر كا م  اخ هما، ورتبت نوىتطوبت الشريعة أ  ي   اطب واخلطقبة إ اآخر ح تدوم اخقدة بي
كل زواج صحيح حل العشرة الزوجية واستمتاع كل م  الزوجن باآخر، وأمر  باخعاشرة باخعروف 

فقة الزوجية م  الزوج نوى زوجته ولق كانت   ما: م مقسرة، كما أباحت لوزوجة أ  تأخذ وأوجبت ال
فق نوى نفاها  ا زوجها لت ابة وأواد م  زوجها البليل. كما أوجبت اإخاص وصيانة العرض بال

جرمت الزنا ووضعت نققبا  رادنة لوزناة. كما أباحت لوزوج حق تأديب  ابة لغرما  لوزوجن وبال
قد ثبت حق الت إذازوجته ولق بضرها ضربا غر مرح  أديب  م ترتدع بالقنظ واهجر  اخضجع، 

ُجُروُ  ِ اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُقُ     اقله تعا  ْ ُقَ  ُنُشقَزُ  َِعُظقُ  َوا َا َ َِإْ  َأطَْعَُكْم َاَ  َوالاِي 
ُغقاْ َنَوْيِه  َسِبياً ِإ  الوَه َكاَ  َنِوًيا َكِبرًا   .2 تَ ب ْ

ذ  قد نظم اإسام  صق: والفروع  أوجب نوىوأما بشأ  العااة بن ا ظيم،    العااة أروع ت
واد ذكقرا وإن قا: تعا   ا ُ َوبِالْ اثا الر بقالديهم  َقاِلَدْيِ  ِإْحَاانًا ِإما َوَاَضى َربَك َأا تَ ْعُبُدوْا ِإا ِإيا

َدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُمَا َأْو ِكاُمَا َاَ تَ ُقل هَُما ُأٍف َواَ  ُوَغ  ِن َهْرمَُ  يَ ب ْ َواْخِفْض َهَُما  ،ا َوُال هَُما اَ ْقاً َكرِمًاتَ  ْ
إليهما وبطانتهما إا  أمر باإحاا . كما 3 َجَاَح الذِ: ِمَ  الرْمَِة َوُال رِب اْرَمُْهَما َكَما َرب َيِا َصِغرًا

إ  لأواد حققاا نوى والديهم، إذا واد  أمرا معصية. ونوى جانب آخر  ذ ايققق حق ا م  وأ
ا.    ثبق  نابهم إ أبيهم وحق الرناية والتعويم والربية وغر

                                                           

مر  - 1 ا م  روابط، وذلك سقاء تعوق ا راد شأ بن أ سرة وما ي يما يتعوق با رم ونقاب  احتق  الديانة اليهقدية نوى أحكام 
جد الديانة اليهقدية ا ص العااة الزوجية  فيما  صق: والفروع.  الزنا ووضعت نققبة  د جرمتبالعااة الزوجية أم العااة بن ا

ي ، وكذلك تطبيق نققبة ااندام رما نوى اليهقدكانا م  اليهقد  إذاااندام رما لكل م  الزا اختزوج والزانية اختزوجة، وذلك 
د اليهقد، أما  حالة ما إذا كا  الزا  يما يتعوق بالزنا ن ية. وتققم اخطبة مقام الزواج  و الزانية غر متزوجن أالذي يز بامرأة وث

ا  الديانة اليهقدية  تقرير نققبة ااندام لاب  يظهر أثر صق: والفروع  تطبق نققبة اجود. أما ن  العااة بن ا  وغر خاطبن 
ظم االذي يضرب أبا أو أمه، وكذلك نققبة اجود نوى اسقاط ايمل نمدا. خزيد م  التفصيل أنظر، صق أبق طالب، تاريخ  ل

هضة العربية،  ا. 616، ص 4306القانقنية وااجتمانية، دار ال  وما بعد
ااء، اآية  - 2  .81سقرة ال
 .68،61 اتا سقرة اإسراء، اآي - 3
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نظمة القانقنية القدمة والشريعة     سرية  بعض ا سرة والقرابة ا تمام با ا مدى اا وبعد أ  استعرض
اري القضعي ايديث اد أنطى أمية د أ  ح القانق  اج س  اإسامية،  د كرى لوقرابة ا رية ن

اة تربطهم باجن نويهم ارابة أسرية  ارية، ذلك أ  بعض اجرارم اد ترتكب م  ج صقص اج وضعه لو
ذ  حى الذي تأخذ اجرمة، سقاء م  حيث التجرم أو م  حيث العقاب.  تؤثر إ حد كبر نوى اخ

حكام ا ذا البعد اإجتماني، وتكفالقرابة أجر  اخشرع نوى التدخل لا  بعض ا ل ل تراني 
ارية. واد اختوفت التشريعا   ل ايماية اج ق  ماية أوسع لكل مصوحة نويا لومجتمع الذي 
سرية  تمت توك التشريعا  بالقرابة ا سرية، حيث ا ارية يماية توك الروابط ا القضعية  الاياسة اج

ا: التجرم  ارية.أو العقاب و ميع مراحل الدنق  أكثر م  مقضع سقاء   ر أ  أثر غ ى اج
توك القرابة نوى نفس اجرمة اختو م  تشريع إ آخر وذلك نوى حاب اختاف مط حياة اجتمع 

عل م  توك القرابة رك جد بعضها  عطيها تشريعا   جرمة ما  حن ا ت اأساسي اوإيديقلقجيته، 
مثاأخرى أية أمية ا ازما  جرمة الزنا  اانق  العققبا  اجزارري ب ،  ما تعتر العااة الزوجية رك ي

عل الزنا  القانق  الفرناي بعدما  يه،ا تأثر توك العااة   عل توك و  ألغيت جرمة الزنا  اد 
سرية فف اظر التشريعا  م  القرابة ا بيحا لوفعل مأو نذرا معفيا م  العقاب أو سببا  امشدد أو 

ريك الدنقى العمقمية.اجرم أو ايد إ ارابة  كما اد تتفق التشريعا  القضعية حق: أثر  جراري نوى 
ة نوى نفس اجرمة ها اجزارريأسرية معي  مثا نوى انتبار واخغر  ، كاتفاق أغوب الققانن العربية وم

ا مشددا  جرمة اتل اآ صق: والفروع ظر سرية حاب كباء.العااة بن ا ل تشريع وأثر القرابة ا
يث اد  سرية وندم تفككها،  اري يتقا نوى نظرة اخشرع لتوك القرابة ورغبته  ماية الروابط ا ج
ا نذر معفي م   ة  حن يعتر عل مثا م  العااة الزوجية  جرمة ما رك  أساسي  جرمة معي

 العقاب  جرمة أخرى. 
اري وم      سرية  تطبيق القانق  اج د أ  أثر القرابة ا ق-ا تقدم  م   تو-ا مقضقع دراست و

سرة ا تشريع إ آخر و نفس التشريع م  جرمة إ أخرى، ويكق  اصد اخشرع  كل حالة ماية
سرية تعد وصيانتها م  التفكك حاب  تمع. ذلك أ  القرابة ا  تمعجا رادأ إناجام أداةمط كل 

هم، والرمة اخقدة وإنتشار قوب وأ  إما بي إ  الفاحشة إنتشار وسيوة إ ت ية،   وحد لكذ والكرا
راد اهقةبن لتعميق كاف ه سيتأثر الذي القاحد تمعجا أ  تاتمد اجرارم ذو ،الة ا وإستقرار أم

ا تربط ال العااة طبيعة م  خصقصيتها راد ي. والقرابأ ا  ية  دراست سرية اخع   العااة الزوجية ة ا
اري أثر  التجرم  اتن العااتن ما الوتا  هما  القانق  اج صق: والفروع، وذلك أ   والعااة بن ا
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ثر، مع أ   ذا ا رة وال ليس هما كل  خقة واخصا والعقاب وكذا اجانب اإجراري مقارنة برابطة ا
صق: والفروع بعض التشر  خقة مثا نفس أثر العااة الزوجية أو العااة بن ا يعا  اد جعوت لرابطة ا
ة ك  جرمة خ القانق  معي ص جرمة اتل ا يما  ف  خقة نذر  الوي الذي جعل م  نااة ا

رمة الزنا  ما م يعطيها القانق  اجزارري مثا ذلك  خته حا: مفاجأته متوباة  ه ثر  ابي بي كما س
ا.   رسالت

اد أخذ اخشرع اجزارري كغر م  التشريعا  العقابية اخقارنة كا م  العااة الزوجية والعااة و       
ص الققاند  فيما  مر بالققاند اخقضقنية أو اإجرارية.  صق: والفروع  حاابه سقاء تعوق ا بن ا

د أ  لوعااة الزوجية  ا: التجرم والعقاباخقضقنية  صق: والفروع أثر واضح   . والعااة بن ا
ا مفرضا  ا مك  أ  تكق  كم   بعض اجرارم كجرمة الزنا مثا.العااة الزوجية مك  أ  تكق  رك

، أو الدنارةو اخااندة نوى الفاق و أستلدام صقر التحريض أو ااجرارم أخرىك  امشدد اظر
ف لو ددة كعذر تشكل نذر  د توعب دورا كما ا  ااستفزار  حالة التوبس بالزنا.عقاب جرارم 

ح  اانفاء م  العقاب  جرارم ما كجرمة الاراة، أو إباحة الفعل اجرم كما  حالة حق تأديب 
 الزوج لزوجته. 

ثر، حيث مك  أ  تعتر    صق: والفروع نفس ا صرا ت وباخقابل يكق  لوعااة بن ا وك العااة ن
ف  صق:، أو تكق  نذر  ا مشددا كجرمة اتل ا ة كجرمة اإجهاض أو ظر ازما  جرارم معي
م لطفوها حديث العهد بالقادة، أو نذر معفي لوعقاب كجرمة الاراة، أو  لوعقاب كجرمة اتل ا

 سبب اباحة  حالة حق تأديب الصغار. 
ارية إ سر  أما ن  أثر توك العااتن    ريك الدنقى اج إنه متد م   ا: الققاند اإجرارية  ا  

 ح سققطها. 
ا  تطبيق القانق      ا أ  ناوط الضقء نوى آثار ث ا  مقضقع  سرية ال ارتأي ي القرابة ا توك 

م  ال اري، واختيارنا هذا اخقضقع نابع م  أميته العومية وااجتمانية.  ق مهم احية العاج ومية 
ا اخشرع لتكريس اخبدأ الدستقري نه يبن بالتدايق اآليا  القانقنية ال انتمد القاضي  1نظريا، 

اء اجتمع ساسية لب ا اخوية ا وى واجب ، كما حث الدستقر نبقجقب ماية الدولة لأسرة بانتبار

                                                           

ص اخادة -1 ة م  الدستقر اجزارري  58ت نوى أنه    مارس كل واحد ميع حرياته،  إطار احرام ايققق اخعرف  4335لا
سرة والشبيبة والطفقلة ها لوغر  .  الدستقر، ا سيما احرام ايق  الشرف وسر ايياة اخاصة، وماية ا



9 

 

باء اء ل ب اء وإحاا  ا ق م1رناية اآباء لأب نه يعد مثابة أداة اانقنية  يد . و هم م  نمويا 
، اذ كثرا ما  ه م  التكيي الصحيح لوقاارع والتقدير ايقيقي لوجزاء الذي ياتحقه اجا القاضي مك

م تقجد توك القرابة،  ذاإرم الفعل  جانب اجا الذي تربطه ارابة باجن نويه  حن يكق  مباحا 
 أ  يرئ اجا نوى أساس وجقد توك القرابة  حن يدا   حالة انعدامها. ونوى العكس مك 

تمع يدي  بالدي  اإسامي،     إ  لومقضقع أمية بالغة ا سيما   احية اإجتمانية  أما م  ال
صدااا م –الصاة والاام  نويه-والذي جعل م  اإحاا  لوقالدي  واجب بعد طانة اه والرسق: 

ُ َوبِاْلَقاِلَدْيِ  ِإْحَاانًاتعا     لققله ق الدي  نفاه الذي حث نوى 2 َوَاَضى َربَك َأا تَ ْعُبُدواْ ِإا ِإيا . و
م     الرحم معوق بالعرش تقق:   -صوى اه نويه وسوم  –صا  القر والرحم، اذ اا: الرسق: 
 .3وصون وصوه اه وم  اطعن اطعه اه 

ا: العوقم اإجتمانية كما تظ    ذا اخقضقع م  خا: العديد م  الدراسا  والبحقث   هر أمية 
يها اجا باجن نويه ارابة أسرية  فس وال أكد  نوى خطقرة اجرارم ال يربط  والربية ونوم ال

ا ونوى اجتمع  سرة  استقرار  .4ق وتقدمهم وانعكاساها الاوبية نوى الفرد  شلصه ونوى ا
سرة القاحدة،    راد ا ق ارتفاع نابة اجرارم القااعة بن أ ذا اخقضقع  ولعل أكثر ما يؤكد أمية دراسة 

تو اجرارم ال ترتكب بن أشلاص تربطهم ارابة أسرية.  وذلك يظهر م  خا: احصاريا  ن  
خرة، وتعد أبقد باتت توك اجرارم تتصدر صفحا  اجرارد واجا  خا:  قا  ا شعها جرارم الا

اء ح اخق ، حيث تشر بعض اإحصاريا  إ اء أو اتل اآباء وتعذيبهم لأب مها  لأب  اتل ا
سرة نفاها –القتل  –باخارة م  جرارم الع نوى وجه اخصقص  57أ   . كما 5تقع داخل ا

مر إ حد تاجيل اضايا نديدأكد  خوية ااتصا: بقيادة الدرك القطن بالعاصمة بأ ة نه وصل ا
                                                           

ص اخادة  - 1 ة  م  الدستقر اجزارري 56ت ارهم ورنايتهم، كما  4335لا ازى اآباء نوى القيام بقاجب تربية أب نوى أنه    
اء نوى القيام بقاجب اإحاا  إ  ب اخؤرخ  74-45بالقانق  رام  6745وال ندلت  دستقر  آبارهم ومااندهم .ازى ا

اء واجب القيام باإحاا  إ   6745مارس  5  ب ارهم ونوى ا ت طاروة اختابعا ، بضما  تربية أب كاآي    يوزم اآباء 
ارهم وإا تعرض اء اإحاا  إآبارهم ومااندهم . أي أ  اآباء أصبحقا موزمن بربية أب ب ب نوى ا  آبارهم قا لومتابعة، كما 

 ومااندهم.
 .68سقرة اإسراء، اآية  - 2
 حديث ادسي، روا البلاري.  - 3
 .0، ص 4337أنظر، تركي رابح، أصق: الربية والتعويم، الطبعة الثانية، ديقا  اخطبقنا  اجامعية، اجزارر،  - 4
سرية  اجزار - 5 مر  43ر...إ أي ، أخبار اليقم، اجرارم ا شقر نوى اخقاع التا   ،6746نق م

www.akhbarelyoum.dz 
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ة  و: م  س اضية  04 – 6773لزنا احارم، حيث سجوت مصا الدرك القطن  الثاثي ا
يها بعداغتصاب، إ ة إ اضايا أخرى م يتم الفصل  وأحصت اخديرية العامة لأم  القطن .1ضا

ة اجارية أكثر م   3خا:  و م  الا امرأة تعرضت لوع ملتو أشكاله،  08777أشهر ا
يطها القريب كالزوج و  يفة تصدر  الغالب م   يب، حيث اإب  واخطوسجوت أ  الاوقكا  الع

راا ا أمهاهم 167م إ تاجيل أشار  ا اء  ب  .2حالة ن مارسها ا
سرة     امي اجرارم ال تقع داخل ا يات بالقدر ، إا أها لومهما تعدد  ااحصاريا  ال ترصد ت

قع م  اجرارم يعتر م  الاوقكيا  اخاكق   ذا ال الذي مك  الركق  إليه لعدة انتبارا  أمها أ  
ر م  بيانا   حد ااطاع نويها. كما أ  ما يتقا ق  سرة ال ا  ها تعتر م  خصقصيا  ا ها  ن

قع م  اجرارم وما ها م  مؤشر  ذا ال ا  تعكس بااطة حجم اخشكوة لودرجة ال ا رمية حق: 
ي بالتا  يها، و ا: لوقضاء ويفصل  دودة جدا  ي بيانا  ن  حاا   رة اما  ا ظا مك  انتبار

يئة إ أخرى. ها م   رة مع اختاف ااحصاريا  اخعو  ن  ا تعكس ايجم ايقيقي لوظا
 اإشكالية  ضاخق  تتطوب دراسته اولة إ  وتشعبه اخقضقع مية سبق، ونظرا ما خا: وم      

اري؟  مدى التالية  ما صق: والفروع نوى أحكام القانق  اج  تأثر كل م  العااة الزوجية والعااة بن ا
ذ اإشكالية تاتوزم طرح بعض التااؤا  الفرنية اآتية  كي مك  لتوك العااتن    واإجابة ن  

ا عل ما م  جهة أخرى؟ وكي  أ  تكقنا رك في القص التجرمي ن   لقيام جرمة ما م  جهة وسببا ل
ل اصد اخشرع م  وراء  مك  لتوك العااتن أ  تكقنا سببا  التشديد أو التلفي  آ  واحد؟ و

قق أم أنه يفرض به تغير ذلك التعامل لتحقيق اص اتن العااتن هذا الشكل اد   ؟دتعاموه مع 
ا      ذ اإشكالية ارتأي وذا اخقضقع م  خا: استقراء القيام بدراسة ولإجابة ن   صقص و يل ال

اولة إ ري جراء مقارنة بن القانق  اجزارري وبعض الققانن العربية والغربية ا سيما القانق  اخصاجزارية و
خرى إوالقانق  الف ا م  الققانن ا هج ورة اخقارنة إ ذلك، وذلك باتباع اخذا دنت ضر رناي وغر

هج اخقار  مع الوجقء  بعض اياا  إ اظهار أحكام الشريعة اإسامية.  التحويوي واخ
ا          ذا اخقضقع إ بابن واد اام

و: اري.أثر العااة ال  الباب ا  زوجية  تطبيق القانق  اج

                                                           

 .61، ص 6773-73-73جريدة اخر،  -1
 .66، ص 6746-44-40يقمي اخر اجزاررية،  - 2
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اري. أثر العااة بن ا  الباب الثا  صق: والفروع  تطبيق القانق  اج
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ائي :اأولالباب   أثر العاقة الزوجية في تطبيق القانون الج
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ي أمى الرو     سرية ال تربط بن رجل و إ  العااة الزوجية  هي اإطار اإابط ا اء لمرأة،  شرني لب
ة.أسرة شرنية صحيحة و  إ  و  آم ذا بعض م  أمية العااة الزوجية  حياة اإناا  نامة،  إذا كا  

كم حياة اإناا  نامة و هذ العااة الاامية أمية كرى  الققانن ا إطار ال ال  ري قانق  اج
رما و  ة توك العاام  م و  حكما.دناء و إنقابا، و شقه اإجراري إجراء و خاصة بشقيه اخقضقني 

صب أثر العااة الزوجية نوى تطبيق الققا قد ي ثر،  ذا القانق  تتميز بتعدد ا د اخقضقنية ن إطار 
اري، و  ا إ تطبيق الققاند اإجرارية له.لوقانق  اج  اد متد أثر

يه أثر العااة الزوجية  تطبيق و     صل أو: نبن  صون،  ذا الباب إ  ا  ثر اام ذا ا لتقضيح 
اري، و الققا يه ند اخقضقنية لوقانق  اج إجرارية لوقانق  توك العااة نوى الققاند ا أثرصل ثا  نعا 

اري.  اج
 الفصل اأول

ائي  أثر العاقة الزوجية في تطبيق القواعد الموضوعية للقانون الج

صرف مفهقم الققاند اخقضقنية إ     ظم التجرم و ي ظم حق ح اب،العقتوك الققاند ال ت يث ت
قع واخباح، و تالدولة  العقاب و  اسب الذي ضع ايدود الفاصوة بن اخم دد القانق  كذلك اجزاء اخ

شلاص اخاضعن له الفة التكوي الذي يأمر به ا هذ الققاند تتعوق بالتنتيجة  العقاب جرم و . 
دينقاء م  حيث بيا  أركا  اجرمة و س شديد وحقها م  أسباب تما يد اجرارم، و اصر كل رك ، و

في و   .1ما يعريها م  أسباب إباحة أو مقانع نقابأو 
ذا الفصل نوى أثر العااة الزوجية  تطبيق توك الققاند اخقضقنية و     حاو: أ  نوقي الضقء   س

   حيث التجرم أو م  حيث العقاب سقاء م
 
 
 
 

                                                           

يب حان، شرح اانق  اإجراءا  اجزارية، الطبعة الثالثة، د - 1 مقد  هضة العخزيد م  التفصيل انظر،  ، ص 4333ربية، ار ال
هضة العربية، و  48 تحي سرور، القسيط  اانق  العققبا ، القام العام، الطبعة الاادسة، دار ال ا، أمد  ، ص 4335ما بعد
16. 
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 المبحث اأول
ا في مجال التجريمأثالعاقة الزوجية و   ر

م  اخعوقم أ  اجرمة تتكق  م  أجزاء أو مققما  ا تقجد بدوها، لك  تعدد  تاميا  الفقهاء    
اك م  الفقه ه جزاء أو اخققما ،  اصر اجرمة  و م  يط 1هذ ا  اك م  يفضلوق نويها تامية ن

 .2و مققماهااستلدام مصطوح أركا  اجرمة لوتعبر ن  أجزاء اجرمة أ
اك ركاخاتقر نوو     ضا ن لوجرمة وما الرك  اخادي و  أساسننيه أ   قي،    الرك  الرك  اخع

اصر تتمثل   الاوقك حيث  الشرني نوى خاف بن الفقهاء. يتكق  الرك  اخادي م  ثاث ن
تيجة اخعااب نويها و اإ ياتوزم اخشرع تيجة، و ن الاوقك والاخادية ال تربط ب رابطة الاببيةجرامي، ال

صر آخر تو م  ن صر شروطا   .3لكل ن
د أ  بعض اجر و     يها الرك  اخادي و نوى الرغم م  ذلك  قي لقيارم ا يكفي  امها اانقنا، الرك  اخع

يث  هما  القجقد،  اري وجقد أسبق م ص اج صر مفرض يفرض ال تاج لقجقد رك  أو ن إما 
صر اخفرض م تقم اجإ ذا الع قي، و رمة و ذا انتفى  ا اخادي واخع ا ر رك ك ما يعرف بالرك  ذللق تقا

اق أمر سابق نوى اجرمة أو الشرط اخفرض  اجرمة، و  اخفرض  .4وازم لقجقد
ارية القضعية انتبار العااة الزوجية خ مقضقع الدراسةخ نو     يا صرا يغوب نوى التشريعا  اج تكقي
صرا مفرضا  العديد م  اجرار أو قع م  أحد ال يتصقر أ  تم ذا  الصوة بالعااة الزوجية، و ن

تو م  دولة إ أخرى باختاف القيم 5الزوجن ا: التجرم  . إا أ  أثر العااة الزوجية  
اب جهة، كل دولة م   واخعتقدا  الااردة خااي م  و د  التحرر ا جهة أخرى، لذلك 

عوها شرطااخشرع  كثر م  الدو: يعتد بالعااة الزوجية  زواج،  حن مفرضا  جرارم زنا ا و
ما نكاد  جر الزوجة أو اهجر العاروي، بي ذ العااة نوى جرمة  صر اخشرع  بعض الدو: أثر 

                                                           

1-Bouzat .Peire.et Pinatel.Jean, Traite de droit criminel et de criminologie, T2, 1963, p. 85 . 
هضة نظر نبد العظأ -2  .680. ص 4338 العربية.يم مرسي القزير، الشروط اخفرضة  اجرمة. دار ال
ظرية العامة،  -3  . 606ص د.د. ، د.س.  ، نبد الفتاح الصيفي، اانق  العققبا ، ال
مد نقض، اانق  العققبا ، القام العام،  -4 كثر تفصل نبد العظيم مرسي القزير،67، ص 4336نقض   . انظر كذلك 

ا 66اخرجع الاابق، ص   .وما بعد
، الرياض،  - 5 و ارية لوعااة الزوجية خ دراسة مقارنةخ الطبعة ا  .40، ص 6776مقد أمد طه، ايماية اج
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قاط 1سقى  جرارم تعدد الزوجا  د هذ العااة أثر  معظم التشريعا  الغربية أا ذ ال .كل 
قضحها م  خا: اخطالب التالية   س

 المطلب اأول
 العاقة الزوجية كشرط مفترض في جرائم زنا اأزواج 

فذا طبيعيا مشرونا لوغريزة اجالزوجية مقااعة الزوج لزوجته، و  تبيح العااة    اية لإناا  م  م تقجد م
اية م  ذكرا كا  أم أنثى،  رم العااة اج يها كلذا حرصت التشريعا  القضعية نوى  ا  أحد طر
أي أ  العااة الزوجية تعتر شرطا مفرضا   2كانت خارج إطار العااة الزوجيةمتزوجا أو كاماو 

زواج  مفهقم الققانن القضعية.  رم إا زنا ا نه ا  زواج،   جرارم زنا ا
ابة     اية ايجد  3فقه اإساميولأما بال أيا  جن زنا ل تقع بن غر اختزو عتر ح العااة اج

مر أنه تفرق بن نققبة اختزوج و كا   هما، كل ما  ا تشدد  غر اختزوج  جرمة الزنا، حيثس
ققبته اجود، عالعققبة إذا كا  الشلص اخرتكب جرمة الزنا متزوجا إ نققبة الرجم أما غر اختزوج 

عل م  العااة الزو  ا مشددا  جرمة الزنا و معى أها  يهجية ظر  ا.ليس شرطا مفرضا 
د سار اخشرع اجزارري نوى ما سار  نويه الققانن القضعية، حيث اشرط  جرمة الزنا أ  او    

ا نا و  جرمة الز ا شرطا مفرضا تكق  نااة الزوجية اارمة وات ارتكاب اجرمة، أي انتر  ليس ظر
 مشددا. 

                                                           

 . 56، ص اخرجع الاابق، يهاء رزيقي نو -1
طقي نويه م  خيانة لو  -2 ضا نما ت اية،  مانة الوثقة ذلك نظرا انتفاء اخرر لتوك العااة اج د ت وا د نويها الزوجا  ن عا
هما. ب  . 40مقد أمد طه. اخرجع الاابق. ص دء العااة الزوجية بي
ا مارة جودة، واختوفقا  تغريبهما ناما بعد اجود،  - 3 ص مة اإسامية نوى وجقب جود الزا والزانية إذا م  اد أمعت ا

فية إ  ب اجمهقر ندا اي عوه أو ا حاب ذ وإمام  فية إ أ  التغريب م  باب التعزير  ب اي أ  اجود م  مام ايد. وذ
وق كا  حدا ما تركه نمر رضي اه  ا أبدا  قا: ا أغرب بعد وحق هرال  ه غرب ربيعة  اخصوحة واستدلقا بأ  نمر رضي اه ن

قد اتفق الفقهاء نوى  ا  ص ه. أما إذا كا  الزا   أ  نققبته رجا كا  أو امرأة الرجم بايجارة ح اخق  خا روي أ  صوى اهن
ة  ارع  ترتيب الشرارع لإمام ناء الدي  أ بكر ب  ماعقد الكاسا اختق س  630نويه وسوم رجم مانز والغامدية.بدارع الص

،     . حا  الايد حامد خطاب، أثر القرابة نوى اجرارم والعققبا   و  .673، ص 6774الفقه اإسامي، الطبعة ا
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ص اخادة و     اء م  استقراء نصقص اانق  العققبا  اجزارري، حيث ت ذا  قرها  883يتضح   
و ص الفقرة الثالث ....    يقضى بايبس1ا ة نوى كل امرأة متزوجة ثبت ارتكاها جرمة الزنا . كما ت

 لزوج الذي يرتكب جرمة الزنا بايبس... .م  نفس اخادة نوى أنه    ... يعااب ا
ها   وإذا    ها ا تعااب نويه وم  بي إ  القوة م كانت معظم التشريعا  تعااب نوى جرمة الزنا، 

ويزي والقانق  الفرناي ابل تعديوهالقانق   دي اذاإ في رأيهم أ  العقاب نوى الزنا ا  اردة  ،  ا 
ها ضرر م  نقاب شلص ا ترونه مبادئ ا جم ن ضيحة ي ضا نما  العقاب م  إثارة  خاق، 

ريك الدنقى العمقمية،  بالعاروة أبوغ م  الضرر الذي يصيب اجتمع، وأنه أنطى لوزوج وحد ايق  
ق الطاق أو الفراة  2إ  العقاب يرتب نوى مزاجه وحد وأ  اجزاء الطبيعي 

ا م و  طقي نوى رك  مادي  بطبيعة ايا: جرمة الزنا كغر قياجرارم ت ة إ الشرط ، إضاورك  مع
 ق ايام نااة الزوجية.و اخفرض 

زو و     ية الزنا وم تققم تلتقضيح أثر العااة الزوجية  جرمة زنا ا وك اج ا بد م  تقضيح ما
قي العااة، وما اخقصقد بالرك  اخادي و  ذ اجرمة، و اخع رم الزنا  الزوجية  كذلك أثر نااة   

ي   ضقء التشريعا  اخقارنة نوى التفصيل ا
 الفرع اأول

ية الزنا  ما
  وآخر اصطاحيالزنا لديه مدلقلن لغقي 

ها الزنا  ل ايجاز وباخدلغة ميم. ويطوق نوى معا  م   الوغة مصدر زنا يز بالقصر لغة أ
 معى دنا بعضه م  البعض.أخ أنه يطوق نوى الدنق يقا: زنا الظل 

 بخ ويطوق نوى الصعقد يقا: زنا اجبل معى صعد.
 .3جخ ويطوق نوى الوجقء يقا: زنا إليه أي جأ إليه

                                                           

مر رام  - 1 اخؤرخ   46-71اختضم  اانق  العققبا ، اخعد: واختمم بالقانق  رام  4355يقنيق  73اخؤرخ   465-55ا
مر  47 أ، 31ية رام ُاجريدة الرم 6775ديامر  67اخؤرخ   68-75أ، والقانق  رام 04ُاجريدة الرمية رام  6771نق

أ. 0ُاجريدة الرمية رام  6741راير  71اخؤرخ   74-41، والقانق  رام 6744أو   46اخؤرخ   41-44رام  والقانق 
 أ.04ُاجريدة الرمية رام  87/46/6746اخؤرخ   43-46والقانق  رام 

قدة، اجرارم اخاسة باآداب العامة، دار الكتب القانق  -2  .835، ص 6775نية، نبد ايكم 
صل الزاي  - 3  .631، اخعجم القحيد، طبعة دار اخعارف، ص 4/37لاا  العرب، 
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ذلك نظرا ة، و ه  الشريعة اإسامينتو اخعى ااصطاحي لوزنا  التشريعا  القضعية أما    
هما   اختاف أساس التجرم لدى كل م

 التشريعات الوضعية: في يف الزناأوا: تعر 
ص تعري الزنا  يما  ن  التشريعا  القضعية  ا  مك  التمييز بن ا

يلص التشريعا  ال م تعرف الزنا، حيث     و:  ا ا يعا  القضعية م تعرف غالبية التشر أما اا
او: جرم ذيوال توك التشريعاتالتشريع اجزارري وم  بنوفقه، الزنا تاركة ذلك ل  883ة الزنا  اخادة ت

او: اخشرع اخصري جرمة الزنا  اخقا 1م  اانق  العققبا   ددو  أ  يعطي تعريفا هذ اجرمة.كذلك ت
ا تعريفا  مم  اانق  العققبا ، و  608،606 ذ اخقاد إ تعري الزنا. لك  إذا استطوع  يشر  

ا مع اختاف  لفاظ اخاتلدمة  تعريفاهم تدور حق: معى واحد يتجادالفقه اخصري لقجدنا  ا
ا خارج العااة الزوجية رغم أ  أحدما أو كاما متزوج بآخر .أما التشريع 2  مقااعة أنثى برضا

قد تعرض جرمة الزنا  اخقاد  ال ألغيت بالقانق  رام م  اانق  العققبا ، و  885،883الفرناي 
ام يعرف اخشرع الفرناي ا. و 44/76/4306صادر  ال 4306ام لع 540 ديد مع  لزنا تاركا 

خر الزنا بأنه    خرق يرما  الزواج م  شلوفقه. و  ذا ا  لص متزوج له نااا  غراد نرف 
ق الزنا الذي يرتكبه الشلصخر غر زوجه برضاماآمشرونة ب  . وميز بن نقنن م  الزنا  زنا بايط و
ق زنا يرتكبه شلص متزوج مع شلص متزوج  اختزوج مع اري، و  .3شلص غر متزوج. وزنا ث

ا ثا  مثوه تشريعا  نرت الزناو     اك ا وم   ،اميبطابعها اإستتام وال  باخقابل 
و م  اانق  العققبا  الوي لعام  حيث أمثوتهاالتشريع الوي الزنا بأنه   مقااعة  4301نرت اخادة ا

ا خارج العااة الزوجية . و نثى أ ار القضاء الوي لفظ اجماع بأنه القطء  القبل.برضا كذلك و  اد 
رم سقاء صدر م  الزوج أو م  الزوجة أو م  والذي  التشريع اليمن نرف الزنا بأنه   كل وطء 

 غرما .
 
 
 

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  73اخؤرخ   465-55ا
تحي سرور، اخرجع الاابق، ص  - 2  . 665أمد 

3-Auguste FOREL, Question sexuelle, 3 édition, Revue et corrigée.1911. p.344. 



18 

 

 ثانيا: تعريف الزنا في الفقه اإسامي 
غوب يرجع إا نرف الفقهاء جرمة الزن    نم ا هم  ا توفة وكا  الابب  اختا  بتعريفا  

ذ  يها أو  الشبهة اخانعة م  وجقب ايد. وم   ركا  والشروط القاجبة  هم  ذكر ا اختا
 التعريفا  
   فية بأها  وطء مكو طارع  ابل مشتهاة خا: ن  موكه وشبهته ها اي نر

هادار اإسام أو مكي  .1ه م  ذلك أو مكي

  يه با شبهة ها اخالكية بأها  وطء مكو ماوم خرج أدمي ا موك له  ونر
 .2نمدا

  ه رم لعي ا بفرج  عية بأها  إياج موتزم نام بالتحرم حشفة أوادر ها الشا ونر
 .3خا: ن  الشبهة مشتهي طيعا

 عل الفاحشة  ابل أو دبر ابوة بأها   ها اي  .4ونر
لفاظ ، إذ يعن إ  اختوفسامي  تعريفهم لوقطء احرم و تتفق التعريفا  الاابقة لوفقه اإ    ت ا

توفق  القطء احرم اختعمد  غر موك أو شبهة.  البعض يقصر نو و قط، ل القطء،  ى القبل 
ا ا ما مد البعض اآخر إ الدبر أيضا. ويرجح اا ل القطءبي ق ما قبل، و نوى ال لذي يقصر 

ا اجمهقر  ذامثل ا  .5اخفهقم مع التشريعا  ال نرت الزنا ويتفق 
هما  قالفقه القضعياإسامي فقهمفهقم الزنا  ال ضقء     ال صيتضح اختا فقه فة اجا  

رم يا  اإسامي طء إا لق اشرط  اجا أ  يكق  متزوجا نوى نكس التشريع القضعي الذي ا 
   ثاثة أمقر  فقه اإساميلفقه القضعي مع المع ذلك يتفق اإذا كا  اجا متزوجا. و 

                                                           

 .416-414 ، ، 4666 ،طبعة ايواجزء الثالث،  ،–حاشية رد احتار نوى الدر اخلتار  ،لعامة اب  نابدي ا - 1
ة  - 2 ة  4687حاشية الدسقاي اختق س تصر سيدي خويل اختق س خ حاشية اخرشي نوى  1/848 ،  050أ نوى 

 .6/845سيدي خويل، دار الفكر، برو ، تصر 
ة - 3 قوي اختق س فة اخفتين لإمام ال  .0/873 ، طبعة برو ،  505روضة الطالبن و
ة  - 4 ، برو   نوى من أ القاسم ا 587اخغن اب  ادامة اختق س رة، خراي، دار الكتاب العر ، دار ايديث بالقا
3/434. 
 .67د طه، اخرجع الاابق، ص مقد أم  - 5
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شاط و:  ال ق تعمد القطء، و  ا قي و رم، والثا  الرك  اخع ق القطء   الث  رضا الثاإجرامي و
اية اغتص، إذ يصبح والعقابالطرن بالزنا   انعدام الرضا يغر م  وص اجرمة  اب  التشريعا  ج

ر  شروطها.  القضعية،  حن يصبح حد حرابة  الشريعة اإسامية إذا تقا
 الفرع الثاني: الركن المفترض

 قيام رابطة زوجية صحيحة 
 م  اتصوت به رب  جرمة زنا الزوجة أ  تكق  اخرأة الزانية مرتبطة بعقد زواج صحيح برجل غ   

ايا، ة غر أب  جرمة زنا الزوج أ  يكق  الرجل الزا مرتبطا بعقد زواج صحيح بامر كذلك و  ج
ايا.و  مانة و ترجع ايكمة م  ذلك إ أ  نال اتصل ها ج يه با إخاص كاما اقد الزواج يوزم طر

ذ العااة الزو  بثقة ن   رم الزنا إ مايتها م حققق الزوجية ال يهدف  ا اآخر،   .1يةجا
يها العااة الزوجية اارمة؟و  ي الفرة ال تعتر  دد ما  ذا الصدد ا بد أ     

ي الفر     يها  ية ال يتصقر ارتكاب جرمة الزنا  اله، ة احصقرة بن انعإ  الفرة الزم قاد الزواج وا
رج م  داررة و  دث بن اخاطب و بذلك  اي بيخلطقبة م  اتصارم الزنا ما  لق نتج هما، و ا: ج

ذا ااتصا: مل ظهر بعد إمام نقد الزواج  .2ن  
رم الزنا وجقد نا    ا:  قصد بالعااة ياة زوجية اارمة حقيقة أو حكما. و قد تطوب اخشرع  

يها الطرف الزا بزوجه اآخر  يا  بعقد زواجالزوجية القارمة حقيقة، توك ال يرتبط  صحيح ماتق
ذ العااة اارمة بالفعل دو  أ  يرد روط و الش اإجراءا  الشكوية ال ياتوزمها القانق ، مع بقاء 

ا:  اي بعد ا اة الزوج اآخر أو بطاق أو تطويق. أما إذا حدث ااتصا: اج ا: بق نويها سبب ا
ا تققم به جرمة الزنا، و ال ا: إذا كانت الطاقزواج  رق بن أسباب اا وا أم مق  الزوج،  3ا 

ا:.  أمية  لعوم اختهم بتحقق سبب اا

                                                           

رم الزنا نتار -1 راد و يرتب نوى خطة اخشرع   رف ااتصا: اجتمع أمها  أنه إذا كا  كل م  طج غاية  اخطقرة نوى ا
اي غر  عوهمانشر كاموة، و  وبوغ مانيةمتزوج اج ا يعدو أ  يكق   م  م و  اية،رد استعما: لوحرية اج كا  ذلك برضاما 

رج ن  داررة التجرم، ما م يت مر  عل إجرامي آخر أا و ا ت إطار   ق الفعل العون اخلل بايياء. م 
 . 50هاء رزيقي، اخرجع الاابق، ص  - 2
حل الزواج  الشريعة اإسامية مجرد صدور الطاق،  -3 زاعي د ال د ثبقته   ا ون ل  صيكق  حكم القاضي مقررا له ن

يعتر تاريخ انقضاء الزوجي ق تاريالشريعة اإسامية الغراء أ  الطاق بالوفظ. أما  الشريعة اخايحية  خ صدور ايكم بالفاخ. ة 
د اد نص  اخادة اجزارري،ذا ما سار نويه اخشرع و  كم اضاري . م  94 حيث  سرة أ    الطاق ا يثبت إا   اانق  ا
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اةوهذا الرك  طبيعة مقضقنية، و     اخرأة ال اتصوت بعشيقيها نقب و وجها ا تاأ: ز  تطبيقا لذلك 
اته، و إن  جرمة الزنا و  ققق الز   كانت م تعوم بعد بق ل  عوها أها  وجية، لك  كانت تعتقد وات 

انقضت العااة الزوجيبشرط أ  ي ا: اد أنتج أثر  نه إذا انقضت توكق  سبب اا ك العااة ة، 
ا نكق  أمام ما يعرف بالعااة الزوجية القارمة حكماو  ا أ  اخشرع واد سبق و ، 1بقيت بعض آثار أ  بي

رم الزنا تطوب وجقد نا ا:  ذ القجهة يتعاة زوجية اارمة حقيقة أو حكما. و   قا  – نم   و
 الطاق البار  بن الطاق الرجعي و  التفراة-اإساميةلوشريعة 

ع ايد الزوجية وا يزيل موكا و فالطاق الرجعي  استمتاع الثابت موك اا حا معى أنه ا يزيل ا ير
عوبالزواج، و  إذا ارتكبت الزوجة  رة العدة،  ا هيعن ذلك أنه يبقي نوى نااة الزوجية حكما خا: 
ذ ا تققم ها اجرمة االفرة اامت ها جرمة الزنا، و  خا:  نقضاء لك  إذا ارتكبت بعد انتهاء العدة 
 الزوجية.

ا أما إذا كا   هي نااة الزو  هق-الصغرىقنة الكرى أو  ذلك البي سقاء-الطاق بائ جية  ي
ا جرمة الايا:، و  ذا تق الزوج إإذا أتت الفعل خا: ندها. و  زنام  م ا ترتكب اخطوقة طااا بار

ا ترتكب الزوجة جرمة الزنا إذا اا اته،  اة مباانقضت الزوجية بق عوها بعد الق  تك  العدة مشرة و رت 
 .2اد انقضت بعد

ذا رأي مهقرو     ص الطاق البار  و  إ  كا   يما  د أ  جانب م  الفقهالفقه  ا  اة، إا أن  3الق
حكام اانق  اد ا حكام الشريعة اإسامية اخصدر الررياي  الفته  ادا إ  ذا الرأي است نتقد 

سرة.  ا
كاح خاماة أو متزوجة     مع نوى بطانه ك قهاء الشريعة اإسامية نوى أ  كل نكاح  قد أمع 

كح زوجا آخر، يعد زنا مقجب لوأو معتدة أو نكاح اخ يه و حد طوقة ثاثا ابل أ  ت طء، إذا حدث 
إ  كل اتصا: جو .4ا أثر لهو ا نرة بقجقد العقد و  اة أو الطاق نامة و م  م   لق كا اي نقب الق

                                                           

، جرارم اانتداء  مد رشاد -1 اجزارر،  اخقار ، الطبعة الثانية، ديقا  اخطبقنا  اجامعية،نوى العرض  القانق  اجزارري و متق
ة   . 63و 60، ص 4333س

ة، -2 ا 880، ص 4331 ب.د. ، مقد مصطفى، شرح اانق  العققبا ، القام اخاص، الطبعة الثام يب ، وما بعد مقد 
شلاص، دا حان، شرح اانق  هضة العربية، العققبا ، القام اخاص، جرارم اانتداء نوى ا ا. و  151، ص 4303ر ال  ما بعد

سرية نوى تطبيق القانق   -3 مقد أمد، أثر الروابط ا ، اخركزمد نبد الرؤوف  و اري، الطبعةا لإصدرا   الققمي اج
ا. 461ص  ،6773القانقنية،  و ما بعد

،نبد القا -4 اري اإسامي، اجزاء الثا  .858ص  ب.د. ، ب.س. ، در نقدة، التشريع اج
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قنة صغرى أو كرى يققم به الزنا، طاخا حدث أ ا بي اة أو ندة الطاق و بار اء ندة الق ا. لث ق كا  بار
اة أو الطاق البار  و ذل هما إك   الق عا، إا أ  آثار الزوجية يبقى بعضه  أهى كل م ا الزوجية 

ا: ايل و اارما حكما أث يل  اء العدة اسيما   اري  ايرمة. يضاف إ ذلك أ  القانق  اج
مقر اختعوقة ما حقا: الشلصية خ كالزواج و بيا  ا ظالطاق مثارل ا خا  مة ها، و اخ إ الققانن اخ
ذ الققانن ما ا كانت  يم الزواج والطاق تمدة م  الشريعة اإسامية،  ظر إ مفا بد م  ال

يم الشرنية هما، و آثارما و  اة أو الطاق ب ضقء اخفا عل لعدة الق عض حيث أ  الشريعة اإسامية 
مثا اخرأة إذ رغم أهما يزيا ايل إا أهما ا يزيا ايرمة.  طااا  اا ما  زوجها أو طوقهاآثار، 

رم نويها  بثق م  نقد الزواج، إا أنه  ها حل ااستمتاع اخ ا، زا: ن اء  اارتباط بآخربار أث
اي بغر الالعدة.و  اء العدة حرم ااتصا: اج ، لذبالتا إذا حرم العقد أث لك يعد زنا عقد م  باب أو

 .1يعااب نويه اانقناو 
ذا الرأي إ أنه يتعن نو     ث مفهقم الزنا اانقنا، وص صاحب  قء مفهقم أ  يتم ذلك  ضد 

ا  الفقه اإسامي. و  رم الالزوجية والطاق، ومفهقم العدة وحكمتها وآثار زنا إ كل ب امتداد 
اي يقع  ها زوجها و اتصا: ج ضا ن  امتداد إبن اخرأة اختق ن اة   اء ندة الق  كل رجل آخر أث

 م   حكمهما كما  اخوع.بن اخطوق أو اخطوقة و  اي يقعاتصا: ج
ا، أنهو     ة الرأي الاابق و  لدي خاق و ما بالرغم م  وجا ظة نوى ا شد م  احا ة أشكا:   رمي كا

زواج صيانة لوفضيوة  ذاها  تشريعية م  الرذيوة، إا أنه يصطدم مع ايكمة ال وتطهرا لأنفسزنا ا
رم زنا  زواجم   ارية محل ايماية ا .م  جهة، ومبدأ شرنية اجرارم والعققبا  م  جهة أخرى ا ج
ذ اجرم ظة نوى حق كل م  طر رابطة الز ة ليس صيانة الفضيوة  ذاها، و   ندم  وجية إما احا

سرة صياجتمع  كفالة حرمة الزوجية و  نفس القات ماية إخا: اآخر بعهد الزواج، و  انة نظام ا
يه م  ثقة، و م  انتهاك أحد  دم كياالزوجن خا يفرض  ع ما يرتب نوى ذلك م     العاروة بالتا د
ا اخوية ا اء اجتمعقنظامه. و بانتبار إ  مبدأ شرنية اجرارمساسية  ب والعققبا   م  ناحية أخرى، 

،يقرر أنه ا جرمة و  الذي ص اانق ا: التجرم خ ا نققبة إا ب ا يرتب نويه يأ التفار القاسع  

                                                           

مر اه  -1 يم الشرنية ال تؤخذ امتثاا  ذا الرأي إ ذلك أ  العدة م  اخفا ، مشرونيتها يعوم حكمة ولق مويضي صاحب 
ر م  تقرير العدة التحقق م  براءة الرحم  هذا مدناة م  باب أو باي وندم انشغالهإ  كا  الظا نااب،   مل تفاديا اختاط ا

مد نبد الرؤوف، اخرجع الاابق، ص  اء العدة زنا.  اي أث  .461انتبار ااتصا: اج
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هج التفار  اري، كما أنه يتجا مع م ص اج م  امتداد التجرم أو العقاب إ حاا  يشموها ال
ديد اخصوحة ااجتمانية احمية كما اصد إليها الشارع بن نوى   .1القانق الذي ي

ي     ر  2م  اانق  العققبا  883فهم م  خا: اخادة أما ن  مقا اخشرع اجزارري  وجقب تقا
كم ذلك و  أ  يبن حالعااة الزوجية وات ارتكاب جرمة الزنا، أي أ  يكق  مرتكب الفعل متزوجا د

ر  إذاالفعل  اوا  الصوح أو خا:  رة  ماة ندة الطاق. ارتكب خا:  بت بي  العويا احكمة ذ
 حكم يصبح أ  ابل آخر رجل مع زواج نقد أبرمت ال الزوجة حق  الزنا ايام إ 3ارار ها 

ها الطاق و: زوجها وبن بي  . 4هاريا ا

يأكد  احكمة كما     ع الشكقى م  أجل  قرار آخرالعويا  أنه    ا صفة لوزوج بعد الطاق  ر
ر الرابطة الزوجية وات ارتكاب 5 الزنا ة الزوجية ، وبانتهاء العااجرمة الزنا. أي أها أكد  وجقب تقا

رة مراجعة الزوج لزوجته أو ابل  عل الزنا خا:  ما لق حدث  ياقط شرط م  شروط جرمة الزنا،ى بي
إ   صرورة ايكم بالطاق هاريا، بانقضاء مدة الطع  أو برض الطع  م  طرف احكمة العويا، 

قا لاجرمة تققم، وذلك نوى انتبار أ  أحكام  اف و ص الطاق والتطويق واخوع غر اابوة لاستئ
سرة 60اخادة  فيذ6م  اانق  ا ذ ايالة يقا الت قض   نما بأحكام اخادة 7، وأ  الطع  بال

                                                           

هضة العربية، أنظر،  - 1 تحي سرور، القسيط  اانق  العققبا ، القام العام، دار ال  .86، ص 4335أمد 
مر رام  - 2  .اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم 4355يقنيق  73 اخؤرخ  465-55ا
، مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، القجيز  القانق  اجزاري اخاص، 4333 جقا   6اخؤرخفي  570رامالمجلس اأعلى، قرار   - 3

 .484ص 
فس نل أيضا سار - 4 هج ى اري القضاء ال ، اج نوى لومجوس ارار  اخغر  :اارا  1984أكتقبر  2اخؤرخفي  7471ندد ا

اء خطوقة أنا ها اثبت إذ ولذلك الزوجة، حكم  تظل لعدة ا رة أث اء لوفاحشة اارا  اخيانة رمةج مرتكبة تعتر إها العدة، ذ أث

سرة  الققانن اخغر ، . أنظرالفااد جرمة وليس الزوجية صقري اخروك، اجرارم اخاسة با يل ويوية مقا سةُدرام رنةأ، رسالة ل
 .6748/6741توماا ،  الاياسية، جامعةشهادة الدكتقرا  القانق  اخاص، كوية ايققق والعوقم 

 .866، ص 6778/6، اجوة القضارية، 613813، الطع  رام 73/74/6778احكمة العويا، غ. ج. م،  - 5
ة  3اخؤرخ   44-31القانق  رام  - 6 مر رام  3314يقنيق س سرة، اخعد: واختمم با اخؤرخ   76-76واختضم  اانق  ا

 .6776راير  60
يمي ما:، جرارم اآداب والفاقق والدنارة  التشريع اجزارري، دراسة اانقنية مقارنة معززة باإجتهاد القضاري، دار  - 7 أنظر، 

 .853، ص 6741قمة، 
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قض وا   ال تقضي بأنه   1م  اانق  اإجراءا  اخدنية واإدارية 854 ا يرتب نوى الطع  بال
فيذ ايكم أو القرار،  ويتهم و دنقى التزوير ما عدا في المواد المتعلقة باأشخاصت   .وأ

خذ بعن اانتبار حالة كغر أ  اح    بت  ارار جريئ ها إ دنقة اضاة اخقضقع با مة العويا ذ
قا   ذ ماة س ارق زوجته م ما اذا كا  مقا الزوج متعافا إ درجة الظوم، مثل ذلك الزوج الذي 

ا شكقى وحكم ورض ارج وما حدث وأ  أخطأ  وزنت رع ضد انها أو تطويقها وتركها كاخعوقة، 
نوى سابقاأ نقضت ذلك القضاء  مر إ احكمة العويا ُاجوس ا ع ا وما ر اضاة اخقضقع بإدانتها 

عا، أي أها وجه هم إ تودنوت اضاة اخقضقع إ مراجعة مقافهم والتأكد م  ايام الرابطة الزوجية 
رد حر نوى ورق وأ  الزوج الشاكي ظام  ي  طق بالراءة اذا تأكد أ  العااة الزوجية  احتما: ال

ا    م كا  م  2لزوجته م  خا: تعافه  رض اخراجعة ورض اخفاراة ، ذلك ما جاء  ارار
ط راف م  أدلة وما أبدو م  اخقرر اانقنا أنه اذا كانت أسباب القرار ا تكفي خقاجهة ما ادمه ا

اقب  إهم بذلك اكتفقا باثبا  الفعل اخ نقى لومتهمن دو  اإمعا   جقانب الدطوبا .....
اء التحقيق اإبتداري بكقها خرجت  وأسباها وذلك بعدم تعرضهم إ أاقا: اختهمة ال أدلت ها أث

ع من ارجاعهام  سك  زوجها الشاكي  وات وامت ذ خمس س بعد أن صرح لها بأنه ا يطلقها  م
ا  3، كما أنه م ياجل زواجه ها  ايالة اخدنية ح ا ترثه،... وا يرد

إنه ا ير    ب اخايحية،  ص اانفصا: اجاما الذي تطبقه بعض اخذا يما  مانة  عأما  التزام ا
هي العااة الزوجية، و بالبن الزوجن، و  ز: صفته كفراش ز إ  كا  ير تا ا ي الاؤا: وجية. و ع ن  اخ

هما؟ ا  ما حكم زنا أحد الزوجن بعد ايكم باانفصا: اجاما بي  الذي يطرح 
هي العااة الزوجية، أي     ابة لزنا الزوجة تعااب نويه نوى أساس أ  اانفصا: اجاما ا ي بال

ابة لزنا الزوج ا ما بال راش يعد جرمة تظل صفتها كزوجة اارمة. بي أساس الزوجية، و  لعدم واقنه نوى 
الزوج  توك  ز: اخاص بالزوجية،  راش الزوجية ن  اخ ذلك أ  اانفصا: اجاما يرع صفة 

راش الزوجية.  الققانن ا يعتر مرتكبا جرمة الزنا إا إذا مت  
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طاخا ااطقية و غر مزنا الزوج تفراة  ايكم بن زنا الزوجة و ذ الو     نفصا: ليس ها مرر، 
رم زنا أي م  الزوجن خا:  طقي أ   مانة بن الزوجن كا  م  اخ ع االتزام با ذا ا ير اجاما 

ذا ايكم  .1سريا  
ق  أو ايكم نويه بعققبة سالبة لوحرية و     صيب ايمو غن ن  البيا  أ  إصابة الزوج مرض أو ج عويه ت

ق  أو اانتقا: وم  مقق الزوجية، ا مس حق رة اخرض أو اج  .2يتصقر ايام جرمة الزنا خا: 
حاب، بل ا بد أ      رم القانق  لوزنا ا يكفي ايام رابطة الزوجية  ا:  در اإشارة إ أنه   و

هق يفرض مة االزوجية م  أركا  جر  العااةإذا انتر اخشرع ايام .الزوجية صحيحة تققمالرابطة لزنا، 
هي ال يعتد ها القانق . أما إذا ثبت أ ذ العااة  ا انتداد هاصحة  م  م ا ، و ها غر صحيحة 

رق بن بطا. و 3تققم جرمة الزنا ل استمتاع أحد الزوج  نقد الزواج و ا  في ايالتن ا   ، ن ااد
شأ به حققق الزوج ويعن ذلكباآخر،  رم الزنا إ مايتها، و ية ال أنه ا ت ذا اضي إيهدف 

يعن أ   قم اخيانة الزوجية م  م ا تقشأ  أي وات. و صوة الزوجية م تبالبطا  كا  له أثر رجعي 
طق بالبطا . و بفعل اار اخ نقد الزواج كا  لفاله أثر رجعي كته الزوجة ابل ال واستحا: لك ذإذا 

طق بالفاخ. و نلق جرمة الزنا و  ايام عل اارف ابل ال ذا ايك   لق كانت ثر و ق  لوبطا  أو الفاخ 
هل سببه  وهذا الرك  طبيعة مقضقنية و الزو  وتعتقد صحةالزوجة  ر سبب  لك  إذا انتقد اج،  تقا

اري لديها يعتر  إ  القصد اج لوبطا  أو الفااد أو الفاخ،  حن كانت العااة الزوجية صحيحة 
ت  في.م
ارية أ  تقا و     ع اختهم خ  جرمة الزناخ بعدم صحة العااة الزوجية، وجب نوى احكمة اج إذا د

زاع   حقا: الشل الزوجية م الفصل  الدنقى ح يفصل  ال صية، القضاء اخلتص  ا
ارية  .4فاهام  توقاء ن إذا تبن ها بطا  الزواج بطانا مطوقا أ  تأمر باإيقاف ولومحكمة اج

                                                           

 .06و 01مد طه، اخرجع الاابق، ص أ مقد - 1
، اخرجع  مد - 2  .63الاابق، ص رشاد متق
قض اخصرية،   - 3 قض، س 8كمة ال كمة ال مقنة أحكام   . 153، ص 403، رام 1راير، 
4 -  ،  . 84اخرجع، ص نفس مد رشاد متق



25 

 

رم ااتصا:  ا:  في  ا نرة لدخق: الزوج بزوجته م  ندمه،  أما إذا كا  نقد الزواج صحيحا 
اي م  أحد الزوجن بغر  الهزوجه تكق  بدءا م  إمام العقد و اج  .1ح ا

ل تقوم رابطة الزوجية بموجب الزواج العرفي؟و  ا أن نطرح التساؤل اآتي:   ل
ذا الصديقص    واج ى أنه ز القانق كاما، معد الزواج الذي له كيانه الشرني و د بالزواج العر  

تقاستق شروط صحته الشرنية، و  الك أنه غر مكتقب أو غر مدو  بقثيقة زواج رمية.  قم كل ما 
ه ميع حققق ال رم الزنا إذ يتقلد ن ها حل ، و والتزاماهاة وجيز هذا الزواج رابطة الزوجية اخعترة   م

اية بن الزوجن  .2الصوة اج
الا   صغر وكأ ل ن  الا  القانقنية لوزواج، ا يتغر ايكم إذا كانت س  الزوجة أو س  الزوج يقو    

 ، ق خضقع الزوج أو الزوج وكل ماق البانث إ ااكتفاء بالعقد العر ة يرتب نوى صغر الا  
حداث، اخرتكب جرمة الزن ضع لوققاند العامة. ولك  شريكها لقانق  ا   اجرمة 

انه بذلك.و  ميع وسارل اإثبا  ال يكق  م  شأها اات اري   يثبت الزواج العر لدى القاضي اج
د أ  ماألة إثبا  الزواج  القانق  اجزارري تثر إشكاا  نديدة، وذلك نظرا لعدم اناجام و    

ذا اجا:، حيث نصت اخادة التشريع اج سرة اجزارري 66زارري    مضمقها نوى  3م  اانق  ا
ت نفأ  الزواج يثبت بشهادة ماتلرجة م  سجا  الزواج لبودية مكا  نقد الزواج،  اخادة  سوأضا
يه الشروط الشرنية لزواج  ر   قرها الثانية أ  الزواج يكق  صحيحا إذا تقا كم  مك  تثبيتهو  

 اضاري.
ص و     أ  يكق   4م  اانق  العققبا  اجزارري 883اخادة نويه يشرط لقيام جرمة الزنا تطبيقا ل

اقبة إليهما مرتبطا  بعقد زواج صحيح مع الشاكي. حيث  عا: اخ الزا أو الزانية وات ارتكاهما لأ
و نوى أنه   يقضى بايبس م  س 883نصت اخادة  قرها ا تن نوى كل  امرأة متزوجة  ة إ س

ذ اخادة أ  يكق  نقد الزواج ماجل  ايالة اخدنية ح  وم تشرط  ثبت ارتكاها جرمة الزنا ، 
يا جميع الشروط و يكق  صحيح، بل يكفي أ  يك ركا  الشرنية القانقنيق  العقد ماتق ة، سقاء كا  ا
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ر  اخرأة ال  نويه تققم جرمة الزنا ضدبط ايالة اخدنية. و ر م  طرف ضا نقد زواج نر أو رمي 
ة اتر ايالة اخدل الزواج أمام مانة اخاومن، و حصو  تزوجت بالفا صل تاجيوه  د  وإ  .1نيةلق 

نوى اجوس ارارا  كانت ااضت اد ا ها يما ت ظر وذلك، بي  بتاريخ الصادر 21440 القرار إ بال
ة بالزواج يعتد     ايه جاء ذيوال 76/46/4337 حة ايام إثبا  بالفا  القرار وكذلك. "الزنا ج

 اانق  م  339 اخادة أساس نوى اختابعة تتم ا" :يه جاء الذي 73/44/4336  الصادر
  الصادرر  القرا د حن ي. الشاك زواج يثبت اخدنية ايالة م  نقد بتقدم إا العققبا 

ب 39171 رام الطع   1987/02/24  اانق  م  339 اخادة لتطبيق يشرط   أنه إ يذ
عا: ارتكاب وات الزانية أنتكق  العققبا  اقبة ا  ولق ح لشاكيا مع زواج بعقد مرتبطة إليها اخ
اتر  تاجيوه صل وم اخاومن م  مانة أمام الزواج ذا حصل بت ذاو ة . اخدني ايالة د  ماذ

ا  العويا حكمة هاإلي ا أي   58224 رام القضية  1989/12/25 بتاريخ الصادر ارار  د
ر  خا نر زواج بصحة أار   .2إثباته أمك  إذا العر الزواج اجرمة لقيام يكفي أنّه أي، أركانه تّق
 اجرمة. ق  هذولكي يعتر الزوج مرتكبا جرمة الزنا ا بد أ  يققم بالاوقك اإجرامي اخك   

 الفرع الثالث
 الركن المادي في جريمة الزنا 

تفي بانتفوتقجد ه جرمة الزنا شأها شأ  سارر اجرارم ها رك  مادي تققم نوي    الرك  اخادي اره. و به وت
عل القطء ذاته ج ق  ا لوشريعة اإساميةو  .رمة الزنا  ها ضعية و إ  غالبية التشريعا  الق  ،خا م

ية الفعا دد ما ا  ا سابقاخ وتعريفه، و لقانق  اجزارري م تقرد نصا صر  أي مدى ا إل خ كما بي
ذ و وم و  ؟نويه القانق يعااب  صقص بالعقاب نوى الفعلأية يظة مم ذ الققاتر و  ؟تد ال نن كت 

 شراح القانق .ماألة التعري إ الفقهاء و 
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مع أاقا: الفقهاءو     اسوي لرجل   نوى 1تكاد  أ  جرمة الزنا ا تققم إا إذا م إياج العضق الت
قاء سأو كاما متزوجا مع شلص ثالث، و كق  أحدما ا زوجن و ابل امرأة برضاما حالة كقهما ليا

 أحدما أو كاما شهقته أو ا يتحقق شيء م  ذلك. وسقاء بوغأكا  اإياج كويا أو جزريا، 
ق  ااتصا: ا يفرق بن اجرمتن غر ك ،جرمة الزنا ذا  دالته  ااغتصابهذا الفعل  و    

صرف إليها ابقها  جرمة الزنا. أما م  حيث  اي  ااغتصاب بغر رضاء اخرأة،  حن ي اج
رق بن اجرمتن ا   .2ماديا  الفعل 

اي خالذي يشرطه القانق  لقيام جو      رمة الزناخ ا يكق  إا بإياج العضقما دام ااتصا: اج
صري  ما  إ  الرك  اخاد إذ  يتكق  م  ن  ، مام دو  اخو اسوي لورجل  اخرأة م  ا  الت

صر اأول: يلزم أن يكون الوطء بين طرفين متغايرين: ذكر   وأنثىالع
بن نوى ذلك أ  و   ي
الرجا   يع اجزارري جرمة زنا، ح لق كا يعتر  نظر التشر  خ ابن رجون خ الوقاط خ القطءأ

ز: الزوجية، أو كا هما  م ثى نوى صقرة أحدما أو كاما متزوجا، أو م القطء بي   أحدما خ
ااء. الرجا: و  ذا اأحقا: ال ع بطبيعة  و تايا: م  م اي ق الشذوذ اوص آخر و  نقاهما  ج

ق اخادة  ر  شروطه. 3ق  العققبا الفقرة الثانية م  اان 888و  إذا تقا
ق كانت يعتر أيضا  نظر التشريع اجزارري جرمة الزنا، ح ل ا-الاحاق–بخ التدالك بن امرأتن 

ز: الزوجية، أو استعموت أحدما نضق  هما  م اخرأتا  أحدما أو كوتاما متزوجة، أو م الفعل بي
خرى ان اني  وطئها لومرأة ا  .4تفاء ايكمة م  العقاب نوى اخيانة الزوجيةتذكر ص

ا يعد  نظر التشريع اجزارري جرمة زنا تاتقجب  إذاو جخ  ت اخرأة اختزوجة نفاها م  حيقا   مك
قط، عوها  نظر الشريعة اإسامية التعزير   تيا  البهيمة،  حكمها حكم إ العققبة، بل ياتحق 

او   ح د ا  .5ف التعزيرحكم وطء البهيمة ن
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صر الثاني: فعل الوطء بين الذكر   واأنثىالع
اسل، وذلك بأ  يق الرجل و     كم غريزة الت يراد به إتيا  الرجل اخرأة بالطريق الذي أندته الطبيعة 

نثى إ  القطء ا يتحقق إذا وضع الرجل شيئا آخر غر نضق و .1نضق تذكر  ابل ا بطبيعة ايا: 
م اآخر أيا  اجرمة جرد نبث أحدما بعقرا  جا وا تققمه مثا  نضق تأنيث اخرأة، ذكقرته كأصبع

انيا م  من رجل آخر غر  ذا العبث، كما ا تققم اجرمة بتوقيح الزوجة ص حش  كانت درجة 
 .2زوجها برضارها دو  نوم زوجها أو نوى الرغم م  انراضه

رج اخرأة كي يتحقق الرك  اخادي  جرمة الزنا، أ  أحد  ما يؤيد ضرورة إياج ذكر الرجلو      
ها أكثر م  مانية  3احاكم اخصرية اد اضت بالراءة تاة بكر س  اضية تتولص واارعها  أ    

ه، حيث كانت ت ها برجل ا هقا و ا تريد الزواج م ا ن اج م  رغب  الزو نشر ناما زوجت كر
وها ذلك، م شاب تعوقت به و  و: و يرد أ عا، إا أهعقدوا زواجها نوى الرجل ا ا اتفقت م العقد 

عا، و مع نشيقها الشاب نوى أ  يزيل بكار  ذا ما م تر احكمة ها بأصبعه و اد حدث ذلك   
قااعة تم إا بالجرمة الزنا ا تثبت م  التحقيق أنه لق يقااعها و يقيم الرك  اخادي جرمة الزنا، حيث 

قضت بالراءة . اية الطبيعية أي بإياج نضق تذكر الرجل  نضق تأنيث اخرأة،   اج
رد اإياج ح و يكفي لقيام و     اء أو اإنزا:، أي و لق مالرك  اخادي  صل اإم يشبع  لق م 

بمجرد اإياج و أحدما أو كاما  اية.  ا أو و  ق بدو  انتصاب تتم اجرمة حلرغبته اج ي لق كا  ن
ابة له أ  يتم  ذا إياج كامل، أو كا  مل اخرأ ولق بغرخصيا، إذ يكفي  معى القااع بال ة م  

اسوي أو استأصل،  ا الت ه ماتحيا لبوقغها س  اليأس، أو اخرض أو نيب خوقي  جهاز الفعل ني
ع ايمل أو سب  ق موها اخبكر م  زوجها.أو م اإنزا: خارج الفرج أو استعموت وسارل م

ح لق كا  الرجل ماتوقيا و ليس بشرط أ  يتم اإياج بفعل الر و  رجها أدخوت اخرأة ذ جل،  كر  
عل الزناما اخشركة، لزمهما ايد شرنا و بإراده  .4العققبة اانقنا ن  
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ا و     قد اختوفت آراء أما إذا م اإياج  دبر سامية  ء الشريعة اإقهام مس ابوها باخرة 
ا خنوى خاف الطبيعةخ ا يكق  جرمة الزنا، نوى أساس 1بعضهم،حكمه يرى أ  وااع اخرأة  دبر

ذا الفعو سرة، و ا  ياتحيل معه اإخصاب و أ   ق: دو  دخق: أطفا: غر شرنين  ا بالتا 
قي داخل القناء اخع ق بالذا  إدخا: الاارل اخ ما م يصل الفعل إعل الزنا   د لتكقي  ايمل، 

ة إ أ  إتيا  اخرأة م  اخو ليس حقا لزوجه تيجة ا يعد زنا، باإضا ويس له أ  بالتا و ذ ال ا 
ذا الفعل م  الغر انتداء نوى حق له.  يزنم أ   واقع 

ا لذلك يرى البعض اآخروخ      ذا القااع يكق  جرمة الزنا التا 2ا ويس القااع  القبل أ   مة، 
ذ اآثار اخطرة مقصقرة نوى اخقف م  ايمل،   حد الذي يرتب اآثار اخطرة، و ق و  ليات 

ة إ القس ذا ايمل، باإضا خرى االطب  اياضر اد كش ن  أساليب نديدة يتفادى ها  رل ا
انيةو الطبيعية  –الكثرة  ع ايمل. يوجأ إليها أو ياتعم ال-الص ا الفعل خ ويس ايمل أو وها طر

خذ هذا اخعيار يؤدي إ إنكار واقع الزنا  رمه،    ا رم الفعل أو ا  ق اخعيار الذي  احتماله 
عل اإياج  القبل إذا م باستلدام مانع م  ايمل، مع أ  اإياج  القبل  مع ااحتياطا   – 

عا ماديا ذو نتيجة واحدة،  الدبر و-لوحملاخانعة  إخاله  اجاامة م  حيث و نفسيتضم  
ميه القانق ، بل  ظام الزوجي الذي  ابنوى ذا  القدر بال ي ومك  الذ قا:  أ  إ أبعد م  ذلك 

 .  مل اخرأة م  غر زوجها ا يعد زنا إا أثبت التحقيق ذلك، أي أنه كا  نتيجة وااع مع آخر غر
ها، مثا ن  طريق  الطب    اح نمويا  اإخصاب بطرق ش غر القطء م ايديث اد أثبت 

رج اخرأة نرضا   ايق  كما يتقاع الشرنيق  احتما: ايمل م  غر وطء بأ  يدخل ماء الرجل  
ا م  ا ا أو بفعل غر ي وحد اقة، ايمام مثا، أو بفعوها  القا    ما امل البكر. و  وهذا تصقرل

رج مقصقد  نه  ب بالقطء  الدبر أيضا  يه  تعوب بالقطء  الفرج م  ايد  ق ايد باإياج 
ق ما ياتباح يكق  كالقبل و  القق:  . و بالقطء  الدبر م  باب أونه إذا وجب بالقطء  القبل و

ع الزا بغر ذلك م  شأنه أ  يفتح بابا واسعا ا م متهما بأ  القطء  ر الزانية جو ك  أبدا غوقه، بأ  يد

                                                           

فية و  - 1 قهم اب  حزم و اي ريق أمد ووا العققبا  حا  الايد حامد خطاب، أثر القرابة نوى اجرارم و . لوتفصيل أكثر أنظر، الظا
شر والتقزيع، مي، ايرا الفقه اإسا  .438 ، ص6774ك لو

مد - 2 عي والشيعة والزيدية و .مالك والشا ا 438فس اخرجع، ص، نحا  الايد حامد خطابوابق يقس  .وما بعد
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ترأ ساحتهما رغم ضبطهكا   الدبر و  اد أشبع  ا و ما متوبان بارتكاب الفعل مثليس  القبل 
اية ماما هما رغبته اج  .1كل م

ذا و  او زوجإنه ا ،م  اختفق نويه شرنا أ  الزوج إذا وطأ زوجته  دبر ل وطئه وله  يعتر زانيا  ته 
 .2إما يعتر مرتكبا خعصية يعااب نويها بعققبة تعزيريةها، و أ  ياتمتع 

ص الشروع  جرمة الزنا     يما  ها القانو غالبية الققانن القضعية  تفقتأما  مع الشريعة  يق  اجزارر م
الشر  ها ا يعااب نوى الفعل التام، معى أ  جرمة الزنا ا تقع إا كاموة،  ع و اإسامية  أ  كل م

، 3ة نوى الاقاءالشريعة اإسامينظر القانق  اجزارري، و  -زناالت وص  –يها غر معااب نويه 
حة و  ذ اجرمة ج ص صريح  القانق . و ا نقاب نوى الشروع  ا   ح إا ب نص   يقجد اج

رد واخغر و  يواخصر -يهإلغاء مقاد الزنا ابل  –ي ا  القانق  الفرنااانق  العققبا  اجزارري و  ا
عا: ال4اقانن أخرى كثرة يعااب نوى الشروع  الزناو  كل ا ه، .  عل القطء ني  ا تصل إ 

ي دونه وا تبوغ ماتقا  اق و   –وال  خادي هذ اجرمة، ا يتحقق ها الرك  ا –واخفاخذةالتقبيل كالع
عا: ذ ا في العقاب نوى  ه ا ي  ت وص آخر طبعا. لك

اري لدى مرتكبه. ر القصد اج  ولكي تكتمل جرمة الزنا ا بد أ  يتقا
 الفرع الرابع

وي في جريمة الزنا   الركن المع
ارية أ  يصدر ن  اجا سوقك إجرامي معااب نويه، بل ا بد لتققم  يا يكف    لقيام اخاؤولية اج

قي ي ر رك  مع ا إرادة اجاتوك اخاؤولية أ  يتقا ذا اخاوك اإجرامي، و م ن  ا لقيام ا لاوقك 
 بارتكاب الفعل الذي يعااب نويه القانق . 

                                                           

، اخرجع - 1  .43الاابق، ص  مد رشاد متق
ب لوقق: أ  مادام دبر الزوجة مقضع اشتهاء م  جانب الزوج كا  لزا - 2 اك رأي يذ ا ما أ  تتقرر إباحة إتيا  الزوجة هإا أ  

ا مثا  ميع أ اي الشامل نوى جاد هق موك حل التمتع اج ا،  ة راغب، اجرارم مد نطي، نظرأنضاره. يه إ  رضاء أو كر
اية  التشريع اخصري،  .681ص  ب.د. ، ب.س. ، اج

د 816و 811نبد القادر نقدة، اخرجع الاابق، ص  - 3  .613 ب
إها تعااب نوى الشروع  الزنا، و -4 ح بقجه نام  ها بلك  التشريعا  ال تعااب نوى الشروع  اج التشريعا  العربية،   عضوم

ص  اخادة  ايا  و م  اانق  العققبا  نوى أنه   84كالتشريع العرااي مثا الذي ي ح ما  يعااب نوى الشروع  اج ص ماج  ي
ذا القانق   . و القانق  نوى خاف ذلك ص  رمة الزنا نوى ندم العقاب و  887و 803و 808و 800 اخقاد م ي اختعوقة 
ذ اجرم ذا القانق .ة، و نوى الشروع   يها معاابا نويه    م  م يكق  الشروع 
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قي  جرمة الزنا  القصد و     اري، و يتمثل الرك  اخع نا إا إذا حصل ى الز نويه ا نقاب نواج
اري. ر و بقصد ج  وأها تقاصلا متزوجة ناخة بأهي ا لدى الزوجة م ارتكبت الفعل و يعتر القصد متقا

اري ي صرا  وما العوم و شلصا غر زوجها، ذلك أ  القصد اج ر ن اقتضي تقا نقاب نوى  اإرادة. 
و أ ي تعتقد أها حرة م  ربقة الزواج، كما لق انتقد  أها مطوقةها ارتكبت الزنا و الزوجة إذا أثبتت أ

ج معتلزوجة إذا ثبت أها خدنت و نوى ا ا نقابأ  زوجها الغارب اد ما .و  قدة سومت نفاها 
اء نقمها و أنه زوجها، كما إذا تاول ش راش امرأة أث ذ حياها اخركز الذي كالص إ  غوه زوجها   يشا

ق  ت أنه  اب إ اخرأة ارتكاها جرمة الزناظ ذ ايالة ا مك  أ  ي في   اومت نفاها إليه، 
 .بهةنه يعتر وطء بش

ت و     تفي طبقا لوققاند العامة إذا كانت الزوجة ا تعتر ماؤولة كما لق أكر واضح أ  جرمة الزنا ت
اغتصبها بالققة و  نوى تاويم ج   التهديد.نفاها 

اي غر اخشروع مع أية ام    اري  حقه باتصاله اج يتحقق القصد اج ابة لوزوج  أة كانت ر أما بال
ق نام بأنه ذا الفعل بإرادة حرة. و حالة كق متزوج و  و اف الزوجة نوى خ –ا شك بأ  الزوج نه يأي 
حقا: بعض  قيقة حا يعوم-ا ا  الزوجلته ااجتمانية م  حيث الزواج، و دارما   – كذلك 

هذ كوها أمقر ياتطيع أ  يصل إليها ااضي اخق يكر نوى الزنا. و  اوما-الزوجةا  ضقعنوى أية حا: 
 .1وظروف الدنقىقمابااهام  واارع 

اري، و  اخشرع اجزارريو     ه يشرطه  كثر م  اجم يضع تعريفا لوقصد اج ارم كرك  لوماؤولية ر لك
العققبة نفاها...أو اامقا نمدا يعااب ب   ...و 2م  اانق  العققبا  85/6ة م  ذلك اخاداجزارية. و 

ا...  و  نر اخشرع اجزارري ن  ضرورة  . كما.   ... أو مدوها نمدا..  37ادة خاون  نوم بتزوير
ص اخا مثا ت ر نوم اجا بالقااعة.  ر العمد  جرارم أخرى كثرة بأ  اشرط تقا نوى  35/6ة دتقا

ا... نفاها ... و يعااب بالعققبة أنه    و  م  اانق   883/6اخادة و ، ن  نوم بتزوير
رمة3لعققبا ا ص نوى أنه   تطبق العققبة ذاها نوى كل م  ارتكب الزنا مع الزنا و  واخاصة  ال ت

 امرأة يعوم أها متزوجة .

                                                           

، اخرجع الاابق، ص  -1  .81مد رشاد متق
مر رام  - 2  ختضم  اانق  العققبا ، واخعد: واختمم.ا 4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
مر رام  - 3  اختضم  اانق  العققبا ، واخعد: واختمم. 4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
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ه با   و ا تاويم م اري مع اختعارف عري الاارد و لتندم ايام اخشرع اجزارري بقضع تعري لوقصد اج
ق انصراف إراالذي مضمقنه   أ  القصد انويه وااكتفاء به، و  اري  هادة اجا و ج ا إ ارتكاب  ا

صرا القصد إذ  ما رمة مع نومه ماديا  اجرمة و اج ع  أركاها ال يتطوبها القانق   
ق ارتكاب اجرمة. ا إرادة اجا   أوا  ا

ر أركا  اجرمة ال يتطوبها القانق .  ثانيا  العوم بتقا
اري  اإرابذلك يتحدد نو   العوم دة و صرا القصد اج

صر اإرادة  أوا: ع
صر اإرادة ما  ص ن يما   تقجد نظريتن 

ظرية التقليدية: نظرية اإرادة في القصد1  _ ال
ظرية الااردة ح اآ ، و     ي ال اري تقاف إرادةو كاب الفعل اجا ارت تتطوب لقيام القصد اج

تيجة اخبااخادي، و  قيق ال ر إرادته أيضا   ر إرادتهو   شرة.تقا كذلك  كل وااعة تعاصر الفعل   تقا
ظرية  الزا خ رجل أو و  قا هذ ال يشرط و مرأةخ إرادة الفعل ام  شأها أ  تعطيه دالته اإجرامية. 

ق القطء و  راش زوجية شلص آخر و إرادة الو ي تدنيس  ص اانتداء نوى حق خاتيجة اخباشرة و
 به.
ظو     خذ هذ ال ارم العمدية   التفراة بن اجر   م  شأنه إمكاإقق العدالة ضا نوى أنه رية ا
ب وطء امرأة تكق وبن القصد اخباشر و ، العمدية غرو  م  يبذ: كل جهد ليتج  ،  القصد ااحتما

ذا الشلص و  متزوجة م  شلص آخر ح راش زوجية  يعتدي نوى حق خاص به، ا يدنس 
ب لقضاء حاجته اري ال يذ ر لديه القصد اج ا مك  أ  يتقا ذي  بيت م  بيق  الدنارة الرمية، 

ذ  نه م يقصد أبدا  ذ البيق   تققم به جرمة الزنا  حالة وطئه امرأة متزوجة كانت مقجقدة  
تيجة ال كا  ر  بها. و ال ها باذا جهد لتج ظرية اللقد أخذ اخشر اغبا ن قويدية ورض تع اجزارري بال

ظرية العوم و  خذ ب  .1التصقرا
ظرية الحديثة: نظرية العلم أو مج6  د التصور في القصدر _ ال
اري أ  يكق  اجا اد أراد الفعل،و     تيجة نوىو  يكفي لديها لقيام القصد اج سبيل اجزم  تقاع ال

قطى سيبل التقاع أو نو  وياتقي أ جرامية، دالته اإ العوم بالقاارع ال تعطي لوفعل، و وااحتما: 

                                                           

، اخرجع الاابق، ص  - 1  .85مد رشاد متق
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ح اجا   قيقها،  قيقها أو غر مك   تيجة اخطوقبة معققلة أو غر معققلة، مك   تكق  ال
ظرية تاقي بن هذ ال شل.  اف القصد ااحتما أو غر اخب القصد اخباشر و قيقها أو  اشر، 
ظرية التقويدية ال ا تققم اخاؤولية لوج يهاال  اخباشرة،نتيجته و  إا إذا أراد اجا الفعل رمة العمدية 
اريا.  أو نص اخشرع نوى خاف ذلك استث

اصر اخاؤوليو     صر م  ن يجب التميز بن اإرادة كع ي اخقدرة نوى ااختيار واأخرا  لتمييز ة و
ارية  ميع اجرارم، و  صر م اإرادة وبنال إذا انتفت ا تققم اخاؤولية اج اصر القصد  كع ن

اري، و  هااج ا اريةخ ن  ا ق ارتكابال نبحث خ إذا اامت اخاؤولية اج هت  إذا ا الفعل  ، 
ر أركا  و  تيجة مع العوم بتقا قيق ال ا بصدد جرمة نمدية، و ق  ذ الشروط  إذا م تاجرمة ك كتمل 

ئذ أمام جرمة غر نمدية.  كوها نكق  حي
صر العلمثا  نيا: ع
ر أركا  القااعة اإجرامية     ق نوم اجا بتقا اري  اصر القصد اج صر م  ن ق ن أ  و العوم الذي 

ب  القانق  مقنة م  القاارع  كل جرمة تققم نوى  ها،  نوم اجا ها حيعااب نويها،  ياأ: ن
إ  جهوه بالقااع أو و  ارينويه  في القصد اج يه ي هوه، و الغوط  عه بالغوط أو  بالقااع يقبل إثباته  د

نه جزء م  مقضقع الدنقى  .1ميع الطرق 
قز ااحتجاج باجهل به، و العوم بالقانق  مفرض و     ض ي ااندة ساردة نصت نويها بعوا 

ا غالبية التشريعا  م  ا ما تعتر ارية، بي انه أ نص. و صق: اخقررة بغر حاجة إالتشريعا  اج خرا 
 تقجد بعض القاارع ا يتطوب العوم ها.

صري       صرف إرادة الفانل إليه  ميع أجراره يققم نوى ن ب أ  ت الرك  اخادي جرمة الزنا الذي 
صر  عل القااع، و ن ق  ق صفة مادي  صر مفرض  ر لالزوجية  اخرأة أو  الرجل و ن كي يتقا

ب أ  يكق  اري  صري  معا. القصد اج  نوم اجا اد انصرف إ الع
اسب و     ا  قنا ا يعي أنماله  انوه  العوم بفعل القطء ا يثر أي إشكا: نموي، ما م يك  
صر الثا و ن هق الذي يثر  القااع مها. أما العوم بالع مجرد عظم اإشق صفة الزوجية  كاا ، 

ذ الصفة الازمة كإتطرق الشك  ا ندم انصراف العوم جزء م  الرك  اخادي   ذا إلوجرمة مع  

                                                           

مد، اانق  العققبا ، القام العام، دار اجام - 1 شر، نقض  ا.ما بعو  666، ص 6777عة اجديدة لو  د
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ق الذي اصد القانق   قرير العقاب، بتاجزء نوى وجه اليقن، أي ندم انعقاد اإرادة  معى إجرامي 
مر الذي يدحض اري، و  ذا الشكم ثبت  ا ة القصد اج  يصل إ ايكم بالراءة.اري

يهو  تفي   ا العوم اليقن بصفة الزوجية، مثل اياا  ال ي
ها وا يردد نويها، و خ رجل يطأ امرأة يظ  أها غر ه متزوجة،   زوجها غارب ن مته أ  ها أ

 ا وجقد له،  حن أنه مزا: اارما.زواجها اد انقضى و 
ومااروته خ و  رة ندها  اري لديه، آخر يقااع امرأة مطوقة   ر القصد اج راف نومه ق انصو ب تقا

ذ بالتا مازالت  نصمة زوجها و  أهاإ أ  طااها رجعيا، و  ضيةخ إذا  الفر كذلك اخرأة خ  
ادنت أها ا تفهم م  أحكام الطاق  الشريعة اإسامية إا ما تفهمه م  كانت مايحية مثا و 

رير كامل ها م  روابط الزوجية هذ و 1أحكام شريعتها بأنه    ريب حالة شك تفار خصوحتها.ا، 
رناا بأ  واقع الزنا م  أحد الزوجن نوى خ و  كم صادر بطااه م  ال إثراد حكم   زوج إنانه 

ارية و اآخر ا ياتقج لق اتضح أ  ايكم اخعو  كا  غر هاري، إذا انتذر الزوج بأنه ب ماؤولية ج
ع ن  .2  ماوكه وص الزنام يك  يعوم هذ اخصقصية أو بكقها ا تر

ذ ايالة ا يعاابه القانق  خ و  في  إذا م يثبت بأ  الزا كا  يعوم بأ  اخرأة ال ز ها متزوجة 
 نوى الزنا.

م بايالة اليتعدد اخاامق ، و  كم طبيعتها  جرمة الزناو      تكق  العرة  مااءلة كل ماا
ظر ن  حالة ق بصرف ال م معه  اجرمة نويها نفاه  امرأة  ا  ز شلص مع .الطرف اخاا

يا أها متزوجة و  ي تعوم يقي إنه يرأ دوهامتزوجة و نوى العكس م  ذلك و  .ثبت أنه ا يعوم بزواجها، 
إذا كانت اخرأة تعتقد أها حرة م  ربقة الزواج كما لق انتقد  أها مطوقة أو أ  زوجها الغارب اد 

ق دوها. معها ناخا و ما ، ويكق  الزا إنه يعااب  ا بأها متزوجة،   متيق
عل القااع     ق معتقدأما إذا ارتكب الرجل  كل اانتقاد بأ  اخرأة متزوجة،  حن أها ليات    و

ئذ بصدد جرمة و  كق  حي يه الشلص محض نيته و كذلك،  يا ، ا نقاب نوى مية أجرم  رد ال
ار إذا انتفت صفة مقضقع ايماية اج سرة،  مانة الزوجية الازمة لكيا  ا ق ا ية  جرمة الزنا 

                                                           

ة كمة مصر الكوية،  أ ،وجية م  تاريخ صدور ايكم بالفاخ الشريعة اخايحية يعتر تاريخ انقضاء الز  -1 و: مارس س
 .54هاء رزيقي نوي، اخرجع الاابق، ص. 4368

 .58مقد أمد طه، اخرجع الاابق، ص  - 2
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مانة، و الزوجية  ذ ا كا  الفانل متصقرا   لقجة بالتبعية إ العقاب ح و ليس مة حاانتفت بالتا 
عا مانة ال ا وجقد ها  ه أنه اد أخل هذ ا  .1 ذ

ا أثر العااة       ا أ  نتااء: ن  أثر توكوبعد أ  رأي رم الزنا  القانق  اجزارري، ل  الزوجية  
 العااة  اقانن أخرى.

 الفرع الخامس
ائية الغربية و أثر العاقة الزوجية في تجريم الزنا في بع  لعربيةاض القوانين الج

حاو: أ  نبن مقا بعض الققانن الغربية والعربية م  أثر  كما يوي رم الزنا   العااة الزوجية  س
 أوا: القوانين الغربية

رم الزنا مقجب اخادة و     اري الفرناي اد ألغى  إ  اخشرع اج  م  القانق  رام 40بادئ ذي بدء 
ص اخادة . و 4306يقليق  44الصادر   540 ضع ل م  القانق  اخد  616أصبح الزنا حاليا 

أ  يطوب الزوج أو الزوجة الطاق إذا ما واع م  شريك حياته ما  الفرناي ال تقضي بأنه    مك 
ة جعل بذلك ايياة الزوجية غر ما  الزوج والتزاماته أو ناد إليها، و يؤدي إ انتهاك حرمة واجب  ،2ك

خطاء ظر إليه نوى أنه خطأ مد كغر م  ا  .3أي أ  الزنا أصبح ي
رناا نو     رم الزنا   إ  ذلك اإلغاء اد أنقص كثرا م  أثر العاابعد إلغاء  ق ما سو  ة وى 

ثر، و  وضيق كثراالزوجية  التجرم  ذا ا  القانق  يكاد يكق  أبرز أثر لوعااة الزوجية م  نطاق 
رم تعدد رم اهجرالزوجا   الفرناي يتمثل   قي لوعاروة، و  و تكوم نويه  ااخادي واخع لذي س

 مقضعه.
د أ  اخشرع اد انتد بالعااة الزوجية  التجرم في قانون العقوبات اايطاليو     ا كرك و     انتر

رم زنا الزوجة  قامفرض   ذ اخادة م  اانق  العققبا . و  663لومادة  وشريكها و اخاحظ نوى 
ز: الزوجية و أ  اخشرع اايطا اد أخذ بقيد ارت ذا القيد مكاكاب زنا الزوج  م   استبداله د جعل 

                                                           

، اخرجع الاابق، ص  - 1 مد متق  . 83رشاد 
2-Article 242 du code civil :Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits 

constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont 

imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. 
سرة، مكتبة هضة الشرق،  - 3  .401و 408، ص 4335نبد الرحيم صداي، جرارم ا
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ق اشتهاربقيد آخر  مل معى تكرار ارتكاب الونرى ااشتهار و  ،بارتكاب الزنا الزوج و زنا إ  كا  
ة مك ز: الزوجية أو غر م  ا  .1إا أنه ا يتقيد مكا  سقاء م

ح     قا لومادتن  الزنا والشروع  ويعااب نوىكما ناحظ أ  اخشرع اايطا يعتر الزنا م  اج
م  اانق  العققبا  حيث يعااب نوى الشروع  الزنا ما  40،65 ضقء اخادتن  657و 663

 .2يعاد: ثوث إ ثوثي جرمة الزنا التامة
 ثانيا: القوانين العربية

ر     رم الزنا أم  أبرز مظا اك في القوانين العربيةثر العااة الزوجية   ارية تشر  د أ   يعا  ج
ها القانق نربية انتد  بالعااة الزوجية كرك  مفرض  جرمة الزنا  رم  نص نوىقد ، المصري وم

كم و م  اانق  العققبا   601زنا الزوجة  اخادة  ا  ال تقضي بأ    اخرأة اختزوجة ال ثبت زنا
تن لك  لزوجها ا  يق ت رها له كما  برضاره معاشفيذ ايكم نويها بايبس مدة ا تزيد ن  س

فس يعااب أيضا الزانق  نوى أنه   و قاذا  الم   606نص  اخادة كانت . و   بتوك اخرأة ب
ز:  600نص  اخادة العققبة . و  رم زنا الزوج بأ    كل زوج ز  م م  نفس القانق  نوى 
ازى با وثبت نويهالزوجية  مر بدنقى الزوجة   يبس مدة ا تزيد نوى ستة أشهر .ذا ا

لزوج ارق بن نققبة الزوجة الزانية و  ناحظ أ  اخشرع اخصري نوى خاف اخشرع اجزارري ادو    
، كما اد جعل نقاب الزوج الزا متقا نوى يه الفعل أا و  الزا ز: الزوجية، ق ماخكا  الذي م 

وم ا اجزارري  رق ب أما مشرن اك  ذ التفراة ا مرر هن زنا الزوجة و عل   ا.زنا الزوج   
 لقانون العراقيام  بن التشريعا  كذلك ال جعوت العااة الزوجية رك  مفرض  جرمة الزنا و    

و نوى نققبة ايبس جر  800قد نصت اخادة  قرها ا نا الزوجة وم  مة ز م  اانق  العققبا   
ز: الزوجية. نص  يز ها، و  ارر و الفقرة الثانية م  ذا  اخادة نوى ذا  العققبة جرمة زنا الزوج  م

ذا  نققبة اء نوى  ريض الزوج زوجته نوى ارتكاب الزنا إذا ارتكبت الزوجة الزنا ب ايبس جرمة 
 التحريض.

ابة     رق بن جرمة الفااد و للمشرع المغربيأما بال وجية أو الزنا، حيث ة الز جرمة اخيانجد اد 
يث تعرف  اية الغر مشرونة،  حد طر العااة اج ابة  صر العااة الزوجية بال يتجوى الفرق  ن

                                                           

اب نمر البطراوي، جرم - 1 شر وطبانة و ة الثانية، دار الصفقة لالققانن القضعية، الطبعة الزنا بن الشرارع الاماوية و نبد الق ال
 .683و 673، ص 4336والتقزيع، 

اب نمر البطراوي، - 2  .416جع، ص اخر نفس  نبد الق
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اري اخغر ب 137جرمة الفااد  الفصل  اية بن رجل و م  القانق  اج مرأة ا اأها   كل نااة ج
هما نااة زوجية إ  كا  اخشرع اخغر اد سكت ن  إنطاء الزوجية، و  . أما جرمة اخيانة1 تربط بي

طبق نوى  يث يكفي لقيام جرمة اخيانة الزوجية أ  ي ا،  اصر تعري خاص ها، إا أنه اد بن ن
اية متزوجا بشلص  ة إ كق  أحد طر العااة اج الفعل اخكق  ها وص جرمة الفااد، باإضا

ريك ا ة و ختابعة  مقاجهة اآخر، يتقا نوى شكقا  ذلك الشريك. كلزوج اخار  أو الزوجة اخار
 .2أي أ  اخشرع اخغر انتر العااة الزوجية رك  مفرض  جرمة اخيانة الزوجية

م  اانق  العققبا  كل م  الزوج أو  685يعااب نوى جرمة الزنا  اخادة  القانون التونسيأما    
.الزوجة الزانية مس س هما بالعقاب اخقرر لوزا ع كفالة، ويعااب شريك أي م قد ساوى  قا  مع د

رم زنا الزوج ابل تع ،اخشرع التقناي بن نققبة الزوجة الزانية والزوج الزا ديوه لومادة بعدما كا  ا 
قط أو ا يعتر  685 لفعل الذي ام  اانق  العققبا ، وكأنه م يك  يتصقر واقع الزنا إا م  الزوجة 

 اقم به الزوج جرمة زنا مثوها مثل زنا الزوجة.
قط بل ها أثر كذلك  جرمة تعدد الزوجا     ا ازما  جرمة الزنا  وا تعتر العااة الزوجية رك

زوا   ج.وا
 المطلب الثاني

 اأزواجزوجات و العاقة الزوجية كشرط مفترض في جريمة تعدد ال 
ا الزوج و العااة الزوجية طر     ا يرز تااؤ: حق: مدى إمكا  تعدد العااة الزوجية الزوجة، و ا

قز لوزوج أ  يت ل  حد؟ بأكثر م  زوجة  آ  وا زوجلورجل القاحد أو لومرأة القاحدة؟ معى آخر 
رم؟ و  ذا  قز لوزوجة أ  تتجقز بأكثر م  زوج  إ  واحد؟ أم التعدد   ل 

او: اإ ذا اخطوب، حيث نتذ التااؤا   رع أو:جابة نويها   تعدد ، و او: تعدد الزوجا   
رع ثا  زواج     ا

 
 

                                                           

ص اخادة  - 1 هما نااة زوجية تكق   137ت اية بن رجل وامرأة ا تربط بي اري اخغر نوى أنه    كل نااة ج م  القانق  اج
ة  .  جرمة الفااد ويعااب نويها بايبس م  شهر إ س

رة  -2 وة جق  ، اري اخغر  .66. ص 6747لأسرة اخغربية، أغاطس ميوقدة الباشري، اخيانة الزوجية  القانق  اج
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 ع اأولالفر 
 تعدد الزوجات 

نوى و  الزوجا  بن تشريعا  تبيح ذلك اختوفت التشريعا  اخقارنة م  حيث مقافها إزاء تعدد   
رمرأسها الشريعة اإسامية،   .التشريع الفرناي ونوى رأسهاذلك وتشريعا  

 أوا: إباحة تعدد الزوجات
ا م  خا: نقاط ثاث  ذا اا  ياتعرض 

 _ التشريعات السماوية4
 اليهقدية دد الزوجا   الشريعة اإسامية و م  الشرارع الاماوية ال أباحت تع

 أ_ الشريعة اإسامية

َوِإْ  عا  ت  القرا  الكرم بققله م ياتد: نوى ذلكشريعة اإسامية تعدد الزوجا ، و لقد أباحت ال   
َِإْ  خِ  َانِكُحقاْ َما طَاَب َلُكم ِمَ  الَِااء َمثْ َى َوُثاَث َورُبَاَع  ْفُتْم َأا تَ ْعِدُلقاْ ِخْفُتْم َأا تُ ْقِاطُقاْ ِ اْلَيَتاَمى 

َ َأا ت َ  بقية اق و  . ُعقُلقاْ َ َقاِحَدًة َأْو َما َمَوَكْت أَْمَاُنُكْم َذِلَك أَْد ة ال الرسق: الكرم صوى اه  :م  الا
ه  أربعا نويه وسوم لغيا  ب  أمية الثقفي واد أسوم و  اب إ . كما ن1ته نشرة ناقة    خذ م

دي ما نحارث ب  ايس اقله أسومت و  أتيت ال صوى اه نويه و ن ذكر  له ذلك سوم اقة 
ه  أربعا   .2قا:    اخر م

 :_ اليهوديةب
قرها معها ش ن  نامرأة نوى أختها لوضرر لتك وا تؤخذورد  سفر الاوين اإصحاح نبارة      

رم تعدد حياها . و  ب البعض لوقق: بأنه  يعن  ذ ص   ذا ال هم   اد اختو أحبار اليهقد  
اروا كومة قز اجمع بن الزوجة وامرأة أخرى حيث  نه  ص ب الزوجا   أها   أختها  القاردة  ال

خت  اإناانيةتشمل كل امر  ص  خ.أة أخرى خ ا ذا ال ب البعض اآخر إ القق: بأ    ما ذ بي
رم تعدد الزوجا  نوى أساس أ  كومة   أختها  القار  خت الشرنا يعن  ص تعن ا ية دة  ال

                                                           

مد ب  يزيد، س   - 1 ؤاد نبد البااي، اخكتبة العومية، برو ، اجزء ااب  ماجةالقزوين، أبق نبد اه  مد  قيق  و:، ، 
 .563ص ب.س. ، 

وطار،  -2 مد ب  نبد اه، نيل ا  ، تقىالشقكا خيار، ال شرح م خبار م  أحاديث سيد ا زء الاادس، طبعة الثانية، مصر، اجا
 .413 ، ص 4811
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خت  اإناانية، و و  قا هذا الليات ا خر أ  احرم ذا يعن و ق ختن، و ق اجمع بن ارأي ا
 ما يتفق مع الشريعة اإسامية.

ل و  إ  ما ورد  سفر الربانين ليس  ل خاف بن أحبار اليهقد،  إذا كا  ما ورد  سفر الاوين 
بغي لورجل أ 61جد: حيث نصت اخادة  يه نو  يكق  له أكثر م  زوجة واحدة، و نوى أنه   ا ي

ا نوى ذلك  العقد ابل إبرامه... . كما نصت اخادة  و مي قز لورجل  405أ   نوى أنه   ا 
ة ابل طااها شرنا .  أ  يتزوج نوى زوجته الكار

إ  و      ، و إذا كانت اخادتا  الاابقتا  تشرا  إ ندم إباحة تعدد الزوجا  إا برضا الزوجة ا
ا نوى الزوجة. و الربانينخ اد أباحت ام  نفس الشريعة خ  66اخادة   كا  له ذلك ملتعدد ولق كر

دماقغ شرني يرر التعدد،  ه  وكا  ن قيق العد: بي  .1القدرة نوى اإنفاق، مع إمكانية 
 التشريعات الوضعية:خ 6
حقا:     ذ التشريعا   تشريعا  الدو: اإسامية لكقها تاتمد أحكام ا حصر غالبية  ت
ذ التشريعا  اد أدخوت ضقابط أو شروط  وإ  كانتشلصية م  الشريعة اإسامية. ال بعض 

احية العموية. و جديدة م  شأها تقييد  ذ الضقابط م  تشريع آذا التعدد م  ال  خر إ  تفاوتت 
و م خا: الفقرةذلك يظهر م  تعدد الزوجا  و أباح اخشرع التشريع اجزارريفي    3  اخادة ا
سرةاخعدلة ه ل ،ال نصت نوى ما يوي   يامح بالزواج بأكثر م  زوجة واحدة.... و  2م  اانق  ا ك

ي اخرر الشرني و ايد نظام تعدد ا قاضي شؤو  م  طر وترخيص بالزواجالعد:  نيةلزوجا  بقيقد 
سرة، م   3دة  اخاذلك بطبيعة ايا: أ  يكق  التعدد  حدود الشريعة اإسامية كما جاء و  ا

سرة   اانق  ا
 : اإساميةأن يكون العدد مما حددته الشريعة  _
ية استقر      ب الا بالرغم م  اختاف اآراء الفقهية حق: العدد اخبارح لتعدد الزوجا  إا أ  اخذا

قز لوشلص أ  يتزوج  آ  واحد بأكثر م  أربعة ناقة،  ارري ع اجز إ  اخشر  وم  منوى أنه ا 
خر.  يكق  اد أخد هدا الرأي ا

 

                                                           

تحي سرور، نظام الزواج  الشرارع اليهقدية  -1  .430و 436، ص 4303، ب.د.  ،واخايحيةأمد 
سرة اخعد: واختمم. 4331يقنيق  3اخؤرخ   44-31القانق  رام  - 2  واختضم  اانق  ا
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 : الشرعيوجود المبرر  _
د اخادة يتجوى  أمري   ادا أصبحت الزوجة      ايقيقة اخرر الشرني الذي أشار إليه اخشرع  

ا ن  القاجبا  الزوجية، و مريضة مرضا مزم  نقم الزوجة.ا أاعد
 : الزوجتوافر نية العدل لدى  _
ية اخطوق  3/4: ال أشار إليها اخشرع  اخادة نية العد    ي ال سرة اجزارري  بة  م  اانق  ا

فقة، و ت الزوج اخرر أثب ... و  اخادة ة الثالثة م  ذا  ا ما أكدته الفقر ذاخاارل اخادية كاخبيت وال
ر العد: و ا هق  و القوعد: الروحي أالشروط الضرورية لوحياة الزوجية . أما اللشرني وادرته نوى تق

د ايالة. و  ها أنه    كا  رسق: اه صوى غر مشرط   اد روي  حديث ن  نارشة رضي اه ن
دا اامي  وسوم يقاماه نويه  ا تومن  العد: ويقق: الوهم   ا أموك . وك و م يمايما أموك 

   بالتعددالزوجة الاحقة إخبار الزوجة السابقة و  _
ق أنه ا يكتفي بإباغ الزوجة الاابقة ذإ  اخقصقد م      بغي ايصق: ، بل يوالاحقة بالتعددلك 

قتهما.  نوى مقا
   قضائيالحصول على ترخيص  _
ق  لقد ايد اخشرع تعدد الزوجا  بايصق: نوى ترخيص ا     ذضاري،   مهمة القاضي و

قا لومادة ايالة  سرة و أ  يتأكد م   ،1م  اانق  اإجراء  اخدنية واإدارية 165/0ااضي شؤو  ا
قة الزوجتن و   ااستماع إليهما شلصيا.لك باستدنارهما إ مكتبه و ذمقا

ب نويه أ    قدير لك بتذ  يتأكد م  وجقد اخرر الشرني وادرة الزوج نوى إاامة العد:، و كما 
ح الرخيص ب .الشروط الضرورية لوحياة الزوجية كي م  الزواج الثا

حقا: الشلصية أحكامه م  الديانة ال يتبعها الزوج سقاء  أما التشريع اخصري     ياتمد اانق  ا
، ومثل نة اإسامية غالبية اخصرينمثل الديامية أو اخايحية أو اليهقدية، و كانت الشريعة اإسا

 اليهقدية نادرة  مصر.اخايحية أاوية، و 

                                                           

 اختضم  اانق  اإجراءا  اخدنية واإدارية. 6773اير ر  66اخؤرخ   73-73القانق  رام  - 1
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حكام ديانة غر إسامية أ  يتحد الزوجا   اخوة يشرط لولضو     بالتا إذا . و 1والطارفةقع 
حكام الشريعة اإسا والزوجة اختو الزوج  حاخوة أو الطارفة خضعقا  قا: مية  ماارل ا

ذا الصدد خ التعددخ و  الشلصية. ي اخطبقة   يعن ذلك أ  أحكام الشريعة اإسامية تكاد تكق  
نم م  اخصرين. و ن ا إحدى وى الغالب ا اري اخصري هذ ايالة، بانتبار م يتعرض القانق  اج

قا آخر  حقا: الشلصية و حقا: الشلصية لذا يتعن القاقف نوى أحكامها  اانق  ا ماارل ا
احتعدياته. ذلك القانق  الذي تضم  ضقابط جديدة م  شأها تقييد تعد ية العموية، د الزوجا  م  ال

صها نوى أنه  م  أربع. و  ضما  ندم اجمع بن أكثرو  ص اخادة اخاماة مكرر ب ياتد: نوى ذلك ب
تعتر ثاثن يقما م  إيقاع الطاق. و   نوى اخطوق أ  يقثق إشهار طااه لدى اخقثق اخلتص خا:

ضر كا  نوى اخقثق إذا م  ا تقثيقه،  ضقر طاق لشلصها إنا  إيقاع ال الزوجة ناخة بالطاق 
ق اإجراءا  ضر، و نوى يد  ها و قب ن نوى اخقثق تاويم نالة إشهار الطاق إ اخطوقة أو م  ي

ترتب آثار الطاق م  تاريخ إيقانه إا إذا أخفا الزوج نوى يصدر ها ارار م  وزير العد:. و  ال
خرى إا م  تاريخ نومها به .ايقق ا ترتب آثار م  حيث اخراث و الزوجة،   ق اخالية ا

ص اخادة ايادية ن    الته نوى الزوج أ  يقر وثيقة الزواج شرة مكرر م  نفس القانق  بأ    و كما ت
عويه أ  يبن  اإارار اسم الزوجة أو الزوجا  ا إذا كا  متزوجا  ل لاي ااجتمانية،   نصمته و

جة ال تزوج قز لوزو بعوم القصق:. و  ار  بالزواج اجديد بكتاب مقرو نوى اخقثق إخطإاامته . و 
قي يتعذ ه إذا يقها ضرر مادي أو مع لق م ر معه دوام العشرة بن أمثاها و نويها أ  تطوب الطاق م

إذا نجز القاضي ن  اإصاح  هما طوقها نويه بيتك  اد اشرطت نويه  العقد أا يتزوج نويها. 
ة. و  طوقة ة م  تاريخ نومها بالزواج بار ياقط حق الزوجة  طوب التطويق هذا الابب مضي س

ا. و بأخرى إا إذا    طوب التطويق كوما تزوج يتجدد حقها كانت رضيت بذلك صراحة أو ضم
وها أ  تطوب التطوبأخرى. و  ا، م ظهر أنه متزوج  ق  يإذا كانت الزوجة اجديدة م تعوم أنه متزوج باقا
 .2كذلك 

                                                           

رثقذكس  - 1 قام ا ثاثة مول  الكاثقليك، ا ذ اخول، والروتاتانتم  اخعروف أ  اخاحية ت ها إ الثاث ي و قام كل م
رم  قام إ طقار الروم، الاريا ، ا اندة طقار أمها  مصر  موة الكاثقليك حيث ت  ن. وكذلكالانباط، اخقارنة، ، ا

جيل.  اباط، ال رم ، ا رثقذكس إ ندة طقار  الروم، ا قام موة ا  ت
 .466و 464مقد أمد طه، اخرجع الاابق، ص  - 2
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حكام الشريعة واد أخضع التشريع الاقري     ها تعدد الزوجا   حقا: الشلصية ال م ماارل ا
خق: القاضي  03/4368اإسامية. إا أنه مقجب اخادة الاابعة نشرة م  اخرسقم بقانق  رام 

قز لوقاضي أا يأذ  لومتزوج بأ  يتزو  نوى امرأته إذا  جسوطة رض التعدد، حيث نصت نوى أنه   
ذا القيد يهدف إ ضما  ندم إياق الضرر اخادي غر اادر نوى اإنفاق نويها . و قق م  انه 

 بالزوجة القدمة.
هدف  الاقري  إخضانه ماألة تعدد الزوجا  لراابة القضاء تشريعع الالتشريع اخغر ميتفق و    

نوى   خضقع  818/4360م  القانق  رام  87ضما  العد: بن الزوجا ، حيث نصت اخادة 
د التعدد  إاامة العد: بن الزوجا  لاوطة و ادرة الرجل نوى  إذا خي ندم العد: ن راابة القضاء، 
 . 1كا  غر جارز 

ا لوقاو     ع أمر ي ضاد أوضح  نفس اخادة أنه لومتزوج نويها إذا م تك  اشرطت اخيار أ  تر
ظر  الضرر اياصل ه ها متز ا، و لي وج ا يعقد نوى اخرأة الثانية إا بعد اطانها نوى أ  مريد الزواج م

ا  .2بغر
 ثانيا: تجريم تعدد الزوجات

رم     وربتعدد الزوجا  الشرارع الغربية، و د نوى رأس الدو: ال  اق الدو: ا ية الديانة ذلك انت
ر إ  كا  ليس معمت تعدد الزوجا . و اخايحية ال حر  م ى ذلك ندم وجقد دو: تدي  باإسام ا 

رم تعدد الزوجا . د اخشرع التقناي  عوى سبيل اخثا:   ذلك، 
رم تعدد الزوجا  إ طارفو     ا ا  نص التشريعا  ال  قط تن  طارفة تقرر جمك زاء مد 
انب اجزاء اخ وطارفة أخرىاختمثل  البطا ، و  ذا التعدد   د رم 

 _الطائفة اأولى: التشريعات التي تقرر البطان للزواج الجديد فقط:1
د، القانق م  بن التشريعا  ال    ابة لتعدد الزوجا   قط بال ، القانق     تقرر اجزاء اخد  خا ا

ويزي و  ة إ الشريعة اخايحيةالقانق  اايطاا ، إضا قد ا م  يطوق      يل مراص أورد  إ، 
عوها تز .  امرأته و  يل م   م  طوق امرأته إا لعوة الزنا  هق يز . كما جاء  إ يتزوج بأخرى 

                                                           

رة،  - 1 اصر العطار، دراسة  اضية تعدد الزوجا ، القا  .463، ص 4350نبد ال
مد -2 ة اجاا ماقر  حققق اخرأة و  والقانق ،دد الزوجا  بن القااع تع ،أمغار  قار اختمد  وة اي ،اواها الكاموة  كا

شقر  مقاع  71/78/6744 بتاريخ ،8636العدد   . م
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=248909 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=248909
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ويك  لكل واحد امرأته، و كما اا: الرسق:  لكل واحدة رجوها . كما اا: أيضا   أما اختزوجن بقلس   
 .1الرجل امرأته  ا يركلرب أا تفارق اخرأة رجوها... و أوصيهم ا أنا بل ا

تج أ  الشريعة اخاي صقص الاابقة الذكر م  الكتاب اخقدس نات بدأ الزوجة حية تأخذ مم  خا: ال
 رم تعدد الزوجا .القاحدة و 

ويزي تعدد الزوجا وا    الرجل  إذا حدث أ  تزوج، ويأخذ مبدأ الزوجة القاحدة و يقر التشريع اا
ا: العاا ذا البطابزوجة أخرى ابل ا ذا يعتر باطا. إا أ   إ  زواجه   ، و   ة الزوجية بزوجته ا

واد م  الزوجة الثانية إ أبيهم  .2ا يؤثر نوى ناب ا
قز زوا  35نصت اخادة  و التشريع اإيطا  ج م  يكق  مرتبطا م  القانق  اخد نوى أنه    ا 

و م  بزواج اارم . واد رتبت ء البطا  هذا الزواج اجديد. م  نفس القانق  جزا 440اخادة  الفقرة ا
ظام او  ق لكل م  له مصوحة و ذا البطا  م  ال يابة العامة طوب البطا  هذا الزوا لعام، لذا  ج لو

 .3اجديد
 _ الطائفة الثانية: التشريعات التي تجرم تعدد الزوجات2
ذ الطارفة    ظر تعدد  ن  غر م  التشريعا  الاابقة الي يتميز والذالتشريع الفرناي ومثل 

، بل انتر القااعة جرمة يعااب نويها الزوج أي أنه أضاف إ  الزوجا  بعدم اكتفاره باجزاء اخد
اري   اجزاء اخد جزاء ج

 ىال نصت نوم  القانق  اخد الفرناي، و  410ياتد: نوى اجزاء اخد م  نص اخادة و    
و: . و ندم جقاز نقد زواج ثا  ابل ا  أ  م  نفس القانق   431اد أوضحت اخادة ا: الزواج ا

يابة  ق لكل ذي مصوحة التماك به ح ال ذا البطا   وها أ  تطالب بالطاق،أ   ذلك و  العامة 
ظام العام قد نصت نويه 4لتعوقه بال اري   .5العققبا م  اانق   67-188اخادة .أما اجزاء اج

                                                           

مقد، اخرجع الاابق، ص  ورسالة بقلسيل مراص، م إ - 1 مقد أمد طه  د د.  و لقيثقس، التاب اخقدس، مشار إليه ن ا
487 . 

دي، الزواج   -2  .30، ص 4303العام، صيدا،  ومقارنته بققاننيك  ز
رة،   -3 اصر العطار، دراسة  اضية تعدد الزوجا ، القا  .456ص  ،4353نبد ال
مد صبحي، اخرجع الاابق، ص  -4  . 483دنيا 

5-Article 433-20,Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 

22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002: 
"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 45 000 euros d'amende. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=45D3B1C166EAA55C69796F9EEE39CDAE.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20151130&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=45D3B1C166EAA55C69796F9EEE39CDAE.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20151130&categorieLien=id#LEGIARTI000006716442
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يما سبق أ  تعدد الزو  ا  اك بإغوب التشريعا ، و أجا  مشروع  اد اتضح ل عض   كانت 
زواج أم تشكل القااعة  هل نفس القضع  حالة تعدد ا اري.  التشريعا  تقرر له جزاء مد أو ج

 جرمة؟
 الفرع الثاني

 تجريم تعدد اأزواج 
ميع التشريعا  القان    ظر نوى الزوجقنية ماو مك  القق: أ ر اجمع بن أكث ةية كانت أو وضعية 

ها  نقع ايماية القانقنية اخقررة لوزوج يمايته م  إادام م  زوج  آ  واحد، و  يما بي إ  اختوفت 
الشريعة اإسامية  ذا الفعل احظقر   لزوجة عااب اتتعتر الزواج باطا، و ظر ذلك و زوجته نوى 

عوها  ذلك نوى ، و ة لودو: اإساميةذا اخقا يغوب نوى التشريعا  القضعيبانتبار زنا. و نوى 
و  ا هذا التعدد و نكس التشريعا  ا رغم حظر ا بطا  روبية،  رمه. ذا الزواج إا أها ا إارارا

ذ التشريعا  لوزنا أصا.و   يرجع ذلك إ إباحة 
ظر اجدير بالذكر و     ارية م تقرر له نصقصا ذا التعدد و أ  الدو: ال  رمية تقرر له ماية ج

 كأ  م لتعدد باطا، يعترأساس ذلك أنه طاخا أصبح اذ القااعة جرمة زنا. و  وإما انتر خاصة، 
 مشرونة. ا تزا: نوى ذمته غرم  م تعد مقااعة الزوج اجديد لوزوجة اختزوجة بآخر م  ابل و يك  و 

يه متزوجا  غالبية ق ما سبق و  تقضيحه م  أ  القطء غر اخشروع يشكل جرمة زنا م كا  أحد طر
 صفة الطرن  الشريعة اإسامية. وأيا كا التشريعا  القضعية، 

ذا التعدد واضح ايكم بشأ  ايالةو     يها الزوجة بآخر، و  إ  كا   ذمة زوجها  ي نوىال تتزوج 
ا و: دو  أ  يكق   تاج ا خرة  مقر ا ذ ا إ   اة لوزوج،  قد أو و ك طاق أو غياب أو 

ذتقضيح أكثر  مقر   وتتمثل   ا
 أوا: الزواج بآخر خال فترة العدة

تهي توقاريا مجرد الطاق بن الزوجن،     انتهاء  إما يتعنو لقد ذكرنا سابقا أ  العااة الزوجية ا ت
ها دم اييض ا ثاثةومدهندة الطاق الرجعي  ابة خ  انقطع ن لوحامل و  حيضا  أو ثاثة أشهر بال
ما  إ ا  تضع موها رة العدة بدو  نقد جديد. بي ، حيث موك الزوج إرجاع زوجته خا: 

قنة صغرى،  ق الطاقالطاق البار  بي يه مدة الطاق الرجعي دو  أ  يراجع الزوج  و تهي  الذي ت
                                                           

Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence 

du précédent.» 
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ر  انه مك  لوزوج أ  يرجع زوجته بشرط أ  يعقد نويها م  زوجته خا:   أخرا ديد. و جة العدة، 
قنة كرى، و  ا موك الزوج إنادة الطاق البار  بي ق الطاق الذي يكق   الطاق لومرة الثالثة 

ج برجل ا إما يتعن نوى زوجته الزو لق بعقد جديد، و : ندة الطاق أو بعد انتهارها و زوجته إليه خا
خر أو يطوقها بعد الدخق: بد ذا ا ها  و:آخر م يتق ن ويوها لزوجها ا هي و  .و  اصد  بعد أ  ت

و: أ  يرجعها إليه بعقد جديد. اة أو طاق مك  لزوجها ا ذ ايالة سقاء ندة و  ندها  
ل تعاابو     رة العدة بالغر  ا اامتبنوى ذلك  ا نتااء: إذا تزوجت الزوجة ابل انتهاء   انتبار

حكام التجرم  قا  زواج؟ أم أها تعااب و  ؟االزنرمة  والعقاب اخاصةرمة تعدد ا
ص  اانق     التشريعا أكما سبق القق:      زواج إا أها م ت القضعية رغم أها حظر  تعدد ا

زواج كجرمة ماتقوة بذاها و  العققبا  نوى جرمة تعدد تر  الزوجة نققبتها اخاصة ها، إما ان هاا
و: اد ارتكبت جرمة زنا، معى أها تعااب مرة الثانية و ال تتزوج لو ي ا تزا: نوى ذمة زوجها ا
رمة الزنا. و نوى أساس  حكام اخاصة  ر نا ابة لوزوجة ال تتزوج ابل انتهاء  ة العدة، فس الشيء بال

م زوجها بشكقى ذلك م تقد، و 1ن  جرمة زنا وتعاابا وطء غر مشروع حيث يعتر وطء الزوج الث
ا و  وه.ضد يما بعد   قضحه  قا خا س  ذلك و

 ثانيا: الزواج بآخر خال فترة اانفصال الجسماني
حقا: الشلصية لومايي  دوها باخايحية، و التشريعا  القضعية ال تد    حين  كذلك اقانن ا

حق:  ا يطرح التااؤ:ابقا. و سامية تقر ما يعرف باانفصا: اجاما الذي ذكرنا سالدو: اإ
 حكم الزوجة ال تتزوج بعد ايكم باانفصا: اجاما بن الزوجن؟

هي العااة الزوجية و نظرا   اانفصا: اج    مانة واإخاا يرع ناما ا ي –ص هما التزام ا
ا قز ها الز الزوجة تظل نوى ذمة زوجها، و  إ -الغرية مع ندم إاامة نااة ج ر، ويعتر واج باخا 

مانة الزوجية، و كما يعد وطئها م  الزوج الثا غر مشرو زواجها باطا. ااب الزوجة تعع ا خاها با
ا.  ن  جرمة الزنا  الدو: ال تعااب نوى الزنا م تقدم زوجها بشكقى ضد

 بآخر خال فترة غياب الزوجثالثا: الزواج 
ذ ايالة ن  جرمة زنا أم ا؟   ل تعااب الزوجة  

                                                           

قط لق و  - 1 فية يرو  تعزير الزوجة  مقد، ا .-شبهة الزواج –جقد شبهة يدرأ ها حد الزنا إ  كا  اي خرجع مقد أمد طه 
 .485الاابق، ص 
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ذا التااؤ: نوى ما إذا كا  الزواج الثا اد م ابل ايكم ها بالتطويق م      تتقا اإجابة نوى 
تهي بصقرة توقار نه م  اخعروف أ  العااة الزوجية ا ت ؟  غياب الزوج  ة مجرديزوجها الغارب أم بعد

يها بالتطويق م  زوجها الغارب ن  زوجته، و  ع دنقى تطالب  اخادة  –إما يتعن نوى الزوجة أ  تر
سرة  68 إ  العااة الزوجية تبقى اارمة  .-1اجزارريم  اانق  ا أما ابل ايكم بتطويقها م  زوجها 
إ  زواجها يعغم غيابه، لذلك لق تزوجت بآخر خا: توك ار  إ  وطئها م  بالتتر باطا. و لفرة  ا 

 تعااب ن  جرمة الزنا.ا يعد غر مشروع و ابل زوجها الث
م إ  زواجها يعد صحيحا، و انتها لق تزوجت بعد ايكم بالتطويق و بي لزوجها الثا  قت ندها 

 وطئها دو  أ  يشكل ذلك جرمة زنا.
 رابعا: الزواج بآخر في فترة فقدان الزوج

قدا  زوجها ن  جرمة زنا؟ل تعااب  رة   الزوجة إذا تزوجت بآخر  
اة زوجها اخفققد، أو بعد     ذ ايالة م تزوجت ابل ايكم ها بق تعااب الزوجة ن  جرمة الزنا  

اة  سرة  63اخادة –ايكم لك  ابل انتهاء ندة الق ذلك بطبيعة ايا:  و  .-2اجزارريم  اانق  ا
ما ا تعااب الزوجة إذا تز الدو: ال  اة وجت بعد اتعااب تشريعاها ن  جرمة الزنا، بي يكم ها بق

اة، و  ذ ايالة و ذلك زوجها وبعد انتهاء ندة الق بل م  م يعد وطئها م  ا  زواجها صحيح  
 زوجها الثا مشروع وا يشكل جرمة.

يموإ  كانت العااة الزوجية تعد رك  مفرض  جرم    ثر  هل ها نفس ا زواج،  ص ة تعدد ا ا 
جر الزوجة؟  جرمة 

 المطلب الثالث
جر الزوجة   العاقة الزوجية كشرط مفترض في جريمة 

ل لوزوج وطء زوجته  أي وات يشاءإ    فا   العااة الزوجية  رة اييض وال وتوزم  س،ماندا  
ها  اخقابل توزم الزوج باإنفاق نوى معصيةنة زوجها ما م يك   ذلكالزوجة بطا وجته كما ز ، لك

ا  معاشرها و   اجتمانيا.يا و رنايتها نفاتوزمه 

                                                           

سرة اخعد: واختمم. 4331يقنيق  3اخؤرخ   31/44القانق  رام  - 1  واختضم  اانق  ا
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لتزاما  اتتمثل  اانفاق نوى الزوجة، و  أي أ  العااة الزوجية رتبت التزاما  مادية نوى الزوج   
قية تتمثو جر ذ االتزاما  نك حالة اخا: الزوج هاجتمانيا، و رنايتها نفايا و في مع ق  بصدد 

جر مادي  رعالزوجة سقاء كا   قي  ُ جر مع رعأو:أ أو   ثا أ. ُ
 الفرع اأول

 الهجر المادي للزوجة 
جر زوجته ماديا     فقويها، و أخل بالتزامه  اانفاق ن إذايعتر الزوج اد   ة أ  يققم الزوجيقصد بال

تاج إليه الزوجة ر ما   عه م وتتطوبه حياهاما يوزمها ك  وناج وكاقة و م  طعام وما بتق
سرة اجزارريأ 03 ُاخادةحاب امكانياته ايدود الشرنية و  نفاه  التااؤ: الذي يطرحو  .1م  اانق  ا

ل يشكل اخا: الزوج باإنفاق نوى زوجته جرمة يعااب نويها القانق ؟ ق   ذا الصدد    
ذا التااؤ: ا بو           دىمنوى زوجته أوا، و  د ا  نقضح مدى التزام الزوج باإنفاقلإجابة نوى 
 م ااخا: هذا االتزام ثانيا.ر 

 أوا: التزام الزوج باإنفاق على زوجته
ق إ    ؟   الزوج موزم باإنفاق نوى زوجته، لك  ما  ي شروطه؟ وما مقدار ذا االتزام؟ وما  مصدر 
ها   ما  اخادية ااخرى؟ م  االتزاما يتميز ن  غر و  حاو: ااجابة ن ذ التااؤا  س كل 

قاط التالية   ال
 _ مصدر التزام الزوج باإنفاق على زوجته:4

يما يوي ا اخصدر الشرني لالتزام باإنفاق نوى الزوجة،  تعرض   لقانق ا وكذلك اخصدرس
 أ_ المصدر الشرعي:

بقية وااماع و   و آابت  القر ث التزام الزوج باإنفاق نوى زوجته    ة ال في القياسالا  .
ها  اقله نالكرمآالقر  ياتد: نوى التزام الزوجباإنفاق نوى زوجته بالعديد م  اآيا  القرآنية الكرمة م

 .2... قاْ ِمْ  أَْمَقاهِِمْ قُ الِرَجاُ: اَ قاُمقَ  َنَوى الَِااء ِمَا َضَل الوُه بَ ْعَضُهْم َنَوى بَ ْعض  َوِمَا أَنفَ تعا  

                                                           

ص اخادة  - 1 سرة اجزارري نوى أنه     03ت فقة  الغذاء والكاقة والعاج، والاك  أو أجرته، وما يعتر م  اانق  ا تشمل ال
 م  الضروريا   العرف والعادة .

ااء -2  .81 رام اآية ،سقرة ال
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ُتم ِم  ُوْجدُِكْم َوا ُتَضاروُ  لُِتَضيِ ُققا َنَوْيِه  وَ جل  اقله نز و و  ِإ  ُك  أُواِ  َأْسِكُقُ  ِمْ  َحْيُث َسَك
فِ تعا  . واقله سبحانه و 1... َمْل  َأَنِفُققا َنَوْيِه  َح َيَضْعَ  َمَْوُه   ِه َوَم  ُاِدَر ْق ُذو َسَعة  ِم  َسَعتِ لُِي

َا َسَيْجَعُل الوُه بَ ْعدَ  ُ الوهُ نَ ْفًاا ِإا َما آتَا ُ الوُه ا ُيَكِو ِفْق ِما آتَا َ ْوُي . واقله 2... ُنْار  ُيْارًا َنَوْيِه رِْزاُُه 
 .3 َوَناِشُروُ  بِاْلَمْعُروِف تعا   

خو     مقر ذ اآية ا ذا اإنفاق م  ا فقة زوجته نوى أساس أ   رة دليل اقي نوى التزام الزوج ب
 فقويياك  وقة م  حيث . كما أ  اآية الثانية تقجب نوى اخطوق اسكا  اخط4اختعوقة باخعروف

فقة زوجته م هق موزم ب فقة مطوقته  اذا كا  اخطوق موزم ب   نويها مدة العدة  حدود امكانياته، 
.  باب أو

بقية الشريفةأما      ة ال ها  ما روي ن  م ياتد:الا بقية الشريفة م حاديث ال عاوية بالعديد م  ا
مها طعمت ة نوى الزوج اا:   تطعسوم سأله رجل  ما حق اخرأي اا:  إ  ال صوى اه نويه و القشر 

ا و   .5اكتايت  إذاتكاق
هو  ريرة رضي اه ن ق اخاوم نفقة أنف إذاسوم     اا: رسق: اه صوى اه نويه و اا: ما روي ن  أ 

وه و  تابها كانت له صداة نوى أ  .6ق 
ت نتبة االت  يا رسق: اه إ  أبا و     د ب ها االت  أ   ن رضي اه ن ما روي ن  نارشة أم اخؤم

ه و  اولدي، إا م، وليس يعطين ما يكفين و سفيا  رجل شحيح وى اه ق ا يعوم. اا: صأخذ  م
سوم  خطبة القداع   اتققا اا: صوى اه نويه و . و 7ولدك باخعرف سوم   خذي ما يكفيك و نويه و 

                                                           

 .5اآية رام  ،سقرة الطاق -1
 .0اآية رام ، سقرة الطاق -2
ااء،سقرة  -3   .43ام ر  آية ال
سرة  اإسامال ،مد سام مدكقر -4 ا.و  435ص  ،4303 ، ب.د. ،قجيز  أحكام ا  ما بعد
، برو ،   -5 ي الدي  نبد ايميد، اخكتبة العصرية، اجزاء الثا مد  قيق  شعث، س  أ داود،  أبق داود، سويما  ب  ا

 44. ص 4336
، أمد ب  نوي   -6 رة، ر تح الباب  حجر العاقا م. ص 4330 ه،4170ي بشرح صحيح البلاري، دار الريا  لوراث، القا

170. 
7-  ،  .143اخرجع، ص نفس أمد ب  نوي ب  حجر العاقا



49 

 

إنكم أخذمق  بأمانة اه،  ااء،  روجه اه  ال   أا يقطئ  هبكومة اه، لكم نوي واستحووتم 
ق ، و   .1 وكاقهم باخعروفه  نويكم رزاه  رشكم م  تكر

ر غزوجته دو  خاف م كانت بالغة و أمع الفقهاء نوى وجقب التزام الزوج باإنفاق نوى و    
ع كا  ظاخا 2ناشز اذا امت رض .   ها القاضي نفقة.و
 مية أ  م  حبس يق مقصقد لغرد أ  م  الققاند الااردة  الشريعة ااسا القياسوم       

غ  نفقته تكق  واو  فعته،  ذا الغرم اذا كا  م  مقتضى نقد الزواج أ  تكق  الزوجة 3جبة نوى   .
طشؤو  البو  بقسة يق الزوج ومتفرغة لوقيام برنايته ورناية أواد كا  م  اخ والطبيعي قي يت، 

 .4لققاند العدالة أ  تكق  نفقتها نويه وطبقا
 تشريعي:ب_ المصدر ال

فقة     سرة  الفصل اختعوق بآثار الطاق، حيث أوجنظم اخشرع اجزارري ماألة ال ب  اانق  ا
دا  ذلك نوى أحكام الشريعة ااسامية، إا أ  ما ياحظ نوى  نوى الزوج اإنفاق نوى زوجته مات

سرة اجزارري أنه يطبق نوى أساس  اية و اانق  ا ميع  ليس نوى أساس الديانة، أي أنه يطبق نوىاج
ن سقاء كاناخقا سرة اجزارري 466ذا ما ناتشفه م  اخادة قا ماومن أم ا، و ط . 5م  اانق  ا
اية اجزاررية كا  يتمتع باج  بذلك أوجب اانق  ااسرة اجزارري نوى الزوج اانفاق نوى زوجته مو 
 ذلك مهما كانت ديانته.و 

سرة نوى ح م  83و 80اد نص اخشرع اجزارري  اخادتن و     ا  ققق الزوجة و اانق  ا حصر
ذ ايققق اغر مالية، و وأخرى حققق مالية  فقة الشرنية، و  مقدمة  د حق ال منخالية  ية ظرا 

ه  تباد: ايققق بن الزوجن كطرن لوعااة ذ ااخرة وحرصا م  اخشرع و  ما لزوجية و ارغبة م
ها م  اثار، نص نويها  الباب الرابع م  ا فقة الشرنيرتب ن قا  ال ت ن سرة  ة  اخقاد  يانق  ا

                                                           

مد ب  نياى الرمذي الاومي، س  الرمذي، برو ، دار احياء الراث  -1 مد ش أبق نياى  قيق أمد   ، اكر العر
 .3امس، صخرو ، اجزء اخآو 
هضة العربوالقانق  كثر تفصيل  يقس ااسم، نظرية الضرورة  الفقه ااسامي  أنظر -2 اري القضعي، دار ال ، 4334ية، اج

 .407خ456اجزء الرابع، ص 
، ص  -3  . 466يقس ااسم، نفس اخرجع، اجزء الثا
مد صبحي. اخرجع الاابق، ص  -4  .63دنيا 
سرة اخعد: واختمم. 4331يقنيق  3اخؤرخ   31/44القانق  رام  - 5  واختضم  اانق  ا
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ب نفقة الزوجة نوى زوجها بالدخق: ها أو 01اد جاء  اخادة . و 37، 03، 03، 01 مايوي   
ة مع مراناة احكام اخقاد  ذا القانق  . 37، 03، 03دنقها اليه ببي  م  

فقة  اخادة و     فقة  الغال نصت نوى ما يوي   و  03اد نرف ال  الكاقة والعاجذاء و تشمل ال
ص يتضح أ  اخا يعتر م  الضروريا   العرف والعادة . و موالاك  وأجرته و  ذا ال شرع م  خا: 

قا خشتماها م  غذاء وكاقة وناج وسك  وأجرته و اجزارري اد نرف ا فقة و ر م  ما يعتل
اب اختعارف بن الضروريا  أو ما يوزم لوم ربعة و عيشة  رمة ا اس، و ذلك ااتداء با ق ما ال

ب اليه  سرة و  80نص اخادة  ذ فقة الشرنية م  اانق  ا ب نوى الزوج ال ال نصت نوى أنه   
ا . إا أ  اخشرع اجزارري أضاف ا ما تش إذاحاب وسعه إا  مثبت نشقز د فقة ن نفقة  موه ال

.أجرته نادمها نوى نفقة الاك  و ميتها و ة نظرا جعوها  اخرتبة الثالثالعاج، و  ر  دما يتعذر تق
دماضروريا  حاب العرف و أما ن  نفقة ما يعتر م  ال عا ن قد أحا  اخشرع اجزارري   العادة 

اس  حياهم و ايد  اب ما تعارف وانتاد نويه ال ا  كذا ايق بأ  جعوه مقيدا بالعرف والعادة أي 
ذا  تو باختاف الزما  و اازما و  اخكا .مر 

رة العدة بعد ايكم بالطاق بأنقانه     كما ألزم اخشرع اجزارري الزوج باإنفاق نوى زوجته خا: 
فقة العدة و اخلتوفة، حيث يتحتم نوى القاض كم لومطوقة ب ددة مدة الي أ   عدة. كما أجاز مدها 

فقة االوقاضي ا كم لومطوقة ب ع الدنقى إ غاية ايكم ما:، و    ال يبدأ سرياها م  يقم ر
اء نوى توك القاندة  اخادة  سرة 37بالطاق، غر أ  اخشرع اد أورد استث حيث  1م  اانق  ا

ع الدنقى. ة ابل ر ة خدة ا تتجاوز الا اء نوى بي كم باستحقاق نفقة ااما: ب  أجاز لوقاضي أ  
: ما سبق أ  اخشرع اجزارري اد أوجب نوى الزوج اإنفاق نوى زوجته م  يقم ما ياحظ م  خاو 

فقة ااما: أو دنقها إليه الدخق: ها  ثبتت   ذاإإ غاية انتهاء ندها  حالة الطاق، كما ألزمه ب
 حقه.
فقة نوى حاب ديانة الزوجقد نظم ممثا اخشرع اخصري أما     د اخاومناألة ال ع نصت اخادة  ، 

و م  القانق  رام  حقا: الشلصية اخصري رام  100/1985ا و م  اانق  ا اخعدلة باخادة ا
فقة لوزوجة م  تاريخ العقد 25/1920 ب ال ها اليه   سومت نفا إذاالصحيح  نوى ما يا يوي   

توفة معه  الدي ، و لق حكما ح لق كانت و  ع مرض الز مقسرة أو  فقة .وجة م  استحقااا م  ها ال

                                                           

سرة اخعد: واختمم. 4331يقنيق  3اخؤرخ   31/44القانق  رام  - 1  واختضم  اانق  ا
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ابة       رثقذكس، لذا تطبق أح حيناخايأما بال اباط ا فقة إا لدى ا ظيم خاألة ال كام ا يقجد ت
حقا: الشلصية  م يرد به نص   ا صاحبة القاية العامة  ماارل ا الشريعة اإسامية بانتبار

رثقذكاي1ذ الشرارع قا لشريعة ا ا اجوس اخوي لعام .أما و  416نصت اخادتن  4383ن ال أار
زله، و  نوى 415و ب نوى الزوج أ  ياك  زوجته  م فق نويها ادر طااته أأنه    يما  .2  ي و

ب نوى الزوج أ   م  470و475صت اخادتا   اليهقدص  يكفل شريعة اليهقد نوى أنه   
ا ومئقنتها و   .3كاقها لزوجته مهر

  _ شروط التزام الزوج باإنفاق على زوجته2
فعته و ح جزاء احتباسها يقه يوتزم الزوج باإنفاق نوى زوجته بالعقد الصحي     طانته،  دخقهاوم

ي   أي ا  شروط وجقب نفقة الزوجة 
 أ_ أن يكون عقد الزواج صحيحا: 

إ  م يك  نقد الزواج صحيحا كم    ق ايا:  الزواج بايشرط أ  يكق  الزواج صحيحا،  حارم ا 
ا يوزم الزوج باإنفاق نوى زوجته.و   الزواج الباطل 

 ب_ أن تمكن الزوجة زوجها من ااستمتاع بها:
سرة 01قد نص اخشرع اجزارري  اخادة     ب نفقة الزوجة نوى زوجها  4م  اانق  ا نوى أنه   

ة .  فقة أ  ق اذ اخادة أنه يتعن نوى الزوجة لكي تاتح  ويتضح مبالدخق: ها أو دنقها اليه ببي ل
ها وبن زوجها و  أاو تاوم نفاها لزوجها،  ق: بي  ااستمتاع ها.يقجد م  جانبها ما 

 الدخول في طاعته:يتحقق شرط ااحتباس لحق الزوج و  ج_ أن
وي بن نفاها و     ع اخانع م  و زوجها و يقصد بااحتباس ا  تاوم الزوجة نفاها لزوجها أي أ   ر

فقة واجبة نوىوااستمتاع ها. و  اوطئه ب اليه مهقر الفقهاء بأ  ال  اد ااتدى اخشرع اجزارري ما ذ
تباة أو ماتعدة لاحتباس أ ومعى .ي أ  تكق  ااصرة نفاها نوى زوجهاالزوج ما دامت الزوجة 

فقة  آخر ا الزوجية ، أما الزوجة اخعققد نويها م الدخق: ها  بيت  إذاأ  الزوجة تاتحق ال قذ 

                                                           

تحي سرور -1  .606اخرجع الاابق، ص  ،ام الزواج  الشرارع اليهقدية واخايحيةنظ ،أمد 
تحي سرور -2  .606ص  ،رجعنفس اخ ،أمد 
مد  -3 ا   .55ص  ،الاابق صبحي، اخرجعدي
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يها العقد بصفة رمية صحيحة و ي ال يتا نوى زوجها إا  حالة واحدة و نفقة ه تباطأ الزوج يم 
 ثابت.به الزوجة بشكل واضح و تطوا لابب غر معروف أو غر مشروع و ه
فقة نوى الزوج دو     ا زوجهو  الزوجة بابب تفرغ الزوجة لما ياحظ أ  اخشرع اجزارري اد أوجب ال

اء نوى نقد الزواج الصحيح، و  فاذ الغرض اخقصقد م  الزواج و مكن الزوجة م  اسب ا  ستعات داد
انها م  اانتقالدخق:  طانة زوجها و  اذا م ي ماك  الزوجية و إا: ندم امت تحقق ااستقرار به، 

فقة إا  ا تاتحق الزوجة ال ق.كا  إذاذلك  اع     اامت
فقة و 8  مشتماتها:_ مقدار ال
فقةكما سبق و     إ  اخشرع اجزارري نص نوى مشتما  ال سرة  03 اخادة  أ  ذكرنا  م  اانق  ا
فقة و  م  الضروريا   ا يعترمكاقة والعاج والاك  وأجرته و الالغذاء و ال نصت نوى أنه   تشمل ال

حقا: الشلصية العادة . أما اخشر  العرف و  و م  اانق  ا قد نص نويها  اخادة ا ع اخصري 
 غر ذلك ما يقضيه الشرع.تشمل الغذاء والكاقة والاك  ومصاري العاج و  بأها

فقة المحكوم بها لصالح الزوجة اع الزوج عن الوفاء بال  ثانيا: تجريم امت

ح اخشرع اجزارري لوزوجة  اخادة     سرة ايق  طوب التطويق، و ق م  اان 68م دة ذلك لع  ا
ا نوى سبيل ايصر فيذ ايكم الصاو  .أسباب ذكر اع الزوج نمدا ن  ت سباب امت ر دم  بن توك ا
فقة ها و   ذلك بشرط أا تكق  ناخة بإناار وات العقد.م  القضاء بقجقب ال

ح الزوجة ايق  طوب التط  يكتمو     اع الزوج ناخشرع اجزارري م اء بالويق، بل جرم امت فقة   الق
ذا ما سار  نويه بعض . و 1م  اانق  العققبا  884اخادة ذلك  احكقم ها لصا الزوجة و 

خرى كالتشريع اخص ب ن  توك اجرمة    اختوفت  اجزاء اخرتإالتشريع الفرناي، و ري و التشريعا  ا
حق التا  قضحه نوى ال  كما س

فقة المحكوم بها لصالح الزوجة في القانون الجزائري:_ 4 اع الزوج عن الوفاء بال  تجريم امت
ص اخشرع اجزارري  اخادة     سرة نوى معاابة  884ي م  اانق  العققبا   القام اخاص برك ا

ع خدة تتجاوز الشهري  ن  أداء كامل ايمة  فقة اخقررة نويه إ ز الزوج الذي مت ذلك رغم جته و و ال
ع  فقة ها، بايبس م  ستة أشهر صدور حكم ضد بإلزامه بد قا  و إال غرامة م  ب ثاث س

 دج.877777 إدج 67777

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
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حاو: و   كذلك اجزاء اخقرر ها يما يوي تقضيح أركا  اجرمة، و س
 أ_ أركان الجريمة:

ا  884يتضح م  نص اخادة  فقة لوزوجة ا تققم  م  اانق  العققبا  أ  جرمة اامت ع ن  أداء ال
ي  الرك  اخفرض والرك  اخادي و حق اختهم إا م ر  ثاثة أركا  لوجرمة و قي ا تقا  لرك  اخع

فقة: -  الركن المفترض: صدور حكم قضائي ملزم بأداء ال
اريا حاب اخادة     رد 884ا يكفي ختابعة الزوج ج انه ن   م  اانق  العققبا  اجزارري  امت

فقة ها. اانفاق ن  زوجته، بل يتعن صدور حكم اضا ع ال ذاري ضد يوزمه بد ما جاء  ارار  و
ر الشروط اآي بياها  فقة اخقررة اضاء تقا حة ندم تاديد ال ل الومحكمة العويا بققها    تقتضي ج

ا  ارار اإدانة   يتعن إبراز
د اضاري يقضي بأداء صق: أو الفروع. خ وجقد س ة لوزوج أو أحد ا  نفقة معي

فيذ. د القضااري اابل لوت  خ أ  يكق  الا
فيذ.  خ القيام بإجراءا  الت

فقة اخقررة ااء خاتحقيها خدة تفقق الشهري   ع كامل ال ع احكقم نويه ن  د  .1خ أ  مت
اك م  يرىو  ارية ا ما اب 2رغم ذلك  ل صدور ايكم، بل نقب حدوث ضرورة امتداد ايماية اج

اع تفاديا انتظار الزوجة اجراءا  التقاضي اخطقلة.  اامت
ب مع الرأي القارل    ا نذ بأ  شرط صدور حكم اضاري له ندة مزايا تتمثل  أنه يضع حدا 3إا أن

فقة نإتوجأ اليها الزوجة، م لادناءا  الكاذبة ال رما اد  زاع اختعوق بال ى القضاء م  و  طرح ال
ة ومدى نوى ظروف اخوتزم ها اخالي القاقفحكمة التحقق م  شروط استحقااها و شأنه أ  يتيح لوم
ع  فقة، اذ أ  صدورو ادرته نوى الد اء بدي  ال يثبت و  حكم اضاري يظهر حق احكقم له كيفية الق

 .4وجقبه نوى احكقم نويه أي أنه تأكيد اضاري لقجقد حق الدار 

                                                           

شقر، مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، 486356، مو رام 87/75/3543احكمة العويا، غ.ج.م،  - 1 القجيز    غر م
 .480اخرجع الاابق، ص القانق  اجزاري اخاص، 

 .15ص  ،اخرجع الاابق ،مد صبحي نياد -2
مد مرسيأنظر، -3 ظام القضعي، كوية الدراسا   ،ماعقد  اري ااسامي مقارنا بال ظام اج لعويا أكادمية اشكقى اجن نويه  ال

رة  .683. ص 4337 ،الشرطة، القا
فقة ،ي نبد الصبقرتح أنظر، -4 م  العام ،ايبس لدي  ال  .43ص  ،5س  ،64ع ، 4358 ،وة ا
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ب أ  نأيو     إنه  فقة  ص طبيعة ايكم الصادر بأداء ال قاسع، خذ نبارة حكم مفهقمها الما 
حكام و  وامر االقرارا  الصادرة ن  اجوس و الصادرة ن  احاكم اابتدارية و الذي يتاع ليشمل ا

ذا الصدد جاء  ارار. و 1الصادرة م  رريس احكمة ة اج 2  ة العويا ما اخلالفا  لومحكمح لغر
ع نمدا و يوي   م  اخقرر اانقنا أ  يتحمل اخا ارية كل م  امت   ن  تقدم خدة تفقق الشهريؤولية اج

راض ن  ندمية اخقررة اضاء إنالة أسرته، و اخبالغ اخال ع نمدي ما م يث يبقى اا بت العكس، الد
فو  ع ال إ  اضاة اجوس ام ثبت صدور حكم اضاري استعجا يوزم اختهم بد د خراقا القانق  قة، 

زاع . كما جاء  نفس القرار أنه  دما اضقا براءته بدنقى أنه ا يقجد حكم أو ارار هاري  ال ن
مر ااستفهقمها القاسع الذي يشمل ايكم والقرار القضاري و ب تفار كومة حكم م .ا  عجا

فقة أ  و     فيذ أي حارزا لققة الشيء اخقضيشرط  ايكم الذي يقضي بال يه،  يكق  اابا لوت ي 
مر  شكا:كما يشرط تبويغ ذلك ايكم لومعن با صقص نويها و  حاب ا ق الشروط اخ اانق   و

نوى  ارار الصادر بتاريخ  اإجراءا  اخدنية. ذا الصدد اضى اجوس ا ما  68/44/4336و 
ل م  وى كالغرامة نالعققبا  ايكم جزاريا بايبس و  م  اانق  884كا  مؤدى نص اخادة   إذا يوي  

ع نمدا و  فقة احكقم ها نويامت ع ال اوز الشهري  ن  د م ها إا أنه اضاء لصا م  حكم ه هخدة 
قا  فقة لوقانق  باييشرط لومتابعة اجزارية هذا اجرم أ  يكق  احكقم نويه اد بوغ و كم القاضي بال

اف ذلك يعد خطأ  تطبيق القانق  أو   .3  القضاء 
ميل شلص أمرا ا نوماط تبويغ اخدي  بايكم واضحة و ايكمة م  اشر و      قز  طقية إذ ا  له  م

اف و به، كما يهدف اخشرع م  وراء ذلك إ أنطاء اخدي  حقه  ذا ك الطع  باخعارضة و ااستئ
فيذ ايك رط تبويغ اد أكد  احكمة العويا نوى شانية إذا كا  بإمكانه ذلك، و م طق ح ياتثى له ت

يايكم  العديد م  اراراها إذ ج ح و اء  ة اج  68/44/4336اخلالفا  بتاريخ قرار صادر ن  غر
العققبا  ايكم جزاريا  م  اانق  884ما يوي   إذا كا  مؤدى نص اخادة  58431مو رام 
فقة احكقم ها نويه اضاء الغرامة نوى كبايبس و  ع ال اوز شهري  ن  د ع نمدا و خدة  ل م  امت

                                                           

 .465ص  ،اخرجع الاابق، القجيز  القانق  اجزاري اخاص، أحا  بقسقيعة -1
 .436، ص 6، ندد 4336، اجوة القضارية ،183146مو رام ، 45/71/4336أنظر، احكمة العويا، غ.ج.م، -2
نوى، غ.ج.م، -3 مقد زكي مس ،84316. مو رام 23/11/1982أنظر، اجوس ا د  ية اخقسقنة العرب ،مشار اليه ن

شقرا  ايو ايققاية ،تاسعاجود ال ،لاجتهادا  القضارية اجزارية  .5647ص  ،6777 ،م
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قا  نه يشرط لومتابعة اجزارية هذا اجزم أ  يكق  احكقم نويه اد بوغ و لصا م  حكم هم ها 
فقة و  اف ذلك يعد خطأ  تطبيق القانق  .لوقانق  بايكم القاضي بال  أ  القضاء 

ع نفقة شهرية لزوجته  الثابت مو اإجراءا  أ  الزوج كا  اد حكم نويه بإذا كا  م    اخطوقة  د
فقة و و  ذ ال ع  إ  اختابدة شهر نقب تبويغه هذا ايكم، و أمهل مأنه كو بد عة اجزارية تكق  لذلك 

حة  ذ اج اصر م  أجل   .مكتموة الع
فقة احكقم ها؟   كما يطرح التااؤ: حق: طبيعة ال

صقص نويها  اخادة    فقة اخ ثرة مم  اانق  العققبا  اخقررة لومطوقة تطقرا   884نرف مفهقم ال
توفن. ن  ا ذ اخاألة ا خرة، حيث اخذ اضاء احكمة العويا حيا:  قا  ا   الا

فقة باستبعاد نفقة اإما: والعدة احكقم هما لفاردة     ا: تطبيق مفهقم ال صر  و:  ا ا اا
ف إ  ال كذا اضي بأ  ما دامت نااة الزوجية انقطعت بابب الطاق  كقم ها قة احاخطوقة، و

فيذ ايكم لوحصق: نويه، وا تشكل أساسا لومتابع خرة ت ذ ا ا يتعن نوى  ة لفاردة اخطوقة تعتر دي
حة ندم تاديد  قض اضاة اخقضقع الذي  أدانقا نوى أساس ج م لو اجزارية، وم  م يعرض ارار

فقة شقري  أ  نفقة 1ال ا اضي  اراري  غر م رتن لوزوجة العدة ونفقة اإما: اخقر . و نفس اا
طبق نويهما نص اخادة  فيذ  884بعد طااها ا ي ضعا  إجراءا  الت م  اانق  العققبا ، وإما 

 .   2اخد العادي
ذا      فقة إ الكاقة والاك  أو أجرته، ونوى  ا: تطبيق مفهقم ال يقسع م   ا الثا  أما اا

ساس اضي بأنه ي فقة، احكقم به ا ار، بانتبار م  مشمقا  ال رتب نوى ندم تاديد بد: اإ
صقص نويها  اخادة  حة اخ . واد أسات 3م  اانق  العققبا  884خمارسة ايضانة، ايام اج
ا نوى سببن، أوهما أ  نص اخادة  م  اانق  العققبا   نالتها بالعربية  884احكمة العويا اضاء

فقة تتحدث ن  ال  فقة الغذارية وليس   ال سرة ال  03 ، وثانيهما أ  نص اخادة ال م  اانق  ا
فقة نوى أساس أها تشمل الغذاء والكاقة والعاج والاك  وأجرته.  تعرف ال

                                                           

 .636، ص 6-4331، اجوة القضارية 476613، مو رام 48/44/4338غ.ج.م، احكمة العويا،  أنظر، - 1
شقر، مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، 855435و 85886، مو رام 65/0/6775احكمة العويا، غ.ج.م،  - 2 اانق    غر م

 .483اخرجع الاابق، ص العققبا   ضقء اخمارسة القضارية، 
. 830306، مو رام 60/76/6773  غ.ج.م، 837363، مو رام 65/71/6775احكمة العويا، غ.ج.م،  - 3

 .483مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، نفس اخرجع، ص 
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ال كتقر أحا  بقسقيعة د ال ويعوق     و: و اارا بأنه  ا ا فقة اليرىاا ا اخشرع   أ  ال يقصد
د  884خادة ا م  اانق  العققبا  تتاع لتشمل كا م  نفقة العدة ونفقة اإما: اخقررتن لوزوجة ن

ي دي  سابق  م   37لوحكم بالطاق واخادة ايكم بالطاق، وذلك نوى أساس أ  نفقة اإما: 
صها نوى أ  نفقة اإما: تاتحق م  تاريخ رع الد ذا الشأ  ب ة   سرةصر قى ولوقاضي ناانق  ا

فقة  ندة  ة. ونوى أساس كذلك أنه لوزوجة اخطوقة حق  ال ايكم باستحقااها خدة ا تتجاوز س
سرةأ. 54الطاق ُاخادة  م  اانق  ا

جد أ  اخادة     ا الثا لومحكمة العويا  صقص اا   تتحدث م  اانق  العققبا  884أما 
فقة، وت ة  اخادة شمونالتها بالعربية ن  ال ي معر سرة  الغذاء والكاقة  03حاب ما  م  اانق  ا

ص  نالته  ما حصر ال والعاج والاك  أو أجرته، وما يعتر م  الضروريا   العرف والعادة. بي
ا."pension alimentaire" الذي  اخا  انفقة الغذارية  الفرناية  دو  سقا

ذا التباي  يثقر ال    هل يشمل ما نصت نويو ظل   ، ه تااؤ: حق: الطبيعة القانقنية لودي  اخا
؟ 03اخادة  حصر  الغذاء وحد سرة أم أنه ي  م  اانق  ا

فقة الغذارية، واستقر  نوى  6775دأبت احكمة العويا إ غاية     نوى حصر الدي  اخا  ال
اذا كا  ما خوصت اليه احكمة سا 65/71/6775ذلك إ غاية صدور القرار اخؤرخ   ل الذكر. 

إنه ا ياتقيم  ضقء نص  884العويا سارغا ومتاقا مع ما نصت نويه اخادة   صياغتها بالعربية، 
د اختاف الصياغة بن نصن يكق  لو  وإذا صياغتها بالفرناية.  884اخادة  ص كا  الرجيح ن

ق  حقيقة ا صوي  ص ا إ  ال صوي  ص بالفرناية وليس بالعربية، نوى انتبار أ  اا خشرع مر ال
فقة  الغذاء دو  سقا 884نقل نص اخادة  صر ال ص الفرناي الذي   .م  اانق  العققبا  م  ال

ا نوى   وإذا وانه ايديث ن  استقرار إنه م  الاابق  كانت كومة الفصل تبقى لومحكمة العويا 
الفا خا اضت به  صدر  احقا ار  إذامقافها  با  يها مذ بت   .65/71/67751ارا  ذ
 الركن المادي: -
رد صدور حكم يفرض نوى الزوج اداء ا    فقة اخقررة نويه ا زوجته، و ا يكفي  ا يوزم ناوة مإل

فقة و نوى ذلك ندم اامتثا: نمدا لوحكم اخ ع ال ة بذكقر مع ادرته نوى د عد اخطار مضي مهوة معي

                                                           

شر، ص 6748/6741أنظر أحا  بقسقيعة، اانق  العققبا   ضقء اخمارسة القضارية،  - 1  .414-417، بري لو
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ا اخشرع اجزارري  اخادة باي اصر يما يوي تفصيل لوعم  اانق  العققبا  بشهري . و  884كم حدد
 اخكقنة لورك  اخادي 

اع عن الدفع صر اأول: اامت  الع
فقة القاجبة لوزوجة م  اجرارم الاوبية    ع ال اع ن  د و: ، و 1تعد جرمة اامت صر ا م  م يعد الع

ها اخادي  ع ال رك اع نوى ذلك يتقافقة احكقم ها لصا الزوجة. و ق التقانس ن  د ر اامت
ق: دو  وصق: اخبالغ احكقم ها ا احكقم ها ها، وم  م  اخكق  لوجرمة بكل نمل م  شأنه أ  

تفي به ايكمة م  التجرم فقة   الاداد اجزري ا ت انا ندم أداء كامل دي  ال  إلزامي و  يعد امت
فقة حاجته ع ما ياد به ماتحق ال فقة بد   كا  الاداد اجزري اد يؤخذ بعن إ، و 2اخكو بال

د تقدير العققبة.  ذا الصدد اانتبار ن نوى اج –انتر  احكمة العويا اجزارريةو   -سابقاوس ا
ا الصادر بتاريخ  حة  مأ  جرم ند 01/06/1982ارار فقة ج اختهم الذي ماطل تاديد ال ماتمرة، 

ع حة ا حن التلوص التام ن  د فقة احكقم ها نويه لصا زوجته يبقى مرتكبا هذ اج ع ال   د
 .3اخبالغ ال نويه

اع     ر اامت فقة ااخقاصة بن دي  له نوى الزوجة و ماك اختهم ب إذاكما يتقا حكقم به، اذ أ  دي  ال
ذ قز اا  اخقاصة   رجع اليها ذا أمر ي، و ي الزوجةيما يزيد نوى حاجة احكقم له و ايالة ا 

ذا و  4و الرضأبالقبق:  فقة م يقتضي بعد  اء نوى ذلك يكق  نوى اختهم أ  يققم بأداء دي  ال ب
انا ن  ة اانقنا.حقه بالطرق اخقرر  فقة أكذلك يعد امت ع ال فقة أ  يققم الزوج بد  شلص اداء ال

يه الزوجة  ار ن  العقار الذي تقيم  ع خالك العقار اا فقة، كما لق د ا لوزوجة احكقم ها بال يعد دار

                                                           

اع ن  القيام ب -1 ا معن يفرضه القانق . انظرأي أها م  طارفة اجرارم ال تقع باامت شرح القانق   ،مضا  بارةمد ر  ،اوقك ا
اري الوي و ،القام العام ،اج رية العظمى ،الطبعة ا  .483. ص 4330 ،الدراسا  العوميةق اخركز الققمي لوبحقث ،اجما

يم نطا شعبا  -2 ظرية العامة  ،ابرا اع  الشريعة ااسامية والقانق ال جامعة ، قرارسالة دكت ،دراسة مقارنة ،  القضعيلامت
رة  .34ص  ،4334 ،القا

نوى، غ.ج.م، - 3 ص  ،اخرجع الاابق ،أحا  بقسقيعةمقتبس ن  . 68777مو رام ، 01/06/1982أنظر، اجوس ا
445. 

درية،  ،نبد الاام الشري -4  .406. ص 4335دار الغرب، اخبادئ الشرنية  أحكام العققبا   الفقه اإسامي، اإسك
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فقة ي تو 03اذ أ  أجرة اخاك  اخقصقدة  نص اخادة  1احكقم ها بال ك اخاتحقة م  اانق  ااسرة 
واد، و  ارليات اخاتحقة لومؤجر مقتضى نقد لوحضانة وا  .2اا

اع أم  ناحية     صر اامت ر ن مقنة م   إذاخرى يتقا يا، كما لق ادم  فقة ني أدى احكقم نويه ال
فقة نقدا. اء بال الفة لوحكم الذي يقرر الق فقة احكقم ها، اذ ا  ذلك يعد   الاوع تعاد: ايمة ال

تفي أيا كا  او  اع ي صر اامت ا  ن فقة بأي م  طرق الداام الزوج بالق  إذامر  قدي اء بدي  ال ع ال
فقة اد  مهما كا  القسيوة ال سوكها اخدي  مادامت ال  ، اولة او الريد او اايداع اخصر سقاء باخ

ع لقكيل الزوجة يرئ الذياحظ أ  النتفت اخاؤولية ن  الزوج. و وصوت ا الزوجة نقدا ا نه أمة اذ د
صل،  ع م اامولذا مثل ا عا ن  الد ئذ مت ع له ا يعد حي  .3اختهم بالد

صر الثاني: القدرة على الدفع  الع
فقة احكقم ها لوزوجة، و ب أ  يكق  اختهم اادرا نوى د    اط بع ال ا م الياار شرط القدرة 

قا لوحكم القاضي ها، أي ا  اانا فقة احكقم ها و اء بال ق ايث يكق   استطانته الق ر 
عا مررا لعدم التاديد. و الابب القحيد الذي مك  ا ع نوى  ىيقع نبء اثبا  القدرة نوبقله  الد

ققلة أوذلك باي طريقة م  طرق ااثبا ، كأ  تثبت ما لناتق سوطة ااهام و  ثابتة.  ديه م  أمقا: م
ع حكمة اخقضق و  هاري لوقدرة نوى الد حقا: يرجع التقدير ال اصر ذمة ع ال ها ت ميع ا قدير ن

 كابه بأي طريقة م  طرق ااثبا . م نويه اخالية، ومصادر ثروته و الزوج احكق 
ها نوى سبيل اخثو     ع  ندة صقر م اس اخدي  تتجوى ندم القدرة نوى الد كا  تاجرا،   ذاإا: ا
صوه م  العمل او تقاأ الفقرة  حابظفا، إا انه و ذا كا  مق إراتبه  و وجقد  حالة بطالة او 

قء اتج ن  اانتياد نوى سم  اانق  العققبا  اجزارري ا يعتر ااناار ال 884الثانية م  اخادة 
حقا:.أو الكال أالاوقك   و الاكر نذرا مقبقا م  اخدي   أية حالة م  ا

فقة حارا دو  ايام اجرمة طقا: استمرار حالة و  ع ال ع ايظل اخانع م  د ذ ا  ندم القدرة ن  الد
ا يعد اضطراريا. اع   اامت

 
                                                           

مقنة احكام نقض رام 4368خ44خ 87نقض  -1 د467.  جر العاروة، مد نبد ايميد مكي . مشار اليه ن ، جرمة 
و هضة العربية ،الطبعة ا رة دار ال  .56ص  ،6777 ،القا

 .07ص  ،نفس اخرجع ،ايميد مكي مد نبد-2
شأة ا ،ا  اجزاريةاانق  اإجراء، رصفاويحا  صادق اخ -3  ما يويها.و  441ص  ،4335 ،خعارفم
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فقة صرالثالث: مضي المهلة المحدد قانونا دون الوفاء بدين ال  الع
ص اخادة     فقة احكقم ها  884طبقا ل ع ال اع ن  د م  اانق  العققبا  اجزارري ا يصبح اامت

ارية اا مضي ش م الذي يوزمه ايكهري  م  اخطار احكقم نويه بلصا الزوجة واجبا لومااءلة اج
فقة، و  ع ال ارية. كما تثر ماألة الشهري  العدبد اب التشريعا  اج ذ اخدة القانقنية  يد تتفاو  

ذ اخهوة م  تاريخ تبويغ ايكم لوم ل تبدأ  م يتم بداية حااب اخقانيد؟  كقم حم  ااشكاليا   
 اخقررة لواداد؟يقما 15انقضاء مهوةيغ و نويه أم م  تاريخ التبو

يقما احددة   46انقضاء مهوة يبدأ م  تبويغ ايكم و أ  ميعاد الشهري ااضاء 1الرأي الراجح   
فقة طبقا إجراءا   رر احضر يكو به احكقم نويه باداد مبوغ ال ع الذي  التكوي أو االزام بالد

صقص نويها بقانق  ا فيذ اخ يتم  وتطبيقا لذلك اضت احكمة العويا بأنه   اجراءا  اخدنية.الت
ع  67احتااب مدة الشهري  انتبارا م  تاريخ انقضاء مهوة   .2يقما احددة  التكوي بالد

فقة م ياذا مر  اخدة احددة و  ة نوى سقء نيته ما يا ،الزوج اخدي  بال توزم نقابه إ  ذلك يعد اري
فقة م  جهة و ة لوزو رناي بمجرد انتهاء اخدة جة ماتحقة ال احراما لأحكام القضارية م  جهة اخرى. 

ل البحث حي ذ اجرمة شأها شأ  احددة تققم اجرمة  ها اخادي اد اكتمل، و ي جرمة أث يكق  رك
هي اما تقع تامة  سوبية ا يتصقر  و ا تقع.أيها الشروع، 

ذا الص    تاب م  تاريخ تقدم الشكقى كما يطرح   ل  دد ماألة بداية حااب مهوة الشهري  
 أم م  تاريخ اختابعة؟

ا أ  مهوة      رض وبتاريخ  87/44/6778يقما اخلصصة لواداد اد انتهت بتاريخ  67إذا 
فقة بشكقى لدى مصا الشرطة لتصل  76/74/6771 تقدمت اخاتفيدة م  ايكم القاضي بال

أشهر م  تاريخ تقدم  71أي بعد حقا  63/71/6771نيابة اجمهقرية بتاريخ  الشكقى لدى
إذا م انتماد تاريخ تقدم  أي تاريخ يتم انتماد تاريخ تقدم الشكقى أم تاريخ اختابعة؟  الشكقى، 

صقص نويها باخادة  إ  مهوة الشهري  اخ م  اانق  العققبا  م تتحقق،  884الشكقى كأساس 
إ  مهوة الشهري  اد انق اجرمة غر اارمة، أما إذا م انتماد تاريخ اختابعة كأبالتا تصبح ضت و ساس 

 اجرمة اارمة.
                                                           

 .445ص  ،اخرجع الاابق ، القجيز  القانق  اجزاري اخاص،أمد بقسقيعة - 1
  غر 486353، مو رام 41/70/4335، غ.ج.م، 485613، مو رام 73/73/4335احكمة العويا، غ.ج.م،  - 2

شقري . مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، اانق    .483العققبا   ضقءاخمارسة القضارية، اخرجع الاابق، ص م
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قد أخذ بعن اانتبار تاريخ تقم    م د يتطرق القضاء اجزارري هذ اخاألة، أما القضاء الفرناي 
ذا اخقا واستقر نوىليس تاريخ اختابعة، م تراجالشكقى يااب مهوة الشهري  و  أ  مهوة  ع ن  

ق الرأي ،الشهري  يبدأ حااها م  تاريخ اختابعة القضارية وليس م  تاريخ الشكقى الذي نرا صاربا  و
فقة م  ندمه.  نه بذلك التاريخ   يتم التأكد م  تاديد اختهم مبوغ ال

ضر اإنذار     حة ندم تاديد نفقة وجقد  إ  القضاء اد اشرط إدانة اختهم  حقا:  و كل ا
ضر ندم اامتثا: و ع و حبالد ة اج ذا الصدد صدر ن  غر ا ارار اخلالفا  لومحكمة العويو   

فقة  663537مو رام  43/74/6777بتاريخ  ع ال يه ما يوي   إ  القضاء بإدانة اختهم بد جاء 
ا د ع و الغذارية لومطعق  ضد ضري اإلزام بالد ر  تطبيق  ندم اامتثا: باخو يعد خطأ و  تقا

 1القانق  .
وي للجريمة: -  الركن المع
ذ     ه م  صياغة ذا ما ناتشفيتصقر ارتكاها  صقرة اخطأ، و ا ية و اجرمة جرمة نمدتعتر 

صري العوم و يتطوب ام  اانق  العققبا  اجزارري. و  884اخادة  ر ن اري تق  ارادة القصد اج
اط الزوج اخوزم باإنفاق نوما بصدور حكم اضاري ضد واجالعوم ب ا   فاذ ب   فقة ب ال ع ال د

ع و   يأزوجته، و ل انتفى    جهل كل ذلكإ  يثبت نومه بذلك ااخطار، أكق  اد م اخطار بالد
اري لديه.  القصد اج

ب ا  يكق     فأالزوج اختهم ناخا بقدرته نوى  كما  ادرته  وأ قة، معى ا  يكق  ناخا بياارداء ال
فقة و  اء بدي  ال اذنوى الق اء به.  داء ا تبن لومحكمة ا  لدى اختهم ما يمع ذلك م يقم بالق كفي 

فقة غر أنه م يك  يعوم به، كما لق كا   ه م يكله ايق  اخراث ن  اريب له و ال اته لتقط   بعوم بق
تفي اري لديه ي ا  القصد اج ه   .2بعيدا ن

صر اارادة ب أ  ت اع ن     ق ندمأف ارادة اختهم ا اامت فقة اي  ا  م ت داء ال ا،  صرف سداد
اري  حق اختهم، كما لق كانت اقة اا ر القصد اج ا يتقا عل ندم الاداد  عت ر اارادة ا  ة م

فقة ع ال رة سقء سوقك اختهم ا يعد م  ابيل الققة او  .اختهم م  د كر الذي يؤدي او الأو كاوه ألقا
فقة، و نجز ن  ا تبديد ثروته و إ م  اانق  العققبا . وم   884اخادة نصت نويه ذا ما داء ال

                                                           

 .451الاابق، ص اخرجع ،خاص ااجزاري لقانق  يا القجيز بقسقيعة، أحا  - 1
 .443ص  ،اخرجع الاابق ،حا  صادق اخرصفاوي -2
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فقة ا يعأباب  رة، د كذلك م  ابيل الققة او تبديد لوما: نمدا رغم نومه بالتزامه بأداء ال لقا
ابة لوزوج الذي يزيد م  نفس الو  ابكا  مرته   الذيره اخالية نتيجة زواجه الثا و نباأشيئ بال  إ

 .1اطفا: جدد له
يماأ    رض اخشرع اجزارري  الفقرة الثانية م  اخادة ما  قد ا اري   884 ص اثبا  القصد اج

جل تاهيل ااثبا    يكق  ندم أم  اانق  العققبا   ع نمديا ما م يثبت العكس، وذلك  الد
 .خرىأتقزيع نبئه بن اادناء م  جهة واختهم م  جهة و 

اع عن دفع ن  فقة الزوجةب_ الجزاء على جريمة اامت
ع ن  اداء كامل ا    فقة اخقررة نويه ا زوجته، و يعااب الزوج الذي مت ركا  ا ر تقا إذاذلك ل

حة، و  قا  و  8 إشهر أ 5ي ايبس م  الاابقة الذكر بعققبة اج  877 إألف 67بغرامة م  س
ار جزارري أ  م  اانق  العققبا  اجزارريأ. 4ف884 ُاخادةل دي

قز ايكم نوى الزوج اختهم هذ اجرمة بايرما  م  ايققق القاردة  اخادة كم    م  اانق   41ا 
ة نوى ا 2العققبا  اجزارري قا  نوى ام  س ة ذلك طبقا خا نصت نويه اخادكثر و ال ا مس س

 م  اانق  العققبا  اجزارري. 886

لك  ذج اختهم و طى لوزوجة ايق  الصفح لوزو نأارري اد مع ذلك ناحظ أ  اخشرع اجز و    
د بذلك تكق  الزوجة ا، و 6775ديامر  67اخؤرخ   68خ75دخوه بالقانق  رام أالتعديل الذي 

م  اانق  العققبا     884ذا ما جاء  الفقرة الرابعة م  اخادة وضعت حدا لومتابعة اجزارية، و 
تح باب . و رية ويضع صفح الضحية حدا لومتابعة اجزا د نصه خر لوآا يكق  اخشرع اد  تأويل ن

نه اد ياتغوه الزوج  ه وإا ا يققم بإرجانها نوى الصفح  حها أ الضغط نوى زوجته بالصفح ن و م
 اما بإنادة الزواج ها  اضايا الطاق.

ا زارية تأسيالومتابعة اج ما مك  اقله أ  اخشرع اجزارري أنطى لوزوجة حق الصفح الذي يضع حداو    
سرة نوى مصوحة الدولة و  قايع العقاب نوى رد تال تتمثل  نوى تغويب مصوحة اجن نويه وا

سرة و  ذ اجرمة با ، وذلك خااس  ن نويها تضعاجا ا  الزوجة بانتبار حدا  الروابط العاروية، 
                                                           

 .31ص  ،اخرجع الاابق ،مد نبد ايميد مكي -1
حة و زارري نوى أنه   م  اانق  العققبا  اج 41نصت اخادة  -2 د اضارها  ج ا  اياا  ال قز لومحكمة ن دد

 6ذلك خدة ا تزيد ن  و  4مكرر 3ية اخذكقرة  اخادة كثر م  ايققق القطأو أظر نوى احكقم نويه مارسة حق القانق  أ  
قا  .  س
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يث يشكل ه،  لعمقمية  ا ذا الصفح ايدا يقا سر الدنقى لومتابعة اجزارية لوزوج بالصفح ن
يها القرابة الزوجية ايدا نوى حق الزوج اختهم، و  د ايديث ن  اجرارم ال تعتر  قضحه ن ذا ما س

 ريك الدنقى العمقمية.
فقة المحكوم بها لصالح الزوجة في بعض القوانين المقارنة:6 اع الزوج عن الوفاء بال  _ تجريم امت
فيذ اخ م يكت    ختمثوة  ايجز نوى اصقص نويها  القانق  اخد و اخشرع اخصري بضمانا  الت

ة ا ذلك اا  فقة، بل ارر اضا اء بال يز له حبس كرا البد الذي موكه القاضي و امقا: الزوج لوق
فقة لصا ز  يقما إجبار نوى 87الزوج خدة ا تزيد ن   اء بدي  ال ويه ذا ما نصت نو  .وجتهالق

فيذ ايكم ال إذا   بققها 4383خ 03م  القانق  رام  810اخادة  ع احكقم نويه ن  ت ادر صامت
فقا ... يرجع  ذلك  يقع و ال أحقا: الشلصية ال اصدر  ايكم،  احكمة اجزرية لأإ ال

فيذ... و  ل الت م متثل مرته و أبه، و  وى القيام ما حكمنويه اادر ن  احكقم أيها م ثبت لد داررها 
باه و  قز ا  تزيد مدةحكمت  و ه أدى احكقم نويه ما حكم بأإذاايبس ن  ثاثن يقما، أما  ا 
وى سبيوه، و إأحضر كفيا  فيذ ايكم بالطرق اانتيادية   ايجنه  ع م  ت نوى أمقا:  زذا ا م

 .اخدي  
هج الذي سار نظرا خا لو     د اخشرع اخصري اد سار نوى نفس ال ا  إن فقة م  أمية كرى لوزوجة،  و

اع الزو  رمه امت فقة القاجبة نويه و نويه اخشرع اجزارري   قد نصت جعل مج ن  أداء ال حة،  ها ج
فري واجب انه   كل م  صدر نويه حكم هاأم  اانق  العققبا  اخصري نوى  638اخادة  ع ل اذ بد

ع مع ادرته نوو سك ، و أو رضانة أو أجر حضانة أو اصهار أو أااربه أنفقة لزوجه  ع ن  الد يه امت
ع، يعا 8مدة  بيه نويه بالد ة و شهقر بعد الت  677رامة ا تتجاوز بغاب بايبس مدة ا تزيد نوى س

يه مصري  اتن العققبتن.أج ذ اجرمة دنقى ثانية م  اذا رعت بعد ايكم نويه .. و و بإحدى 
ة .  تكق  نققبة ايبس مدة ا تزيد ن  س

ذ اخادة اختاف اخشرع اخصري مع اخشرع اجزارري  العققبة اخقر و     ة حيث ر ما ياحظ م  خا: 
ا اخشرع اجزارري، و خ م  تأارر اخشرع اخصري نققبة  اخهوة ال  كذلك اختو معه وك ال ار

ا اخشرع اخصري بثاث تعط ما حدد ا اخشرع اجزارري بشهري  بي فقة حيث حدد ع ال ى لوزوج لد
د أ  اخشرع اخصري اد  ذ اجرمة و شهقر. كما  بس الزاما، جعوها نققبة ايدث ن  العققبة  

ق لوق ى الزوج  وذا دو  شك تشديد لوعقاب نمة، و الغرااضي ااختيار بن نققب ايبس و اذ ا 
ا مشددا لوعقاب.  حالة العقد بانتبار ظر
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فقة احكق اهجر اخادي لوزوجة و قد جرم أما اخشرع الفرناي        اء بال م ها نوى اختمثل  ندم الق
حة معا ا ج قا لقانق  العققبا  و الزوج، حيث انتر -227 ذا ما نص نويها  اخادةاب نويها و

مر  4  .67771سبتمر  43اخؤرخ   345-6777رام اخعدلة با
ح أ   83نصت اخادة و     قز لقاضي اج كم بقضع م  اانق  ااجراءا  اجزارية الفرناي نوى أنه 

ت ااختبار و  اء با أ  لديه م  القسارل ما ياتطيع به اجبار اخدي  نوىاخدي   فقة. الق ع ال لتزامه بد
ذ العققبأنه ا يقجد أي حظر  شأو  ذ اجرمة، و   تطبيق  ق نوى سبيل ا  نوى الشريك  

فقة  .2اخثا: م  يااند نوى وجقد أو احداث اناار لومدي  بال
ة      8خ806 اخادة  44.70.4306 ذلك نص اخشرع الفرناي  القانق  الصادر  إاضا

قانه اجديد  حالة   نصت نوىو اانفصا: اجاما او الطاق، نوى التزام اخدي  بإخطار الدار  بع
ذا الشرط أشهر 5 إنقابه بايبس م  شهر  أي أ  اخشرع الفرناي اد  .3 حالة ندم مراناة 

يث أجاز لوقاضي نققبا  بديوة لوحبس و  44.70.4306وضع  القانق  الصادر   الغرامة، 
فيذ أو  ت ااختبار ايكم بايبس مع وا الت رد م  جهة أخرى اد جر ذا م  جهة، و وضعه  م 

قانه اج قانه دو  اخطار لوزوجة بع فقة لع ع ال اانفصا: اجاما  ديد  حالةتغير اخدي  اخوزم بد
 و الطاق.أ

اانق  العققبا  نوى أ    كل م  صدر نويه  أ م مكرر خ 833نص اخشرع الوي  اخادة و    
فاذ بدحكم اضا رونه أو أصقله أع نفقة لزوجه ري واجب ال رضانة  و أجرة حضانة اوأو اخقته أو 

بيه نويه يعااب بايبس مدة تزيد ن   ع مع ادرته نويه مد شهر بعد الت ع ن  الد او ماك  او امت
ة .  س
فقة القاجب ُندمما ياحظ أ  أغوب التشريعا  اد جرمت اهجر اخادي لوزوجة و     ة نوى االتزام بال
كم اضاريأ الزو  قحة لوزوج م  يقم ج  هل خإرغم ااختاف  مقدار العققبة واخهوة اخم  . طار

هج  ذ التشريعا  الاابقة نوى نفس ال قي لوزوجة.سار   رمها لوهجر اخع   

                                                           

1-  Art 227-4":Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à 

l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute 

nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à 

compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros 

d'amende". 
2. André VITU, Roger MERLE:  Traité de droit pénal Spécial, Paris,1982, p.1686, n2078 , 
3. André VITU, Roger MERLE, op. cit, n 2080, p. 1688. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418017&dateTexte=&categorieLien=cid
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 الفرع الثاني
وي للزوجة   الهجر المع

قي لوزوجة اخا: الزوج     فيقية لوزوجة و بقاجب الرناية اخعيقصد باهجر اخع ذ نوى القجه ندم ت
كمل  .1ا

الزوجة كما أها  و     قيا ا يقل أمية ن  رنايته ها ماديا،  اجدير بالذكر أ  رناية الزوج لزوجته مع
إها  حاجة ايضا ا الرناية و  وموبس وماك خاديا  م  طعام حاجة إ ا مصاري العاج، 
قية ال ت ا اخع م بدور فاي والعاطفي لوشلصية بصقرة سويمة و اا قق ص التكقي  ال حيحة ما 

سرة و التقاز  ا  .2اجتمعاجتماني واخوقي بن رغابتها ومصوحة ا
حقا: مثل رنايتها   إذاو     قية م  ابل زوجها ازمة بأي حا: م  ا كانت حاجة الزوجة ا الرناية اخع

ذا ايق هاماديا،  ها ؟ و هل حظيت بإارار  ارية م ماية اانقنية ا سيما اج ذا  ل حظي حقها 
 نوى غرار اهجر اخادية لوزوجة؟

ذي  التااؤلن القاقف نوى مدى  قيا إلزامتقتضي ااجابة نوى  ، م نعقبه أأواُالزوج برناية زوجته مع
قيا ارية لرناية الزوجة مع   ُثانياأبالتعرف نوى مدى اارار ماية ج

ويا امإلز أوا:   الزوج برعاية زوجته مع
ذا االزام إلزامكي نقضح مدى  قيا يتعن التعرف نوى مصدر  ، م نرز أ4ُ الزوج برناية زوجته مع

اطه   أ6ُ م
ويا: إلزام_ مصدر 4  الزوج برعاية زوجته مع

ذا اإلزام لديه مصدر الشرني والقانق  قية، و يط زوجته برناية مع  يوزم الزوج أ  
 المصدر الشرعي: أ_
مى     ااسامية  ي ال تطبق نوى رنايا الدو: الشرارع الاماوية، و تعتر الشريعة ااسامية ا

قد يما م يك  م  خصقصيتهم ماومنوغر ماومن  تمام.  تمت ا قيا، ا كبرا برناية الز ا وجة مع
بقية ذلك ما ورد  القرا  الكرم و  ياتد: نوىو  ة ال  القرآ   جلهى اه نز و قد. الشريفةالا

قا: تعا  ...ن  اا الكرم َ َقْد ظََوَم َوَا ُمِْاُكقُ  ِضرَارًا لِتَ ْعَتُدوْا َوَم  يَ ْفَعْل ذَ  ضرار بالزوجة  ِلَك 

                                                           

 .33ص  ،اخرجع الاابق ،مد صبحي نياد -1
مد صبحي -2  .471و 478، 33ص  ،اخرجع، نفس دنيا 
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ا  نشرة الزوجة بققله  ...تعا. كما أمر اه سبحانه و 1... نَ ْفَاهُ  . 2... ُروفِ عْ َوَناِشُروُ  بِاْلمَ   
ا  مع زوجته  استمو  ااها دو  معاموتها او طحا  رارا معها و اد خر الزوج  حالة نشقب اخا

حث رسق: اه صوى اه و  .3... َِإْمَااٌك ِمَْعُروف  َأْو َتْارِيٌح بِِإْحَاا    لققله تعا  ...ذلك ظومها، و 
ه ياتد:نوى حا  معاموة زوجته، و  الزوجوسوم نويه  ما نوى ذلك ما روي ن  اب  نمر رضي اه ن

اارهم...  ع حيث اا: ال صوى اه أيضا ما جاء  خطبة القدا . و 4أنه اا:   خياركم خياركم ل
دكم نقا ... نويه و  إه  ن ااء خرا   .5سوم   استقصقا بال
رغقب ا  الوهق غر مالوهق مع الزوجة بالرغم م   وسوم نوىكذلك حث الرسق: صوى اه نويه و    

صل بققله   كل شيء يوهق به اب  ادام  رسه و  ا انبته مهق باطل إا ثاثا  رمية اقس، وتأديبه 
إهم م  ايق  وه   .6أ

سوم نوى مراناة مشانر الزوجة ح  أخص ث الرسق: الكرم صوى اه نويه و كما ح    
اذا اضى حاجته جا إذاسوم   اخصقصيا  بققله صوى اه نويه و  ويصداها،  وه  ا مع أحدكم أ

 .7يعجوها ح تقضي حاجتها 
ري بن الزوجن أثاد هى الرسق: صوى اه نويه و و      شاء ما  ققله صوى اه اء اجماع لسوم ن  ا

زلة يقم القيامة  الرجل يفضي ا اخرأة نويه و  د اه م اس ن شر م  ي اليهوتفضسوم   إ  م  أشر ال ي
ا  سوم م  يفعل ذلك بالشيطا  لققله   اما ذلك مثل د شبه رسق: اه صوى اه نويه و ا. و 8سر

ها حاجته و شيطانة لقيت شي قضى م ظرو  اليه طا   الاكة،  اس ي  .9ال
                                                           

 .684اآية  ،سقرة البقرة -1
ااء -2  .43 اآية ،سقرة ال
 .663ية اآ ،سقرة البقرة -3
ؤاد نبد البااي، اخكتبة العومية، برو ، جأنظر، أ-4 مد  قيق  مد ب  يزيد القزوين، س  اب  ماجة،  ، ص 6بق نبد اه 

585. 
مد ب  يزيد القزوين أبق -5  .631ص  ،اخرجعنفس  ،نبد اه 
مد ب  يزيد القزوين أبق -6  .453، ص الاابق رجعخا ،6ج  ،نبد اه 
مد ب  يزيد القزوين أبق -7  .408ص  ،6ج  ،نفس اخرجع ،نبد اه 
خبار ،نيل ااوطار ،نبد اه الشقكا مد ب أنظر، -8 تقي ا خيار ،شرح م ج  ه،4811 ،الطبعة الثانية ،م  أحاديث سيد ا
 .433ص  ،5
شعث أبق داود، س  أ داودأنظر، -9 ي الدي  نبد ايميد، سويما  ب  ا مد  . 4336 ،رو ب ،اخكتبة العصرية ،قيق 
 .661ص و 668. ص 4ج
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اباط واارثقذكاوح      رثقذكس نوى ضرورة  16صت اخادة شريعة ا اباط ا م  شريعة ا
مانة  حا  اخعاموة ا ااخر ا ب نوى كل م  الزوجن  خعيشة ا نوىواخعاونة بن الزوجن   

د اخرض . كما ألزمت اخادة و  صها نوى أن 15اخقاساة ن ا  معاموته لزوجته ل بالزوج  نوى  ه   
 .1معاشرها باياى معاموتها باخعروف و الزوج ماية زوجته و 

 ب_ المصدر القانوني:
سرة ايققق الزوجية الشلصية، حيث اد لقد ن    ظم اخشرع اجزارري  الفصل الرابع م  اانق  ا

سرة 85جاء  اخادة  ناتق الزوجن مقجب نقد الزواج ديد القاجبا  اخوقاة نوى  2م  اانق  ا
 ي و 

ظة نوى الروابط الزوجية  ص معاموة كاخشركة وواجبا  ايياةاحا هذا القاجب  ق ااخر  ل،  زوج 
سرةأ. و  4ف 85 ُاخادةايياة اخشركة  إطار  ب نوى الزوجن أ  يعما ما م  اانق  ا م  م 

ا اخقدة  ذا الق وااحرامباستطانتهما ليجعا ايياة الزوجية سعيدة تاقد وق أساسا اجب يتع، ا  
 6ف 85 اخادةُايا  القق: ا نوى أساس التاامح وااخاص و ذلك ا يكق  إا  اخعاشرة و 

ذ اخادة و  سرةأ، أي أ  اخشرع اجزارري اد أكد م  خا:  جقب رناية الزوج لزوجته م  اانق  ا
قيا و  ا  معاموتها مع  .ومعاشرهاذلك 

م  اانق  ااسرة اجزارري اخوغاة  83كانت اخادة   إذا  وتباند القادا التشاور  تاير شؤو  ااسرة 
ص ن ب نوى الزوجة طانة زوجهت ا ارر الفقه ق م  و العاروة.ناته بانتبار رريس مراا و وى أنه   

وامر، إ ا ااسامي، و  اك اضطراب داخل العاروة بابب تعدد مراكز اصدار ا ذلك ح ا يكق  
د اد أصبح  التعديل اجديد  الفقرة الرابعة م  اخادة  ا  ص صراحة نوى  85أن لتشاور  اي

سرة، و  بغي نويهتاير شؤو  ا سرة بل ي فرد بإصدار القرارا  داخل ا قز لوزوج أ  ي إنه ا   م  م 
يما يتعوق بتباند القادا  كي ا تصاب الزوجة با رار نتيجة ضأ  يشاور  ذلك زوجته خصقصا 

قيا  أخذ رأيها بذلك يكق  القانق  اد ألزم الزوج برناية زوجالقادا  اختكررة، و  لقادا  ا ته مع
ا شريكة حياته و  جب له طفا.بانتبار ا لت رد امرأة استأجر  ليات 

                                                           

صقرأنظر، -1 ظام القانق  ،مد حان م  .666ص  ،4338 ، ب.د. ،لأسرة  الشرارع غر اإساميةال
سرة واخعد: واخت 4331يقنيق  3اخؤرخ   44-31القانق  رام  - 2  مم.واختضم  اانق  ا
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ة نوى الزوج أ  يعدأكما     سرة  اخادة الثام ذا : بن الزوجا   حالة التعدد، و وجب اانق  ا
مقر اخادية  قيةالعد: يكق   ا ب نويه حا  معوكذلك اخع وجة م  معاموة كل ز اشرة و ، حيث 

 زوجاته معاموة شرنية.
ة  ار إلزام إواضا قيا، اد ارر ماية ج ذ ية ياخشرع اجزارري الزوج برناية زوجته مع ق الزوجة  

وه.ايماية، و  قضحه    ذا ما س
حقا: لشلصية نصقصا نديدة تقرر  ضم قد ت التشريع اخصريأما     رناية  وجالز  إلزاماانق  ا

قيا،  تج ذلكزوجته مع قا لومادة الاادسة م  القانق  رام ويات ق صقص،   م  مفهقم اخلالفة هذ ال
طوب  إا جاز هابزوجته اضرارا يصعب العشرة معه و .يتعن نوى الزوج ندم ااضرار 66.4363

ه. كما نصت اخادة التاسعة م  نفس القانق  نوى حق الزوجة  طوب ا يق م كا  لتطوالتطويق م
ايا. و بزوجها نيب سقاء كا  ني س كذلك نصت اخادة الثانية نشر م  نفبا جامانيا أو نفايا أو ج

أكثر با نذر م  إذاالقانق  نوى حق الزوجة  طوب التطويق كذلك  ة  ها زوجها س غاب ن
ها  ه ولق كا تضرر  م  بعد ن  .1له ما: تاتطيع اانفاق م

اط التز 6    ويا:_ م  ام الزوج بحسن رعاية زوجته مع
قية، وال تتجاد   قيا مراناة حققق الزوجة اخع ا  رناية زوجته مع  يتعن نوى الزوج كي 

 أ_ ضرورة استئذان المرأة قبل الزواج بها: 
قتها نوى ذلك الزواج بكرا كانت أو ثيبا،     قز لورجل الزواج بامرأة إا بعد ايصق: نوى مقا ذ اا 

قته نوى زواجها.  قتها ابل مقا لك بقق: الرسق: صوى ذوياتد: نوىيتعن نوى وليها ايصق: نوى مقا
م ح تاتأمر و سوماه نويه و  كح ا  اذها؟ ا البكر ح تاتأذ  . االقا يا رسق: اه  كي   ا ت

 .2اا:   أ  تاكت 
حاديث و     قا هذ ا ها، م إذايصح الزواج  لرجل اختقدم ها ارضت اخرأة الزواج م  ا إذاو  جرا ن
ا الفقهي الصحيح. و يعتر الزواج باطو  تا حاب اا ااء ب حزام  الدليل ما حدث بالفعل لول

دما أتت الرسق: صوى اه  ا و  وسوم بعدنويه ن رد اأ  زوجها أبق لرسق: ي ثيب دو  أ  تقر ذلك، 
 .3وسوم نكاحهاصوى اه نويه 

                                                           

قا لوشريعة ااسامية والققانن اخصريةمشكا  ال ،طارق العمريأنظر،  -1 و، زوجية و  .38ص  ،4335 ، ب.د. ،الطبعة ا
 .443ص  ،اخرجع الاابق ،مد ب  نبد اه الشقكا -2
 .453ص  ،اخرجع، نفس مد ب  نبد اه الشقكا -3



68 

 

ذاو     االشرط  مراناة نفاية اخرأة ومدى راحتها و  تكم  ايكمة م   ة  ا بالطمأني شريك  شعقر
الزواج معاشرة دارمة و  رضى ااناجام ما م تركة اارمة بن الرجل واخرأة، وا يدوم القد و شحياها، 

 اخرأة هذا الزواج.
ة و ب_ ضرورة   لمعروف: المعاشرة بامعاملة الزوجة المعاملة الحس

ا  و نوى الزو يتعن     يط زوجته بايب واي بوأ  يتأ  يصق  كرامتها العط و ج أ   ا، ما يؤذيه ج
م وسوم معها كما كا  يفعل الرسق: صوى اه نويه  وأ  ياطفهاويدانبها ويوهق قر العامة ال هم ا

سرة  ه و و شؤوهاا مر الذي يققي ايبة ليات غر اخاصة ح تشعر بأها جزء م ه، ا القد يب و ن
هما ا  بي  .1واي

ظا غويظا  القق:لغر ذنب، و  يتعن نوى الزوج أا يعبس  وجه زوجتهو      ،والفعل معها أا يكق  
أا يوجأ ا اإيذاء البد ها إا بعد مراناة ايقد التأديب ال نصت رحيما ها لق أخطأ  و  وأ  يكق 

 .2إساميةنويها الشريعة ا
 ج_ ضرورة أن يصون الزوج عرض زوجته: 

تقل     ها، و  ماك  زوجها إاخرأة مجرد زواجها ت ويتعن عته تصبح معتها م  مويصبح ماؤوا ن
 أ  يصق  نرضها كل زوج ايرص نوى معة زوجته و   نوى

عه ا صيانأ  يغار الزوج نوى زوجته   ا وايتها م  شأ  غرة الزوج نوى زوجته أ  تد فاظ نويهاوابعاد
قد روي ن  سعد ب  نبادة اقله   لق رأيت رجا مع امرأي   ن  كل ما م  شأنه تدنيس نرضها. 

قا: الرسق: الكرم صوى اه م  غرة سعد،   سوم   أتعجبق  نويه و لضربته بالاي غر مصفح . 
ه، و  ها و  اه حرم الفقاحش م  أجل غرةاه أغر من، و نا أغر م  ما بط  .ما ظهر م

ة  العاق لقا: الرسق: الكرم صوى اه نويه و كما اا    الديقث ، و لديهسوم   ثاثة ا يدخوق  اج
ااء  و  قا: صوى اه نويه ورجوة ال   دخل    الذي ا يبا موسوماد سأله الصحابة م  الديقث 

وه  رص الزوج نوى أ3نوى أ ذ الغرة أ   تشمة  . كما م  شأ   باها ل  تظهر زوجته بصقرة 
رم و وحركاها، و  رج دو   هاأا  ق كاش مفات أا و   أي أواا  متأخرة م  الويل، أو مرتدية ما 

ه و  ها طقيا.يدخل نويها م  ا تأم  أا يغيب ن
                                                           

 .453خ453ص  لاابق،ا اخرجع ،مد ب  نبد اه الشقكا -1
سرة  الفقه ااساميحققق ، يقس ااسمأنظر، -2 هضة العربية ،ا  .666و 661ص  ،4334 ،دار ال
 .404ص و  407ص  ،اخرجع، نفس مد ب  نبد اه الشقكا -3



69 

 

ي الغرة اخعحث نويها الرسق: صوى اه نويه و اجدير بالذكر أ  الغرة ال و     دلة، لذا يتعن تسوم 
صي ميع نيقها، أا ي كل حركاها و أا يارف  تقصساءة الظ  بزوجته و إا يبالغ  نوى الزوج أ

تفاد العااة الزوجية   .1لأمر اه به أ  يقص وتقطع ما  الغرة هذا الشكل تعد ااتوة 
به اه، و     إ  م  الغرةسومذلك بقق: الرسق: صوى اه نويه و ياتد: نوى و     ها ما يبغضه مما 

الغ بها اه  أما الغرة ال  الرة  الريبة، و اه...    .2غرة  غر ريبةالغرة ال يبغضها اه 
ه موكأا يهمل الزوج ماع زوجته ها بزواجها م اها له وحبات ت نف  يتعن نوى الزوج وطء زوجته 

ا وجب نويه ندمنفاها نويه، و  ياماها كأ  يركها كاخعوقة ا  م   جامعها ي زوجة حقيقية 
، زوجها، و  تتزوج غر ي غر متزوجة  امع الرجل زوجته جاء وحرص ااساما  م   نوى ضرورة أ  
 العرض. وطهارها وصيانةشديد نوى نفة الزوجة حرصه ال

ويا ائية لرعاية الزوجة مع  ثانيا: مدى اقرار حماية ج
ي التشريعا  اخاخصدر الشرني و  ضقء     قيا مك  تص قارنة القانق التزام الزوج برناية زوجته مع

ارية لوزوجة إجبار  ا ا يقر ماية ج ن  ا ا قيا، و ا ا خر آا ازوجها نوى حا  رنايتها مع
 رم ذلك ااخا: 

ائية و ااتجا   المدنية للزوجة ااكتفاء بالحمايةاأول: عدم اقرار حماية ج
ا الغالب و    ذا اا انق  االشريعة ااسامية وشريعة اااباط، و  ياتد: نوى ذلك م  مقامثل 

حقا: الشلصية اخصري  .ا
ذا قد      قيا م   أجاز  الشريعة ااسامية لوزوجة أ  تطوب التطويق م  زوجها م تضرر  مع

ها ه،زوجها طوب التف الزوج، حيث أجاز  لوزوجة ال يغيب ن فق م ط يشر و  ريق ولق كا  له ما: ت
ذ ايالة  ة نوى غياب الزوج ن  زوجته، و    مرألوحكم بالتطويق   غياب زوجة م  أ  تتضرر الس

ة، و  شى نوى نفاها الفت ا بالقحشة و أخرا و .كق  ذلك الغياب دو  نذر مقبق:  يأزوجها ما يشعر
ذا الغياب  بود يه الزوجة.اخر  أ  يكق   مية كما أجاز  الشريعة ااساغر البود الذي تقيم 

بقسا، خا  ايبس م  اياق ذلك ها، و ضرر بالزوجة لبعد زوجها ن التطويق لوزوجة م كا  زوجها 

                                                           

 .404ص  الاابق، خرجع، امد ب  نبد اه الشقكا -1
 .404ص  ،اخرجعنفس  ،مد ب  نبد اه الشقكا -2
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ق لوزوجة طوب التطويق بعد اضاء  ذ ايالة  أكثر،   قا   م كانت اخدة احكقم ها ثاث س
ة   م  ايبس.مدة س

قز لوزوجة طوب تطويقها م  زوجها     كا  الزوج به نيب أي كا  نقنه طاخا كا  م  شأنه   إذاكما 
ايا أرر بالزوجة سقاء كا  نيبا نفايا اياق الض ا مرحا لق كا  يضرها ضربكذلك و و بدنيا، أو ج

كر م  القق:  ها نوى م جح أتقدر نويه الزوجة، و اايذاء ا و الفعل. اخهم أ  يكق  أوكا  يكر   ت
ذا الضرر ذ ايو يقر به الزوج، و أأمام القضاء   اثبا    إ  ياعى أ الة يتعن نوى القاضي 

اذا نجز ن  ذلك كا  نويه ايكم لوزوجة بالتطويق هما أوا،  يق بي  .1اولة التق
رثقذكا و    اباط وا أساء أحد  إذاقز طوب الطاق م  نوى أنه    60صت اخادة شريعة ا

ق اخاا جايما ما الزوجن معاشرة اآ هما و خر، أو أخل بقاجبه  فقر بي نتهى اأدى ا استحكام ال
قا  متقاليةرااهما ن  بعضهما، و إ إمر ا   .2استمر  الفراة ثاث س

ص و     قا هذا ال خر ف اآر التطويق م  الط القضاء لطوب إا  م  حق كل م  الزوجن الوجقء و
ا اآذلك  حالة اس العااة الزوجية، و  : اجايم اخاو  حالة اأخر اءة اخعاشرة م  أحدما ا

ا اآ كم بالتطويق مباشرة و خر، إا أ  ابقاجباته ا هما جامانيا ما يتعن نويه أ  يفإلقاضي ا  رق بي
قا  د اذا استمر  الفراة ثاث س كم بالتطويق.أوا،   و  أ  يتم القرام 

حقا: لشلصية ر التشريع اخصري  نظم واد      ة  66ام اانق  ا ما كما سبق القق: و   4363لا
ها برنايتها لتزامه ايماية القانقنية لوزوجة  حالة اخا: الزوج با ،طرأ نويه م  تعديا  أخرى ا

قيا و  ذ ايماية القانقنية  حق مع اء  الزوجة  طوب التطويق م  زوجها ن  طريق القضتتجاد 
 اياا  التالية 

  حالة ااضرار ها م  ابل زوجها اضرارا ا ياتطاع معه دوام العشرة.خ 
ه، أ يث يكق  ذلك العيب ماتحكما ا مك  الرء م ه و م حالة وجقد نيب بالزوج،  ك  الرء م

ها البقاء بعد زم  طقيل و   معه إا بضرر.ا مك
يها الزوج ن  زوجخ  ة بدو  نذر مقبق: و  ايالة ال يغيب  . تضرر ته أكثر م  س  م  بعد

                                                           

 .441و 448ص  ،بقاخرجع الاا ،مقد أمد طه - 1
حقا: الشلصية ،التقاب معقض نبدأنظر، -2 درية ،مقسقنة ا  .044ص  ،4331 ،ااسك
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و: أنه اصر اجزاء اخرتب نوى اخا: الزوج بالرناية اخع امو     ا ا ية لزوجته  ق ياحظ نوى اا
ارية لوزوجة  حقها  امطوبها لوتطويق، و  قية، نوى خ يقرر أي ماية ج ب لرناية اخع اف ما ذ
ا الثا   اليه اا

ائية للزوجة  ااتجا الثاني: اقرار حماية ج
ا اوة م  التشريعا     ذا اا خشرع اجزارري ا م يكت، حيث ريع اجزاررينوى رأسها التش مثل 
ارية ا قية، بلخا: الزوج برنايتها اخعإح الزوجة ايق  طوب التطويق وذلك حالة م رر أيضا ماية ج

ال نصت و  ،1م  اانق  العققبا  اجزارري 878ذلك ما ناتشفه م  الفقرة الثانية م  اخادة لوزوجة و 
ة و إما يوي   يعااب بايبس م  شهري  نوى  ار  477أل ا  66بغرامة م   س أل دي
لك لغر ذ  زوجته مع نومه بأها حامل و   نخدة تتجاوز شهريرري ... الزوج الذي يتلوى نمدا و جزا

 سبب جدي .
حة، و أي أ  اخشرع اجزارري جرم ترك الزو     ي م  ذلك التغايته جة ايامل نمدا بانتبار ج جرم 

م معا نظرا خماية الطفل و  ن و ا ذا الفعل نوى صحة اج م.طقرة   نفاية ا
ن اختققم جرمة ترك اخرأة ايامو  قي، اخادي و ل نوى الرك ة ا الرك  اخفرض و إع تقا اختابعة تضا

يما يوي يها نوى شكقى الزوجة اخهموة، و  قضحه   ذا ما س
 أ_ أركان الجريمة:

قي  ذ اجرمة ا بد م  ايام نااة زوجية إ جانب الرك  اخادي واخع  لكي تققم 
 الركن المفترض: قيام العاقة الزوجية_ 1
ة رمي مقيد  سجا  ايالة اخدنية، حيث نصت اخادذ اجرمة ايام نقد صحيح و قجب تات   
سرة اجزارري أ  الزواج يثبت  66 ة ندم تاجيوه  حالماتلرج م  سجل ايالة اخدنية و م  اانق  ا

كم  قا هذا القانق   إذايثبت  ر  أركانه و ذ اجرمة ويه ا تقق نتاجيوه بايالة اخدنية. و ويتم تقا م 
حكام اخادة  كم اضاري طبقا  ذا الزواج  . 66 حالة الزواج العر ما م يثبت   اخذكقرة أنا

إ  م يك  نقد الزواجو     ه اد سبق تاجيوه و  نويه  ايالة اخدنية  تقييد  سجا مع اخشتكى م
اسب، تعن نوى الشاكية تاجيل زواجها باتباع ال ا، يق القانق ابل تطر  القات اخ قدم شكقا

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
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  الزواج ليس م  تاريخ تثبيت الزواج، كق ق الزوج م  تاريخ موها و بذلك تكق  اجرمة اارمة  حو 
سرة اجزارري. حكام اانق  ا قا  ر أركانه القانقنية و  اارم بن الطرن جرد تقا

 الركن المادي للجريمة:_ 2
ر ثا    ذا الرك  تقا اصر جاء  ها الفقرة الثانية م  اخادة يقتضي  م  اانق  العققبا   887ث ن

  وتتمثل اجزارري 
ل الزوجية ا مع نومه بأها حامل، ويكق    ترك  ذلك مغادرة الزوج حل الزوجية، وتركه لزوجته وحد

ر اجرمة  حق الزوج  ونويه ل الزوجية و  إذاا تتقا  .1وهاد أاستقر  نما غادر  الزوجة 
ل الزوجية خدة أكثر م  شهري  ب أ  ياتمر التلوي ن  الترك  لشهري ، زوجة ايامل مدة تفقق ا  

اذا ادنت الزوجة الشاكيةو  ي حامل خدة أكثر م  شهري   نويه  سرة و أ  زوجها تركها  مقر ا
ه اد تر و  عويها ااثبا  بالدليل القاطع أ  اخشتكى م شهري  متتالين  كها خدة أكثر م أنكر الزوج ذلك 

ووها انقطاع بالعقدة دو  انقطاع. ذلك   الرك خدة أال م  شهري  أو خدة أكثر   إم  شهري  
بالرغبة   مقر الزوجية خا: الشهري  يقحيإفعل الصفة ااجرامية،   نقدته مقر الزوجية يزيل ن  ال

اف ايياة الزوجية اخشركة.   استئ
ب أ  تكل الزوجةم ها حاما، و    ا ومعب أ  يكق  ذلك ايمق  الزوجة اختلوى ن وقما م  ل بي

لك، نوم الزوج بذية أ  تقدم ما يثبت وجقد ايمل و بذلك وجب نوى الزوجة الشاكطرف الزوج، و 
ة ايمل واثبا  وجقد  .2ايمل يكق  بكل القسارل كالشهادة الطبية خعاي

وي_ 3  للجريمة: الركن المع
ق العوم بأ  الزوججرمة ترك الزوجة ايامل جرمة نمدية تتطوب لقيا    اري و ر اصد ج ة مها تقا

ها نمدا اصد ااضرار ها، و التلحامل و  ة حامل  نوم الزوج بأ  الزوجإنويه ياتقجب ااشارة وي ن
  ايكم القاضي بإدانة الزوج ن  جرمة ترك الزوجة ايامل. 

د ا  اخشرع اجزارري اد جعل م  الابب اجدي مررا لوتإا     ا  أنفى لوي ن  الزوجة ايامل و أن
سباب ال مك  أ  يقدمها الزوج لومحكمة الر تابعة واجزاء  حالة ايامه، و الزوج م  اخ ك م  بن ا

                                                           

ة اجزارية جوس   -1 اقبة لومتهم غر اارمة 68.71.6776اضاء بقمرداس  يقم القرار الصادر ن  الغر عا: اخ   ... أ  ا
رة  اضية ايا: .ونويه طاخا ثبت أ  الضحية غادر  بيت الزوجية  سرة غر متق حة ترك مقر ا اصر ج قتبس ن  أحا  م إ  ن

 .464بقسقيعة، القجيز  القانق  اجزاري اخاص، اخرجع الاابق، ص 
 .466ص  ، القجيز  القانق  اجزاري اخاص، نفس اخرجع،حا  أبق سقيعةأ -2
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ية أو البحث ن  نمل أو لتحصيل العوم، إا أ  الد ابب ع بقيام الم  أجل القيام باخدمة القط
 اجدي مروك لواوطة التقديرية لقضاة اخقضقع بانتبار ماألة وااع.

 الجزاء:ب_ المتابعة و 
ذ اجرم    خرة ذا ما نصت نويه الفقر تقدمت الزوجة بشكقى، و  إذاة إا ا تتم اختابعة   ة ا

اء نوى ش ءا م  اانق  العققبا  اجزارري بققها   ا تتلذ اجرا 887م  اخادة  كقى . اختابعة إا ب
سرية اذ تغوب مصوو  ظة نوى الروابط ا ها احا سرة نوى اخصوحة الذلك انتبارا  م عامة، حة ا
ذ اجرمة معو  از: نويها و مادام أ  الدنقى العمقمية   إ  الت يضع ضحية صفح الوق نوى شكقى 

تعرض مز حدا لومتابعة. و  صل اخلصص جراءا  اختابعة  الفإكل الشكقى و يد م  التفصيل ا شس
 لوققاند ااجرارية.

ص اجزاء   يما  حة ترك الزوجة ايامل  887إ  اخادة  ،أما  م  اانق  العققبا  تعااب مرتكب ج
ة واحدة  قز  477أل ا  66م  وبغرامة بايبس م  شهري  ا س ار جزارري. كما  أل دي

م  اانق  العققبا  اجزارري حرما  احكقم نويه م  ايققق  886لومادة ناوة نوى ذلك طبقا 
كثر. 41القاردة  اخادة  قا  نوى ا ة ا مس س ذا القانق  م  س  م  

قا لأمر رام      ذ اجرمة طرأ نويها تعديل و  6746ديامر  87اخؤرخ   43-46غر أ  
أشهر إ  5أصبحت اخادة كاآي    يعااب بايبس م   اخعد: واختمم لقانق  العققبا ، حيث

تن وبغرامة م   خ الزوج الذي يتلوى نمدا وخدة تتجاوز 6دج  ...677777دج إ  67777س
 شهري  ن  زوجته لغر سبب جدي... 

قط، بل بالزوجة بصفة نامة    قي لوزوجة ا يتعوق بالزوجة ايامل   وهذا التعديل أصبح اهجر اخع
ها خدة تتجاوز شهري  وذلك بدو  وجقد سبب جدي. كما ند: اخشرع م  نققبة  وى زوجها ن إذا 

أصبحت العققبة  ها،  ع م سرة بصفة نامة ور تن وبغرامة م   5ايبس م  ترك ا أشهر إ س
 .دج677777دج إ  67777

مر  887كما أضاف اخشرع اجزارري مقتضى اخادة        سابق الذكر جرمة  43-46رام مكرر م  ا
ص توك اخادة نوى أنه    يعااب  سرة، حيث ت ت الفصل اخاص برك ا أخرى ها صوة بالزوجن و
تن كل م  مارس نوى زوجته أي شكل م  أشكا: اإكرا أو التلقي  بايبس م  ستة أشهر إ س

ا اخالية.  ليتصرف  متوكاها أو مقارد
 دا لومتابعة اجزارية .يضع صفح الضحية ح
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ذ اجرمة تتعوق باإكرا أو التلقي الذي مارسه الزوج     ذ اخادة أ   وما ناحظه م  خا: 
ا اخالية بصفة نامة.  نوى زوجته، والذي يهدف الزوج م  وراء التصرف  متوكا  زوجته أو مقارد

ذ اجرمة ها نااة هجر الزوجة طاخ ل تعتر  سرةلك    ؟ا ورد   الفصل اخاص برك ا
ظة نوى العااة الزوجية؟ أم أنه يؤدي  ه احا د ذا الفعل الذي يققم به الزوج  رم مثل  ل صحيح  و

م اخالية؟ م أمقر مقر وصوت بن الزوجن إ ندم التفا سرة ما دام أ  ا دم ا  بالعكس إ 
ظة نويها،   منعتقد أ  اخشرع بتجرمه هذا الفعل    ك الرابطة الزوجية ا احا ذ يشجع نوى  ثل 

 اخقاد ا تتماشى مع اجتمع اجزارري.
قا لأمر رام     جر الزوجة، أضاف اخشرع اجزارري و زواج و -46وإ جانب جرمة الزنا وتعدد ا
اة ى مك  انتبار العااخعد: واختمم لقانق  العققبا  جرمة أخر  6746ديامر  87اخؤرخ   43

فاي اختكرر  ي جرمة التعدي أو الع الوفظي أو ال يها، و ا مفرضا   خرتكب ضد الزوجةاالزوجية رك
صقص نويه  اخادة  ة إ ثاث  4مكرر 655واخ وال نصت نوى ما يوي    يعااب بايبس م  س

قا ، كل م  ارتكب ضد زوجه أي شكل م  أشكا: التعدي أو فاي اختكرر س  الع الوفظي أو ال
عل الضحية  حالة مس بكرامتها أو تؤثر نوى سامتها  فاية.الذي   البدنية أو ال

ة القسارل.    مك  إثبا  حالة الع الزوجي بكا
 وتققم اجرمة سقاء كا  الفانل يقيم أو ا يقيم  نفس اخاك  مع الضحية.  
عا: ذا  صوة  كما تققم اجرمة أيضا إذا    ارتكبت أنما: الع م  ابل الزوج الاابق، وتبن أ  ا

 بالعااة الزوجية الاابقة.
ا ياتفيد الفانل م  ظروف التلفي إذا كانت الضحية حاما أو معااة أو إذا ارتكبت اجرمة    

ت التهديد بالااح . اء القصر أو  ب  ضقر ا
ذ اجرمة تكرار الع الوفظي، وكذلك اشرط أ  مس ذلك  وما ياحظ أ  اخشرع تطوب    

فاية. وتققم اجرمة سقاء كا  الزوج يقيم  نفس  الع بكرامة الزوجة أو سامتها البدنية أو ال
 ذاإاخاك  مع الضحية أم ا، وا ياتفيد م  ظروف التلفي إذا كانت الزوجة حاما أو معااة أو 

ضق  ت التهديد بالااح.ارتكبت اجرمة  اء القصر أو  ب  ر ا
 يضع صفح الضحية حدا لومتابعة اجزارية. 



75 

 

ر ماية لوزوجة أكثر م  العااة الزوجية، ذلك أ  الزوجة     ذ اجرمة رغبة اخشرع  تق وتظهر  
ع دنقى نوى زوجها  ظة نوى ال تر عا: ا تاعى أبدا إ احا ذ ا واجها، بل ز ارتكابه مثل 

ك الرابطة الزوجية.  بالعكس سيؤدي ذلك إ واقع الطاق و
ا: العقاب.   ا أيضا   إ  ها أثر ا: التجرم،  ثر البالغ   ذا ا  وإ  كا  لوعااة الزوجية 

 المبحث الثاني
ا في مجال العقابالعاقة الزوجية و   أثر

ق ما     يما تقدم أ  رك  اجرمة  ا  ا ناما كالرك  اخادي اد أسوف تققم اجرمة إا به، سقاء أكا  رك
ا خاصا كالرك  اخفرض  اجرمة. وا يقجد الرك  إا  قي أو رك ر  إذاأو الرك  اخع ، تقا اصر   ن

تيجة الرك  اخ شاط وال ر ال ابة، و ورابطة الاببيةادي يشرط لقيامه تق لوجرارم ال تعتر  ذلك بال
تيجة ن صر العال ر ن قي  اجرمة العمدية أ  يتق ها اخادي. كما يشرط لقيام الرك  اخع وم صرا  رك

اري هما القصد اج اصر أساسي لقجقد الرك  . و 1واارادة الوذي  يتكق  م ذ الع صر م   ر كل ن تق
اصر أساسية  هي ن تمي اليه، لذا  و  وذا إاكتموت ميعها وجد  اجرمة و  إذاالذي ت ا  أحد

 وجقد اجرمة.
اصر     ئة م  الع اك  إه اجرمة بعد اكتما: أركاها و أضيفت ا إذانوى أ   ا  اصر ا تعد: م  ن
ارية اخرتبة ن  اجرمة ا سيما العققبة اخقررةاآ اصإها، و  ثار اج ذ الع اإر ذا م تض    اجرمة 

ارية اخرتبة نويها و  آثارباا و يرتب نوى ذلك مااس بكياها،  اصر تامية اد أطوق نوى اج ذ الع
يه غر . و 2  الظروف  ق كل ما ياتقر  ا  القناء  أو  ت،  كاليقم واين و الظرف  الوغة مع قق و

ه ظرف الزما  و  ه  الوغة . و 3واخكا م حق  الوغة العربية ن ذا ال تو معى الظرف نوى  ا 
ية حيث يامى الا يط بالشيء. و  crum statتي ر معى الظرف  اجا: القانق ا أي ما  جق

يط باجرمة. اصر  صر أو ن هق ن ا الوغقي،   تو ن  مع

                                                           

يم نيد نايل أنظر، -1 اريأ ،ابرا . جامعة نن مس ،ثر العوم  تكقي  القصد اج ا.و  07ص  ،4337 ،رسالة دكتقرا  ما بعد
او  -2 اصر تامية   الع ذ الع القاندة ، اح الصيفينبد الفت، نظر.أقية لوجرمةصر العرضية  أو الثاناد أطوق الفقه اايطا نوى 

ارية  .608ص  ، ب.د. ، ب.س. ،اج
 .37ص  ،اخرجع الاابق ،هاء رزيقي نوي -3
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ا: اجو     ا أ  نعرف الظرف خ   ساس مك ذا ا  اجرمة إرمةخ بأنه   وااعة تبعية تضاف نوى 
م أثر م  ااثار بعد اكتما: مققماها  ارية اخرتبة نتصيب بتعديل أو استبعاد أ ي وى اجرمة و اج

ذا التعري أ  لوظرف خصيصتن  أواما أنه يوحق باجرمة بعد اكتما: و  .1العققبة  يتضح م  
و يث ا يرتب نوى   ثارآقتصر مفعقله نوى يثانيهما أنه فه أي تأثر نوى وجقد اجرمة، و مققماها 
ها بالتلفي أو بالتشديد أو ياتبعد واقنهااجرمة وبالذا  نوى العققبة، و  الظرف اد . و 2يعد: م

يها، كما اد يتعوق بصفة  اجا أو اجن نويه قي    يكق  متعوقا بالرك  اخادي لوجرمة أو بالرك  اخع
ا  العقاب.  كصفة الزوجية ال   بصدد دراسة أثر

عا: ال تباح م كا  العااة ال    رم بعض ا ا غزوجية كما ها دور   ا ر متزوج كجرمة طر
زواجأ، و  ُجرمةو توك ال ا وجقد ها إا  ظل نااة زوجية اارمة أالزنا،  أخرا تعدد الزوجا  وا

قي لوزوجةأ، ها دور ك ا: العقاب.ذلك توك ال ا وجقد ها إا بن الزوجن ُاهجر اخادي واخع   
ا: العقاب حيث أ  توك العااة اد و     حاو: أ  نقضح أثر العااة الزوجية   ذا اخبحث س  

عل العققبةتقر  باجرمة  يها، كما أها اد  و ة تكق  سببا لتلفي العققبة اضمشددة   أها اد إا
 تؤثر نوى استحقاق العقاب.

ذا اخبحث و     حاو:   ا: العقس ا  اب سقاء بالقاء الضقء نوى أثر العااة الزوجية   انتبار
ثا أ، أو تقا نويها استحقاق  ُمطوبأو:أ، أو سببا لتلفي العقاب  ُمطوبكظرف مشدد 

 ثالثأ. ُمطوبالعقاب 
 المطلب اأول

 العاقة الزوجية كظرف مشدد للعقاب 
و بشلص الصفا  ال توحق باجرمة ذاها أاصر و دة لوعقاب بأها   توك العالظروف اخشد تعرف   

تغر م  وصفها  صمرتكبها  ضعها ل هما يقرر حكم و ص كل م قرة  ذا  ال ، أو  تو  ااانق
صر أو توك الصفة نما كا  يقرر لوجرمة و  ذا الع  .3ي متجردة م  

                                                           

درية، ، نظرية اجرمة اختعدية القصد ، جا: ثرو أنظر،  -1   .633ص  .6776دار اخعارف، ااسك

ا.و  601ص  ابق،الا اخرجع ،م  التفصيل د نبد الفتاح الصيفي خزيد -2  ما بعد
 .606ص  ،اخرجع، نفس نبد الفتاح الصيفي -3
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يها الظروف اخشدمو     ظم  ليها  أحكام ا واما أشاردة لوجرمة،  يضع اانق  العققبا  نظرية نامة ي
د نصه نوى بعض اجر  قام الظروفارم. متفراة ن قد تمثل  الع  تظروف مشددة نامةاخشددة إلى وت

 63 اخادة إمكرر  61اد نص نويه اخشرع اجزارري  اخقاد م  الذي يعتر ظرف مشدد نام، و و 
قد تتعوق بالرك  اخادي  اجرمة أو الرك  اصةاخشددة خاظروف الأما .1م  اانق  العققبا  اجزارري

يها أو اد تتعوق بالشلصا قي   .خع
جرمة القتل ة مثل اد تتعوق بالقسيومتعددة،   اجرمةالظروف اخشددة ال تتعوق بالرك  اخادي    

عةو 2بالتاميم فيذ اجرمة مثل كما اد تتعوق   ،3كذا جرمة الاراة باستعما: اخفاتيح اخصط بطريقة ت
ة إو  .4القتل بالتعذيب أو مكاها كارتكاب  5رتكاب اجرمة كالاراة لياإ ذلك اد تتعوق بزما  إضا

از: أو اخااك  سقاء كان  .6 تقابعهات ماكقنة أو غر ماتعموة لواك  و الاراة  اخ
قي لوجرمةالظروف اخشددة كما اد توحق        دد  صرار كظرف مشمثاها سبق ااو  ،بالرك  اخع

 .7جرمة القتل
وقة بالشلص يقصد ها توك الظروف اختع ،اخشددة ال اد تتعوق بالشلص الظروف القانقنيةأما     

يه أو تشديد العقاب لال يأخذ ها القانق  كظروف مشددة خركز يشغوه أو وظيفة مارسها و  لصفة 
و:يث أ  ، ي نقنا و  اخقرر لوجرمة قع ا يال ال   شلص اجااد توحق بالال ظروف يتمثل 

لدمقنه لق واعت الاراة ضد م  ا ياتا اخادم أو اخاتلدم بأجر ح و كجرمة الاراة ال يرتكبه
دو  ز:  ها واعت سقاء  م يهلك ز: الذي يصحبه  قع الثا. أما 8مه أو  اخ  ظروفيتعوق بال ال

لفعل اخلل اذلك سقاء رجع الابب صغر س  اجن نويه كجرمة و  ،بالشلص اجن نويه توحقال اد 
ه و 9بايياء ضد ااصر .، أو بابب وجقد ارابة بي  بن اجا

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
 م  اانق  العققبا . 657أنظر، اخادة  - 2
 .العققبا م  اانق   861اخادة  أنظر، -3
 العققبا . م  اانق  656أنظر، اخادة  - 4
 م  اانق  العققبا . 868انظر، اخادة  - 5
 الفقرة الرابعة م  اانق  العققبا . 868أنظر، اخادة  - 6
 م  اانق  العققبا . 666أنظر، اخادة  - 7
 الفقرة الاادسة م  اانق  العققبا . 868أنظر، اخادة  - 8
و م  اانق  العققبا . 881أنظر، اخادة  - 9  الفقرة ا
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ا صفة  الشلو     إ  لوقرابة أثر  تشديد العقاب بانتبار ن نويه، ص سقاء كا  جانويه   أو 
ذو  ا   إ  توك العااة اد نقع القرابة ال نقصد كما سبق الذكر  ي العااة الزوجية  ا الباب 

تمام الشرارع الاماوية و  ذ ا تم اساءة م إذاالققانن القضعية نوى حد سقاء، لذلك حظيت با تطوبه 
إنه م  العااة م  مبادئ و  أسس أو م اساءة استعما: توك العااة الاامية  تاهيل ارتكاب جرمة 

ذ اياا .القاجب تشد  يد العقاب  مثل 
ا مشددا لوعقاببية اد انتد  بالعااة الزوجية و د أ  التشريعا  العقاو      بعض  انترها ظر

حاو:القانق  اخقار . و   اجزارري و ذلك بقضقح  القانق ويظهر اجرارم،  ه  أ  ن ذلك ما س بي
 الفرنين التالين 

 الفرع اأول
 ة كظرف مشدد في القانون الجزائريالعاقة الزوجي

د انتد بالعااة الزوجية كظرف مشدد لوعقاب نوى بعض إذا نظرنا إ     اانق  العققبا  اجزارري 
 اجرارم  أكثر م  مقضع 

اء اخقاد الضارة م  اانق  العققبا  اجزارري يشدد العقاب نوى جرارم انط 605جد  اخادة 
ة ماتدمة ال والعجز ن اخرض  إالعمدي اخفضي  صقص و إ اخق  اخأعمل أو اخفضي ا نا

زواجإم  اانق  العققبا   606 اخادة نويها   .1ذا واعت بن ا
ريض أو استلدا     ر م أو مااندة القصوكذلك ايا: يشدد اخشرع اجزارري العقاب نوى صقر 

صقص نويها  اخنوى الفاق  يث انه لق كا   818ادة والدنارة اخ م  اانق  العققبا  اجزارري، 
اخشرع شدد نقابه  اخادة  الفقرة الرابعة م  القانق  العققبا   811اجا زوجا لومجن نويه 

 اجزارري.
يها لقجقد ارابة     ذ اجرارم ال شدد اخشرع اجزارري العقاب  حاو: أ  نقضح كل جرمة م   وس

 قاط التالية زوجية  ال
 
 

                                                           

يم الشباسيأنظر،  -1 و ،القام العام ، شرح اانق  العققبا  اجزارري القجيز ،ابرا ادار الكتاب ال ،الطبعة ا  ، ب.س. ،وب
ا.و  863ص   ما بعد
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 تشديد العقاب في جريمة اعطاء المواد الضارة العمديأوا: العاقة الزوجية و 
اة معااب وبأية   جرمة انطاء مقاد ضارة بالصحة نمدا إ    طريقة كانت وبدو  اصد احداث الق

 ا رك  ماديا م  اجرارم لديهذ اجرمة كغر ، و 1م  اانق  العققبا  605و 606 نويها  اخادتن
قيو  تيجة اخرتبة ن  انطاء توك   .رك  مع تو باختاف ال اري  كما ارر ها اخشرع اجزارري جزاء ج

يث شدد العققبة كوما كان تيجة أخطر، إا أنه م يكتاخقاد الضارة بالصحة،  تشديد العققبة ب ت ال
ذ اجرمة بل  تيجة اخرتبة ن  الاوقك   ظر ا ال ا أكثر بال ك اجرمة اد واعت كانت تو  إذاشدد

ذ اجرمة و سبب التشديخر، و م  طرف أحد الزوجن نوى اآ انة  ا يرجع لش وه م  ما تشكد 
سرة وصا  القر و انتداء واضح  التضام  بن الزوجن. أي أنه جعل م  الروابط و نوى نظام ا

ا يما  العااة الزوجية  قضح  ا لوتشديد، وس قي لوجرمة و ظر ذلك اجزاء كيوي الرك  اخادي والرك  اخع
 اخقرر ها 

 _ أركان الجريمة:4
قي  ر رك  مادي ورك  مع ذ اجرمة مثوها مثل أي جرمة إا بتقا  ا تققم 

 أ_ الركن المادي: 
اصر و يتكق  الرك  اخ    تيجة و ي الاوقك و ادي  اجرمة م  ثاث ن بن  ة تربطبنااة سبيال

تيجةالاوقك  ذ ايالة يطوق نو، و وال وية اجرارم الشك ذلك نوى نكسى اجرمة اسم اجرمة اخادية و  
رارم الاوقك، وال تتحقق م تاج أو ما تامى  ر الاوقك ودو  أ   مثاها دوث نتيجة و حلىإجرد تقا

م ن  ارضاع طفوها. اع ا  جرمة امت
صقص و     م  اجرارم اخادية ال وتتكق  م   م  اانق  العققبا  606نويها  اخادة تعتر اجرمة اخ

 نااة سببية سوقك ونتيجة و 
 السلوك: 

ذ اجرمة  أ  يعطيتمثل الاوقك     د احداث   اصبدو عمدا لوضحية وبأية طريقة كانت و ى 
اة مقاد ضارة بالصحة ذ اجرمة أ، أي 2الق ا يتم بالفعل و ق س  سوقك اجا   ق انطاء وقك ا
ذ اخقاد ن  اخقاد اخذكقرة اخقاد اخضرة بالصحة، و  اختعوقة م  اانق  العققبا  و  657اخادة  تو 

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
 قبا .م  اانق  العق 606أنظر، اخادة  - 2
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ا اخشرع اجزارري  اخادة  اخقاد ال اصد ي توك اخقاد ال  606بالتاميم،  م  اانق  العققبا  
اته ناجا أو  اجنم  شأها أ  تضر بصحة  سامة  جا، أي أها ليات مقادآنويه وا تؤدي ا و
اة الضحية ناجا أم اجا إا اجا لوضحية ها تأثر يؤدي اذا كانت اخقاد ال أنطا رج م   و

 م.ي القتل بالتاميندخل  نطاق جرمة أخرى و انطاء مقاد ضارة بالصحة نمدا، و  نطاق جرمة

اة  جرمة انطاء اخقاد الضارة بالصحة، إا أ  اخشرع اجزارري اشر ح لق حو     أ  يك   طدثت الق
ا أمام جرمة اتل نمدي.ذلك بدو  اصد احداثها و   إا ك

تيجة:  ال
قط، إوبدو  اصداد ضارة بالصحة نمدا إ  جرمة انطاء مق  اة ا تؤدي ا نتيجة واحدة  حداث الق

 ي م  اانق  العققبا  و  606اخادة  ا اخشرع بل اد تؤدي ا نتارج ذكر 
 اخرض أو العجز ن  العمل الشلصي 

ا أو كا  ذلك اخرض ياتحيل 46سقاء كا  خدة  اوز ،  يقم أو  قبرؤ  انا: الصحة وا واخرض 
م  اخريض بل ا بد أ  يازم الفراش  يك ر ا قم.  ي 46دة يعجز ن  مباشرة نموه خوبالتا تقا

كما اد تتجاوز مدة اخرض توك اخدة، كما  حالة الكاقر بأنقانها مضانفة أو بايطة، ااصابا  
اج  اخخ ا ااصابا ، أو اجروح اختقيحة الكبرة، و الرضية  الرأس اخصحقبة بار نصاب ال تت و: ا

تح البط  و   ايروق اجايمة.ونمويا  
ة     ماتدمة العجز  استعما: نضق أو نا

الفقرة الرابعة، ذلك أ  العجز ن   606ما ياحظ أ  اخشرع اجزارري اد واع  تكرار  اخادة 
ا مك  أ   ة اخاتدمة إا أن بالرغم م  أ  القانق  م يعرف العا ة ماتدمة.  استعما: نضق يعتر نا

قدا كويا أو ج فعة نضق م  أنضاء اجام  قد م ها بأها    تعطيل زريا سقاء بفعل العضق أو بنعر
ه . و وظيفته أو مقاومته، نوى أ  يكق  ذلك بصفة م د أ  بالتاتدمة، أي ا يرجى شفاء م ا 

فعته و العجز ن  استعمال قد خ ة متعطيا لقظيفعضق يعتر  تقدير ما يعتر اتدمة. و ته أي أته يعتر نا
ة ماتدمة مروك لتقدير ااضي اخقضقع  اء نوى حالة اخصاب، وما ياتلوصه ميبنا يه ب   تقرير ث 
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ة اخاتدمةالطبيب و  قد 1م  امثوة العا نضاء،  نضاء، ايرما  م  استعما: أحد ا   بر أحد ا
ن قد ابصار أحد العي  .2البصر، 

اة.خرا اد تكق  نتيجة انطاء اأو   خقاد الضارة بالصحة ا الق
 العاقة السببية: 

ر ا بد     ق انطاء مقاد ضارة بالصحة، و أ  تتقا تارج الاابقة بنااة الاببية بن سوقك اجا و ن ال
ق  عل اجا  اة، معى أ   ة ماتدمة أو الق الذكر سقاء كانت مرض أو نجز ن  العمل أو كا  نا

تارج، أإأسباب أخرى غر متقاعة الذي أدى الابب اخباشر دو  دخق:  ا   ي حدوث توك ال أن
ظرية الابب اخارم عل اجا أسباب شاذة غر متقاعة إ، معى أنه 3ذ اجرمة نأخذ ب ذا دخوت مع 

تيجة ال واعت، و انقطعت نااة الاببية بن   ن  توك اجرمة. بالتا ا ياأ: اجاعوه وبن ال
اب ا اخاتشفاستقل سيارة اجن نويه و ايام اجا بكار ذراع  ومثا: ذلك ق  اسعاف لوذ ى و

قطع العااة اإالطريق واع حادث مرور أدى  ا ت ه ذلك لتدخل و  لاببية، اطع ذراع اجن نويه، 
عل اجا و  غر متقاع اطعسبب أج و  ة اخاتدمنااة الاببية بن  قط ن  ة، و نتيجة العا يعااب 

غبته ر طا: اخرض بابب سقء نية اخصاب و إذااخاؤولية  نتيجة كار الذراع. كما أ  اجا ا يتحمل
. ام ماؤولية اجا   

وي:  الركن ب_  المع
اة جرمة نمدية، نطاء مقاد ضارة بالصحة العمدي و إ  جرمة إ     وبالتابدو  اصد احداث الق

صري العوم و  يشرط ر ن ب أ  يكق  اجا نوى نوم أ  مايها تقا قدمه ا ي اارادة، حيث 
ة ا نومه بقراب ي مادة ضارة بالصحة اضا لك حالة ما ذة الزوجية ال تربطه بالضحية، و الضحية 

ب أ  تتجه ارادته ا القيام بذلك الاوقك أي يتعمد  إذا زواج ا زوجه. كما  ادم توك اخادة أحد ا
و م وذلك  انطاء اخادة اخضرة بالصحة  .  4م  اانق  العققبا  606اخادة  كما جاء  الفقرة ا

قيق نتيجة اخرض أو العجز ن   إادته العمل، لك  دو  أ  تتجه ار  كما ا بد أ  تتجه ارادته ا 
                                                           

ة اخاتدمة. 651اخادة  -1  م  اانق  العققبا  اخصري ذكر  أمثوة ن  العا
اردة الذراع  -2 قد جزء م   صل الذراع،  ن،  ها  ضع بصر احدى العي ة اخاتدمة نذكر م  القضاء اخصري م  أمثوة العا

صابع. قد سامية م  أحد ا  .30، ص هاء رزيقي، اخرجع الاابق بصفة دارمة، 
مد  -3  .16ص  ،الاابق اخرجع نقض،نقض 
مر رام  - 4  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
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اة. أما  عوه  إذااحداث الق يقم  46 نتيجة أشد م  اخرض أو العجز ن  العمل خدة أال م  إأدى 
ا تصبح اجرمة مشددة با تيجة، أي تكق ه يؤدي سوقكه  ذلك يكق   ايالة ال  ها نققبة أشد و ل

يقم، أو أي مرض  46 مرض أو نجز ن  العمل مدة تتجاوز إانطاء مقاد مضرة بالصحة اختعمد  
ه،ا يرئ  تيجة اختوفت العققبة. م اة، أي كوما اختوفت ال ة ماتدمة أو الق  أو أدى ا نا

تج القصد م  الظروف اخو     او تصوة بالقاارع اختبعة  تقدم اخقاد الضارة، يات م  القرار   م  غر
اع القاضي بأ  اخ ية تامة ما يققم به و ال تؤدي ا اا يقدم له اخقاد  يعوم أ  الشلص الذيتهم كا  ب

ق زوجه.  الضارة بالصحة 
 _ الجزاء:6

تيجة العمدي نققبا  متفاوتة حاب ال لقد ارر اخشرع اجزارري جرمة انطاء مقاد مضرة بالصحة   
، و  عل اجا حق التا اخرتبة نوى   ذلك نوى ال

يقما، يعااب  46ذا نتج ن  سوقك اجا مرض أو نجز ن  العمل الشلصي خدة ا تتجاوز إأخ 
قا  و  8 بايبس م  شهري  ا اجا الفقرة  606 ُاخادةدج 477777 إ 67777بغرامة م س

 م  اانق  العققبا أ. الثالثة
تك 46نتج ن  سقلك اجا مرض أو نجز ن  العمل خدة تتجاوز  إذابخ  ق  العققبة ايبس يقما 

تن  قا .إم  س   مس س
قز ناوة نوى ذلك ايكم نوى اجا بايرما  م  حق أو أكثر م  ايققق القاردة  اخادة  كما 

كثر.باخم  اانق  العققبا  اجزارري و  41 قا  نوى ا ال ا مس س ة نوى ا  ع م  اااامة م  س
ة ماتدمإو أرض ياتحيل برؤ ذا أد  اخقاد اخعطاة ا مإجخ  ة  نجز  استعما: نضق او ا نا

قا  تكق  الع ة إققبة الاج  اخؤات م  مس س م   606الرابعة م  اخادة  ُالفقرة نشري  س
 اانق  العققبا أ.

قا  إدخ  اة دو  اصد احداثها تكق  العققبة الاج  اخؤات م  نشرة س ذا أد  اخقاد اخعطاة ا الق
ة.  ا نشري  س
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اك نااة تربط اجا     دما تكق    اجن نويهو لك  اخشرع اجزارري م يكت هذ العققبا  ن
ا كما حددها اخادة  ذلك بابب ، بل جعوها مشددة و 6051سقاء كانت توك العااة أسرية أو غر

قد جعل اخشرع اجزارري عااة ا سيما العااة الزوجية و وجقد توك ال  ال   بصدد دراستها. 
ا مشددا جرمة انطاء مقاد مضرة بالصحة  605اخادة  م  اانق  العققبا  م  العااة الزوجية ظر

صقص نويها  اخ اة اخ ذا إم  اانق  العققبا ، حيث أنه  605ادة العمدي دو  اصد احداث الق
ح و  ة  اخادة ارتكب اج ايا  اخعي  إنه يعااب بعققبا  ،م  اانق  العققبا  أحد الزوجن 606اج

حق التا م  اانق  العققبا ، و  606اخادة أشد م  توك اخقررة    ذلك نوى ال
تن 4 قا  و إخ ايبس م  س يها أحد الزوجن لاخر مق ذلك  ايالة ا مس س اد ل يعطي 

اة و إصحة نمدا دو  اصد مضرة بال   خر أو نجز نه ذلك مرضا لوزوج اآيابب بفعوحداث الق
 يقما. 46العمل الشلصي خدة ا تتجاوز 

ق إخ الاج  اخؤات م  مس 6 يها ن   نشرة س تج  لضارة نطاء اخقاد اإا   ايالة ال ي
 خر.يقما لوزوج اآ 46مل خدة تتجاوز لزوج مرضا أو نجزا ن  العبالصحة م  طرف ا

ة  67قا  ا خ الاج  اخؤات م  نشرة س8 ء الزوج لزوجه مقاد مضرة أدى انطا وذلك إذاس
ة ماتدمة.إ أو ا نجز  استعما: نضق أو  مرض ياتحيل برؤ إبالصحة    نا

ا أحد الزوجن ل ضرة بالصحةأد  اخقاد اخ إذاذلك خ الاج  اخؤبد، و 1 اة  إخر ال أنطا الق
 دو  اصد احداثها.

فسق و المساعدة على الأستخدام ثانيا: العاقة الزوجية كظرف مشدد في صور التحريض أو اا
 الدعارةو 
عل الرجل الذي يتعاطى الوقاط مق    عل اخرأة ال تتعاطى الدنارة، وا  رم اخشرع اجزارري  بل، ام 

ر  ه جرم بصفة نامة  ق  العققبا  نذلك  القام الاابع م  ااالدنارة، و يض القصر نوى الفاق و ولك
يث نص نوى العديد م  صقر التحريض نوى الفاق والدنارة، 2مكرر 813 إ 816 اخقاد م    ،

                                                           

صقص نويها   -1 اة اخ  606خادة القد شدد اخشرع اجزارري العققبة ن  جرمة انطاء مقاد مضرة بالصحة دو  اصد احداث الق
شلاص اخذكقري   العققبا ، و  م  اانق  صق:  605اخادة ذلك  حالة ما ارتكبها أحد ا م أحد ا م  اانق  العققبا ، و

شلاص الذي  هم سوطة نويه أو م  يتق رنايته.أ  و أحد الزوجن أو م  يرث اجن نويه أو ا
 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55تمم لأمر رام اخعد: واخ 6775ديامر  67اخؤرخ   68-75أنظر القانق  رام  - 2

 اختضم  اانق  العققبا .
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دد اخقصقد م  الفاق أو البغاء والدنارة.  البغاء،   عريت  شرط أي يشرط م وبالتادو  أ  
اب م كما  أحكامو  الفقهاء آراء إو  العامة لوققاند ذا كل أمر وترك دو  الرجل اخرأة إ البغاء ي

. واخقصقد بالدنارة  مفهقم القانق  اجزارري نرض جام شلص نوى الغر إشباع شهقاته 1احاكم
اية مقابل قض كمةت اض .كما2اج ق مباشرة الفحشاءالبغا بأ  اخصرية ال اس مع ء   مييز غرب ال

نثى وإ  جقر، هق الرجل ارتكبه إذا ته ا  .3دنارة هق اار
خاق  اخادة     ااد ا ريض القصر نوى الفاق و م  اانق   816واد جرم اخشرع اجزارري 

عل القسيط بشأ  الدنارة  اخقاد  غر بتعاطي الدنارة كما جرم الاماح لو  816و 818العققبا ، و
 م  نفس القانق . 813و 815 اخادتن 

صقص نويه  اخادة     خاق اخ ااد ا ريض القصر نوى الفاق و ص جرمة  م   816فيما 
يقصد ها ا   توك اانق  العققبا ،  عا:التصر اقا: وا  آخر مع شلص صشللا به يققم ال وا

عه اصد داب اخلالفة الفاق أنما: زاولةم إ التأثر نويه ود قض كم تقق: حيث .العامة ل  ةال
ااد يضاأ يشمل بل اجامانية الوذة ااصرا نوى ليس والفاق كوم الفجقر مدلق: أ  اخصرية  إ

خاق ته لوراص طريقة بأي ا ي احا   كانت، كإرسا: والداب  رجا: والتحدثال جالاة أو واخا
خاق م  طرق ذلك غر لودنارة أو عدم ل  إليهم اادا  .4إ
ذ اجرمة تعديل حاب القانق  رام     حيث   6741يفري  1اخؤرخ   74-41واد طرأ نوى 

ص نوى أ     كل  أو قالفا نوى إناثا أو ذكقرا نشرة التاسعة يكموقا م اصرا حرض م  كانت ت
خاق ااد ابةب نرضية بصفة ذلك م  ارتكب لوك هم تاهيوه أو نويه أو تشجيعهم ا  لقصر ال

قا  مس م  بايبس نشرة يعااب الاادسة خيكموقا قا  نشر إ س  إ 677م   وبغرامة س

 .دج 25.000

                                                           

، رشاد مدأنظر،  - 1  ،4333جزارر، ا اجامعية اخطبقنا  ديقا  واخقار ، اجزارري القانق   العرض نوى اانتداء جرارم متق
 .433ص 

 .444لاابق، ص اخرجع ا القجيز  القانق  اجزاري اخاص،أحا  بقسقيعة،  -2
ية، الرياض،  -3 م ، أكادمية ناي العربية لوعوقم ا و ارية لوطفل اجن نويه، الطبعة ا مقد أمد طه، ايماية اج ، 4333أنظر، 

 .464ص 
4-  ،  .677، ص اخرجعنفس مد رشاد متق
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ح ارتكاب  الشروع نوى ويعااب صقصا ذاها بالعققبا  اخادة ذ  إليها اخشار اج  نويها خ
ابة ح  لتوك بال  .اج

صقص اجرمة ذ تأخذ ونويه كانت     :اجن نويه س  حاب صقرتا  342 اخادة  نويها اخ

ة 16 يكمل م نويه اجن كا  إذا : العرضية اجرمة صقرة -  .س

ة. 19 يكمل م نويه اجن كا  إذا: اانتياد جرمة صقرة -  س

ا نويه اجن س  صغر وبذلك يعتر    اانتيادية، إ  أو هاالعرضية م قاءسة اجرمة صقري كوتا  رك
قي  اجرمة.  جانب الرك  اخادي واخع

 ااصرا حرض م  كاآي   كل  1م  اانق  العققبا  816أصبح نص اخادة  6741أما بعد تعديل    
ة م ة (18) نشرة يكمل الثام خاق ااد أو الفاق نوى س  ولق هل أوتاهيوه نويه أو تشجيعه ا

قا   (5)مس م  بايبس ة، يعاابنرضي بصفة قا  وبغرامة (10) نشر إ س  20.000 م  س

 .دج 100.000إ دج

حة ارتكاب  الشروع نوى ويعااب صقص اج  لوجرمة قررةاخ بالعققبا  اخادة ذ  نويها اخ
 التامة . 

ابة لوقاص    قط  صقرة نرضية بال ذ اجرمة أصبحت تتم   43ي م يكمل ر الذوما ياحظ أ  
ق  خاق  ااد ا ة دو  الصقرة اانتيادية، أي أ  س  القاصر  جرمة التحريض نوى الفاق و س

ذ اجرمة ا تقع نوى الشلص الذي يتجاوز  43 ق رك   اجرمة   مثل  ة و ة. 43س  س
ريض القاصر الذي م يتجاوز     ااد ا 43ذا ن  جرمة  ة نوى الفاق و خاق بصفة نرضية، س

قط نصت اخادة  مقنة م  الصقر   818أما ن  القساطة  شا  الدنارة  م  اانق  العققبا  نوى 
 كاآي 

تن م  بايبس يعااب" قا  مس إ س  يك  م وما دج 477777 إ 67777 م  وبغرامة س
عا: أحد نمدا ارتكب م  أشد، كل جرمة اخقرف الفعل  :اآتية ا

 .كانت طريقة بأية وذلك الدنارة نوى الغر أغرى أو الغر دنارة مى أو ناو  أو ساند-1

                                                           

 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55مر رام اخعد: واختمم لأ 6741راير  71اخؤرخ   74-41أنظر القانق  رام  - 1
 اختضم  اانق  العققبا .
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 ونفاه هياتغو أو نادة الدنارة رف شلص م  معقنة توقى أو الغر دنارة متحصا  ااتام-6
 .كانت صقرة أية نوى وذلك الغر مقارد دنارة

 .نادة الدنارة رف شلص مع ناش-3

 أكثر أو شلص عم معتادة نااا  نوى أنه حالة معيشته وطريقة تتفق ال خقاردا ترير ن  نجز-4
ق  ر  .الدنارة م  الذي  

 وىن أغقا أو ولقبرضا الدنارة ارتكاب بقصد بالغا ولق شلصا أنا: أو استدرج أو استلدم -5
 .أو الفاق احراف الدنارة

ق  أشلاص بن كانت صفة بأية بالقساطة اام -6 راد وبن الفاق أو الدنارة ر  دنارة اتغوق ي أ
اق الغر ئق  أو أو  .نويه الغر يكا

يل اخااندة أو اإشراف أو القااية أنما: نرال-7 ظما  ها تققم ال والتأ  صال متلصصة م
ق  ر ها م  نويهم شى أو الدنارة أشلاص   أو التحايل وأ الضغط أو التهديد بطريق وذلك احرا

 .أخرى وسيوة أيةب

ح ارتكاب  الشروع نوى ويعااب صقصا ذاها بالعققبا  اخادة ذ  إليها اخشار اج  نويها خ
ابة لتوك ح .    بال  اج

ذ اجرمة با  اجن نويه أي أنه م يعتر رك   اجرمة، إما جعل م  ذلك     ا م يربط اخشرع  و
ا مشددا  اخادة  م  اانق  العققبا . 811 الا  ظر

تأخذ صقرتن ما  الاماح ممارسة الدنارة  حالاماحبممارسةالدنارة  ص ج يما   كا م أما 
ق مفتقح لوجمهقر م  اانق  العققبا ، والاماح ممارسة الدنارة   815اخادة  إليه أشار  ما و

 . نااب اخشرع نوى الصقرة م  اانق  العققبا 348 اخادة نص حاب لوجمهقر مفتقح غر مكا 
قا  وبغرامة م   تن إ مس س و بعققبة ايبس م  س دج، أما  677777إ  67777ا

قا  وغرامة م   تن إ مس س عققبتها ايبس م  س  دج.477777إ  67777الصقرة الثانية 
صق     م  818ص نويها  اخادة إا أ  اخشرع اد شدد م  نققبة جرمة القساطة  شأ  الدنارة اخ

م  نفس القانق ،  811اانق  العققبا  اذا اارنت بظرف م  الظروف اخشددة اخذكقرة  اخادة 
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و م  اخادة  1وال اد تتعوق با  اجن نويه مثل صغر الا  م  اانق  العققبا أ  811ُ الفقرة ا
م  اانق  العققبا أ، كما اد تتعوق توك الظروف  811أو ارابته مع اجا ُ الفقرة الرابعة م  اخادة 
تعما: و اساءة اسأو اانتداء أو الع أو ااكرا أهديد اخشددة بالقسيوة اخاتعموة كاستعما: الت

رأم  اانق  العققبا أ  811اخادة  و الغش ُ الفقرة الثالثة م أالاوطة  بئ،   و مل ساح ظا أو 
اة أو اجن نويه ظرف مشدد تعدد اكما اد يعتر اخكا  و  ادسة والاابعة توك اجرمة ُ الفقرة الا ج

 م  اانق  العققبا أ. 811التاسعة م  اخادة و 
ذا اخقام القق: القرابة او     ا   ال ن نويه و سرية بن اجا واجم  بن الظروف اخشددة ال هم

حة زوجا   إذا ... اانق  العققبا   م  811نصت نوى الفقرة الرابعة م  اخادة  و أكا  مرتكب اج
م  اانق   880حدى الفئا  ال نددها اخادة إويه أو يدخل  و وصيا نوى اجن نأو أما أأبا 

 العققبا  .
ذ الفقرة أ  العققبة ن  الصقر اخذكقرة  اخادة        م  اانق   818وما ياحظ م  خا: 

ر  بن اجا واجن نويه نااة زوجية أو أبقة أو أمقمة أو وصاية أو  إذاة العققبا  تكق  مشدد تقا
ا م  العااا  اخذكقرة  اخادة  عا: القيام هذم  اانق  العققبا .  880غر  إ ؤديي اجرمة ا

م ن  الفانون خروج  ال اجتمانيةاو  الطبيعية القظار نوى القضاء معه يعى ما وأداء رسالتهم دور
صر أي انعدام وبالتا يؤديها كا  اصر ذ م  ن سرة. وايكمة بقحدة يضر الع   شديدالت م  ا
خاق  به ييقتد يكق  مثا أ  يهم يفرض وما ،صفة م  الاوقك اجرم خرتك خا القضع ذا  ا

ااد الفاق نوى مصدرا لوتحريض يُكق  أ  ا الطيب، والاوقك  سوطة  م لوجا خاق، وخاا و
خر ذا نويه، اجن نوى  مقذج ا والققم، الفاضل الاوقك  له مثا نويه سوطة له م  الذي يرى ا

خاق لفااد   .2ا
ا      ا  إطارومادم دراسة العااة الزوجية نقق: بأ  اخشرع اجزارري جعل م  العااة الزوجية ظر

د م  اانق  العققبا ، و  818اخادة قرة  مشددا  اجرمة اخذك م  خا: استقراءنا هذ اخادة 
عا: ال تدخل  مق  كبها بايبس نويها مرت طار التحريض نوى الدنارة، وال يعاابإنة م  ا

                                                           

و م  اخادة  -1 ق  ،74-41مقجب القانق  رام  811ندلت الفقرة ا ا مشددا  حيث كا  س  اجن نويه الذي يعتر ظر
ة وأصبح  43 ة. 43س  س

سرية   - 2 ارية لورابطة ا امعة توماا ، التشريع اجزارري، رسالة ماجاتر، كوية ايققق، جأنظر، بقزيا  نبد البااي، ايماية اج
 34، ص 6773/6747
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تن  قا  إم  س عا: ال دج، و  100000 إ20000بغرامة م  و  مس س م  بن توك ا
 أحد الزوجن نوى الزوج اآخر   مك  أ  يرتكبها

الغر أو اغراء الغر نوى الدنارة وذلك بأية طريقة كانت  1خ صقرة اخااندة أو اخعاونة أو ماية دنارة
و م  اخادة   م  اانق  العققبا أ. 818ُالفقرة ا

اغراره  أو خ صقرة استلدام أو استدراج او انالة شلص ولق بالغ بقصد ارتكاب الدنارة ولق برضا
     م  اانق  العققبا أ.  818اخاماة م  اخادة  ُالفقرةو الفاق أنوى احراف الدنارة 

ص أ  وياحظ      أو عا الدنارة لقاقع انتبار أي دو  لذاته، ااستلدام نوى يعااب القانق ال
 .2رضارها الضحية اخاتلدمة أوندم لرضاء انتبار أي ودو  واقنها، ندم

صقص نويها  اخادة وتعتر  م  اانق  العققبا  جرمة نمدية يعااب نوى الشروع  818اجرمة اخ
خرة م  نفس اخادة.  يها طبقا لوفقرة ا

ذ اجرمة     انة  إ  نققبتها تكق  أشد  وتعارضها معونظرا لش خاق  د الزوجن ارتكبها أح إذاا
 العققبة  ايبس م  وتتمثل توكم  اانق  العققبا أ،  811نوى اآخر ُالفقرة الرابعة م  اخادة 

قا   قا  والغرامة م  إمس س  العققبا  كانت وإ دج. 677777دج ا  67777 نشرة س
اية، ماتقى إ بالفعل اانق  العققبا  تراى م  344 اخادة نص  اخقررة ا عأ  اخشر  إا اج  انتر
حة صه وذلك ج حة ذ  الشروع أ  ىنو اخادة ذيل  ب حة نفاها.  يعد اج  كاج
ة ا نققبة ايبس و إو     صقص نويها  اضا ح اخ قز ايكم نوى مرتك اج قام اخاص لالغرامة 

م  اانق   41 اخادة الدنارة بايرما  م  حق أو أكثر م  ايققق القاردة بالتحريض نوى الفاق و 
ع العققبا  و  ال و  م  اااامةباخ ة نوى ا كثر.خدة س قا  نوى ا  مس س

در اإشارة إ أن     مر رام  هو واخعد: لأمر  6746ديامر  87اخؤرخ   43-46مقجب ا
اختضم  اانق  العققبا ، جعل اخشرع م  العااة الزوجية  4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55رام 

                                                           

قدة نظر،. أو بغر أجرأء لشهقا  الغر مباشرة نظر أجر تعرف الدنارة بأها   استلدام اجام ارضا -1 اجرارم  ،نبد ايكم 
قض قه واضاء ال اية  ضقء   . 40. ص 4330التقزيع. شر و مكتبة ومطبعة ااشعاع لوطبانة وال، اج

اية بقصد ايصق: نوى ويفرق القضاء بن الدنارة و  اس اج ي استلدام اجام  ارضاء شهقا  ال الفاق بالقق: بأ    الدنارة 
اق. ا يكق  الفعل دنارة اما يكق   اذا انعدم القصد   أجر، 

 .448نبد العزيز سعد، اخرجع الاابق، ص  -2
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ا مشددا  جرمة الضرب واجرح العمد صقص نويه  اخادة  يظر اخادة  ، وذلك م  خا:651اخ
 مكرر وال نصت نوى ما يوي    كل م  أحدث نمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعااب كما يأي  655

شأ ن  اجرح والضرب أي مرض أو نجز كوي ن  4 قا  إذا م ي ة إ ثاث س خ بايبس م  س
 يقما. 46العمل يفقق 

تن إ6 قا  إذا نشأ نجز كوي ن  العمل خدة تزيد ن  خ بايبس م  س  يقما. 46 مس س
قا  إ  47خ بالاج  اخؤات م  8 قد أو بر أحد  67س ة إذا نشأ ن  اجرح أو الضرب  س

نضاء  ة ماتدمة أخرى،ا ن أو أية نا قد بصر إحدى العي  أو ايرما  م  استعماله أو 
اة بدو  اصد احداثها.خ بالاج  اخؤبد إذا أدى الضرب أو ا1  جرح اخرتكب نمدا إ الق
 وتققم اجرمة سقاء كا  الفانل يقيم أو ا يقيم  نفس اخاك  مع الضحية.   

عا: ذا  صوة  كما تققم اجرمة أيضا إذا ارتكبت أنما: الع م  ابل الزوج الاابق، وتبن أ  ا
 بالعااة الزوجية الاابقة.

ل م  ظروف التلفي إذا كانت الضحية حاما أو معااة أو إذا ارتكبت اجرمة ا ياتفيد الفان   
ت التهديد بالااح. اء القصر أو ب  ضقر ا

 .6و 4يضع صفح الضحية حدا لومتابعة اجزارية  ايالتن    
قا   ايالة الثالثة  حالة صفح الضحي   قا  إ نشرة س   .ةتكق  العققبة الاج  م  مس س
ا مشددا  جرمة     ذ اخادة يتضح أ  اخشرع اجزارري جعل م  العااة الزوجية ظر وم  خا: 

صقص نويها  اخادة  قا  651الضرب واجرح العمدي اخ يث تشدد العققبة و م  اانق  العققبا ، 
ة نفس تأثر العااة . أي أنه أنطى لوعااة الزوجي1و 8و 6و 4مكرر ايالة  655خا جاء  اخادة 

صق: والفروع  اخادة   م  اانق  العققبا  ولق اختوفت درجة العققبة. 650بن ا
ذا ارتكبت إمع الضحية، وح سقاء كا  الفانل يقيم أو ا يقيم  نفس اخاك  وتققم اجرمة    

عا: ذا  صوة بالعااة الز  ا ياتفيد ، و ةوجية الاابقأنما: الع م  ابل الزوج الاابق، وتبن أ  ا
اء  ب ضقر ا الفانل م  ظروف التلفي إذا كانت الضحية حاما أو معااة أو إذا ارتكبت اجرمة 

ت التهديد بالااح. ر ماية أكر لوعااة الزوجية. القصر أو ا تظهر رغبة اخشرع  تق  و
ما  ايالة 6و 4زارية  ايالتن كما انتر اخشرع أ  صفح الضحية يضع حدا لومتابعة اج     ، بي
ة إ الاج  م  مس إ  8 قا  إ نشري  س فض العققبة م  الاج  اخؤات م  نشرة س
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إ  صفح الضحية  اة دو  اصد احداثها،  قا . أما إذا أدى الضرب واجرح العمدي إ الق نشرة س
 ا يؤثر نوى تشديد العققبة.

 الفرع الثاني
 الزوجية كظرف مشدد في القانون المقارن العاقة 

ا     هج الذي سار نويه اخشرع اجزارري  انتبار العااة الزوجية ظر اتبعت التشريعا  اخقارنة نفس ال
 ربية و تشريعا  غأسقاء كانت توك التشريعا  نربية  مشددا لوعقاب  بعض اجرارم، وذلك
ا ا ن  التشريعا  العربية  دث ذاذا  ا أ  نتحدث ن  الشريعة ااسامية  مقدمة   حرى بي

ي جرمة  ا مشددا  يها الشريعة ااسامية العااة الزوجية ظر م  بن اجرارم ال انتر   التشريعا . 
عوى نكس التشريعا   إ  الش القضعيةالالزنا،  يا  جرمة الزنا،  صرا تكقي ريعة ااسامية انترها ن

ظر ن  ايالة ااجتمانية لوجا متزوجا كا  أو غر متزوج،  اد جرمت ها مو عل الزنا بغض ال  لك
ا مشددا لوعقاب همل أثر العااة الزوجية  توك اجرمة ها ظر را .اذ جعوت م ت الشريعة قد 

ختزوجن انققبة زنا غر اختزوجن، حيث جعوت نققبة زنا غر امية بن نققبة زنا اختزوجن و ااس
ادليل ذلك اقله تعا   والزانية و ، و ناموتغريب اجود العون مارة جودة  هما جودو الزا  ا كل واحد م

ة  مارة جودة و  ق  باه واليقم ااخر و ا تأخذكم هما رأ تم تؤم د نذاهما طارفة ليشهدي  اه ا  ك
ن  ة .1م  اخؤم دليوه م  الا ص التغريب  يما  بقية مع اختاف الفقهاء حق: وجقب ت أما  غريب ال

ة  ما شدد  نققبة زنا احص  أو احص خق ، ا الرجم بايجارة ح االرجل أم اخرأة أم ما معا. بي
لاري ر ايجر . ورا البلوعاضح م  خا: اقله صوى اه نويه وسوم   القلد لوفراش و ذلك يتو 
ة الو  ، 2رأة الغامديةواخسوم اد أمر برجم مانز الرسق: صوى اه نويه و  فعوية أ ماوم.كما ثبت بالا
 .3رجم يهقدينو 

                                                           

قر -1  .6اآية رام  ،سقرة ال
تصرا، والطرا اب  ا شيبة  اخص كتاب ايدود و  ايدود،الغامدية  ايديث الذي روا ماوم  اصة مانز و  ،نظرأ-2

وسط، و  شار اليه م البيهيقي  الكرى كتاب ااارار، ن  بريدة ب  ايصيب.، و والديا  الا  كتاب ايدود الداراطن  ا
د، حا    .673الايد حامد خطاب، اخرجع الاابق، ص ن

ل الكفأ-3 د، و والردةرة نظر ايديث اختفق نويه  روا البلاري  احاربن م  أ أبق داود  ، وماوم  ايدود، وأمد  اخا
د، حا  الايد حامد خطا. اب  ماجة  ايدود. ن  اب  نمرايدود، و  والرميذي ايدود،  جع، ص ب، نفس اخر مشار اليه ن
673. 
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ا  تشديد العقاب  الكثر م  اجرارم،     د أ  اخشرع اخصري اد جعل لوعااة الزوجية أثرا بي كما 
حة الدنارة رام  ا  اانق  مكا ة  47أبرز ت م4354لا صطوح   ، حيث أدرج العااة الزوجية 

ابة ى جرارم البانتد هذا الظرف  تشديد العقاب نو  هم سوطة نوى اجن نويهم ، و م غاء بال
ذا القانق  نوى تشديد  ىنولإناث و  قد نصت اخادة الرابعة م   ابة لوذكقر،  جرارم الفجقر بال

ذا التشديد نوى اجرارم اطة نوى اجن نويه  و العقاب نوى  م  هم سو نويها اخقاد  ل نصتأمد 
ذا القانق ، و  و م    تتمثل  ثاث جرارم الثاث ا

و  و م  اخادة ا و  جرمة التحريض نوى الفجقر أو الدنارة ال نصوت نويها الفقرة ا اجرمة ا
 م  القانق  الاابق الذكر.

ذ اجرمة بظرف صغر ساا إذااجرمة الثانية  جرمة التحريض نوى الفجقر أو الدنارة    اجن رنت 
قا لوفقرة الثانية م  اخادة  64نويه، بأ  كانت م  واعت نويه اجرمة م يتم م  العمر  ة ميادية و س

و م  نفس القانق .  ا
ة تكبت اجرمار  إذااجرمة الثالثة  جرمة ااستلدام أو ااستدراج أو ااغقاء ارتكاب الفجقر أو الدنارة 

بإحدى وسارل ااكرا م  اقة أو خداع أو هديد أو اساءة استعما: الاوطة أو غر ذلك م  وسارل 
ا الظرف سببا مزدوجا لزيادة تشديد العقاب  ، حيث انتر اخشرع  ذ إذاااكرا ا الظرف ما اار  

و م  اخادة الثانية م  ذا  ال خرى ال نصت نويها الفقرة ا  قانق . بأحد الظروف ا
ا مشددا كذلك  توك و      اخادة الرابعة م  ذا  القانق  انتر اخشرع اخصري العااة الزوجية ظر

صقص نوي ل الفجقر أو الدنارة اخ ت مامى استبقاء اجن نويه بغر رغبته   درج  ها اجرمة ال ت
 م  نفس القانق . 6 الفقرة الثانية م  اخادة 

حة  8اد جرم اخشرع اخصري مقتضى اخادة ذا و     حة الدنارة الققادة الدولية خكا م  اانق  مكا
، و اا بيض بكل صقر م  ذا  القانق   حالة كق  اجا  1شدد العقاب  اخادة ار بالرايق ا

 زوجا لومجن نويه.
د اخشرع اخصري اد انتر العااة الزوجية ظرف مشدد كذل    الدولة   اجرارم اخاسة بأم ك كما 
حة اخلذرا  رام و  ة  436اانق  مكا سرية و أنه ، حيث 4357لا فانتد بالروابط ا صل جعوها ا ت

فيذ الققانن، شاط ااجرامي  ن  القارمن نوى ت  اخااس إ نويهم أو اانتداء إاذا امتد أثر ال
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ي روع،  ا مشددا لوعقاب نوى بعض بأشلاص ذويهم م  زوجا  أو أصق: أو  ذا اانتداء ظر عد 
 .1جرارم اخلذرا اخضرة بايكقمة م  جهة الداخل و أنقاع اجرارم ا سيما اجرارم 

ا مشددا خاصا لوعقاب  بعض     رة ظر قد جعل أيضا العااة الزوجية أو اخصا أما اخشرع اخغر 
اب كل جرمة نوى حدا، حي ة بن اايذاء اخرتكبقاب نوى جرارم الع و ث يشدد العاجرارم 
ذا التشديد  اخادة  زواج ونص نوى  شدد العقاب كذلك ، و 2م  اانق  العققبا  اخغر 141ا

اية   نوىونااب م  اانق  العققبا  بعد أ  جرم  134نوى زنا اختزوجن وذلك باخادة  كل نااة ج
هما نااة زو إبن رجل و  أطوق نويها م  اانق  العققبا ، و  137اخادة جية وذلك  مرأة ا تربط بي

 .3تامية جرمة الفااد مييزا ها ن  اخيانة الزوجية
، و     م  التشريعا  العربية أيضا ال أنطت أمية لوعااة الزوجية  تشديد العقاب التشريع الكقي

د أ  اانق  اجزاء الكقي  اخادتن  ونقاب اختزوجن  شدد نقاب زنااد  435و 436حيث 
رم زنا غر اختزوجن باخادة شريكة الزوج، و الزوجة و  شريك م  اانق  431ذلك   اخشرع الكقي 

 . صهار ضم  العقاب نوى زنا احارم  وكذلك شدداجزاء الكقي اخشرع الكقي العقاب نوى زنا ا
 م  ذا  القانق . 433 اخادة 

مانة بالفقرة الثانية م  اخادة شدد اخشر و     م  اانق  لعققبا   156ع الوي نققبة جرمة خيانة ا
 ، م  اانق  العققبا   45واع الفعل اساءة لوعااا  العاروية كما واعت اجرمة  اخادة  وذلك إذاالوي

في. و 4الوي ر رابطة تاتقجب  العقاب ا  ما ناحظه أ  اخشرع الوي اد شدد العقاب لتقا
مانة  صقرها اخشددة  ريك الدنقى العمقمية ن  جرمة خيانة ا ، كما أنه نص نوى أ   تشديد

صقص نويها  اخادة  قرها الثانية م  اانق  العققبا  ا يتقا نوى تقدم شكقى م   156اخ  
ابة هذ اجرمة   و . و 5ايطةصقرها البالطرف اخضرور  حن اشرط تقدم الشكقى بال كا  ا

ذ اجرمة لومجن نويه اخضرور م  اجرمة ريك الدنقى ن   ذلك بتقرير ايد و  باخشرع أ  يرك أمر 

                                                           

ا.و  34ص ،اخرجع الاابق ،هاء رزيقي نوي ،خزيد م  التفصيل انظر -1  ما بعد
اري اخا ،أمد اخمويشي -2  .463ص  ،اجزء الثا ،صالقانق  اج
 .613- 687ص  ،نفس اخرجع ،أمد اخمويشي -3
ة  ،الطبعة الثانية ،ام اخاصالق، شرح اانق  العققبا  الوي ،ادوار غا الذ أنظر، -4  608ص  ،مكتبة غريب ،4305س
ا.و   ما بعد
ا.و  666ص  ،اخرجعنفس  ،ادوار غا الذ -5  ما بعد
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ع تقريرأ  اخشرع يشدد العقاب م  غر مرر لوتشديد الشكقى، أما و  إ  ايد مع وجقب ت وم قرير 
ال مقتضي القانق  الوي يشدد نة. و ا  الاياسة التشريعية ايكيمذلك  قاب م  ناحية أخرى 

زواج بالفقرة الثانية م  اخادة   .1م  اانق  العققبا  الوي 806القتل القااع بن ا
الفاق قر و  جرمة التحريض نوى الفج د اخشرع العرااي اد انتد بالعااة الزوجية كظرف مشددو    

الفقرة الثانية  ضقء  833ذلك باخادة  الدرجة الثالثة، و إكا  اجا زوجا أو صهرا   إذاوالدنارة 
 م  اانق  العققبا  العرااي. 838ب م  اخادة  6الفقرة 
ا مشددا ناما  بعض و     رة ظر م  بن التشريعا  الغربية ال جعوت العااة الزوجية أو اخصا

دما يكق  اجن نويه ، حيث ي60خ81اجرارم اانق  العققبا  الرتغا  اخادة  شدد نققبة اجرمة ن
يها ماية أو رناية خاصة بابب مركز   الدرجة إ العاروي كزوج أو زوجة أو صهرا  حالة ياتحق 

 .2الثانية
د أ  اخشرع اليقنا يشدد نققبة الققادة      ارتكبت بقاسطة الزوج الذي يتاجر  نرض إذاكما 

استحق العقاب اخش صقص نويه  اخادة زوجته   .3م  اانق  العققبا  اليقنا 813دد اخ
في  ا ح نوى  وا يتقا أثر العااة الزوجية  تشديد العقاب  بعض اجرارم، بل متد أثر

 العقاب.
 المطلب الثاني

ا في تخفيف العقابالعاقة الزوجية و    أثر

ثر البن لوعااة الز     يما سبق ا ا  نوى اجانب شديد العقاب نوى بعض اجرارم، و وجية  تلقد رأي
في العقاب نوى د أ  لوعااة الزوجية أثر واضح كذلك   ف بعض اجرارم كعذ ااخر  ر 

اك لوعقاب و  ه ف له،  نذار اخلففة لوعقاب و ليس كظرف  . لففة لهالظروف اخرق بن ا
ي حالة أو صفة نذار اخلففة لوعقاب  قرر اخشرع يشلص اجا حالة ارتكابه جرمة و توحق ب ا

ه وذلك  في العقاب دو  اانفاء م ا يقتصر نوى  حقا:، أي أ  تأثر ذ ا ففا له   نقابا 
نذار اخعفية م  العقاب و نوى  ا، هال تؤدي إ ندم نقاب اختهم ن  اجرمة الوي ارتكبنكس ا

                                                           

ي  -1 ارية العربيةاانتداءا  نوى اييا ،ب حانمقد  ص ، ب.س. ، يةالدراسا  العربمعهد البحقث و  ،ة  التشريعا  اج
454. 

ظرية العامة لوظروف اخشددة ،تقحشام أبق الفأنظر،  -2 ة  ،عة اهيئة اخصرية العامة لوكتابطب ،ال  .646. ص4336س
 .645ص  ،اخرجع، نفس شام أبق الفتقح -3
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ا و  ل دراست ذا اخبحث. و  ي ال ستكق   نذار القانقنية سقاء كاخطوب الثالث م   ففة ا انت 
د ي حاا   ه     66 ذا ما جاء  اخادةدة  القانق  نوى سبيل ايصر، و لوعقاب أو معفية م

 اانق  العققبا  اجزارري.
ة اخلففة، يهي ظروف مروكة لوقاضي لذا تامى بالظروف القضار أما الظروف اخلففة لوعقاب   

ا سوفا   دد ة ا ياتطيع أ   ففة ناتدني أخذ اختهم بالرأ ا  اك ظرو حيث أ  اخشرع ياوم أ  
قد تركها لوق ابة لأنذار اخلففة لذا  عل بال د أجاز له ااضي ياتلوصها م  واارع الدنقى، و كما 

ز: بالعقاب  ا أ  ي ر د تقا د اخقرر و ن م   63ا  68طبقا لومقاد م  ذلك إ ما دو  ايد ا
قا  الظروف اخلففة. 1اانق  العققبا  اجزارري  ت ن

ق اانذار اخلففة لوعقاب، ذلك أ  اخشر و     ذا الصدد  ا   يل ع اد نص نويها نوى سبما يهم
ايا  و م  أمثوة ذلك  اانق  العققبا  اجزارري اانذاايصر، و  ح ر  اج صاج  قص نويها اخ
صقصم  اانق  العققبا  اجزارري  638 إ 600اخقاد م    جرارم الع العمدية. وذلك 

د أ  اخشرع اجزارري اد خف ال    ا لتوك اخقاد  رارم القتل عقاب ن  اجا  جوم  خا: استقرار
مر بصغر الا  أو واقع جرمة و  ناتج ن   دثقرة غضب شدي إثراجرح والضرب، وذلك سقاء تعوق ا

ق ونوى جا ا بشكل نام، أو   2نب م  اخطقرة أثار اجن نويهنمل غر  قق ااستفزاز  أي 
ر نذر ااستفزاز لدى أ  .3خر  حالة توبس بالزنااآ الزوجن الذييفاجأ زوجهحد حالة تقا

د أ  اخشرع اجزارري اد حصر و     نذار بصفة نامة  ظر  توك ا الزوجية   أثر العااةبإمعا  ال
نذار القانقنية  نذر ااستفزازإفي العقاب   م  اانق   603 اخادة ، حيث نص 4طار ا

نذار    ياتفيد مرتكب القتل و نوى ما يوي5العققبا  لزوجن رتكبها أحد اذا اإاجرح والضرب م  ا
يهاخر أو نوى شريكه  الوحظة ال يفاجنوى الزوج اآ نفس الشيء  حالة توبس بالزنا . و  ئه 

ابة لوتشريعا  اخق ص نذر ااستفزاز، و د بال يما  اك بعض التشإارنة  ريعا  اد   كانت 
                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
 م  اانق  العققبا . 600أنظر، اخادة  - 2
 م  اانق  العققبا . 603نظر، اخادة أ - 3
صقص نويه  اخادة  والقضاء نوىلقد درج الفقه  -4 م  اانق  العققبا  اجزارري بعذر ااستفزاز رغم أ   603تامية االعذر اخ

ذا اخصطوح صراحة.  اخشرع م ياتعمل 
مر رام  - 5  واخعد: واختمم. اختضم  اانق  العققبا  4355يقنيق  73اخؤرخ   55/465ا
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ففا  جعوت م  نذر ذاااستفزاز نذر معفي م  العقاب وليس  قضحه م  خا:  له، و ما س
 الفرنن التالين 

 الفرع اأول
 فيف العقاب في ضوء عذر ااستفزاز في القانون الجزائريأثر العاقة الزوجية في تخ 
ذا العذر م  خا: نص اخادة     او: اخشرع اجزارري  رارم  603لقد ت م  اانق  العققبا  اخاصة 

قد نصت توك اخادة نوى نذار  الضرب م القتل و  ياتفيد مرتكبما يوي    الع العمدية،   إذاا
يها  حالة توبس بالزن ارتكبها أحد الزوجن نوى  ا .الزوج ااخر أو شريكه  الوحظة ال يفاجئه 

ذ اخادة يعد تطبيقا لفكرة ااس    ساس انترتفزاز، و هذا العذر الذي نويه  ذا ا اخشرع  نوى 
ففا حالة ارتكاهما جرمة اتل  أو ضرب ضد  أو جرحاجزارري حالة توبس أحد الزوجن نذرا اانقنيا 

دثها  الزوج أو الزوجة مشهد التوبس خر، و لطرف اآا فاية ال  ظر ا حالة اانفعا: ال ذلك بال
هما نوى ج يث يقدم أي م  ا تقدير لوعقااب.رمته  غر ترو و بالزنا، 

صقص نويه  اخادة و     م  اانق  العققبا  اجزارري  603لكي ياتفيد أحد الزوجن م  العذر اخ
دد اخقصقد بعذر اا ا بد حاو: بداية أ   ر ندة شروط، لذلك س لشروط  ستفزاز م نتعرضم  تقا

ر ايامه، و   اثباته  وكذلك كيفيةأخرا نقضح مقدار العققبة اخلففة حالة تقا
 أوا: المقصود بعذر ااستفزاز

ذا    يقا:     ق ايجة ال يعتذر ها  مر ن العذر  لغة العرب  م  الذنب،  ذر، أي خروجا
هق معذور أي غر موقمو  ه الوقم،  ع نذرا، أي رعت ن يما ص  .1نذرته 

نذار كما سبق القق: نقنا      ا ها اخعفية و  أما  ااصطاح القانق  ها اخلففة. و م يعتر نذر م
فف خر حالة توبس أحدما بالزنا نذرا  ذلك زارري، و قانق  اجا لوعقاب  المفاجأة أحد الزوجن ل

شأ لدى أحد الزوجن، لذلك ما الفقهاء بعذر ااستفزاز لك  ليس  اك نظرا يالة ااستفزاز ال ت
دد لعذر ااستفزاز ه بأنه   التماس اخعذرة لوجا الذي  2بيد أ  البعض م  الفقهاء .تعري  اد نر

ام فاي ال ت تأثر حالة اهياج ال  ال تاتقجبو ة ن  الاوقك اخاطئ لومجن نويه، يرتكب جرمته 

                                                           

رة، ب س  أنظر،  -1 ظقر، لاا  العرب، طبعة دار اخعارف، القا  .450. ص اب  م
ويوية تأصيوية مقارنة ،نذر ااستفزاز  اانق  العققبا ، مد نبد الشا امانيل أنظر، -2 هضة العربيةدار ا ،دراسة   ،4335، ل

 .3ص 
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ا بأها حالة م   ق عر اانقنا التعديل  اخعاموة العقابية اخقررة أصا لتوك اجرمة . أما حالة ااستفزاز 
ق، تضع م  ادرته نو إثراهياج اجايم ال تعري الشلص  ى ضبط تعرضه لبانث توقاري غر 

انهه نفا  .تاتقجب تعديا  العاموة العقابية ال تطبق نويهوى اخعتدي، و ن وتزيد اند
ر ااستفزاز و     مذا التعري يرز بقضقح جق دد أ شئة له و ما  القا و أما ياعة اخ  . بن أثر

ياج نف إنه نبارة ن  حالة  ر  فاي لوشلص، و جق عاف ا اضيكق  م  شأهاي تعري ايالة ال
عة الققة اخانعة م   ي ديد يقمئ ا حكمة التلفي أا و ذا التحليه. و إاانتداء وزيادة الققة الدا

ا  اخاتفز   حالة اهياج ال تعريه تغرا يغدو معه جديرا بالتماس اخعذرة له.  إثرتغر مك
إ  أبرزو     شئة لوعذر  بن و  ماها أها وااعة غر مشرونة وأها وااعة توقارية، أما القااعة اخ م  م ي

ق الذي خوق  نوى ذلك أنه ا يكق  مة وجه التماس اخعذرة خ  ياتفز باوقك مشروع، أو كا  
ا ه حالة ااستفزاز أو تابب  وجقد  .1بتصر

صرف إ العققبة ليس إو     إنه ي إنه ا شأ  له بصفةا، و أما أثر ااستفزاز  دم اخشرونية ن م  م 
ارية، ا الاصقة بالفعل و  اصر اخاؤولية اج ها  نوى العققبة يتمثل  وتأثر بع فيفها أو اانفاء م

ها ما انتر نذرا كوية، و  ذا التعري نوى ااستفزاز  ظل سارر التشريعا  سيا  م م  م يصدق 
صقص جرمة الزنا اختو عل اخشرع اجزارري  ففا ليس إا كما   س ها.بمعفيا، أو ما انتر نذرا 

 ثانيا: شروط قيام عذر ااستفزاز
ر ش 603بالرجقع ا اخادة     ا أنه ا بد م  تقا ط ثاثة لقيام رو م  اانق  العققبا  اجزارري يتبن ل

 ي نذر ااستفزاز و 
 _ صفة الجاني: 4
الذي  م  اانق  العققبا  اجزارري نوى سبيل ايصر صفة خاصة  اجا 603لقد أورد  اخادة    

خر لزوج اآا بققها   ياتفيد مرتكب القتل...أحد الزوجن نوىوذلك له ايق  ااستفادة م  العذر 
ذا العذر، أيتفيد كل م  زوج اخرأة الزانية و نويه يا ، و .أو نوى شريكه.. أنه  زوجة الرجل الزا م  

عل القاجن نوجية معترة اانقنا بن اجا و ا بد أ  تكق  نااة ز  تل أو الضرب ويه وات ارتكاب 
 أو اجرح حالة مفاجأة اجا لومجن نويه  حالة توبس بالزنا لكي ياتفيد اجا م  نذر ااستفزاز.

                                                           

 .3ص  لاابق،ا اخرجع، مد نبد الشا امانيل -1
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ذا العذر نوى حد سقاء، و     ما ياحظ أ  اخشرع اجزارري اد ساوى بن الزوجن  ااستفادة م  
خرى و  ذا العذر نوى الزوج وحد دو   النوى خاف بعض التشريعا  ا حصر  ااستفادة م  

ه احقا. بي  الزوجة كما س
في العقاب ن  جرمة القتل أو و     ذا الشرط اخاص بصفة اجا يرز أثر العااة الزوجية    

العرة   اجرح أو الضرب ال يرتكبها أحد الزوجن ضد زوجه ااخر حالة مفاجأته متوباا بالزنا، 
ديد قنا، و ام نااة زوجية معترة اانديد امكانية ااستفادة م  نذر ااستفزاز م  ندمه تكم   اي

سرة، و ايام توك العااة م  ن ذا العذر دمه مرجعه اانق  ا لعااة ت اكان  إذانويه ا نكق  بصدد 
مع بن الرجل و  هما نقد زواج نكا  ير   إذااخرأة م تتعدى مرحوة اخطبة. أما ال  الرأي بط بي ر 

ثار  حق الطرن سقاء  1الراجح  الفقه ب ا انتبار نقد الزواج العر نقدا صحيحا مرتبا  يذ
كم اضاري أو م يقثق.  وثق بعد ذلك أمام ضابط ايالة اخدنية بعد اثباته 

ذا العقد صحي ا يكو     ديد شرد وجقد نقد زواج بل يشرط أ  يكق   روط حا، واخرجع  
سرة، و صح ق اانق  ا كاح  ها  اخطوب اخاص بالعااة الزوجية  ة نقد ال ال سبق ايديث ن

ذا العذر  القانق  اجزارري أاارب الزوج    إ و نكشرط مفرض  جرمة الزنا. كما ا ياتفيد م  
خ و  ب وا هؤاء ياأكانت صوتهم هم وثيقة كا  ذاإلق  ن  اتل أو ضرب أو جرح نمدي ااب ، 

عل اانتداء نوى أحد الزوجن  قا  عل اانتداء نوى أحد الزوج إذاما اار قا    ذا  نما اار
م مشهد التوبس بالزنا. و او   أوجعتهم اخيانة إالظروف، ح و  اربنستفز ل ا  م  تطبيق حرما  ا

هم أا التلفي نويهمذا  ادح  ا  س م  الظوم أ  ترب ا اخرأة م  زوجها، م ألييعد ظوم  ز ب
اس و  م يطالبق  بأ  ا ياتفزوا، و و وأمهاهم أخقاهم ال م إذاا نعذر قد أ م  يقهم الغضب  شعقر

همو   .2أادمقا نوى اتل م  أيق العار بشر
ا رغم أ  العااة الزوجية و     ذا  وأثر ا   ل دراست ي   أنه ا بد أ  الصدد، إافي العقاب 

م   603نشر ا أنه يعاب نوى اخشرع اجزارري حصر لوماتفيدي  م  نذر ااستفزاز  اخادة 
ياج جايم اانق  العققبا   الزوج و  اارب الذي  اد تعريهم حالة  م م  ا قط، دو  غر الزوجة 

عهم ا ارتكاب جر   مة اتل ضد الزا أو الزانية.لدى رؤيتهم خشهد الزنا اختوبس به تد

                                                           

 .61ص  ،اخرجع الاابق ،مد نبد الشا امانيل -1
درية ،ظروف اجرمة اخشددة واخلففة لوعقاب ،لشقارنبد ايميد ا أنظر،2 اشر اإسك  .83ص ،ال
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 _ مفاجأة أحد الزوجين متلبسا بالزنا:6
ذا الشرط بققله  نص اخادة     او: اخشرع اجزارري  م  اانق  العققبا  بأ   ...   603لقد ت

ذا ابالزنا... . و  حالة التوبسيها   يفاجئهالوحظة ال  طقيما ياحظ أ   صري   لشرط ي نوى ن
 التوبس ما  اخفاجأة و  و أساسين

 أ_ المفاجأة:
في نققبة الزوج اخرتكب جرمة القتل أو الضرب أو و     صر بالذا  تكم  ايكمة م   ذا الع  

ب برشد  603اجرح  اخادة  يب تذ تغتا: و م  اانق  العققبا ، اذ أ  اخفاجأة هذا اخشهد الر
يقدم نوى ارت تفكر  .1كاب القتل أو اجرح أو الضرب غر مقدرا نقاابهالاويم لأمقر، 

صر اخفاجأة، ذلك أ  لذلك و  ذا العذر اخلف ا بد م  وجقد ن لكي ياتفيد أحد الزوجن م  
ع اجا خ نتيجة اخفاجأةخ ا القتل أو اجرح أو الضرب  حصر  ااستفزاز الذي يد ص ت نوة ال

رد ك ا يكفي اذ   ه لزوجة أو الزوج سيئ الاوقك و ق  ا ايا:،  صر اخفاجأة م يك إذالق بانرا   ن
ذ ايالة. را    متقا

يا نو  إذاتتحقق اخفاجأة  صقرها الكاموة و     ا ، و تاموااخاص الى أساس الثقة كا  الزواج مب
د متوباا بالزنا، كم  يدخل بي اء الزوج ااخر م شا يجد تيااور أحد الزوجن شك  و ه ليا 

يققم بقتوها أو اتل شريكها، كذلك تتحقق اخفاجأة  دنه مع شلص غريب متوباة بالزنا  زوجته  
ة أو ن  طريق اخراابةخر و كا  أحد الزوجن شك  اآ  إذا د ذلك القضع صد  .2شا
ا ياتفيد أحد الزوجن م  العذر اخقرر  اخادة و  اجزارري  م  اانق  العققبا  603نكس ذلك 
يانة الزوج اآ  إذا ذا ا يصح أ  يقا: معه أنه مبن نوى ااستفكا  يعوم  إ  دبر اتوه بعد  زاز، خر له، 

صقص اجرمة لوقتل العمد مع سبق اإصرار.  بل تطبق نويه ال
 ب_ التلبس:

ق جدير باخاحظة أ  التوبس بالزنا ليس مقصقد به ذلك اخعى العادي لوتوبس    لقارد  اخادة ا ما 
ويس اخقص 14 د أحد الزوجن زوجه اآم  اانق  ااجراءا  اجزارية اجزارري،  خر  قد أ  يشا

عل الزنا أو نقب ارتكاها بقات اريب  خر ما جاء  آأو أ  تتبعه العامة بالصياح إ يظة ارتكاب 
                                                           

يب حان -1  .830ص ،اخرجع الاابق ،القام اخاص ،اانق  العققبا  ،مقد 
كمةو -2 قض اخصري ذا ما اضت به   .س. ،، ب.د. ، بالقام اخاص ،اانق  العققبا  ،جا: ثرو  ،نظرأة  حكم ها. ال

 .651ص 
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عل السابقة الذكر، بل يكفي أ  يقجد اجا  وضع  14نص اخادة  اا لوشك بأ   زنا اد ا يدع 
 م ارتكابه.

دة الزوجية متوباة بالزنا أ  يضبطها زوجها مرتو     ي م  ابيل مشا زلية و  حالة دية مابس م
ت الارير، و معهارتباك شديد و  تفيا  د ادوم ن وكانت الزوجيةكا  خالعا حذاء ا رجل غريب 

ا غر جابية ال  .1قمزوجها ا شيء يار
ق وجقد أحد الزوجن  حالة ا     ع لوشك  أ  الزنا م يقع، و التوبس بالزنا  ح اخشرع اتد د م

يه الزوج و اجزارري ااضي اخقضقع سوطة تقديرية واسعة  تك قجئ  طق بيي القضع الذي  التا ال
 كا  يعتر توبس أم ا.   إذايما 
تماما خكا  واقع جرمة الزنا، حيث وسع م  تطبيق  يعطاحظ أ  اخشرع اجزارري م اخو     ا طا

ر  أي مكا  و  عل اخشرع الاحد و م يقصر نوى مكا  و العذر م تقا ز: الزوجية مثوما  فرناي ق م
 م  اانق  العققبا . 861 اخادة 

 أو الجرح في الحال:   ب_ القتل أو الضر 8
ذا الشرط م  خا: ما أورد     م  اانق  العققبا  اجزارري  603اخشرع اجزارري  اخادة يتضح 
يها   الوحظةققله    ياتفيد... ب تيجة يحالة متوباا بالزنا . و  ال يفاجئه  ذا الشرط ك تحقق 

د حدوث اخفاجأة، ذلك أ  سبب العذر  يشرط أ  يقع القتل أو الضرب أو اجرح ن لوشرط الاابق، 
انة اياضرةلقا اق الغضب ا اتج ن  اا زم  كاف لزوا: الغضب سقط العذر اذا انقضى  .ل

اجأ زوجته و نقاب الزوج أو الزوجة طبقا لأحكام العامة، لذلك اد اضو  كها ريشي  مصر بّأ  زوجا 
هم نويهما و  ربتتل الشريك، أما السارع بقمتوبان بالزنا  قد  وهاإزوجة  ز: أ إا أ  الزوج بعد   م

بات وها  ز: أ اك اتلوغه بعد سانتن ل الشريك تتبع زوجته ا م ته قضت احكمة معاابة، الزوج و
 .2ر اخلفذم تطبق نويه العدي و مبعققبة القتل الع

ق: عذر طاخا نوة ااستفزاز اارمة و لك  نضل  حدود الو     م هدأ رغم مرور بعض القات كالذ
فذ به اجا جرمته نونقب اخفاجأة أو البحث ن  أد ويهما، ى الزوجة أو شريكها أو ناة أو ساح ي

                                                           

 .17ص  ،اخرجع الاابق ،نبد ايميد الشقار -1
 .18ص ،اخرجع، نفس نبد ايميد الشقار -2
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ذا الشرط الزمن يتحقق طاخا م هدر نوة التلفيو    ماألة تقرير الزم  الكا إ. و 1بعبارة أخرى 
ضع لاوطة القاضي.  لتهدرة ثاررة أحد الزوجن ماألة مقضقنية 

: المقررةوالعقوبة ثالثا: اثبات عذر التلبس بالزنا   في حالة توافر
ر  يما يوي اثبا  نذر التوبس بالزنا، وكذا العققبة اخقررة حالة تقا تاو:   س

 _ اثبات عذر التلبس بالزنا:1
ية     هق اذ  حالة ذ صر اخفاجأة  بانتبار أ  نوة ااستفادة م  نذر التوبس بالزنا تكم   ن

تاب اج اك ندة ارار  مك  أ  تنويه ا مك  وضع معاير و ا و ت ة إثباته، بل  اتش ضقابط معي
تحديد  ذا العذر،  ر  ها احكمة مدى تقا  التماك هذا ذا مإضع لواوطة لتقديرية لوقاضي. و م

إ ايا   كمة اج ل سؤا: ماتقل و العذر أمام  ب أ  يكق   كمة نه  ايا ، اميز يطرحه رريس  ج
قض و كا  حكمه معيبا و   إاو   .2م  اانق  ااجراءا  اجزارية 876ذا ما نصت نويه اخادة اابا لو
 _ العقوبة المقررة حالة توافر العذر:2
د م  اانق  العققبا  اجزارري ال تبن العققبة اخقررة 4/ 638بالرجقع ا اخادة     نذار  ن ايام ا

ايا  و  ح، يتضح أ  اجرمة ال تكق  نققب اج فضتهاج  ايبس إ ا ااندام أو الاج  اخؤبد 
ة  قا . و إم  س بد: أ حد الزوجن زوجه متوباا بالزنا و اجأ أ إذام  م  مس س كم نويه  اتوه 

اانق  العققبا  م   638باإندام أو الاج  اخؤبد، تطبق نويه العققبة اخلففة اخشار اليها  اخادة 
ة  ع م  اااامة   مسإأي ايبس م  س ذ ايالة باخ كم نوى اجا   قز أ   قا ، كما  س

كثر.  قا  نوى ا ال إ نشر س قا  نوى ا  م  مس س
كم نوحد الزوجن زوجه متوباا بالزنا و اجأ أ إذاأما     إنه  عل اجرح أو الضرب،  يه ارتكب ضد 

ي ايبس م  م  اانق  العققبا  اجزارري، و  638اخادة  بالعققبة اخلففة اخقررة  الفقرة الثالثة م 
  بة ايبس ماخقررة لعقق م  اانق  العققبا  و  651اخادة  أشهر بدا م  العققبة اخقررة  8 إشهر 

قا  و  ة ا مس س  اجرح العمدي.ن  جرمة الضرب و  677777إ دج 477777غرامة بس

                                                           

 .651ص  ،القام اخاص، اخرجع الاابق ،جا: ثرو  -1
مر رام  - 2  66-75اخعد: واختمم بالقانق   اختضم  اانق  اإجراءا  اجزارية 73/57/4355اخؤرخ   466-55أنظر ا

مر رام 61/41/6775اخؤرخ    أ.17ُاجريدة الرمية العدد  6746يقليق  68اخؤرخ   76-46، وا
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ذا العذر     ابة تأثر  صقص نأما بال اك م  يرى أ  القتل اخقر  بالعذر اخ ه ويه نوى نقع اجرمة، 
اية   القانق  يعااب نويه بايبس 603 اخادة  حة ا ج  .1م  اانق  العققبا  اجزارري يعتر ج

ادا إ ما نص نويه اخشرع اجزارري صراحة  نص اخادة و     ذا الرأي است ا نعيب نوى  م   63لك
نذار اان ر نذر م  ا د تق ق  العققبا  اجزارري بأ  نقع اجرمة بطبيعتها ا تتغر بتغر نققبتها ن

التلفي ا يغر وص اجرمة  .2اخلففة، 
دما يرتكب الزوج جرمة القتل بتقاو     اية، و نويه ن كمة اكم اخر العذر تظل اجرمة ج تهم أمام 

ح، كل كمة اج ايا  ا  ف  اج اك أنه ياتفيد أحد الزوجن م  العذر اخلف حيث  ما 
ص اخادة  ة  م  اانق  العققبا ، 633/4العققبة طبقا ل مس  إتقاع نويه نققبة ايبس م  س

قا .  س
 الفرع الثاني

 أثر العاقة الزوجية في تخفيف العقاب في ضوء عذر ااستفزاز في القانون المقارن 
ها اختوفت تتفق غالبية     دة الزوجة بالزنا نذرا لك الققانن نوى انطاء الزوج حالة اخفاجأة مشا

ا كبر  ذا العذر، و اختا ديد نطااه وم  ياتفيدو  م   عمقم انترته معظم  الا  طبيعته و 
ففا  ها انترته  بعض اياا  نذرا معفيا م  العقابواوة التشريعا  نذرا  خر آ البعض او  م

فيا. و  اتن الطارفتن، م نتطرق لبعض اخاحظا  حق: خطة نذرا  تعرض لكل م   يما يوي س
 توك التشريعا  م  ذلك العذر 

 أوا: عذر ااستفزاز في بعض التشريعات المقارنة
إ  خطة التشريعا   شأ  نذر ااستفزاز اخقرر لوزوج  حالة التوبس بالزن     اكما سبقت ااشارة 

اك م  التشريعا  ه ففا لوعقاب و  انقامت ا طارفتن،  ريعا  أخرى جعوت تشم  انترته نذرا 
ها نذرا معفيا م  العقاب حق التا و  3م  ذلك نوى ال

                                                           

م صبحيأنظر  -1 شلاص، مد  شر  ،اجرارم القااعة نوى ا ة لو  .640ص  ،6776 والتقزيع،دار الثقا
ص اخادة  -2 عا ن إذام  اانق  العققبا  اجزارري نوى أنه   ا يتغر نقع اجرمة  63ت يها حكما يطبق  وى نقع أصدر القاضي 

ف لوعققبة أو نتيجة لرف العقد ال يكق  نويها احكقم نويه . ها نتيجة لظرف   اخر م
اك م  التشريعا  م  انتر  نذر ااستفزاز حالة  -3 ية  التوبس الزنا مانع م  مقانع العقاب، أي أها انتر  العااة الزوجأي أ  

ل دراسة  مطوب  وليس نذراعقاب كمانع م  مقانع ال ذا ما سيكق   شريعا  خر إا أنه نظرا لرأي غالبية التآففا لوعقاب، و
ا التطرق  ا ضو ففا  ذا اخطوب.إنتبار نذرا   ليه  
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 _ الطائفة اأولى:4
ففا لوعقا    ها بذ الطارفة م  التشريعا  انتر  نذر مفاجأة الزوج متوبس بالزنا نذرا  ، سقاء م
 .بية أو الغربيةالعر 
د    م  اانق  العققبا  اخصري  880نصت اخادة حيث  ،التشريع اخصري م  التشريعا  العربية 

اجأ زوجته حا: توبا ي و  واتوها ها بالزنا نوى أنه   م   ايبس بدا م  يز ها يعااب بايا: 
  .685و 681م  العققبا  اخقررة  اخادتن 

قا هذا الو     إ  الزوج او ي و ص  ريكها شلذي يفاجئ زوجته متوباة بالزنا ويققم بقتوها  ايا: 
قط، و اما ن  جرمة  يعااب ن  جرمة القتل العمدي و أو أحدما ا حاايذاء البد  ليات ة و ي ج

صقص نويه  اخادتن  اية كما  القتل العمد اخ  .1م  اانق  العققبا  اخصري 685و 681ج

ص اخادة مثا التشريع الكقيأما      85/4357م  اانق  اجزاء الكقي اخعدلة بالقانق  رام  468ت
ته أو أمه أو نوى أ    م  يفاجئ زوجته حا: توباها ب ها مقااعة خته حا: توباأالزنا أو يفاجئ اب

يقتوها  ايا: أو يقتل م  يز ها أو يقتوهما معا يعااب با دة ا تتجاوز ثاث م يبسرجل ها 
قا  و  اتن العققبتن بدا م  العققبة اخقررة جرمة س غرامة ا تتجاوز ثاثة ااف رويبة أو بإحدى 

 القتل العمد .
خ     ب أو ااب  أو ا إ  الزوج أو ا ص  قا هذا ال ته أو أمه أو أخته حا:  إذاو اتل زوجته أو اب

ق  حةأ، و ا ُنققبةأو بإحداما  الغرامةو أحدما يعااب بايبس و ها أ وم  يزتوباها بالزنا  ذلك ج
ايةأ ُنققبةبدا م  نققبة القتل العمد   .2اج

م  اانق  العققبا  التقناي   يعااب بالاج  مدة مس أنقام الزوج  670جاء  الفصل كما
ا معها و ا الة القااع .لقاتل لزوجته أو م  وجد  ما 

ص اخادة  لويالتشريع او     ته  806ت دة زوجته أو اب قجئ مشا م  اانق  العققبا  الوي   م  
ي أو شريكها أو  قتوها  ايا:  أو أخته أو أمه  حالة توبس بالزنا أو  حالة ماع غر مشروع 

ه أو شرغ أسرته يعااب بايما معا ردا لانتداء اخاس بش م أو يذا نتج ن  الفعل أذى جاإس و بر
                                                           

ص اخادة  -1 : شغايعااب با وا ترصدم  اانق  العققبا  امصري نوى أنه   م  اتل نفاا نمدا م  غر سبق اصرار  681ت
ص اخادة الشااة اخؤبدة أو اخؤاتة . و  دة ضارة م  نفس القانق  نوى أنه   كل م  جرح أو ضرب أحدا نمدا أو أنطا ما 685ت
ضى ا اخق  يعااب بولق يقصد م  ذلك اتا و  ه أ شغا: الشااةلك قا  .إأو الاج  م  ثاث  ا   سبع س

اويأنظر،  -2 ظرية العامة لوجرمة والعققبة  اانق  اجزاء الكقي ،مر الش  .616- 614ص  ،ةالطبعة الثاني ،اجزء الثا ،ال
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تكق  العققب تن، و خطر لومذكقري   الظروف ذاها  رد اة ايبس مدة ا تزيد ن  س  يعااب نوى 
ذ الظروف .  الضرب أو اايذاء البايط  مثل 

ذ اخادة أ  نذر     ه الزوج و يتضح م  نص  خ دو  الزو اااستفزاز ياتفيد م جة، ب وااب  وا
ذى اجايم، أما اام  إذاذلك  حالة ما و  رد الضرب أو إذارمة القتل أو ا عوه نوى   ااتصر 

ف لوعقاب  ق: م  نذر  ا  ذا الفعل، أي أ  نذر ااستفزاز  ا يعااب ن   اايذاء البايط 
 ايط.اايذاء البمعفي م  العقاب  جرمة الضرب و  نذر إاايذاء اجايم  جرمة القتل و 

ص اخادة و     م  اانق  العققبا  العرااي نوى ما يوي   يعااب بايبس مدة ا تزيد ن  ثاث  173ت
راش واحد مع شريك  ا   ارمه  حالة توباها بالزنا أو وجقد اجأ زوجته أو أحد  قا  م   س

ضى ا  إأو   اخق قتوهما  ايا: أو اتل أحدما أو انتدى نويهما أو نوى أحدما انتداءّ أ
ة اع الشرني ضد م  ياتفيد م  نذا العذر ماتدمة، و  نا قز استعما: حق الد ضد  طبقوا تا 

 أحكام الظروف اخشددة .
ارم دو  الزوجة،  أحد احنذر ااستفزاز  الزوج و  ناحظ أ  اخشرع العرااي اد حصر اخاتفيدي  م    

اع الشرني ضد م  يا ذا العذركما أنه نص نوى ندم جقاز استعما: الد  .1تفيد م  
اجأ ز  681نصت اخادة و    متوباا  وجهم  اانق  العققبا  البحرين بأنه   يعااب بايبس م  

قتوه و  ضى شريكه  ايرمة الزنا  ة، و إا: أو انتدى نويهما انتداء أ ذا  مق  أو نا ياري 
رونه أو أخقاته متوباة  اجأ احدى أصقله أو   بالزنا.ايكم أيضا نوى م  

ذا العذر .و  اع الشرني ضد م  ياتفيد م   قز استعما: حق الد  ا 
ص اخادة  كما      ادي لدولة اامارا  العربية اخاتحدث نوى أنه    881ت م  اانق  العققبا  اا

قتوها   رمة الزنا  ته أو أخته حا: توباها  دة زوجته أو اب قجئ مشا يعااب بالاج  اخؤات م  
ضى ذا انتدى نويهاإويعااب بايباأو اتوهما معا،  يا: أو اتل م  يز هاا ا مق  أو  انتداء أ

ة. و  رمة الزنا  ماك  نا دة زوجها حا: توباه  قجئت مشا تعااب بالاج  اخؤات الزوجة ال 
قتوته  ايا: أو اتوت م  يز ها أو اتوهما معا.  ا انتد  نويه أو نويها ذإتعااب بايبس و الزوجية 

                                                           

خر م  اخادة  -1 ذ ايالة م  اانق  العققبا  العرااي بأنه كا   173نوق بعض الفقهاء نوى الفقرة ا صح أ  تعتر  م  ا
ي اع الشرني يشرط  هذا ما تقضي به اخبادئ العامة م  أ  الد ما شروع، و ه أ  يكق  اانتداء غر مسبب م  أسباب ااباحة، 

انا  اع ن  نفاه د ع نوى اخعتدى نويه الد ذ ايالة ي م عوه مباح. دام أ    هذا يعن أ   مد أ، رنظأشرنيا،  بق حا  
 . 486ص  ،مطبعة الرشيد بغداد ،4318 ،القام اخاص ،انق  العققبا  العراايشرح ا ،الاعقد
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ضى انت ة. و إداء أ اع الش اخق  أو نا قز استعما: حق الد ذا  ا رني ضد م  ياتفيد م  
 العذر .

قد    ص التشريعا  الغربية يما  م  اانق  العققبا  اايطا نوى أ    كل  630 نصت اخادةأما 
ا ته أو أخته حا: اكتشاف نااة ج اتج  هية غر مشرونة معها حالة غضبم  يقتل زوجته أو اب ال

ه وشرف أسرته يعااب بالاج  م  ثاث  قا  إن  اانتداء نوى شر  .1 سبعة س
ويزي نوى أ    م  ارتكب جرمكما     ص اخشرع اا ت تأثر ثقرة غضب و ي قدا  ة اتل نمد 

ما ياحظ . و اتل نمد  عااب نوى اتل خطأ االايطرة نوى نفاه نتيجة استفزاز شديد مفاجئ ي
ويزي يعتد بع  .2ر ااستفزاز بانتبار نذرا ناما أيا كا  سبب ااستفزازذأ  التشريع اا

 _ الطائفة الثانية:2
ففا عفيا م  العقاب  بعض ايااذ الطارفة م  التشريعا  انتر  نذر ااستفزاز نذرا م      و

ة ك التشريعا  القضعية ا بد أ  نرز رأي الشريعخر. لك  ابل ايديث ن  توله  البعض اآ
صقص نذر ااستفزاز حالة التوبس بالزنا، م نبن  .ضعية رأي بعض التشريعا  الق ااسامية 

ص الشريعة اإسامية يما بيفيما  زوجته  ذا ما كا  الزوج الذي يقتلإهم حق: اختو الفقهاء 
؟بابب الزنا يعفى م  العقاب كوية أم يق رد التلفي  تصر نوى 

و: يبيح ا    ذا الصدد، ا ن لوفقه   ا ف ، و قرومثوه اجمهلفعل مك  التمييز بن ا الثا 
 .ومثوه الاوالعقاب دو  اباحته 

ب قد      انا ن  العرض، و  أ  الشريعة ااساميإاجمهقر ليه إذ تدلقا نوى اسة أباحت القتل د
هق شهيد، و وسوموى اه نويه ذلك بقق: الرسق: ص هق  تل دو  دمه  ام   م  اتل دو  ماله 

هقد شهيد شهيد، و  وه  ل م  يقتل زوجته أو م  يز ها أو كوي. و 3م  اتل دو  أ اح هما يبلك  
  اثبا  نوى صحة ما يدني به؟إعوه توقاريا دو  حاجة 

ذا  ااخرة، أما  اام بالقتلذا حدث ذلك اانتداء نوى نرضه و إحقيقة     عوه   ا ياأ: ن  
ة ا شيء نويه أي  إ  استطاع ااامة البي  ، ة نوى دنقا تطوب الفقهاء م  الزوج أ  يقيم البي الدنيا 

ء الزوج اندم العقاب مشروط بإثبا  الزوج لقااعة الزنا، لك  نظرا لصعقبة ااثبا  اد هى مهقر الفقه
                                                           

يم زيد -1 شأة اخعارف، اجزء الثا، اانق  العققبا  اخقار  ،مد ابرا  .480و 485ص  ،4301، م
مد صبحي -2  .646ص ،اخرجع الاابق، دنيا 
مد م  امانيل أبق ن أنظر، -3 دي ،البلاريبد اه  اشية الا ار ،صحيح البلاري  ر  ،دار اخ  .868ص  ،اجزء الاادس ،ةالقا
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ع الدية  ذلك يفرضهز ها   م  ين  اتل زوجته الزانية و  ل  ذاإغالبا لوقتل اصاص أو يد نفا أ
 .1اخقتق: أو القتيوة ن  القصاص

ه واما يعزر ا يقتص م م  يز ها أو أحدمااتل زوجته و  إذاالاو أ  الزوج  يرى بعض  حن   
قء سوقك ة نوى سظهر  أمارا  صداه بكش الطبيب نويها أو وجقد شبها  سابق إذاذلك قط، و 

 الزوجة أو اشتهار اخقتق: بالزنا.
ا الثا و  قا هذا اا إ  ارتكاب ومثوه اوةو   كا  إا، و الزنا ا يبيح لوزوج اتل زوجته وم  زنا ه، 

ه و يعد ن ا يقتص م ففا لوعقاب  قا خا يرا اياكم.إذرا   ما يعزر و
د بعض التشريعا  القضعية اد جعوت     م  نذر ااستفزاز نذرا معفيا م  العقاب  بعض كما 

د ذ التشريعا   ففا له  حاا  أخرى. وم   رد اياا  و يز بن حالتن م الذيو  ،التشريع ا
ا أي معفيا م  العقاب، و يكق   ا حق التا و  ففا لوعقاب نوى ال   الثانية يكق  

ص اخادة  و  ت ة  45رد رام م  اانق  العققبا  ا 817/4ايالة ا ياتفيد نوى أنه   4357لا
اجأ زوجته أو أحد  توهما خر وأادم نوى اآارمه حالة التوبس بالزنا مع شلص م  العذر احل م  

 ا يكق  العذر معفيا.أو ايذارهما كيهما أو أحدما . و أو جرحهما 
ففا لوعقاب  ص اخادة ايالة الثانية  يكق  العذر  رد نوى أنه    817/6ت م  اانق  العققبا  ا
اجأ زوجته أو اإء م  العذر اخلف ياتفيد مرتكب القتل أو اجرح أو اايذا رونه حدى أصقلذا  ه أو 

راش غر مشروع آأو اخقته مع   .2خر نوى 
او     تهج التشريع الوب رد بالتمييز  ي هج الذي سوكه اخشرع ا التن الاابقتن، بن ايذا  ال

ص اخادة  اجأ زوجه أو  656ت ا نوى أنه   ياتفيد م  العذر احل م   م  اانق  العققبا  الوب
أادم نوى ا رونه أو أخته  جرم الزنا اخشهقد أو  حالة اجماع غر اخشروع  ل أحدما أو تأحد 

ذى م ايذاره يغر نمد. و  صقله اجأ زوجه أو أحد أ إذاالعذر اخلف  ياتفيد مرتكب القتل أو ا
 خر .آرونه أو أخته  حالة مريبة مع أو 
رج التشريع الاقري ن  الابيل الذيو     رد و  ا  ا حن نص  الوبسوكه كل م  التشريعن ا

اجأ زوجه أ4م  اانق  العققبا  الاقري نوى أ     613اخادة  و خ ياتفيد م  العذر احل م  

                                                           

ربعة  ،نبد الرم  اجزيريأنظر، -1 ب ا  .56ص  ،اجزء اخامس  ،4386 ،دار الكتب العاخية ،كتاب الفقه نوى اخذا
رد ،الاعيد كاملأنظر،  -2 و ،شرح اانق  العققبا  ا  .416ص  ،4333 ،نما  ،الطبعة ا
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أادم نوى اتل  رونه أو أخته  جرم الزنا اخشهقد أو  حالة اجماع غر اخشروع  أحد أصقله أو 
 أحدما أو ايذاره بغر نمد.

ذى م  العذر اخلف 6 نه أو رو اجأ زوجه أو أحد أصقله أو  إذاخ ياتفيد مرتكب القتل أو ا
 .1خر آأخته  حالة مريبة مع 

القااع م   نوى أ    القتل م  اانق  العققبا  861/4اخادة نصت فرنايفقد أما ن  التشريع ال   
كا  وجا ُز كا  القاتل   إذاالزوج نوى الزوجة أو م  يز ها، أو م  الزوجة نوى الزوج ليس مباحا إا 

عاله  أي أ  م  حق الزوج أو  أو زوجةأ وات القتل  حالة استفزاز شديد تفقد الايطرة نوى أ
ق له اتل الشريك  الزنا  الزوجة نوى حد سقاء اتل الزوج ااخر  حالة ضبطه  حالة توبس كما 
 .2العقاب كوية ويعفى م أيضا 
ق     صح  يقصر اخشرع اجزارري م  نذر التلفي ن  ارتكاب جرمة القتل  أاونعتقد أ  الرأي ا

قط الذي يفاجأ زوجته مت بل مد ذلك  وباة بالزنا ويقتوها  ايا:،حالة التوبس بالزنا نوى الزوج 
ته أو أخته متوباة بالزنا، ذلك أ  القصد م  تقرير  خ الذي يفاجأ اب ابة لأب وا العذر ح بال
ت  ذ اجرمة ال ترتكبها الزوجة أو الب سرة وصيانتها، خاصة وأ   ق ماية ا ذلك العذر واحد أا و

سرة. عل اخشرع اجزارري م  نذر ااستفزاز نذر معفي  أو ااخت تتعوق بشرف ا وذلك دو  أ  
اك تقاز  بن مصوحة الفرد ومصوحة  م  العقاب، ح ا يضيع حق الدولة  العقاب ولكي يكق  

 اجتمع.
 ثانيا: ماحظات حول خطة التشريعات المقارنة فيما يخص عذر ااستفزاز 

ص مقا الت    يما  تج شريعا  اخقارنة م  نذر ااستفزاز حالة التوبس بالزنا ناتم  خاخا تقدم 
يما يوي   ندة ماحظا  ناتعرضها 

اك م  التشريعا  م  4 جد أ    ، يم  ياتفيد م  العذر احل أو اخلف خ تفاو  الققانن 
قط،  حن  ت تشريعا  أخرى نأحصر  ااستفادة م  العذر  الزوج نوى زوجته  حد بارة أضا

ته أو أخته أو . و  ارمه أو اب  اختاف إذا ااختاف يرجع بالتأكيد أمه نوى التفصيل الاابق ذكر
در اسامية، و  الباد العربية ا التقاليد الااردةالعادا  و ة الظروف ااجتمانية و التشريعا   مرانا

                                                           

قوي ،اانق  العققبا  ،نطري مدوح أنظر،- 1  .674. ص 4336 ،دمشق ،مؤساة ال
مد صبحي -2  .661ص و  646ص  ،اخرجع الاابق ،دنيا 
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ي أمل م  التفصيل الذي ذكر  ارمه    ته بعض الققانن، حيث يشمل حااشارة أ  نبارة   أحد 
خ و إالعمة واخالة و  ة ا اقةب خت ضم  ال ة ا د و اخأالوقاي ياتفيد م  العذر احل  اب لف ن

د نصه نوى نذر  اتوه  بابب الزنا. وبانتبار اجزارري بود إسامي كا  نويه أ  يراني ذلك ن
ا يقصر نوى الزوج  ح ذلك العذر ح إ اااستفزاز حالة التوبس بالزنا  خ قط، بل م ب وا

ال ماشيا مع التقاليد الااردة  اجتمع اجزارري.   نوى ا
 خ اصر ااستفادة م  العذر احل أو اخلف نوى الزوج دو  الزوجة  بعض التشريعا  6

ذ التفراة ا مرر ها نوى ااطاق، اذ يتعن نوى التشريعا  ال ذا اتق القااع أ   لعذر نوى صر 
قط أ  مد كذلك  هما مجرد ارتكاب أحدما جة، و  الزو إالزوج  انة توحق كا م أساس ذلك أ  اا

انة واحدة  ايالتن لق زنا نتيجة ااخا: بعقد الزواج و جرمة ال مانة اخرتبة نويه، كما أ  اا حدة ا
كاما يعد وطئ غر مشروع.  الفعل اخرتكب، 

ميع الققانن اشرطت  العذر احل أو اخلف لوعقاب أ  يضبط الزوج زوجته متوباة بالزنا، خ 8
صر اخفاجأ ر ن ا سابقا ، و ة و معى أنه ا بد م  تقا وبس تكق  سقاء اثبا  حالة التالتوبس كما شرح

دلة  زنا اد مت.طع أ  جرمة الأو القرار  سقاء كانت سابقة نوى القطء أو تالية نويه مباشرة ما يق 1با
ااخر غاير   ففا  البعضااستفزاز معفيا  بعض حااته و   التشريعا  ال ند  نذر إخ 1

و ير  يها اختمتع بالعذر زوجته أو  العذر  حالتن، ا ارمه يظة توبأى  ا اه بالزنا، حد  و
يها معفيا م  العقاب. و  العذر ند  ارمه  الثانية يرى  راش غر  اختمتع بالعذر زوجته أو أحد 

صق: اجماع غر اخشروع، و مشروع أو  حالة مريبة أو وضعا م  شأنه أ  ي د  توك ا نبئ 
ق نقع الفعل  ففا لوعقاب  ففا. أي أ  سبب اخغايرة  انتبار العذر معفيا أو  التشريعا  العذر 

اك اساءة ارم، و حد احأامت به الزوجة أو الذي ا ا مادام أ   كوتا ايالتن  ل ها  ي تفراة ا 
سرة.  ا شرف ا

  ذاإخ ا خاف بن اقانن العققبا   استفادة الزوج أو ذي الرحم م  العذر احل أو اخلف 6
صوي لوقتل أو اايذاء سقاء أكا  معه ش ق الفانل ا ، كا   ك  لو ركاء أو متدخوق  أم كا  لقحد

                                                           

ه أو وجقد مكاتيب أو أوراق أخرى  -1 ي القبض نويه حن توباه بالفعل أو انرا دلة ال تقبل وتكق  حجة نوى اختهم بالزنا  ا
ز مكتق  ه أو وجقد  م ل بابب الشرف ة القتجرم ،ؤاد نبد الوطي الارطادي ،نظرأ: ماوم  احل اخلصص لوحرم. بة م

ردنية اهامية ،وة ايققق ، الشريعة والقانق  ة الاابعة والعشري  ،العدد الثانية ،اخموكة ا  .468. ص 6778يقنيق  ،الا
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،اخاف وااع بن استفادة شريك الزوج  القتل أو اختدخل  سبب و  معه م  العذر احل أو اخلف
ق شلصي أو ا؟إ نظرة الفقه إذلك راجع  ل    العذر 

ب رأي    ض،  حن إ1ذ نه شلصي   أ  شريك الزوج أو اختدخل معه ا ياتفيد م  العذر 
بت بعض التشريعا  القان أ ا وجهة نظر أخرى، حيثاخصري و  ُالقانق قنية ذ يؤاخذ  القانق  الوي

يث  صد اخاامة كا  ا  إذاالشريك بااتفاق أو التحريض أو اخااندة مقتضى اصد م  اجرمة، 
إنه ياتفيد م  العذر، أما رد اانتداء اخاس بشرف اجا ُ  كا  اصد   ذاإالفانلأ أو شرف أسرته 

يعااب بعققبة جرمة القتل العمدغر ذل  .2ك 
في العقاب  ضقء نذر 5 ثر العااة الزوجية   ا  خ أخرا ما ناتلوصه م  خا: دراست

لذكر اد لاابق اغر م  التشريعا  نوى التفصيل اس بالزنا، أ  التشريع اجزارري و ااستفزاز حالة التوب
عل ذلك دو   اجا اخاتفيد م  نذر ااستفزاز،جعوها كصفة خاصة انتد بالعااة الزوجية و  و  أ  
صق: و  ذا نوى نكس تشريعا  أخرى  الفروع أو ذيلوعااة بن ا ثر، و احارم بصفة نامة نفس ا

ا: نذر ااستفزاز  ال أنطت لوعااة بن احارم ُو  ثر   خأ نفس ا ب أو ااب  أو ا سقاء ا
ذ التشريعا   اطار أثر الع حالة التوبس بالزنا، ا ااشارة ا  ضو ا  في ااة الز إا أن وجية  

ذا العذر نوى الزوجناشيا مع مقا اخشرع اجزارري و ذلك مالعقاب، و   الذي اصر اخاتفيدي  م  
م م  احارم كما سبق و   أ  ذكرنا.دو  غر

ا: العقاب جعل اخشرع أثرا لوعااة الزو     فيفه، بلو  قط  تشديد أو  ح   جية ليس 
 استحقاق ذلك العقاب. 

 المطلب الثالث
ا على استحقاق العقابعاقة الزوجية و ال   أثر

اري لوعااة الزوجية م  أثر نظيم      يما سبق ما جعوه اخشرع اج ا  ديد العقاب نوى تشلقد رأي
في ابعض اجرارم، و  خرى. و لعقاب نوى بعض اجر   ااة الزوجية م يق اخشرع بأثر العارم ا

ساس،  ا القاضح  مدى استحقاق العقاب م  ا ذا ايد بل ا  اخشرع جعل هذ العااة أثر د  ن

                                                           

شر و ، القام اخاص ،اانق  العققبا  شرح ،لري نبد الرزاقأنظر،  -1 ة لو  .404ص  ،6773التقزيع. دار الثقا
شقرا  ايو ايققاية ،القام العام ،شرح اانق  العققبا  ،نوي القهقجينظر أ-2  .461. ص 6774 ،م



119 

 

ه، و تارة يعتر اخشرع العااة الزوجية مانعا م  مقانع العقاب  تارة يعتد أو سببا م  أسباب اانفاء م
 م  أسباب اباحة الفعل  حد ذاته. بالعااة الزوجية كابب

ذا اخطوب العااة الزوجية كمانو     حاو: أ  نبن   رع أو:، و س  لعااةاع م  مقانع العقاب  
رع ثا  إالزوجية كابب   باحة  

 الفرع اأول
 العاقة الزوجية كمانع من موانع العقاب 

ارية، ا بد نويابل أ  نعا أثر العااة الزوجية كمانع م  مقا    ا أ  نع العقاب  التشريعا  اج
 نقضح اخقصقد مقانع العقاب 

 أوا: مفهوم موانع العقاب
ا ندمسباب ال نص نويها القانق ، و يقصد مقانع العقاب توك ا    ر تقايع العققبة  يرتب نوى تقا

انل اجرمة ر  ها، و نوى  ر شروط اخاؤولية ن اب  أو   لفقه نادة   مقانع العقيطوق نويها اغم تقا
نذار اخعفية م  العقاب   .1ا

نذارو     ها اخشرع اجزارري با : اخادة ذلك يظهر م  خاالقانقنية اخعفية م  العقاب، و  اد نر ن
ددة  القانق  نوى  2م  اانق  العققبا  66 ي حاا   نذار  حيث نصت نوى ما يوي   ا

 نذار معفية... .كانت ا  إذااخاؤولية إما ندم نقاب اختهم ها مع ايام اجرمة و ر يرتب نويسبيل ايص
ا تقجد مقانع نامة لوعقاب تشمل و      واضح أ  مقانع العقاب واردة  القانق  نوى سبيل ايصر، 

كم باإنف و  أا  ذا الطابع اخاص خقانع العقاب نتيجتا   ا  ء م اميع اجرارم. و يرتب نوى 
، و إالعقاب اا  صقصذا وجد نص يقرر تيجة الثانية  وجقب تفار ال فاء تفار ضيق، اختعوقة باإن ال

ه با  اجزارري، و م  اانق  العقق  66ذلك ما يظهر م  خا: اخادة و  كذا م  خا: ما نر  ن
قض اخصرية بققها   صقص اختعوا انفاء م  العققبة بغر نص، و  كمة ال اإنفاء واردة نوى قة بال

ا يصح الت ا بطريق القياس.سبيل ايصر  قز. و .قسع  تفار ا  وقاضي أ  يعفي ل نوى ذلك 

                                                           

مد سامةأنظر، -1  .435ص  ،4337 ،دار الفكر العر، الطبعة الثالثة ،القام العام ،اانق  العققبا  ،مأمق  
مررام  - 2  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   55/465ا
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ص التشريعي نوى القااعة اخؤمة انطبااا تاما سقاء م  إم  العققبة اا  ذا انطبقت شروط اانفاء  ال
ا اخشرع ها أو ايكمة ال ابتغا هها أو ظرو  .1نت تقرير اانفاء  ناحية ك

ق: دو     ارية، ارا  تتعوق بذلك انتبتطبيق سوطة الدولة  العقاب، و  مقانع العقاب  الاياسة اج
حقا:ن  الفعل بل يظل غر مشروع، و ي ا تزيل الصفة ااجرامية و  ذ ا اك أنه   ع  كل ما  مت

ر   حقه و تقاي هي ذا ع العقاب نوى م  تقا  .2طبيعة شلصية م  م 
يها الفانل أو و     م  اجرمة م  العقاب، و اد نص القانق  نوى ندد م  اياا  أنفى  ذلك اخاا

ها ما  ارية، م قيق اخصوحة العامة و مراناة لعدة انتبارا  تقتضيها الاياسة اج بعضها يهدف إ 
ظة نوى الصا   ه احا سرية، و والروابط الغرض م قيق مصوح أخرا ادا ق  ة اجن يكق  اهدف 

 .3نويه
ر مانع م  مقانع العقاب ندم تقايع العققبة نوى م  اام بشأنهو     ا  يرتب نوى تقا ذا اخانع، 

قط م  العقاب  كم براءته و  ا أ  اجرمة مقجقدة، و  لك  يعفى  م  العقاب  اخعفىالفرض 
ها ماؤولية كاموة أي أنه ليس ا انطاءلديه مانع م  مقانع اخاؤولية، و  ماؤو: ن  ذا ما يفار ل

ه تدابر أم  ُالقاضي الاوطة التقديرية  أ  ي م  اانق  العققبا   66/6اخادة طبق نوى اخعفى ن
اري، و ، ذلك أ  اجزارريأ م  يعتر جزاء ج ا ما ذلك إا دليل نوى بقاء اجرمة اارمة. كمتدبر ا

ا بقاء ماؤ  اشئة ن  اجرمة، و وليته اخدنية نيفار ل ضرار ال  العققبة إا ا يتمتع باإنفاء م   ا
ذا اانفاء، و  م  ارتكاب اجرمة سقاء بصفة الشلص اخقرر له  ه كل ماا اء نويه ا ياتفيد م ب

 .4أصوية أو تبعية
ائية  ثانيا: العاقة الزوجية كمانع من موانع العقاب في التشريعات الج

عض اجرارم، مقانع العقاب  ب انتر  معظم التشريعا  العقابية خقارنة العااة الزوجية مانعا م    
د التشريع اجزارر و  إ  اخشرع اجزارر أكما سبق و ي.نوى رأس توك التشريعا   ا  ي اد نص نوى   بي

نذار اخعفية م  العقاب  ا ا  دق  العققبا  وام  اان 66خادة مقانع العقاب أو ما ما با ذكر
م مقانع العقاب   ه بتدابر أم . وأ نوى سبيل ايصر، إا أنه أجاز لوقاضي ايكم نوى اخعفى ن

                                                           

قض ،40/44/4353نقض  -1  .4870. ص 656.ر.م.67س ،مقنة أحكام ال
مد سامة -2  .435ص  الاابق، اخرجع ،مأمق  
 .30ص  ،اخرجع الاابق ،هاء رزيقي نوي -3
 .30ص  ،رجعنفس اخ ،هاء رزيقي -4
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ص نويها  اخقا م  خا: و  ،34،36،403،437،853،808،800د  القانق  اجزارري جاء ال
د أ  اخ سباب اشرع اراءة توك اخقاد  خصوحة العامة عوق بتحقيق اد تتاد أنفى اجا م  العقاب 

راد نوى التبويغ ن  اجرارم و  ، كما اد يكق  اهدف م  اانق  العققبا أ 403و 36 ُاخادةتشجيع ا
سرية سقاء كانت توك الرابطة زوجية أو رابطة بن  م  تقرير اانفاء م  العقاب ايفاظ نوى الروابط ا

صق: والفروع. و  قطا ا  ا  قاب، أما العااة لعنوى العااة الزوجية كمانع م  مقانع ا ستقتصر دراست
صق: و  اقف نقضحها  باب الفروع كمانع م  مبن ا  خر.آقانع العقاب 

ها و     ما ياحظ أ  اخشرع اجزارري اد جعل العااة الزوجية كعذر معفي م  العقاب  ندة جرارم م
رارم ااخفاء، ها  ما يتعوق  مقا:ما يتعوق وم  .رارم ا

قز لومحكمة  اياا   1م  اانق  العققبا  34اخادة  جرارم ااخفاءنصت في    بأنه   
ذ اخادة أ  تعفي أاارب أو أصهار الفانل لغاية الدرجة الثالثة م  العققبة اخقررة . صقص نويها    اخ

ذ اخادة أ  اانفاء جقزاي و ما يظهر م  خا: نو     قز لوقاضي ا  ليس وجص  ، أي أنه  ق
رة لغاية الدرجة الثالثة ما  ذلك   تربطه م يعفي م  العقاب م  تربطه بالفانل نااة ارابة أو مصا

  2ذلك  اياا  التاليةنااة زوجية بالفانل و 
ايا  و  ح ضد أم  الخ تزويد مرتك اج و اماك  ك  هم أهيئة ماا دولة باخؤ  أو وسارل اخعيشة، و اج
م.دو  أ  يكق  اد واع نويه اكرا و وذلك اختفارهم أو لتجمعهم،  قايا  مع نومه ب

ايا  و خ م ذ اج ح و تل مراسا  مرتك  اية أو اإتاهيل القصق: وك اج حة مقضقع اج  ج
 ذلك بأي طريقة كانت مع نومه بذلك.أو اخفاره أو نقوه أو تقصيوه، و 

ايا  و رري  ايالتن احيث انتر اخشرع اجزا ح ضد أم  الدولة م  يققم اجلاابقتن واختعوقة باج
عا: شريكا  اجرمة،  ه  إذاا أنه إبتوك ا إنه وبن الفانلوجد  بي قز أ  يعفيه  نااة زوجية 

خرة م  اانق  العققبا أ. 34 ُاخادةالقاضي م  العقاب   قرة ا
و م  اخادة كما أنه انتر  الفقرة  م  اانق  العققبا  مرتكبا جرمة اخفاء م  يرتكب م   34ا

عا: ااتية   غر الفانون أو الشركاء ا

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   55/465ا
 م  اانق  العققبا  اجزارري. 34انظر اخادة  -2
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دوا  ال استعموت أو كانت  شياء أو ا حة و   تاتعملخ اخفاء ا اية أو اج شياء اارتكاب اج
جح مع نوايا  و أو اخقاد أو القثارق اختحصوة م  اج  مه بذلك.ال

خ اتاف أو اختاس أو اخفاء أو تزيي وثيقة نمقمية أو خصقصية م  شأها تاهيل البحث ن  
حة أو اكتشاف الدليل نويها أو نقاب مرتكبيها مع نومه بذلك. اية أو اج  اج

اته  قز لا وجد  نااة زوجية بن اخلفي و ذإ تن كذلكلايافي  وقاضي أ  الفانل  اجرمة، 
ذ اجرمة.يع  في م  العقاب الزوج الذي اام بفعل ااخفاء  
يه     لك ذا اجا اد ارتكب جرمة اخفاء و إا أ  اخشرع اجزارري اد ذكر حاا  أخرى يعتر 

صقص نويها  اخادة م  اانق  العققبا  و  437اخادة  يما ندا اياا  اخ ال نصت نوى ما يوي   
ه   1و 8قرا  34و 16 اية أو أ  العدالة تبحث ن كل م  أخفى نمدا شلصا يعوم أنه ارتكب ج

ذا الفعل  ه أو شرع  ذلك وكل وكل بابب  م  حا: نمدا دو  القبض نوى اجا أو البحث ن
ة م  ساند نوى ااختفا قا  و إء أو اهرب يعااب بايبس م  س  47 بغرامة م  أل ا مس س

ات  ن العققبتن.ااف دج أو بإحدى 
يما ندا ما يتعو وأصهارا تطبق أحكام الفقرة الاابقة نوى أاارب و  ق اجا لغاية الدرجة الرابعة 

هم  ايا  ال ترتكب ضد القصر الذي  ا يتجاوز س ة . 48باج  س
عا: و     ذ اخادة أ  اخشرع اجزارري يعفي م  العقاب م  اام بفعل م  ا ما ياحظ م  خا: 

رة كانت تربطه باجا نااة ارابة أو مص  إذام  اانق  العققبا   437القاردة  اخادة   غاية إا
ذ ايالة وجق و الدرجة الرابعة، و  كق  توك ا تجقازي. إا أنه ايد اانفاء بأ  ليس اانفاء  

هم  ايا  اد ارتكبت ضد القصر الذي  ا تتجاوز س ة. 48اج  س
يما     قد نصت نويها اخادة أما  شياء بصفة نامة  م  اانق  العققبا   830ص جرمة اخفاء ا

حة   1اجزارري اية أو ج تواة أو مبددة أو متحصوة م  ج بققها   كل م  أخفى نمدا أشياء 
قا  نوى ال ا مس س ة نوى ا ها يعااب بايبس م  س كثر و  مقنها أو  جزء م بغرامة م  ا

 دج... .477777 إ67777

ا اانفاء م  اانق  العققبا  اجزارري، و  833إا أنه يعفى أحد الزوجن م  العقاب حاب اخادة 
.  يكق  وجق

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   55/465ا
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م  القانق  العققبا  اجزارريأ ياحظ  833، 34،437 ُاخقادم  خا: اخقاد الاابقة الذكر و    
 مانع م  مقانع العقاب. أ  اخشرع اجزارري اد جعل م  العااة الزوجية

ة وإ     اجرارم اختعوقة باإخفاء اد جعل اانق  العققبا  اجزارري م  العااة الزوجية مانعا إضا
مقا:مقضقنيا م مر رام    تقايع العقاب  جرارم ا  43-46وذلك ابل تعديل اانق  العققبا  با
واختضم   4355يقنيق  3اخؤرخ  465-55 اخعد: واختمم لأمر رام 6746ديامر  87اخؤرخ  

ذا اجا:، جرمة الاراا  ال و . اانق  العققبا  مقا: ال نص نويها اخشرع اجزارري   م  جرارم ا
في 853/8ال نص نويها اخشرع اجزارري  اخادة خر، و بها أحد الزوجن اضرارا بزوجه اآيرتك  ،

ابة نفس اياة زوجية تربطه باجن نويه. و عقاب لقجقد ناذ ايالة يعفى الزوج م  ال كم يطبق بال
صب و  مانة م  اانق  العققبا أ، و  808ة ُاخاداصدار شيك بدو  رصيد جرمة ال جرمة خيانة ا

 خر.ا أحد الزوجن اضرارا بالزواج اآم  اانق  العققبا أ ال يرتكبه 800 ُاخادة
مر ر     كاآي    ا يعااب   853سابق الذكر أصبحت صياغة اخادة  43-46ام غر أنه مقجب ا

ق: إا ايق  التعقيض اخد  يما بعد، وا  ن  شلاص، اخبي  نوى الاراا  ال ترتكب م  ا
م م  الفروع،4 م أو غر صق: إضرارا بأواد  خ ا
 إضرارا بأصقهم .خ الفروع 6
قط  العااخشرع اجزارر م يعد وبذلك     ا  اة ي يعتر العااة الزوجية نذر معفي م  العقاب وحصر

أصبحت تعتر ايد إجراري  ص العااة الزوجية  يما  صق: والفروع، أما  ريك الدنقى نبن ا وى 
مر رام  853العمقمية طبقا لومادة  سابق الذكر، وال  43-46م  اانق  العققبا  واخعدلة با

زواج نصت نوى ما يوي ابة لواراا  ال تقع بن ا اذ إجراءا  اختابعة اجزارية بال قز ا     ا 
از: ن   اء نوى شكقى الشلص اخضرور، والت صهار لغاية الدرجة الرابعة إا ب اارب وايقاشي وا وا

 الشكقى يضع حدا هذ اإجراءا  .
رمة     عا هذا التعديل اخاص  ذا التعديل ح جرمة اواد أحا  اخشرع  صب الاراة، ومس  ل

مانة ُاخادة  م  اانق   800م  اانق  العققبا أ وإصدار شيك بدو  رصيد ُاخادة  808وخيانة ا
 العققبا أ.

م   الزوجية مانعا اخقارنة العااة اريةانتر  معظم التشريعا  اج وإ جانب التشريع اجزارري، اد   
ع العقاب، حيث عض اجرارممقانع العقاب  ب اما  م   جعل اخشرع اخصري لوعااة الزوجية أثرا 

تقدم  جرمةُ م  اانق  العققبا  416 اخادةو  411بعض اجرارم، أمها جرارم ااخفاء  اخادة 
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 ةكذلك انفاء زوجة الفار م  أداء اخدمة العاكريلوعدالة مع العوم بعدم صحتهاأ، و معوقما  مضووة 
 م  اانق  العققبا أ. 415 ُاخادةم  العقاب 

قد أنفى اخشرع اخصري الزوج الذي    ذلك كفي زوجته الطفوة م  العقاب، و  ضا ن  ذلك 
في زوجها الطفل مقجب اخادة  ة  46م  اانق  الطفل رام  446الزوجة ال   .4335لا

ل امتد اب  القانق  اخصري نوى جرارم ااخفاء، بم يق أثر العااة الزوجية  اانفاء م  العقو    
 م  اانق  العققبا أ. 36 ُاخادةالدولة   ليشمل جرارم أم

د التشريعا  اجو     اخقارنة سقاء نربية كانت أو اوروبية اد انتد  بالعااة الزوجية   اريةنمقما 
وك جرارم ال يث يدور ذلك اخانع   م  اباغ ن  جرارم أعرض أو اكمانع م  مقانع العقاب، 

مقا:الدولة، و   .جرارم ا
ويزي يعتر العااة الزوجية مانعا م  مقانع العقاب  جرم في جرارم العرض     د أ  القانق  اا

تك العرضااغتصاب  اية رارم اجذلك مقجب الفقرة الثانية م  الفصل الاادس م  اانق  اج، و 1و
ة  او ، 4365الصادر س ذا اا مريكي  اك تشريعا  تعتر الزواج الاحق . و 2اد تبى القضاء ا

قز لوقاضي أ  يعتر الزواج  في القانق  الفرناي  نوى واقع اجرمة مانع م  مقانع العقاب نويها، 
نويها م  الظروف اخلففة أو اخعفية م  العقاب ن  جرمة ااغتصاب واجن الاحق بن اجا 

 .3لبايطا
صقص نويها  اخادة     خا بالزواج الاحق كمانع لوعقاب  جرمة ااغقاء اخ كما انتد القانق  ا

، و  436 خا الققة، تراى ا حد ااغتصاب ب ي احدى جرارم العرض ال ام  اانق  العققبا  ا
تك نرض الفتاة، حيث يققم و  د  ا ن  الااالفتاة ال اجا بإغقاءا تق ن نشر  ةدس يقل نمر

ت تأثر ضع مقاومة اجن نويها  اي التام  عل ااتصا: اج قاد ة خرهاواونوى ارتكاب  ت  ،

                                                           

ا ماؤولية و تك العرض بالققة القااع بن الض لاغتصاب و عا  العربية م تتعر   التشريإ -1  نقاب ماشيا مع أحكام ازوجن، 
مقتضى نقد الزواج اباح  خر أ شاء.ة لكا م  الطرن ااستمتاع باآالشريعة ااسامية، 

وقأمريكي أنظر -2 يق مس الد، خزيد م  التفصيل حق: جرارم العرض  القانق  اا ارية  صيانة ايماية اجي . أشرف تق
رة ،رسالة دكتقرا، العرض  .830ص ،4331 ،جامعة القا

مد صبحي -3  .438ص  ،اخرجع الاابق ،دنيا 
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م   6جاء  الفقرة . و 1لفعل اد ا ترغب  واقنه، أو ياتغل اجا حب اجن نويها الشديد له
خا و  436اخادة   ها. تزوج اجا م  الفتاة اخغرر إذاع نقاب نصت نوى مانم  اانق  العققبا  ا
، حيث انتر زواج اخاط م  خطفها زواجا شرنيا مانعا و     ا ذا اا اد تبى اانق  اجزاء الكقي 

اط طوب الق ندم نقاب اخواج بإذ  م  و اجن نويها، و م  العقاب بأي نققبة، م م الز 
أ. م  اانق  اجزاء 436 ُاخادة  الكقي
ايا  أو ماان  جرارم أم  الدولةأما     اة إيقارهم أو ا سيما جرارم ندم ااباغ ن  اج دة اج

دمااندهم نوى اهرب اخفارهم و  العقاب،  ا  م نفاء م  تشريعا  تعتر الزوجية سببا لا واا
اد سار نوى ذلك اانق  . و 3قيكذلك اانق  اجزاء الك، و 2العققبا  البحرينالعقاب كما  اانق  

، حيث 4331اخطبق ابتداء م  أو: مارس و 4336يقليق  66العققبا  الفرناي اجديد الصادر  
اية ال تصل أنفى الزوج أو الزوجة م  العقاب ن  جرمة ن اد ، و 4رد نوم الفإدم ااباغ ن  اج

ذا اانفاء ليشمل اخويل و مد ن م  اانق  العققبا   477ى نكس اخادة ذلك نو، و 5خويوةاطاق 
رة سببا لإنصوة القرابة، وتشمل ارابة الدم و خوغى ال كانت تعتر الزوجية و ا فاء م  العقاب ن  اخصا

ا  اع القطنع ن  ااباغ ن  جرارم اخيانة و جرمة اامت نشطة الضارة بالد  .6التجاس أو ا
ا مانعا م  اد انتد اخشرع اخغر بالعاذا و     اة الزوجية  نطاق جرارم أم  الدولة، حيث انتر

، و  435مقانع العقاب مقجب اخادة  ذا اانفاء ليشمل م  اانق  العققبا  اخغر وسع م  نطاق 
صهار إ كمة اخقضقع اذ رجة الرابعة، و  الدإ جانب الزوجن ا ضع لتقدير  ق انفاء جقازي 

رمة ندم التبويغم  نفس القانق  و  633تضى اخادة جق اخقرر مقتو ن  اانفاء الق   الذي يتعوق 
خرى غر جرارم أم  الدولة  .7ن  اجرارم ا

                                                           

يق مس الدي  -1  .146ص  ،اخرجع الاابق ،أشرف تق
 م  اانق  العققبا  البحرين. 414واخادة  480 اخادة أنظر، - 2
.م  اانق  418أنظر، اخادة  - 3    اجزاء الكقي
 م  اانق  العققبا  الفرناي. 181/8إ اخادة  181/4أنظر، اخادة  - 4

5.  Giudicelli(G)_ Delag, Les crimes et délit contre la nation , l’Etat et la paix publique, 

R.S.C.1993 , p. 506. 
مدحاأنظر،  -6 م  اخارجي ،ام الدي   رة ،لة دكتقرارسا ،حق الدولة  ا ا.و  183ص ، 4331 ،جامعة القا  ما بعد
و: ،اخرجع الاابق ،أمد اخمويشي -7 ا.و  445ص  ،اجزء ا  ما بعد
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مقا:تعد العااة الزوجية مانعا م  مقانع العقاب كذلك  و     ة  جرارم خاص صفةبو  ،ا: جرارم ا
صب و  تعفي اخادة الاراة وال مانة،   الاارق اذا كا  أحد م  اانق  العققبا  اخغر  681/4خيانة ا

م  نفس القانق  اجا  جرمة  601خر، كما تعفي اخادة سرق اخا: اخموقك لزوجه اآالزوجن و 
شياء اختحصوة م  جرمته اذا كا  أحد الزوجن   .1اخفاء ا

صانة الفرناي اجديد، اد ارر حدر ااشارة ا أ  اخشرع الفرناي مقجب اانق  العققبا  و    
هي حصانة ا ذا اجا:،  ارية   مقا: تؤدي ا ندم ابق: الدنقى اج رارم ا رارية جناروية تتعوق 

ارية و  اد  ع العقاب. و ا مانعا م  مقانة و ليات مقضقنية حيث ا تعد سببا لإباحتتعوق بالدنقى اج
ذ ايصانة  ص نوى  ن اخوغى ي زواج و ه و م 837 اخادة كا  التق صق: و ي تشمل ا صهار، ا ا

ارية. واد مد القضاء  ذ اجمقنا  الثاث ا تقبل بشأها الدنقى اج راد  الاراا  ال تقع بن أ
صب مانة، و 2ذ ايصانة ا جرارم ال حة، و 3خيانة ا اية أوج شياء اختحصوة م  ج  4اخفاء ا

ن اجديد و . و 5اغتصاب التقايعا و  ، 844/46ة العاروية  اخادة نص نوى ايصاناد جاء التق
ا م  مقارنة نص اخادة و  ن اخوغى باخادة  837يتضح ل ن اجديد أ   844/46م  التق م  التق

ريك الدنقى العمقمية كما كا    اخشرع الفرناي اد أبقى نوى ايصانة العاروية كمانع اجراري م  
اها حيث م تعد تشمل الز إ، و 6وغىالقانق  اخ ، وجن  حالة اانفصا: اجادي  كا  اد ضيق م  

صهار. و  صقص نويه ومتاز القانق كذلك ا ا اجديد بأنه نص صراحة نوى تطبيق ايصانة العاروية اخ
خرى. مقا: ا   جرمة الاراة نوى جرارم ا

 الفرع الثاني
 اب ااباحةالعاقة الزوجية كسبب من أسب 

ا    ر ماتجمعة كل الع يها القااعة م  حيث الظا ي أحقا: تبدوا   توزم صر الأسباب ااباحة 
ها مع ذلك ا تعد جرمة و  ا جرمة، ولك  ذلك لقجقد ااندة اانقنية ترخص بارتكاب الفعل انتبار

                                                           

ا.و  843ص  ،اجزء الثا الاابق، اخرجع ،أمد اخمويشي -1  ما بعد
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4- Trib, corr, Toulouse, 3 fév, 1960, Gaz. PAL , 1960. 
5- Crim, 8 fév 1840, b, crim, n 51 ; S. 1840, 1, 651. 
6 - BOULOC(b, Les infractions contre les biens dans le rouveau code pénal, R.S.C.1993 , p482, 

Jean_ LAROUIER, droit pénal spécial, 11 éd, Dalloz, 2000 p. 262. 
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حقا: أو تقجبه ي ما، 1توك ا قهاء الشريعة ااسامية بأ  و ه  شياء ااباح يعر ن صل  ا ة ا
رج الفعل م  العقاب  سباب ال  ها بأها توك ا رم، كما مك  أ  نعر ص الذي  ح يأي ال

اء بابب واقنه  ظروف خاصة. است  ث

الترير أو  باخعى واحد، حيث يطوق نويها أيضا تامية أسبات تامية أسباب ااباحة و اد اختوفو    
عا: اخررة،  ا او ا ي التامية ال أنطا سباب ااباحة و ذ   الفصل الرابع ذلك خشرع اجزارري 

و  و: الكتاب الثا م  اجزء ا عا: اخر : م  اانق  العققبا  اجزارري، و م  الباب ا ي توك ا رة 
عا: ال مك  اسقاطها نوى نص  القانق  رمها و ا ا اخشرع ب   ا أخرجها خاص  صلك  استث

ا: اخباحا  معطا بذلك الشق ام  داررة التجرم و  اري. و أدخوها  ص القانق اج تضح يو: م  ال
هي ذااجرامية ن  الفعل ويضحى مشرونا، و ة الصفم  ذلك أ  أسباب ااباحة تزيل  ا  م  م 

ها كل اخ  وليات شلصيةطبيعة مقضقنية   امن  الفعلاكما  حالة مقانع العقاب، اذ ياتفيد م
ه و   .2مابااته ال انتد ها اخشرع  ااباحةالذي أصبح مباحا  ضقء ظرو

بالرغم م  أ  أسباب ااباحة تتشبا مع مقانع العقاب  ندم تقايع أي نققبة نوى الفانل، إا و    
ا أ  مقانع الع توفا   نقطة أساسية مؤدا وى اخاؤولية ا نة و قاب ا تؤثر نوى أركا  اجرمأهما 

ارية لومتهم،  إنه وبالتا ااج قط م  العققبة. أما سبب ااباحة  ع ن   كم براءته بل بإنفاره  ير
يصر مباحا وا يعد جرمة، و الفعل ا رما لصفة غر اخشرونة  ذا الفعل   نظر ا يعد مرتكب 

كم براءته. و ا ا بقالقانق  وبالتا  م  العقاب،  اخعفىر حالة العذ ء اخاؤولية اخدنية ذا يفار ل
 .3انتفارها  حالة سبب ااباحةو 

ذا ما يظهر ار  بابب اباحة ا يعد جرمة، و خاصة القق: أ  الفعل الذي يرتكبه اجا اذا او    
 ال نصت نوى ما يوي   ا جرمة ، و 4م  اانق  العققبا  اجزارري 38م  خا: اخادة 

 كا  الفعل اد أمر أو أذ  به القانق .  إذاخ 
فس أو الغر أو ن  ما: موقك   إذاخ  اع اخشروع ن  ال عت اليه الضرورة ايالة لود كا  الفعل اد د

اسبا مع جاامة اانتداء . اع مت  لوشلص أو لوغر بشرط أ  يكق  الد
                                                           

مد نقض -1  .430ص  ،اخرجع الاابق ،نقض 
مد سامة -2  .430ص  ،اخرجع الاابق ،مأمق  
 .33ص  ،اخرجع الاابق ،هاء رزيقي -3
مر رام  - 4  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   55/465ا
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رج الفعل م  داررة التجرم ا د    ارية  واع  ظروف إذااررة ااباحة أي أ  اخشرع اجزارري  استث
اريةأ لومقازنة بن ايققق و ا ُاباحة ، و ستث أذ  به  ُما: ايق اذلك  اياا  التالية  استعماخصا

اع الشرني.أمر به القانق أ، و  ُماالقاجب  أداءالقانق أ، و    حالة الد
ثر العااة الزوجية كابب ا إطار و     ا  اها استعما: ايق، و باحة دراست انتر القانق   الذيد 

ا نوى التشريع بل اجزارري ما يأذ  به القانق . و   إد متد انظرا أ  أسباب ااباحة ا تقتصر مصادر
أنه مك  أ  يكق  مصر استعما: ايق الشريعة ااسامية كحق الشريعة ااسامية و  العرف كذلك، 

اية بن الزوجن. و حق الزوج  تأديب زوجته، أو  اذي  ايقن يظاخعاشرة اج هر أثر م  خا: 
ي  ذا ما ال تامح ممارسة توك ايققق، و العااة الزوجية كابب اباحة،   العااة الزوجية 

يما يوي  قضحه   س
 أوا: حق الزوج في تأديب زوجته

ا  تتضم  ما    قق مارسة حق تأديب الزوجة يقتضي م  الزوج تصر ة، كحق جق ندة لوزو اسا 
ا  تكق  مشرونة لوزوج بانتبارحق اانتبار، و سامة البد  وحق الشرف و  ذ التصر إ   ا مع ذلك 

ذا ايق باارر ايدود  قله له اخشرع مقتضى نااة الزواج، شريطة أ  يوتزم  مارسة  مارسة يق 
 ة ال شرع م صار استعماله  اجا: اختفق مع الغايال تكفل ايقد اخقررة شرنا نوى مارسته، و والق

سرة و  ي مصوحة ا  اجتمع.أجوها، أا و
اصر التالية و  قا لوع ا هذا ايق و  ستكق  دراست
د الشرعي و 4  القانوني لحق تأديب الزوجة:_ الس

د م  الشرع والقانق    ياتمد حق تأدديب الزوجة س
د الشرعي: ذا ايق، و   الادأار  أ_ الس د  الكتاب اقله تعا   الرجاشريعة ااسامية  : س
ااء  ضل اه به بعضهم نوى بعض وما أنفققا م  أمقاهم و اقامق  نوى ال ق  نشقز الايما  ا    

جر   اخضاجع و  ا تبغقا نويه  سبيا إ  اه كا  نويا كبعظق  وا كم  إ  أطع . 1ر اضربق  
 ي درجة الققامة ال نص خص ها الرجل نوى زوجته.، و 2لورجا: نويهم درجة ا   و واقله تع

                                                           

ااء -1  .81اآية رام  ،سقرة ال
 .665اآية رام  ،سقرة البقرة -2
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ي ب و     بقية الشريفة ما روي ن  مالك ب   ة ال د  الا سوم  نويه و سعيد أ  الرسق: صوى اه س
أباح و  استؤذ  قا:  اضربقا، ول  يضرب خياركم،  ااء،   . كذلك اقله1ندب ا الرك  ضرب ال

ه  شيئا غر ذلك، إا  دكم نقا ، ليس موكق  م إما   ن ااء خرا،  نويه الاام   استقصقا بال
ة  جرو   اخضاجع، و أ  يأتن بفاحشة مبي ا عو   ا اضربق  ضربا غر مرح إ   إ  اطعكم 

 .2تبغقا نويه  سبيا 
د القانوني:  ب_ الس

ارية لبعض الد    لترير اة و تعماا لوحق ضم  أسباب ااباحو: تأديب الزوجة اسجعوت التشريعا  اج
اع الشرني و  ة إ جانب الد ص صريح كقانق  العققبا  العرااي لا الذي  4353أداء القاجب ب

ص  اخادة  ه نوى أنه   ا جرمة  14ي عد يعماا يق مقرر مقتضى القانق  و واع الفعل است إذام
اك تشريعا  أخرى  اخعومن... . و تأديب ااباء و الزوج زوجته و  خ تأديب4استعماا لوحق  

يعتر  مأ  حق التأديبا: ايق بصفة نامة كابب اباحة، و كالتشريع اجزارري اد ذكر  استعم
إنه يعتر كابب اباحة  القانق  ة شروط استعماا يق الزوج   الشريعة إه اجزارري، نرجع  معر

 ااسامية.
ارية لدو: أخرى تعد تأديب الزوجة م  ابيل اجازة القانق  كقانق  العققبا  و     اك تشريعا  ج

عاا مررة ا القانق  ا تعد م  اجرارم بل تعد أ يز عا: ال  اك تشريعا  . و 3اخصري، ذلك أ  ا
ارية أخ عفقه و لك  الرى سكتت ن  اجازة تأديب الزوجة و ج ا االقضاء جعا م  صقر ا يز : ال 

ق اي تارة نوى أساس الشريعة ااسامية أو العرفالقانق  تارة نوى أساس القياس، و  ا:  العام كما 
رد  و   .4سقريها

ارية  ادو: ااسامية اد أجاز  تأديب الزوجة سقاء و     د أ  معظم التشريعا  اج بصفة نامة 
ة، و بصقرة صر ا  ذلك ة أو غر صر  ق الشريعة ااسامية الغراء.مصدر

                                                           

زديسويما  ب  ا أنظر، -1 ي الدي  نب، اجزء الثا ،س  أ داوود ،شعث أبق داوود الاجاتا ا مد  ، د ايميدقيق  
 .611ص  ،برو ، دار الفكر

 .853ص  ،اخرجع الاابق ،اجزء اخامس ،س  البيهقيأنظر، -2
مد ربيعنماأنظر،  -3 حقا: الشلصي ،د  اريتأديب الزوجة بن الشريعة أو اانق  ا اجود  ،وة جامعة دمشق ،ة والقانق  اج

 .66ص  ،6776 ،العدد الثا ،الثام  نشر
و ،دار الفكر ،القام العام ،اضرا   اانق  العققبا  ،نارل نبد الرم  صاأنظر،  -4  .416 ص ،نما  ،الطبعة ا
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اط حق تأديب الزوجة:6  _ م
ضا ن  كقها تعد شرطا م  شروطها،     مك  أساس حق تأديب الزوج لزوجته  نااة الزوجية، 

ذ العااة  عااذ لقا وجقد  ذا ايق لوزوج وايامها  حق التأديب م  ايققق اخكفقلة 1ما ثبت   ،
ه درجة نوىلوزوج نوى زوجته، اذ طب عل لوقاحد م وطا  ااصاح عل له سغر و  يعة كل اجتماع 

ذ الدرجة لوالتأديب. و  كم ادرته و  نااة الزوجية جعوت  نه  فقةاطبيعته و ورجل  نوى  لتزامه بال
سرة أادر بضبط نقاطفه، وتغويب حكم نقوه و  . 2لرنايةاطي درجة نوى الزوجة  ااشراف و م  م أنا

ذ الاوطة مقابل اخاؤولية ال يتحموها ليتمك  م  اأنو  وى خر وجه، لقيام ماؤولياته نطيت له 
ق مصدر حق التأديب و  حد تطيع أ  يؤدب خطيبته ن  معصية ام  م اخطيب ا ياونقد الزواج 

 ةيها باستعما: حق التأديب، رغم مصوحته الثابتة القاضحة اخشرونة  ذلك. ويشرط ثبق  صف
ة استعماله ا وات مقجقدا يظأنه يتعن أ  يكق  ايق ثابتا و  الزوجية وات مباشرة حق التأديب، معى

شئ له  شقزحدوث سببه اخ اذا ُال تدى نويها بعد الطاق انارتكبت الزوجة ما يقجب التأديب و أ، 
ا لقانق  العققبا    ح عوه  زوج  التأديب ق الطويقها بالضرب استعماا يق التأديب، خضع 

قضي بعد انقضاء الزواج بالطاق  .3ي
قز لغرالشلصية ال ا تقبل اانابة، و حق تأديب الزوجة حق م  ايققق و        الزوج م م  م ا 

وها أ  يققم به، و  وه أو م  أ ضرها الغر،   إذام  م أ ئل سكو الزوج غر بضرب زوجته لتأديبها 
عوه بقص انا و الغر ن    .4سئل الزوج بقصفه شريكا لهفه 

 _ الشروط القانونية لممارسة حق تأديب الزوجة:3
أجاز  الشريعة ااسامية لوزوج تأديب زوجته ن  كل معصية م يرد  شأها حد مقرر بغية اصاح    

ا اواايذاءاخرأة ا لانتقام  ي  القنظ  ثبقسارل ثاخشرع و ، بشرط أ  مارس  ايدود ال أار
ي ال يبدو تعارضها مع أحكام اانق  العققبا ، أي اهجر  اخضجع و و  القسيوة الثالثة  الضرب. 

عل الضرب مباح  ة  إذاأنه لكي يكق   ر شروط معي  واع م  الزوج نوى زوجته ا بد أ  تتقا

                                                           

ظرية العامة لإباحة ،خوقد سامي نزارة اخعجق أنظر،  -1 رة ،كوية ايققق  ،رسالة دكتقرا ،ال  .430ص  ،4331 ،جامعة القا
يب حانأنظر،  -2 ظرية العامة لإباحة ،اب ااباحة  التشريعا  العربيةأسب ،مقد   ،خطبعة العاخيةا ،استعما: ايق ،ال

رة  .478ص  ،4356 ،القا
مد نقضنق  -3  .475ص  ،اخرجع الاابق ،ض 
يب حانأنظر،  -4  .06ص  ،اخرجعنفس  ،باحة  التشريعا  العربيةأسباب اا ،مقد 
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لتأديب أ ا ضروب اأ  يكق  الزوج اد جعصية م يرد  شأها حد مقرر، و أخ أ  ترتكب الزوجة م
خرى ال أشار  اليها ا قز لوي القنظ أوا و آية الكرمة، و ا ا  زوج أ  اهجر  اخضجع ثانيا. 

اتن القسيوتن  فذ   جدواما. ويثبت ندميضرب زوجته تأديبا ابل أ  يات
ار القضاء اخصري الضرب غر الشديأ  و ُمرحاب شديدا بخ أا يكق  ذلك الضر  أنه ذلك د باد 

ة لق سحجا  بايطة، و الذي ا يرك  اجام أي أثر و  الضرب م  باب أو ا يؤدي ا نا
اة، و  وا يفضيماتدمة  اةا الق  .1إا ياأ: الزوج ن  جرمة ضرب مفضي ا الق

ية  أي أ  ي ر لدى الزوج حا  ال ق ااصاح و جخ أ  يتقا لوزوجة  تهذيبالكق  الغرض م  الضرب 
ا شقز ذا او  ومقاجهة ل ا ن   م  ابتغى غاية سقى ذلك و رد شقز،  نتقام أخفى بانثا اجراميا مثل اال
رد اايذاء  اريرج ن  حدود التأديب اجاز به و أو  اريا طبقا لقصد اج  .2ياأ: ج

كمة الو     ل معصية ك  أبيح لوزوج تأديب زوجته تأديبا خفيفا نوى  إقض اخصرية بأنه   و اد اضت 
قز احشا و  م يرد  شأها حد مقرر إا أنه ا  فاحش أ  الضرب الحد له أصا أ  يضرها ضربا 

كقما بغاية ااصاح والتهذيب و يغر لق  اجاد، و يؤثر  اجام و  فق مع العوة ق ما يتأ  يكق  
ذا ايكم تظهر الشروط الاابقة الذكر.. و 3م  تقرير   م  خا: 

ق  اق التجاوز نوىخال الزوج الققاند اخرسقمة يقه  تأديب زوجته يدخل  نطاذا     ما 
عوه  نطاق التجرم، مشروع له و  اوز نمدا كانت اجرمة نمدية أو متجاوزة القص  إذاو اندرج  د كا  

حقا:.  اب ا
سية بين الزوجين  ثانيا: حق المعاشرة الج

اية ب ُالعااةوى نقد الزواج م  بن ايققق ال ترتب ن    ي حق اخعاشرة اج ن الزوجن، الزوجيةأ 
قا لقانق   ذا ايق م  ايققق الزوجية ال تبيح صقر م  الاوقك ال تعد و لعققبا  جرارم، اأي أ  

عل اخعاشرة و  اك يظهر أثر العااة الزوجية كابب اباحة حيث أنه لقا وجقد نااة زوجية انتر 
 اية جرمة.اج

                                                           

مد -1  .61ص  ،اخرجع الاابق ،ربيع نماد 
و: ،م القام العام  اانق  العققبا نظ ،جا: ثرو أنظر،  -2 درية ،نظرية اجرمة ،اجزء ا  .614و617 ص ،4331 ،ااسك
مر  47 ،نقض مصري -3 د جا: ثر 4314نق  ص ،اخرجعنفس  ،م القام العام  اانق  العققبا نظ ،و . مشار اليه ن

514. 
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اي بن الرجل وو     اية حق ااتصا: اج ق اخعاشرة اج قا لوفطرة الط يقصد  وحيث بيعية، اخرأة و
اية م  مقاصد الزواج أ  م  1اشباع الشهقة اج ق اباحة الصا  اجآإ  أ اية بن ثار الزواج 

 ،2انقنيا نويهما اشرنيا و ذلك واجبا تصر مارستها تبعا ل حد أها تصر حقا هما معا، و إالزوجن 
 أي أنه حق مشرط بن الزوجن.

ق حيث     اي خ رما يدود اانتداء نوى العرضخ  ا: لتحري شرنية الفعل اج م  أي أ  ا
ذ مق الزواج، و نظام اجتماني يعرف به القانق  و يكق  الفعل   اية  قاقتة شرنية الصوة اج

ذا ه الزواج و بالقات الذي يققم خال تج مشروط بصحة  يث أ  الزواج ا ي ر اخبيح ثأالزواج، 
اية ب ر شروط صحته، و هذا كا  صحيحا، و   إذان الزوجن إا لوصا  اج ذلك ب التأكد م  تق

دد توك الش حقا: الشلصية.روط و بالرجقع ا القانق  الذي   ق اانق  ا
اية تكق  مبكما     ذا إما رة الزواج، أخارجة ن  نطاق التجرم ما دامت خا: احة و أ  العااة اج

رة اخطبة أ ا ، 3و بعد انتهاء نقد الزواج بالطاقمت خا:  رمة  القانق  سقاء بانتبار إها تكق  
ل بايياء   إذاجرمة زنا  عل  اية متزوجا، أو  ر  أركا  إذاكا  أحد طر العااة اج ة توك اجرم تقا

صقص نويها  اانق   حاب اانق  العققبا  اجزارري، أو أي جرمة أخرى م  جرارم العرض اخ
ق صيانة لوعرض، اذ أ  الزواج يعتر وسيوة  إذاالعققبا  لدو: أخرى  الزواج  ذاته  ر  أركاها.  تقا

اية بشكل يتاءم و إشباع الغ في نطااه وحدريزة اج وة اجادية بن الرجل صتباح ال مصا اجتمع، 
 اخرأة.و 

ب نوى الزوج أ  يوتز  أ  رغمو     قله له نقد الزواج، إا أنه  اية حق لوزوج    متوك اخعاشرة اج
ها مارسته لذلك ايق ايدود و   القيقد اخقررة شرنا نوى مارسته م  بي

                                                           

مد نقضأنظر،  -1  45ص  ،4308 ،اجمقنة الثالثة ،وة الدراسة القانقنية، اجا واجن نويه  جرمة اخقااعة ،نقض 
مأنظر،  -2  ،كوية ايققق  ،رسالة دكتقرا ،عة ااساميةمدى ايماية ال تكفوها له الشريايق  صيانة العرض و  ،ا مد أمد ا

رة يق مس الدي ، 17ص  ،4377 ،جامعة القا  .87ص  ،اخرجع الاابق ،أشرف تق
اية تكق  مباحة   -3 رة ندة الطاق الرجعي  إذادر ااشارة ا أ  العااة اج خر ا يزيل مو كانت خا:  ذا ا  كا.  
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هل يعتر الزوج إذا_ رضا الزوجة: 1 اخقرر له  عمارسا يق ااستمتا  واع اجمانبدو  رضا الزوجة، 
ا اجماع ح رضا الزوجة هذ م  م ترع ن  سوقكه صفة الامشرنية؟ أم يوزمد الزواج، و قمقتضى ن

 ؟1نويه صفة اخشرونية يتضف
ارية صراحة نوى استبعاد صفة اجرمة ن  اخقااعة ال مارسها الزوج نوى     ص بعض التشريعا  اج ت

خاادها  ظل نكاح صحيح، و رغم ار  زوجته ها القانق  ا مااوي2م ، القانق  3، القانق  ال
ا5، القانق  الاقري4الاقياري ص تشر 6، القانق  الوب ذا ايكم  . أما الدو: ال م ت يعاها نوى 
رنااكاجزارر  صقص ذلك، و ايطاليو  ومصر  قد اختو الفقه  مع  7د أ  رأي الفقه العر ا، 

اء نوى حققاه الزوجية ال ترتبت نوى رضارها أو رضا  ا ب نوى أ  لوزوج مباشرة زوجته طقنا أو كر
يه، اذ أ قز الرجقع  ذا العقد و وليها  نقد الزواج، الذي ا  كم  رة   إع كم الشر   الزوجة 

د الطوب، و  ع بغر نذر شمقاتاة زوجها ن ا يعتر حق تأديبها، و رني، وإا كا  له ليس ها أ  مت
اية لوزوجة. و بذلك معتد عا: ااكرا خروجا ن  حقه إذالك  يا نوى ايرية اج  تأديبها  ند  أ

اري و  م  م  امها و نوى حق الزوجة  سامة ج بقيقد الشرنية يعااب بقصفه معتديابإطار ااستث
 كرامتها.

   _ عدم ااضرار بصحة الزوجة6
 لكذتعريضها خطر جايم، و ة اجادية ااضرار بصحة الزوجة و م  شأ  العاا ا بد أا يكق    

ظر  اية إبال ق اخعاشرة اج رغم متع الزوج  راط الزوج  توك العااة،   ضعفها أو مرضها أو ا

                                                           

ع اجرمة  -1 ذ اخشكوة  اخؤمر الاابع لأمم اختحدة بشأ  م عقد  ميانق س ومعاموة اخذنبنأثر   أوصى ، و 4336ة اخ
ذا اجا:  فظ لوزوجة كرامتها   د  ولق بتجرماخؤمر بضرورة البحث ن  ضقابط  اب البطراويبد نسوقك الزوج. مشار اليه ن  ،الق

 .14ص  ،4336 ،دار الصفقة ،اوية والققانن القضعيةجرمة الزنا بن الشرارع الام
. م  اانق  العققبا  470اخادة انظر،  - 2 خا  ا
مااوي. 466أنظر، اخادة  - 3  م  اانق  العققبا  ال
 م  اانق  العققبا  الاقياري. 430انظر، اخادة  - 4
 م  اانق  العققبا  الاقري. 133 أنظر، اخادة - 5
. 673أنظر، اخادة  - 6 ا  م  اانق  العققبا  الوب
يب حان -7 مد صبحي، 818ص  ،اخرجع الاابق ،القام اخاص ،القجيز  اانق  العققبا  ،مقد   ،اخرجع الاابق ،دنيا 

مد 403ص  ، أنظر، 366ص ، 4335ة، دار اخطبقنا  اجامعية، طبعة ثاني، القام اخاص ،اانق  العققبا  ،زكي أبق نامر، 
خا ،نبد العزيز سعيد ي، اية  اانق  العققبا  اجزاررياجرارم ا شر والتقزيع، اجزارر، الشركة القط  . 18ص ، 4336ة لو
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عل ا طقي نوى  ذا ايق ي يابب خر غر مشروع، و اخرتب نوى نقد الزواج إا أنه مادام استعما: 
ذا، ااض از: ن  استعما: حقه  يجب نوى الزوج أ  يت ة جإا وجب أ  يتحمل نتيو رار بالزوجة 

، و  اهاسوقكه غر اخشروع حاب اصد  .1ي اصابة الزوجة باخرض أو و
ان من عدم دخول الغير عليهما: 3  _ أن يجامع الزوج زوجته في مكان يأم
ذ  تكق  خوقهما الشرنية صحيحة، و أي أ    ذا ايق بصدد  ا الفرض نتااء: ن  حكم استعما: 

ذا ااستعما: العو ص  نقد الزواج  ل  م  و  ن ضد اضفاء الامشرونية نويه، مشهد م  الغر، 
خاق؟ة م  جرارم اانتداء نوى العرض و م تكييفه كجرم  ا

اية،إ    ه دالته اج في ن اق مبادلتها العجة ككا  برضا صحيح م  الزو و  ذا كانت ظروف الفعل ا ت
ذا ااستعما: يققق الزوجية غر نوى مرأى الغر أو مدانبتها و  رغم أ   احتضاها  الطريق العام، 

يز العقاب  رم لذاته إا أ  مباشرته هذ الكيفية تؤدي انتهاك حققق أخرى أجدر بالرناية، ما 
ل بايياء ذلك أنه اد م نوى مرأى عل  الفا خقت نويه بقصفه  نه يعتر  اس،  خاق م  ال ضيا  ا

ا  اية نو رم الفعل اخلل بايياء 2العامة مارسة يق اخعاشرة اج هدف اخشرع م   ة ق ماي. 
اس اد الشعقر العام بايياء، و  اية نوى مرأى م  ال ذ ايالة يكق  الزوج ممارسة العااة اج  

ل بايياء. أما خدش ايياء العام ما يقج عل  عوه بانتبار جرمة  كا  الفعل اد   اإذب العقاب ن  
اية، و صدر   ه دالته اج في ن إنه عوه تعبرا ن  ناطفة أو شعقر مقبق: اجتمانظروف ت يا 

د تقديعها له يظة سفر.يتجرد م  صفة ااخا: بايياء، و  ا ن  مثا: ذلك تقبيل الزوج لزوجته نو
ثر نوى ذ ال    ل ها نفس ا اري،  عااة الزوجية ال كا  ها أثر  الشق اخقضقني لوقانق  اج

 شقه اإجراري؟
 الفصل الثاني

ائي   أثر العاقة الزوجية في تطبيق القواعد اإجرائية للقانون الج
 :وتقسيمتمهيد 

ا  الفصل الاابق مفهقم الققاند اخقضقنية    ارياد بي زوجية نوى توك أثر العااة الو  لوقانق  اج
مقن ا أ  الققاند اخقضقنية تعن  قاء م  حيث لعقاب ساة الققاند ال تتعوق بالتجرم و الققاند، ونر

                                                           

يق مس الدي  -1  .451ص  ،اخرجع الاابق ،أشرف تق
 .066ص  ،القام اخاص، اابقاخرجع ال ،زكي أبق نامر. اانق  العققبا  مد -2
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اصر  بيا  أركا  اجرارم و  في وحقها م  أسباب تشديد أو ما يديد نققبا  اجرارم و كل رك  و ن
 ولية أو مقانع نقاب.ما يعرضها م  أسباب إباحة أو مقانع ماؤ و 

ا أ  نبن أو ا مفهقم و     در ب ث أثر العااة الزوجية نوى الققاند اإجرارية  ابل أ  نتطرق إ 
الققاند اإجرارية تعن توك ال ظم كيفية وشكل إجالققاند اإجرارية،  راءا  ققاند الشكوية ال ت

اري ي يقرر جرمة ارتكبت لوقصق: إ حكم اضارديد الاوطا  اخلتصة ها بصدد و  ةالدنقى اج
في حق الدولة  تقايع العقاب أو  إنزا: التدابر ااحرازية باجا  .1أو ي

ي القجه اآخر لوشرنية و     ي ال تكفل الشرنية اإجرارية ال  كما االققاند اإجرارية  ارية،  ج
كذلك   ا أنه   ا جرمة و  ص   يها القضاء با نققبة إا ب ارية يفصل  زا: نققبة بغر خصقمة ج

الفتها  حالة سكق  إ أ  تأي الققاند اإجرارية  الققاند اخقضقنية تظل رغم  العققبة باجا ، 
قوها م  حالة الاكق  إ حالة ايركة  .2ت

سقاء ورد   قمها الاابقمفهاإجرارية ا يؤثر نوى طبيعتها و م  اجدير بالذكر أ  مقضع الققاند و    
ارية. تقي نوى اقاند مقضقنية ج   اانق  إجراري أو ورد   اانق  

اك ا    إجرارية مثل الققاند اختعوقة بتقادم الدنقى قاند ذا  طبيعة مزدوجة مقضقنية و كما أ  
ارية،  ا، و اج ظر إ أثر ظر إ أثر آخر الك  بو  ق ندم تقايع العقاب نوى اجاهي مقضقنية بال ل

بتا تتعوق اقاند التقادم باخاحقها و  ارية   ةق استحالة ماحقة اجا نظرا لاققط الدنقى اج
ارية، احية م  الققاند الشكويةو  بإجراءا  الدنقى اج ذ ال  .3م  م تعتر م  

ا أثر العااة الزوجية نوى الققاند اإجرارية باخفهقم س إذا نظرنا إو     إن د أ  توك ال الذكر، 
ريك الدنقى اج ا القاضح نوى الققاند اإجرارية سقاء يظة  اء سر إجراءاها، ارية أو أثالعااة ها أثر

ا ح  هايها وح صدور حكم با   اري. و أثر فيذ ايكم اج ذ ح ي مرحوة ت ث  ا  تاى ل
ا أ  نقام ال در ب يه أثر العااآثار اختعددة  او:  و:  نت اة فصل الثا إ مبحثن  اخبحث ا

                                                           

رة والكتاب اجامعي ،شرح اانق  اإجراءا  اجزارية ،حانيب أنظر،  -1 هضة الع، طبعة مطبعة جامعة القا الطبعة  ،ربيةدار ال
مد سامة، 44ص  ،4333 ،الثانية  .48ص ،اخرجع الاابق، مأمق  

تحي سرورأنظر،  - 2 هضة العربيةدا ،اادسةالطبعة ال ،القام العام ،القسيط  اانق  العققبا  ،أمد   5. ص 4335 ،ر ال
 .0ص و 
ارية ،قزية نبد الاتار أنظر، -3 رة ،شرح اانق  اإجراءا  اج هضة العربية، طبعة مطبعة القا  .3ص ،4336 ،دار ال
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ارية، و  الزوجية ثر العااة الزوجية  اإثبا نوى إجراءا  الدنقى اج صصه  وكذلك  اخبحث الثا 
اري. نوى  ايكم اج

 المبحث اأول
ائية  أثر العاقة الزوجية على إجراءات الدعوى الج

ريك الدنقى ا    اذ أي إجراء م  إجراءا  التحقيق أو احاكمةإ   ارية يتم با شهادة  كاماع  ج
د أو ضبط و  ا م  اإجراءا .  إحضار متهم أو إجراءشا ة أو تكوي متهم بايضقر وغر معاي

تو ن  استعماها، حيث أ  استعما: الدنقى و  ارية  ريك له معى نام يريك الدنقى اج شمل 
يهامباشرهالدنقى و   .1ا بعد التحريك ح القصق: إ حكم با  

ا سوطة اهام، إا     يابة العامة بانتبار تص به ال ارية نمل م  أنما: ااهام  تحريك الدنقى اج
ة نوى تقدم شكقى م  اجن ارية  أحقا: معي ريك الدنقى اج ر ن أ  اخشرع نوق  ويه رغم تقا

هاشروط اخاأركا  اجرمة و  ارية ن  .2ؤولية اج
ق أثر ذو شقن و  ارية   ث أثر العااة الزوجية نوى إجراءا  الدنقى اج

ارية. الشق اأول: ريك الدنقى اج  يتعوق بأثر العااة الزوجية  نطاق ايقد 
ارية. الشق الثاني:  يتعوق بأثر العااة الزوجية نوى سر إجراءا  الدنقى اج

اوله و  ت   اخطوبن التالين ذا ما س
 المطلب اأول

ائية   أثر العاقة الزوجية في نطاق قيود تحريك الدعوى الج
فيذ لك  الدولة ا تاتطيع أ  توجأ إ التشأ حق الدولة  نقاب مرتكبها، و بقاقع اجرمة ي   

ا  اخطالبة بالعققبة سيوتهتتمثل و ضاء ليؤكد ها حقها  العقاب، و اخباشر إذ ا بد م  االتجاء إ الق
ارية ، و أمام  ي الشلص اإجراري الررياي الذي وكوت إليه القضاء   الدنقى اج يابة العامة  ال

 .3الدولة صاحية مباشرة ااتضاء حقها  العقاب

                                                           

ارية ،قزية نبد الاتار - 1  .13ص  الاابق، اخرجع، شرح اانق  اإجراءا  اج
اريةشرح اان ،بيل مدحت سامنأنظر،  - 2 ة اجامعية ،الطبعة الرابعة ،ق  اإجراءا  اج ا.و  444ص  ،36/38 ،دار الثقا  ما بعد
وافته ،حق الدولة  العقاب، نبد الفتاح الصيفي أنظر، -3 دريةا ،دار اهدى لومطبقنا  ،ااتضاؤ ،نشأته و  ،4336 ،إسك

ا.و  418ص   ما بعد
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ريكها طبقا خا تراو     اع ن   ارية أو اامت ريك الدنقى اج يابة العامة مطوق اجرمة   هي  ،لو
ا، و  ة نويها دو  غر مي طاق اا ذا ال از: اجن او  التأديبيةحاكما  اإدارية و ا يقيد حريتها    ت

از: ن  انويه ن  حققاه و  . بيد أها ا موك الت ت نويها، لدنقى  أي مرحوة كانصفحه ن  اجا
ذو  إ   ة أو كتابة،  ها أو وند  بذلك سقاء شفا ازلت ن ا أيا كانت أسبإذا ت از: ا يقيد  .1ابها الت

يابة العامة يق الدولة  العقاب نوى إرادة و     يها ااتضاء ال ارية يتقا  ثمة حاا  استث مع ذلك 
يابة م ذا ايق و الغر، إ  شاء أجاز لو ها وبن مباشر باشرة إجراءا  ااتضاء  ذ إ  م يشاء حا: بي ة 

م القيقد اإجرارية ال تعد نقبة اانقنية نص نويها اخشرع  بعض اجرارذا ما يعرف ب، و 2اإجراءا 
ا ريك الدنقى اج يابة العامة   ا، يرتب نويها تقييد سوطة ال ذ رييكمة ارتآ ة إا بعد إزالة 

ذ القيقد  الشكقى و   اإذ .الطوب و العقبة، وتتمثل 
ارية  هذ القيقد طبيعة إجرارية خالصة، إذاو     ريك الدنقى اج  يرتب نوىو أها نقبا  تعرض 

ظام القيد القضاء بعدم ابق: الدنقى. و ريكها الدنقى ابل إزالة ا ذ القيقد بال قز لعام، تتعوق  ا 
اكمته. و  ها ويقبل  از: ن بق: يتعن نوى احكمة أ  تقضي م  توقاء نفاها بعدم الومتهم أ  يت

ي ال كانت نويها، و الدنقى  أي حالة   ع بذلك نوى الرغم م  أها  يابة العامة أ  تد نوى ال
يابة 3أاامت الدنقى م ارتفع القيد خبتقدم الشكقى أو الطوب أو صدور اإذ خ اسرد  ال  .

ارية، و العامة سوط ريك الدنقى اج رمة م ق ها التصرف  الدنقى كما لق كانت بصدد جتها  
ا توتزميضع الق يها نوى سوطتها ايد،  ما تكق  ها الاوطة إبتحريكها حن يرتفع القيد و  انق  

ريكها  .4التقديرية  
ثر  نطاق ايد و     ذا ا ا نبحث  إن ارية،  ريك الدنقى اج  أثر العااة الزوجية  نطاق ايقد 

صرا يها، أو توك ال تقع ب الشكقى ا سيما  اجرارم ال تعد رابطة الزوجية ن زواج. ن اازما 
ابة لقيد الشكقى له نطاق شلو  زمن،  طاق مقضقني ونطاقنصي و نرى أ  أثر العااة الزوجية بال
ه  الفروع التالية و  بي  ذا ما س

                                                           

د هاء رزيقي نوي ،668رام  4نقنية، جالقامقنة الققاند  ،70/76/4384نقض  -1  660اخرجع الاابق  ،مشار إليه ن
 .663و
 .613ص  ع،اخرج، نفس حق الدولة  العقاب، نبد الفتاح الصيفي- 2
يب حان - 3 ارية ،مقد   .448ص  ،اخرجع الاابق، شرح اانق  اإجراءا  اج
 .663ص  ،اخرجعنفس  ،هاء رزيقي نوي -4



128 

 

 الفرع اأول
طاق الشخصي أثر العاقة الزوجية في قيد الشكوى:   ال

ريك  1ءا  اجزارريم  اانق  اإجرا 5نصت اخادة     نوى أ  الشكقى تعتر م  القيقد القاردة نوى 
يابة العامة،  ارية م  طرف ال ا اانق  العققبا  اجزارري ن وذلك الدنقى اج وى اجرارم ال حدد

ا م  اياا  ال نص . و 833،800،808،883،853،887، 865سبيل ايصر  اخقاد   غر
 وى سبيل ايصر.نويها اانق  العققبا  ن

ها بأها   إجراء يبا 2م تضع أغوب التشريعا  تعريفا لوشكقى نوى نكس الفقهو     شر م  حيث نر
ق اجن نويه و  ريك الدنقى العمق شلص معن  ة   ددة يعر ها ن  إرادته الصر ية م جرارم 
انوها، و  ها تقصا خعاابة  ة اد نومت م تك  الاوطا  العام تتضم  الشكقى باغا ن  اجرمة إذان

 ها .
دد اخشرع اجزارريمو     ا أو كتابيا بالتا مك  أ  تقدم شفهيطريقة تقدم الشكقى أو شكوها، و   

يابة العامة دمت ها ب نوى اجهة ال اأو إ ضابط الشرطة القضارية، و  لقاضي التحقيق أو ال
ضر رمي مؤرخالشكق   مقاع نويه م  الشاكي.و  ى أ  تدوها  
دد اخشرع اجو     ة لتقدم الدنقى وذلك نكس اخشرع اخصري و م  ا  الذيزارري مدة معي حدد

ص القانق  نوى غر ذلك.و   يقم نوم اجن نويه باجرمة بثاثة أشهر م  مرتكبها ما م ي
ريك الدنقى و     ذا الصدد ليس كل اجرارم اخعوق  ا   يها نوى رع شما يهم كقى م  العمقمية 

قط جرارم الشكقى م الشكقى ي ما يطوق نويها  جرارال تتأثر بالعااة الزوجية، و  اخضرور، إما 
ابية  ال ر رابطة بن اجا و  ال ابية مييزا ها تن نويه يظة ارتكاب اجرمة، و اجتتطوب تقا امى ال

ر رابطة بن اجا و ن  جرارم الشكقى اخطوقة ال ا  الاب مة القذف و اجن نويه كجر تتطوب تقا
ذ اجرمة تقدم شكقى م  اجن نويه سقاء واعت  اخشرع اخصري اد اشرط    القانق  اخصري، 

صق: و اجر  زواج أو بن ا معهم رابطة أسريةمة بن ا ؤاء م  ا  ذلك نوى . و 3الفروع أو بن غر 

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  اإجراءا  اجزارية واخعد: واختمم. 3/5/4355اخؤرخ   466خ55ا
و ،اانق  اإجراءا  اجزارية ،مأمق  سامة أنظر، -2  .51ص  ،4337 ،دار الفكر العر ،الطبعة ا
 .445ص  ، اخرجع الاابق،نبيل مدحت سامأنظر،  - 3
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قالاب برع شكقى م  اخضرور، و  اخشرع اجزارري الذي م يقيدنكس  ه جعل م  لكجرارم القذ
ها و صفح ا  .1جا يضع حدا لومتابعة اجزاريةبن الضحية مهما كانت الرابطة بي

ذا اخو     ا   ي إ  ما يع ابية، و م  م  ق جرارم الشكقى ال ها توك ال تقام  خص م تطوب با
ر رابت  اجن نويه.طة الزوجية بن اجا و قا

ذا اجرارم و و     د أ  الشكقى   ثر العااة الزوجية  ايد الشكقى  طاق الشلصي  ا: ال  
حقا:، و ا بد أ  تقدم م  الزوج اجن نويه أو الزو  اب ا رجة اجن نويها   الشاكي أو  أ  تتقا

ب التحقق وات تقدم كقى و صفة الزوجية وات تقدم الش الشاكية لق زالت بعد ذلك، حيث 
خر ا  ذا ا يل صفة يز الشكقى م  ايام الزوجية حقيقة أو حكما كما  الطاق الرجعي، حيث أ  

ما الطاق البار  يزيل صفة الزوجية وياقط ايق  إالزوجية بل تبقى اارمة   انقضاء العدة، بي
ر كذل ب أ  تتقا يم  يقدم الشكقىالشكقى، كما  ر بأ  تكق  إرادته حرة غ ك الشروط العامة 

 أ  يكق  متمتعا بكامل الققى العقوية.مكر و 
ا إذا كا  القانق  اد أوجب أ  تقدم الشكقى م  الزوج اجن نويه أو م  الزوجة اجن و     ث  مقام 

إنه اد أجاز تقدمها م  وكيل أيهما، و  ب أ  يكق  نويها  ا و لك   الدنقى ا بقااعة خاصالتقكيل صر
ريكها، و  ا يصوح التقكيل العام لتقدم الشكقى اخراد  أ  تكق  القااعة سابقة نوى صدور التقكيل 

ا اخاص لدى اجن نويه م  الزوجن  .2  لكل وااعة تقدير

م  وكانت الشكقىإذا تعدد اختهمق  و  د تعتر مقدمة ضإها مقدمة م  الزوج أو الزوجة ضد أحد
مالباان، و   .3ذلك بشرط ندم تعدد اجرارم بتعدد

ابة خرتكب الفعل الذي اشرط اخشرع تقدم و     ارية بال ريك الدنقى اج القاندة أ  اخشرع نوق 
زواج ال نص نويها اخشرع اخصري،  شكقى م  اجن نويه دو  غر م  اختهمن كجرمة الاراة بن ا

ريك الدنقى العمقمية  جرمة الاراة بن هذا ا خر جعل م  العااة الزوجية ايد إجراري نوى 
زواج نوى نكس اخشرع الذي جعل تو قضحه ك العااة نذر معفي م  العقاب، و ا  ذا ما س

ثر العااة الزوجية  ايد الشكقى. طاق اخقضقني   ال

                                                           

 م  اانق  العققبا  اجزارري. 633اخادة أنظر،  - 1
ارية ،قزية نبد الاتار -2 ا.و  477ص  ،الاابقاخرجع  ،شرح اانق  اإجراءا  اج  ما بعد
ارية ،قزية نبد الاتار - 3 ا.و  33ص  ، نفس اخرجع،شرح اانق  اإجراءا  اج  ما بعد
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اكمة شريك الزوجة الزانية أو شريكة الزوج إا أنه ناتثن م  القاندة العامة     قز  ا  جرمة الزنا، 
اكمة الشريكة  اجا بتقدم الشكقى ضدما دو  أ  تقدم ضد الزوج الزا أو ضد الزوجة الزانية   
أو الشريك تثر ذا  اانتبارا  ال تطوب اخشرع م  أجوها وجقب التقدم بشكقى م  الزوج اجن 

 .1م  الزوجة اجن نويها نويه أو
ا دو  الزوج و     اكمة شريكة الزوج الزا أو شريك الزوجة الزانية مفرد قز  إذا كا  ا  نوى ذلك 

إ  ذلك مقصقر نوى مركزما كشركاء  اجرمة، أما إذا ا كانا كاما أو أحدم  أو الزوجة الزانين 
إ  الشركاء يصرو  تقدم زوج الشريكة الزانية أو زوجةمتزوجا و    الشريك الزا اجن نويها بشكقى 

خرى،  ظر إ رابطة الزوجية ا ذ ايالة وتصر الز انون أصوين بال اكمتهم   قز  وجة الزانية و
 .2يصر الزوج الزا شريكشريكة و 

 الفرع الثاني
طاق الموضوعي أثر العاقة الزوجية في قيد الشكوى   ال

عن به جرارم الشكقى ال تعد يما     ثر العااة الزوجية  ايد الشكقى  طاق اخقضقني  ص ال
يه صرا ازما  ا أو ن زواج و العااة الزوجية رك يها تقدم  يتطوب القانق ا أو توك ال تقع بن ا

 شكقى م  الزوج اجن نويه أو الزوجة اجن نويها.
طاق اخقضو     ت ال درج  ارية ال مك  لواوي ا ابل طا  اقني كذلك بيا  اإجراءا  اج اذ

ارية ال متقدم الشكقى، و  ا ابل تقدم الشكقىاإجراءا  اج اذ ع ا   ت
 أوا: جرائم الشكوى التي تتأثر بالعاقة الزوجية

ي وما جرمة الزنا ارر ق  اجز اك جرمتن م  جرارم الشكقى ال تتأثر بالعااة الزوجية  القان   
قي لوزوجة و   جرمة اهجر اخع

ص جرمة الزنا  نصت نويها اخادة     ام  اانق  العققبا  كما سبق  883يما  ل  الفص وأ  بي
ها نوى أنه  ... و الاابق حيث نصت الف خرة م اء نوى شك ا تتلذ اإجراءا  إاقرة ا قى الزوج ب

ذا ااخضرور، و   عة .خر يضع حد لكل متابأ  صفح 

                                                           

ارية ،مأمق  سامة - 1  .35ص  ،اخرجع الاابق ،شرح اانق  اإجراءا  اج
ارية شرح اانق  اإجراءا  ،مأمق  سامة -2 ا.و  35ص  ،نفس اخرجع ،اج  ما بعد
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د تعويق الدنقى  جرمة الزنا نوى شكقى أساسه  القانق  الروما القدم، حيث كا  الزوج و    
ه ااصرة نوى أصبحت سوطتزوجته الزانية، م تطقر القضع و  وحد  البداية صاحب ايق أ  يعااب
وومحاكم. ظة نوى اصة جرمة الزنا و الطبيعة اخا ااهام أما القضاء بالعققبة  سرة أموت نوى احا
ع الدنقى العمقمية نوى   1الزوج الزا بشكقى الزوج اجناخشرع تقييد ر

يما  قد سبق و أما  ذ اجرمة  ا إص أركا   عا لوتكرارليها، و أ  تطرا  .2يل إ ذلك م
قي لوز     ريك الدنقى العكذلك نوق اخشرع اجزارري  جرمة اهجر اخع نوى تقدم  مقميةوجة 

ذاشكقى  خرة م  اخادة  الزوجة، و ققبا  وال م  اانق  الع887ما يتضح م  خا: الفقرة ا
و و نصت نوى أنه  ... و  ا ايالتن ا ا تتلذ إجراءا  اختابعة إا ب ذ اخادة  ء نوى الثانية م  

ا بصشكقى الزوج اخروك... . و  ا ما دم إ  الزوج اخروك  قي لوزوجة،  دد ايديث ن  اهجر اخع
ومه بأها نخدة تتجاوز شهري  ن  زوجته مع ، أي أ  الزوج الذي يتلوى نمدا و اصد به اخشرع الزوجة

رك ضد الدنقى العمقمية إا بتقدم شكقى م  طرف الزوجة.حامل و   ذلك لغر سبب جدي ا 
د عزارري اد اصر أثر العااة الزوجية  ايد الشكقى نوى اجرارم ال تما ياحظ أ  اخشرع اجو    

يها، و  ا  نه جعل م  العااالعااة الزوجية رك زواج كجرمة الاراة،  ة ذلك دو  اجرارم ال تقع بن ا
ما جعوه3الزوجية نذر معفي م  العقاب  الاراة ال تقع م  الزوج إضرارا بالزوج اآخر ا مقيدة ، بي

اارب لغاية الدرجة الرابعة  .4برع شكقى  حالة ما إذا مت الاراة بن ا
ريك الدنقى     اك م  التشريعا  م  نوق  جد أ   ما إذا نظرنا إ التشريعا  اخقارنة،  بي

قي لوزوجة، ب قط  جرمة الزنا أو اهجر اخع  لالعمقمية نوى رع شكقى م  الزوج اخضرور ليس 
زواج  ح  جرمة خرىوبعض الاراة ال تقع بن ا  .اجرارم ا

اك بعض الفقه اإسامي 5في الشريعة اإسامية    ايديث يرى أ  الشريعة اإسامية ا  د أ  
دا  اء نوى شكقى م  اجن نويه مات مر ماحقة اجا بالعقاب  جرمة الاراة إا ب يز لق ا

                                                           

 م  اانق  العققبا  اجزارري. 883اخادة أنظر،  - 1
طروحة سابقا -2 ا. 43ص  ،انظر ا  وما بعد
 م  اانق  العققبا . 853اخادة أنظر،  - 3
 م  اانق  العققبا . 853اخادة أنظر،  - 4
ارية  جرمة م  -5 ريك الدنقى اج قهاء الشريعة اإسامية لققاند  إ  تعرضقا إليها ، و الاراة بن الزوجن بصفة خاصةيتعرض 

ظر ن  صفة اجا  ذ اجرمة. بصفة نامة بغض ال كثر تفصيلأأو اجن نويه   ص  ،اخرجع الاابق ،د طهمقد أم ،نظر 
ا.و  836  ما بعد
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ذ اجرمة أ  يكق  اخ  ذلك اصر  ل ااختاس موقكا لوغر، و إ أنه م  ن ذا  حا:  يثبت 
ق اجن نويه  ة إ أ  اخااس  صر ا بد م  وجقد م  يدني موكيته لوما: اخاروق، باإضا الع

ذ اجرمة إ حق اجتمع ا ايديث لبعض الفقه اإسامي يتما. و 1واضح   البية شى مع غذا اا
زواج. ص جرمة الاراة بن ا يما   التشريعا  القضعية 

ة إجرارم الشكقى ال تتأثر بالعااة الزوجية جد التشريع اخصريأما        جرمة، و 2جرمة الزنا إضا
فقة الزوجية ع ال اع ن  د قد نصت اخادة 3اامت د كذلك جرمة الاراة بن الزوجن  م   846، 

اكمة م  يرتكب سراة إضرارا بزوجه أو زوجته أو...إا  قز  اانق  العققبا  اخصري نوى أنه   ا 
اء نوى طوب  د دنقا بذلك  أية حالة كانت نويها، كمانويه، و  اجنب از: ن  لومجن نويه أ  يت

هاري نوى اجا  أي وات شاء . فيذ ايكم ال  أ  له أ  يقا ت
ص اخادة كما أخذ     قنة، حيث ت ققلة اخر شياء اخ اخشرع اخصري بقيد الشكقى  جرمة اختاس ا

شياء نق  العققبا  اخصري نوى أنه   و مكرر م  اا 868 يعتر  حكم الاراة كذلك اختاس ا
ها ضمانا لدي  نويه أو نوى آخر. ققلة القااع م  ر  اخ

ذ ايالة أحكام اخاو  ذا القانق  إذا واع ااختاس إضرارا بغر م  ذكروا  846دة ا تاري   م  
 باخادة اخذكقرة .

قنة إضرارا و     شياء اخر ذ اخادة مفهقم اخلالفة إذا واع اختاس ا تطبيقا يكم الفقرة الثانية م  
قق استقجب تطبيق حكم اخادة اخذكقرة، أي إذا واع اختاس ا 846م  ذكروا  اخادة  لة شياء اخ

رك الدنقى العمقمية إا إذا تقدم  ا  عها ضمانا لدي  نويه أو نوى آخر بن الزوجن،  القااع م  ر
 الزوج اخضرور بشكقى.

سرة نوى     راد ا مقا: اخاصة ال تقع بن أ د أ  القضاء اخصري اد ااس بعض جرارم ا كما 
قد تطوب القضا اشئة ء تقدم شكقى م  اجن نويه لتحريك الدنقى اجالاراة بن الزوجن،  ارية ال

صب و  مانة إذا واعت إضرارا بالزوجن  جرارم ال  .4خيانة ا

                                                           

رة أنظر، -1  .813ص  ،4301 ،دار الفكر العر ،اجزء الثا، العققبة  الفقه اإسامي ،مد أبق ز
 م  اانق  العققبا  اخصري. 600اخادة أنظر،  - 2
 م  اانق  العققبا  اخصري. 638اخادة انظر،  - 3
 .36ص  ،اخرجع الاابق ،شرح اانق  العققبا  ،قزية نبد الاتار -4
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ق أو ما: الزوج لتحقق ذا  و     يقيس القضاء اخصري كذلك نوى الاراة اإتاف القااع إضرارا 
يم  اانق  العققبا ،  846ايكمة م  تقرير القيد اإجراري بشأ  الاراا   اخادة  ظة  و احا

سرة القاحدةوية ال تربط بن اجن نويه و نوى الروابط العار  .1اجا داخل ا
اجزارية نوى أنه  ا  واحاكما م  اانق  اإجراءا   473نصت اخادة  مثا التشريع الكقيو    

اء نوى شكقى م  اج ع الدنقى اجزارية إا ب بعا  جرارم الاراة ان نويه  اجرارم اآتية... ر قز ر
صب و  مانة إذا كا  اجن نويه م  أصق: اجواابتزاز وال رونه أو كا  زوجه... خيانة ا . ا أو 

ارية نوى م   614نفس اخعى نصت نويه اخادة و  م  اانق  اجزاء الكقي   ا تقام الدنقى اج
اء نوى ارتكب سراة أو ابتزاز أو  رونه إا ب نصب أو خيانة أمانة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصقله أو 

ريك الدنقى العمقمية  اجرارم اخذكقرة يابة العامة  صن ا موك ال قا هذي  ال ق  طوب اجن نويه . 
 .2بن الزوجن إا إذا تقدم الزوج اجن نويه شكقى ضد الزوج اجا

ريك الدنقى اخاد نصتكما     قز  ة الثالثة م  اانق  أصق: احاكما  اجزارية العرااي نوى أنه   ا 
اء نوى شكقى م  اجن نويه أو م  يققم مقامه   خ الاراة 8اجرارم اآتية  ... اجزارية إا ب

ها إذا كا  اجو  شياء اختحصوة م مانة أو ااحتيا: أو حيازة ا ه زوجا ن نويااغتصاب أو خيانة ا
رونه و لوج ق ا أو أحد أصقله أو  جقزا نويها اضاريا أو إداريا أو مثقوة  شياء  ذ ا م تك  

 لشلص آخر.
ريبها ندا أمقا: الدولة أذا كانت اجرمة غر مقرنة بظرف مشدد... .1 مقا: أو   خ إتاف ا

إ  العااة الزوجية مثابة ايد إجراري ص  قا هذا ال ريك الدن ق ة  جرمة الاراة قى العمقمينوى 
اجرارم اخذكقرة  اخادة الاابقة الذكر م ارتكبت م  ابل أحد الزوجن ضد اآخر أو م  أحد و 

صق: أو الفروع  .3ا
اء نوى شكقى  554نصت اخادة وكذلك     م  اانق  العققبا  الاقري نوى أنه   ا تاحق إا ب

ص الفريق اختضرر ما ح اخ هقا أو تك  الشكقى مردودة اج ... . 557..قص نويها  اخقاد.م يك  

                                                           

اريةاا ،حا  نام -1  .83ص  ،4334 ،الطبعة الثانية ،اةطبعة نادي القض ،نق  اإجراءا  اج
يم زيد -2 تقح نبد الشاذ  نظر، أ64ص  ،اخرجع الاابق ،  العققبا  اخقار اانق  ،مد إبرا حق: اخااواة  اإجراءا   ،كذلك 

ارية  .437ص   ،4175 ،الرياض ،دراسة مقارنة ،اج
يم زيد -3  .64ص  ،اخرجع، نفس   العققبا  اخقار ق اان ،إبرا
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ريك الدنقى العمقمية  جرمة الاراة بن  557اخادة و  قز  خاصة بالاراة بن الزوجن أي أنه ا 
اء نوى شكقى الزوج اختضرر  .1الزوجن إا ب

قي بن جرمة يتد اخادي و الزوجية  حالة التعدأما ن  أثر العااة     يها طوالتعدد اخع ب القانق  
قق: أ  ذلك التعدد و جرمة ا يتطوب القالشكقى و  يابة العانق  ذلك،  ع ال امة م  اارتباط ا م

صرفخرى ال ليات م  جرارم الشكقى و ريك الدنقى العمقمية بشأ  اجرمة ا إليها آثار  ا ت
 الشكقى كقيد إجراري.

ا قبل تقديم الشكوىث ائية الممكن اتخاذ  انيا: اإجراءات الج
ا ابل تقدم الشكقى،     اذ ا اب وإجراءا اك إجراءا  جزارية ا مك  ا اذ ل أخرى مك  ا

 تقدم الشكقى 
ي     ا ابل تقدم الشكقى  اذ ص اإجراءا  ال ا مك  ا القبض كإجراءات التحقيق يما 

ة خكا  ايادث أو ندب اخراء أو استجقاب اختهم أو تفتيشه وإجراء ماع الشهقد و نوى اختهم  معاي
ع الدنق و غر ذلك م  إجراءا  التحقيق، و أو حباه احتياطيا أ ع ر ع إجراء التحقيق امت ى إذا امت

 . ذلك كتتم مباشرته ابل تقدم الشكقى، و باطا أي إجراء  ويقعمباشرة إ احكمة م  باب أو
تج ن  إجراء التحقيق الباطل و  يبطل ما  .باطل مثوه   ما بن نوى الباطليبطل ما يرتب نويه ي

يبطل القبض و  مثا إذا م القبض نوى اختهم تفتيش ب نويه م  يبطل ما يرتابل تقدم الشكقى 
ه التفتيش م  دليل أو م  جرمة نرضية،و  إذا احق لذلك و لااستجقاب اويبطل  يبطل ما اد يافر ن

ذا ايكم. ذ اإجراءا  الباطوة بطل   صدر حكم بن نوى أي م  
اخعمق: به أ      ريك الدنقى العمقمية نوى شكقى،  يها  رمة يتقا  يما يتعوق بالتوبس  أما 

إذا ادمت الشكقى استمر  اخ اذ ميع اإجراءا  الازمة  رك ا م  تقدأما إذا م .تابعةالدنقى 
ا الشكقى و  ه وة، يعن أنكانت باطقز ااستمرار  توك اإجراءا  وإا وضع اجن نويه حدا ها 

يها مقيد بتقدم شكقى م  الزوج اقز  اجرمة اختوبس ها و  ريك الدنقى العمقمية  خضرور رغم أ  
رى بعض إجراءا  التحقيق بشرط أا مس بشلص اختهم  حري ه. ته أو  حإا أنه  رمة ماك
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ة خكا  القااعة وماع الشهق  يصح ريز أدوا  و د إجراء اخعاي رمة اختوبس ها، أدلة اجوانتداب اخراء و
ز: اختهم لضبط أدلة ثبق  اجرمة ز: غر م  .1وكذلك تفتيش م

ا ابل تقدم الشكقى سقاء كانت اجرمة متوب    اذ غر متوبس ها س ها أمأما اإجراءا  ال مك  ا
استدا: اققم ها ضباط الشرطة القضارية. و التحري ال يهي إجراءا  ااستدا: أو البحث و 

ولية الاابقة نوى  مقنة اإجراءا  ا صرف إ  إ التحري  ال هدفريك الدنقى العمقمية، و ي
ية و ن  اجرمة و   ها توقيماصر الازمة لتحقيق القااعة و لعاالتثبت م  واقنها ومع اخعوقما  الكا
ا  الازمة، و الباغا  و  حيث أ  إجراءا  ااستدا: ا تعتر م  إجراءا  الشكاوى وإجراءا  اخعاي

ي م  اإ ارية بل  ولية ال مهد ها و اخصقمة اج ك م  شكقى أو ري ا ترد نويها ايقدجراءا  ا
اإذ  أو طوب، و  قز إجراء  .2ابل تقدم شكقى م  م 

ا  اجرمة اختوبس ها، إا أنه ياتثى     اذ قز ا ورغم أ  القاندة أ  ميع إجراءا  ااستدا: 
اذ أي إجراء بشأها و لعدم إثارة الفضيحة،  وذلكم  توك القاندة جرمة الزنا  قز ا ق كا  م  لا 

 .3وج اجن نويهإجراءا  مع ااستداا  ابل تقدم الشكقى م  الز 
قيق أو استدا: ابل شريك الزوجة الزانية أو ابل و     اذ أي إجراء  قز ا الراجح كذلك أنه ا 

اب  شريكة الزوج الزا إا بعد تقدم الشكقى م  الزوج اجن نويه أو م  الزوجة اجن نويها 
حقا:،   أي إجراء م  شأنه إثارة الفضيحة ال أراد اخ اا  .4شرع سر
 الفرع الثالث

ي أثر العاقة الزوجية في قيد الشكوى  طاق الزم  ال
طاق الزمن     ذا الصدد وات تقدم الشكقى و يقصد بال ها الشكقى، ب أ  تقدم خااخدة ال  
ية ال تؤثر  ايق  تقدم الشكقى و   العقامل الزم

ابية ال تتأ    يها أشرنا إليها سوفا  والثر بالعااة الزوجية في جرارم الشكقى ال ر  ب أ  تتقا
ر صفة  أ وات واقع اجرمة، و واجا يه صفة الزوجية بقيام رابطة الزوجية بيم اجن نو ياتمر تقا

ا ابل تقدم الشكقى ا تقبل  الزوج الذي يطوق زوجته الزانية طااا بار الزوجية إ أ  تقدم الشكقى، 
                                                           

ارية ،مأمق  سامة -1 ا.و 07ص  ،اخرجع الاابق ،اانق  اإجراءا  اج  ما بعد
ارية ،قزية نبد الاتار - 2  .473ص  ،اخرجع الاابق ،شرح اانق  اإجراءا  اج
 .473ص  ، شرح اانق  اإجراءا  اجزارية، نفس اخرجع،قزية نبد الاتار -3
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إ  طااه ا ياقط الشكقى، بل تاتمر دنقى شكقا   حن أنه إذا طوقها بعد تقدم الشكقى 
 .1زنا الزوجة اارمة رغم طااهما

ص     يما  جد أ  اخش المدةأما  ب أ  تقدم خاها الشكقى  دال  د مدة رع اجزارري م 
ة و  سرة و ك ارتتركها  يد الشاكي، و رما يرجع الابب  ذلمعي ذ اجرارم با خقف م  اباط 

ة لكي يقا تاج اجن نويه مدة معي يث  ريك الدنقىتفككها  مصوحته  و  ز  بن مصوحته  
ظة نوى نااته الزوجي إذا باشر الزوج اختضرر حية، و احا اته بالتا اد تطق: توك اخدة أو تقصر 

هذا دليل نوى أنه اد سرة، أما إذا طوق الزوج زوجته أو طوبت  الزوجية بصقرة نادية  رجح مصوحة ا
ريك الدنقى العمقمية، لك   هذا يعن أنه اد رجح مصوحته   الزوجة اختضررة التطويق م  زوجها 

ذ ايالة ا بد أ  يكق  ذلك ابل ايكم بالطاق كما سبق الذكر.  إذا ادم الشكقى  
ديد نرى أنه كا  نوى اخشرع اجزارر و     ة ا تكق  طقيوة،   ترك اخدة بدو   دد مدة معي ي أ  

، كما أ   يؤدي إ الراخي  تقدم الشكقى ما اد يفتح الباب لومااومة م  اجن نويه لوجا
يشكك دلة إ  وجد  اقها التدليوية، و ا ويفقدالراخي اد يضيع أدلة اإثبا  الازمة لوتحقيق 

 جرمة.احكمة  ثبق  ا
ها التشريع اخ    ة لتقدم الشكقى م اك تشريعا  أخرى اد حدد  مدة معي والذي ، صريإا أ  

ا خرة بققله   و م  اانق  اإجراءا  اجزا 8ذلك  اخادة بثاثة أشهر و  حدد قرها ا  تقبل ارية  
ص القان مرتكبهايقم نوم اجن نويه باجرمة و  الشكقى بعد ثاثة أشهر م   ق  نوى غر ذلك .ما م ي

ا اد يؤدي و     ا نوى اخشرع اخصري طق: توك اخدة   الراخي  تقدم الشكقى كما او يعاب 
ا اقهاإ تضييع أدلة اإثبا  الازمة لوتحقيق   ااستدالية. ويفقد

قو     يه حااب مدة الثاثة أشهر  ابة لوقات الذي يبدأ  مرتكبها، اجرمة و ن نويه بوات نوم اج بال
ا يكفي ق نوم اجن نويه اليقين بقاقع اجرمة،   عوم اجن نويه الذي تبدأ به مدة الثاثة أشهر 
ر العوم الذي تبدأ به توك اخدة،  حن أ  نوم اجن نويه مرتكب اجرمة يكفي  شكه بقاقنها لتقا

ذا انتهت إوتتق سوطا  البحث والتحقيق تققية أدلة الثبق ، و الشك اخبن نوى أسباب معققلة  يه
ريك الدنقى بشأ  ام الشكقى سقط ايق  تقدمها و مدة الثاثة أشهر دو  تقد جرمة استحا: 

 الاابقة نوى الشكقى.
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ية أما ن      رارم الشكقى الالعوامل الزم  تتأثر ال تؤثر  ايق  تقدم الشكقى خاصة 
توك اجرمة اد يتأثر ايق  تقدم الشكقى بشأها ناوة نبالعااة الزوجية و  وى ديدا جرمة الزنا، 

ين ما   ما سبق نوى نامون زم
إذا ما ثبت أ  الزوج نوم بزنا زوجته 4 قدم بعد م أراد أ  ي ورضي بهخ رضاء الزوج مقدما بالزنا  

إ  ب ا،  بق  إ أ  الرضاء الاابق بالزنا ياقط  1عض الفقهاءذلك شكقى لتحريك دنقى زنا ضد يذ
ة اخررا مة زوجته ن  سوقك سبق أ  رضيه. و ايق  تقدم الزوج شكقا حاك ااجتمانية  رغم وجا

ا  د له م  القانق ، و هذا اا ع الزوج م  تقدمإا أنه ا س ويس  نصقص القانق  ما م  م  م 
 م سبق رضاره بالزنا. الشكقى ضد زوجته رغ

مر، ح ا تت    ذا ا ام  اك تدخل تشريعي  حا  أ  يكق   ا نرى أنه م  ا ص  جرمة حلك
صقص اياليةو  إ التحريض ، و ةح ا يتحق: الرضاء الاابق بالزنا إ ماية اانقنية لودنار الزنا بال

ا أسرة وا خنا يهدم كياالرضاء بالز  .الدنارة م  طرف الزوج لزوجتهنوى الفاق و  سرة  صقصية   ا
ابة و  سرية ال انتد ها الشارع  تقرير لقيد الشكقى بال تفي اانتبارا  ا م  رمة الزنا، و جبالتا 

ابة جرمة الزنا  حالة سبق  ريك الدنقى العمقمية بال يابة العامة سوطتها   م يتعن اسرداد ال
دم الشكقى وية  ايق  تقزوجه اآخر، ا سيما أ  سبق الرضاء بالزنا ياقط ارضاء الزوج بزنا 

وية الشكقى  تقدير اانتبارا   .ا يبيح اجرمةو  قد أ يابة العامة مقام م   كا  لزاما أ  تققم ال
ريك دنقى ريكها ا سيما و  بن  ا أكثر مخصم ناد: يبغي ايقيقة دارما، و  أهاالزنا أو ندم 

يابة فظها ال  جتمانية.إالعامة مراناة انتبارا  أسرية و  القضايا ال 
ذا العامل ا وجقد هضم  نصقص التشريع اجزارري، 6 خ سبق ارتكاب الزوج اجن نويه جرمة الزنا  

ة  اخادة  د أ  اخشرع اخصري اد نص نويه انتبارا  معي ما  خصري م  اانق  العققبا  ا 608بي
يه  اء نوى دنقى زوجها إا أنه إذا ز الزوج  اخاك  اخقيم  اكمة الزانية إا ب قز  بققله    ا 

 ا تامع دنقا . 600مع زوجته كاخبن  اخادة 
ذ اخادة أ  اخشرع اد انتر أ  سبق ارتكاب الزوج جرمة الزنا ياقط حقه و     يتضح م  خا: نص 

رمة الزنا، و  كقى لتحريك دنقى الزنا نوى تقدم الش نه بز زوجته إذا اامت  قد نا الااذلك  بق 
ويته  تقدم الشكقى  سرية ال ار و أ م  أجوها ايد الشكقى،  ر اخشرعا يعتد بتقدير لانتبارا  ا
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ع دنقى زوجها نويها بابق ارتكابه جو  قد أجاز اخشرع لوزوجة الزانية أ  تد صقص ر م  م  مة الزنا اخ
 .1م  اانق  العققبا  600نويها  اخادة 

ما ا ياتو     ع بابق ارتكاب الزنا مقرر لوزوجة الزانية ال سبق أنزنا زوجها، بي ه الزوج الزا فالد يد م
وية تقدمالذي سبق و  رة ب أ  زنت زوجته رغم أ  اانتبارا  ال تاقط أ ابة لوزوج الشكقى متقا ال

 لزوجة.او 
ما أ  سبق ارتكاب الزوج لوزنا ياقط حقه  تقدم شكقى م  زوجته ال ارتكبت جرمة الزنا، و    

ذ ايالة ح ا تتحص   ريك دنقى الزنا   يابة العامة حقها   طقي أ  تارد ال نرى أنه م  اخ
عجرمة الزنا بابق ارتكاب الزوج لوزنا، كما أ  م  سبق له أ  ارتكب  س  م ه م  تقدم الزنا اد ا 

ا  نويه نرضه. اس  انت نويه أنراض ال  الشكقى بأي جزاء   م  
ب أ  نذكر أنه م  الضروري أ  يتم تقدم الشكقى و     طاق الزمن لقيد الشكقى  ا لو اول  ختام ت

اة اجن  ا يقرث.نويه   ايق  الشكقى شلصي و  ابل و
إذا تق الزوج اختهم ابل تقدم الشكقى م  الزوج اجن نويه سقط ايق  تقدم كذلك ايا: و    

يت  في جرمة الزنا مثا إذا تق الزوج اختهم بالزنا أو تق الزنا ابل تقدم ب الزوجة اختهمةالشكقى. 
قضي  ارية ت اة اختهم بالشكقى م  الزوج اجن نويه سقط ايق  تقدم الشكقى   الدنقى اج ق

اة اختهم  وإذا، 2م  اانق  اإجراءا  اجزارية اجزارري 5نما باخادة  انقضت الدنقى العمقمية بق
مقا . اكمة ا ا،   القانق  ا يعرف  ريكها م  باب أو سقاء بشكقى أو غر  انقضى ايق  

ا: الققاند اإجرارية لوق     ريك الدمتد أثر العااة الزوجية   اري، بداية م   نقى لعمقمية انق  اج
يها.  وح خا: سر اجراءاها وح صدور حكم 

 المطلب الثاني
ائية  أثر العاقة الزوجية خال سير الدعوى الج

ريكها خ كما سبق     ارية أو ندم  ريك الدنقى اج ام  إمكانية  إذا كا  لوعااة الزوجية أثر 
إ  أثر توك العااة متد و  نطاق جرارم الشالذكرخ ا سيما  اءكقى،  اءا  الدنقى سر إجر  عا: أث

                                                           

ا.و  31ص  ،اخرجع الاابق ،اانق  اإجراءا  اجزارية ،مأمق  سامة -1  ما بعد
مر رام  5أنظر اخادة  - 2  4355يقنيق  3اخؤرخ   466-55واخعد: لأمر رام  6746يقنيق  68اخؤرخ  76-46اخعدلة بأ

اة اختهم.واختضم  اانق  اإجراءا  اجزارية. مع اإشارة إ أ  تعديل اخادة م م  س انقضاء الدنقى العمقمية بابب و



139 

 

ارية، و  حاو: اج ذا ما س يها. و ا ح وات صدور حكم  ذلك سقاء  جرارم الشكقى أو  غر
 تقضيحه م  خا: الفرنن التالين 

 الفرع اأول
ائية في   جرائم الشكوى أثر العاقة الزوجية خال سير الدعوى الج

ارية بتقدم شكقى     ريك الدنقى اج يابة العامة   اري حرية ال  بعض اجرارم  اد ايد اخشرع اج
قيكجرمة الزنا و  زواج. و  اهجر اخع قلوزوجة والاراة بن ا ا  اآي  ك  التااؤ: الذي يطرح نفاه 

ق لوزوج اختضرر و  ارية؟التا يؤدي إ وا سر الدنقى االذي ادم الشكقى أ  ياحبها وبل   ج
ارية  جرارم الشكقى الاابقة الذكر، يتعن و     لكي نقضح أثر العااة الزوجية نوى سر الدنقى اج

  ثانياو التعرف أوا  نوى مدى إارار التشريعا  اخقارنة يق الزوج اجن نويه  سحب الشكقى، 
حكام العامة هذا ايق   ا

ي عليه في سحب الشكوى:أوا  : موقف التشريعات المقارنة من إقرار حق الزوج المج
ذا الصدد إ  تشريعا      ي التشريعا  اخقارنة   ذا ايق لوزو تقا مك  تص ج اجن نويه، ر 
 . تشريعا  أخرى تقرو 

ذا ايق الشريعة اإسامية، اذ    ايدود جرارم  ن نويه م تقر لومجم  التشريعا  ال م تقر 
ارية نظرا لتعويها الزنا و  ُما ، و الاراةأ ايق  وا الدنقى اج ق اه تعا  إ  تعوق ها حققها 

ق الغالب. و  إ  حق اه  ها لواوطا  حق لكل العبد  م  اختفق نويه  جرارم ايدود أ  اإباغ ن
إ  شاء وه إلزام نويه بذلك  ودو رتكب نويها اجرمة، ماوم أو ماومة يقيم نوى إاويم الدولة ال ا

ها لواوطا  نم يبوغ، و  وإ  شاءأبوغ  لرسق: ما بقق: اإ  حبذ  الشريعة الغراء ندم اإباغ ن
. إا أنه م أبوغ ن  1سوم    م  سر أخا اخاوم  الدنيا سر اه يقم القيامة صوى اه نويه و 

ارية، و لاجرارم ايدود إ ا ركت الدنقى اج مر م يعد لومجن نويه أو القاضي أو لق اوطا  
ارية.  نفاه أي حق إزاء وا استمرار الدنقى اج

ح و     أ  الشريعة اإسامية م م  إسقاط ايد بعد  الاراة ايقلوزوج اجن نويه  حد الزنا و نويه 
ارية.  ريك الدنقى اج
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، القضعية ال م تقر كذلك لوزوج اجن نويه ايق  سحب الشكقى التشريع اليمن أما التشريعا    
از:  34صت اخادة حيث م  اانق  اإجراءا  اجزارية اليمن نوى أنه    خ  ادم الشكقى ايق أ  يت

ص ا موك الزوج اجن نويه  الا قا هذا ال ها  أي وات إا  جرارم ايدود . و اة أو الزنا ر ن
از: ن  الشكقى الاابق تقدمها ضد الزوج الزا أو الاارق بانتبارما م  جرارم ايدود.  ايق  الت

ارية باحبه لوشا يقر اخشرع الاعقدي حق الزوج اجن نويه  وا  كما    كقى، الدنقى اج
ا ما سبو  حكام الشريعة اإسامية لذا يصدق   امية.ق ذكر  الشريعة اإسذلك نظرا لتطبيقه 

اك      قد كالتتقر لوزوج اجن نويه ايق  سحب الشكقى وضعية تشريعا إا أ   شريع اجزارري، 
قضي الدنقى العم 5اخادة  تنص قمية  حالة سحب م  اانق  اإجراءا  اجزارية نوى أنه   ت

ذ شرطا ازما لومتابعة .   الشكقى إذا كانت 
يها  م و     ذ اخادة يتضح أ  اخشرع اجزارري أجاز لومجن نويه  اجرارم ال تطوب  خا: نص 

اب انقضاء الدنقى جعل م  سحب الشكقى سببا م  أسبالقانق  تقدم شكقى أ  ياحبها، و 
قي لوالعمقمية. و  ريك الدنقى العمقمية  جرمة اهجر اخع وجة ز بانتبار أ  اخشرع اجزارري اد ايد 
قز له أ  ياحب توك الش وجرمة الزنا إنه  قا لومادة الاابقة كقى طببرع شكقى م  الزوج اختضرر، 
قضي الدنقى العمقمية.الذكر و   بالتا ت

وقا ايام رابطة زوجية بنثر العااة الزوجية  استمرار و ا يظهر أو      سر الدنقى العمقمية، 
ع الشكقى، خا مح اخشرع لومجالزنا و  نويه  جرمةقاجن اجاني قي لوزوجة وات ر ن نويه اهجر اخع

ا اخشرع رجح م ه ريك الدنقى العمقمية،  سرة نوى اخصوحةباحب الشكقى بعد   العامة. صوحة ا
ما يوي   خ  ادم الشكقى... نوىاخصري نصت اخادة العاشرة م  اانق  اإجراءا  اجزارية  كما   

ققى حكم هاري و از: ن  الشكقى  أي وات إ أ  يصدر  الدنأ  يت ارية  ضي الدنقىت اج
از: . و  زواج كذوج اجن نويه  جرمة الزنا و ا يتضح أ  اخشرع اخصري أار لوز بالت لك الاراة بن ا

از: ن  الشكقى ال ادمها، و  أ  ارية.يت قضي الدنقى اج  بذلك ت
ص اخاد وكذلك م  اانق  العققبا  نوى أ    إسقاط ايق ن  الزوج أو الزوجة ياقط  133/6ة ت

 ن  سارر اجرمن . والدنقى الشلصيةدنقى ايق العام 
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ذ او  رمة زنا أحد الزوجن، و تتعوق  م  حق الزوج اجن نويه الذي سبق أ  تقدخادة  م بشكقا نويه 
و م   قا لوفقرة ا ، و اخادة الاابقة الذكر أ  يضد الزوج الزا و ذ از: ن  شكقا    شأ  ذلك مت

ارية ن  الشريك  اجرمة أيضا از: إسقاط الدنقى اج  .1الت
صو     قضي الدنقى الزنا  803/4اخادة  ت  قط ايقويام  اانق  العققبا  العرااي نوى ما يوي   ت

اكمة الزوج ازله ن   اة الزوج الشاكي أو ت لزوج الزا أو برضا الشاكي بالعقدة إ معاشرة ا اخد بق
هابل صدور حكم هاري  الدنقى، و الزا  ازا م اكمة زوجته الزانية ت از: الزوج ن   ن   يعتر ت

 اكمة م  زنا ها .
، كما أ  رضا الزوج     اكمة الزوج الزا از: ن   إ  الزوج اجن نويه موك الت ص  قا هذا ال جن او

ارية، ه ن  استمرار الدنقى اج از: م ارية و  نويه معاشرته لوزوج الزا يعد مثابة ت إسقاط الدنقى اج
ه سققطها ن  الشريك  .2ن  الزوج الزا يرتب ن

ي عليه في  ائية ثانيا: اأحكام العامة لحق الزوج المج  إسقاط الدعوى الج
حكام العامة يق الزوج ا    او: ا اريةت ارية  إسقاط الدنقى اج  جن نويه  إسقاط الدنقى اج

فردةاز: ن  شكقا الاابق تقدمها، و م  خا: الت ن  رغبته  الذي يعن  تعبر اجن نويه بإرادته اخ
ا ضد م  ارتكب اجرمة  اذ اإجراءا  اجزارية أو ندم استمرار ديد 3 ندم ا ، يكق  م  خا: 

از: و ق  صاحب اي از: ووات الت  أخرا آثار شكوه، و الت
ازل:1  _ صاحب الحق في الت
ها و     از: ن ارية مق خ  ادم الشكقى الت ريك الدنقى اج م  يطوب  وك دو  ذا حق طبيعي، 

ا. و  ابة لتقدمشك طوب ندم استمرار ا بال ر فس شروط تقا از: ب وية  اخت ر ا ، هاب أ  تتقا
ا يكفي أ  يكق  و  از: ن  الشكقى،  از: م  القكيل وجب أ  يكق  تقكيوه خاصا بالت ا الت إذا ك
هاقكيل ناما بإجراءا  التقاضي وا الت از: ن  .4يكفي التقكيل اخاص بتقدم الشكقى لومت
قد تقدم الشكقى م  و و  از: م  ادمها،  از: ن  الشكقى أ  يكق  الت لزوج الك  ا يشرط  الت

ع الشكقى، و اختضرر م يبوغ س  ا از: نوية لوتقاضي بعد ر ق له أ  يت    شكقى وليه.بالتا 
                                                           

مد ايشكي أنظر، -1 ار ،الشكقى  القانق  اجزاري ،صري  رد  ،الزرااء ،مكتب اخ  .634ص  ، ب.س. ،ا
 .416ص  ، ب.د. ، ب.س. ،با  العرااياانق  العقق  ،ريكامل الامرا  -2
 .683ص  ،4330 ،الطبعة الثانية ،ققاند العامة لإجراءا  اجزاريةشرح ال ،نبد الرؤوف مهدي أنظر، -3
شأة اخعارف ،اإجراءا  اجزارية ،مد زكي أبق نامرأنظر،  -4 درية ،م ا.و  176ص  ،4331 ،اإسك  ما بعد
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يم  يقدم الشكقى و ذا كا  اخشرع تطإو     ة  إنه ا يشرط وب صفة معي  ي صفة الزوجية، 
ها ت از: ن از: جارز و سحب الشكقى أو الت الت ر توك الصفة،  ية بعد تقدم وجلق زالت صفة الز قا

وق تقدم الزوج اجن نويه بشكقا جاز له أ ها ولق بعد الطاق و الشكقى،  از: ن نتهاء رابطة ا  يت
 .1الزوجية

از: صحيحا و اجن نويهم الذي  ادمقا اذا تعدد إو     ا يعتر الت تجا آلشكقى  ثار  انقضاء م
ارية، إا  از: م  ميع  إذاالدنقى اج طوب تعدد اختهمق  الذي  ت إذام  ادمقا الشكقى. أما صدر الت

حد ابة  از: ن  الشكقى بال إ  الت م،  ازا القانق  تقدم شكقى لتحريك الدنقى ضد م يعد ت
ه، و  ابة لوباان وياتفيدو  م أو   العوة  ذلك أ  اجرمة واحدة سقاء  حالة تقدم الشكقىبال

ها از: ن زواج.  جرمة وليس بطبيعة ايا:  جرمة الزنا ذلك ، و 2حالة الت فيما الاراة بن ا
رغم أ  القانق  ا يتطوب ص هما لذاها إحالة الشريك أو الشريكة  الزنا،  ا م  ا أنه و الشكقى 

ع سر الفضيحة نوى الز  از: الزوج نندم ااستمرار  إثارها و نا و دا إ  ت يها،    شكقا اخقض 
ه شريكها حتما، و زوجته ال ضد قضيزانية ياتفيد م ابة هما معا. و  ت از: كدنقى الزنا بال إ  ت ذلك 

ابة لشري ازا بال ز: الزوجية يعد ت ه توك كته، و الزوجة ن  شكقا ضد زوجها الذي زنا  م تاتفيد م
ابة هما معا. العشيقة و  ارية بال قضي الدنقى اج از: إذا م و ت اكمة شنوىتعويق الت رط ااستمرار  

ا الشرط لتعارضه مع مبدأ وحدة اجرمة يبطل   .3الشريك أو الشريكة  الزنا، 
ازل عن الشكوى:2  _ وقت الت
از: الاحق نوى تقدم الشكقى،    ق الت از: أو الاحب  أحكام الشكقى  ا الت ز: بعد   الت

از: ن  الشكقى إما اابل تقدم الشكقى غر ذي معواقع اجرمة و  ما أجاز الت رر ى،   اخشرع حي
رناية انتبارا  أسرية ارر اخشرع إجازة  مشيا مع ذا  ايكمة ال م  أجوها ارر ايد الشكقى، 
رصة أخرى لومقازنة بن اانتبارا  ال دنته إ ح اجن نويه أو مثوه القانق  از: ن  الشكقى خ  الت

، و لدنق ريك ا سرية  ندم ااستمرار  إجراءا  الدنق ى العمقمية بتقدمه شكقا ى، اانتبارا  ا
قضي  نه ا ت از: ن  الشكقى ابل تقدمها غر ذي أثر  . كما أ  الت قضي دنقا از: ن  شكقا لت يت

                                                           

 .175ص  الاابق، اخرجع،   اجزاريةاإجراءا ،مد زكي أبق نامر -1
ا.و  484ص  ،اخرجع الاابق ،شرح اانق  اإجراءا  اجزارية ،يب حان -2  ما بعد
ا.و  03ص  ،4337 ،مطبعة ااستقا: الكرى ،44الطبعة  ،مبادئ اإجراءا  اجزارية ،رؤوف نبيدأنظر،  - 3  ما بعد
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رك أصا،  يابة العامة وا الدنقى به دنقى م  ريك الدنقى  يرتفع به القيد القارد نوى حرية ال
ارية،   القيد باق حيث م تقدم شكقى تزيوه.  اج

از: ن  الشكقى  أي وات بعد تقدمها إ     يجقز له الت أما إذا ادم الزوج اجن نويه الشكقى 
أ  يصدر  الدنقى حكم هاري. كما أنه مك  أ  يصفح ن  الضحية ح بعد صدور حكم هاري  

وه ه   بي  .كما س
ذا ااصر نوى الشاكي و     از:  اة الشاكي، إذ أ  ايق  الت از: ن  الشكقى بق تهي ايق  الت ي

از:  إذا تق الشاكي سقط حق الغر  الت ه لق  و أو وكيوه مقجب تقكيل خاص بذلك،  كا  وكيا ن
اة اخقكل، و  تهي بق ذا ايق لوقرثة  القكالة ت تقل  از: ذو طابع شلصي  ذلك  . و 1دو  أ  ي الت

ازلقا ن  شكقى مقرثهم، بل تاتمر الدنقى وم   إذا تق الشاكي م يك  لوقرثة أ  يت م ا يقرث، 
اة اجن نويه الذي سبق أ  ادم شكقا  .2رغم و

ازل:_ شكل و 8  آثار الت
از: شكل معن؟ وما   إذا هل لذلك الت از: ن  الشكقى،  ؟ي آكا  لوزوج اجن نويه الت  ثار

ازل:  أ_ شكل الت
يتصقر أ  يكق  كتابة كما يتصقر أ  يكق  شفهيا    از:،  ، واد يصدر 3ا يشرط شكل معن  الت

ة و  از: الصريح، و يعرف بعبارة صر ذ ايالة بالت   اإرادة بعدم الذي يعن به التعبر القاضح ن 
ارية ضد الزوج .  الرغبة  استمرار سر الدنقى اج از: الصر ويشرط اجا ذا الت يح أا يكق   

تج معوقا نوى شرط، إذ ا بد أ  يكق  باتا كي يعتد به   .4آثاروي
ة لومجن نويه متعارضة مع إرادة استمرار سر الدنو     ا  معي يا م  تصر از: ضم ى ق اد ياتفاد الت

ارية ضد اخشكق  حقه. و  از:يعرف اج ذ ايالة بالت قع م  أكثر ما يكق  الضمن، و    ذا ال

                                                           

 .165ص  ،اخرجع الاابق ،نبد الرؤوف مهدي -1
د أ  اخشرع اخصري مثا اد و  - 2 ا  از: ن  الشكقى إ القرثة، إا أن ذ القاندة العامة  ندم انتقا: ايق  الت إذا كانت 

اء نوى توك القاندة، و  يم 47ذلك  نص اخادة أورد استث ص جرمة الزنا بققله   ... و م  اانق  اإجراءا  اجزارية  ق إذا تا 
ا  از: الشاكي  ه أ  يت وكل واحد م  أواد الزوج الشاكي م  الزوج اخشكق م از: إ ورثته، إا  دنقى الزنا  تقل حقه  الت ي
قضي الدنقىن  الشكقى    .وت

ة ،رؤوف نبيد -3 مقا:. الطبعة الثام شلاص وا  .06ص  ،4336 ،دار الفكر العر ،جرارم اانتداء نوى ا
يم زيد -4  .83ص  ،اخرجع الاابق ،العققبا  اخقار  اانق ، إبرا
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از:  جرمة الزن عا: الزوج الشاكي ال يظها، و الت ذ ايالة م  أ از: الضمن   تج الت يها  ريات
ة زوجته و   .1اوز ن  جرمتهااصد الزوج ماا

ا  اجن نويه ن  إو     از: أ  تفصح تصر خر م  الت قع ا ادة ااطعة  ندم ر يتعن كي يعتد هذا ال
ارية ضد الزوج اج ، و استمرار سر الدنقى اج حق ماألة مقضقنية اا ذا ال  تقدير حصقله نوى 

كمة اخقضقع قض اخصرية بققها    إ  ادناء . و 2اانقنية ترك لتقدير  كمة ال ه  ق ما نر  ن
از: م ا م  واارع ذكرها، و الزوجة حصق: الت صأ  الزوج ضم ذ القاارع و    دلة ايل القاضي م  

يه  از: ا سوطا  نويه  ا تد: مثا إاامة الزوج دنقى طانة نوى زوجته الزانية 3ندم حصق: الت  .
ازله الصوح نوى  إ  مل الزوجة الاحق ن  دنقى الزنا، و وت ا نوى نوى الزنا ليس دليكذلك ايا: 

 .4اد يكق  مرة لوزنارضاء زوجها معاشرها   ذلك ايمل الصوح و 
ازل عن الشكوى:  ب_ آثار الت

ارية    ا  انقضاء الدنقى اج از تارج مك  إ از: الشاكي ن  شكقا العديد م  ال  ،5يرتب ن  ت
يابة العامة إذا م تك  اد حركت الدنقى  قز لو ذا اإجراءا  ارية أ  تار   ما إذا كا   .اج بي

از: اد م بعد  اريةالت تو باختاف اخرحوة ال ادم خا ،ريك الدنقى اج از:، إ  اآثار  ها الت
قط حفظ أوراق الدنقى. أما   يابة العامة موك  إ  ال خر  مرحوة ااستداا   ذا ا إذا ادم 

از:.  إ  سوطة التحقيق تصدر ارار بأا وجه لومتابعة انقضارها بالت ما  ب    مرحوة التحقيق  ي
لدنقى اكمة انقضاء اتقا إجراءا  اح احكمة ن  الفصل  اخقضقع و مرحوة احاكمة تتقا

ارية. و  از: بعد الطع   ايكم تعن نوى احكمة ايكم بعدم جقاز ااستمرار اج أخرا إذا كا  الت
 .6 الطع 

از:  انقضاء الدنقى إ الدنقى اجو     صرف أثر الت قطي ق: دو  اخطالو  ارية  بة بالتعقيض ا 
إ  الت از: ن  الشكقى  دنقى الزنا  ااخد إا  حالة الت قضي به الدنقى اج اخدنية رية و از: ت

                                                           

 .34ص  ،4333 ،اهيئة اخصرية العامة لوكتاب ،شرح اانق  اإجراءا  اجزارية ،آما: نثما  نبد الرحيم أنظر، -1
مقا: جرارم ،رؤوف نبيد -2 شلاص وا  .06ص  ،اخرجع الاابق ،اانتداء نوى ا
 .43/76/4314نقض  -3
ا. ما 487ص  ق،زارية. اخرجع الاابنق  اإجراءا  اجشرح اا ،يب حان - 4  بعد
مر رام نق  اإجراءا  اجزارية اجزارر م  اا 5 اخادةأنظر،  - 5 اختضم  اانق   3/5/4355اخؤرخ   466-55ي م  ا

مر رام   .6746يقليق  68اخؤرخ   76-46اإجراءا  اجزارية واخعد: واختمم با
ار ،الشكقى  القانق  اجزاري ،مد ايشكيصري  أنظر، -6 رد  ،الزرااء ،مكتبة اخ  .637ص  ،ا
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ا لقااعة الزنا  ها تتطوب تعرض اشئة ن أيضا نظرا لوطبيعة اخاصة جرمة الزنا، حيث أ  الدنقى اخدنية ال
از  ا.ال أراد اخت  : ن  الشكقى سر

قز و     از: ن  الشكقى ا  از: و م  اجدير بالذكر أ  الت هق موزم لومت يه،  قز له االرجقع   
اف الار   ها إ وسياالدنقى ح ا يتحق: حق الشكقى و اخطالبة باستئ از: ن وة لوتهديد لت

 .1اابتزازو 
از: طاخاو     د تظهر  واارع جديدة م تك قز رع شكقى مرة أخرى بعد الت ة ن ازله ن    معرو

از: و  ، وا يعد ذلك رجقنا ن  الت . كما أنه إذا ارتكب أحد الزوجن 2إما يعتر شكقى جديدةشكقا
ابة جرمة نفس الشيء بالج اختضرر رع الشكقى م  جديد، و مثا جرمة زنا لومرة الثانية جاز لوزو 

ص قي لوزوجة اخ قز لوزوجة ايامل ال تركها زوجها خاهجر اخع دة قص نويها  القانق  اجزارري، إذ 
حالة  ذلك زارريأ أ  ترع شكقى ضد زوجها، و م  اانق  العققبا  اج 887 ُاخادةاوز الشهري  

 ما إذا تركها لومرة الثانية بعد أ  كانت اد سحبت الشكقى اخقدمة  حقه.
 الفرع الثاني

ائية في غير جرائم الشكوىأثر العا  قة الزوجية خال سير الدعوى الج
ارية و ا يق أثر العااة الزوجية  نط    ريك الدنقى اج اء سر الدنقىاق ايقد   نطاق جرارم  أث

ارية  اء سر إجراءا  الدنقى اج ا البن أث قط، بل إ  اخشرع اد جعل لوعااة الزوجية أثر الشكقى 
يها  أكثر م  مقضع.ح صدور   حكم 

اة الزوجة الزانية    اء سر إجراءا  دنقى الزنا و  قد أصبح م  اختفق نويه أ  و ل صدور ايكم ابأث
هاري يرتب نويها انقضاء ا اة اختهمة، و ال ارية لق ذا اانقضاءلدنقى اج سققط الدنقى  يرتب نوى 

ارية ابة لوشريك الذي زنا ها، و  اج ا لوقاندذلبال ارية و ك خا ل تقضي بأ  اة العامة  اخاامة اج
اكمة الشريك ق: دو  ااستمرار   صوي ا  اة الفانل ا  . 3و

ارية ال تتأثر برابطة الزوجية إجراء التفتيش او     يما تفتيش اخااك . س م  أبرز إجراءا  الدنقى اج
ها اخااك  و  ظة نوى خصدع يق اإناا   أسرار و ماتق ما  حكمها ها حرمة  قصياته، احا

                                                           

 .36ص  الاابق، اخرجع اجزارية  القانق  اخصري، مبادئ اإجراءا ، رؤوف نبيد -1
ظ أنظر، -2 رة، جرسالة ماجاتر ،جرمة الزنا  القانق  اخصري ،أمد حا  .660ص ، 3436 ،مطبعة هضة مصر ،امعة القا
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قز انتهاك توك ايرمة م  طرف ضابط الشرطة القضارية إا بإذ  م  ااضي التحقيق أو  لذلك ا 
م  اانق   11 ُاخادةوكيل اجمهقرية ح لق كا  ذلك  حالة م  حاا  اجرمة اختوبس ها 

قا لوشروط ال أحاطها اخشرع بإجراء التفتيش وذلك نظرا خطقرتهو  جزارريأ،اإجراءا  اجزارية ا  و
رمة الشلص اختلذ ضد إجراء التفتيش.  ومااسه 

إ  له أ  يقبو     تخا كا  لوشلص ايرية  استعما: حقه ما ا يأبا القانق   ه ل  ارا بتفتيش ماك
قز تفتاءا  اجزارية اجزارري بقم  اانق  اإجر  51ذا ما نصت نويه اخادة برضاره، و  يش قها    ا 

تها و  شياء اخثبتة لوتهمة إا برضا صريح م  الشلص اخااك  وا معاي تتلذ لديه الذي سضبط ا
إ  كا  ا ذ اإجراءا  و  ط يد صاحب الشأ ،  ذا الرضا بتصريح مكتقب  ب أ  يكق  

ت بإمكانه ااستعانة بشلص  فاه،ايعرف الكتابة    رضا .إشارة يذكر ذلك  احضر مع اإو  ر ب
ق  أصوه انتداء نوى حقه  الار نما و     عل اإجراء الذي  إ  رضاء صاحب الشأ   م  م 

ه ليس تفتيشا باخعى  ة مباحة  صقرة تفتيش وااعي لك مباحا ا يعدو أ  يكق  اطانا أو معاي
 . 1ضماناتهش و يالقانق م  حيث أحكام التفت

يازة اخاك   حيشرط  الرضا بالتفتيش أ  يصدر الرضاء م  صاحب الشأ  الذي له صفة و    
إ  أذنت لضابط الشرطة اخراد تفتيشه،  ي ايارزة الفعوية لوماك   حالة غياب زوجها  الزوجة 

ا و القضارية اخلتص بدخق: ماك  ز  ا نرة ما ، و صح التفتيشوجها ورضيت بتفتيشه صح رضاؤ
العرة  اإاامة الفعوية مع  يتضح بعد ذلك سقاء كانت الزوجة شرنية أو خويوة لصاحب اخاك  

رد زاررة ن ا يعتد برضارهاصاحب اخاك ، أما إذا كانت م  أذنت بالتفتيش  م  ، و ابرة لوماك  
 ا يتضح أثر العااة الزوجية نوى إجراء التفتيش.

يه وا تدليس، وأ  يصدر الرضا ابل دخق: يشرط  الر و     ا ا إكرا  ضاء كذلك أ  يكق  حرا صر
اك معى لورضا ذاته، و اخكا  لتفتيشه ح عوم م  صدر ب كذلك  الرضا بالتفتيش أ  ي يكق  

ق التفتيش وبأ  م  يطوب القيام به ا موك ذلك اانقنا  ه الرضا أ  الغرض م  دخق: اخاك   ن
اكنه  فذ التفتيش جرا و  لق كا    دو  حاجة لرضاء حارز اخاك . إذ  اانق ل
ر   الرضا بالتفتيش الشروط الاابقة صح الرضا ما دام أ  الو  ي ايارزة اإذا تقا لفعوية لوماك  زوجة 

إذاوضيت بتفتيشه، وم  م يصح تفتيش اخاك  وموحقاته و  م ضبط أدوا   صح ما يرتب نويه، 

                                                           

ارية ،نبد اخهيم  بكرانظر،  -1 دلة اج و ،التفتيش ،إجراءا  ا ا. وما 0و 5. ص 38/31 ، ب.د. ،الطبعة ا  بعد
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ل البحث صح الضبط اانقنا و دلة  اجر أو أ رمة كمة  انت كذا لق اامت داخل اخاك  حالة توبس 
تجة حالة التوبس صحيحة  اوم ر  تفتيش لشلص اختهم االقانقنية م  ضبط وابض و  آثار لذي تقا
 .1 حقه حالة التوبس

نه  ح اامةلذلك اضي بأ  لوزوجة ال تااك  زوجها صفة أصوية  اإو     زله  ي يازها و  م
ذ ايي قبازة مثوه   يه، و  وت ه بل تشاركه  يازة اخلذرا  لذلك اضي براءة اختهم م  همة حن

ا  ضبط ،   استعماها خكوزوجتهتأسياا نوى شيقع ااهام أي شيقع حيازة اخلذر بن اختهم 
فرد أمقجقد  حجرة نقم ُدواباخلذر  او: أيديهما معاحد به دو  اآخر و هاأ ا ي  .2أنه  مت

سرية نامة و م  أبرز مو  ر أثر الروابط ا ارية ظا اء سر إجراءا  الدنقى اج رابطة الزوجية خاصة أث
ارية إذا كا  ايكم  توك الدنقى يتقا  اري أ  يقا الفصل  الدنقى اج قز لوقاضي اج أ  

ر الصفة الزوجية وات  نوى الفصل  ماألة م  ماارل ع بعدم تقا حقا: الشلصية، كما لق د ا
ع القاضي واقع اجرمة  دنقى الزنا. و  هذا ا م ص اخشرع اجزارري صراحة نوى ذلك  إ  م ي

ارية إ حن ال اري م  إيقاف الفصل  الدنقى اج حقا: الشلصية، و اج اد نص فصل  ماألة ا
ا م  اانق  اإجراءا  اجزارية.و  668نوى ذلك  اخادة ي صراحة اخشرع اخصر   ما بعد

فاه و     حقا: الشلصية أ  يفصل  توك اخاألة ب اري الذي أثر  أمامه ماألة ا قز لوقاضي اج
حقا: الشلصية. أما إذا اام اختهم  ع دنقى أمام ااضي ا ع بتوك اخاألة بر إذا م يقم اختهم الذي د

ع دن إ  ايكم الذي يصدر بر حقا: الشلصية  ر الزوجية م  ندمه أمام ااضي ا ص تقا يما  قا 
اري، و القاضي  توك اخاألة يكق  له اقة الشيء اح ت نويه اخادة ذا ما نصكقم به أمام القاضي اج

 م  اانق  اإجراءا  اجزارية اخصري. 163
 661ذلك يظهر م  خا: نص اخادة ثر  رد القضاة، و اة الزوجية أكما اد جعل اخشرع لوعا   

قز طوب رد أي ااض   اإجراءا  اجزارية اجزارري و م  اانق  ال نصت نوى حاا  الرد بققها    
 م  اضاة ايكم لأسباب التالية 

اربه اأأحد اخصقم  الدنقى أو زوجه أو  وبنخ إذا كانت مة ارابة أو ناب بن القاضي أو زوجه 4
ا.ح درجة اب  العم الشقيق و   اب  اخا: الشقيق ضم

                                                           

ارية، نبد اخهيم  بكر -1 دلة اج ا.و 637ص  الاابق، اخرجع ،التفتيش ،إجراءا  ا  ما بعد
مدانظر،  -2  .356و 833ص ، ب.س. ، الطبعة الرابعة ،طبعة نادي القضاة ،اضاء اخلذرا  ،خو 



148 

 

رة بأحد اخصقم ح و  اة الزوج إذا كا  نوى نااة مصا قز مباشرة الرد ح  حالة الطاق أو و
ا.  الدرجة الثانية ضم

زاع أو لزوجه أو لأشلاص الذي  يكق  وصيا أو ناظرا أو ايما6  خ إذا كانت لوقاضي مصوحة  ال
م  إدارها أو اإشراف  نويهم، أو مااندا اضاريا هم أو كانت لوشركا  أو اجمعيا  ال ياا

يه.  نويها مصوحة 
اظر أو القيم أو اخااند 8 ة آنفا لوقصي أو ال خإذا كا  القاضي أو زوجه اريبا أو صهرا إ الدرجة اخعي

ظيم أو إدارة ا  ال القضاري نوى أحد اخصقم أو خت يتق ت  دنقى.أو مباشرة أنما: شركة تكق  طر
حد اخصقم 1 ابة  خصخ إذا وجد القاضي أو زوجه  حالة تبعية بال ا أو إذا ما كا  دار وبا

تظرا له أو ماتلدما أو معتادا مؤاكوة أو معاشرة اختهم أو اخاؤو: ن   حد اخصقم أو وارثا م ا  مدي
تظر.ايققق اخدنية أو اخدني اخد هم ذاته اخ   أو كا  أحد م

يها أو أد بأاقاله  6 اميا  كما أو  خ إذا كا  القاضي اد نظر القضية اخطروحة كقاض أو كا  
د نوى واارع  الدنقى.  كشا

حد أاب اخباشر و خ إذا وجد  دنقى بن القاضي أو زوجه أو أاارهما أو أصهارما نوى نمقد ال5
 أااربه أو أصهار نوى العمقد نفاه.اخصقم أو زوجه أو 

يها أحد اخصقم ااضيا.0  خ إذا كا  لوقاضي أو لزوجه دنقى أمام احكمة ال يكق  
زاع   خ إذا3 اب اخباشر نزاع ماثل لو كا  لوقاضي أو زوجه أو أاارهما أو أصهارما نوى نمقد ال

يه.  اخلتصم 
ية اخطقرة ما يشتبه معه  ندبن أحد اإذا كا  بن القاضي أو زوجه و خ 3 ر الكا م خصقم م  اخظا

 يز  ايكم. 
ذ اخادة ناحظ أ  أسباب رد أي ااضي م      ، م  خا: نص  اضاة ايكم ا تتعوق به لقحد
ة كما حددها اخادة الاابقة الذكر، أي أ  العااة و  إما كذلك إذا مل ذلك الابب الزوج أو ارابة معي

ارية و ذلك  كل حاا  الرد ال نصت الزوج ظر الدنقى اج ية ها أثر  رد ااضي ايكم الذي ي
م  اانق  اإجراءا  اجزارية ندا ايالة اخاماة، و يظهر أثر العااة الزوجية   661نويها اخادة 

يها العااة الزوجية ازالت ا قط  ايالة ال تكق   ح  حالة ة إما ارمإمكانية رد القاضي ليس 
اة، و  ال أجاز  مباشرة و م  حاا  رد اضاة ايكم، و ذلك ما جاء  ايالة االطاق أو الق

رة بأحد اخصقم ح الدرجة الثانية. اة الزوج إذا كا  نوى نااة مصا  الرد ح  حالة الطاق أو و
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ضع لتقو     يه و دير الاوطة اخلتصرد القاضي جقازي حيث  ظقر أمامها  ي احكمةة بالفصل  اخ
يها طوب الرد، نوى أا يشرك القاضي اخطوقب رد  اهيئة ال تفصل  طوب الرد  الدنقى اخقدم 

 نه مثابة خصم.
عة  اخقضقع و     اإجراءا  اجزارية م  اانق   663 ُاخادةب أ  يقدم طوب الرد ابل كل مرا

يكق  إبداء الرد ابل كل استجقاب أو ماع   إذااجزارريأ، و  كا  القاضي اخطوقب رد مكوفا بالتحقيق 
يما بعد  ققت أو اكتشفت  م  اانق   663 ُاخادةأاقا:  اخقضقع ما م تك  أسباب الرد اد 

 إ إذا رض طوب الرد اضي بإدانة الطالب بغرامة مدنية م  ألفناإجراءا  اجزارية اجزارريأ، و 
ار جزارري، و  ذلك بغر اإخا: بالعققبا  اخاتحقة  حالة ما إذا ادم الطوب ن  مان أل دي
انة القاضي.  سقء نية بقصد إ

اري حرية  بالرغ    انه اإثبا  وله ايق  اصدار ايكم الذي يرا حاب ااتم م  أ  لوقاضي اج
 بعد تأثر نوى توك ايرية  بعض التشريعا  حالشلصي، إا أنه مك  أ  يكق  لوعااة الزوجية 

 صدور ايكم.
 المبحث الثاني

ائية و أثر العاقة الز   ائوجية في إثبات الدعوى الج فيذ الحكم الج  يت
ارية م  يظة واقع اجرمة إ غاي     ةتعتر نظرية اإثبا  احقر الذي تدور حقله اقاند اإجراءا  اج

ها طقية ال مارسها القاضي اجزاري ذري بشأها. إصدار ايكم ال ا ايكم يكق  نتيجة العموية اخ
ا  تو حاب نقع نظام اإثبا  الذي يتب دلة، وال  قحة له  تقدير ا اء نوى الاوطة اخم ب

تاب إ اخاضي و لك أ  اذ. 1اخشرع فاها و ليس  جرمة وااعة ت ها ب رف تتعوسع احكمة أ  تعاي
ب نويها ااستعانة بقسا د القسارل تترل تعيد أمامها تفاصيل ما حدث، و نوى حقيقتها، بل  مثل 

ق إاامة الدليل نوى واقع اج2 أدلة اإثبا  اري  اإثبا  اج ا لومتهمرمة .  اد لك بالطرق ذ، و وإس
دد القانق   ق الققاندال   ال أخضعها ها. وو

                                                           

دلة ايدود القانقنية لاوطة ،بوقهي مراد أنظر، -1 كوية ايققق   ،ةكرة ماجاتر  العوقم القانقنيمذ  ،القاضي اجزاري  تقدير ا
ة جامعة ،والعوقم الاياسية  .4ص ،6747/6744 ،بات
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تو ن  دورم  اخعوقم أ  و     اري  اإثبا   ، حيث يق دور القاضي اج تصر دور القاضي اخد
خر نوى اخقازنة ذ دلة ال يقدمها اخصقم و ا ا ما ترجيح بعضها نوى البعض اآخر، ببن ا ي

ا يقتضيه البحث و لوقاضي اج ة الطرق اخشرونة، حاري دور ا قز له التحري ن  ايقيقة بكا يث 
اري   ا ما يعرف مبدأ حرية القاضيذل يرا ازما لظهقر ايقيقة، وتوقاء نفاه تقدم أي دلي م  اج

 اإثبا .
اءا  تتعوق ذلمع و     اري  اإثبا  ليات مطوقة، إما يرد نويها استث إ  حرية القاضي اج ك 

ا ن عو يها، ما  صرا  لزوجية تأثر  إثبا  قق: أ  لوعااة اببعض اجرارم ال تعتر العااة الزوجية ن
اري  بعض التشريعا  اخقارنة. فيذ ايكم اج ا متد ح إ مرحوة ت ارية، كما أ  أثر  الدنقى اج

ارية و لبحث أثر العااة الز و  فيذ ايكم اجوجية  إثبا  الدنقى اج ا اخبحث ذا تقايم اري، ارتأيت
تطرق إ مطوبن و: إ ، حيث س ، و مأثر العااة الزوجية  إثبا  بعض اجرار اخطوب ا

اريأخطوب الثانيا فيذ ايكم اج  ثر العااة الزوجية  مرحوة ت
 المطلب اأول

 أثر العاقة الزوجية في إثبات بعض الجرائم
تي    ق ال ارية  اخلتوفة لوقصق: إ  اهطر جة ال تتحقق باستعما: وساروه و إ  اإثبا   اخقاد اج

القانق  نويها.  ويه إنما: حكمالدليل الذي ياتعن به القاضي استلاص حقيقة القاارع اخعروضة ن
كم مبدأ حريته  اإو  اري  اع أ  يأمر و لوقاضي اج تقدم أي دليل لق م  توقاء نفاه بثبا  وااات

يمايرا ازما لظهقر ايقيقة، كما له ايرية  تكقي دلة ا تتفاضل  ا صها ب   نقيدته  سباب  ها  ي
دلة م ذاها، و  دثه  نفاه م  أثر و إما تتفاضل ا ا و   وجدانه م  ارتياحقدار ما  ا ،  اطمئ

قز له الاعي وراء أي دلي ريقه ل يرا ذي جدوى  إنارة طيتقيد ما يقدمه اخصقم م  أدلة بل 
 .1الكش له ن  ايقيقةو 

ا ازمة لكش  ا اخبدأ الذي يعطيذرغم و     دلة ال يرا اري ايرية  البحث ن  ا لوقاضي اج
تمامه بالعااة  وانطاااايقيقة، إا أ  اخشرع  اء نوى د وضع استحققق الزوجية االزوجية و م  ا ث

                                                           

ارية  القانق  اخقار ا   اخ، آليمقد مصطفى أنظر، -1 و: ،قاد اج ظرية العامة ،اجزاء ا و ،ال هضة  ،الطبعة ا دار ال
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دلة ال تقبل أ  تلك  جرمة الزنا، و ذلك اخبدأ و ذ يها ا رمة كق  حجة نوى اخال حدد  تهم 
 الزنا.
اري  او     ثر العااة الزوجية نوى مبدأ حرية القاضي اج ا أ  نبن ااتلك  ابل التطرق  در ب اع 

حاو: تقضيحه م  خا: الفرنن التالين ذأ، ولك اخبدذمفهقم   ا ما س
 ولالفرع اأ

اع ائي في ااقت  مبدأ حرية القاضي الج
اري  اإثبا  و طة اخمإ  الاو    تو حاب نقع نظامقحة لوقاضي اج دلة  إثبا  ا تقدير ا

ا  ي  نظام اإثبا  القانق أو اخشرع. و الذي يتب اد نرف القانق  اخقار  ثاث نظم  اإثبا  و
قي أو اخطوق  ، نظام اإثبا  اخع  اإثبا  اخلتوط. ونظامالقانق

اري وضقابط عري ملت ابل التطرقلذلك و     ا اإشارة ايقدلك اخبدأ و ذبدأ حرية القاضي اج در ب  ،
حق التا ذاإثبا   التشريعا  القضعية و إ أنظمة   لك نوى ال

 أوا: أنظمة اإثبات في التشريعات الوضعية
قع أنظمة ا يفها إ ثاثة أنظمة إثبا   التشريعا  اخقارنة، و تت  مك  تص

 نظام اإثبات المقيد أو القانوني: _1
ة لإثبا  و يه و     لك ا ذق بة كل دليل نوى حد  اإثبا ، و دد ايمدد اخشرع طرق معي

ظام دور آ دا ال اري  ظل  اري  تكقي  نقيدته، بل إ  دور القاضي اج  يرك حرية لوقاضي اج
دلة و  ر ا يث شروطها القانا يتعدى مراناة تقا كم ب إذاقنية،  قز له أي   ر ا  ح اإدانة م تتقا

ص نويهو  هق ا ياتطيع أ  يتحرى ايقيقة بأدلة إثبا  أخرى م ي عا بدلك،   اخشرع، الق كا  مقت
ر أكما  دلة ال نص نويها اخشرع و نه م تقا اإدانة ح ة وجب نويه ايكم بشروطها القانقني  ا

عا و   .1لكذبغر لق كا  مقت
ظام كا  ساذو خرى  العصقر القسطى.بقا  التشريع الفرناي القدم و ا ال نظمة ا  ا
وي: _2  نظام اإثبات الحر أو المع
ظام الاابق يذو     قيض م  ال ظام نوى ال اع الشلصي أوا ال ة القاضي ريمبدأ ح ققم نوى مبدأ ااات

اع، و  اري  ااات ابيا  كش ايقيقة، و لقاضمقتضا يباشر ااج دا الدور م  جانبن  يي دور ا بدو 
                                                           

 .46ص  ،اخرجع الاابق ،بوقهي مراد -1
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ق حرية القاضي  أ  ياتمد  و:  انته م  أي دليل يطمئ  إليه. و ا ق حرية الا قاضي  الثا 
دلة اخطروحة نويه.  تقدير ا

عاا حيا: الدليل الذي يقضع أمامه، كما  ذاه   اري دورا  ح لوقاضي اج ظام م حال ايرية   م
ة ة الصاحيا  الطرق اإثبا  لوبحث ن  ايقيقة و  ااستعانة بكا ها، كما أنطا كا  الكش ن

دم إظها د  اذ ما  ه م  ا بن يديه،  وز  كل دليل وضعر ايقيقة، وخقله حرية تقدير ايمة و مك
ة إ دلة اخقدمة و باإضا ايق بن ا طقية الت  . 1ةإما باإدانة أو الراء استلاص نتيجة م

ارية اخعاذو ق الاارد  التشريعا  اج ظام  يها القانق  اجزارري والقانقنينا ال  الفرناي صرة ما 
 اخصري.و 

 نظام اإثبات المختلط: _3
ظام ياعى إ    دا ال إ   ظامن الاابقن و كما يبدو م  خا: تاميته  يق ا اجمع بن ال لتق

هما، يق بن يقن القاضي ويقن اخشرع، و هق  بي ور القاضي أ  يصدر مقتضا يكق  مقداو: التق
انته، و حكما ا قا لق ادا إ دليل و دا الست ر الشروط ال ياتوزمها اخشرع لقبق:  . 2دليللك  مع تقا

. ذمثل و  وقسكاق ظام ا ا ال  ا اا
نظمة الثا وإذا    د ا ا  ديد أو ما حوو ق  كرتن أساسيتن  أوهما  ثة لقجدنا أها تققم نوى 

ديد أدلة انياإثبا  اخعروضة نوى القضاء، و  ندم  ق تقدير أو ندم تقدير القيمة ااا ة لكل ثانيهما 
 دليل.
ظام الاارد  التشريع اجزارري و     دلة د أنه نظام امعظم التشريعا  اخقارنة  وبالرجقع إ ال

قية، و  اع.ق يققم نوى مبدأ حاخع اري  ااات  رية القاضي اج
اع ائي في ااقت  ثانيا: تعريف مبدأ حرية القاضي الج

ه البعض    قد نر اري،  اع الشلصي لوقاضي اج صقص مبدأ ااات بأنه   3لقد تعدد  التعاري 
دلة القانقنية .ق الاصر اإثبا   الدنقى، و التقدير اير اخابب لع   بديل ن  نظام ا

                                                           

 .41ص  خرجع الاابق،، امراد بوقهي -1
 .46ص  ،اخرجع، نفس بوقهي مراد -2
ارية  القانق  اخقار اإثبا   اخ ،مقد مصطفىأنظر، -3 و: ،قاد اج ظرية العامة ،اجزء ا و ،ال مطبعة جامعة  ،الطبعة ا

رة والكتاب اجامعي رة ،القا  .78ص  ،4300 ،القا
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فاية أو نوى أنه    تو 1ه البعض اآخركما نر  ية أو ال ق: لك اخظهر الذي يقضح وصذك ايالة الذ
دث أمام بصر بصقرة نامة . قيقة وااعة م  انه لدرجة اليقن   القاضي باات

ه لوإذا     و: الذي انبثق م ا إ اخصدر ا اع رجع ، و فظ ااات ااشا  بالضمفهقمه القانق بط إ اخ
قيق  816ل انتهت إ صياغة اخادة ااء اجمعية التأسياية الفرناية و ال دار  بن أنض م  اانق  

اع  ايا  الفرناي، يتبن أهم كانقا يقصدو  م  تعبر اإا ق يقيقة، و الضما  الاامي لوقصق: ااج
ه مصطوح   .2اليقناهدف نفاه الذي تضم

ية متاز بكقنه خاصة القق: إ  اااو     ق حالة ذ اع  دذت تقدير  و خاصية لتفانل ضمر القاضي ن
اع يعر ن  ذ ااات مقر،   .3شلصية القاضياتية و ا

صقص  اانق  اإجراءا  اجزارية ذاد أشار القانق  اجزارري إ و     ال و ا اخبدأ  العديد م  ال
ا لومظا تبن ها ر الدور اإ وال نصت نوى أ     ضبط اجواة  635قاضي اجزاري، ونذكر م
قط بالرريس.و  عا  م  إدارة اخرا

اذ أااحرام الكامل هيأة احكمة و رض  ضبط حا  سر اجواة و له سوطة كاموة  ي إجراء يرا ا
اسبا إظهار ايقيقة... .  م

اء م  اانق  اإجر  686اخادة و  قز لوجهة القضارية إما م  توقاء نفاها أو ب اءا  اجزارية بققها    
يابة العامة أو اخدني اخد أو اختهم أ  تأمر بإجراء اانتقاا    الازمة إظهارنوى طوب ال

قز إثبا  اجراو  646/4ا اخادة ذايقيقة... . وك يها أنه     رم بأي طريق م  طرق ال جاء 
انه اخاص... .لوقاضي أ  يصدر ح ... و اإثبا  كمه تبعا اات
يها صراحة إ تبوتطبيقا لذلك     يها أصدر  احكمة العويا  اجزارر العديد م  القرارا  ال تشر 

اع و مبدأ حر  اري  ااات دلة، حيث اضت بأ     لقضاة اخقضقع الاوطةية القاضي اج  تقدير ا
دوا إليه له أصل ثابت  أوراق الدنقى اخطوقة  تقدير أ . 4دلة اإثبا  بدو  معقب مادام ما است

                                                           

اري  ت ،الربيش يدنبد اه ب  صا ب  رش أنظر،-1 ها  تطبيقاقدير أدلة اإثبا  بن الشريعة والقانق  و سوطة القاضي اج
ارية ،اخموكة العربية الاعقدية يل درجة اخاجاتر  اام العدالة اج يةالع أكادمية ناي ،ث تكميوي ل م  ،الرياض ،ربية لوعوقم ا

 .86-87ص  ،4161/4168
ق  اخطبعية، لقرار  القضاريةا ،زبدة ماعقد أنظر، -2 ية لوف  .444ص  ،6774 ،اجزارر ،اخؤساة القط

3 - Jean LARGUIER, Procédure pénal, 16 éme éditio,. Dalloz, Pari, 1997, p. 210. 
 .46ص ، اخرجع الاابق،جيا بغدادي ، مقتبس ن ،341.66رام ، مو 76/74/4336يخ ارار صادر بتار  -4
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اع احكمة ال ها ايو  ي باات ايا   ة  تقدير القاارع رية اخطوق ارار آخر    إ  العرة  مقاد اج
نوى و   .1أدلة اإثبا  بدو  معقب نويها م  طرف اجوس ا

ابيا لوقاض القانق  اخصري أما     ح دورا ا اك العديد م  مقاد اانق  اإجراءا  اجزارية ال م  يه
اري  البحث ن  ايقيقة و  ها اخادة كشفها، و اج ص نوى أ     لومحكمة أ  تأمر ال  634م ت

اء نظر الدنقى بتقدم أي دلو  يضا أ 876خادة ايل ترا ازما لظهقر ايقيقة . و لق م  توقاء نفاها أث
اري  الدنقى حاب العقيدة كم القاضي اج لك ذه، ومع ال تكقنت لديه بكامل حريت بققها    

قز له أ  يبن حكمه نوى أي دليل م يطرح أمامه  اجواة .  ا 
دا اخبدأ بققها    إ  القانق  اد أمد القاضي و     قض اخصرية ن   كمة ال خاارل ا اد نر  

ارية   .2كل برئ وتررة  حرية...باوطة واسعة و اج
اع يبدو م  جانبن و  اري  ااات وص إ القق: أ  مبدأ حرية القاضي اج د التعاري   م  خا: 
انته م  أي دليل يطمئ  إليه، دو  أ  يتقيد  تكقي   _4 اري  أ  ياتمد ا حرية القاضي اج

 نقيدته بدليل معن.
ا _6 دلة اخطروحة نويه، دو  أ  يكق  موزما بإصدار حكم باإدانة حرية القاضي اج ري  تقدير ا

وه أ  يأخذ ب ع به،  ر دليل معن طاخا أنه م يقت يطرح   إليه وجدانه و الدليل الذي يطمئأو بالراءة لتقا
 الدليل الذي ا يطمئ  إليه.

دا اخبدأ التحكم القضاري اخطوقذمع و  إنه ا يقصد م   كم ولك  قز لوقاضي أ   ا  ا قا هق ، 
طق الدايق  تفكر الذي ااد إ ااتميقله أو يتحكم  اضاره، و و  انه، إما نويه أ  يتحرى اخ

طق و لك مشروط بأ  يكق  ذولك   دا:، صق: اخاوم ها  ااستاتفكر اد جاء متفقا مع اخ
إ  احكمة العويا تراابهذا مر ا خال دلك  دا ا لك ما وضعه اخشرع م  ضقابط ذ، يضاف إ 3 
دا اخبدأ.و  كم   ايقد 

ائيثالثا: ضوابط و  اع القاضي الج  قيود تطبيق مبدأ اقت
كمه كاآي  اري لضقابط وايقد  اع القاضي اج  ضع مبدأ اات

 
                                                           

 .44ص  الاابق، اخرجع ،جيا بغدادي ، مقتبس ن ،104.81رام ، مو 48/46/4338ر بتاريخ ارار صاد -1
قض اخصرية. -2  .64ص  ،اخرجع الاابق بوقهي،مشار إليه لدى مراد  ،4383يقنيه  46ارار صادر بتاريخ  كمة ال
 603ص  ،اخرجع الاابق ،هاء رزيقي نوي -3
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اع:ضوابط تطبيق مبدأ ح _4 ائي في ااقت  رية القاضي الج
ص  إذا    إنه ترد كا  ا انته م  أي دليل يطمئ  إليه  ق أ  القاضي اجزاري حر  أ  ياتمد ا ل 

صل بعض الضقابط  دا ا دلة اليتعن نوى القاضي االتزام ها و نوى   ياتمد ق بصدد اختيار ا
يها ال ر  دلة ال تتقا قط م  ا انته م  أي دليل، بل  ا مك  له أ  ياتمد ا انه،  ها اات روط شم

ا القانق ، و دلة تتمثل  ذوالضقابط ال حدد   الضقابط اختعوقة با
اعه: _أ ها القاضي اقت  مشروعية اأدلة التي يستمد م

انه نوى إذ    بغي نويه أا يؤسس اات إنه ي اع،  اري حرية ااات ا كا  اخشرع اد خق: لوقاضي اج
، ال يقه سبب يبطوه و دلي ليل ح أ  يبى حكم صحيح باإدانة أو بالراءة نوى دا يص ذيعدم أثر

انه مشذ، ل1باطل  القانق  ه القاضي اات كق  رونا. وا يلك وجب أ  يكق  الدليل الذي ياتمد م
ر  ال م  خاها يتم إخضانه لوتقدير إا ادا جا  و م  م مقبقا  نموية اإثبالدليل مشرونا و 

ه أو ايصق: نم  .2نموية تقدمه إ القضاء بالطرق ال رمها القانق نويه، و وية البحث ن
اما     قض اخصرية ايدا  كمة ال قد أورد   ص ايمة الدليل غر اخشروع  اإثبا   يما  أما 

ب أ  يكق  مشرونا، يل الراءة أما دل يتعوق بدليل الراءة، حيث اضت بأ    دليل اإدانة وحد 
يه   .3، كأ  حرر وصل إ حيازة اختهم ن  طريق غر مشروع لكذا يوزم 

ر و     ق مبدأ ا ي اض الراءة باترير إمكانية تأسيس حكم الراءة نوى دليل غر مشروع،  ا  نتبار
صل، ة إ أ  بطا  الدليل اخاتمد بقسيوة و  ا احكمة م تك   حاجة إ إثباها. باإضا بالتا 

قوب نويهأساسا يماية حرية اختهم، و شرع غر مشرونة   .4م  م م  غر اخعقق: أ  ي

اك رأيو     ضا ن  أنه  5رغم دلك  نه أام تفراة ليس ها أساس م  القانق ،  دا القضاء  أنتقد 
خذ هد القاندة  خصقص إثبا  الراءة بكل  ا قز لوقضاء أ  يقر ااندة الغاية ترر القسيوة،  ا 

                                                           

تحي -1  .163ص  ،اخرجع الاابق ،القسيط  اانق  العققبا  ،سرور أمد 
 .471ص  ،اخرجع الاابق ،بوقهي مراد -2
قض اخصرية -3  .470ص ،نفس اخرجع ،مشار أليه لدى بوقهي مراد ،46/76/4331جواة  5730لطع  رام ا ،كمة ال
ظرية العام ، نبد اه أمدا أنظر، -4 اريال ية                       ،ة  اإثبا  اج ظم اإجرارية الاتي دراسة مقارنة بن ال
وقسكاقنية و  هضة العربية ،الشريعة اإساميةو ا  .678ص ،4330 ،دار ال
تحي سرور -5 ا.و  017ص ،اخرجع الاابق ،مبادئ اإجراءا  اجزارية ،رؤوف نبيد، 066ص ،اخرجعنفس  ،أمد   ما بعد
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اب الشهقد لوعدو: ن  أاقاهم تصبو  والشهادة الزور: بأ  التزوير يعن ابق: القق  الابل، أمقرا  حإر
خذ به. مشرونة إثبا  الراءة و   ق اق: ا مك  ا

اقشة الدليل الوارد بملف الدعوى: وجوب-ب  م
دا اخبدأ اخادة     ياقغ لوقاضي م  اانق  اإجراءا  اجزارري بققها    ا  646/6اد نصت نوى 

عا   دلة اخقدمة  معرض اخرا يها حضحصوال أ  يبن ارار إا نوى ا ااشة   قريا أمامه .وت اخ
مع دلك ا  نصها    و م  اانق  اإجراءا  اجزارية اخصري  876ا نفس ما جاء  به اخادة ذو

 قز له أ  يبن حكمه نوى دليل م يطرح أمامه  اجواة .
ه القاضمو     اتن اخادتن أنه ا بد أ  يرد الدليل الذي ياتمد م اري ي اا ياحظ م  خا:  ج

انه مو الدنقى وأ  يطرح  اجواة و  ااشته، اات ية دأ الشفق العوة  دلك إ مب وترجعتتم م
ما اضتذقاجهة  احاكما  اجزارية. واخو  أ     لقضاة ب ا ما أكدته احكمة العويا  اجزارر حي

دوا إليه ثابت  أوراق  اخقضقع الاوطة اخطوقة  تقدير أدلة اإثبا  بدو  معقب مادام ما است
 .1الدنقى 

دلة  ال عا ، و اخقدمة له  معرض اخراكما اضت بأنه    ا ياقغ لوقاضي أ  يبن ارار إا نوى ا
يها حضقريا أمامه  ااشة   .2حصوت اخ

انه م  معوقما ذنوى ويرتب     قز لوقاضي أ  ياتمد اات ا أنه ا  امة مؤدا  ا القيد نتيجة 
دذشلصية حصل نويها خرج اجواة، و  رصة  تماخعوقما  م تعرض  اجواة و  لك    تح 

ااشته ااضا خبدأ الشفقية و م  م يكق  اانتما وتقييمها، و م  اقد احاكمةاخقاجهة الذي ياد نويها م
ارية.  اج

اد  حكمه إ اخعوقما  العامة ال ذلك  و  قز لوقاضي ااست ا القيد ا يطبق نوى إطااه بل 
 .3يفرض  كل شلص اإخام ها أو إ أي رأي متفق نويه أو إ العرف
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ائي و  وجوب-ج  بيان مؤدى اأدلة في الحكم بيانا كافيا:تسبيب الحكم الج
سباب يقصد بالتابيب     د ا ث تكق   سباب ال بن نويها،  ضرورة اشتما: ايكم نوى ا

قيق ن تيجة ال تقصل إليها، واادرة نوى  م  اانق  اإجراءا   803ا ما أوضحته اخادة ذفس ال
 اجزارية اجزارري بققها  

ط قية ا ص نوى  ب أ  ي طقق و راف، و   كل حكم    كق تب أ  يشتمل نوى أسباب وم
سباب أساس ايكم... .  ا

د القاضي إ دليل م  أدلة اإثبا  إدانة متهم أ  يتعرض  أسباب ذو    ا أنه م است ا مع
ا يقتصر نوى اإشارة إ أدلة اإثبا  دو: تعرضه إ مضمقها،  دا الدليل،  ه  ايكم إ ما يتضم

دلة  ايكم بيانا   ب نويه بيا  مؤدى ا القاضي موزم بتابيب أحكامه بصفةأي  يا،  جوية  كا
دلة اخعتمدة دو  إهام أو غمقض لكي تفرض احكمة العويا راابتها نوى القجه الصحيح،  وبيا  ا

حكام مشتمو ا إا ادا كانت ا سباب القاضحة الكمراابة احكمة العويا ا تأي مار ية ة نوى ا ا
ها نوى و   .1ق ما ذكرالكفيوة باخقصقد م

مر الذي أكدته احكمةو     ها العويا  العديد م  اراراها و  ق ا كم أو   ا يكفي لصحة ايأنه م
ية و ب أيضا أ  تكق  وإما القرار باإدانة أ  يكق  معوا  سباب كا واضح  بأ  تصاغ بأسوق ا
ا و  هجية اليامح لوقارئ بفهم مع ة اخ لقصق: إ ما انتهى اقي  نقيدته و  اتبعها القاضي لتكمعر

طقق مقرر   .2إليه  م
م الضمانا  و  حكام م  أ رضها اخشرع نوى القاضي، ايعد ضابط تابيب ا د مظهر م  يع ذال 

ر ايامه بقاج ظر و مظا ها التعرف نوى اب التدايق والبحث وإمعا  ال به  أحكامه، و يقيقة ال يعو
ة التحكم و  ا بدو  احتقاء ااياوم م  مظ قق وظيفة راابية ياتحيل وجقد ضا ن  أنه  ستبداد، 

 .3ايكم نوى أسبابه
 
 

                                                           

 .466ص ،اخرجع الاابق ،ي مرادبوقه -1
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ائي: القيود-2 اع القاضي الج  الواردة على مبدأ حرية اقت
اري      اءا  نوى مبدأ حرية القاضي اج اك ايقد أو استث ا  إ جانب الضقابط الاابق ذكر

إ  كا  القاضي اج اع.  انته م  أي دليل يطمئ  إليه دو  أ  يتقيد ااات  اري حر  أ  ياتمد ا
دا  ، إا أنه) اجزارريم  اانق  اإجراءا  اجزارية  646خادة ُ معنتكقي  نقيدته بدليل  ترد نوى 
صل بعض القيقد و  اري حرية اختيار اا يث ا ترك لوقاضي اج اءا ،  ها ااستث دلة ال ياتمد م

دلة اذانته، و ا دد له اخشرع ا ها جرمة الزنا و لك بأ   ا ل تقبل  إثبا  بعض اجرارم وم ال هم
دا اخقام . أو يتعن نويه االتزام بأدلة اإثبا  اخاصة ببعض اخاارل غر اجزارية ال موك 1 

ي ظر  صوية، و اختصاص ال ة نكس أدلة اإثبا  ثباها اانقنيال تكق  أدلة إها بصفة تبعية لودنقى ا
 اجزارية. 

حيا  ياحظ اخشرع أ  القضع ا    يفرض كما أنه  بعض ا قق أمر معن،  ق  لك دو  ذلغالب 
ي القرار  القانقنية و ذوحاجة إ إثباته،  دلة اخطرو    حة أمامه.ال تقيد حرية القاضي  تقدير ا

ته م  كما أنه  حاا  أخرى جع    ة  اإثبا  ما تضم ل اخشرع لبعض احاضر حجية معي
يها بالتزوير قز دحضها إا بتقدم الدليل العكاي أو بالطع   يث ا  بالتا حجية توك ، و 2واارع، 

اري  ة، ا مك  لوقاضي اج ا حجية معي احاضر تقيد حرية القاضي  تقدير ها كق  اخشرع اد أنطا
 ا.اخااس ه

اءا  بالشرح و     د القيقد وااستث او: كل  ا ن  إطار در ونظرا   ت رج ا سقف االتحويل  إن ا،  ست
ة  جرارم نقتصر ايديث و  ما يتفق مع مقضقع البحث نوى القيد اخاص بقجقب االتزام بأدلة معي

 الزنا.
 الفرع الثاني

 الزنا مدى تأثير العاقة الزوجية على المبدأ في جريمة 
سرةأشد اجرارم ندوانا نو م  )اخيانة الزوجية(تعتر جرمة الزنا     د الشارع لك شدذ، لى شرف ا

ظر اخشرع القضذايكيم  أدلة إثبا   ما م ي ي بعن التشدد ع اجرارم نظرا جاامتها وخطقرها. بي

                                                           

قد ايد اخشرع اجزارري أيضا إثبا  الايااة  حالة سكر بأد إ جانب جرمة الزنا ال حدد اخشرع أدلة -1 لة إثبا  خاصة ها، 
ة كذلك.  معي

 .34ص ،اخرجع الاابق ،بوقهي مراد -2
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دلة، ويرجع ذ  ابة لق أ  العققبة  الك إ نامل أساسي و ذ ا وزوج لشريعة اإسامية بال
نه ليس م  اخعقق: أ   ة تبوغ حدا م  القاقة تصل إ الرجم ح اخق   اخار  أو الزوجية اخار

هي  ية ضعيفة. أما نققبة جرمة الزنا  القانق  القضعي   أاصى يرجم إناا  ح اخق  بأدلة وا
دلةذشدها ا تتعدى ايبس، وه دلة  الفقه اإساميي ا كانتا  لك . و 1ها ليات بدرجة شدة ا

يها غر ذ ا ا يعن أ  القانق  القضعي اد ترك جرمة الزنا مثوها مثل سارر اجرارم يكق  القاضي 
صقص م د اد خرج ن  مبدأ حريذ  طرق اإثبا ، بل نوى العكس م  مقيد بطريق   ةلك 

اري  اإثبا ، و  صذالقاضي اج رمة الزنا، و ه نوى لك ب لابب  دلك لعل اأدلة إثبا  خاصة 
ا يرجع خطقرة توك اجرمة  سرة، لوأثر ظ نوى اذنوى كيا  ا ا لعااة لك كا  ا بد نوى اخشرع أ  

رمة الزنا.  الزوجية بقضع وسارل إثبا  خاصرة 
ا     قتصر  دراست شريعة لقضعي دو  القانق  ا نوى ذكر أدلة إثبا  جرمة الزنا  الذوس

اري  ذاإسامية، و  او: تقضيح أثر العااة الزوجية نوى مبدأ حرية القاضي اج لك بانتبارنا 
 اإثبا .

رمة الزنا، إا و     ديد أدلة إثبا  خاصة  بالرغم م  اتفاق الققانن القضعية الققانن القضعية نوى 
اك م  الققانن    حيث الزنا مالشريك  جرمة الزوجة و م  م تفرق بن الزوج و )ارريالقانق  اجز (أنه 
دلة ال تقبل و  هم لوجرمة، و تكق  حجا دلة اك اقانن أخرى اد ذكر  اة نوى ارتكاب كل م

قط و  دلة ال تقبل نوى الزوج و تر ال تقبل نوى الشريك   امة.الزوجة لوققاند العكت ا
يما يوي أو     او:  ت ثانيا أدلة إثبا  جرمة الزنا ، و )أوا (دلة إثبا  جرمة الزنا  القانق  اجزارري س

  بعض الققانن القضعية اخقارنة 
 أوا: أدلة إثبات جريمة الزنا في القانون الجزائري

ص اخادة     نوى أ     الدليل الذي يقبل نوى ارتكاب اجرمة  2م  اانق  العققبا  اجزارري 814ت
رر أحد رجا: الضبط القضاري ن  حالة  883اخعااب نويها باخادة  ضر اضاري  يققم إما نوى 

دا  صادرة م  اختهم، و إما بإارار وارد  رسارس، و توب  إما بإارار اضاري .ل أو مات

                                                           

ا ،خالد نبد العظيم أبق غابةأنظر،  -1 اية ،اخيانة الزوجية وأثر  ،ق  القضعياسة مقارنة بن الفقه اإسامي والقاندر  ،اخعاشرة اج
و ،كز الققمي لإصدارا  القانقنيةر اخ ة  ،الطبعة ا  .40ص ،6773س
مر رام  - 2  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   55/465ا
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ي  حالة التوبسالقانق ص الذا واضح م  و      ،أ  أدلة اإثبا  ال تقبل ن  ارتكاب اجرمة 
دا ه، اإارار القضاري. و إارار اختهم، القارد  رسارل أو مات دلة ذوجقد دليل م    صادرة م  ا

ع القاضي با ا اإدانة حتما، بل اخهم أ  يقت يدحض  تهم أ لوما الدليل، و ذدلة ن  طريق ليس مع
االدليل بإثبا  نكاه و  دانة م  قز ايكم باإا وجد أكثر م  دليل ذيكفي دليل واحد لإدانة، 

 .1باب أو
دلة اخذكقرة  اخادة     ذا  814وما ياحظ أ  ا م  اانق  العققبا  واردة نوى سبيل ايصر، و

نوى  ارار له بققله    ا تثبت جرمة الزنا إا بالطرق القاردة نوى سبيل ايصر   ما أكد اجوس ا
د كدليل إثبا  جرمة الزنا  وم م  اانق  العققبا ،  814اخادة   .2م ا تصح شهادة شا

قضح كل دليل م  و  ق نص اخادة ذس دلة دليل توق اآخر و م  اانق  العققبا  اجزارري  814 ا
حق التا   نوى ال

 التلبس بجريمة الزنا: _1
بققله     3اريةم  اانق  اإجراءا  اجز  14نص اخشرع اجزارري نوى حاا  التوبس  اخادة    

حة بأها  حالة توبس ادا كانت مرتكبة  ايا: أو نقب ارتكاها. اية أو اج  تقص اج
اية    حة متوباا ها  كما تعتر اج ا  وات  إذاأو اج اريب  كا  الشلص اخشتبه  ارتكاها إيا

ثار أو آه أشياء أو وجد  و وجد   حيازتجدا م  وات واقع اجرمة اد تبعه العامة بالصياح أ
حة. اية أو اج راض ماامته  اج  دارل تدنق إ ا

حة واعت و تتو     اية أو ج صقص نويها  الفقرتن الام بصفة كل ج ، اابقتنلق  غر الظروف اخ
ز: و   إذا ها نقب واقنها و كشكانت اد ارتكبت  م ز: ن دناء بادر  ايا: باست صاحب اخ

 ي الضبط القضاري إثباها .مأمقر 
ارية، حيث يقتضي اإس هضبط اجرمة  حالو     راع يرر اخروج نوى الققاند العامة  اإجراءا  اج

دلة. و  ا م  ضياع ا اذ اإجراءا  خق د ترتب نويه أحكامه يولكي يثبت التوبس و  ا زم أ  تشا
 م  اانق  اإجراءا  اجزارية اجزارري. 14اخادةها اجرمة  إحدى حاا  التوبس اخمس ال حصر 

                                                           

 .33ص ،اخرجع الاابق ،تقمد رشاد م -1
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161 

 

قد وضحته اخادة ذ    م  اانق   814ا ن  التوبس باجرمة بصفة نامة، أما ن  التوبس بالزنا 
يققم إما  883بققها أ    الدليل الذي يقبل نوى ارتكاب اجرمة اخعااب نويها  اخادة العققبا  

رر أح ضر اضاري   د رجا: الضبط القضاري ن  حالة توبس... .نوى 
ضر اضاري م  طرف رجا: ذم  خا: و     رر  ص يفهم أ  اخشرع اجزارري اد اشرط أ   ا ال

د الزا متوباا باجرمة بقاسطة  الضبط القضاري ن  حالة التوبس بالزنا. إا أنه ليس ضروريا أ  يشا
رمة   حأ  يشهد بعض الشهقد برؤيتهم إياأحد مأمقري الضبطية القضارية، بل يكفي  الة توبس 

دة  ذالزنا، و  القانق  ا ذلك لتعذر اشراط اخشا يز  ايالة بقاسطة مأمقري الضبطية القضارية، 
 .1إثبا  التوبس بشهادة الشهقد إا  جرمة الزنا

دة أ  تكق  اد حصوت نو     أو ي دو  أي سعدث نرضا و   طريق مشروع، أي أ  يوزم  اخشا
د، و  ا يققم به الشا درذ يققم التوبس اانقنا دو  أية شبهة نوى اإطاق.نمل ا ما أ  التوبس ك  ن

تواها رجا: الضبط   إذاا يققم اانقنا  قز إثباته نوى شهادا   ا  ه إجراءا  باطوة،  كشفت ن
دا م   القضاري م  خا: ثققب أبقاب اخااك ، خا داب، و   اة ل ا رمة اخااك  واخ  امااس 

اء نوى ااتحام اخاك   اء نوىو لك يعد جرمة  القانق ، ذإ  ب ف ا ب يذ اد  التفتيش. التعا  ت
يشرط لعدم ايام التوبس اانقنا نتيجة لإجراءا  الباطوة أ  يكق  اكتشاف التوبس اد نتج مباشرة و 

د اإجراءا   .2ن  
ر شروط التوبس طبقا لومادة ا يشر و     م  اانق  اإجراءا  اجزارية اجزارري، بأ   14ط أ  تتقا

د الزوج الزا  أو نقب ارتكاها مباشرة يتبعهما العامة  3ارتكاب اجرمة بالذا  وات-شريكهو –يشا
، بل يكفي أ  يقجدا نقب صق: الزنا، و بالصياح...ا ك  اا لوشتدع  اهما  ظروف تقطع 

نوى اجوس ا-ما أكدته احكمة العويا ذا و  ا ن  طريق رؤيتهما أو مانهما.ذواقنه سقاء 
ا الصادر   -سابقا صقص  ،67/78/4331ارار يه ما يوي   م  طرق اإثبا  اخ والذي جاء 

ة ضابط الشرطة القضارية حالة التوبس بالزنا وإثبا  814نويها  اخادة  ضر. ذلك ق ع معاي   

                                                           

 .477ص ،اخرجع الاابق ،مد رشاد متق -1
 .474ص ،اخرجعنفس  ،مد رشاد متق -2
در ذالقطء أي نموية اجماع كاموة، و تحيا إثبا  الزنا بغر القرار ،   الزنا يقتضي مامم  اختعذر إ  م يك  ما -3  ايالة ي
يمك  رؤيتو  قرا،  هياها  دما يشعرا  بأية حركة سي دها   الزانين ن  يوه، وم  ايا:ها نقب الفعل مباشرة أو ابيصعب مشا

د مفاج يه ن تا الذي يريا   مد رشاد متقذج اجرمة، وأهما مك  است ي القرار .    .  474ص نفس اخرجع، ، 
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دة اختهمن متوبان بالز  قانهنوخا كا  يتعذر غالبا، نوى ضابط الشرطة القضارية وأ إنه يكفي مشا نا 
اا لوشك دهما نقب ارتكاب اجرمة بقويل وما  وضعية أو ظروف أو حالة ا ترك   أ  تقع مشا

اية   .1 أهما باشرا العااة اج
دات رسائل في الوارد إقرار المتهم_2  :ومست

 الزوجية، اخيانة جرمة واقع إثبا  نشأها م يكق  وال اختهم، م  الصادرة احررا  ها يقصد   

وراق  اإارار ذا صدور يكفي  رمزي، بتقايع أو الصريح بتقايعه واعها سقاء القثارق،و  واخكاتيب ا

 م.اخته انراف والرسارل احررا  ذ تتضم  أ  الضروري م  لك  طه، ها ثبتأ إذا يقاعها م أو

دا  رسارل غر  القاردة أواإارارا  الشفهي اإارار ذلك، ونوى  كقسيوة صوحت ا اختهم ومات

كذا الزوجية، اخيانة جرمة إثبا  مقبقلة  نوى اانراف كا  إذا اجرمة ذ بصدد انكق  يضاأ و

فس  صادر نه إثبا  كدليل أيضا يصوح ا اانراف ذا   الغر، دا ومات رسارل  واردا ال

ا تتضم  أ  ق يهم ما إماو  الغر، ن  فس نوى انرا  اختهم. م  ال

او: غمقض أو لبس يه ليس واضحا، اإارار ذا يكق  أ  اجزارري اخشرع اشرط واد     مضمقنه ويت

اية، نااا  ذكر د  أو صقر  واردا رافاان ذا يكق  أ  نوى ج  آخر، رر أي  أو س

ذا الصدد اضت احكمة العويا  .اختهم ن  صادرا يكق    شريطةأ نوى سابقا بأ   –و   اجوس ا
اية  او: مضمقنه ذكر نااا  ج   يتعن أ  يكق  اانراف واضحا دو  لبس أو غمقض ويت

 .2بالومس 

خذ يريد م  كل إ  العامة، لوققاند وطبقا    دا   القاردة باإارارا  والتماك ا  والرسارل اخات
ع ندم حالة و مشرونة، بطرق نويها حصل اد يكق  أ  ب، الزوجية اخيانةب يدنق اختهم ن   د

دا  توك بأ  اختهم وراق أو اخات ه، سرات اد والرسارل ا درذ لوقاضي يحق م ا  أ ن  يأخذ
ا إذا صةخا .إثبا  كدليل  أخبار عيتتب يث اآخر، الزوج مراابة زوج لكل أباح اد القانق  أ  نوم
د اقية وشبها  شكقك الزوجة نوى حامت إذا وبذلك وسرته، خر وهذا زوجها، ن  اتقي أ  ا
ت بيته  اخقجقدة حقيبتها  وأصداارها العشاق رسارل م  بقجقد يشك ما نوى ولقخواة  و

                                                           

نوى، غ.ج.م،  - 1  .653، ص 4337/6، اجوة القضارية 81764، مو رام 67/78/4331اجوس ا
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 .416ص  ،العققبا   ضقء اخمارسة القضارية



163 

 

،  ويكق  واج،الز  نقد بشروط إخاها جزاريا اكمتها رأى إذا نويها ها ياتشهد أ  موه ث بصر
خرى ي شكت إذا ايق نفس لوزوجة  .1زوجها  ا
صقص    ية الصقر و  قز ا إنه ،الزنا جرمة  شريكه مع مشبق وضع  اجا مثل ال الفقتقغرا

ا دا  لرسارلا نوى ذلك اصر اجزارري اخشرع   اجزارري، القانقنن  إثبا  كدليل انتبار  واخات
ا دو  قز .غر  ماتكق  الباغ إذ الشرنية، خبدأ احراما القياس بقاسطة اجزارية الققاند تفار أ  وا

ية الصقر  .مركبة الفقتقغرا

دما احكمة نوى ب ولذلك هتتض ال العبارا  إ تشر  أ باإدانة تفضي ن وراق توك ام  ا
دا ، والرسارل  صادرة أها إ اإشارة مع اختهم، الزوج طرف م الزنا  جرمة ارتكاب تؤكد ال واخات

خر ذا ن   .2ا

 :القضائيرار اإق_ 3
 العامة، يابةال أمام كا  سقاء زناال جرمة بااراف اختهم نفس م  الصادر الصريح اانراف ق اإارار

 جهة أمام كانت ولق ح ،ايكم جهة أمام أو التحقيق، ااضي أمام أي، التحقيق هةج أمام أو
اف ا اإارار ذا يكق  أ  ب حيث ،ةجزاري استئ  .يلتأو  أي تمل ا ح وواضحا صر

ذا ما أكدته احكمة العويا بققها ضر يعد اارارا اضاريا انراف اختهمة أمام ااضي التحقيق     و
و: الام يابة، يعتر إارارا اضاريا يوزم واقها كذلك    .3اع ا اانراف باجرمة أمام ااض م  اضاة ال

 .4صاحبه 

ة، يكق  أ  يصح بل كتابة، القضاري اإارار يكق  أ  وايشرط    اء ايا: هنوي ق مثوما شفا  أث
ا ح عا ،اخرا سجل  تدونه بشرط اجزارية، احكمة أمام اختهم استجقاب د له لرجقعا مك  ن
ة الضرورة، فس نوى اانراف يصدر اد ذلك إ إضا  نوى اختهم قري كأ  رمي، ضر  كتابة ال
د الاماع ضر  التحقيق ااضي أمام زناال رمة بقيامه نفاه و:، ايضقر ن  ضر  وأ ا

                                                           

 .416ص  ،الاابق اخرجع آموقيا، الشيخ ب  يا  - 1
 .415-145ص اخرجع،نفس  آموقيا، الشيخ ب  يا  -2
شقر، مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، 467354، مو رام 65/75/4335احكمة العويا، غ.ج.م،  - 3 اانق  العققبا  ، غر م

 .416اخرجع الاابق، ص  ،سة القضارية ضقء اخمار 
نوى، غ.ج.م،  - 4  .603، ص 4337/4، اجوة القضارية 63380، مو رام 46/75/4331اجوس ا
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 أو انرافا ذلك التحقيق ااضي ويدو  ر،ض أي  أو اخقاجهة،  أو اخقضقع  ااستجقاب
 .1اختهم نويه ويقاع كاتبه طريق ن  رمي ضر  اإارار
ذا ما أكدته احكمة العويا     ، و واإارار القضاري  جرمة الزنا شلصي يوزم اخقر وحد دو  غر

تطبيق القانق   ايءي، ونويه بققها    اإارار القضاري  جرمة الزنا شلصي يوزم اخقر وحد دو  غر 
ا و غياب إارار اختهم، ويكق   اء نوى إارار الزوجة الزانية وحد اجوس الذي اضى بادانة اختهم ب

 .2ارار مشقبا بالقصقر  التعويل 

ة ونااا، ميزا اخقر، الشلص يكق  أ  ب كما    ه يكق  أ  ذلك إ إضا ا انرا  تمل ا صر
تهى يأخذ أ  نوى سابقا، أشرنا كما غمقض أي ع له تكق  اد اخقر   ،ايذر م  ى،أخر  دوا

ا كا  إذا باانراف يعتد ا كما الطاق، أو مثا التطويق نوى كايصق: ، راإك أو هديد ن  نا
ع ن  يبحث أ  القاضي نوى ب أنه إا عت ال الدوا   أ نويه بو  بأاقاله، لإداء اخعرف د

خرى، اإثبا  ووسارل اإارار بن ااناجام يراني  التحقيق  اهنف نوى اختهم بانراف يأخذ وأ  ا
ه ند: ولق اء ن  .3احاكمة أث
اء  مابقا ددة الزنا جرمة  اإثبا  أدلة جعل اد اجزارري، اخشرع أ  ناحظ تقدم، ما نوى وب
حة ايام ىنو الدليل تقدم، غر أ  ايصر سبيل ونوى  341 اخادة  اخذكقرة القسارل بإحدى اج
ع ا اجزارري العققبا  اانق  م  ذا التقديرية، سوطته استعما: م  القاضي م  به ضتا ما و

 ضع إارار أي شأ  شأنه الزنا ا:  القضاري اإارار بأ    ااروة اراراها أحد  العويا احكمة
قا خقضقعا لقضاة التقديرية لواوطة ص و  .4 اجزارية اإجراءا  اانق  م   213اخادة ل

 ي بعض القوانين الوضعية المقارنةإثبات جريمة الزنا ف ثانيا: أدلة
قط، الزوج اك بعض الققانن م  جعوت أدلة اإثبا  اخاصة بالزنا تقتصر نوى شريك    ة الزانية 
د القانق  اخصري و م  بن توو  دا الصدد.الذك الققانن  مقذج   كتفي به ك  ي س

                                                           

 .481ي اخاص، اخرجع الاابق، ص سقيعة، القجيز  القانق  اجزارأحا  بق  - 1
 .676، ص 4338/8 ضارية، اجوة الق53360، مو رام 64/47/4337احكمة العويا، غ.ج.م،  - 2
 .410 ص الاابق، اخرجع آموقيا، الشيخ ب  يا  - 3
شقر، مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، اانق  العققبا  467354، مو رام 65/46/4335احكمة العويا، غ.ج.م،  - 4 ، غر م

 .416 ضقء اخمارسة القضارية، اخرجع الاابق، ص 
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يا خادةو     رمة الزنا  دلة اخاصة  ص نوى ما م  اانق  العققبا  اخصري و  604 اد ورد  ا ال ت
ي القبض نويه حن توباه بالفعل أو  يوي   أدلة اإثبا  ال تقبل أ  تكق  حجة نوى اختهم بالزنا 

ه، أو وجقد مكاتيب أو أوراق أخ ه، أو وجقد  احل اخلصص لوحرم .انرا  رى مكتقبة م
د تتعوق بشريك الزوجة الزانية، أما الزوجة و     ص أ  أدلة اإثبا   دا ال ما ياحظ م  صياغة 

ا يشموهم ايد اإث ص. والزانية أو الزوج الزا أو شريكته  تااؤ:  الفقه، ا ما أثار الذبا  القارد بال
دا ا رارم الزنا نمقما هل يقتصر  حاب أم يتعوق  ص نوى شريك الزوجة الزانية  ر ال قا لظا لقيد و

هما؟  سقاء تعوقت بزنا الزوج أم بزنا الزوجة أم شريك أي م
م  اانق  العققبا  اخصري تقطع دو  أد  605ب رأي  الفقه إ أ  صياغة نص اخادة ذ   

ص حاب، آية شريك الزوجة الزان ا: لوشك بأها  د لك العبارة القاردة  اخادة  ...أو وجق ذية 
ز: ماوم  ضا ن    م يا م  نصذاحل اخلصص لوحرم ،  د اخادة مأخقذ حر إ  نص   لك 

دلة ال تقبل ضد شريك الز ، و 1م  اانق  العققبا  الفرناي اخوغاة 883اخادة  ة   انيال حدد  ا
ما تركأوراق صادرة و  مكاتيب التوبس، وجقد ه، بي قز الزوجة لوققاند العامشريكته و الزوج و  م يث  ة 

م بأي دليل  .2إثبا  زنا
قا ه –لك ذمعى  إثبا  الزنا يققم نوى طريقة مزدوجة، ترتكز نوى التفراة بن شريك  أ -الرأيا ذدو

قاجهة ى، حيث ايد اإثبا   مشريكته م  جهة أخر الزوجة أو الزوج الزا و جهة و  الزوجة الزانية م 
ما أطوق اإثبا  لوطارفة الثانية، حيث تركهم  ة ورد   القانق  نوى سبيل ايصر بي و: بأدلة معي ا

 لوققاند العامة.
تارج ذاد انتقد أغوب الفقه و     ا نظرا لو طقية و ا اا ية لوعدالة الاخغر اخ ه، ا ا  ذتتملض ن

اذم  شأ   انوة أصوية و تعااب الزوجة و  أ  ا اا كم بر ي  ما  اءة الشريك يثبت نويها الفعل، بي
اجرمة ا تتم إا به طق  !! لعدم وجقد دليل  حن أنه ارتكب نفس الفعل،  كي مك  لوعقل واخ

                                                           

1- ART 338 :"  Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le 

même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. 

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le 

flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu". 
2 - Constant (j), Manuel de droit pénal ,T2,Paris ,1975 ,p. 129 . 
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نوى أحد قاب أي  العدالة  تقايع العمة بطبيعتها ا تقبل التجزرة؟ و اجر و لك ذقبل العدالة أ  تو 
ق احرض نوى ارتكاهاراف اجرمة دو  الطرف اآخر، و أط  .1اد يكق  
حكام و ذوح نتفادى     ة  ا ااضة، يتعن أ  متد وسارل اإثبا  اخاصة إ كا تارج اخت ال

د الطريقة اك مرر إتباع  ويس  طراف  جرمة الزنا،  د أ  هما و اخزدوجة  اإثبا ، ا سي ا
سرة و  اجرارم طبيعة واحدة هاتتمثل  اتصاها بعرض ا  .2شر

م  اانق  العققبا  اخصري  605إ القق: باريا  أحكام اخادة  3ا ما دنا جانب م  الفقهذو   
هنوى كل متهم بارتكاب الزنا، سقاء أكا  رجا أ حدث  اخادة تتذم شريكته أم امرأة أم شريكها، 

ص بغر سل جرارم الزنا، و ا الوفظ يتاع ليشمل كذا ون  اختهم بالزن قز تقييد ال ضا ن  ا  د. 
اء لشريك الزوجة الزاني دا ااستث ر ايكمة م  إارار  ابة لزنا الزوجة تقا  .شريكتهوالزوج و ة بال

ابةو     ددة ورد  نوى سبيل ايصر بال صيص أدلة  ص    رغم تضارب اآراء إا أ  وضقح ال
ليل، شريكته لوققاند العامة دو  التقيد بأي دالزوج و ترك إثبا  زنا الزوجة و لشريك الزوجة الزانية، و 

ص و عل ا اري مقيدا هدا ال  . 4ا يتقيد بأي دليللقاضي اج
قض اخصرية بأنه    لك اضذتطبيقا لو  كمة ال مة الزنا كا  القانق  ياتوزم أ  يكق  إثبا  جر   إذات 

ميع طرق اإثبا  نوى الشر  إ  إثبا  زنا اخرأة يصح  ة   .5يك بأدلة معي
قط  حصر أدلة اإثبا ، دو  أ  متد إ اقة ذ در اإشارة إ أ  نطاقو    حصر  ا القيد ي

دلة، معى أ  القاض اري حر  تكقي  نقيدته، و د ا وه ادا مي اج ر يقت م  م  ع بالدليل اختقا
  جانب آخر أ  يعن منوى سبيل ايصر أ  يطرحه جانيا وا يعتد به، و صقص نويه اانقنا اخأمامه و 

دلة اابوة إثبا  العكس م  ابل شريك اختهم  .6د ا

                                                           

1 - Garraud (R) , Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale , 

T1,no,2172, Paris, 1907-1927, p. 602. 
ا.و  60ص  ،4300 ،اخرجع الاابق ،مقد مصطفى ،أنظر أيضا  ما بعد

مد صبحي -2  .163ص  ،اخرجع الاابق ،دنيا 
 .537ص  ،4330 ،دار الفكر العر ،اءا  اجزارية  القانق  اخصريرؤوف نبيد. مبادئ اإجر أنظر،  -3
ايا  ،مد مصطفى القووي أنظر، -4 قيق اج  .66ص  ،4316 ب.د. ،، أصق: 
قض ،64/78/4301نقض مصري  -5 مقنة  ،48/46/4305نقض  ،863ص  ،63. رام66س  ،مقنة أحكام ال

 .317ص ،684. رام 6أحكام انقض. س
 .464ص  ،اخرجع الاابق ،ا نبد اه أمد - 6
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حصر أدلة اإثبا  اخاصة بو     طت وراق اخكتقبة  ه، شريك الزوجة الزانية  التوبس واانراف وا
دلة ال جاء ها اخشرع اجزارري  ي أدلة مشركة إ حد ما معو  م  اانق  العققبا   814اخادة  ا
خرى، إا أ  اخشر و  دلة ا طراف  جرمة الزنا إ جانب ا دليل  ع اخصري اد أضافاخاصة بكل ا

زل مسلم في المحل المخصص للحريم:ق آخر أا و   وجود الشريك في م
ااء م  البيت قد انتر اخشرع اخصري وجقد ا    دو  سبب مشروع –لشريك  احل اخلصص لو
جا: م  لك التقاليد  ندم الاماح لور ذاد رانى   نوى اشراكه  جرمة الزنا. و دليا -لكذيرر 
رحام احذغر  ااء العاروة. و وي ا ز: اام ذاد ااتضى ارم بااختاط ب صص م  اخ ظر لك أ  
اى الرجا: الغرباء انو يه،  ا هذلدخق:  يه خا تيح لوقاضي  التقاليد كا  دليا يذا وجد رجل غيب 

رد وجقد الرجل الغريب   لكذكا  الزنا اد ارتكب. ويعن   إذايما  البحث ا  ليس  ا اخكذأ  
 دلة الذاته دليا نوى الزنا تطبيقا لوقاندة العامة م  أ  اإدانة  الزنا تفرض ثبق  القطء بأحد ا

ر  رد تقا ا القانق  ا  حابذحدد  .1ا الدليل 
د ايالة يفرض أ  وجقد الرجل او     ر الدليل   ر سبب لغريب كا  بغاجدير بالذكر أ  تقا

دا الابب كما لق كا  طبيبا  إذامشروع، أما  ل انتبار وجد  ا  يل ا الدلذإسعاف الزوجة 
را  .2متقا
وم يعلك تطقرا ذاستتبع د تطقر  و تقاليد الاابقة اا كانت الذوا    يها  صميم البيق ،  لك ذد 

قم  ا تزا: التقاليد تاتهج  أ  يدخل  ة ال ق  غر ااء، إا أ  جزء م  البيت و  اجزء اخلصص لو
ل  دا الدليل  مر الذي يظل معه تطبيق  يه، ا الرغم نوى-نتبارايه رجل غريب حن تكق  الزوجة 

ة نقمها. و م وجد الرجل  -م  تطقر التقاليد قض اخصتويا بالزوجة  غر كمة ال رية اد اضت 
دا الصدد ا يكق   القااع إا ذ  ا الشأ  بأ    القق: م  جانب اختهم بتطقر العادا   

قز التحدي ا  عت ها احكمة  ثبق  الزنا،  دلة ال اات ااشة  تقدير ا كمة ب م ه لدى 
قض   .3ال

دا اخكا  وما لقاضي اخقضقع الاوطة التقديرية  أ  يفار دو     كا  يعن   ذاإالة وجقد الرجل  
 ا اخكا .ذوجقد الرجل   لك أ  له القق: بعدم ارتكاب الزنا نوى الرغم م ذمؤدى ارتكاب الزنا. و 

                                                           

 .067ص ،055رام ،0ج ،اند القانقنيةمج القق  ،63/46/4313نقض مصري  -1
 .01ص ،05رام  ،1ج ،ج الققاند القانقنيةم ،16/76/4380نقض  -2
 .030ص  ،388رام  ،0ج ،الققاند القانقنية مج ،63/76/4313 ،ض مصرينق -3
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ز: ذيتحقق ب ذلزوجة تقييم مع زوجها، ارض أ  اا الدليل يفذا بد أ  نشر إ أ  و     لك وجقد م
يه الرجا: الغر  قز أ  يدخل  ه ا  صص لوزوجة اام م ة غض كانت الزوج  إذاباء، أما لوزوجية 

وها و  ر استقوت ن  زوجها ماك  خاص ها، أو أاامت مع أ  .1الدليل اذإ  وجقد رجل معها ا يق
 المطلب الثاني

ائيأثر العاقة الزوجي فيذ الحكم الج  ة في مرحلة ت
ارية و ذكرنا آنفا إارار اقان    ا ح صدور ايكم البا  د خاصة لتحريك الدنقى اج  استمرار

قيق ماية ج ة لوعااة الزوجية. ارية إجراريجرارم الشكقى ال تتأثر بالعااة الزوجية، ما م  شأنه 
دا الصدد لك  مة تااو  لأا و ؤ: يطرح نفاه   اري اد مد نطاق  ق    ايماية ذأ  اخشرع اج

اري الصادر ضد ا فيذ ايكم اج رارم الشكقى، لزوج اجا  جاإجرارية لوعااة الزوجية إ مرحوة ت
فيذ؟ أالشاكي(لك بإارار حق الزوج اجن نويه ذو    العفق ن  العقاب أو وا الت

يها مقاا التااؤ: م  خا: الذاب ن   اخشرع  تعرف نوى مقا التشريعا  اخقارنة ما 
حكام العامة هدا ايق اخذاجزارري، م نقضح نقب  لك  ذلق: هدا الزوج اجن نويه، و لك ا

 الفرنن التالين 
 الفرع اأول

ي عليه في العفو عن العقاب أو   موقف التشريعات المقارنة من إقرار حق الزوج المج
فيذ  ت

دا ايق    و: ا يقر  ن  ا ا ي مقاا التشريعا  اخقارنة إ ا أسه الشريعة ونوى ر  مك  تص
دا ايق كالقانق  اخصري وغر م  التشريعا ، و الثا اإسامية والقانق  اجزارري. و  ا ما ذيقر 

يما يوي  قضحه   س
ي عليه   في العفو عن العقابأوا: ااتجا القائل بعدم أحقية الزوج المج

ا الشريعة اإسذمثل     يز لومجن االشريعة اإسامية. امية وبعض التشريعا  القضعيةا اا  
فيذ، و نويه العفق ن  العقاب الصادر  ال ارية  جرم الزنا والاراة أو وا الت لك ذدنقى اج
ا م  جرارم ايدود ال ا مو لك إا ذما اجن نويه نفاه، و لق كا  يها و  ك أحد الشفانةبانتبار

                                                           

يب حان - 1  .183ص  ،اخرجع الاابق ،شرح اانق  اإجراءا  اجزارية ،مقد 
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، ض نوى  لتعوق جرارم ق اه تعا طوب  لك أ  جرمة الزنا  الشريعة اإسامية ا تتذايدود 
ق ايا: صل رع شكقى م  الزوج اخضرور كما  س الشيء نف غالبية التشريعا  القضعية، و  ا

الشريعة اإ ابة جرمة الاراة  ارية  الاراة بن الز بال ريك الدنقى اج وجن نوى سامية م تقيد 
د أ  الشريعة اإسامية  م  باب أو  ق ايا:  القانق  اخصري،  شكقى م  الزوج اخضرور كما 

. فيذ  ا تقر لومجن نويه  توك اجرمتن ايق  العفق ن  العقاب أو ت
ق حقه  اإباغ ن  اجرمة أو ندم اإباغ  ايق القحيد اخلق: لومجنو     د اجرارم  نويه  

ها  ادا أبوغ ن ها،  ارية، إزاء استمرار الدنقى اها الاوطا  م يعد له أي حققق هارية  ونومتن ج
فيذ. و  يها سقاء بالعفق أو وا الت  إزاء العقاب الصادر 

كما سبق   –  تتأثر بالعااة الزوجية  القانق  اجزارريجرارم الشكقى ال التشريع اجزارريأما     
فقة )م  اانق  العققبا  883اخادة (ي جرمة الزنا -الذكر م   884اخادة  (، جرمة ندم تاديد ال

قي لوزوجة )اانق  العققبا  في )م  اانق  العققبا  887اخادة (، جرمة اهجر اخع  اجرارم ا ذ. 
يابة  رك الدنقى العمقمية إا العاممك  لو ، ادم الزوج اجن نويه شكقى ضد الزوج اجا إذاة أ  

قد رأى اخشرع  ايد الشكقى نقنا م   ع الدنقى  توك اجرارم،  حيث تعتر الشكقى ايد نوى ر
ارية لوعااة الزوجية و اي سرية.ماية اج ظة نوى الروابط ا  احا
أجاز اخشرع لومجن نويه سحب الشكقى  توك اجرارم بعد تقدمها، إا  لك ادذبل أكثر م     

ارية لوعااة الزوجية بعد صدور ارية،  أنه م مد ايماية اج لك أنه م ذحكم هاري  الدنقى اج
قنة بشأ  توك اجرارم انقضت الدنقى العمقمية  ارية اخر فيذ و و صار ايكم باتا  الدنقى اج جب ت

فيذ العقاب.ذالعققبة احكقم ها، وب از: ن  ت  لك ا موك اجن نويه الت
ا أ  اخشو     يه هرأي نه رجح حيازة ايذرع اجزارري اد أصاب  تب د ايالة،   كما اخقا  

اري لققة الشيء اخقضي به و  حكام نوى مد ايماية لوعااة الزوجية باج د صدور حكم عاستقرار ا
اري با ، و  فيذ ذج دا اجا: لوزوج اجن نويه أ  يتحكم  ماار ت لك ح ا يفتح الباب  

اري بعد أ  أصبح هاريا. كما أنه لق مح لوزوج اجن نويه  توك اجرارم بالعفق ن  العقاب  ايكم اج
رصة  مااومة الزوج اجا احكقم نويه بالعقق  نطا  فيذ  ر مادية مقابل العفق بة  أمق أو وا ت

 ن  العقاب.
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فيذ ي عليه في العفو عن العقاب أو وقف ت  ثانيا: ااتجا القائل بأحقية الزوج المج
أخذ نوى     ردثا: التشريعن اخصري و سبيل اخوس ا ايق لوزوج اجن نويه ذأار التشريع اخصري. ا

ريك الدنقى العمقمية بالاراة بانتب كل م  جرم الزنا و  يها  رع شكقى ارما م  اجرارم ال يقيد 
 م  الزوج اجن نويه.

ص جرمة الزنا نصت اخادة  م  اانق  العققبا  اخصري بأنه  ... لك  لزوجها أ  يق  601يما 
دا ايكم برضاره معاشرته ها كما كانت . فيذ   ت

ح الزوج اجن نويه اي اخادة يتضح أ  اذم  خا: نص و     فيذ  ق خشرع اخصري اد م وا ت
اري، و  اخادة  لك ايق لوزوجة ذرة زوجته كما كانت، دو  أ  يعطي لك برضاره خعاشذايكم اج

قز لوزوجة العفق ن  العقاب  600 حاب توك اخادة ا  م  اانق  العققبا  اخاصة بزنا الزوجة، 
، و ادر ضد زوجها أو واالص فيذ ل نقد. ذت   التفراة 
ا    ريك الدنقى العمبة جرمة الاراة بن الزوجن، و أما بال يها اخشرع اخصري  قمية نوى ال نوق 

ح هشكقى  عها الزوج اخضرور، اد م خر أيضا ايق  العفق ن ذير يفرق بن  العقاب دو  أ  ا ا
ذالزوج والزوجة،  تج م  نص  ا ماو لومجن نويه ا  اخصري   ... و م  اانق  العققب 846اخادة يات

هاري نوى اجا  أي وات يشاء  فيذ ايكم ال ...كما له أ  يق ت از: نوى دنقا  .1أ  يت
رد أما     رد نوى أنه   ... و م  اانق  ا 63/4صت اخادة ي التشريع ا ى لدنق تاقط العققبا  ا
 العققبة باإسقاط .و 

رد ا    د اخادة يتضح أ  اخشرع ا لزوجة اد نص صراحة نوى حق كل م  الزوج و م  خا: نص 
فيذ   كما موك الزوج اجن نويه  إذاالعفق ن  العقاب أو وا ت  ، فيذ ايق   كا  اد بدأ  ت

فوك كذلك ايق  إسقاط الدنقى، و الشكقى م ا. يموك أيضا العفق ن  العققبة أو وا ت  ذ
رد بن الزوج اجن نويه و     تتطوب رع شكقى  اجن نويها  اجرارم ال والزوجةم يفرق اخشرع ا

قد أنطاما دو  تفرا ع الشكقى أو سحبها و م  أحداما،  ن   كذلك ايق  العفقة ايق  ر
 . فيذ  العقاب أو وا ت
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 الفرع الثاني
ي عليه في العفو عن العقاباأحكام العامة إقرار حق   الزوج المج

حكام العامة إارار حق الزوج اجن نويه  ال    دا اخقام ا او:   ت أو وا  عفق ن  العقابس
، و  فيذ ها اخشر ن الققانن ال تقر دلك ايق، و لك بطبيعة ايا: ذت مقذج ن الذي ع اخصري و أخذ ك
 لوزوج اجن نويه  كل م  جرمة الزنا و جرمة الاراة. -كما سبق الذكر  –لك ايق ذيعطي 

حاو: م  خا: و  أخرا يفيته و ك  العقاب ووات العفق و ا الفرع أ  نبن صاحب ايق  العفق نذس
 آثار 

 وقت العفوأوا: صاحب الحق في العفو و 
ح اخشرع اخصري لوزوج اجن    ق ن  العقاب، إا أنه يق  العفالاراة انويه  جرم الزنا و  لقد م

هل أجرمة الزنا و  والزوجة الزوج انتمد نوى التفراة بن  ا  جرمة الاراة،  اخشرع صاب م يعتمد
؟ اخصري  توك التفراة؟ و  يه لوزوج اجن نويه العفق ن  الزوج اجا ق القات الذي مك    ما 

 صاحب الحق في العفو عن العقاب: -1

ه  جرمة الاراة رق اخ  شرع اخصري بن صاحب ايق  العفق ن  العقاب  جرمة الزنا ن
 جريمة الزنا: -أ

 .1اصر اخشرع اخصري ايق  العفق ن  العقاب  جرمة الزنا نوى الزوج وحد دو  الزوجة   
ايكمة م  إارار   التفراةذالقااع أ  و  رلك ايق لوزو ذا مرر ها  اب ج تتقا ي ة لوزوجة أيضا، و بال

سرة وايفاظ نوى كياها اء ا  .2اخااندة  إنادة ب
قز القياس نويه و ا ايق نوى الذكا  اخشرع اخصري اصر   وإذا    هل  قط،  حزوج  ه لوزوجة م

 أيضا؟
دا ايق و  نرى    قز القياس نوى  حه لوزوجة،   القأنه  ا: مقانع العقام غر و  بياس جارز  

نه   ا جرمة و  جارز  ا بإنطاء ايق لوزوجة  العفا: التجرم  ح   ص .  ق ا نققبة إا ب
قط ايق   اري، إما نعطيها  ص نويها اخشرع اج وق جرمة م ي ن  العقاب ن  زوجها الزا ا 

 العفق ن  العقاب ن  جرمة نص نويها اخشرع.
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ضا ن  ذ    كمة باريس ادما ذء اخرر هد التفراة، وانتهاا  رم اخشرع (ا ما اضت به   ظل 
ا زوجها اح )الفرناي لوزنا فس ايق ا رمة زنا الزوج، كقم نويه  جحيث اضت بأ  الزوجة تتمتع ب

ا زوجته الزانيةذو  رد ا ما يتذ. و 1لك اياسا نوى حق الزوج  الذي و فق كذلك مع هج اخشرع ا
دا ايق نوى ادم اخااواة. ح الزوجن   م

 جريمة السرقة: _ب
ح اخشرع اخصري لوزوج اجن نويه ايق  العفق ن      لعقاب سقاء كا  انوى خاف جرمة الزنا م

دا ايكم. زوجا أو زوجة، و  نه ا مرر لوتفراة بن الزوجن    اد أحا  اخشرع اخصري  دلك 
اة الزوج اجن نويهااصر نوى الزوج اجن نويه و  قا ايذو واد  حالة و تقل إ ا  .2ا ي

 وقت العفو: -2

الزنا الاراة و  صادر ضد زوجه  جرمق لوزوج اجن نويه صاحب ايق  العفق ن  العقاب ال   
دا بعد صدور ايكم ا فيذ العقاب، و أ  ياتلدم حقه  درذلبا  وابل ت  فق ن  العقاب. بالع يعرف ن

دا ايق ح بعد بدء    ق له استلدام  فيذ العقاب ضد الزوج اجا و  كما  انتهاء م  ابل ات
فيذ اخدة احكقم ها  .3ت
 آثارثانيا: كيفية العفو و 

 كيفية العفو عن العقاب:  _1
ه  جرم  راة ة الارق اخشرع اخصري بن كيفية العفق ن  العقاب  جرمة الزنا ن

 العفو في جريمة الزنا: _أ
فيذ العققبة الصادرة ضد الزوجة الزانية  جرمة     اشرط اخشرع كي يتم العفق ن  العقاب أو وا ت

 الزنا، أ  يرضى الزوج معاشرها م  جديد.
ل يشرط  الزواج كي يعفق الزوج ن  الزوجة الزانية احكقم نويها أ و  ظل رابطة ت ا يثقر التااؤ:  

 الزوجية اارمة وات العفق؟
بت الغالبية إ طوب     دوا  ذذ لعققبا ، حيث م  اانق  ا 601لك إ صريح اخادة ذلك، واست

ق الذي مك  الزوج م  ذبأ  بقاء ذكر  صفة الزوجية و  ما إنادة معاشرها م  جديد، بي الصفة 
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 يعاود م يتعن نويه أوا أ  يراجعها ذالطاق رجعيا، الك ولق كا  ذم  ا يتمك  كا  اد طوقها   إذا
ا اد يشرط أ  يعقد نويها م  جديد كي ذمعاشرها م  جديد، وك لك لق كا  اد طوقها طااا بار

ساسي لوعفق ن  الزوجة  .1ياتق الشرط ا
اشرة خعشرع م يتطوب اندم اشراط صفة الزوجية وات العفق، دلك أ  اخ2 حن يرى البعض   

ر و ذقط الرضا معاشرها م  جديد، و إما اشرطبالفعل و   ة الزوجية انتهت.لق كانت العااا الرضا يتقا
و: أو باإتباع،    نرىو     لك أ  حجة الرأي الثا مردود نويها بأنه ا مك  أ  ذأ  الرأي ا

إ  ا م  جهة، و ذ. نااة غر مشرونةتتم اخعاشرة دو  نااة زوجية، وإا كانت  م  جهة أخرى 
سرة و اخشرع اد أراد م  وراء إارار ايق لوزوج  العفق  ظة نوى ا اية العااة من  العقاب احا

إ  العوة م  وراء إارار دلك ايق غر مقجقدة أيضا.  إذاالزوجية، أما   كانت توك العااة اد انتهت 
ا ا يتم    إما ، و ج إنادة معاشرة زوجته م  جديدتوقاريا مجرد رضا الزو  واجدير بالذكر أ  العفق 

فيذ ي د صراحة  طوب يقدمه لوجهة اخلتصة بالت فيذ طيشرط أ  يعر ن  رغبته  يها وا الت وب 
فيذ لرغبته  إنادة معاشرها م  جديد إذاأو العفق   .3م تك  اد بدأ   الت

 العفو في جريمة السرقة: _ب
يه ن  الا العفق  جرمة الاراة نوى طوب يقدمه الزوج اجن يتق     لق كا  زوج اجا و نويه يعفق 

فيذ، و  ق: لكل م  الزوجن وليس ااصرا نوى أحدما دو  اآذاد بدأ الت  خر.  ا ايق 
 أثار العفو عن العقاب: _2
قز الرجقع  العمجرد أ  يعفق الزوج اجن نويه ن  الزوج الزا أو الاارق    إنه ا  فق أيا كانت ، 

سباب  .4ا
قط، دو  أ  مج اجن نويه  جرم الزنا و يقتصر أثر العفق نوى الزو و     تد إ العقاب الاراة 

احكقم به إ الزوج الزا أو الاارق  جرمة أخرى. كما ا متد إ شريك الزوج الزا   ارتباط 
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تهيالشريك بالزوج  لق يك نققبته و لك ياتق الشر ذور ايكم البا   الدنقى، ونوى بصد الزا ي
 .1نفا الزوج اجن نويه ن  الزوج الزا
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 الباب الثاني:

ائي  أثر العاقة بين اأصول والفروع في تطبيق القانون الج
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ق تكقي  أسرة     داف الررياية لوزواج   وجنالز  وإحصا  والتعاو  والرمة أساسها اخقدةم  ا
ظة ن نوى واحا سرة اجزارري بققها    الزواجذااب، وا ق  ا ما جاء  به اخادة الرابعة م  اانق  ا

ه م  الشرني القجه نوى وامرأة رجل بن يتم نقد دا  والتعاو  ةوالرم أساسها اخقدة أسرة تكقي   أ
ظةواح الزوجن وإحصا  نااب . نوى ا  ا
العااة        اب أطفا:،  ق إنشاء أسرة ن  طريق إ اخقصقد م  وراء ايام نااة زوجية شرنية 

ن  جب الزوجا  ب ا الطبيعي أ  ي ا الزوجية  ماار صق: والفوب شأ بذلك نااة ا ت روع ، 
سرة ه ساسيتن، و وتكتمل ا شأ بعض الرواباتن العااتن ا خرى مثل رابطةت رة. ط ا خقة واخصا  ا

ثر العااة الزوجية        ا  صق: بالفروع بعد دراست قط نوى نااة ا صب  ا سي ث إا أ  مقضقع 
قد حثت الشريعة اإسامية نوى تقثيق الروابط العاروية وااجتمانية  و:،  ن اآباء ب الباب ا

اء، ونوى تققية صا  القر و او  ذا  ندة آيا  ارآنيةب ها اقله تعا  ،احبة والتعاو  واد ورد  م
ًا َنَوى َوْ   َوَِصالُُه ِ  كتابه الكرم    َا اِإنَااَ  ِبَقاِلَدْيِه َمََوْتُه أُمُه َوْ َناَمْنِ َأِ  اْشُكْر ِ  َوَوصي ْ

َ اْلَمِصُر  . 2 ...اْلَماُ: َواْلبَ ُقَ  زِيَُة اْيََياِة الدنْ َيا   سقرة الكه . واقله نز وجل 1 َوِلَقاِلَدْيَك ِإ
 . 3  ...َواْنُبُدواْ الوَه َواَ ُتْشرُِكقاْ ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَقاِلَدْيِ  ِإْحَاانًاواقله أيضا   

اري، ا بد أ  نقضح اخقص    صق: ق وابل التطرق إ أثر توك العااة  تطبيق القانق  اج د با
اري  .والفروع  نطاق القانق  اج

هم وإ  نو    اسل م م و يقصد بأصق: الشلص م  ت ب وا صق: ا يعتر م  ا دة اجد واجق 
ة، ودو  تفراة بن جد صحيح  د درجة معي ب(وأبقاما دو  تقا ن  (وجد غر صحيح      )جد 

م ه وإ )جد  اسوقا م اء و ن .ويقصد بفروع الشلص م  ت ب يعتر م  الفروع ا م ازلقا  اؤ حفاد وأب
ة د درجة معي م ودلك دو  تقا ن  ودو  تفراة بن الذكقر واإناث. وأحفاد

ا م     ر صق: والفروع ومدى تقا ديد الصوة بن ا ها لعربية و ندمه  اقانن الدو: ا واخرجع   م
ق اقانن حقا: الشلصية، وما دااجزارر  كمها الشريعة اإساميةذم أ   ا خرة  إ  الصوة  ، ا

صق: والفروع ر باخعى الاابق إا إ بن ا دا صحيحا شرنا يعا نتجت ن  زواج صحيح ذا تتقا د س
اب ر توك الصوة بن اب  غر شرني وأبيه سفاحا ولق انرف به ولق .لثبق  ال زوج ت وبالتا ا تتقا
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هي صوة .سفاحابأمه بعد أ  موت به  صق: والفروع بن اب  الافاح وأمه  ر رابطة ا ما تتقا  بي
مه. كما ا تعرف الشريعة اإسامية بالتبن، وم  م طبيعية متحققة بقااعة اخياد و  اب  ا وجقد ي

صق: والفروع بن اختبن و لراب  .1اختبىطة ا
د أ     صق: والفروع ذكر   نص اخادة وبالرجقع إ أحكام القانق  اجزارري   88  القرابة بن ا

صق: والفروع... .كما نصت  2م  القانق  اخد اجزارري ي الصوة ما بن ا بققها    القرابة اخباشرة 
جة  القرابة بققها    يرانى  ترتيب در ذالقانق  نوى كيفية حااب درجا   م  نفس 81اخادة 

د الصعقد إ ما ندا بار كل القرابة اخباشرة انت سرةذرع درجة ن صل... . أما  اانق  ا  ا ا
قد جاء ذكر القرابة  لك  دو   66و 61لك  اخادتن ذ الفصل اخاص مقانع الزواج، و اجزارري 

 . وارابة ايقاشيالتفراة بن القرابة اخباشرة 
صق: والفروع  اانق  العققبا  ا    جرمة  بداية م قد ذكر   ندة مقاد،  3جزارريأما كومة ا

 واخادة 606 واخادة 650، إ أنما: الع العمدية  اخادة 654 واخادة 663القتل  اخادة 
ة إ اخقاد 605  811مكرر  القام اخاص بانتهاك اآداب، واخادة  880،880، 881. إضا

ريض القصر نوى الفاق  رمة ترك  اختعوقتن 884و 887. وكذلك اخادتن ةوالدنار  اام 
سرة،  طفا: وبعض ا قام اخاص وال والعاجزي  وتعريضهم لولطراخقاد  القام اخاص برك ا

صق: وندم تاويمهمط القصر  ضم  جرارم الاراة وإصدار  والفروع ح. كما ذكر كومة ا
ة جرم مانة، إضا وها شيك بدو  رصيد وخيانة ا ها   بي شلاص ومقاد أخرى س ار با  ة اا

بن  تو م  جرم  إذاذا الباب، كما س صق: والفروع  س ة إ أخرى أم أ  له نفكا  مفهقم ا
 اخعى.
صق:     واختأمل  اانق  العققبا  اجزارري أو غر م  الققانن اخقارنة سياحظ أثر القرابة بن ا

تهجها كل مشرعتو اجرارم وذلك حاب الاياسوالفروع   ارية ال ي قد تأثر توك القرابة  .ة اج
يها  تشكل رك  مفرض  ا: الققاند اخقضقنية نوى ايام اجرمة  ل مادي ه  كما اد تأثر .اأو 

تلف ذا إ  م تعنوى العققبة اخاصة باجرمة  ها،  ر قبة بالعق اجا م  فها أو تشدد م ابب تقا
                                                           

يب حان، اان - 1 مقد  ارية العربية، اخرجع الاابق، ص أنظر،   .410تداء نوى ايياة  التشريعا  اج
مر رام  - 2 مر رام  4306سبتمر  65اخؤرخ   63-06ا  60اخؤرخ   76-76اختضم  القانق  اخد واخعد: واختمم با

 .6776راير 
مر رام  - 3  عققبا  واخعد: واختمم.اختضم  اانق  ال 4355يقنيق  3اخؤرخ   55/465ا
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ع الصفة التجرمية ن  الفعل اجرم. وا .أتوك القرابة ض إ ذلك أها مك  أ  تكق  سبب إباحة ير
صق: والفروع  يث تأثر القرابة بن ا اري،  تفي أثر توك القرابة نوى الققاند اإجرارية لوقانق  اج  ي

فيذ ايكم اجريك الدنقى العمقمية وسر  اري. ا وكذا  ت
صق: والفروع  تطبيق الققاند اإجرارية    عا لوتكرار ل  نتفصل  أثر العااة بن ا ا وم  إا أن

صل ها اري بتلصيص  صق: .لوقانق  اج طبيق الققاند اخقضقنية ت والفروع كما أ  أثر العااة بن ا
دا الباب كاما، أم صص له  ا أ   اري يتطوب م ا نوى تطبيق الققاند اإجلوقانق  اج رارية ا أثر

دا الباب.  شر إليه باختصار  آخر  اري س قاملوقانق  اج صل ا الباب إذ وبذلك س صون،   
صق: وال يه العااة بن ا صلنعا  ا  التجرم، و يه أ ثا  فروع وأثر ثر توك العااة  نقضح 

 العقاب 
 اأولالفصل 

ا في التجريمالعاقة بين اأصو   ل والفروع وأثر
تاج      قي لكي تققم اانقنا، بل  يها الرك  اخادي واخع إ  بعض اجرارم كما سبق الذكر ا يكفي 

ابة لوعااة الزوجية ال اد  ق ايا: بال صر مفرض سابق نوى اجرمة وازم لقيامها. وكما  إ ن
د أ  ا صق: والفروع اد تؤثر  بعضتشكل شرطا مفرضا  بعض اجرارم،  اجرارم  لعااة بن ا

ا ماديا  جرارم أخرى. يها، كما مك  تكق    تكق  شرطا مفرضا 
ا: التذوب    صق: والفروع أثر بالغ   قضحهلك يكق  لوعااة بن ا دا ما س م  خا:  جرم، و
و: لوعااة بني  اخبحثنذا تعرض  اخبحث ا صق: والفروع كشرط مفر  ، اذ س ض لقيام اجرمة، ا

صق: والفروع كمحل مادي لبعض اجرارم  صص اخبحث الثا لوعااة بن ا  و
 المبحث اأول

 العاقة بين اأصول والفروع كشرط مفترض لقيام الجريمة
صق:     تشريعا  لا: التجرم بكل وضقح  ماوك أغوب ا والفروع يظهر أثر العااة بن ا

صرا ازما  جرمة اإجهاض، وال يعتر ايمل أو  ارية  انتبار توك العااة شرطا مفرضا أو ن اج
يها ن شرطا مفرضا  و:أ ُاخطوب اج ة إ جرارم أخرى انتر  بعض التشريعا ا ارية  . باإضا اج
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يها، صق: والفروع شرطا مفرضا  ها جر  العااة بن ا  ُاخطوباحارم  ويذمة الفاحشة بن م  بي
أ،  وادذوكالثا  .ُاخطوب الثالثأ ا جرارم إما: ا

 اأول المطلب
 جريمة اإجهاض

اس، يتمتع بكثر م  ايققق     ق  بط  أمه إناانا حيا كبااي ال ن و انتر  الققانن القضعية اج
ب أو يقصى له...، ياتحقها مجرد و ا سيما حقه  ايياة وحقه  اإرث وحقه  أ  ي ادته ق

ن و ذلحيا، و  إ  اانتداء نوى اج  ق  بط  أمه يشكل جرمة يعااب نويها القانق .لك 
والقااع أنه ا يقجد تشريع يقر ندم العقاب نوى اإجهاض مطوقا، ودلك خطقرة جرمة اإجهاض    

اك مصوحة اج .لك اانتداءذرم  يتها م  وراءوتعدد اخصا ال اصد اخشرع ما ن مهما كا  ه
ه إ أ  يقلد  مقند وادته الطبيعي وأي مااس به مثل  ى وياتمر تكقي نمر أي حقه  أ  
عوه غر اادر  مق  أي مااس ب  ، ال مثل ضررا نوى حقه  اكتما: مق ضررا نوى حياته أو نوى ا

مي  نوى مقاجهة ظروف ايياة بعد رم اإسقاط  خروجه حيا م  رحم أمه إ  ناش. كما أ  
م واد يقدي  ا   اإسقاط مثل خطرا نوى سامة جام ا م  حياها وسامة جاد مصوحة ا

ة 1ياها ج وقا وجقد ا ظة نوى نال اإناا ،  رم اإجهاض يهدف إ احا ة إ أ   . إضا
ق البشر م ايامل  .ووادها انقرض ب اك بن ا ه، أي  فصل ن صوه ولق م ي رع نال  كل 

ي العااة ال  ها نااة أصل بفرنه، و ي   اجرمة. ذ  بصدد دراستها كشرط مفرض  وج
ق وجقد جرمة ا    قي أا و يها اخادي واخع ر شرط مفرض إ جانب رك إجهاض يوزم لقيامها تقا

ن، وبط م أي مل أو ج ن مرتبط بقجقد ا دا اج  ذتشكل  نااة أصل بفرع، وبالتابيعة ايا: 
يث لق انعدم  العااة شرطا مفرضا د اجرمة  خرة. و ذا الشرط ا تققم ذ  كما جرم اخشرع  ا

إنه اد جرم اإجهاض القا م ايامل نوى نفاها، واإجهاض القااع م  غر ايامل  ي ذاع م  ا  
دا البحث. ا   ي  ايالة ال تع

صق: و     ا م  التطرق إ مقا ولبحث أثر العااة بن ا الفروع نوى جرمة اإجهاض ا بد نوي
اري رم اإجهاضالتشريعا  اج و:أ ُالفرع ة اخقارنة م   عققبة ا أركا  جرمة اإجهاض والذ، وكا

أ ُالفرع اخقررة ها درسه م  خا: الفروع التالية ا مذ. والثا  ا س
                                                           

1 -  ، شلاص، دار الفكر العر عم نبد الرحيم العقضي، جرارم اانتداء نوى ا ا. 440، ص4334أنظر، نبد اخ  وما بعد
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 الفرع اأول
ائية المقارنة من تجريم اإجهاض  موقف التشريعات الج

اك     ارية اخقارنة، إا أ   رم اإجهاض متفق نويه مبدريا  أغوب الققانن اج بالرغم م  أ  
اءا  نديدة جعوت بعض الققانن تبيحه أو تفرضه، واد اختوفت توك ا نن  أسباب إباحة لققااستث

خااي  اب التحرر ا عل اإجهاض باختاف القيم واخعتقدا  الااردة  كل دولة م  جهة، و
ق اتقاء الفضيحة والعار، كأ  تكق  اخرأة اد موت  قد يكق  سبب اإجهاض  م  جهة أخرى. 

ها وبن أحد ا اية بي ا أو سفاحا نتيجة نااة ج ن كر رم الزواج به شحارم الاج ، كما اد رناذي 
قط ظة نويها  م م  اخطر، أو لضرورة احا رضته أسباب ، أو تكق  ا1يكق  سببه انقاد حياة ا د 

مق الدمقغرااسياسية ك  .2يد م  ال
إسقاطه يعد     ن  يها ايياة باج ا نوى ايالة ال تدب  قد اتفق نوماؤ أما  الشريعة اإسامية 
ضجر  ية  اآخرةمة ياتحق مرتكبها نققبة دنيقية   ليساإمام الغزا    ويقق: . ا ن  العققبة الدي

ايةنوى ذلك   والقأد كاإجهاض العز:  دالقجق  مراتب وأو: مراتب له والقجقد حاصل مقجقد ج
قطة تقع أ  ااد ايياة، لقبق: تاتعدو  اخرأة ماء توطو  الرحم  ال ا ذلك وإ  نطفة اصار  إذ ة،يج

اية كانت معوقة حش، اج اية ازداد  اخوقة واستق  الروح يه نفخ وإ  أ تهىو  تفاحشا اج  م
اية  التفاحش  .3 حيا اانفصا: بعد ي اج

رم     جد أ  اخشرع الفرناي اد تردد كثرا بن  رم اإجهاض  أما ن  مقا القانق  الفرناي م  
عل اإجهاض  مرتبة القتل سق اإجهاض وإباحت في البداية، كا  القانق  الفرناي القدم يعتر  اء ه. 

ن أم ا، إا أ  ااقة  دبت ايياة اسفة القر  الثام  نشر و  العققبة اد أثار ذ اج البقا ط  
ذا ما حصل بعد ايام الثقرة الفرناية حيث نص اانق  العققبا  الصادر س ها، و ة بالتلفي م

هض اخرأة ايامل مع جعل نققبته الاح  خدة نشري  ناما. م جاء  4034 عل م   رم  نوى 
ة  ي  840مقررا  اخادة  4347اانق  العققبا  الفرناي الصادر س ه نوى أ  نققبة اإجهاض  م

                                                           

اري القانق  شرح العومي، القاحد نبد انظر،1-   ةس الكتاب، لتقزيع اخغربية الشركة الثانية، الطبعة اخاص، القام  :خغر ااج
 .6،ص 2009

2-Louise MELANçON, l’avortement dans une société pluraliste, éditions Paulines, 1993, Paris, 
p. 23. 

اث وواارع اخؤمر العام الثا   ،كثر تفصيل أنظر -3 ن إمانيل، اإجهاض وحق ايياة، أ نوى ي والعشر كرم حا ، اجوس ا
ا. 6 ص  ،ب.د. ، ب.س.لوشؤو  اإسامية،   ومابعد
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ة  ا.و س عل اإجهاض م  اخرأة ايامل نفاها أم م  غر يل م تعد 4368الاج  سقاء واع 
حة يعااب نويها ب ف العققبة نققبة اإجهاض، حيث أصبحت ج كانت اخرأة   ذاإايبس والغرامة. و

فاها  .1ي ال أجهضت نفاها ب
ة     ة  4388إا أ  التشريع الفرناي م يوبث أ  تعد:  شأ  جرمة اإجهاض مرتن  س وس

يه نوى اإجهاض وإ  م تك  اخرأ4383 ة حاما. كما انتر انتياد اخرأة نوى ، والذي نااب 
أجاز لومرأة ايامل أ  تقرر إهاء موها خا:  4303 اانق  و  اإجهاض جرمة ماتقوة ها نققبتها.

مر أو مثوها القانق قة و ا و دو  اياجة إ مقا . ومقجب القانق  الصادر  2العشرة أسابيع ا
 .3اي نما مباحاأضحى اإجهاض الذ 60/74/4338
اء     رة ااستعمار باستث رمة اإجهاض   اك نصقص خاصة  وم تك   أما التشريع اجزارري 

صقص الفرناية، إ أ  صدر بعد ااستقا: اانق   مر راالعققبا  اجزارري ال -55م مقجب ا
اذوال، 4355يقنيق  3اخؤرخ   465 اخبدأ   جعلرية اخقارنة ي سار نوى نفس ماار الققانن اج

رم اإجهاض و  ايا  و ذق  قا   اج ت ن سرة واآدابلك  الفصل الثا  ح ضد ا  العامة اج
و م  اخادة  . حيث848إ  871 اخقاد م    أجهض م  كل " أ  نوى871نصت الفقرة ا

و أ أدوية، أو مشروبا  أو قا مأك ها ادم بأ  موها، مفرض أو حامل امرأة إجهاض  أو شرع
، أنما: أو باستعما: حركا ، ا أخرى وسيوة أية أو ن ا، بدو  أو برضا  ج بالا يعااب رضا

ة م  قا ، إ س ابة لإجهذدج . و 100.000 إ 20.000 م  وبغرامة مس س اض ا بال
 .الذي يقع م  الغر نوى ايامل

فاها     قد نص نويها اخشرع اجزارري أما ن  جرمة إجهاض ايامل ل دا اخقام  ا    وال هم
تن وبغرامم  اانق  العققبا  بققله    تعااب بايبس م  ستة أشهر إ 873اخادة   67777ة م   س
ار اخرأة 477777إ  قت نوى استعما: الطرق ذال أجهضت نفاها نمدا أو حاولت دي لك أو وا
عل اإجهاض  اخادة  .ا الغرض ذيت ها هل أرشد  إليها أو أنطا م  نفس  873إا أنه أجاز 

ة، حيث اضت توك اخادة  ته ضرورة استقجب إذاا نققبة نوى اإجهاض بأنه    القانق  بشروط معي

                                                           

1 - Dfossez ( D), Nouveau code pénal , Paris , 1998, p. 251. 
2 - Merle ( R) et VITU (A), Traité de droit criminel , droit pénal spécial ,( par André VITU), 

T.2, éd CUJAS, Paris, 1982 , n° 2101, p.1306. 
3 - COUVART (P), Les infractions contre les personnes dans le nouveau code pénal , R.S.C. 

1993, p.474.  
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م م  اخطر م أجرا طبيب أو جراح  غر خفاء وبع ا ذد إباغه الاوطا  اإدارية  . و انقاد ا
ااتضت  إذا، وال أباحت اإجهاض 06خادة  ا761-36 اانق  الصحة رام  ه اخشرعما أكد نوي

ظة نوى ذلضرورة ا م م  اخطر، أو لومحا لك ذتقازها الفايقلقجي أو العقوي، و لك إنقاذ حياة ا
يكل  تص.بشرط أ  يتم اإجهاض العاجي   رى معية طبيب   ط متلصص 

صقص ال وم يع  اخشرع اج    دد لإجهاض، بل اكتفى بإيراد ال اري بصفة نامة بقضع تعري 
ديد أحكامها ونققباها، وترك لرجا: الفقه وا تو جرارم اإجهاض مع  اء مهمة وضع لقضتبن 

ا الوغقي ذتعري لإجهاض، ل ا م  القاقف نوى مع  الفقهي. وتعريفه لك ا بد نوي
عل    يقا: أجهضت  اإجهاض لغة مصدر  يث ا يعيش،  ن ابل أوانه  ق يعن إسقاط اج ازم، و

ااة، اا:  ن وأصوه  ال ها، وا يقا: أجهضها معى جعوها تاقط اج ي اخرأة نفاها ادا أسقطت ج
ظقر  لاا  العرب مادة  ااة إجهاضا، و  )جهض(اب  م ا لغر جهضت ال هض ألفت ولد ي 

يضمام، و  ا  . 2اجمع 
ق     ق غر اابل لوحياة و ن م  الرحم و ويتضح أ  التعري الوغقي يققم نوى أساس إخراج اج

يقرب م  تعري رجا: الطب، إا أ  أطباء التقليد ميزو  بن اإجهاض م  جهة والقادة اخبكرة م  
ن م  يقم توقيح البقيضة، أ م يعن إسقاط اج د مفهقم اإجهاض ن ن و طر جهة أخرى،  د اج

و م  ايمل  ايالة اد يكق  اإسقاط طبيعيا أو ذ. و 3الذي يعوق خا: اخارة والثمانن يقما ا
دا اإسقاط يكتاي مظهري ، مظهرا  عل م   نفقيا، أو اد يكق  مثارا بفعل شلص ما ما اد 

ية اإجراميةي  اخظهري  ن  طريذ، ومك  التمييز بن 4ناجيا أو مظهرا إجراميا . أما 5قط قة ال
ن م  رحم أمه بعد مرور ستة أشهر م  ايمل،  تعرف طبيا بأها  خروج ايمل أو اج القادة اخبكرة 

ما ادا كانت القادة اخكرة توقارية أو مثارة. م ميزو  أيضا بي  و
                                                           

ماية الصحة وترايتها واخعد: واختمم بالقانق  رام اخ 4336راير  45اخؤرخ  76-36أنظر، القانق  رام  - 1  48-73تعوق 
 .6773يقليق  67اخؤرخ  

ظقر، لاا  العرب، طبعة دار اخعارف أنظر، - 2 رة، باب  م  .03 ، ص  .س .، القا
شر والتقزيع، الرباط،  - 3 ، بابل لوطبانة وال و اري اخاص، الطبعة ا ، 6777انظر، مبارك الاعيد ب  القارد، القانق  اج

 .406ص
يا   - 4 شأة اخعارف، اإ اخاتحدثة،خزيد م  التفصيل انظر، أمرة ند أمر، جرمة إجهاض ايقامل  التق درية، سكم

 .40، ص 6770
صقري اخروك، اخرجع الاابق، ص  - 5  .463م
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 وسيوة استعما:   بأنه اإجهاض العرب الفقهاء بعض نرف ي ااصطاح التعري أما م  حيث   
انية ن طرد إ تؤدي ص تيجة  ذ إحداث بقصد م إذا القادة مقند ابل اج ه البعض  .1ال ونر
قض اخصرية بوتع بأنه    إهاء حالة ايمل ابل مقند القادة الطبيعي . 2اآخر كمة ال ه  تعمد أنه   ر

وا    .3إهاء حالة ايمل ابل ا
ه الفقه الفرنا    انية تؤدي إ نتيجة  4يويعر ة ا وجقد لوجرمة ببأنه    إنما: وسيوة ص دوها، معي
ه غر ابيعي سقاء خرج ميتا أو كا  حيا و ي طرد متحصل ايمل ابل أوا  وادته الطو   ابل لوحياة .لك

وا ، سقاء    ق إهاء حالة ايمل نمدا وبا ضرورة ابل ا ا القق: أ  اخراد باإجهاض  إندام ب ومك
ه ولق حيا ابل اخقند الطبيعي اخقدر لقادته ن داخل الرحم أو بإخراجه م ا التعري ذم  . و 5اج

ي  رك  مفرض يتمثل  وجقد ايمل، رك   يتضح أ  جرمة اإجهاض تتكق  م  ثاثة أركا  و
قي.     مادي ورك  مع

 الفرع الثاني
 اأركان جريمة اإجهاض والعقوبة المقررة له

تن وبغرامة  873اخادة  نصت    م  اانق  العققبا  بققله    تعااب بايبس م  ستة أشهر إ س
ار اخرأة 477777إ  20000م   قت نوى ذال أجهضت نفاها نمدا أو حاولت دي لك أو وا

 ا الغرض .ذل أرشد  إليها أو أنطيت ها هاستعما: الطرق ا
ا لبحث صقرة إجهاض ايامل نفو     در ب ي اها   أ  نتعرض إ أركا  اإجهاض و

 :)وجود الحمل(أوا: الركن المفترض 
عا أي وجقد ذالرك  اخفرض      ق وجقد ايمل، اد يفرض واقنها نوى امرأة حامل   اجرمة 

ن  رحم اخرأة يقع نويه اانتداء سقاء بإخراجه حيا ابل مقند وادته أو اتوه  الرحم رضا  ،ج أو 

                                                           

شلاص نوى اانتداء جرارم نبيد، روؤف انظر، - 1 مقا:، ا ، الفكر دار وا رة، العر  . 228ص ،1965، الطبعةاخاماة القا
هضة العربية،  - 2 قزية نبد الاتار، شرح اانق  العققبا ، القام اخاص، دار ال  .666، ص 3004أنظر، 
قض، س 75/75/4305. نقض  3 مقنة أحكام ال  .635، ص 486ق  68، 

4_Garcon (E) , Code pénal annoté, nouvelle édition refondue et mise a jour par Marcel Rouselet , 

Maurise Patin, Marc Ancel, Pais, Recueil Sirey, 1956, art 317,n° 13. 

_ GARRAUD (R), Traité Théorique et pratique de droit pénal francais, 3 éd , Libraire de 

Recueil Siery , 1924. N° 2018. 
اري  -5 مد ربيع، اإجهاض  نظر اخشرع اج هضة العربية،  ،_دراسة مقارنة _أنظر، حا    .44، ص4336دار ال
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ا كما جاء  اخادة  م غر   كل م  اجزارري  م  اانق  العققبا   871بأ  تقمت أها حامل أو تق
 موها... . ومفرضأجهض امرأة حامل 

عل اإجهاض سقاء واع الفعل ذم  خا: نص      اخادة ناحظ أ  اخشرع اجزارري يعااب نوى 
قط عا أو يعتقد  صو .أنه يعااب نوى اجرمة اخاتحيوةأها حامل أي  نوى امرأة حامل  مطابق  ذا ال

ص اخادة  ا ما أخد  به ذ، و4383جقيوية  63ي واخعدلة م  اانق  العققبا  الفرنا 840ل
 .1اقانن أخرى كالقانق  اخغر والقانق التقناي

اخادة ( اانق  العققبا  اخصري لك إ  م تك  اخرأة حاما ا تققم اجرمة ذونوى العكس م     
ا  651، ولق  صقرة الشروع   القانق  اخصري بصريح نص اخادة )م  اانق  العققبا  657

اك م  يرى2يعااب نوى الشروع  اإجهاض ه  رك  و إ ايمل يؤدي وجقد أ  ندم 3. 
قر أا اجرمة أركا  م  أساسي حقا: م  حا: بأي مك  ا وبالتا ايمل، وجقد ك  و بار انت ا
 ايمل. وجقد مثل ايمل وجقد انتقاد
ي ا يتجوى نفاه يطرح الذي واإشكا:    ة ما   وات ديد اهاخ م  ناتطيع ال الابل  معر

عا: رم ايمل ح ، تأي ال ا  ؟حاما اخرأة تعتر أوم بعد
ابة لوفقه األة،اخ القضعية هذ الققانن تتعرض م     م  يتكق  ايمل أ  اءالفقه أغوب رى أما بال
 .4القادة الطبيعية غايةحدوث إ البقيضة توقيح يقم
ا لق أخدنا ه    ع ايمل أو ذلك ا الرأي نوى إطااه انتر  اخرأة ال تاتعمل أدوا  وأجهزة م
ظي ال مرتكبة جرمة اإجهاض، ت اة  مكث وقحةاخ لك أ  البقيضةذم ال  م أيام ثاثة دةم الرحم ا
ز: ذلك بعد  يبدأ م الرحم دارج  توصق ذلك بعد م كاموة، أيام نشرة خدة يه لتبقى إ الرحم ت

ن، ع وأجهزة أدوا  إ  حيث الزرع، بعموية العموية ذ وتامى تشكيل اج  البقيضة عم ايمل، م
                                                           

ص اخادة -1 ر إسقاط مل يتق أ  حاو: أو تق م  كلى أ   نو التقناية اجوةم    214ت ،   "...طعمةأ بقاسطة تمل أو ظا
اري القانق  م  449 واخادة ا كذلك، أها يظ  أو حبوى امرأة إجهاض حاو: أو أجهض م  " :اخغر بققها اج أو  برضا
  ....بدونه

 .444اخرجع الاابق، ص  ،هاء رزيقي نوي - 2
خاق نوى القااعة اجرارم :العققبا   اانق  شرح الاعيد، نظر، كاملأ -3 سرة، ب ط، العامة وآداب ا ة دار مكتبة و  الثقا

شر ة  نما ، والتقزيع، لو  .434، ص 4336س
مقد -4 رة، الشعب، مطابع دار اخاص، القام العققبا  اانق  شرح مصطفى، مقد أنظر،   ص ،1964الطبعةالاادسة، القا

27. 



185 

 

إذا1التوقيح وليساانزراع  نموية م  اخوقحة  البقيضة ق أو ،2التوقيح يقم م  يبدأ ايمل كا  . 
ذا إ   دوية القسارل توك إ  يعن اخوقحة،  مشرونة  غر هي لذلك وتبعا هضة تعتر ميعها وا

 له. مانعة وليات لوحمل هضة ها
ا آخر    ب اانتقاد الذي وجه لورأي الاابق يرى ا  وهذا اانزراع، يظة م  بدأ ايموی أ  3ولتج

  أو ايتهه  أم ايمل بداية  حدث كا  سقاء قات،أي  دث أ  مك  إ  اإجهاض اخعى
دا الصدد ارر  اع ايقبل بأنهة  اخصري احكمة وسطه. و   بأ  ذ اجرمة،  نفاه ن  اختهم د

ن إجهاض تبيح اإسامية الشريعة  العققبا  اانق  م  60 وأ  اخادة أشهر، أربعة وزيتجا م الذي اج
 اجتهاد ق ماإو  نويها، اختفق أدلتها  أصا ثابتا ليس الشريعة ن  ورد إما الشريعة، تبيحه ما تبيح

هم  يما الرأي حقله انقام  .4بي

                                                           

دوية ذ إ  -1 ا جهزةوا ا ع مقدور ع أ  م كثر لداخ خدةطقيوة موقحة بقارها دو  تق أو التوقيح م  البقيضة م  الرحم، وا
جهزة توك مفعق: أ  ذلك م  دوية ا تن مدة اخفعق: ساري يبقى أو يدوم وا .  ) ُاجماع ايةاج العموية بعد سانة وسبعن اث

 .19 ص ، اخرجع الاابق،الاعيد كامل
اي غر مباشر ا -2 اي مباشر أو اتصا: ج  لتوقيح يكق  نتيجة اتصا: ج

اي صا:تإ نتيجة الحمل-أ ق :مباش ج كاح نتيجة يكق  الذي ايمل و كاح أونتيجة صحيح، ل  لزناا كجرمة صحيح، غر ل
 .والفاحشة

اي صا:تاإ بغر ايمل –ب   :اخباشر اج

اني لتوقيح نتيجة ايمل - قي اييقا  نقل ن  ةنبار  ق الذي :ص  تو ةوطرق طبي بأساليب اخرأة، رحم  ووضعه لورجل اخ
اني ولوتوقيح الذكر، الاال اخباشر صا:إتال ن  قيا حق  اييقا  طريق ن  داخويا يكق  قد متعددة، طرق الص  الذكري خ

نابيب :كأطفا الرحم خارج اإخصاب يتم يث خارجيا يكق  اد الزوجة،كما رحم داخل يا  أون  طريق .ا  اخاتحدثة التق
خرى رة  ايمل :مثل ا قك  ايمل الرحم، تأجر ظا رة ب ة ظا ج نثقية، ايمل والبقيضا  ا ااخ رةلظا نتيجة ا  ااست
 .البشري

، أمرة أنظر التفصيل م  خزيد  .ومايويها 40 ص الاابق، اخرجع ند
ارية اخدنية اخاؤولية نوي، أنقر ياسر هابإي أنظر التفصيل م  خزيد -3 ، لوطبيب، واج رة، ايققق جامعة كوية رسالةدكتقرا  القا

ة ا: كذلك أنظر.  333 ، ص1994الا جد، مروا  م اري، القانق   اإجهاض م هضة العربية، دار ب ط، اج رة، ال  القا
ة  .1ص ، 2002الا

مر  23نقض أنظر -4 قض كمأح مقنة  1959نق   القجيز بقسقيعة، أحا مقتبس ن    952ص ، 190رام  10س ال
و:، اجزء اخاص، اجزاري القانق   .4 ص الاابق، اخرجع ا
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قا لورأي الراجح  القانق  الفرناي ايشرط    ن يكق  أ  وو  تققم حياة حيثلو اابا أو حيا اج
ن يتشكل أ  ابل ارتكبت لقو  ح اإجهاض جرمة كثر يه تدب أو اج  ياأ: ذلك  م ايركة، وا
 .1اإخراج العمدي ابل طبيعيا مقتا ما  اد ايمل كا  ولق عوه ن  اجا
باخ تتبى أنه طاخا ذ اخاألة،  الفرناي و اخشرعذى حذحقد أما اخشرع اجزارري      ذ

ا أها ال احاولة، أو الشروع نظرية  الشلصي،  أ  د حيث .وةاخاتحي اجرمة نوى تعااب مفاد
تيجةا ققت سقاء اجرمة، ذ  الشروع يعااب نوى بدور اجزارري، العققبا  اانق   اخرغقب ل
ص القانق  تتحقق م أم يها ب. ب  أيضا، اتحيوةاخ اجرمة نوى يعااب أنه إذ ذلك م  أبعد إ وذ

دما مر ن قا الغر، طرف م  باإجهاض يتعوق ا ص و  اجرمة ايام نوى ج، ع ق م  304 اخادة ل
 .2موها اخفرض أو ايامل اخرأة نوى
رم اإجهاض يشمل ايمل سقاء كا  طبيعيا     انيا، أو واجدير بالذكر أ  نطاق   ياتقي ماك اصط
اية العموية أ  تكق  ذلك  ن كا  إذا حيث مشرونة، غر أو مشرونة اج ر غ نااة م  اج

ارية، بايماية ايتمتع أنه ايعن هذا مشرونة تفي وبالتا اج ه ي صقصا وص ن ال ن،   القانقنية ج
ة بن تفرق وم مطوقة، جاء  ج ا سبب كا  مهما ا مي 3وجقد . إا أ  نصقص اإجهاض ا 
ن  ارية ج ه، وا تشموه ايماية اج انيا خارج الرحم م  اانتداء نويه أو م  إتا نابيب اخوقح ص ا

صقص اإجهاض إا بعد نقوه إ داخل الرحم  .4ب
 ثانيا: الركن المادي

ي    إ  ما يع ق اإجهاض الذي يذا  كما سبق الذكر  ها، نفاقع م  ايامل نوى ا اخقام 
حرى رنه أاإجه وبا صل نوى  م ايامل نوى نفاها، والاض القااع م  ا ويه ي نصت نذو م  ا

 .5م  اانق  العققبا  اجزارري 873 اخادة

                                                           

 امعية، اجزارر،اج اخطبقنا  ديقا  الاادسة، الطبعة اخاص، القام اجزارري، العققبا  اانق  شرح، م صبحي مد انظر، -1
ة  .54، ص 2005الا

 .17ص ،الاابق اخرجع ،ةبقسقيع أحا  انظر، - 2
 .431ص الاابق، اخرجع الاعيد، انظر، كامل التقضيح م  خزيد -3
 .816مد نبد الرؤوف، اخرجع الاابق، ص  -4
اري اخ 161م  اجوة التقناية، اخادة  641م  اانق  العققبا  اخصري، واخادة  656 تقابوها اخادة - 5 .م  القانق  اج  غر



187 

 

تيجة اإجرامية و     ي  الاوقك اإجرامي، ال اصر و م  اخعوقم أ  الرك  اخادي يتكق  م  ثاثة ن
 والعااة الاببية 

 اإجرامي: السلوك-أ
م أو الغر وال  الفعلاإجرامي  الاوقكيتمثل     مل ي م  شأنه إهاء حالة ايذالذي يصدر ن  ا

صل اج ظر ن  القسيوة اخاتعموة طاخا كانتذن ن  أمه ابل اخقند الطبيعي، و و توك  لك بغض ال
ن م  الرحم سقاء كا  مي هارية خروج اج تيجة ال تيجة، وم كانت ال ا تالقسيوة صاية إحداث ال

قد جا1أو حيا رمة إجهاض الغر لوحامل نامة بققها  م  اانق  العققبات 871ء  اخادة .  قاخاصة 
  م  أجهض امرأة حاما أو مفرض موها بإنطارها مأكقا  أو أدوية أو باستعما: طرق أو أنما: 

قت نوى ن أو  ق.... . وذبأية وسيوة أخرى سقاء وا طبق حذلك أو لق تقا حالة اخرأة   ا ي
ا هم القسيوة أو الطرق ال تاتعموها اخرأة لتجهض نفاها طاخا استعموتها  هض نفاها،  ال 

اخشرع شاط اخكقنة لورك  اخادي وإما سرد بعض  2لتحقيق غرض اإجهاض،  م يعدد كل صقر ال
قد قط،  شاط  مثوة هدا ال  تؤدي مل،حا اخرأة إ مادة ءمثل إنطا كيمارية أخرى وسارل تضاف ا

ن،  سببا تكق  الرحم نضا   تقوصا  إ كثر .لوحمل ااتوة مادة دس أو إسقاط اج  م  وا
ن، بإخراج تققم الرحم  أو آلة أداة ميكانيكية، كإدخا: أداة تكق  اد ذلك  أمه، بط   أواتوه اج
تج الرحم  انقباضا  إ تؤدي بط  اخرأة إ تقجه أشعة طريق ن  أو ها ي ن اطإسق ن  واد .اج

ا  نادية وبريئة وسارل أيضا تكق  ر ة كايماما  ظا ن دطر  إ تؤدي والتدليك الااخ  إ اج
يفة أو بارتدارها مابس ضيقة جدا خارج  .3الرحم، أو ممارسة ايامل رياضة ن
فاها يطوق نويه  وإذا    اكانت صقرة إجهاض ايامل ل ع أ  تذه ،ا اإجهاض اإ قع بفعل ا ا م

اخرأة  ، او: ال ايامل سو ع أ  ا  وسارل ستعما:ا الغر م  مك  أوال إجهاضها، م  الغر م

                                                           

 .56و 54، 57، ص اخرجع الاابق اجزارري، العققبا  اانق  شرح م، صبحي مد انظر، -1
ص اخادة  -2 ارية التقنايةم  اج 614/4ت ر مل إسقاط يتق أ  أوحاو: تق م  كلنوى أنه    وة اج  بقاسطة ملت أو ظا

اري القانق  م  449 اخادة بدونه... .ونص أو ايامل برضى ذلك كا  سقاء أخرى وسيوة أية أو أدوية أو مشروبا  أطعمة أو  اج
ا كذلك، أها أويظ  حبوى امرأة إجهاض أوحاو: أجهض اخغر  م   أو شراب أو طعام بقاسطة ذلك سقاء كا  بدونه أو برضا

 أخرى... . وسيوة أي أو ن أو ايل أو نقاار
 .676شلاص، ب ط، دار اهدى، اجزارر، ب س  ، صالقسيط  جرارم ا ،نبيل صقر ،أنظر - 3
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ا أو يضرها تركه كأ  اإجهاض، وطرق اع، عل كبتارت اد اإسقاط تعتر بعموية لوقيام در  اامت
، لكالا الفعل حققت وبالتا  .1اإسقاط عل دو   استطانتهااييوقلة يكق  أ  نشريطة و
ارية 641/4اخادة ا ذم  اانق  العققبا  اجزارري وك 873ويتضح م  نص اخادة      م  اجوة اج

، أ  113التقناية واخادة  اري اخغر  ويه ن قيعااب ب يعتد احاولة أو الشروع م  القانق  اج
تيجة تتحقق م إذا هاض،اإج جرمة صقص القانقنية ذا  م  ياتش كما.اخرغقبة ال  أيضا هاأ ال
نص  ك بصريحذل نوى الذي ايعااب اخصري اخشرع م  العكس نوى اخاتحيوة، اجرمة نوى تعااب
والققانن لك أ  جرمة اإجهاض  القانق  اجزارري ذم  اانق  العققبا .  651 اخادة
صقص الفرناية تققم ح لق كانت اخبااختأثرة ققا، و ل ق مكم  اخاف مع رأة مفرضا موها وليس 

 اإجهاض.القانق  اخصري الذي يشرط وجقد ايمل لقيام جرمة 
هض سالفة الذكر  873وم  خا: نص اخادة     ناحظ أ  اخشرع اجزارري يعااب ايامل ال 

اولتها ذلك أو قت نوى استعما: الطرق ا إذا نفاها نمدا أو  ل أرشد  إليها أو أنطيت ها وا
ص  اخادة ذه م  اانق  العققبا  نوى أ    اخرأة ال  656ا الغرض.  حن أ  اخشرع اخصري ي

ا  ت غر ا أو مك دوية مع نومها ها أو رضيت باستعما: القسارل الاال ذكر رضيت بتعاطي ا
ا . أي أ  ذتابب اإسقاط ن  ارل ها و م  استعما: توك القس لك تعااب بالعققبة الاابق ذكر

 اخشرع اخصري اد جرم صقرتن م  صقر سوقك اخرأة ايامل  اجهاض نفاها وما 
دوية أو رضارها باستعما: القسارل اخؤدية لإسقاط، ومكن الغر م   رضاء اخرأة ايامل بتعاطي ا

 ا.استعما: توك القسارل ه
تيجة-ب  اإجرامية: ال
تيجة تتمثل    ن طرد  اإجرامية ال  مقند ن  أ ابل أمه م  رحم يمل إسقاطا أي، ايمل أو اج

ي ذ تعتر حيث الطبيعي، مق يكتمل أ  أو وادته، حرى أو ،وااعيا الشارعة الصقرة   يا با
ن خروج ندم كحالة جرمة،لقيام ا تؤدي أخرى حاا  اك أ  غر .العمويةيياة  إذا الرحم م  اج
ذا .ايمل حالة أهيت بت و كمةيلإ ماذ قضا ه   إهاء تعمد ق اإسقاط إ .ااروة  .. خصرية ال
وا . ابل ايمل حالة ر ا ا بابب ايامل رحم  ايمل ظل ولق اجرمة أركا  وتتقا   وليس ها،و

                                                           

ايبية، اه نبد -1 ص  ،6770اضرا  ألقيت بكوية ايققق، جامعة اجزارري، العام،  القامي، اجزارر  العققبا  اانق  شرح أو
660. 
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 أنه ذلك اجرمة، أركا  م  رك  الرحم م  ايمل أ  خروج يفيد ما اإسقاط لفظ القانق  استعما:
رض أ  اخشرع القانق  نصقص م  ياتفاد م بقاء ا  اإسقاط فظل استلدم لذلك ايياة، ايد نوى ا
في ذلك ولك  وا  ابل ايمل حالة أهيت م ايام اجرمة اي اة بابب حمالر   ايمل ظل لق ا  و

 . 1ايامل 
تيجة اإجرامية صقرتن وما  وى العمقم تتلذون     ال

و الصقرة ي  ا ن مق  و ذا الرحم، داخل اج ی حق نوى انتداء يشكل و ي  ايياة، اج  و
ن خروج يها يتم ا ال الصقرة  في .الطبيعي ومق مقاصوة تطقر استحالة مع لك  الرحم، م  اج
ن أو لوحمل اخقط  الطبيعي تدمر طريق ن  لايم إهاء يتم أيضا ايالة ذ  نوى ماما لقضاءوا اج

 بقاره. أو معيشته ظروف
ن طرد ي :الثانية الصقرة ذا ه،الطبيعي لقادت اخقند ابل لوحياة اابا أو حيا كا  قول ح اج  و
ن حق نوى انتداء يعد مق  ايمل أو اج  ذ وتعن الرحم، الطبيعية داخل والقادة الطبيعي ال

ن خروج الصقرة و: اخقط  م  اج حق  أغوب  ا ياتطيع يث له، الطبيعي ا  أو العيش ا:ا
ظر بصرف جرمة اإجهاض يشكل الرحم م  يطرد أ  مجرد إذ ،2ايياة  تا.مي أم حيا كا  إ  نما ال

 السببية: العاقة-ج
ا التشريعا   اخقرر العام اخبدأ إ      إجرامية تيجةأية ن ن  ياأ: ا الشلص قأ  اخقارنة، ريةاج
ة كانت إذا إا  تربط ال ية،الابب قها بالعااة اخادية الرابطة ذ تامى سوقكه، أو نشاطه ن  نا

تيجة اإجرامي الاوقك تيجة حدوث ق سبب الاوقك يكق  يث اإجرامية، بال  إ  آخر معىو . ال
تيجة تيجة واعت كأ  نتفت العااةا إذا اجرم، الاوقك ةمر  تعتر ال  انتفت آخر، سوقك بابب ال
هما الاببية العااة  .3بي

اري وال تكفوت بدراسة اإشكاليا  ال يطرحها مقضقع     ظرية العامة لوقانق  اج وبالرجقع إ ال
ر نااة الاببية  جرمة إجه4الاببية ب أ، مك  القق: أنه لكي تتقا فاها  م ل   يكق  اض ا

                                                           

قض، أحكام  1970أو: كانق   27نقض -1  .767اخرجع الاابق، ص  ،دالاعي كامل ن  مقتبس ، 2ق  21س ال
 .8ص الاابق، اخرجع اخاص، اجزاري القانق   القجيز بقسقيعة، أحا  - 2
ايبية اه نبد -3  . 2اخرجع الاابق، ص، أو
تيجةواقع   توفة أسباب ندة لتداخل نظرا -4 ة وندم اإجرامية، ال ها أي معر اب م  ثاثة  لاببية ظهر ا ةالرابطة إاام له ي

ها واحدة كل حاولت ظريا  اسب معيار وضع م تيجة الضار كبن الاوق  الاببية الرابطة وجقد مدى تقرير ناتطيع خاله م  م  وال
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ن أو خروجه  ي مق  اج تيجة اإجرامية و ق الابب  حدوث ال الاوقك اإجرامي الذي اامت به 
ر العااة الاببية م  ندمه  .1م  الرحم ابل مقند وادته الطبيعي ديد تقا وترجع الاوطة التقديرية  

أ  تفرض نوى القاضي أية نظرية م  نظريا   إ ااضي اخقضقع، ودلك نوى ضقء اخاباا  دو 
 .2العااة الاببية شريطة أ  يققم بتعويل مقافه

فاها إذاوتكق  اجرمة تامة     م ل تيجة اإجرامية  جرمة إجهاض ا م تتحقق  ذاإأما  .ققت ال
دا طب د ايالة ن  الشروع  اإجهاض، و م   تاأ: ا يها  تيجة اخرغقبة  م   873ا لومادة قال

تن...اخرأة ال أجهضت نفاها أو  اولت حاانق  العققبا     تعااب بايبس م  ستة أشهر إ س
اذلك... . و ذ لومادة  قاو  اإسقاط  الشروع نوى ايعااب الذي اخصري العققبا  لقانق  لك خا

ا ال ايكمة وإ ه. م 651 تح اخصري اخشرع تقخا ي   لعدو:ا تشجيعع و الراج باب ا، 
اطر م  لهبالرغم مااإجهاض،  نموية إمام ابل ااختياري ن، هدد آثار و  نوى يرتب دا حيث اج

ن اانقنا تشقيه نويه اخعااب غر اإجرامي الاوقك ذا  م  نضقا فقدي اد أو به الضرر إياق أو اج
 .3أنضاره

وي  ثالثا: الركن المع
ا ا إذ العمدية، اجرارم م  اإجهاض يعتر    ربدو  تق  اجرمة ذ ايام نتصقر أ  مك  القصد ا

اري، . و جر  ا نويهاإ يعااب ا القانق  أ  ذلك اج ر فاها اخبتق نويها  صقصمة إجهاض ايامل ل
ا هنص اخشرع نوى دلك صراحة بققله  ...أجهضت نفام  اانق  العققبا  اجزارري،  873 اخادة 

قت نوى استعما: الطرقذنمدا أو حاولت   . ال أرشد  إليها أو أنطيت ها هذا الغرض لك أو وا
صرف إرادها إ ارتكاب وااعة     فاها أ  ت اري  جرمة إجهاض ايامل ل وياتوزم القصد اج

ة إ نومها بك ن، إضا ا ال تتمثل  إنزا: اج اصر ميع أركاها ون ة شروطها والعققبة ااإجهاض 
فس الذبه وا يؤثر نوى ايام اجرمة،  . ورضا ايامل باإجهاض ا يعتد4اخقررة ها بشرية لك أ  ال

                                                           

ظريا  ذ وتتمثل اإجرامية، سباب تعاد: نظرية 1- :يوي يما ال اقى الابب نظرية 2 - .ا  الابب نظرية 3 - .أو الفعا: ا
ايبية،  اه نبد ل.التفصي م  خزيداخارم.   .ومايويها 234 ص ،الاابق اخرجعأو

 .وما يويها 847يب حان، شرح اانق  العققبا ، القام اخاص، اخرجع الاابق، ص - 1
 .683ص الاابق، اخرجع العومي، القاحد نبد- 2
ا: نظر،أ- 3 جد، مروا  م اري، القانق   اإجهاض م رة ب ط، اج هضةالعربية، القا  . 37، ص 2002،دارال
 . 62ص الاابق، اخرجع م، صبحي مد - 4
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يها ايامل 1حرمة وا تاتباح باإباحة او:   يرتب ما ها،اولت تفشلم اانتحار . أما  ايالة ال 
ها اة ن ن، و تيجة تقاعت إذا ن  اجرمة رأةاخ تاأ: ايالة ذ في اج  ها رضيت أو ة،اإجرامي ال

 .2اإجهاض جرارم  ااحتما   اخشرع يعتد بالقصد، وابوتها
فسهارابعا: العقوبة المقررة لجريمة   إجهاض الحامل ل

حة، ودلك ح لق كانت اخرأة ايامل ذا  صفة     فاها نوى أها ج تكي جرمة إجهاض ايامل ل
عل استعما: القسارل والأ يفة  اإجهاض،   اخشرع م  ا طرق او استعموت وسارل ن يفة ظر لع

 .3 القااعة اإجرامية إا  صقرة واقنها نوى ايامل م  ابل الغرذمشددا لعققبة 
قد نااب اخشرع اجزارري اخر     حة ياتش م  العققبة اخقررة ها،  ة ال أوانتبار توك اجرمة ج

تن وبغرامة م   ار طبقا لومادة  477777إ  67777هض نفاها م  ستة أشهر إ س دي
ابة لوقانقن 873 قد انتاخغر و  نم  اانق  العققبا . ونفس الشيء بال بارا جرمة إجهاض التقناي، 

حة، حيث أ   فاها ج ا بعامن اد ناابها التقناي اخشرعايامل ل طي سج ار ألفا اادر ةو  أو دي
ص طبقا العققبتن بإحدى ابة .641 اخادة ل  إ أشهر ستة م  بايبس ناابها اخغر لومشرع أمابال
تن م مامارة إ م  مارتن غرامة س م  اخشرع اجزارري  . كما نااب كل161اخادة  حاب در

د اجرمة.  حن أ  ا رد الشروع   جرمة إجهاض  خشرع اخصري انترواخغر والتقناي نوى 
يها. حة نققبتها ايبس، وم يعااب نوى الشروع  فاها ج  ايامل ل

فاها  اخادة     م  اانق  العققبا  اجزارري مع نققبة  873 ومقارنة نققبة إجهاض ايامل ل
ة إ 871إجهاض الغر لوحامل  اخادة  ق م  نفس القانق  واختمثوة  ايبس م  س ا   مس س

د أها أخ477777إ  67777وبغرامة م   ار،  كما أ  نققبة إجهاض الغر لوحامل اد   .دي
يها اإجهاض إ  ة  ايالة ال يفضي  قا  إ نشري  س تصل إ الاج  اخؤات م  نشرة س

يك ن  الظروف اخشددة جرمة إجهاض الغر صقص نويها  اخق ، نا  876 تناخاد لوحامل اخ
عام  اانق  العققبا  875و عا: م  ، واختعوقة بانتياد مارسة أ وي ذ: اإجهاض وصدور توك ا

هض نفاها ذصفة. وكل  ح لق كانت ايامل ال  فاها،  د  جرمة إجهاض اخرأة ل ا ا 
ا م  الصفا  احدد م   873اخادة اب حاب إا أها تعا 875 اخادة  ةطبيبة أو اابوة أو غر

                                                           

 .816مد نبد الرءوف، اخرجع الاابق، ص  - 1
 .661ص  الاابق، اخرجع العققبا ، اانق  شرح حان، يب مقد-2
 .448، اخرجع الاابق، ص يهاء رزيقي نو - 3



192 

 

في نققبة إجهاض ايامل ذاانق  العققبا ، و  اولة اخشرع  إنه يد: نوى  لك إ  د: نوى شيء 
ها إ ي غالبا ما تعمد اخرأة إ إجهاض ج او: إجهاض نفاها  فاها، مرانيا وضع اخرأة ال  ا كا  ذل

ي ناذعااتها ه .ناتج ن  نااة غر مشرونة ن  ا بتلفي اة أصل بفرنه حاو: اخشرع مراناها اج
ة إ أها تعتر رك   فاها إضا ن  جرمة إجهاض ايامل ل م باج ها، أي أ  نااة ا العققبة ن

هض نفاها. م ال  في العققبة ن  ا إها أثر  أيضا    مفرض  اجرمة أي وجقد مل، 
صق: وا  ا  جوكما تعتر العااة بن ا إ  ها تأثر ا مفرضا  جرمة اإجهاض،  رمة لفروع رك

 الفاحشة بن ذوي احارم.
 المطلب الثاني

 جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم
عا: مصطوح الفحشاء أو الافاح، وكومةذيطوق نوى     قع م  ا  فحس م  مأخقذة الافاح ا ال

حة م  أيضا وجاء  رسوه، أيی، سفحا يافحه الدمع ح واخاا حتو  والفجقر، الزنا أي ،التاا  سا
حة اخرأة  .جقرا رجل مع أاامت أي ،ماا
ق نقد، وجقد دو  واع أو حدث نه ،بالافح الزنا ويامى     عرضي الذي ا اخافقح اخاء مثل و

ىا ءشي أي طريقه صق:، ع،رو كالف ذوي القرابة م  باحارم لزنا أيا ،الزنا ق لوافاح لوغقي اخع  وا
ي تشكل جرمة خقة. و ية، وا ذا العصاة دي ة – وجلنز -ماحرمهاه نفاهم وق  بفعوهم   إضا

فار بشانة م  موه خا اس،  نقق: واست  والقيم خاقاو  البشرية الطبارع مع تتعارض خا ال
 ؤاء نوى وسطقة تغا:اس م  موه وما ،1البشرية والعقارد اختوفت الديانا  مهما اإناانية،
راد.  ا
 ية،القضعية، والشرارع الاماو  الققانن كل نويها تعااب جرمة اإناث، م  احرما  قطء إذ      
بذ خاق ااخبادئ وت ط اجتمع نوى انتداء يشكل إتياها  ، ايميدةو  ا  لركيزة يمابكاموه و

ساسية ا الدمق رابطة  ، اجتمع  ا رة، بال  والعااا   والصا تكق  الروابط ال ي واخصا

                                                           

ويزية العامة شريعةال في الزنا، جرمة تبيح ال الدو: أو اجتمعا   ح رم ااتصا: ذا -1  م أي، الافاح مباحا ا ك اإ
اية، لك  احاكم رما، يك  د نويه، وتعااب اكم كانت الك  القرابة، درجا  حدد  مقجبه الذي الزواج، اانق  صدور ون
كثر اأساسوه، : وأصبح باطا العقد ذا وانتر نطااها،  الزواج حظر اي واع اتصا: إذا ذلك م  وا  الضيق اإطار اذ  ج
ارية جرمة يشكل القرابة، درجة م   .654ص  نالاابق، اخرج الاعيد، كامل انظر .ج
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بعض  نمد  لذلك ااجتمانية، الروابط والعااا  هدم تققم ال ي الافاح وجرمة اجتمع، 
هذ نصقص وضع إ الدو: د م  .اجرارماانقنية 
م القضايا اختعوقة بافي اجزارر أ    رة زنا احارم تشكل إحدى أ اية  انتداءا  اجضحت ظا

ها،  قط بالقضايا ال يتم التبويغ ن م  اخلتصة م  درك وأم  وطن يققم بالتصريح  مصا ا بادنا، 
ذ  ا م  الفضيحة، كما أ  أغوب  ذ القضايا خق إذ الكثر م  العارا  توجأ إ التار ن  

طفا يا  خطرة، كأ  يتعرض ا ح فن لوقتلالقضايا غالبا ما تأخذ م فية م  أارب أو التص : اخع
اس إليهم و: م   .ال  .1حالة تتعوق بقضايا زنا احارم 40م إحصاء  6747نام وخا: الاداسي ا

ذا الرام بعيدا ماما ن  الرام ايقيقي كق  أ  أغوب العارا  ا تققم بالتبويغ ن  ندد م      ويبقى 
رة  تصاند ماتالقضايا، خشية م  الفضيحة ونظرة اج رك مر و تمع إليهم، غر أ  الظا تاتدني 

عا:  اخصا اخلتصة رم توك ا ذ اجرارم، ذلك أ  وضع نصقص اانقنية  ها بشأ   وندم تاا
د م  توك اجرمة  صقص حر نوى ورق ا نصقص  عل م  توك ال دو  تطبيقها نوى أرض القااع، 

 .البشعة
زارري زنا احارم وانتر م  الفقاحش ال تتم بن ذوي احارم وذلك  اخادة واد جرم اخشرع اج   

مر رام ذجرم  ذا مكرر م  اانق  العققبا ، 880 اخؤرخ   10-06لك الفعل مقتضى ا
ه 2مكرر 880. حيث نصت اخادة 40/75/4306 نوى ما يوي   تعتر م  الفقاحش العااا  م

اية ال تقع بن   اج
اارب م  الفروع 4 صق:خ ا  .وا
شقاءخ اإخقة 6 خقا  ا م. وا ب أو ا  م  ا
رونه. واب  أحدخ بن شلص 8 م أو مع أحد  ب أو ا  إخقته م  ا
ب أو الزوج أو الزوجة 1 م أو ا رمل أوخ ا رونه. وا ه مع أحد آخر م    أرموة اب
م أو زوجة 6 ب خ والد الزوج أو الزوجة أو زوج ا روع الزوجا  اآخر. و
خت .5 خ أو  م زوجا   خ م  أشلاص يكق  أحد

                                                           

رة زنا احارم  ارتفاع  اجزارر، نشر  اجزارر نيقز يقم  - 1 امد، ظا شقر نوى الرابط التا 68/47/6747مراد   . م
http://www.djazairess.com/djazairnews/21318 

اخؤرخ   55/465اخعد: واختمم لامر رام  6741راير  71اخؤرخ   74-41مكرر معدلة بالقانق  رام  880اخادة  - 2
 اختضم  اانق  العققبا . 4355يقنيق  3
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رد  اخادة وم  الققانن ال جرمت الفاحشة بن احار      ،1م  اانق  العققبا 636م القانق  ا
خرى كالقانق  اخصري  ص نوأأما الققانن العربية ا وم ت نا ى ز والقانق  اخغر أو القانق  التقناي، 

عل اخشرع اجزارري إم توفةاحارم كجرمة ماتقوة كما  اولتها بطريقة   .ا ت
اجوة  م  228 اخادة نص خا: م  ذلك الفاحشة  القانق  التقناي ها مدلق: آخر، ويتضح

ارية التقناية ص ال اج  نوى الفاحشةب انتدى م  كل أنقام ستة بالاج  مدة يعاابنوى أنه    ت
 .رضا بدو  أنثى أو كا  ذكرا شلص

 .ناما كاموة نشر الثمانية دو  نويه اجن كا  إذا ناما نشرة اثن إ العقاب ويرع -

 اابقةالصقرة ال  الفاحشة بفعل اانتداء صاحب أو إذاسبق اخؤبد بالاج  العقاب ويكق  -
ه نتج أو ااحتجاز أو لتهديد أوا الااح استعما:  آخر ملن أي أو أو تشقيه ضقن بر أو جرح ن

 ." خطر  نويه اخعتدى حياة عل

رد بفعل يقصد ،التعقيبية اراراته إحدى  التقناي القضاء وح     اماة اختهمبم الفاحشة   
اسوه نضق   اانقنا شرطي العرضي وا بايياء واخدش الفحش م  ذلك  خا نويه، اجن نقرة ت
اية توك  اخادش أو اساخ الفعل يكفي إتيا  بل اخادية، الققة استعما: أي ،بالققة ارتكبت إذا اج

 .2نويه  اجن رضا بدو  العرضي لوحياء

اري القانق  نص لك     قع ذا نوى التقناي اج  اجوة م  229 اخادة خا: م  اجرارم، م  ال
ة 23 ندد بقانق  نقحت ال التقناية، ا ال 4333راير  27  اخؤرخ 1989 لا إ  أحالت

 اماي اانتداء-الثانية الفقرة ت.القانق  نفس م  مكرر 228 و 228 واخادتن مكرر 227 اخقاد
 .-ايياء
ه    إنه ا وجقد لتامية الفاحشة وا لتامية الافاح لك   اجرمة، ذ ىنو نص أما اخشرع اخغر 
، ارياج القانق  م  487 اخادة ا ال اخغر ا بدور ت486 و485 و 484 اخقاد إ أحالت ه   م
 .اآداب انتهاك الاادس الفرع
ومك  القق: أ  كا م  اخشرنن التقناي واخغر اد شددا نققبة جرمة ااغتصاب حالة ارتكاها    

صل نوى الفرع، وجرمة ااغت تو ن  جرمة الفاحشة بنم  طرف ا ارم ال   وي احذ صاب 
                                                           

 .654كما: الاعيد، اخرجع الاابق، ص   -1
اري القانق  ماخم، رضا ن  مقتبس،  1960سبتمر  12اخؤرخفي  1229ندد التعقي القرار انظر، - 2  اتشريع التقناي اج

قها شقرا  اخطبعةا الثالثة، اضاء،الطبعة و ة تقنس، التقناية، لوجمهقرية لرمية م  .658ص .6778س
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و تكق  بدو  رضا اجن نويه  حن أ  الثانية تتطوب أ  يكق  الفعل برضا  ا بصدد دراستها، 
ة إ اختاف الر  وي احارم ذ لك جرمة الفاحشة بنذك  اخادي  كوتا اجرمتن، وكالطرن، إضا

ر ارابة أسرية بن طر العااة سقاء كان رة، وبأصق: بفروع أو ارابة مص ت نااةتتطوب تقا لك ذا
قط. يها وليس ظرف مشدد لوعققبة   تشكل توك القرابة رك  مفرض 

عا: م  عل كلي    الفاحشة ويرى نبد العزيز سعد أ  جرمة    اي أ  ال باشراخ ااتصا: اج
م أو ارأصه أو أااربه شرنا م  ارمه أحد وبن أنثى أو كا  ذكرا شلص بن تقع  رضارهمب غر

 .1اختباد: 
مكرر م  اانق  العققبا  اجزارري، يتضح  880ا التعري وطبقا خا نصت نويه اخادة ذم  خا:    

ر رابطة ارابة أسرية ذأنه لكي تققم جرمة الفاحشة بن   طر جرمة الفاحشة، بنوي احارم ا بد أ  تتقا
صق: بالفروعذما   د لك ارابة ا سرية   جرمة تشكل ا ال   بصدد دراستها، أي أ  القرابة ا

يها، و  د اجرمة واختابعذرك  مفرض  حاو: أ  نبن أركا   قي. وس يها اخادي واخع ة إ رك ة لك إضا
 واجزاء اخقررة ها  الفرنن التالين 

 الفرع اأول
 أركان الجريمة

ركا  اآتية ذن لكي تققم جرمة الفاحشة ب يها ا ر   وي احارم ا بد أ  تتقا
 المفترض:  أوا: الركن

ر م  ابد الفاحشة جرمة لقيام    صر تق مكرر م  اانق   880خادة  نويها نصت الذي القرابة، ن
ر م إذا العققبا  سابقة الذكر،  ةصف ذا انتفاء يعن ا ةولك  اجرم ذ اتققم القرابة صوة تتق

ص إخضانه مك  بل الفعل، ذا ن  التجرم اري القانق  آخرم  ل  .اج
صق: والفروع ال    880وم  بن أنقاع القرابة ال نصت نويها اخادة     ي القرابة بن ا مكرر 

ا أ  جرمة اارب، بن تكبتر  ال اخقااعة توك ي الفاحشة بصدد دراستها، وبصفة نامة يتبن ل  ا
م صق: و شقاء والشقيقا ، وبن الشرنين، وغر الشرنيق  والفروع ا خق  ا  أو ب ا واإخقة وا
زلة م م  أو م، صهار م  ميعا ؤاء م ذ– ا طبق نوىا ا ماا و  والقانق  اخغر لقانق  ي

                                                           

ص  ،2002جزارر، ا الربقية، لأشغا: القطن الديقا  الثانية، الطبعة سرة، نظاما نوى القااعة اجرارم سعد، العزيز نبد انظر، -1
16. 
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نمام لتشمل- 1التقناي خقا: ا ارهم وا رة،و  القرابة نااة وسع أي أ  اخشرع اجزارري اد. وأب  اخصا
رة أو ناب أو ارابة صوة وجقد احارم ذوي الفاحشة بن جرمة لقيام يشرط حيث  مرتك نب مصا
صقص رمجالت أسباب بعض أو وجقد أحد أو الفحش جرمة قانق    30إ  24اخقادم   نويها اخ م
سرة  .2ا
اا رم م  ما الرضاع م  رمة   ااند تطبق هل تااؤا ، ندة الرضاع شأ   ويثار     ب ل

رحام بذوي الزواج رم نوى اياسا عم جقاب يكقنا ؟ا  وحد الرضيع فلالط  حصر التحرم مع ب
ص طبقا وأخقاته إخقته دو  سرة ال اانق  م  28 اخادة ل  عالرضي الطفل    يعدأنه نوى نصت ا
ا جميع جها وأخاوزو لومرضعة  ولدا وأخقاته إخقته دو  وحد  .3رنه  ونوى نويه التحرم وياري أواد
حاب اخادة     ل واخكفق:  ص الكا يما  مكرر  880و 885ال تعد: وتتمم اخقاد  44أما 
مر رام  811و 816و اخعد: واختمم بالقانق  رام  4355يقنيق  3اخؤرخ   55-465م  ا

إنه 6741راير  1اخؤرخ   74-41 ل واخكفق: العققبة ،  اية بن الكا تطبق نوى العااا  اج
صق:.  وب اارب م  الفروع أو ا اد وسع  لك يكق  اخشرع اجزارريذاخقررة لوفاحشة اخرتكبة بن ا

ب  ل واخكفق:. ويتضم  ايكم اخقضي به ضد ا صق: والفروع لتشمل ح الكا م  القرابة بن ا
ل سقق  م أو الكا  ط القاية و/ أو الكفالة.     أو ا

ل واخاخشرع اجزارري مقا ونعتقد أ      اية ال تتم بن الكا ص العااة اج يما  كفق:، صارب 
ذ اجرمة.   ل واخكفق: ا محي بشانة  ما أ  كذلك أ  ندم وجقد ارابة طبيعية حقيقية بن الكا

، وب ل ا مفرد عك إذاذلك اخكفق: يعيش وسط أسرة الكا إنه سي هما  عل الفاحشة بي س سوبا م 
ا ككل. راد حيث سوقكيا  أ سرة م  نوى ا

 
 

                                                           

، م  والقانق  التقناي القانق  -1 ا الافاح، جرمة أو الفاحشة جرمة إ يشرااخغر  م  تقع ال ابوااعة ااغتص اإ أشار وامم
صق: جل .غر ا نويه اجن أصق:  درجة القرابة حصرا اد القانقنا  يكق  اخاحظة بهذ قط، ا  ،العققبة شددا ذلك و
كثر ا إ  القانقنن ذلك  م وا ا  أو أطباء أو خدمته أو معوميه أوكانقا نويه ماوطة له م  كل أضا  اانتداء كا  وأ أطباء لأس
 .حكمهم  وم  اخدم وح أشلاص ندة بإنانة

سرة اخعد: واختمم. 4331يقنيق  3اخؤرخ  44-31القانق  رام  - 2  واختضم  اانق  ا
 سعد، العزيز نبد اجا: ذا  كذلك وأنظر .483ص الاابق، اخرجع اخاص، اجزاري القانق   زالقجي بقسقيعة، أحا -3

 .05ص  اخرجع الاابق،
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 ثانيا: الركن المادي
ر بقاقع ناا    اية  ةمثل الرك  اخادي  جرمة زنا احارم  الفعل اخادي الفاحش، والذي يتق ج

ادا إ رضارهما الصطبيعية تامة بن الرجل و  أو  ريح اختباد: دو  استعما: ن أو غشاخرأة است
قي م  أحد الطرن ضد اآخرهديد أو إكرا مادي أ  ،أما إذا صاحب الفعل هديد أو إكرا .و مع

حشا.  إ  القص اجرمي يصبح اغتصابا ا 
اية العااة كما اتقتصر     إياج جردم يتم الذي حاب، رد القطء نوى اجرمة ذ  اج
ق ايا:  جرمة الزنا اخذكقرة  مادة  رج  الذكري عضقال  م  اانق  العققبا ، 883اخرأة كما 
اي، إياج ليشمل أي ذلك يتعدى بل إ  كا   وا يهم الفم أو الدبر،  اإياج كا  سقاء ج

 يتحقق م إذا .1م  م تشمل العااة ح الوقاط والاحاق بشرط الرضا بطبيعة ايا:ذكر أو أنثى، و 
 .يالةا حاب الع استعما: اغتصابا مع أو بايياء، ا عا إما الفعل، ذا انتر الرضا،

عا: ال     رج بذلك م  نطااها ا ام اجن نويه، و ونفرض  جرمة الفاحشة مااس مباشر 
حشا   نويه. ومهما بوغ تأثر يرتكبها اجا نوى جامه أمام نظر اجن نويه مهما كانت درجة 

در  يه فعق:واخ الفانل كا  ولق ح اإجرامية، الوقااعة ومكق  صحيحا يعد القطء أ  اخاحظة و
   .مرض وجقد العقم أو كحالة ماتحيا، عوه أو ايمل صق: يامح ا س   أحدما أو

ساسي الغرض اي ااتصا: دو  اييوقلة ق العقاب م  ا  وليس كبيه،مرت ومعاابة اخشروع رغ اج
ع نااب، اختاط م  م  كا  قول ح حصل، م نوى القطء يعااب وبالتا ايمل. حصق: أو ا
 .2ايوم يبوغ م أو ص اليأس، س  بوغت امرأة أو الا ،  طان  شيخ

وي: ثالثا: الركن  المع
ن الاابقن يشرط لقيام جرمة ز     ة إ الرك قي واختباإضا ر الرك  اخع مثل  القصد نا احارم تقا

اري العام عا: يعااب نويها  3اج صريه العوم واإرادة، ودلك م  خا: نوم اجا بأ  ما يأتيه م  أ بع
                                                           

شقر  اخقاع التا  6744ماي  8جرارم الفقاحش، أرشي شؤو  اانقنية، بتاريخ -1  . م
http://avocatbencherif.alafdal.net/t321-topic 

يل أند  دراسة الافاح، جرمة ماوط، وليد مد مد أنظر، -2 ارية، يا الدبوقم درجة ل ، ايققق كوية ،دمشق جامعة لعوقم اج
 . 47، ص 6771/6776

صر يشمل الذي العام القصد ق ا يتطوب الذي القصد إ -3 صر اإرادة ن  القصد العام اخاص، القصد وليس العوم، ون

مر خر،آ شيء أو اانتقام الفانل اصد كا  سقاء اخاص، لوقصد ميةأ وا الافاح، جرمة لقيام يكفي بمجرد ا ر  سيا   تق
 .41ص  اخرجع،نفس  ماوط، وليد مد مد أنظر – .خاؤولية ترتب العام القصد
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اي غر اخشروع. أي  تيجة اإجرامية واختمثوة  ااتصا: اج ا إرادته لتحقيق ال القانق ، وم  م ا
قياخ أ  الرك   ذ بأ  اجرمة مرتك-يه واخفعق: الفانل – الطرن نوم يتطوب الفاحشة، جرمة ع
عا:  تتحقق ايرة إ ارتكاب الفعل، وبالتا إرادهما تتجه ذلك ورغم اانقنا، رمة يأتقها ال ا

تيجة اخرجقة ال تتمثل اي غر ااتصا: حدوث  ال  اجا يكق  أ  ب آخر اخشروع. ومعى اج
 الفاحشة جرمة تبالقرابة انتف جهوه إذاثبت القرابة العاروية، بقجقد ودراية وني ن  الفاحشة أتى اد
رحام ذوي ي  اة أحد يكق  اد الصدد ذا و .1ا هوها القرابة هذ نوم نوى اج  ،اآخر الطرف و

ذ و  اجا حق  الفاحشة جرمة تققم ايالة في  ت بالقرابة، يعوم الذي :ا  حق الثا  فيوت
 هوها.  الذي
هل     يما يتعوق باحرم م  الرضاع   يثبت مام نعم، اإجابة ؟القرابة هذ العوم أيضا يفرض أما 

  .2بالقرابة ى جهوهنو الدليل إاامة نويه إذيتعن نفاه، اختهم نوى يقع اإثبا  نبء إ  العكس حيث
 الفرع الثاني

 الجزاءالمتابعة و 
دا الفرع لكيفية اختابعة  جرم     واجزاء اخقرر ها ،ُأواأ وي احارمذة الفاحشة بن نتعرض  

 ُثانياأ.
 أوا: المتابعة

ريك الدنقى العمقمية ومباشرها باسم اجتمع، أي     ضع جرمة زنا احارم إ الققاند العامة  
يابة العامة ا يتقا نوى تقدم شكقى م  طرف الطرف ريك أ  الدنقى الع مقمية م  طرف ال

ع م  اانق  العققبا  وال  883اخضرور، وذلك نوى نكس جرمة الزنا اخذكقرة  اخادة  تتطوب ر
 .شكقى م  الزوج اخضرور

ارم مس مصوحة جرمة الفقاحش بن ذوي احاخشرع رأى أ  الابب  ذلك يرجع إ أ  نعتقد أ  و    
سرة و اخضرور  يها ا فس الدرجة ال مس  ة اجتمع بل أ  مااسها مصوح ،بكيا  اجتمع ككلب

م   ريك الدنقى العمقمية بشأها بشكقى اخشرعيقيد تفقق مااسها مصوحة اخضرور، لذلك م 
ذ اجر  اخضرور. ريك الدنقى العمقمية بشأ   سرة اأض إ ذلك أ  تقييد  ميها، مة يضر ا  

                                                           

و:، اجزاء اخاص، اجزاري القانق   القجيز بقسقيعة، أحا  -1  . 483ص الاابق، اخرجع ا
 . 483ص، رجعخانفس  يعة،بقسق أحا  - 2
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صق: والفروع مثا اد يؤدي إ كقارث أخرى، كما لق حدث مل  ذ اجرمة بن ا   واقع مثل 
سرة ومصر اجتمع ككل؟ ذ ا ق مصر  ت م  أبيها ما  ها أو الب م م  اب  ا

ص إثبا  جرمة الفاحشة بن ذوي احارم    يما  وسارل اإثبا    طرق و إها تثبت ملتو ،أما 
اف جرمة الزنا ال ايد اخشرع  دلة الشفقية أو ح وسارل اإثبا  ايديثة،  كشهادة الشهقد أو با

ددة نوى سبيل ايصر  اخادة   .1م  اانق  العققبا  814إثباها بقسارل 
 ثانيا: الجزاء

سرة، اد ش    يها نظرا لبشانة جرمة زنا احارم ومااسها با اخادة  دد اخشرع اجزارري العققبا  
صقص نويها  اخادة  880 م  اانق  العققبا ، واد اختوفت  883مكرر مقارنة مع جرمة الزنا اخ

حة مع درجة القرابة  اية كانت أم ج  نققبتها حاب وصفها ج
اية فيهاالجريمة توصف التي ى:اأول الحالة – أ  .بالج

ي       اارب بن الفاحشة يها ترتكب لا اياا  و صق: واإخقة أو الفروع م  ا خقا و  ا  ا
شقاء ب م  ا م أو ا ة 20 إ 10 م  اياا  بالاج  ذ مثل  العققبة وتقدر .ا ة .س  إضا

صوية، العققبا  إ قضي به ضد نويه.كما يتضم  ايكم اخ احكقم نوى نققبا  تكميوية تطبق ا
ب أو ل سققط القاية و/ أو الكفالة.      ا م أو الكا  ا
صق:        وي احارم، ذجرمة الفاحشة بن  والفروع نوىوطاخا   بصدد دراسة أثر العااة بن ا

د  يها،  ا مفرضا  صق: بالفروع رك يها ارابة ا سرية ما  ة إ انتبار اخشرع القرابة ا نقق: أنه إضا
سرة واجتمع ككل.اد شدد العق ها نظرا خااسها بكيا  ا  قبة ن

حة الجريمة فيها توصف التي ة:لثانيا الحالة – ب  .بالج

خرى، اياا   القص هذا وتقص قا  نشر إ مس ايبس م  العققبة يها تكق  ال ا  س
 :التالية اياا  

 .رونه أوأحد أوأخقاته إخقته أحد واب  شلص -

ب أو ما بن -  .رونه أحد أو ااب  أوأرموة وأرمل زوج أو وزوجة ا

م زوج أو الزوجة أو الزوج ولد - ب زوجة أو ا  .اآخر الزوج روع وأحد ا

                                                           

ص اخادة  -1  883م  اانق  العققبا  اجزارري نوى ما يوي   الدليل الذي يقبل ن  ارتكاب اجرمة اخعااب نويها باخادة  814ت
رر أحد رجا: الضبط القضاري ن  حالة توبس،  يققم ضر اضاري  دوارد  رسارل  وإما بإاراراما نوى  اما و اختهم  ا  م ومات
 اضاري. بإارار
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تطبقاأما اي خرة  تن م  ايبس نققبة نويها لة ا قا ، مس إ س حة س ي ج  الفحش عل و
م يكق  أشلاص بن اخقرف  .اآخر ختأوأ خ زوجا أحد
ذ       خر ناحظ أنه رغم تشديد اخشرع لعققبة جرمة الفاحشة بن ذوي احارم إا أ   و ا

راام  ق ما تؤكد اإحصاريا  اخاصة هذ اجرمة ولق أها ا تعكس ا خرة  تزايد ماتمر، و ا
ها ت د م يعة ا  ذ اجرمة الش ا نقق: أ   عو ويها،   أغوب شدد اخشرع  العقاب نايقيقية، ما 

د تطبيقا   صقص، ولذلك ا  هم وا يصوق  إ احاكم لتطبق نويهم توك ال مرتكبيها ا يبوغ ن
ي اخاضارية كثرة هذ اجرمة.  خاق والقيم ايميدة والتماك بتعاليم الدي  اإسامي  فذ وتبقى ا

ا ذ اجرمة وغر خرى الاأخااية. القحيد لوحد م    م  اجرارم ا
ا    ب قد القااعة، ذ  العققبة التشديد أثر د أما الفقه اإسامي  فية، قهاء مهقر ذ  اي

عية ابوة وبعض واخالكية، والشا رية اي  نوى ذلك ماتدلن ا،الزن د يعااب باحارم الزنا أ  إ والظا
رحام ذوي زنا بن ميز م ال اآية نص نمقم م  راد م م وغر ا لزانَِيُة َوالزِا اتعا   اقله م . ا

ُتْم تُ ْؤِمُ  ٌَة ِ ِديِ  الوِه ِإ  ُك ُهَما ِماَرَة َجْوَدة  َوا تَْأُخْذُكم ِهَِما رَْأ قَ  بِالوِه َواْليَ ْقِم َاْجِوُدوا ُكل َواِحد  ِم ْ
 ال بأمه يز الذي أرأيت  "مالك اإمام وادسئل .1 ابَ ُهَما طَارَِفٌة ِمَ  اْلُمْؤِمِنَ اآِخِر َوْلَيْشَهْد َنذَ 

ه رم بذا  رحم أو بأخته أو بعمته أو ولدته وإ    رجم، ثيبا كا  إ  زنا أنه رأى :قا: .؟الته أو م
 .2مارة، وغرب ناما جود بكراكا  
ة إ اجرمتن الاابقتن     صق: والفروع ها أثر ح نوى جوبااضا رمة إما: د أ  العااة بن ا

واد.  ا
 :المطلب الثالث

مال اأواد                                      جرائم إ
شأ مقجبه      يه وما الزوجن، وت نقد الزواج كغر م  العققد يرتب حققق والتزاما  نوى ناتق طر

ساسية  اج ل وحا  اخعاشاخوية ا سرة ال تعتمد  حياها نوى الرابط والتكا ي ا رة تمع و
ة وح ا  ااجتمانيةوالربية ايا ساس نصت اخادة ذونوى  .ا  اخوق ونبد اآ م  الدستقر  63ا ا

                                                           

قر سقرة -1  .76رام ة، اآي، ال
رحام، رسالة ذوي نوى اانتداء أمد، خالد قزية نبادة ن ، مقتبس-2 يل ادمت ا جاح، ل  ويةك درجةاخاجاتر، جامعة ال

ة واطن، العويا، الدراسا   .07ص  ، 2011س
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صقص  1اجزارري د ايماية تدخل اخشرع ب ماية الدولة واجتمع، ولتجايد  ظى  سرة  نوى أ  ا
ها ما يكرس ايققق والقاجباا سرة وانقنية، م راد ا سذ  اختبادلة بن أ ها ا ما نظمه اانق  ا رة، وم

سرة وماسكها عا: ال مس بكيا  ا ذا ما نص نويما يضفي صفة التجرم نوى ا ه اانق  ، و
 887،884قاد   اخ  القام اخامس م  الفصل الثا م  الباب الثا م  اجزء الثا  العققبا

قا    886و ت ن ه  سرة م م ، وال تضم أربع جرارم درج الفقه والقضاء نوى تاميتها جرار ترك ا
قي لأواد  سرة، جرمة إما: الزوجة ايامل، جرمة اإما: اخع ي  جرمة ترك مقر ا اإما: العاروي و

فقة.  وجرمة ندم تاديد ال
ا م        ي د اجرارم أي  ذوما يع ا   صق: والفروع وأثر ق ما يتعوق بالقرابة بن ا  اجرارم 

سرة و:أ جرمة ترك مقر ا قي لأوادُالفرع ا أ ، جرمة اإما: اخع ة ندم تاديد وجرم ُالفرع الثا
فقة ا ها  الذدو  جرمة إما: الزوجة ايامل،  ُالفرع الثالثأ ال ا اد تعرض ا بلك أن ث و: م   اب ا

ثر العااة الزوجية  التجرم ا  د دراست  .                                          2ن
 الفرع اأول

 جريمة ترك مقر اأسرة
ل والرابط ااجتماني وحا      م  مقاصد الزواج تكقي  أسرة أساسها اخقاد والرمة تعتمد نوى التكا

وى أحد إ   القالدي  ن  التزاماته وترك مقر الزوجية خدة تتجاوز الشهري  دو  القيام  اخعاشرة، 
بقية أو القصاية القانقنية بغر سبب جدي يشك دبية واخادية اخرتبة نوى الاوطة ا  لباالتزاما  ا

بت إليه اخادة ذجرمة يعااب نويها القانق ، و بققها    3م  اانق  العققبا  887/4ا ما ذ
شهري يعا ة (2)اببايبام  :دج 100000 دجإ 25000 م وبغرامة (1)إ س

                                                           

ظى  63: لودستقر أصبح نص اخادة اخعد 6745مارس  5اخؤرخ   74-45مقتضى القانق  رام  - 1 سرة  كاآي     ا
 .ماية الدولة واجتمع

سرة واجتمع والدولة حققق الطفل  .مي ا

اب هق ال هم أو  طفا: اختلوى ن  .تكفل الدولة ا

طفا:   .يقمع القانق  الع ضد ا
طروحة سابقا، ص  - 2 ا. 51أنظر ا  وما بعد
مر  - 3  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3خؤرخ  ا 465-55ا
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ة ن  ويتلوى  (2)شهري  تتجاوز خدة أسرته مقر يرك الذي القالدي  أحد 1- دبية كا  وأ التزاماته ا
بقية الاوطة نوى اخرتبة اخادية قطع وا .جدي سبب بغر وذلك القانقنية، أوالقصاية ا  مدة ت

سرة مقر إة بالعقد إا  (2)الشهري  بئ وضع نوى ا اف الرغبة ن  ي  بصفة لعارويةا ايياة  استئ
   .هارية
مر رام     ذ اخادة مقتضى ا اخعد: واختمم  6746ديامر  87اخؤرخ   43-46واد ندلت 

تن وبغرامة م   دج إ 677777لقانق  العققبا  كاآي    يعااب بايبس م  ستة أشهر إ س
ة ن  ويتلوى (2) شهري  تتجاوز خدة أسرته مقر يرك الذي القالدي  أحدخ 4دج  677777  كا

دبية بقية الاوطة نوى اخرتبة اخاديةو  التزاماته ا  وا .جدي سبب غرب وذلك القانقنية، القصاية أو ا
قطع سرة مقر إة بالعقد إا (2) الشهري  مدة ت بئ نوىقضع ا اف الرغبة ن  ي  العاروية يياةا  استئ
  .هارية بصفة
وبذلك ند: اخشرع اجزارري م  العققبة اخقررة هذ اجرمة وكذلك ند: حرف العط  أو  ب    

دبية  أو  اخادية. دبية  و  اخادية بد: اإلتزاما  ا ص اإلتزاما  ا يما   حرف  و  
سرة  اخادة واد نص القانق  اخغر أيضا ن      اري كما يوي   103وى جرمة ترك ا م  القانق  اج

ة إ م  شهر بايبس   يعااب م 2000 إ 200 م  وبالغرامة س   العققبتن اتن أوبإحدى در
 :قط

ب-4 م أو ا سرة بيت أحدما ترك ما إذا ا ر مقجب دو  ا   م شهري  وموص ن  تزيد خدة اا
قية واجباته بعض أو كل اشئة واخادية اخع بقية القاية ن  ال  .أو ايضانة القصاية أو ا
قطع وا سرة بيت إ بالرجقع إا الشهري  أجل ي م رجقنا ا اف إرادة ن  ي  اة العارويةايي استئ

 .هارية بصقرة

ر، مقجب ودو  نشهري  م كثر نمدا، يرك الذي الزوج-6 ق  زوجته اا  ." أها حامل نوم یو
د اجرمة ضم  أحكام اانق  العققبا   اخادة   قد أورد  ، وال تقابوها 860أما اخشرع الفرناي 

.  حن ااتصر اخشرع اخصري نوى إدراج 1م  اانق  العققبا  الفرناي اجديد 660/40اخادة 
جرمة ترك مقر    يكرثم  اانق  العققبا ، دو  أ 638/4جرمة اهجر اخادي لأسرة  اخادة 

                                                           

1 - André VITU , traité de droit criminel, droit pénal spécial, n° 2081, CUJAS, Paris , 1982, p. 
1689 .  
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سرة و  واد، و اها قي لوزوجة أو ا ه ذجر اخع د قي  لك راجع انتبار اخشرع اخصري أ  اهجر اخع
سرة  ه ناجي بشأ  رناية ا  .1وتفادي تفككهاوااري أكثر م

يما     حاو: أ  نقضحها  ركا  س مقنة م  ا ر  سرة ا بد م  تقا ولكي تققم جرمة ترك مقر ا
 وي ي

 أوا: القرابة اأسرية:

ز: تارك الشلص لك أ  يكق ذب ونعن    را الزوجية م ب نوى متق م، حيث نص أو صفةا  تا
 خدة مقر أسرته يرك الذي القالدي  أحد   :يوي ما نوى زاررياج ققبا عال انق ا م  330 اخادة

ة ن  ويتلوى تتجاوز شهري  دبية التزاماته كا  القصاية القانقنية، أو بقيةا نوى الاوطة رتبةاخ واخادية ا
اري اخغر ال جرى م  479 واخادةي... . جد سبب بغر وذلك   حقالتاال نصها نوى القانق  اج

ب   م أو ا سرة بيت أحدما ماترك إذا ا ر دو  مقجب ا  كل م  ن  شهري  وموص تزيد خدة اا
قية واجباته بعض أو اشئة اديةواخ اخع بقية القاية ن  ال  أو ايضانة... . القصاية أو ا

ه      اء غر الفروع أ  نرى وم ب حفاد اخباشري  ا  ةاخقرر  اريةاج ايماية م  اياتفيدو  ،أي ا
اء، ما لأب جداد أحد ويرك حفيد مع اجدة أو جد يكقنا معى أنه حي سرة،  مقر ا  ا مك ا
صق:متابعة  سرة ا بدذالزوجية،  مقر ترك رمة جزاريا، أحد ا ر أ لك أ  اختهم تارك مقر ا   تتقا

م ب أو ا حفاد مع  .يه صفة ا طبأما العااة البعيدة ال تكق  بن ا ا ت ق نويها جرمة أصقهم 
سرة. كتر  ح 887/4غر أ  اخشرع أشار  اخادة مقر ا وى م  اانق  العققبا   د القالدي  الذي 

بقية أو القصاية القانقنية، وبالرجقع إ اخادة  سرة  36ن  التزماته اخرتبة ن  الاوطة ا م  اانق  ا
قز لأب أو اجد تعين وصي لوقلد القاصر  ص نوى أنه     ق أمقر أو م تك  له أم تت إذاال ت

ويتها لذلك بالطرق القانقنية  هم م اوإذتثبت ندم أ صوح م ووقاضي اختيار ا وصياء  ع مراناة تعدد ا
اد إ ما جاء ارار لومحكمة العويا بققها  يصبح اجد  35أحكام اخادة  ذا القانق  . وبااست م  
سرة 36 كم اخادة بقي  2م  اانق  ا إنه مك  لوجد أ  يتابع 3، وصيا نوى القلد القاصر، يتيم ا  ،

صقص نويها  اخادة جزاريا ارتكاب سرة اخ ما كا  وصيا نوى حفيد  إذا 887/4ه جرمة ترك ا
دبية واخادية خدة تتجاوز الشهري . وى ن  التزاماته ا  القاصر و

                                                           

 .854ص  ،اخرجع الاابق ،مد نبد الرؤوف -1
سرة واخعد: واختمم.اخ 4331يقنيق  3اخؤرخ   44-31القانق  رام  - 2  تضم  اانق  ا
وة احكمة العويا، ندد 858031، مو رام 46/76/6775احكمة العويا، غ.أ.ش، أنظر، - 3  .154، ص 6775/6، 
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قط    بقي   سرة  أحد ا ه كا  نوى اخشرع اجزارري إذا أراد حصر مرتك جرمة ترك مقر ا  وم
جداد، أ  يقضح ذلك  دبية واخادية دو  ا صراحة ا يبن أ  الشلص الذي يتلوى ن  التزاماته ا

ذ  ت طاروة  ا  بقية أو القصاية القانقنية يعد مرتكبا لتوك اجرمة، وإا أدخو اخرتبة ن  الاوطة ا
اري  ص اج ارنا ال ا مع مبدأ شرنية اانق  العققبا  و شلاص، ونكق  اد تعارض اجرمة العديد م  ا

 تفارا واسعا.
ق 330 اخادةيورد أنه  ياحظ كما    ا اخشر أحد القالدي صطوح ققبامعانقنالم ع ، بدو  أ  يبن ل

قط؟ أو ح ذإ  كا   م الشرنين  ب وا بقا  غر الشرنين كذلك؟لك اخصطوح يشمل ا  ا
ب الطبيعي أ سرة م  طرف ا ل مك  ارتكاب جرمة ترك مقر ا  و اختبن؟وبالتا 

قانق  357 تفار نصاخادةحيث  م  اامن إ انقام الفرناي لفقها      بدور الذي 1942 م
سرة ترك جرمة ارتكب م  نااب يما ا واد ماية يتعوق خاصة   بعض يرى ا حيث .الطبيعين ا
واد الطبيعين،  لتشمل ايماية ذ تقسيع  مشكل أي الفرناين الفقهاء  الفريق حن نارض ا

و: اهدف  ، الطبيعي القلد لتشمل ايماية ذ مديد الثا م  لومشرع ا  كرامة إصاح ق نظر
سرة سرة، أم أو لفظي أب نوى 357 اخادة نصت إذ قط، الشرنية ا طبق ا ألفاظ هي ا  إا ت
سرة نوى  .الشرنية ا

اير 3 اانق  أ  د ايا القات  أما    اب اختعوق 1972 ي  القلد الطبيعي يعطي والذي بال
 .1ذ اخاألة  القضاء مقاو  لفقه رأيا وحد اد الشرني، القلد ها يتمتع ال ايققق نفس
ص     يما  إنه م يطرح أما  ة ا اخشكل أمام القضاء، إا أنه مك  القق: أ  اخادذالقانق  اجزارري 

سرة اجزارري الذي م  اانق  العققب 887 سرة، ترتبط بقانق  ا حة ترك مقر ا ا  ال ناابت نوى ج
قية ل ارهما القصر، لرض القاجبا  اخادية واخع ق أب م  وقلد اختبى ا ايماية اجزارية للك ذأب وا

قد نصت اخادة  ،مك  تقسيعها لتشموه ية،  سرة اختب سرة ا يعرف با سرة م 15قانق  ا   اانق  ا
ع التبن شرنا واانقنا .  نوى أنه    م

سرة      ابة لوقانق  اخغر الذي نص نوى جرمة ترك ا م  القانق   103 اخادة ونفس الشيء بال
اري قة غراج هق ا يعرف بالب م  توك  413ة ا ما جاء  اخادذالشرنية  اخدونة اخغربية و ، 

قة الشرنية. اخدونة بققها  ابة لأب أي أثر م  آثار الب قة غر الشرنية بال    ا يرتب نوى الب
                                                           

سرة إما: سعيد، أنظر، أزكيك -1 ، التشريع  ا شر، لطبانة العربية: اها: ب ط، اخغر  .84ص  ،4336 ال
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قد نصت اخادة  م  ص ا يما  مقمة شرنية   410أما  قة ا م  اخدونة خغربية نوى أنه    تعتر ب
 حالة الزوجية والشبهة وااغتصاب .

طفا: كا  إذا ما حق:أيضا التااؤ:  يثار واد    ين خكفقلنا ا اخادة   اخقررة القانقنية بايماية مع
سرة، اانق  م  116 اخادة وأ  خاصة ،887-4  الترع وجه نوى التزام" نوى أها  الكفالة تعرف ا

ب ايام رنايةو  وتربية نفقة م  ااصر بالقيام بقلد ه... . ا سرة  464كما أ  اخادة   باب م  اانق  ا
ح العاروية ال يتمتع ها القلد ق: الكفالة الكا هال القاية القانقنية وميع اخ إ   صوي. وم

ل االتزاما  ب يتحموها الكا دبية واخادية ال يتحموها ا ذا الصدد اضت احكا مة العويا . و 
ب ل القيام باإنفاق نوى الطفل اخكفق: وتربيته ورنايته ايام ا ب نوى الكا ه، بانتبار ب بأنه     اب

ويه ن  الكفالة   .1وليا اانقنيا، ما م يثبت 

صقص  إذاوبالتا     سرة اخ إنه يرتكب جرمة ترك ا وى ن  توك االتزاما  خدة تتجاوز الشهري  
ها التزام م  اانق  العققبا 887/4نويها  اخادة  ويه ن  الكفالة بطبيعة ايا:   ، ما م يثبت 

 سابقة الذكر. 445وجه الترع حاب اخادة نوى 
جد أ  اخادة     ص القلد غر شرني  يما  سرة 443أما  نصت نوى أنه    القلد  2م  اانق  ا

اب . وبالتا  اب أو معوقم ال هق: ال اب و   إذااخكفق: إما أ  يكق   هق: ال م كا  اخكفق: 
إنه يقع نوى ن ل ن  الكفالة،  دبية واخادية ال يتلوى الكا ها، يعد  ذاإاتقه االتزاما  ا وى ن

صقص نويها  اخادة  أض إ ذلك أنه مقتضى  م  اانق  العققبا . 887/4مرتكبا لوجرمة اخ
إ  اإب  غر  666اخادة  ا إ الشريعة اإسامية حالة ندم وجقد نص،  يو سرة ال  م  اانق  ا

مه. و  اب  سرة الشرني ي إنه مبالتا إذا كا  م  ترك مقر ا م،  ي ا وى ن  التزاماته  ك  أ  و
 سابقة الذكر. 887/4نطبق بشأها اخادة 

سرة، ضرورة      ر جرمة ترك مقر ا مقمة لكي تتقا بقة أو ا ة إ ارابة ا  زواج وجقد كما يشرط إضا

 زوجها، وأنّه أنّه تزنم جل أير ضد امرأة أي م  تقدم الشكقى رد  ّ  الزوجن، بن يربط شرني

سرة مقر ترك جرمة بارتكاب امهها وحد ا يكفي شرني مرر دو  الزوجية ماك  وترك تركها  ا

قا معاابته مّ  جزاريا ومتابعته ت إذا إاّ  العققبا ، م  اانق  330 اخادة حكام و  تقدم م  مك

                                                           

وة احكمة العويا، ندد 853786، مو رام، 48/46/6775عويا، غ.أ.ش، احكمة الأنظر،  -1  .118. ص 6770/6، 
سرة اخعد: واختمم. 4331يقنيق  3اخؤرخ   44خ31القانق   - 2  واختضم  اانق  ا
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 مازا: العقد ذا كمه الذي أّ  الّزواج وإثبا  اخدنية، ايالة سجا   اخاجوة الّزواج نقد وثيقة

حل وم اارما ا: أسباب م  سبب بأيّ  ي  .الزواج نقد ا
 المادي ثانيا: الركن

تمعة وتتمثل      اصر  ر أربع ن دا الرك  تقا سرة يقتضي   وجقدأ، ُأ اابتعاد جاديا ن  مقر ا
اء بنُبأ،  ولد أو ندة أواد خدة أ  تكق  اُجأ، وأخرا  االتزاما  العاروية دو  سبب جديدم الق
 ُدأ.  أكثر م  شهري 

 اابتعاد جسديا عن مقر اأسرة: -أ

حة ذ ايام شروط م  ز: ن  جاديا اابتعاد اج سرة مقر أي العاروي، اخ ب  إاامة مكا  معى ا ا
م اءو  وا ب ذا القصر، ا  واجباته م  التموص مع اختهم بيت زوجية يركه وجقد ةبالضرور  يقتضي و

سرة اخعتاد وبقاء ذه .العاروية أما  .ر الزوجيةالزوج اآخر مق اجرمة تقتضي ترك أحد الزوجن مقر ا
وها إذا اء بالتقجه إ بيت أ ب قة ا سرة يكق  إ  م ،ترك الزوج بيت الزوجية واامت الزوجة ر قر ا

عدما هما بعد الزوجا  كذلك إذاكا . و 1م ا فصون يعيشا  ز و بيت  الزوج يظل يث، م  ه وتظلأ
خرى ي الزوجة وها بيت  ماكثة ا ا، ورناية حضانة مارس أ  وجقد عدمي ذ ايالة في أواد
سرة، مقر ساس اضي 2اجرمة ذ ايام بعدم القاضي كم اد وبالتا ا دا ا . ونوى 

ي ال غادر  بيت الزوجيةبأ   . اقبة لومتهم غر اارمة طاخا ثبت أ  الضحية  عا: اخ ونويه  ،..ا
رة  اضية ايا:  سرة غر متق حة ترك مقر ا اصر ج . و نفس الاياق اضي بأ    ...حيث 3إ  ن

اصر اخادة  ا اختهم  887أنه ثبت م  اخو أ  ن لثابت يث أ  ام  اانق  العققبا  غر ثابتة 
حقا: الشلصية  ق ثابت  القضية اختعوقة با ي ال غادر  احل الزوجي كما   .4وأ  الضحية 

سرة أو بيت     ديد اخقصقد مقر ا ا  سرة يقتضي م وايديث ن  اابتعاد اجادي ن  مقر ا
اما  صرا  بيت الزوجن أو ماك  ذ الزوجية بانتبار ن ق مكا  ت اجرمة،  قاجد وإاامة الزوجية 

                                                           

 . 146ص الاابق، اخرجع اخاص، زاريالقجيز  القانق  اج بقسقيعة، أحا  - 1
 .467ص اخرجع،نفس  بقسقيعة، أحا  - 2
ة اجزارية، وس اضاء بقمرداس،   -3 شقر، مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، 6776/673هرس  ،68/71/6776الغر   غر م

 .464نفس اخرجع، ص 
ة اجزاريةوس اضاء بقمرداس،  -4 شقر، مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، نفس اخرجع، 87هرس ، 70/74/6778، الغر   غر م

 .464ص 
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صر الزوجن قي ن ق  قي ويتمثل  الشعقر ونية اإاامة ي مع بعضهما البعض و صر مع   ، ن
ة.  ة خدة معي مك صر مادي يتمثل  البقاء  ا  اخكا  بانتبار ماك  الزوجية، ون

ل الزوج و       الزوجة، ومك  أ  يكق  ونويه مك  أ  يكق  بيت الزوجية ماك  ماتقل ن  أ
د اخاألة  سرة اخكرة، و ق ايا:  ا ل الزوج كما  ة م  ماك  أ ماك  الزوجية نبارة ن  غر

ا إ ااض اخقضقع  .1يرجع تقدير
جر     قط  هل يشمل  ص مصطوح اإما: أو الرك،  يما  ا هد اجرمة تثر تااؤا   ودراست

حد الزوجن الذي م بيت الزوجية أم أنه متد ل ل مك   يشمل اهجرا   اخضجع؟ ومعى آخر 
ص اخادة  م  اانق  العققبا   887/4جرانه  اخضجع م  الطرف الزوج اآخر أ  يتماك ب

ه؟  اجزارري إرغامه لوعدو: ن  تصر
ق أ  نص    ر أي مام  اانق  العققبا   887/4 اخادة ما ناحظه   ية لوزوجة اجزارري م يق

س ذد ايالة، ا قد جعل م  غيبة الزوج وابتعاد جاديا ن  مقر ا ا  صرا ر أ  اخشرع كا  صر ة ن
ا: لوحدذلقيام اجرمة، وماندا  ا  سرة. ونويه لك   بيت  ما بقي الزوج إذايث ن  جرمة ترك ا

ة واجباته اخادية حيا: زوجته وأواد غ ع ن  مضاجعتها وار الزوجية، والتزم بكا ا  ر أنه امت جر ر 
إ  جرمة ترك مق سرة ا تكق  اارمة  حقه، الفراش دو  وجه حق،   887/4لك أ  اخادة ذر ا

جر أحد الزوجن الذي م  اانق  العققبا  نصت نوى أحد القالدي  الذي يهجر مقر أسرته وليس 
قم اهجر  اخضجع .راش ال سرة 68ه اخشرع  اخادة الذي نص نوي ونويه  رج م   م  اانق  ا

ص اخادة  لك ما نوى ذحدوث م  اانق  العققبا . و حالة  887/4نطاق ايماية اجزارية اخقررة ب
ا ها اخشرع  نص اخادة  م   68/8الزوجة إا إتباع الطريق اخد وااستفادة م  ايماية ال أار

سرة اجزارري ل  ضجع.تطوب التطويق لوهجر  اخاانق  ا
ص اخادة     ي ماية خاصة  887/4ايماية اخقررة ب سرة كوها وليس م  اانق  العققبا   با

قط،  ق ذالزوجن  ا  أساس اجرمة  د ايماية،  ن ا ياتفيدا  م   لك أ  الزوجن الغر حاض
ضقنن أي وجقد نااة أبقة وأمقمة قة م  جهة أخرى. وجقد أطفا: صغار   ونااة ب

 
                                                           

ا إ ا ر ذا - 1 د أ  اخشرع  887/4نص اخادة جع ق  la résidence familialeلفظن استعمل اخكتقب بالوغة الفرناية  و
استعمل لفظ مقر أسرته  ص الصادر بالوغة العربية  صل  ال ق مصطوح غر اانق  foyer familialeا بفظ مقر أسرة   ،

د له تفار  القانق  اخد واان ظم اإاامة أو اخقط .واادارية ق  اإجراءا  اخدنية ض وا   الذي ي
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 وجود ولد أو عدة أواد:-ب
سرة إا  حالة وجقد         حق اجرمة تققم ا إذ أواد، ندة أو ولد ا تققم جرمة ترك مقر ا
ص إذ هما ولد ا الوذي  الزوجن اء ماية ليقرر جاء ال ص خاصة، لأب  ن  تلويل اخشرع نوىا ب

دبية االتزاما  بقية ن  الاوطةاخادية اخرتبة و  ا  القاية ن  لوكام ا: وا .1القصاية القانقنية أو ا

                                                           

بقية والقاية القانقنية حيث أ   -1 رق بن الاوطة ا  اك 
بقية  ب حكم" الوغقي أصوها  تعن الاوطةا ا  وتعقد ،"ا سرة رب كا  حيث الرومانية، ايضارة إ كمفهقم جذور  ا

ن م  وايته ت م  كل اخطوقة نوى الاوطة موك ا  الب اء،و وزوجا  والزوجا  والب ب  نوى كرًاح الاوطة ذ كانت ا
في والتعذيب، البيع تشمل وكانت قط، الرجا: سرة رب وكا  وال سرة أمقا: مالك ق ا ق ا  يتق الذي قو  يها، اختصرف و
اء تزويج ب ا  ا ب لاوطة ااستبدادي التصقر ذاإدراك  ومك . مهمشقر  أو مهإذ دو  والب سرة داخل ا  كومة اشتقاق م  ا
سرة  د يعن كا  حيث ذاته، Familiaا مقا: البيت لق ايق الروما  ن ب يركها ال الركة أو والعبيد، وا  لوقرثة، الزوجو  ا
بقية" مفهقم استلدم واد .الرجل ثروة م  جزًءا اخرأة كانت وبذلك قد سيطرة ايديثة  الكتابا  "ا ب ل سرة، داخل ا  ا وك ا

سرة مقذج استلدم م  أو: نشر الاابع القر   "تفيومر روبر" اإنكويزي بقية ا ظم ويوه  ا  أ  أىحيث ر  ايكم، ل
، زوجته الرجل كمايعامل رنايا اياكم يها يعامل ال ي اخاتبدة ايكقما  ق وأواد كااراب  "لقك" دانتق الذي الطرح و
رة الاياسية، لتحويل ب سوطة يعارض م وإ  الظا سرة داخل ا  الكتابا   خاصة اخفهقم استلدام ذلك بعد شاع م .ا
د اخاركاية وز، ماركس ن اقية نقد  قريا يُعد مفهقماً  أنه كما وا ية الرجل لاوطة ال سرة وب  الرزاق أنظر  نبد .تمعجوا ا
هقر  ، القانق  شرح  القسيط ي،الا و:، دار بقجه االتزام نظرية اخد ، الراث إحياء نام، اجزء ا   ، .س .ب و ،بر  العر

 .416-416ص
صوية القاية ثبق  هي أما القاية القانقنية  م م لأب ا اته بعد ا قا وذلك و سرة اانق  م  87 لومادة و ص وال ا  نوى ت

ب يكق  " :مايوي اته وبعد القصر، أواد نوى وليا ا م ل و از: لأبقي  قز وا  ."اانقنا وه ا ها، التلوي أو الت  وإا ن
صقص لوعققبة، تعرضا ها اخ ة ن  التلوي نتيجة اانق  العققبا   م 330 باخادة ن دبية التزاماته كا  الاوطة نوى بةاخرت واخادية ا
بقية، تقل إ ا شلصية والقاية  .سبب بغر وذلك القانقنية القصاية أو ا مأوا نوى القالدي  إنفاق وتاتوزم القرثة، ت  م إذا د
ابة ذلك ويكق  ما:، هم يك   أمقا:، دلأوا كا  إذا أما. حن زواجه  إ اإناث أما الرشد، س  بوقغهم حن إ لوذكقر بال

فقا  القالدا  مقا:، توك حدود  نويهم ي ص الصدد ذا و ا سرة اانق  م  75 اخادة ت ب نفقة مايوي نوى ا  القلد   
ب نوى ابة ،ما: له يك  م ما ا  ناجزا لدالق  كا  ما إذا حالة  وتاتمر الدخق:، إ واإناث الرشد س  إ لوذكقر بال

ة نقوية اء وتاقط لودراسة، مزاوا أو بدنية أو آ ها بااستغ  كا  إذا إا قاصرال أمقا: جميع شاموة القاية وتكق ب . الكاب ن
ب اد ب، واية استبعاد شرط مع له، أوصي أو لوقاصر و  أمقا: إدارة نمقما ولوق .اهإدار  يتق خاص وصي تعين م  وابد ا

قا أمقاله نوى ايريص الرجل ماؤولية ذلك مائقا ن  ويكق  يها والتصرف القاصر، سرة اانق  م  88 ادةلوم و ص وال ا  ت
 ونويه لعام، لقانقناا خقتضيا  طبقا مائقا ويكق  ايريص الرجل القاصر تصرف أمقا:  يتصرف أ  الق نوى   مايوي نوى
ه العقار بيع-ة  التالي التصرا   القاضي ياتأذ  أ  ب ققا  بيع – .واامته، ور مية ذا  اخ  أمقا: ماراستث – اخاصة ا

ار – .اااراض أو باإاراض القاصر قا ، ثاث نوى تزيد خدة القاصر نقار إ ة م  كثر أو متد س  . الرشد  س بوقغه بعد س
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بقة رابطة وجقد دو  مقمة،و أ ا جداد حق  اتققم إ  اجرمة ونويه ا  أ  ، إذكما ذكرنا سابقا ا
 .القالدي  أحد  اجرمة حصر  ع.ق 330 اخادة
ا: لوحديث نوى ا    بقية أو القصاية القانقنية دونويه ا  بقة ألاوطة ا مقمةو  وجقد رابطة ا  .و ا

ب حيث جاء  حيثيا  ايكم بأنه     ونويه اضي بعدم ايام اجرمة كق  اختهم ليات له صفة ا
ا  اصر ااشا  أ  القاارع اختابع ها اختهم ا تؤل م  ن حيث أنه تبن لومحكمة م  خا: اخو واخ

في حن تشرط اخادة اخت حة اإما: العاروي  ركا  ج رة الشروط اخطوقبة  م  اانق  العققبا   887ق
ب الذي يرك مقر أسرته خدة تتجاوز الشهري ... ي شروطأ  ا رة  اضية اي و أ   ذااغر متق

ب لكقنه ليس له أواد وم يرك مقر الزوجية...   .1اختهم ليات له صفة ا
 الوفاء باالتزامات العائلية دون سبب جدي: عدم-ج
ة أو بعض االتزاما  الزوجية ال تقع     سرة التلوي ن  كا تقتضي اجرمة أ  يصاحب ترك مقر ا

ا الزوج  م  ب وا واد دو نوى كل م  ا ابة لأب  وا سبب جدي، وبذلك تقتضي اجرمة بال
بقية التلوي ن  كا ق صاحب الاوطة ا ق أوادو  ة التزاماته  مارسة ما يفرضه نويه القانق  

ب التلوي  اة ا د و واد ن ي صاحبة القصاية القانقنية نوى ا ابة لأم و وزوجه، وتقتضي اجرمة بال
ا  ق أواد  .2وزوجهان  التزاماها 

سر و واالتزاما  الزوجية اد تكق  أدبية تتعوق برناية      راد ا بضما  حاجياهم  ة أو مادية تتعوقماية أ
 اخعيشية 

 االتزامات اأدبية:-1
اهر نوى مايته وحفظه ل رناية القلد وتعويمه والقيام بربيته نوى دي  أبيه واذ االتزما  تتمثل    

تق ،3صحة وخوقا وت الرابطة الزوجية ت ب حيا وا م وإذا كا  ا دبية إ ا نت ذا كاإل االتزاما  ا
                                                           

قضي ب واية وت م ا  الزواج سعد، العزيز دنب غيابه. أنظر، أو نويه، ايجر أو مقته أو الق بعجز أو الرشد، س  القاصر ببوقغ وا
سرة اانق   قوالطا ة، الطبعة الثانية،  البعث، دار اجزارري، ا طي  .465-467، ص 4333اا
، معى أ  القصي يقصى له باخاؤولية نوى       وها نفس تعري القاية إا أ  القصي يكق   غياب الق أما القصاية القانقنية 

ب أو اجد لوقلد القاصر، وإذا  هم طبقا لومادة القاصر ويعن القصي م  ا صوح م ووقاضي اختيار ا وصياء  م   36تعدد ا
سرة.  اانق  ا

ح،  - 1 هرس 46/76/6778كمة بقمرداس، اام اج  ،870. 
 .410، 415اخرجع الاابق، صالقجيز  القانق  اجزاري اخاص، أحا  بقسقيعة،  - 2
سرة. 51خادة اخادة  - 3  م  اانق  ا
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ابة لوذكر ببوقغه  م بال قضي التزاما  ا ذ ايالة ت ة، و  ابة لأنثى ببوقغها  47حاض قا  وبال س
ابة لوذكر إ  43س  الزواج أي  ة ولوقاضي أ  مدد ايضانة بال ة أما  45س ة إذا كانت اياض س

ب موزم باالتزاما  اخاديةيبق، و 1انيةم تتزوج ث تقل  .ى ا ة االتزاما  س حن ت قاء أدبية إليها كا
ا صاحبة القاية القانقنية ب بانتبار اة ا  .أو مادية  حالة و

 االتزامات المادية:_2
فقة ذ اإلتزما  تتمثل    بال ،أساسا  ال اره،  ب نفقة الزوج نوى زوجته ونوى أب ابة لوذكقر إذ 

ة واإناث  43إ بوقغه س  الرشد أي بوقغ  إ الدخق:، وتاتمر إذا كا  القلد ناجزا إنااة س
ها بالكاب اء ن فقة الغذاء 2نقوية أو بدنية أو مزاوا لودراسة، وتاقط بااستغ والكاقة . وتشمل ال

قا لوعرف و  م  اانق   03طبقا لومادة  والعادةالعاج والاك  أو أجرته وما يعتر م  الضروريا  و
سرة ص اخادة واد تدخل اخشرع بتج .ا فقة الغذارية ب ع ال اع ن  د  3م  اانق  العققبا  884رماامت

ا صقرة م  صقر اإما: العاروي  ه نوى صحة و وانتر ساارمة بذاها حرصا م راد ا  رة.سامة أ
دبية     م الذي يرك مقر أسرته دو  التلوي ن  واجباته ا ب أو ا ونويه ياتلوص ما سبق أ  ا

ذ واخادية  صر التلوي ن   ر ن إ  اإشارة إ تق سرة، وبذلك  ا يعتر مرتكبا جرمة ترك مقر ا
ذا  حكام والقرارا  القضارية باإشارة إ  االتزاما  أمر ضروري إثبا  ايام اجرمة رغم اكتفاء ا

قد ورد  حكم حكمة بقمر  ديد االتزاما  ال أخل ها اختهم،  صر دو   بأنه        حيث  داسالع
ااشا  أ  القاارع اختابع ها اختهم و اختعوقة باإما: العاروي ثابتة  ثبت لومحكمة م  اخو واخ

ا أواد و أسرته...  دبية و اخادية  وى ن  االتزاما  ا ...و  .4ضد
م ن  االتزاما    ب أو ا وي ا نه   العاروية بدو  سبب جدويشرط أ  يكق   ر   اإذي،  تقا

سرة، ي ظروف خاصة ترغم صاحبها نوى مغادرة مقر ا عا: مررة و صحية  أو ناروية كانت سقاء أ
ع يث تد ية،  ب أومه سرة مقر ترك إ ا  عض التزاماتهب أو كل ن  ويتلوى الزوجية، بيت أو ا

ية اخدمة أداء كابب العاروية، إ  الاببا... العمل ن  البحث أوداني القط درذ .   باسب يعتر ن

                                                           

 ق  أسرة.اان 56اخادة  - 1
سرة. 06و 01اخادتا   - 2  م  اانق  ا
مر  - 3  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55ا
مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، القجيز  القانق  اجزارري اخاص، اخرجع  .887هرس  66/76/6778كمة بقمرداس ، - 4

 .410الاابق، ص 
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راد اإضرار نية يه وليس وشرنيا جديا سرة بأ سرة ذ، 1ا لك أ  اخشرع اشرط لقيام جرمة ترك مقر ا
عوى الزوج الذي  ق أمر مفرض وم  م  ية  أ  يكق  دلك الرك بدو  سبب جدي، غر أ  سقء ال

سرة إثبا  ايام الابب اجدي إ  أ2ترك مقر ا في نيته .  ثبت الابب اجدي كا  م  اخمك  أ  ي
سرة.  اإجرامية  ارتكاب جرمة ترك مقر ا

الثابت م  القضاء     يها الابب جديا،  ا م نعثر  القضاء اجزارري نوى حاا  انتر  وإ  ك
كذا اضي بأ  نفقر الزوج م  ماته ا يشكل سببا شرنيا خ غادرة الفرناي أنه متشدد  ابقله. و

ل3الزوج بيت الزوجية جة سقء سرة الزوجة  . كما اضي بعدم جقاز مغادرة الزوج  ما  إذاالزوجية 
ت رناية زوجته ل الزوجية لوعيش مع خويوته تاركا أواد القصر  خقابل اضي . وبا4ثبت أنه غادر 

كما يعد سببا شرنيا مغادرة   .5ة يشكل سببا شرنيا يرر مغادرها خقر الزوجيةبأ  سقء معاموة الزوج
اره. ثا ن  العمل ادا ما استمر  التكفل ماديا بزوجته وأب  الزوج بيت الزوجية 

سرة، وال إما أ  تعفي     اصر اخكقنة جرمة ترك مقر ا م الع سرة يعتر م  أ الابب اجدي لرك ا
ي ماأاب أو أنه يتحمل العققبة بكاموهااجا م  العق ا لوقاضي ما له م ، و خرة  لة يرك تقدير
ذا اجا:.   

مال أو ترك مقر اأسرة أكثر من شهرين:-د  أن تكون مدة اإ
حة ذ ايام شروط م       سرة مقر ترك استمرار اج  وذلك ما جاء  شهري ، ن  تزيد خدة ا
اري القانق  و اجزارري العققبا  اانق  . اج  أمية كرى، ها اخغرو  اجزارري اخشرع يق لذلك اخغر
سرة    وثانيهما مقر مغادرة :أوهما أمري ، نوى تقي هي مقها، اخدة نوى ذ أخذ يقجب حيث  :ا
ذا ا .6واحد آ   العاروية االتزاما  التلوي ن  ق ر يعتلصدد اضت احكمة العويا بأنه   و 

سا عدم ا قض، القرار الذي م يقضح اخدة ال س مشقبا بالقصقر وم القانق وبالتا ياتقجب ال
سرة وم يشر إ شكقى الزوجة اخهجقرة   .7استغراها ترك ا

                                                           

سرة، نظام نوى القااعة اجرارم سعد، زيزالع نبد - 1  .46ص الاابق، اخرجع ا
2.Cass. crim, 27/02/1964, Bull.crim. n° 72. 
3.  T. corr, Nantes 31/07/ 1947, Rev. Sc. Crim, 1948.p 56. 
4.  Crim, 30/05/1967, D 1968, Somm. 14. 
5.  T. corr, Clamecy crim, 10/07/1946, D. 1946, 412. 
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ب كا  سقاء اختهم يرك أ  مجرد اجرمة ذ لك ترتكبذوب    م أو ا  إاامة و مقرأ الزوجية مقر ا
سرة، قية اخفروضة اخادية واجباته أداء ن  موصه مع شهري ، م  أكثر خدة ا كمنو واخع  القانق ، يه 
إذا1سابقا أشرنا كما ذ وحد ايكفي إنه ضروريا، شرطا الغياب ذا كا  .  ، بل اجرمة لقيام 

سرة واستأن مقر إ اختهم ناد إذا لك  الشهري ، نوى تزيد خدة استمرار ابد م   ياته العارويةح ا
حة مرتكبا ايالة ذ  يعتر ا هإرادت محض سرة ترك ج  .ا

ح اإطار ذا و    قطع ا يث التقديرية، الاوطة لوقاضي اخشرع م  اخهمل ناد إذا ي أجل الشهر  ي
سرة مقر إ يام، بعض لقضاء ا ب م ا   نه، با ايا  الرجقع ذا ا يؤخذ رجعة بغر يذ

ساس م نقدة اختهم ناد إذا أما .القانق  نوى ايا يشكل ا اف ن  ت حرىب أو الزوجية ايياة استئ  ا
ية اخدة وبشكل هاري العاروية قطع اختهم يها غاب ال الزم  . 2ت

فق نوى ناروته وياأ: ن  أحقاهأما إذا كا  الزوج     ه اي ولق كانت  ةا تققم اجرم ارغم غيابه ن
اب مدة الشهري  ابتداء م  ترك الزوج خقر الزوجية والتلوي ن  التزاماته  .ري اخدة تتجاوز الشه و

ساس اضي بعدم ايام اجرمة بانتبار أ  مدة ترك  ذا ا ، ونوى  العاروية إ تاريخ تقدم الشكقى ضد
سرة م تتجاوز الشهري   .3مقر ا

سرة وإثبا  ا    ع نوى لتلوي ن  التزاما  العاروية، إما يقوإثبا  مرور مدة الشهري  نوى ترك مقر ا
ها اانتماد نوى  ة القسارل القانقنية، حيث مك نارق الزوجة الشاكية بالتعاو  مع وكيل اجمهقرية بكا

ها   ندة طرق م
 ايالة ذ  أ إا نية اإما:، ن  يها يعر -الفار الشلص-اختهم طرف م  مكتقبة رسالة كرك -
 .أما أو أبا كا  سقاء الفار ضد اختهم دامغة حجة تشكل ها، القااع  دث ما اويا

حياء  خاصة بشهادهم، يدلقا أ  هم مك  حيث اجرا ، شهادة -  يها دورا وعبق ي الشعبية ال ا
لفة. ااختاط درجة إ يصل اما ب كا  إذا وا حة ارتكب ق الذي ا سرة ترك ج د يزي ا

ااء اجرا  بن التضام  ما اجار صفة يققي الذي الشيء اخهما  وأواد  وال  . بشهادتهيد حي

                                                           

اري اخقسقنة صبحي، ومر إيهاب نبد اخطوب -1 اري القانق  شرح  ايديثة ةاج نوى وأحكام لفقها ضقء  خغر اج  اجوس ا
كمة اخغر قض و رة، القانقنية، لإصدارا  الققمي اخركز الثانية، الطبعة الرابع، اجود اخصرية، ال ة ا القا  .1ص ،2011لا

 . 86ص اخرجع الاابق، سعيد، أزكيك- 2
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خرى ي العمارة حارس شهادة - ا مك  ا ا، م  أكثر انتماد العمارة  حارس أساس أ  نوى غر
ابه رااب أ  كما الاكا  نادا  جيدا يعرف  اختهم ابغي ياحظ اد أنه مقنقدهم وبالتا ذ

اء وضعية نوى ويتعرف ب عل ابل والزوجة ا  .1الرك وبعد 
سرة لك  بشرط أ  تكق  العقدة تعبر ن  الرغبة الصاداة     وتقطع مدة الشهري  بالعقدة إ مقر ا

عوي أم مؤات  اف ايياة الزوجية، ويبقى لقاضي اخقضقع سوطة تقدير ما إذا كا  الرجقع   استئ
 .اجرمة ادي اياموتفلقطع مدة الشهري  

ة ر أ  ب اخادي الرك  إ باإضا قي، الرك  يتق صر أي اخع سرة مقر ترك ةلقيام جرم اإرادي الع  .ا
وي:  ثالثا: الركن المع

سرة     قي جرمة ترك مقر ا ة العاروي لوقسط اخغادرة نية يتمثل الرك  اخع  اطع الصوة إرادة إ إضا
سرة إما2با سرة.   والتموص البيت جر رد تتحققب وال القصدية، أو العمدية اجرارم م  : ا

رة غر سباب القاجبا  اخفروضة م  ا اا اء القصر. ا ب  ا
يابة ونوى    ر تثبت أ  العامة ال ية أو القصد تق ذا ال ترك  مجرد الذي يتحقق القصد اإجرامية، 
سرة، مقر قية تاخادية اماباالتز  واإخا: ا ا العاروة بعضها أو كوها واخع  يتم ااستدا: أ  . نوى3ا
ر نوى ية أو اجرمي القصد تق  العذر انعدام ه معن أواابتعاد البيت ترك إثبا  وااعة طريق ن  اآمة ال

ة اخقبق:، ا  اخاتلوصة م  القرار  إ إضا  يدحض أ  ونوى اختهم .بزوجه ونااته اهاجر تصر
ية وجقد اري القصد وجقد أو اإجرامية ال سرة أوتركه يؤسس خروجه وأ  اج  مشروع ببس نوى خقر ا
 .4ن  البيت بعد م  الرغم نوى القجه اخطوقب نوى العاروية بالتزاماته ايامه مع
ارية اخاؤولية    تفي اج رة أسباب إذاوجد  ت سرة كما ترك إ أد  أو سامت اا  الزوج كا  قل ا
 العذر انتفاء وأ وجقد واسعة لتقدير تقديرية سوطة لوقضاء تبقى حيث ماجقنا، أو العدو لدى أسرا
ر  . 5القا

                                                           

 .86ص اخرجع الاابق، سعيد، أزكيك- 1
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سرة مقر ترك جرمة تقدم ما وانطااا    ب يكق  أ  تتطوب ا م أو ا  طقرة وني تام نوى ا
ها يرتب وما العاروية، بالتزاماته إخاله ارهم وأخاق وسامة وتربية صحة نوى ةوخيم نتارج م  ن  أب
 .1القصر
اصر أساسية،     ر ن ققها واخعاابة نويها إا بتقا سرة ا مك   وخاصة القق: أ  جرمة ترك مقر ا

اء باالتزاما  العاروية  مقمة، وندم الق بقة أو ا سرة ووجقد رابطة ا ي اابتعاد جاديا ن  مقر ا و
  دو  سبب جدي، زيادة نوى ضرورة تقدم الشكقى م  الزوج اخضرور ح تاتطيع خدة تفقق الشهري

ياب  .ة العامة مباشرة الدنقى العمقميةال
ا وكيوة     ا بانتبار يابة العامة وحد ق م  اختصاص ال ريك الدنقى العمقمية  صل أ   إ  كا  ا

، إا أ  اخشرع اد يقيد 2اءا  اجزاريةم  اانق  اإجر  63و 4ن  اجتمع كما نصت نويه اخادتن 
ها وجقب تقدم شكقى اخضرور وذلك  ة م ريك الدنقى العمقمية  أحقا: معي يابة العامة   ال
سرة إذ تغوب  ق ايا:  جرمة ترك مقر ا سرية كما  ظة نوى الروابط ا ها احا انتبارا  ندة، م

سرة نوى اخصوحة العامة ال خر مصوحة ا يابة العامة يمايتها، ونويه نصت الفقرة ا ة م   تاعى ال
اء نوى أ  ا 887اخادة   .نوى شكقى تتلذ إجراءا  اختابعة إا ب
ساس القانق وبالتا     عدم ا ذا الصدد اضت احكمة العويا بأنه   يعتر مشقبا بالقصقر وم و 

قض، القرار الذي م يقضح اخدة سرة وم يشر إ شكقى الزوجة ياتقجب ال  ال استغراها ترك ا
 .3اخهجقرة 

قز لغر     ذ اختابعة باطوة بطانا نابيا ا  يابة العامة اختابعة بدو  شكقى تكق   اذا باشر  ال
اع  اخقضقع وابل أياختهم إثارته، نوى أ  يثر أمام احكمة أو: درجة  ريك 4د . ومادام أ  

قا لومادةالدن از: نويها يضع حد لومتابعة و ا  الت م  اانق   75 قى العمقمية معوق نوى شكقى 
 .اإجراءا  اجزارية

                                                           

 . 466ص ،الاابق اخرجع ،القجيز  القانق  اجزاري اخاص، بقسقيعة أحا  1-
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اضي بانقضاء الدنقى العمقمية لاحب الشكقى وذلك مقجب ايكم الصادر ن  وتطبيقا لذلك    
كم ح   حيثياته   حيث أنه ثبت  ي جاءذوال 75/44/6771ة بقمرداس بتاريخ اام اج

ازلت ن  الشكقى  ااشا  ال دار   اجواة أ  الضحية ت لومحكمة م  خا: أوراق اخو واخ
ق ثابت  التصريح الكتا اخقدم  اجواة قنة ضد زوجته م  أجل اإما: العاروي كما  حيث  .اخر

خرة تاتقجب شكقى الزوج  887أ  اخادة  قرها ا اذ إجراءا  اختابعة م  أج  ل اخروك ا
صقص نويها  الفقرتن  عا: اخ قضي  حالة سحب الشكقى 6و4ا . حيث أ  الدنقى العمقمية ت

قا لومادة إذا كانت شرطا ا اء بحيث وايا: نويه و  زارية،اجانق  اإجراءا  ام   75زما لومتابعة و
 .1لدنقى العمقمية لاحب الشكقى نوى ما سبق ياتقجب التصريح بانقضاء ا

سرة    حة ترك مقر ا ص اجزاء نوى ج يما  تعااب م  اانق  العققبا   887إ  اخادة  ،أما 
سرة بايبس م   مرتكب حة ترك مقر ا إ  67777وبغرامة م   تنإ سأشهر  5ج

قز ايكم نوى اختهم بعققبة تكميوية بايدج.677777 ية رما  م  ايقوناوة نوى ذلك  قق القط
قا  و ة إ مس س ا إ اخادة م  اانق  العققبا  886قا لومادة وذلك م  س  41، حيث أحالت

حة، و  2م  اانق  العققبا  د اضارها  ج قز لومحكمة ن ص نوى أنه     ال  اا ايوال ت
ظر نوى احكقم نويه مارسة حق أو أك ا القانق ، أ   ية اخذكقرة دد اخادة  ثر م  ايققق القط

ص اخادة  4مكرر 3 قا  . وت م  اانق  العققبا  نوى  4مكرر 3وذلك خدة ا تزيد ن  مس س
ية ايققق مارسة م  ايرما  يتمثلأنه      : والعاروية واخدنية القط

اصب القظار ميع م  اإاصاء أو العز: 1-  باجرمة، ااةن ها ال العمقمية واخ

 ... .وسام أي مل وم   الرشح أو اانتلاب حق م  ايرما  2-
سرة، وذلك     ذ ا سرة ماية  عل ترك مقر ا رم  خر نقق: أ  اخشرع حاو: م  خا:  و ا

ة  قد اشرط اخشرع أركا  معي بقي  وا يضر مصوحة اجتمع.  ق أحد ا بدو  أ  يضر اجا والذي 
يها بتقدم شكقى م  الزوج اخروك. ل ريك الدنقى  ذ اجرمة، كما ايد   أنه م يكتفي غرقيام 

قي لأواد.هذا  ص اإما: اخع يما  مد التجرم ح  واد القصر،   الفعل يماية ا
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 الفرع الثاني:
وي لأواد مال المع  جريمة اإ

قية لأسرة تشمل اا    ا، ودلك م  خا: إاامة العااا  إ  الرناية اخع راد فاي  تمام باجانب ال
سرية نوى أساس ايب واخقدة والعط  ا  والتضحيةا سرية  سبيل مصوحة اجمانة ا واي

 وتفضيوها نوى مصوحة الفرد.
فاية وتؤكد الدراسا  ااجتمانية    و ارب التعوم أ  وال شئة  لأطفا: ا  تؤسس ةاخبكر  الت

د الفرد  استجابا  والتأثر بالدمقمة، تتام وتصقرا  ونادا  سوقك أماط  ذلك ونوى ،1ضجال ن
سر  العامل إ  مية م  كبر جانب نوىي ا اء تقجيه سوقك  ا ب  ق أو قامةااست ق سقاء ا

راف  .2وتربيتهم معيشتهم بظروف ذلك لتعوق اا
 أبقا لفطرةا نوى يقلد مقلقد رسق: اه صوى اه نويه وسوم اا:    كل واد ورد  ايديث أ     

صرانه أو يهقدانه م3مجاانه  أو ي ع نامون . وأ اء يد ب قيا إماهم إ ا ما  راف،اا وبالتا مع
سرى التفكك ذا لوطفل، تعويمها أوسقء لأسرة، اخوقي يارهواا ا  أ  رياخشرع اجزار 4أراد ما و
ة اإما: نما: ديد خا: م  الفانل، نوى اجزاء يرتب صقر لكي م  يشموه  اخادة  اخبي

 ما يوي  ...  وال اضتم  اانق  العققبا ،  الثالثةالفقرة  887
هم أو يعرض م م  أكثر أو واحدا أو أواد صحة يعرض الذي القالدي  أحد-8  رخطأوخوقهم  أم

 يهمل بأ  وأ الاوقك، سقء أو الاكر لانتياد نوى هم سيئا مثا أويكق  معاموتهم يايء بأ  جايم
 بقيةا سوطته بإسقاط اضي اد كا  سقاء وذلك الضروري نويهم، باإشراف ايققم أو رنايتهم،
 ." بإسقاطها يقض م أو نويهم

                                                           

قري، ايس أنظر،1-   .  166ص ،  1988،بغداد العامة، يةالثقا الشؤو  دار ب ط، اإجتمانية، واخرة الفرد شلصية مق ال
2 -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 lespays maghrébins», Faculté de droit, Université de Tlemcen ,les 06 et 07 / 12 / 2004 . 

، إحياء نوقم الدي ، ج- 3 فارس، برو ، ب ط، دار 3أنظر، أبق حامد الغزا  . 66، ص6770، ال
در - 4 طفالب معاموة سقء م  لوقااية تدخل اد اجزارري،اخشرع  أ  إ اإشارة و مر مقجب ا  ماية اختعوق 03-72 رام ا

قة قلةالطف قي لولطر اخعرضن واخرا  .اخع
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ا اخشرع الفرناي ذ، وك1اريم  القانق  اج 136ا ما نص نويه أيضا اخشرع اخغر  اخادة ذو   
ص اخشرع اخصري نوى اإما: ،  حن م2م  اانق  العققبا  الفرناي 660/40 اخادة   ي

قي لأواد كما سبق وأ  ذكرنا.  اخع

صقص نوى ااطاع خا: م     اري اخشرع أ  يتضح الاابقة، القانقنية ال م با يعااب اج  وا
ا التزاماهما أو واجباهما أداء  التقصر حالة  ا كا  سقاء ،أوادما ا اء، ندة وأ واحدا اب  أب

تهم معاشرهم رغم وذلك اذو 3،هم ومااك سرة، ترك جرمة ا خا ا نص اخشرع ا  هقممف نوى ه
يث رد ا د لإما:   شرطا ا   اخشرع، سرةا مقر ترك ايصاحبه إما: ماألة أمام أنفا

ة4القاسع مفهقمه اإما: ية مدة وجقد ذلك ايشرط إ . إضا ة زم إما: جرمة ا ددة ارتكاب معي
سرة.اخ قي نوى نكس جرمة ترك ا  ع
ضع إ حدود، و الكثر م      ارهم واسع ا  ا: إساءة القالدي  إ أب در اإشارة إ أ   و

حيا  يصعب التفريق بن ما  م وبن ما يا بقي   تأديب أواد تر إساءة هم عيدخل  حققق ا
قيذوه .وياتقجب معاابتهم عا: ال تكق  الرك  اخادي جرمة اإما: اخع ديد ا ا   ا وجب نوي

قي،  دد القرابة ال تربط بن اجذوابل لأواد وكدا الرك  اخع د اجرمةا واجن نويلك   .ه  
 
 

                                                           

ص اخادة  -1 اري اخغر نوى أنه  136ت بقي  تابب إذا "م  القانق  اج  كثرأ أو بقاحد أو بأطفاله بالغ ضرر ياقإ  أحد ا
هم، اية ندم أو الاوقك سقء أو الاكر  الايئة القدوة إنطاء اخعاموة أو سقء نتيجةوذلك  م  الضروري إشراف ا رالتقص أو الع
م  أو الصحة ناحية م  خاق، أو ا ة إ شهر واحد م  بايبس يعااب ا م، مامارة إ مارتن م وغرامة  س  حكم اءسق  در
بقية م  الاوطة بايرما  نويه  .ا أم ا

قز  مس م  40 الفصل  إليها اخشار ايققق أكثر م  أو واحد م  بايرما  اجرمة مرتكب نوى كم أ  ذلك، نوى ناوة و
قا   ." نشر إ س

2 - Article 227-17 du code pénal":Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif 

légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou 

l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 

d'amende. 

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application 

du 3° de l'article 373 du code civil". 
 .47ص لاابق، ا اخرجع صبحي، ومر اخطوب نبد إيهاب - 3
 .10ص الاابق، رجعاخ سعيد، أزكيك - 4

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20FF27AD7FCDDA73B33463F41A8F68F2.tpdila21v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426547&dateTexte=&categorieLien=cid
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 أوا: قرابة اأبوة أو اأمومة
ر أ  اجرمة ذ لقيام يشرط    صر يتق بقة ن مقمة أو ا قة ا ب ،حيةالفانل والض بن والب  معى 
ا ذا الضحية يكق  وأ  لوضحية، حقيقية أما أو شرنيا أبا اختهم يكق  أ   أو متهملو شرنيا اب

ابة لك بطبيعة ايا:ذ، و 1اختهمة ر  التبن. رماح  وذيال واخغر اجزارري انق لوق بال أما  حالة م تتقا
إنه ا مك  تطبيق الفقرة الثالثة م  اخادة  قة بن الفانل والضحية،   887أية نااة أبقة وا نااة ب

خرى. اصر والشروط ا ر  الع  م  اانق  العققبا  اجزارري ح ولق تقا
يما     قي لوطفل اخكفق:ولك  التااؤ: يطرح  ل، أا يعتر مرتكبا جرمة اإما: اخع  إذا ص الكا

ه  خر أو أم ذا ا  خطر جايم نوى انتبار أنه موزم بربيته ورنايته، وذلك بأ  وخوقهنرض صحة 
معاموته أو يكق  مثا سيئا له لإنتياد نوى الاكر أو سقء الاوقك، أو بأ  يهمل رنايته أو ا  يايء
 باإشراف الضروري نويه؟يققم 

ا أهانطااا  صاخادةمك  القق:  ق 116 م سرة اجزارريال م تالكفالةبأهاالتزام انق  ا نر
ب فقةوتربيةورنايةاياما ه وتتم بعقد شرني، و بالقيامبقلدااصرم فيذي رام  بعدما محباب اخرسقم الت

اب اخكفق: لوكفيل 48/74/4336اخؤرخ   36-61 إنب ل ن  جرم،  ة ه مك  أ  يتابع الكا
قي لوطفل اخكفق:  قضح  887/8اام بالاوقك الذي نصت نويه اخادة  إذااإما: مع ، والذي س

د اجر الرك  اخادي. اء م  إماااخشرع   ب وبا نويهم ثر سلقالدي ، الذي اد يؤ مة أراد ماية ا
عكس  سرة ككل وبالتا ي قي، سانوى اجتمع، لك ذونوى ا تماماخع الذييفتقداا  رنا  مااب

أجل أحد انتبا دو  سيئ وسط  انغماسه نتيجة اجرمة سبيل ياوك  اخشرع جزاءا  ررا ذلك له. 
ر اء ضمانة يمايةا أكر لتق قيا إماهم م  ب  نشء ة نوىإجرامي خطقرة م  كوه ذلك يشكل خا مع
سرة ذا بطبيعةا الطفل اخكفق: كذلك يتأثر  . و حاب،  طبق نوى ااب  الشرني  ابب بايا: ا ي
م  غر ذلك  ل إ  وجدوا،  اء الشرنين لذلك الكا ب سرة وسط ا مادام أنه يعيش داخل توك ا

اء الشرنيق  دو  الطفل اخكفق:. ب  اخعقق: أ  يتأثر ا
 ثانيا: الركن المادي

قي لأ رة تضر دي إ نتارج خطواد تتطوب أ  يققم أحد القالدي  بأنما: تؤ إ  جرمة اإما: اخع
واد  .با

                                                           

 .465ص الاابق، اخرجع القجيز  القانق  اجزاري اخاص، بقسقيعة، أحا  - 1
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مال المجرمة:-4  أعمال اإ
م  اانق  العققبا  بعض أنما: اإما: نوى سبيل اخثا:  887/8ذكر اخشرع اجزارري  اخادة    

فن  نما: إ ص د ا  ا ايصر، ومك  أ  نقام 
و:  أنما: واد ويدخل ضم   الص ا ذا  طابع مادي، وتتحقق باقء اخعاموة وإما: رناية ا

سقء اخعاموة ضرب القلد أو ايد ح ا يغادر البيت أو تركه مفرد  البيت واانصراف إ العمل، 
ق ما  وم  ابيل إما: الرناية ندم نرض القلد اخريض نوى الطبيب أو ندم تقدم له الدواء نوى 

اء الدواء الازم له وصفه  .1له الطبيب أو ندم اات
، واختمثوة  اخثل الايئ وندم اإشراف، ويتحقق اخثل الايئ  الص الثا  أنما: ذا  طابع أد
يتحقق  ية لأخاق، أما ندم اإشراف  ا او: اخلدرا  والقيام بأنما: م باإدما  نوى الاكر وت

هم لوع واد لولارج وصر  .2ب  الشارع دو  أي مراابة أو تقجيهبطرد ا
ب أ  تكق  متكررة   نما:  ذ ا در اإشارة أ   م  خا: نبارة اانتياد ال  وذلك واضحو

 .م  اانق  العققبا  887/8جاء  ها اخادة 
مال:-2 تائج الخطيرة المترتبة عن أعمال اإ  ال

م صحة أ اشرط ب أو ا هم أو خوقهم خطر جايم، اخشرع أ  تعرض سوقكا  ا م أو أم واد
ها نتارج خطرة مس ااب  وتؤ  عا: إا إذا ترتبت ن ذ ا رد إثبا   ر نوى ثاخشرع ا يعااب نوى 

ه أو خوقه، و  والنق  العققباتاجزارري ام  ا 887/8ا ما يتضح م  خا: نص اخادة ذصحته أو أم
هم أويعرض أواد م  أكثر أو دواح صحة يعرض الذياضت ما يوي   ... خطر  أوخوقهم أم

اري اخغر م  482 واخادة جايم... .  الصحة ةناحي كالتا   ...م  نصها جرى ال ،القانق  اج
م  خاق... . أوا  أو ا

اء حدث إذا    احية م  ضرر لأب ديدلو مك  أساسأنه نوى إشكا: أي يثر ا الصحية ال  طبيب 
ابة لك  .لاب  واجيدة ة الايئةالصح مر ليس ااب  وأخاق م  بال  مك  كي إذ اهن، با
ارهم يزنجقا أم  أ  لأبقي  ارهم بقا م هم، معاابتهم يتعن هل ؟أب از: أو ققطس أب  اهيار اخ

ذا اجدرا ؟و  ع يعن هل  اء م ب  ؟العمقمي الطريق  الوعب م  ا

                                                           

ارية لدور اخرأة  اجتمع، ب  - 1 يم بدر، ايماية اج اء نبد ايميد ابرا  .س.ر، باجامعي اجديد، مص اخكتب ط،انظر، 
 .660،663 ، ص

 .468،461ص الاابق، اخرجع اجزاري اخاص، القجيز  القانق ، بقسقيعة أحا  - 2
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ر  إذا ماة حال  ذلك مك     ب العمقمية ايدارق الدو: و اء وأا أخاق ااد لتج ب  رتكبقاي ا
عاا ية أ ا ار والاراة كالتاق: لوقانق ، م  1احظقرة كاخلدرا ...ا اخقاد  واا
 بوياحظ أنه م يرد  نص القانق  أي معيار لوتحديد أو تقييم جاامة اخطر أو الضرر، و غيا   

ه م  التمييز بن جاامة اخطر أو الضرر،  ذلك يبقى لقاضي اخقضقع الاوطة التقديرية الكاموة ال مك
واد ا نوى صحة أو أم  أو أخاق ا تج مدى تأثر  .2وتامح له بأ  يات

وي  ثالثا: الركن المع
ص اخادة     صر العمد هذ  إنه م يرد ذكر ،م  اانق  العققبا  اجزارري 887/8بالرجقع ل ن

اريا لقيام اجرمة القانق  م يشرط اصدا ج طق يفرض بأ  إ ،اجرمة،  ادام أحد القالدي  غر أ  اخ
ب أ  يكق  مدركا وناخا بأ  ما أادم نويه يعد تقصرا  أداء التزاماته العاروية، ما  ذا الفعل  نوى 

ذا الفعل ا نوى إتيا   ب أ  ا يكق  مكر  .يؤدي إ واقع ضرر كما 
ص إجراءا  اختابعة،     يما  ابة جرمة ختابعة بالإذا كا  اخشرع اجزارري اد نوق إجراءا  اأما 

قي لأواد ا  ابة جرمة اإما: اخع إ  إجراءا  اختابعة بال سرة نوى شكقى الزوج اخضرور،  ترك ا
ريك الدنقى العمقمية دو  انتظار شكقى اخضرور يابة العامة  يمك  لو ي ايد   .ضع 

سرة     حة ترك مقر ا قي لأواد،وتطبق نفس العققبا  القاردة نوى ج حة اإما: اخع ي  نوى ج و
تن  5م  ايبس  ة و أشهر إ س قز ناوة نوى  777776إ  67777بغرامة م  إ س دج. و

ية و لك ايكم نوى اختهم بايرمذ قا . 76ة إ ذلك م  سا  م  ايققق القط  س
واد م  اا    قي ماية ا رمه لإما: اخع خاق الذي اد يغمس أراد اخشرع م   راف وسقء ا

ر ماية أكثر ج صل أو الفرع.هم  اجرمة، ولتق  رم كذلك ندم اإنفاق القاجب سقاء نوى ا
 الفرع الثالث

فقة  جريمة عدم تسديد ال
مقنة م  ايققق و رتب اخشرع اجزارري  إطار العا    سرية  باا  ا مراناها  القاجبا  ال 

ذا ضمانا ا ذ القاجبا  واجب الزوج  اإنفاق نوى أسرته، و ذ العااا ، وم  بن  ستمرار 
خااي  سرة،  00إ  01ابل أ  تفرضه اخقاد م  وااجتماني القاجب يفرضه القازع ا م  اانق  ا

                                                           

 .47ص الاابق، اخرجع ،صبحي ومر اخطوب نبد خ إيهاب1
 . 1ص الاابق، اخرجع سعيد، أزكيك- 2
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ب نفقة الزوجة نوى زوجها بالدخق: ها أو دنقهاخذكقر أنا أنه 01قد جاء  اخادة  إليه  ا  
ة مع مراناة أحكام اخقاد  سرة . 37و03و 03ببي ب نفقة  00 اخادة وجاء م  اانق  ا أنه 

صق: حاب القدرة وااحتياج  صق: نوى الفروع والفروع نوى ا أما اخادة  . اإرث ودرجة القرابةا
تجب نفق 06 واد، أما حالة نجز  ب نوى ا ت نفقة ا بي م  تهم نوىم  نفس القانق     إذاا

 م  ذا  القانق . 05كانت اادرة نوى ذلك حاب اخادة 
ا  اامت    ذ اآآاع ن  القيام هذا القاجب يرتب ونويه  ثار تدخل ثار سوبية  اجتمع ولوحد م  

فقة اخقدرة  ذمته حيث جاء  اخادة  ع ال م   884اخشرع اجزارري ورتب جزاء نوى م  ا يد
قا  وبغرامة م   اانق  إ  67777العققبا  ما يوي   يعااب بايبس م  ستة أشهر إ ثاث س

ع نمدا 877777  الة أسرتهإنشهري  ن  تقدم اخبالغ اخقررة اضاء  وخدة تتجاوزدج كل م  امت
رونه،  فقة اخقررة نويه إ زوجه أو أصقله أو   ضد صدور حكم وذلك رغمون  أداء كامل ايمة ال

ع نفقة إليهم.  بإلزامه بد
اتج ن  اانتياد نوى سقء  ع نمدي ما م يثبت العكس، وا يعتر اإناار ال ويفرض أ  ندم الد

حقا:.  الاوقك أو الكال أو الاكر نذرا مقبقا م  اخدي   أية حالة م  ا
 بايكم  ص أيضات اجزارية، اإجراءا  اانق  م  329 و40 و 37 اخقاد بتطبيق اإخا: دو 
ح فقة ابض له الشلص اخقرر إاامة ل أو مقط  كمة اخادة، ذ  اخذكقرة اج تفع وأ ال  اخ
 .باخعقنة

ع بعد الضحية صفح ويضع  ." اجزارية لومتابعة حدا اخاتحقة اخبالغ د
ذ اخادة ناحظ أ  اخشرع استقب    اع ن  تاديد الراء  عل اامت ذ اجر اد جرم  مة ال فقة، 

شلاص اخات فقة التدخل ضم  جرارم اإما: العاروي، وحصر ا جرمة  ي  تشموهم اذفدي  م  ال
صق: أو الفروع.  الزوجة أو ا

اع     رمه امت هج الذي سار نويه اخشرع اجزارري   د اخشرع اخصري اد سار نوى نفس ال و
فقة القاج قد نصت اخادة الزوج ن  أداء ال حة،  ها ج سرته وجعل م م  اانق   638بة نويه 

ع نفقة لزوجه أو أااربه  فاذ بد العققبا  اخصري نوى أنه   كل م  صدر نويه حكم هاري واجب ال
ع مع ادرته نويه مدة  ع ن  الد شهقر بعد  8أو أصهار أو أجر حضانة أو رضانة أو سك ، وامت

ع، يع بيه نويه بالد ة و بغرامة ا تتجاوز الت يه مصري أو  677ااب بايبس مدة ا تزيد نوى س ج
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تكق  نققبة  ذ اجرمة  اتن العققبتن... وإذا رعت بعد ايكم نويه دنقى ثانية م   بإحدى 
ة .  ايبس مدة ا تزيد ن  س

فقةم      ل مع اجا  جرمة ندم تاديد ال اذ  العققبة، حيثونعتقد أ  اخشرع اخصري اد تاا
قط، وكأنه خف  تكق  ايبس  ة والغرامة، وإ  ناود توك اجرمة  جعوها ايبس خدة ا تتجاوز الا
. لك  رما يكق  اخشرع اخصري اد  ا لكي يرتدع اجا له العققبة حالة معاودة اجرمة بد: أ  يشدد

نه مك  لو سرية وم يتشدد  العققبة،  فقة أ  رانى الروابط ا ل اخشكوة شلص القاجب نويه ال
شلاص القاجب نفقتهم نويه.   مع ا

صق: والفروع كأشلاص تشموهم جرمة      كما ناحظ أ  اخشرع اخصري م يقتصر نوى الزوجة وا
ها لتشمل  فقة، إما وسع م نفقة لزوجه أو أااربه أو أصهار أو أجر حضانة أو رضانة ندم تاديد ال

 . أو سك 
اري نوى أنه   يعااب القانق  م  480 اخادة كما نص اخشرع اخغر     فس اج   م العققبة ب

فيذ اابل أو هاري حكم نويه صدر ع اخؤات لوت رونه وأماك  وأ أصقله أحد أو زوجه إ نفقة بد
عها ن  نمدا ا  د فقةو  ايبس حتما، بعققبة ايكم يكق  العقد حالة و احدد، مقند ال  ال

ا داء واجبة تكق  القاضي دد ص ايكم خاف  مام ها اخاتحق ل  ا  لك .ذي
شلاص اخاتفدي     وبذلك يكق  اخشرع اخغر اد سار نوى نفس هج اخشرع اجزارري  حصر ا

صق: والفروع. فقة  الزوجة وا  م  ال
فق    ا جرمة ندم تاديد ال ثر العااة الزوجية  التواد سبق وأ  بي ا  د دراست جرم  ة لوزوجة ن

و: صق: والفروعذ، ل1الباب ا ا بتقضيح ما يتعوق با قتصر  عا لوتكرار س إ  جرمة ونويه  .لك وم
ي  الرك  اخفرض  ر  ثاثة أركا  لوجرمة و فقة ا تققم  حق اختهم إا م تقا ندم تاديد ال

قي والرك  اخادي وا  لرك  اخع
هي     صق: أو الفروع  تو أركا  جرمة ندم تاديد نفقة الزوجة ن  جرمة ندم تاديد نفقة ا ا 

فقة،  ق صدور حكم اضاري موزم بأداء ال يها و صر مفرض  ر ن جرمة واحدة، حيث ا بد م  تقا
اع ن   اصر ال تشمل اامت ة ن ع رغم القدرة نوىورك  مادي بكا احددة  لك ومضي اخهوةذ الد
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يل إ ما سبق ذكر  جرمة ندم  اصر  د الع قي لوجرمة. و كل  ة إ الرك  اخع ع، إضا لود
 .1تاديد نفقة الزوجة

ق ا    ا  ب أ  نقضحه  صق: والفروع ال ولك  ما  فقة بن ا دارها يعتر و اختهم ن  أ إذال
فقة مرتكبا جرمة ندم تاديد   ال

 نفقة الفروع على اأصول: -4
قالومادة     قانقن 77 و سر م صق:الفروع نوى...و نفقة بفإنه   اجزارريةا ذ  وبذلك ، ا تطرح 

مها   ل يقصد هم اآباء وا ب نفقتهم نوى الفروع،  صق: الذي   اخادة تااءا حق: اخقصقد با
جداد دو  أ  متد لأجداد أم أها تشمل كل ا مها  وا صل اآباء وا صق: بانتبار أ  اخراد با

 واجدا ؟ 
د مهقر الفقهاء     صق: ن ذا الصدد ا جداد  م اآباء وا فقة  ب هم ال مها  و  الذي   ا

مأ تطوق  ا بأ يطوق نوى اجد وكل م  كا  سببا  القادة، كذلك ُ واجدا  وإ  نوقا   ُا
بقي أ نوى آدم وحقاءنوى اجدة مهم ا َبِن . اا: تعا    2ا نوت   القرآ  الكرم أطوق كومة ُا

ُهَما لَِباَسُهَما ِلُرِيَ ُهمَ  زُِع َن ْ ِة َي ُكُم الشْيطَاُ  َكَما َأْخرََج أَبَ َقْيُكم ِمَ  اجَْ  َ ا َسْقآِهَِما ِإنُه يَ رَاُكْم آَدَم َا يَ ْفِت
ِموَة . واقله تعا    3 ِمْ  َحْيُث َا تَ َرْونَ ُهْم إِنا َجَعْوَا الشَياِطَن َأْولَِياء لِوِذيَ  َا يُ ْؤِمُقَ   َُق َواَِبيُوهُ 

َذا لَِيُكقَ  الرُسقُ: َشِهيًدا َنَوْيُكْم َوَتكُ  َ َُق َماُكُم اْلُمْاِوِمَن ِم  اَ ْبُل َوِ  يَم  ِ ُشَهَداء  قنُقاأَبِيُكْم ِإبْ رَا
َُق َمْقاُكْم َِْعَم اْلَمْقَ َونِْعَم  اِس َأَِايُمقا الصاَة َوآُتقا الزَكاَة َواْنَتِصُمقا بِالوِه  ِصُر اَنَوى ال . و  4 ل

جداد واجدا   أشبه اجد واجد القالدي  القريبن، ويكق  ا بن القلد وأصوه ارابة تقجب رد الشهادة 
مها  باء م  اآ رم نوى وا د ندمه. واد أمع العوماء نوى أ  اجدة  ب ن يققم اجد مقام ا

رم نويه أمه  الزواج لققله تعا      .5 ُحِرَمْت َنَوْيُكْم أُمَهاُتُكمْ اإناا  كما 
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جد     مها  اخباشرو  ا ا م اآباء وا ب نفقتهم  د اخالكية الذي   صق: ن اجدا  اد و أما ا
ذ اخاألة  ب نفقة نوى جد أو جدة. والرأي الصحيح   ا  م،  ب أو ا مطوقا سقاء م  جهة ا

 .1ق اق: اجمهقر

واد نوى أبقيهم م  الشريعة اإسامية، حيث يتحمل ااب   إنفاقواد استمد اخشرع ااندة     ا
ُ َوَاَضى رَبَك َأا ما لققله تعا   باب اإحاا  إليهاخقسر االتزام باإنفاق نويهم م    تَ ْعُبُدوْا ِإا ِإيا

صق: القاردة  اخادة  .2 َوبِاْلَقاِلَدْيِ  ِإْحَاانًا م  اانق  العققبا  ح  884وبذلك يقصد بكومة ا
جدادواجدا  مهما نوق، غر أ  اإنفاق نويهم يكق  مقيد حاب القدرة وااحتياج ودرجة القر  بة اا

سرة. 00 اإرث كما جاء  اخادة  ابوة القارل بقجقب  م  اانق  ا ا برأي اي أي ا  اخشرع أخذ 
خ الشقيق فقة لكل اريب وارث بفرض أو تعصيب كا رحام كاخال ال ب لذوي ا ب، وا  ة وا

ب أو اجد الصحيح.3والعمة ا  ا  ، غر أنه حصر القريب القارث 
كم    ب فقةب و مو  ا كم الزوجة نفقة بعكس الشكقى، أو الدنقى رع تاريخ م  ا  ها ال 

اع تاريخ م  ع ن  اامت فقة د واد نفقة  ، ال  فقةن إ  حن مقاساة  تعدواجب اآباء نوى ا
ا تعتر الزوجة  .4الزوج ذمة  دي

 نفقة اأصول على الفروع:-2
ب أ  واضاء واانقنا شرنا الثابت م        نص جاء  كما ،5الصغار أواد نوى باإنفاق موزم ا
سرة اانق  م   75اخادة ب بنوى أنه    6ياجزارر  ا  ما:، له يك م  ما نفقة القلد نوى ا

ابة  اخادة نص م  يةالثان لوفقرة كاموة طبقا نشرة تاعة س  ببوقغ أي، لرشدا س  إ لوذكقر بال

فقة وتاتمر اجزارري، اخد القانق  م   40 ابة لإناث ال  .  كما نصت ه الدخق: غاية إ بال
صق: نوى الفروع 00اخادة  ب نفقة ا قا  .م  نفس القانق  نوى أ       ب أنه الكياخ لوفقه وو
ب نوى ب نوى ذا يقتصر واجب االتزام أ  نوى هم، ثروة ا الذي  أواد نفقة ا  دتم وا قط، ا

                                                           

بة الزحيوي، الفقه اإسامي وأدلته، اجزء  - 1  .387، طبعة دار الفكر، ب.س. ، ص 0أنظر، و
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م إ اارب ا نمام وا جداد، كا واد غر موزمن هم وا فقة ا ب نجز حالة  ب  نفقة ن  ا
اره ل ها الزوج بالفعل أب ات و نثى ح تتزوج ولق ن ب نوى ااب  إ بوقغه، ونوى ا فق ا ، وي

 .1أو يدنى لودخق:
رن    صل نوى  فقة القاجبة م  ا كمة ا ما اضت به احذدرة وااحتياج، وه تكق  حاب القوال

وجه أحد العويا  فقة اضى يه اخطعق  القرار أ  " بالقرار اخثارة ا ادا-ايفيد-لوقلد بال إ  است
سقى ما  دخل أي له وليس العمر م  الابعن س  اوز الطان  أ  مع أ.ق م  77 اخادة أحكام
حة م  يتقاضا يدة اخ ية تك  م ال لوتقاند الز ا اخطعق  إ  مع اخعيشية، حاجياته لاد كا  ضد
ياء م  اقم رة مهبتجار  أغ ق العيش. م  ضيق  ليات هي وبالتا اخزد ياتقجب  ما يبهمايع و
د اد اييثيا  رم  ظا ق ما نوى يه اخطعق  القرار ثإ  حي لك  .نقضه فقة ضر   است  نوى ال
سرة77 اخادة بهماتقج لأب إ اجد   أ طاخا يكفيه معاشه مرتب أ  م  يتحقق أ  دو  اانق  ا
صق: نفقة ابة سقاء القرابة ودرجة وااحتياج القدرة حاب تفرض نوى الفروع ا  اجد أو أمل بال
يه القرار أ  إا لأب فقة اضى اخطعق   ااش أ  دو  لوقلد بال   تطبيق أخطأ اد يكق  إنه ذلك ي
 .2نق القا
م    ص ا يما  سرة اانق  م  76 اخادة قد نصت أما  ب حالة نجز  أنه نوى اجزارري ا  ا
واد نفقة ب م نوى ا م نوى ذلك. أي أنه يفرض نوى اادرة كانت إذا ا ا نوى اإنفاق ا  أواد

ية إذاكانت ب وكا  غ ه ما نجز رمقدا وذلك نويهم، اإنفاق ن  أوجزريا كويا ناجزا ا  ب.ا ن
م متابعة إمكانية حق: نقيص إشكا: ويثار    اريا، ا انها حالة  ج ع ن  امت  واد الذي نفقة ا د

م يقجد ص طبقا نار حالة  أبق  .العققبا  اجزارري ؟ اانق  م  331 اخادة ل

اانق وشرني  تزامال يقجد ممادا لك  مك  القق: أنه الفقه والقضاء،  ايل نوى نعثر م ايقيقة 
اريا طبقا لومادة  ية ج م الغ إنه ا مانع م  متابعة ا م،  م  اانق   884وطبيعي نوى ناتق ا

 العققبا .
ا يشموهم نص اخادة      ص القلد غر الشرني أو اختبى  يما  م  اانق  العققبا  اجزارري،  884و

ارية ا سر  ايماية اج يةغر الشرنية أو ة متد إ ا ابة أما .اختب اتج لطبيعيا لوقلد بال  ،ن  الزنا ال
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سرة اانق  إ  اريا، وإ الطبيعي القلد ماية  شك أي اجزارري ا يدع ا عت اذج  ن  أداء ما امت
ها، فقة اب قا تتابع أ  مك  ال  بهاجاإخا: بقا  حالة اجزارري م  اانق  العققبا  331 لومادة و

اريا القلد متابعة أيضا مك  كما .ذلك نوى القدرة ها معى ،مقسرة كانت ذا خاصة  وىن الطبيعي ج
ع إذا القانق ، م  الاابقة اخادة أساس ع ن  امت فقة اخقررة اضاء د  .مه ال
إنه حاب اخادة    فقة لأصق: أو الفروع،  ص اختابعة  جرمة ندم تاديد ال يما   884/1 أما 

ت  جم  اانق  العققبا  اجزارري وال نصت نوى أ    ...ويضع صفح الضحية حدا لومتابعة... . نات
، وبذلك يضع حدا لومتابعة بعد أن فقة أ  يصفح ن  اجا ه مك  لوضحية  جرمة ندم تاديد ال

ع اختهم لومبالغ اخاتحقة، بعدما كا  ذلك الصفح ا أثر له نوى انقضاء ا عمقمية ابل لدنقى الد
.حيث اضت احكمة العويا 67/46/6775قانق  م  اانق  العققبا  مقجبال 884 تعديل اخادة

فقة ا يؤدي إ انقضاء الدنقى  حة ندم تاديد ال ها  ج از: ن بأ    سحب الشكقى أو الت
 .1العمقمية بانتبار أ  الشكقى ليس شرطا ازما لومتابعة 

ذ اجرمة مغر أ  صفة الت    ابة لأواد   ا ما ذ، وح هم بعد بوقغهم س  الرشدقاضي بال
ة لأم مصوحة وا صفة ا اضت به احكمة العويا بققها   أنه ع  اياض  نفقة دم تاديدن دنقى ر

ت  .2الرشد  س  بوقغها بعد الب
تتمثل     واد  حة ندم تاديد نفقة ا اث ايبس م  ستة أشهر إ ث أما اجزاء اخقرر ن  ج

قا  وبغر  م  اانق  العققبا   884 لك حاب اخادةذو  ،دج 877777دج إ  67777امة م  س
قز ايكم ناوة نوى   .اجزارري م  اانق  العققبا  بايرما  م  ايققق  886لك طبقا لومادة ذكما 

قا   41القاردة  اخادة  ة إ مس س دا القانق  م  س كثر.م    نوى ا
ا رك  مفرض  اجرمة، بل مك  أ  تكق      صق: والفروع نوى انتبار وا يق أثر العااة بن ا

ل مادي لبعض اجرارم.  توك العااة 
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 المبحث الثاني
 العاقة بين اأصول والفروع كمحل مادي لبعض الجرائم

صق: والفروع نوى ال     ا مفا يقتصر أثر العااة بن ا رضا لقيام تجرم بأ  تشكل توك العااة رك
ها اد  عا: جرمها اخشرع  اك أ ه ل مادي لبعض اجرارم.  اجرمة، بل مك  أ  تكق  توك العااة 
مل  ة أبقي الطفل الذي  هم ايق  أ   مس هقية الطفل ونابه، ما يؤدي إ ندم التقصل خعر

شأ نذلك الطفل ناب العاروة، وت صل والفروع ترتب نويها ندة آثار وت ها شأ بالتا نااة بن ا
ها م   سرية وما يرتب ن ظرا لقداسة توك القرابة ا صل والفرع.  حققق وواجبا  متبادلة بن ا
يث تكق  العااة  عا: اد مس هقية الطفل ونابه  د اخشرع اد تدخل وجرم أ اختاط لأنااب، 

ل مادي لتوك اجرارمصل بن ا رنه  ي جرمة اييوقلة دو  التحقق م  شلصية الطفل ونو دم ، و
و:. قضحه  اخطوب ا ذا ما س اته أو ندم تاويمه، و  التصريح مياد أو و

عا: اد تؤثر نوى صوة القرابة بن     رمه  د أ  اخشرع اد مى توك العااة م  خا:  كما 
رنه، كم صل و سرة ككل، وم  ابيل توك ا ا اد هز توك العااة ما يؤدي إ أثار سوبية نوى ا

اء وتعريضهم لولطراجرارم ج ب .رمة ترك ا اوله  اخطوب الثا ت ذا ما س  ، و
 المطلب اأول

وية الطفل ونسبهجرائ  م ااعتداء على 
ه، وما م وجقد ضم  نطاق أسرتاد يتعرض الطفل خا: طفقلته إ جرارم متعددة تاتهدف ند   

تاج إ إجراءا  واارية ورناية خاصة ما  دلك ماية  أ  الطفل بابب ندم نضجه البد والعقوي 
ذ ايماية  نصقص اانق  العققبا  والققانن اخكموة  اسبة، لذلك حاولت الققانن تأمن  اانقنية م

تاج اإناا  يتميز ن  بااي اخلوقاا  بأ .قيتهمها كل ما مس شلص الطفل ولك بتجر ذو  ،له نه 
ذ  هقية اانقنية وذلك ح ياتطيع أ  يعيش طبيعيا، ي ااسم والومكقنا   ايةاهقية   .اب واج

رما عا  ري  اهقية  قية الطفل  سجل رمي معترا كل    1قد ألزم اخشرع بضرورة تاجيل 
سرة بانتب سحق الطفل وا ام لقجقد ا صر    رة ومربط وثااها.ار أ  الطفل اجن نويه ن
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ويقصد هقية الطفل كل ما يتعوق بشلصيته القانقنية اخدنية  جانبها الشلصي ا اخا كااسم    
ق: دو  التحقق م  شلصية  عا: ال  قية الطفل يشمل كل ا اي، واانتداء نوى  اب واج وال

قضحه  الفرنن التالين الطفل كإخفاء نا ذا ما س اته.و  به أو ندم التصريح مياد أو و
 الفرع اأول

 يلولة دون التحقق من شخصية الطفلالح
مقنة حققق     د مل امها، وإما يتعدا إ  ا ن سرة ا يتقا مدا إ  ايق  اانتااب 

بقا  ون مقمةوى ر يكتابها الطفل مجرد وادته ويتحموها ا بقة وا خرة  .أسها حقه  ا ذ ا و
عل م  شأنه اييوقلة دو   ا تكرس حقه  انتاابه إليهما، ونويه جرم اخشرع اجزارري كل  بدور

بالاج  م     يعااب ابققه 1م  اانق  العققبا  864وذلك  اخادة  .التحقق م  شلصية الطفل
قا  إ  76 قا  47س كل م  نقل نمدا طفا دج   4777777إ  677777وبغرامة م   س

أو أخفا أو استبد: طفا آخر به أو ادمه نوى أنه ولد امرأة م تضع وذلك  ظروف م  شأها أ  
 يتعذر التحقق م  شلصيته.

تكق  العققبة ةي ايبس م   وإذا م يثبت أ  الطفل اد ولد حيا  قا  76إ  س وغرامة م   س
 .دج 677777إ  477777

إ  47777وبغرامة م   يعااب بايبس م  شهر إ شهري  وإذا ثبت أ  الطفل م يقلد حيا
 دج. 67777

عا القلد نوى أنه غر أ ، لديهبعد تاويم اختياري أو إما: م  وا ،لد امرأة م تضع ماو نه إذا ادم 
ة قا  76إ  يعااب بايبس م  س  دج .677777إ  477777م   س

ذ اخادةو       قية الطفل تتشكل م  م  خا:   قرتن  ص ناحظ أ  جرمة اييوقلة دو  التحقق م  
 الصورة اأولى: إخفاء نسب طفل حي

و م  اخادة     ذ الصقرة الفقرة ا م  اانق  العققبا  بققها   يعااب بالاج   864نصت نوى 
قا  إ نشر  6اخؤات م   قا  وبغرامة م 47مس س دج،  4777777دج إ 677777  س

، أو استبد: طفا اخر به أو ادمه نوى أنه ولد إمرأة م تضع،  كل م  نقل نمدا طفا، أو أخفا
ا بالقاصر غر اخميز أي  مر  وذلك  ظروف م  شأها أ  يتعذر التحقق م  شلصيته. ويتعوق ا

                                                           

 اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55مر ا - 1
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م  القانق  اخد اجزارري. ولكي يتحقق  16الذي م يبوغ الثالث نشر طبقا لوفقرة الثانية م  اخادة 
ر الشروط التالية   عل اخفاء ناب طفل حي ا بد م  تقا

عا: تتمثل يتمثل اأول:الشرط   الطفل، قلن   العمل اخادي والذي يشمل أربع أشكا: م  ا
، أو خرة. هذ نابه بغية تضع م إمرأة ولد أنه نوى تقدمه أو آخر، بطفل إستبداله أو إخفاء  ا

ذا الفعل ونقوه إاخكا  الذي يقجد به   قل الطفل يتحقق بإبعاد ن     اد يشكل  مكا  أخر، و
صقص نويها  اخادة  قيل ااصرة اخ م  اانق  العققبا  اجزارري.  865جرمة أخرى تتمثل  

ط ر  امه ايد بعد رضيع ومثا: كأ   ر  يأ ،اخدنية ايالة د  يقضع بعيدا ن  م ،اخقاليد د
رومااخاتقب  نفاه ليجد امه غر باسم خفية لر رنايته، يتقلق  م  أو والديه  م  نابه ل 

قته إثبا  أجل م  القضاء إ الوجقء نويه تم ما ايقيقي،  .ايقيقي نابه أو ب
ط ا    تتجوى صقرته  ايام الشلص  ن  الغر  ظروف  وحجبه وإخفارهلطفل أما اخفاء الطفل 

 .ياتعصى معها إثبا  حالته اخدنية
ق استبدا: طفل بطفل اخر، وذلك     والشكل الثالث الذي يتحقق مقجبه الرك  اخادي هذ اجرمة 

ذ اخرأة أو م  طرف الغر  دما يقضع طفل مكا  طفل الذي ولدته اخرأة ايقيقية، إما م  طرف  ن
تيجة حققق الطفل اآخر، سقاء كا أي نعط  القادة مباشرة، بعد ذلك يه مكانة اآخر وبال

 مكا  أي وأ  اخاتشفيا ، أو أو اخصحا  العيادا   ذلك م سقاءو  اويوة، أيام أو أوبعدسانا 
ظر بغض ذلك، غر آخر  .1ا أم يشبهه الطفل كق  ن  ال
ذا الغش الذي يكق  باإدخا: اخا    اية و وإ   ها يشكل ج دي لطفل  ناروة يكق  غريب ن

صل إما ن  طريق إبدا: طفل شرني بآخر أو طفل طبيعي بطفل شرني  خرة أ   القااع مك  هذا ا
صويوالعكس  يث ا يأخد نابه ا  .2بالعكس 

خر     هق تقدم طفل نوى أنه ولد امرأة م تضع وذلك بغية نابه هذ ا ة، نوى أما آخر شكل 
مل به مطوقا قية ذلك اخقلقد3الرغم م  أها م   .4وذلك م  أجل طمس 

                                                           

سرة، نظام نوى القااعة اجرارم سعد، العزيز نبد - 1  14ص الاابق، اخرجع ا
 .453اخرجع الاابق، ص  القجيز  القانق  اجزاري اخاص،أحا  بقسقيعة،  - 2
 14ص اخرجع، نفس سعد، العزيز نبد - 3
ت واد - 4 قض كمة ذلك تضم صقصا  اجرمة اختهم يوي   يكفي إدانة ما يه اضت ها ارار  اخصرية ال ها خ   ن

ة إ التحقيقا  تصل م والدته ولق غر إ: زورا الطفل يعزو اختهم أ  العققبا  اانق  م  283 اخادة هم  م  الطفل ذوي معر
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ذ اجرمة     ر  حق اجا   نما: وح إذاالاوقك اإجرامي يتقا ذ ا قق اام بأي نمل م  
ر العااة الاببية بن ذلك الاوقك وال.تيجة ال كا  يهدف إليها بالذا ال ب أ  تتقا ة تيجكما 

ققت، وتعتر نااة الاببية اارمة  تما تقاعها.  إذاال  تيجة ال حصوت   كانت ال
ا إرادة    ق ا ا، ال الصقر خا: م  انوه، نوى اجرم تثبيت إ اخشرع وما ياحظ  لكي  سرد

ذ ة بايماية، مشمق: ا: أكر الصقر تشمل   كانت إذا مةارا الاببية نااة إنتر أنه إ باإضا
تمل تيجة  وال  اجزارية ؤوليةاخا ترتيب  العامة الققاند لتطبيق خاف مؤكدة، وليات واقنها ال

تيجة حصق: تأكيد يها إشرط  .ال
  ايق هل خ  ياوم م وأنه حيا، ولد الطفل وأ  موها، وضعت القالدة أ  إثبا الشرط الثاني: 

 .حيا ولد وأنه طفا ولد  بأها تثبت أ  قشكقى دمتق القالدة عوى به، اخطالبة
 م  ققندم التح بغية لولطر الطفل ناب يعرض أ  شأنه م  العمل ذا يكق  أ  الشرط الثالث:

دو   بطفل آخر هاستبدال أو إخفاره أو الطفل نقل ما إذ ما حالة و نابه، إخفاء وبالتا شلصيته
اانق   م   326خادةا اجا: ذا  تطبق إذ اجرمة لقيام ا: ا .نابه أي ايقيقية شلصيته إخفاء

مر ،  1العققبا  اجزارري اب يتعوق ا ا ساس ذا ونوى .مايةاي ا: ق الذي بال ققم ت ا ا
اب اخدنية لوحالة الكاذب التصريح حالة ذ اجرمة  ، كأ طفل ب  أها ولد  مرأةا تصرح  خيا

ي طفا خرى اجرمة أما الكاذب التصريح أمام نكق  ا أصا، تود م و  . 2تتحقق ا ا
يابة نوىو . لوحياة واابا حيا ولد اد الطفل يكق  أ  بالشرط الرابع:   وإذا ذلك ا العامة إثب ال

 حديث لطفلا يكق  أ  وا يشرط طفل، جثة تاويم ندم ي أخرى جرمة أمام كق  ذلك م تثبت
 .3شرني غر أو شرنيا الطفل كا  إ  يهم ا كما الطفل ن  دثت  321اخادة   د بالقادةالعه

 الصورة الثانية: عدم تسليم جثة طفل
 ...وإذا ا  اجزارري م  اانق  العققب 864ذ الصقرة  الفقرتن الثانية والثالثة م  اخادة ورد     

تكق  العقق  قا .م يثبت أ  الطفل اد ولد حيا  ي ايبس م  شهري  إ مس س  بة 

                                                           

ة 73/71/4366. نقض جواة وكفالته  رنايته  ايق د، ايهاب نبد اخطوب 610ق الرابع، ص  66، طع  س . اخشار إليه ن
 .565ومر صبحي، اخرجع الاابق، ص

سرة، نظام نوى القااعة اجرارم سعد، العزيز نبد  - 1  .14ص الاابق، اخرجع ا
 .407- 453، ص اخرجع الاابقالقجيز  شرح القانق  اجزارري،  أحا  بقسقيعة،  - 2
 .407أحا  بقسقيعة، نفس اخرجع، ص - 3
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يعااب بايبس م  شهر إ شهري   .   وإذا ثبت أ  الطفل م يقلد حيا 
نااب      ذ الصقرة بصيانة ا مر    وإما ،ناب هل ايكق  ميتا يقلد الذي الطفل وا يتعوق ا

حرى أو الطفل شلص ماية يقصد  يها بهيشت ال طفا:ا اتل حقادث نوى العقاب ضما  با
 .  1إثباها ويتعذر

ن     ذ الصقرة بطفل م يقلد حيا أو م يثبت أنه ولد حيا، وا تققم اجرمة إا إذا بوغ اج وتتعوق 
ذا الفعل صقرتن  75يقما ُأي  437  أشهرأ وإا كا  الفعل إجهاضا. ويأخذ 

و   صقص نويها  الفقرة الثام يثبت أ  الطفل اد ولد حيا، و  إذاالصقرة ا سالفة ية ني الصقرة اخ
القانق  يشضرط طبقا لقانق  ايالة اخدنية اإنا  الذكر ذ ايالة يكق  الطفل اد أخفي.  ، و 

بالقادة ح يتمك  اجتمع م  ماية الطفل، وتققم اجرمة مجرد إخفاء جام الطفل وا يهم إ  د: 
يما بعد ن  مكا هذاالفعاختأخر امحقاجرمةال اجا  وبقجه نام تققم اجرمة  .تم  إخفاء اجثة، 

يابة أ  الطفل اد ولد حيا ذ الصقرة إذا م تثبت ال  . 
ي ثبت أ  الطفل م يقلد حيا  إذاالصقرة الثانية   صقص نويها  الفقرة الثالثو ذا  ة م  الصقرة اخ

 .2ذ الصقرة إذا أثبت اجا أ  الطفل اد ولد ميتا، وتققم اجرمة  اخادة
يتمثل  القصد     قي جرمة اييوقلة دو  التحقق م  شلصية الطفل بصقرتيها  ويتمثل الرك  اخع
يث ا يكفيا اري لدى الفانل،  ردإرتكابالفعل اخادي، ج ها نصراف إرادة اجا وإمايشرط ا لتكقي

قيق واارع اجر  ذ اجرمة إ  اري   القصد اج ق مة مع العوم بأركاها كما يتطوبها القانق ، 
 .اييوقلة دو  التحقق م  شلصية الطفل

جد أ  اخشرع اجزارري     قية الطفل،  ص اجزاء اخقرر جرمة اييوقلة دو  التحقق م   يما  أما 
يث ت تو باختاف صقر اجرمة،  اية  حالة إخفاء اد جعل العققبة  اب طفل حي نشكل ج

صقص و  ي ايالة اخ و م  اخادة و م  اانق  العققبا  بالاج  م   864اخعااب نويها  الفقرة ا
قا . 47إ  76 حة  صقرة تقدم طفل نوى أنه ولد امرأة  س ذ اجرمة تتحق: إ ج غر أ  

ذ ايالةالعققبوتكق  م تضع ما،  ة إايبس م   ة   قا  طبقا لوفقرة الرابعة م   76 س س
حة 864 اخادة صقص نويها   إذا. كما اد تشكل ج ي ايالة اخ م يثبت أ  الطفل ولد حيا، و

                                                           

دي نبد اخوك، اخرجع الاابق، ص  - 1  .660ج
ام - 2  .13اخرجع الاابق، ص  ،رمايس ه
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ةالعققبا ، نققبتها ايبس م  م  اانق   864الفقرة الثانية م  اخادة  قا . وأخر  س إ مس س
الفة إذ ي ايا اد تشكل توك اجرمة  صقص واخعااثبت أ  الطفل م يقلد حيا و ب نويها الة اخ

ص اخادة   م  اانق  العققبا  بايبس م  شهر إ شهري . 864/8ب
قي الشلص ويكق         م ما إذا مائقا، اخع ص وذلك اجرمة، ذ ارتكاب  سا قا ل  اخادة و

ص طبقا بالغرامة يعاابو  ،1مكرر 51 د  22مكرر 18مكررو  18اخادتن ل  اد كما اااتضاء، ن
صقص التكميوية لوعققبا  يتعرض  .الاابقة اخادة  نويها اخ
اري اخشرع أما     ، اج ته ما خا: م  ذلك نوى نااب قد اخغر  ذا  م  107 اخادة تضم

حق نوى العققبة ارر  ال القانق   :التا ال
تن م  بايبس يعااب  قا    سم إ س  أو استبداله هأوتغييب إخفاء أو طفل نقل تعمد م  كلس

 .تود م امرأة ولد أنه نوى ماديا تقدمه أو آخر بطفل

تن، إ أشهر نثاثة م ايبس العققبة وتكق   .حيا ولد أنه يثبت إذام س

 ومارتن أل ة م وغرام شهري ، إ شهر م  ايبس يعاابب اختهم إ  حيا، يقلد م إنه ثبت إذا أما
م أل مارة إ  ط .ق العققبتن اتن بإحدى أو در

ا اخغر اخشرع وأضاف    ، صفة إ يرجع لوعققبةدا مشد ظر صقص  عققبةضان ال حيثت اجا اخ
و الفقرة  نويها ، اخادة م  ا أ بايبس أنا قا  ربع م  أصق: م  انلالف كا  إذا إ نشرة، س

 .نويه سوطة له أو برنايته مكوفا شلصا أو لطفلا
حة، وذلك  اخادة     ذ اجرمة بايبس أي انتر ج قد نااب نوى   638/4أما اخشرع اخصري 

م  اانق  العققبا  بققله   كل م  خط طفا حديث العهد بالقادة أو أخفا أو أبدله بآخر أو 
  نزا زورا إ غر والدته يعااب بايبس...

خر و     قيالش نوى العققبة بتاويط اجزارري انفرد اخشرع أ  تقدم ما يتضح ا  إذا لص اخع
م م   اجا كا  اإذ العققبة اجرمة، كما انفرد اخشرع اخغر بتشديد ذ ارتكاب  اآخر ق سا
ي نوی، سوطة له م  أو برنايته مكوفا شلصا اجا كا  أو الطفل أصق: قطةا و ه  غفلال ل  ن

                                                           

مر  10 اخؤرخ 71-46رام بالقانق  أضيفت مكرر  51اخادة - 1 اء الدولة يأي ما نوى نصت ال  2004نق    باستث
شلاصو  واجمانا  احوية قية ا قي لشلص يكقنا العام، لوقانق  اخاضعة اخع  ياابه ترتكب اجرارم ال ن  جزاريا ماؤوا اخع

د الشرنين مثويه أو أجهزته طرف م  ص ما ن  .ذلك نوى القانق  ي

قي لوشلص اجزارية اخاؤولية إ  ع ا اخع  : .عاا نفس  كشريك أو أصوي كفانل الطبيعي الشلص مااءلة م
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ما اتفق اخشرن باخشرع أسقة يتداركها أ  نويه وكا  اجزارري، ااخشرع . بي اخصري واخغر    ااخغر
الفة نوى  حة أو  اية أو ج ها ج حة نوى خاف اخشرع اجزارري الذي جعل م ذ اجرمة ج انتبار 

 حاب اختاف صقر اجرمة.
ذ    يابة العامة القيام بإجراءأما اختابعة   تتم بدو  ايد أو شرط ولو ر ا اجرمة    اختابعة مجرد تقا

اصر و   أركا  اجرمة.        ن
قية الطفل ونابه ندم التصريح مياد أو ندم تاويمه.    ويعتر كذلك م  ابيل اإنتداء نوى 

 الفرع الثاني
 عدم التصريح بمياد الطفل أو عدم تسليمه

او:      بالقادة  العهد حديث طفل تاويم ندم وجرمة باخياد التصريح ندم جرمة الفرع ذا  نت
 أوا: جريمة عدم التصريح بمياد طفل

الفة إارار       إ  أي  قية وشلصية الطفل، ونويه  ديد  مقر اهامة   تعتر وااعة اخياد م  ا
تم اخشرع اجزارري كغر ذ القااعة م  شأنه أ  يشكل جرمة   يعااب نويها اانق  العققبا ، لذلك ا

خرى اسيما  ، 1م  اانق  العققبا  516م  اخادة  6و 1القانق  الفرناي  الفقرتن م  الققانن ا
اري 153اخادة  القانق  اخغر وكذلك  م  اانق  الطفل  68القانق  اخصري  اخادة ق م  القانق  اج

ة  46رام   .4335لا
ابة ل      مر راأما بال قد جاء ا ه  54اختعوق بايالة اخدنية  اخادة  67/07م ومشرع اجزارري  م

رضت  76نوى أنه   يصرح باخقاليد خا:  أيام م  القادة إ ضابط ايالة اخدنية لومكا  وإا 
صقص نويها  اخادة   العققبا  . م  اانق  78الفقرة  116العققبا  اخ

مر 56أما اخادة      م وإا نوى أنه قد نصت 2م  نفس ا ب أو ا    يصرح بقادة الطفل ا
م ولد  خارج ما دما تكق  ا طباء القابا  أو أي شلص آخر حضر القادة ون ها الشلصا  ك

                                                           

1 - ART. R 645 – 4 : « le fait , par une personne ayant assisté a un accouchement , de ne pas 

faire la déclaration prescrite par l’article 56 du code civil dans les délais fixés par l’article 

55 du même code est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe » 

ART. R 645 – 5 : « le fait , par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né , de ne 

pas faire la déclaration prescrite par l’article 58 du code civil ou , si elle ne consent pas à 

se charger de l’enfant de ne pas le remettre à l’officier d’état civil , est puni de l’amende 

prévue pour les contraventions de la 5ème classe » code pénale Français. 
مر رام  - 2  اختعوق بايالة اخدنية واخعد: واختمم. 4307راير  43اخؤرخ   67-07ا
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د  م ن إها 116/8وبالرجقع إ نص اخادة  .الذي ولد  ا تعاابكل م   م  اانق  العققبا  
صقص نويه  القانق   اخقانيد اح ها اإارار اخ  47بايبس م   ددةحضر وادة طفل وم يقدم ن

الأيام  كث نوى ا  .دج 45777إ  3777ر وبغرامة م  إ شهري  نوى ا
ذ اخقاد أ  ندم التصريح باخياد يعد جرمة يعااب نويها القانق      وذلك  ،واخاحظ م  خا: 

اصر التالية  ر الع  بتقا
 حضقر وادة الطفل -4
ذ اجرمة حضقر القادة وا يهم إ  ولد الطفل حيا أو ميتا،    تج م  نص  يشرط لقيام  إذ نات

ب  56اخادة  اخذكقرة أنا أنه لكي يوزم الشلص بالتصريح بقادة طفل إ ضابط ايالة اخدنية 
عا حاد دثة القضع أ  يكق  اد حضر  فاه إذ  وشا م  تاهيوها ب دة نيا  أو سا القادة مشا

اب إ ضابط  ا يكفي مثا أ  يامع شلص بقادة امرأة ولق كانت اريبته ح يوزم اانقنا بالذ
ا م  ولد ايالة ا ب والشلص الذي وا .خدنية ليقدم له تصر ذ القاندة إا ا عت وا ياتثى م  

ه والشلص الذي تكوفه العاروة بتقدم التصريحالقادة  ما ؤاء يبقق  خ ،ك اضعن يكم إ  
م القادة بأنفاهم ويعاابق اإلزام   .1إذا م يققمقا هذا القاجب رغم ندم حضقر

 الرك  اخادي -6
اع أو اإغفا: ن  التصريح باخياد م     عل اامت ب حصق:  رف ط لقيام الرك  اخادي هذ اجرمة 

شلاص اخكوفن بذلك خا: أجل معن  .ا
تج م  62 اخادة إ بالرجقع    شلاص أ  اانق  ايالة اخدنية نات  هذ يتعرضق  الذي  ا

ب العققبا ، و: اخاؤو: هق م ا فاه، ن  ا م م التصريح ح ولق م يك  حضر القادة ب ، 2ا
ة طباء إ باإضا م تقم وم غاربا، القالد إذا كا  بالتصريح طالبق م هم والقابا  ا  بتصريح ا

ة اخياد، ، ولد  الذي الشلص ح يشمل اجزاء أ  إ باإضا د م ن  إلتزام ن  وفه نتيجة ا

 .القادة الة والتصريح اإداء

بقادته يرتب  التصريح وندم ميتا وادة الطفل ح أ  اجزارري اخشرع إنتر قد القضع هذا وماية   
 سبق الذكر. كمااجرمة   القيام شرط القادة حضقر   القادة، حضر خ  اجزارية اخاؤولية

                                                           

قحة  ية  اجزارر،ايالة اخدن سعد، نظامنبد العزيز أنظر،  -1 قمةطبعة ثانية م  .34، ص 4336، اجزارر-ومزيدة، دار
ية  - 2 هي غر مع م موزمة بالتصريح باخياد وم  م   .باخلالفة القانق  الفرناي ا تعتر ا
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ذا ما أخذ        غر أ  التصريح الذي يد به أحد اخوزمن يعفي ااخري  م  واجب التصريح، و
ا الصادر  قض الفرناية  ارارا كمة ال تها اجزارية 4350يفري  63 به   . 1ن  غر

صقص نويها  اخادة  إذاكما أ  اجرمة ا تققم     م  اانق   58م يتضم  التصريح أحد البيانا  اخ
م مثا 2نيةايالة اخد قية ا ثر  .اجزارري مثل  ذا نوى خاف اخشرع اخصري الذي ارر ذا  ا و

 61خادة رام نص  ا اذ د التبويغ ن  اخقلقد،حيحة نبصدد جرمة ااداء العمدي ببيانا  غر ص
ة  46م  اانق  الطفل رام  ص نويها القانق   4335لا نوى أنه    دو  إخا: بأية نققبة أشد ي

يه أو  يه وا تزيد نوى مامارة ج ة وغرامة ا تقل ن  مارة ج يعااب بايبس مدة ا تزيد ن  س
اتن العققبتن كل م  أد نمدا ا ن بإحدى  د ببيا  غر صحيح م  البيانا  يقجب القانق  ذكر

 التبويغ ن  اخقلقد .
قق الراب اجزارري أوجب القانق       إ  كل وادة تقع  ص مهوة التصريح بالقادة  يما  أما 

ل تصريح إ ضابط ايالة اخدنية الذي واعت القاد 54اخادة   ةم  اانق  ايالة اخدنية، أ  تكق  
 .يقم القادة م  اليقم الذي يوي 3أيام 76 إاويم بوديته وذلك خا: أجل وضم  مهوة ا تتجاوز 

جل م  غر أ  يقع التصريح بابب أو بدو  سبب ذا ا ب إ إنه يتعن أا يذ ،وإذا انقضى 
قلقد اجديد ويقدم خضابط ايالة اخدنية، وإما يتقجه إ وكيل اجمهقرية ليعو  له اسم وتاريخ مياد ا

ذا اخقلقد إليه وذلك استصدار أمر  وراق ال تثبت زواجه وناب  له طوبا كتابيا مصحقبا بالقثارق وا
معو  لومياد م  طرف رريس احكمة يامح له بتقييد طفوه  سجا  ايالة اخدنية، مع اإشارة 

                                                           

1-Crim, 10-09-1847, D 1847,1,302. 

Crim, 28-02-1867, D 1867, 1,190. 

 450يز  شرح القانق  اجزاري، اخرجع الاابق، ص مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، القج
راير  43اخؤرخ   67خ07اخعد: واختمم لأمر رام  6741أو   3اخؤرخ   73-41بالقانق  رام  58ندلت اخادة  -2

ماء ال أنط  4307 س الطفل وا ة والشهر واليقم والاانة واخكا  وج له وأماء وألقاب  يتكاآي    تبن  نقد اخياد الا
خرة م  اخادة ابة لومصرح، إ  وجد، مع مراناة أحكام الفقرة ا ة وماك  القالدي  وكذلك بال  أدنا . 51 وأنمار ومه

ما - 3 ة الطفل اانق  م  14 اخادة  اخصري اخشرع أوجب بي  تاريخ م  يقما  15خا: اخقاليد اإباغ ن   1996لا
 القادة. حدوث
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طبق نوىإ أ  أجل ماة أيا قب إم م ا ت دد اخدة بعشري  يقما م  القادة، وذلكوايا  اج  ا 
دد ب  1م  اانق  ايالة اخدنية اخعد: 54حاب الفقرة الثالثة م  اخادة   يقما. 57بعدما كانت 

ذ     در اإشارة إ أ  يقم القادة ا يدخل ضم  مهوة اخماة أيام، وإذا صادف آخر يقم  و
ذ اخه ،اخهوة يقم نطوة رمية ع ضابط ايإ   الة وة ستمتد إ أو: يقم يوي يقم العطوة الرمية، وم

جل   احدد.اخدنية م  توقي أي تصريح وتاجيل أي طفل بعد انقضاء ا
ذ     إنه نوى اارد  ري،  اء سفر  ري  أث قل اخاا و حالة وادة طفل نوى ظهر باخرة جزاررية ل

ادا إ رر وثيقة بذلك است  76 تصريح أب الطفل أو أمه أو أي شلص آخر خا: مدة الباخرة أ  
يه القادة.  أيام ابتداء م  اليقم الذي واعت 

اء أج وم يك  باإمكا  ااتصا: بالر أو      ة  مي رة تقا الافي اء  و حالة واقع القادة أث
صل جزارري مكو مهام ض اء مقظ دبوقماسي أو ا إ  القانق  ابط ايالة اخدنية، م يقجد هذا اخي

رر وثيقة اخياد خا:  ة أ   ب  76يقجب نوى اارد الافي اء نوى تصريح ا أيام م  يقم القادة ب
م أو أي شلص آخر حضر القادة  .2أو ا

اري، انتبار ر القصد اج ذ اجرمة تقا قع ذا أ  وم يشرط اخشرع    الفة رارم يشكلاج م  ال
 بايطة.

 بالوادة  عهد حديث طفل تسليم عدم جريمة: ثانيا
م 50/4نصت اخادة     نوى أنه   يتعن نوى كل شلص  3اختعوق بايالة اخدنية 07/67ر م  ا

وجد مقلقدا حديثا أ  يصرح به إ ضابط ايالة اخدنية التابع خكا  العثقر نويه وإذا م تك  له رغبة 
ب  خرى اخقجقدة معبالتكفل بالطفل  متعة ا لباة ا  ه نويه تاويمه إ ضابط ايالة اخدنية مع ا

أيام  47  يعااب بايبس م  م  اانق  العققبا  نوى أنه 78و 74قرة  116واد نصت اخادة     
كثر و ن ال إ شهري  نوى ا خكل م  حضر وادة 8دج... .45777إ  3777بغرامة م  وى ا

صقص نويه طفل وم يقدم  ه اإارار اخ فل حديث كل م  وجد ط القانق   اخقانيد احددة و ن

                                                           

ق  4186شقا: نام  48اخؤرخ   73-41القانق  رام  -1 ة  3  اخقا  67-07واخعد: واختمم لأمر رام  ،6741أو  س
ق 4833ذي ايجة نام  48اخؤرخ    .13واختعوق بايالة اخدنية. اجريدة الرمية العدد  4307راير  43  اخقا

 .478نبد العزيز سعد، اخرجع الاابق، ص  - 2
ق 4833ذي ايجة نام  48اخؤرخ   67-07مر رام ا  - 3 واختعوق بايالة اخدنية، واخعد: واختمم  4307راير  43  اخقا

ق  4186شقا: نام  48اخؤرخ   73-41بالقانق  رام  ة  3  اخقا  .6741أو  س
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ق نوى أ  يتكفل  العهد بالقادة وم ياومه إ ضابط ايالة اخدنية كما يقجب ذلك القانق  مام يقا
 . .به ويقر بذلك أمام جهة البودية ال نثر نوى الطفل  داررها.

ب اليه كذ    ذا ما ذ ة الطفل اانق  م  67اخادة   اخصري لك التشريعو وال نصت  1996 لا
 يه .  نو نثر ال بايالة قرا ياومه أ  بالقادة نهد حديث نوى طفل نثر م  نوى    كل

قي  ققمولكي ت     ر رك  مادي ورك  مع  جرمة ندم تاويم طفل حديث العهد بالقادة ا بد م  تقا
اع كل م  وجد طفا حديث الرك  اخادي جر  مة ندم تاويم طفل حديث العهد بالقادة يتحقق بامت

 مايوي العهد بالقادة القيام 
 إما تاويمه إ ضابط ايالة اخدنية كما يقجب القانق  ذلك.  -
ق نوى التكفل به.  -  اإارار به أمام جهة البودية ال نثر نوى الطفل  داررها إذا ما وا

ذا الشلص أ  يد بتصريح ن  ذلك إ ضابط ايالة اخدنية الذي نثر  إذ     يقجب القانق  نوى 
ب نويه أ  ياومه إ  نوى الطفل بداررة اختصاص بوديته، وإذا م تك  له الرغبة  التكفل به 

اضابط ايالة اخدنية مع ما وجد معه م  ألباة   .وغر
قيأما الرك      اريا ناما أي جرمة ند إ  اخع م تاويم طفل حديث العهد بالقادة تتطوب اصدا ج

قيق واارع اجرمة مع نومه بأركاها كما يتطوبها القانق .  انصراف إرادة اجا إ 
ص اختابعة ن  جرم ندم التصريح مياد طفل أو جرمة ندم تاويم طفل حديث العهد     يما  و

صقص نويهما   ضع لوققاند العامة 1م  اانق  العققبا  اجزارري 116/8اخادة بالقادة اخ إها   ،
ي ايد ل ضع  يابة القيام باختابعة مجرد ايام أركا  اجرمة، وا  تحريك الدنقى العمقمية، إذ مك  لو

ريك الدنقى العمقمية ا ن    .يغل يد
هق حاب اخادة أما ن  اجزاء اخقرر لكوتا اجرمتن وال بانتب      الفة بايطة  م   116ارما 

كثر وبغرامة م   47ايبس م  اانق  العققبا   ال إ شهري  نوى ا إ  3777أيام نوى ا
 دج.45777

قيته ونابه، بل      ق: دو  التحقق م   وا تقتصر اجرارم ال اد مس بالطفل نوى اجرارم ال 
 اد يرك ويعرض الطفل لولطر.

 
                                                           

مر  - 1  عد: واختمم.اختضم  اانق  العققبا  واخ 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55ا
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 مطلب الثانيال
اء وتعريضهم للخطر  جريمة ترك اأب

سرة ككل وبعااة الفروع     ظام ا سرة وال م  شأها اإضرار ب م اجرارم ال تقع داخل ا م  أ
طفا: بركهم وتعريض صحتهم وحياهم لولطر، ويزداد  د جرارم إما: ا صق: بصفة خاصة،  با

مر خطقرة  يث يصبح تعريض حياهم لولطر أمرا وشيكا.ما م تركهم  م إذاا اس   كا  خا م  ال
اء أو تعريضهم لولطر أو التحريض     ب عا: اختعوقة برك ا ذا الصدد اد جرم اخشرع اجزارري ا و 

سرة واآداب العامة،  ح ضد ا ايا  واج نوى ذلك  القام الثا م  الفصل الثا اخاص باج
ت ن طفا: والعاجزي  وتعريضهم لولطروذلك  طفا: قا    ترك ا  841خقاد م  ،  اوبيع ا

ي  2، متبعا  ذلك القانق  الفرناي1مكرر م  اانق  العققبا  867إ  الذي يعتر اخصدر التار
رم تعريض الطفل لولطر اذا كا  يقل نمر ن   لوقانق  اجزارري، حيث نص اخشرع الفرناي نوى 

ذا الفعل أصقله الشرنين أو الطبيعين  46 رمانه م  الغذاء والرناية الصحية الازمة اذا ارتكب  ة  س
 .3م  اانق  العققبا  الفرناي 46-660أو بالتبن، وذلك مقجب اخادة 

ص جرمة ترك     يما  د نص يشابه مقاد اانق  العققبا  اجزارري  ا  أما  القانق  اخصري 
طف  ا: أو تعريضهم لولطر، وذلك نوى خاف اخشرع اخغر والذي نص نوى ذلك م  خا:ا

                                                           

مر رام  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55ا
2 - Cf, Florence LAROCHE-GISSEROT, Les droits de l’enfant, éd, Dalloz, Paris, 1996, p..80. 
3- -Article 227-16Modifié par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 44 

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 19 JORF 7 juillet 2005 en vigueur 

le 1er juillet 2006 

Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou 

ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de 

compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. 

Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans 

sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but 

de solliciter la générosité des passants. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A224EEFC59F3FC2FD6FBB41A233FDEA9.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528935&dateTexte=20150505&categorieLien=id#LEGIARTI000006528935
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A224EEFC59F3FC2FD6FBB41A233FDEA9.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285069&dateTexte=20150505&categorieLien=id#LEGIARTI000006285069
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A224EEFC59F3FC2FD6FBB41A233FDEA9.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285069&dateTexte=20150505&categorieLien=id#LEGIARTI000006285069
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اري 150 إلىغايةاخادة 462و 460و  459اخقاد القانق  اج ، وكذا اخشرع التقناي  اخادة 1م
ارية التقناية 646  .2م  اجوة اج
اء أو تعريضهم ل    ب رارم ترك ا صقص اخاصة  د أ  اخشرع اجزاروباستقراء ال رق بن ولطر  ري 

اء أو تعريضهم لولطر، وصقرة تتعوق بتحريض القالدي  نوى التلوي  ب صقرتن  صقرة تتعوق برك ا
ارهما.  حاو:نوى أب ذ الصقر  الفرنن التالين  وس  أ  نبن كل 

 الفرع اأول
اء وتعريضهم للخطر  ترك اأب

صقص واخعا     ق الفعل اخ ذ  843إ  841اب نويه باخقاد و م  اانق  العققبا  اجزارري، و
صقص واخعاابة  اية والغذاء اخ رما  القصر م  الع وها ارتباط  رمتن أخرتن،  اجرمة وثيقة الصوة 

ص اخادة  كما تدخل أيضا ضم  اجرارم اخقجهة ضد رناية الطفل   .م  اانق  العققبا  653نويها ب
قيوه ُموتتقسط  ق.عأ   القانق  يعااب نوى تعريض 863، 860جرم ندم تاويم الطفل و

ا وواجب ايضانة القااع نوى ناتق اياض ، كما أ  القانق   ه بانتبار نما يت الطفل أي التلوي ن
طفا: ويعااب نوى تعريضها لولطر.  مي صحة ا

ر  وا مك  ادانة أي شلص هذ اجرمة إا بعد    ساسية أركاهاالتأكد م  تقا والرك   خاديا الرك  ا
قي، ة اخع اصر إ إضا .  شروط أو ن  أخرى ازمة لتقايع اجزاء نوى اجا

                                                           

 بباب نفاه مي أ  ياتطيع ا ناجزا أو نشرة اخاماة طفا دو  أوترك نرض م   " ى ما يوينو  459اخادة نصت - 1
اس م  خا: مكا  أو العقوية  اجامية حالته  ثاث ة إس م  بايبس العمل ذا جرد يعااب ذلك، نوى غر مل أو ال
قا   .س

 .مس إ تنس م  ايبس ي العققبة إ  نشري  يقما، ن  تزيد خدة نجز أو مرض الرك ن  أو لولطر التعريض ن  نشأ إذا

ة مصابا بقي إذا أو نطب، أو ببر العاجز أو الطفل أصيب إذا أما  نشر إ مس م  الاج  ي إ  العققبة مةماتد بعا
قا   .س

ة . إ نشري  نشرة م  الاج  لعققبة كانتا مقته، الرك ن  أو لولطر التعرض ن  نتجوإذا   نوى نصت قد 460 اخادة أما س
شلاص الذي  هم سطوة نويه أو اخ اجرمة مرتكب كا  إذا " :مايوي  ه... .كوفن برنايتأحد أصق: الطفل أو العاجز أو أحد ا

ص اخادة  - 2 ارية التقناية نوى أنه    ياتقجب 646ت ا أنقام ثاثة مدة الاج  م  اجوة اج ارد مارتا وخطية ادر  يعرض م  ي
ل مكا  إما:  بقصدا بقاسطة أو مباشرة يرك أو بقاسطة أو مباشرة اس آ  .ناجزا أو اهنف حفظ نوى له طااة ا طفا بال
طية أنقام ماة مدة بالاج  العقاب  ويكق  ا و ار مارتا ادر  أو طفلال نوى سوطة له م  أو أحد القالدي  اجرم كا  إذا دي
ا أو العاجز  .حراسته نوى مؤم

ل مكا   الرك أو التعريض حصل إذا الاابقتن الصقرتن  العقاب ويضان ا غر آ  ." العقاب قجبةم احاولةس و بال
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 أوا: أركان وشروط الجريمة
ا كذلك  ر ذ اجرمة، والشررط الازم تقا ركا  ال تققم ها  قضح ا  س

 للخطر  ادي: ترك اابن أو تعريضهالركن الم_1
ر الرك  اخادي هذ اجرمة، ويتحقق ذلك مجرد     ق جق قل الطفل نترك ااب  أو تعريضه لولطر 

اك وتعريضه  اس أو غر خا: م تركه  اب به إ مكا  أخر خا: ماما م  ال م  مكا  آم  والذ
قل والرك دو  حا ه مجرد اانتهاء م  نموية ال صر يتم تكقي ق ن با  أي تصرف جة إ إثلولطر، و

أخر ودو  حاجة إ البحث ن  ايالة، ال كا  نويها الضحية وا ن  القسيوة ال م نقوه بقاسطتها، 
الطفل إ  اجرمة تققم  حق م  ترك طفا أمام باب موجأ 1ذلكأنالركهقالعمالشكويووتلويع . لذلك 

ذ اجرمة أو ماجد أو معية خرية ولق كا  ذلك نوى مرأى م   رناا بقيام  اس.كما اضي   ال
اختفت وم تعد إليه شلاص نوى أ  تعقد إليه  د أحد ا ا ن  .2 حق أم تركت ولد

شلاص  به الذي يقجد غر مكا   وضعه ق لإما: الطفل تعريض أ  يرى م  اك أ  غر    ا
اية واجب نويهم اخفروض  يرى أ  م  اكو أو سيوتقطه، التقطه اأحد أ  م  يتحقققا أ  دو  به الع
اس أو م  خا: ل  الطفل وضع م صل التعريض ق: ال صل هم مأ  ترك الطفل م التلوي و
ايةو الرناية  يها قد اصرة لفرة لق لقحد  .3الازمتن الع

ذا الصدد     نوى  اجوس-العويا احكمة اضت و      بأنه راراهاا حدىإ  اجزارر  -سابقاا
صقص نويها اجرمة تشرط  رغ مكا   الطفل ترك لتطبيقها العققبا  اانق  م  316 باخادة اخ
اس اصد التلوص م  خا: ه ال ابة اجرمة قق ا لذلك هارية بصفة م  سومت لا لوجدة بال

اء وىن اادرة تغر أصبح ال أمها م  أبيها بطوب إ حفيدها الصغرة  .4"اه اانت
تارج ن  مائقا اجا اخشرع انتر واد        التلوي أو الرك  ةاختمثو توك القاارع، ن  اخرتبة ال

اد الفعل ذا نوى اآدمين، أي أنه نااب م  خا: ل  لولطر، والتعرض  القصد نظرية نوى باست
اس، م  خا: مكا   هويرك لولطر طفا يعرض الذي الشلص ااحتما   بذلك  ديقص ا ال
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ة له جرح إحداث ه اتوه، يقصد أو ماتدمة أونا  نتيج أي انه تقاعبإمك اجرم عوه طبيعة يعوم ولك
 .1الفعل ذا ن  ةترتب

ه كون_2  المتخلى أبا أو أما للمتخلى ع
 ذا يتحددو  يتقلق  رنايته،اخروك أو م  له سوطة نويه أو م   م  أصق: التارك يكق  أ  يشرط   

ظر لصوة اخقرر اجزاء خا: م  الشرط صقص نويه  اخادة  باجن اجا بال م  اانق   846نويه اخ
. 156و 157العققبا  اجزارري. كما نصت نوى ذلك اخادتن  اري اخغر  م  القانق  اج

قدا  توك الصفة تفقد اجرمة أحد شرو      846طبيق اخادة ياتبعد ت وبالتاطها، ونويه  حالة 
وها اخادة   م  نفس القانق . 841م  اانق  العققبا  اجزارري لتحل 

اس_ 3  ترك الطفل أو الولد في مكان خال من ال
م  اانق  العققبا  اجزارري ترك الطفل  مكا  خا: اصد التلوص  841يشرط حاب اخادة     

ق ا ه، واخكا  اخا:  ق اإناا  خم اس وا يطراقنه نادة، وا يتقاع أ  يؤمه ب يه ال كا  الذي ا يقجد 
جيه، أو يقدم له  تمل معها حالة القلد دو  أ  يعثر نويه م  ياعفه أو ي ي ايالة ال  إا نادرا، و

 .2يد اخااندة م  اخطر الذي مك  أ  يدامه أو الضرر اجايم الذي مك  أ  يتعرض له
اس  و     اسا م  خاليا عا اخكا  أو احل يكق  أ مع ذلك ا يقصد بعبارة   مكا  خا: م  ال  ل
واا   اآدمين أو اس م  خاليا احل أو اخكا  ذلك يكق  مااو  مثا، اخهجقرة كاجزر كل ا  ال
ذا  غر  ا ك ولق ح الرك، أو التلوي يه واع أو لولطر الطفل يه تعرض القات الذي 

ا القات اس آ اس، م  خاليا العمقمي الشارع انتر قد لذا    .بال  ح يلالو م  متأخر وات  ال
قطع يه الار كا  لقو  اء مطوقا اي هار. أث ه ال  ي ماألة ندمها، م  الشارع خوق ماألة إ  وم

ا يرك مقضقنية  .اخقضقع لقاضي تقدير
رت لولطر تعريضهو  الطفل ترك جرمة لقيام 1898 ابل تشرط لفرنايةا احكمة كانت واد ذا     ق

ن  أو اجرس ويدق ز:م نوى نتبة القليد ترك م  ترك، يويه مام التعريض نوى نقاب وا ،معا الرك
 لإما:، الطفل ركوت نرض اد التقط يعتر اد القليد أ  م  التحقق ابل بالفرار ذا م الباب يطرق
ا التقاط م  التحقق بعد الفرار حصل إذا أنه بيد  .3أو التلوي ركال شرط قق لعدم نقاب الطفل 
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ز: يعد تعريضا لوطفل لولطر سقاء م التقاطه أم ا     ، ذلك أنه ونعتقد أ  ترك الطفل نوى نتبة اخ
ي انتدا ح لق م التقاطه ما ز:  أما  ول  يتعرض  م  أي نقع،  ءالدليل نوى أنه داخل ذلك اخ

ز: خاصة  هق: لدى تارك   إذابل أنه مك  أ  يكق  اخطر أكر داخل ذلك اخ ز:  كا  ذلك اخ
 الطفل.

نوى اجوس اضى الصدد ذا و     م إما: اخغر   إ  ا زها  وحيدا وتركه لرضيعها ا  دو  م
واا   والرناية بالتغذية تعهد اسبة ا تج ما ،اخ اته، هن ي ط ا زاله وو  القانق القص نويه بقي
اري م  462-461 الفصون  القارد  وتركه رلولط العاجز الطفل تعريض يتضم  والذي القانق  اج
اس م  خا: مكا   ه أو إليه الرجقع دو  نية ال  .1عل الف مرتكب أوماؤولية نهدة ت إيقا
ذ اجرمة ال اامت ها ا    عل تعريض الطفل لولطر بركه نرى أ    م صحيح أها ا تشكل 

اسبة ما  واا  اخ انها ن  رنايته واطعامه  ا اس، غر أها اد نرضته لولطر بامت مكا  خا: م  ال
اع. ققت باإمت ذ اجرمة بأها جرمة اتل  اته، لذلك مك  تكيي  ه و  نتج ن

م م  خا: مكا   ااب  أو القلد ترك طيرى أ  شر  2وبالرغم م  أ  البعض    اصر أ  ةذ اجرم ن
   اآدمين،م خا: ل  ترك الذي ااب  ق الضحية أ  بإثبا  أي، باإثبا  متعوق نه شرط

ي م  اانق   841يرى أ  اخادة 3خرآاك رأي الطفل، إا أ   اك معها تمل ال ايالة و
ا م  أركا  مكا  ترك الطفل سقاء  مكا  خا: أم االعققبا  اجزارري م تعتر  .اجرمة  شرطا أو رك

رد ظروف مكانية تأثر  العققبة بالتشديد أو بالتلفي وا أثر ها نوى ايام اجرمة، ي  ذا  بل  و
م  اانق  العققبا  ال تعااب نوى ترك الطفل وتعريضه لولطر  مكا  غر  845ما تؤكد اخادة 

اس ولك  بعققبا  أخ م  توك اخقررة  اخادة خ م  اانق  العققبا  ال تعااب  841ا: م  ال
اس طفا: وتعريضهم لولطر  مكا  خا: م  ال  .نوى ترك ا

ردظروف مكانية تأثر بالتشديد أو و  نرجح الرأي الثا الذي يعتر أ      مكا  ترك الطفل 
اس أم ا، لك  العقق  بالتلفي ا أثر ها نوى ايام اجرمة تققم سقاء كا  اخكا  خا: م  ال بة اجرمة، 
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طقي، ذلك أ  احتما: تعرض  ذا ما نرا م اس. و ص اخكا  غر خا: م  ال يما  تكق  أخ 
اس. ه  اخكا  غر خا: م  ال اس ن  الطفل لولطر يتضان  اخكا  اخا: م  ال

 حماية نفسهكون الطفل غير قادر على _ 9
فاه،     ه غر اادر نوى ماية نفاه ب ذ اجرمة أ  يكق  الطفل اخروك أو اختلوى ن ابد لقيام 
ه، لصغر إما قنا  كا  أو أصابه خول نقوه بابب لضع أو جامه، كضع آخر لابب أو س
فعه وما يضر ما بن ميز ا ة أصابته اد كا  أو نجز أو مرض به أو ،ي  .1تدمةما نا
 314اخادة  بايماية، اخشمق: س  الصغر ددا م التقنايو  اجزارري ا اخشرن أ  إ ونشر   

 ذلك أمر تركا بل ،قنايةتال اريةاج وةاج م  212 واخادة اانق  العققبا  اجزارري، م  يويها وما
 اجامية،و  الصحية اخقلقد أو الرضيع حالة مراناة مع الا  توك تقدير نويه الذي اخقضقع لقاضي
ديد يها ال الظروف و  وبدو  كرسا أهما ذلك م  يفهم ما ،2يها لولطر تعرض أو الطفل ترك 
ارية ماية شك ا أكر ج  459اخادتن  الطفل س  حدد اخغر الذي لومشرع لوطفقلة. وذلك خا

ادة واخشرع الفرنايفياخ ،اماة نشرةغر بأ  يكق  دو  س  اخاخ ارياج انق قال م 461 و
ا ب  م  اانق  العققبا  الفرناي 660/46 ة. 46والذي حدد  س

وي_ 5  الركن المع
تيجة اخرتبة ن      ق ال اري، إا أ  ما يتحكم  العققبة  ر القصد اج ذ اجرمة ا بد م  تقا لقيام 

اري الذي ا أثر له  درجة ستاذ نبد العزيز سعد يرى أ   .3العققبة الفعل وليس القصد اج غر أ  ا
هق ير الرك  اخادي وشروط اجرمة رد تق   ، رى سابقة الذكر يعفي م  البحث ن  نية الفانل واصد

خرى وذلك ما دام م  ركا  ا ا متميزا إ جانب ا ية أو القصد اجرمي رك عل م  ال أ  القانق  م 
ذا الفعل أية تج ن   ر ميع أركاها 4مضانفا  خطرة ي ذ اجرمة تقا . إا أ  القانق  يتطوب  

ذ اإرادة م ماها نيب   ه، وأ  تكق   وأ  تتجه إرادته ايرة إ تعريض الطفل لولطر والتلوي ن
قي الذي اد يعيب اإرادة أحيانا واد يعدمها أحيانا أخرى  .5كاإكرا اخادي أو اخع
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اية ال تفرضهويرى الفقي    قي لوجرمة يكم   نية ندم القيام بالع صر اخع ا ه رو غاور أ  الع
تفي  ية جعل الطفل  عا: التعريض باخطر والتلوي إذا ما ارتكبت ب حراسة الطفل أو الرضيع وأ  أ

اية سيشكل  ية اتوه وذلك نر حرمانه م  الع لفعل انكق  بصدد اختفاء الطفل، أما إذا حصل ذلك ب
اولة اتل درذ اتا نمديا أو    .1ن

 ثانيا: الجزاء المقرر للجريمة
ها م  نتارج وصوة اجا باجتو العققبة     ن حاب الظروف اخكانية ارتكاب اجرمة وما ترتب ن

حق اآي   نويه نوى ال
ديد اخكا  اخا ندة نقامل ويعترترك الطفل في مكان خال: -1 امل اجغرا  العتتحكم  

ة أو  أمها إذ أ  ترك طفل  غابة معزولة ومقحشة ليس كركه أمام باب ماجد أو موجأ أو  مدي
ذ الظروف خاصة  وات  .كا ارية نامرة بالا هي ظروف وضع الطفل وتتمثل  أما العامل الثا 

ركه ليا ليس كركه هارا ووضع الطفل  ه،  ق كا  معزوا أو  مكا  آم  ولترك الطفل والتلوي ن
ه شديد اخطقرة، كقضع الطفل أمام الطريق  خاليا ليس كقضعه  مكا  نامر بالاكا  وايركة ولك
هق حظقظ إنقاذ  زانا  وايروب، أما العامل الثالث  يها القاال وال ماك  ال تكثر  الاريع، أو ا

كوما كانت حظقظ إنقاذ الطفل ضئيوة كوما ية العمدية لوفانل  ا الطفل،  لتلوص وت لوقاضي ال
و نوى ترك الطفل  مكا  خا:  841م  الطفل وتعريضه لولطر، وتعااب اخادة  قرها ا  

ر ظرن ما نتيجة الفعل اجرم وصفة  ذ العققبة بتقا قا  وتشدد  ة إ ثاث س بايبس م  س
 الفانل 

 نتيجة الفعل:-أ
حق التا حيث تؤثر نتيجة ا  لفعل نوى العققبة نوى ال

حة  67إذا نشأ ن  الرك أو التعريض لولطر مرض أو نجز كوي خدة تتجاوز  - يقما تكق  اجرمة ج
قا   تن إ مس س م  اانق  العققبا أ، وياحظ أ  اخشرع  841/6 ُاخادةنققبتها ايبس م  س

يقما نجز كمعيار لوتمييز بن  67غر خا: مدة  اجزارري أخذ  جرمة ترك طفل  مكا  خا: أو
يها مدة  ا خا أخذ به  جرارم الع حيث أخذ   يقما. 46درجا  خطقرة اجرمة خا
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اية  بر أوإذا حدث لوطفل  - تكق  اجرمة ج ة ماتدمة  نضاء أو أصيب بعا نجز  أحد ا
قا  إ  76نققبتها الاج  م   قا   47س  م  اانق  العققبا أ. 841/8 ُاخادةس

اية نققبتها الاج  م   - تكق  ج ة 67إ  47إذا تابب الرك أو التعريض لولطر  اخق   س
 م  اانق  العققبا أ.  841/1 ُاخادة
تيجة     اجرمة تققم مهما كانت ال طقي،  ق أمر م نعتقد أ  تشديد العققبة حاب العققبة اخقررة 

تو عل تغر أ  العققبة  م  غر اخعقق: أ  تكق  نققبة م  نتج ن   تيجة،  ركه  باختاف توك ال
عوه اخق . 67يضه الطفل لولطر نجز كوي خدة تتجاوز وتعر  تج ن    يقما مثل نققبة م
 الجاني: صفة-ب
صق: أو م  هم سوطة نوى الطفل  846تشدد العققبا  حاب اخادة     م  اانق  العققبا  ضد ا

تكق  العققبا  كما يوي أو م   ع العققبا  اخقررة اانق  درجة واحدة،   يتقلق  رنايته وذلك بر

و م  اخادة - صقص نويها  الفقرة ا قا   اياا  اخ تن إ مس س م   841ايبس م  س
 اانق  العققبا . 

قا   حالة ما إذا نشأ ن  الرك أو التعريض ل 47إ  76م   ايبس-2 ولطر مرض أو نجز  س
 يقما. 67كوي خدة تتجاوز 

ة  حالة ما إذا حدث لوطفل  67إ  47الاج  م   - نضاء أو أصيب  بر أوس نجز  أحد ا
ة ماتدمة.  بعا

 الاج  اخؤبد إذا تابب الرك أو التعريض لولطر  اخق .  -
صق: أو م  هم سوطم   كا  اجا  إذاواحدة  العققبة بدرجةواد أحا  اخشرع برع     نوى  ةا

م اخاؤولق  ن  رنايته ومايته ا تعريضه لولطر.الطفل أو م  يتقلق  رنايته ؤاء   ، ذلك أ  
 _ترك الطفل في مكان غير خال: 2
ة،  845تعااب اخادة     ذا الفعل مبدريا بايبس م  ثاثة أشهر إ س م  اانق  العققبا  نوى 

 تيجة الفعل أو صفة اجا وتشدد العققبة حاب ن
 الفعل: نتيجة-أ
تكق  العققبة 67ذا نشأ ن  الرك أو التعريض لولطر مرض أو نجز كوي خدة تتجاوز  إ - يقما 

تن. 75ايبس م    أشهر إ س
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تكق  العققبة ايبس م   - ة ماتدمة  نضاء أو أصيب بعا إذا حدث لوطفل بر أو نجز  أحد ا
تن إ مس س  قا .س

تكق  العققبة الاج  م    - اة  قا . 47إ  76إذا أدى الرك أو التعريض لولطر إ الق  س
تيجة، غر أنه جوعها     ا بطبيعة ايا: اتبع اخشرع نفس اخقا  تشديد لوعققبة نوى أساس ال و

ق  تو أا و ا  اس، ذلك أ  اخكا    ترك الطفل أخ م  ترك الطفل  مكا  خا: م  ال
اس يعرض الطفل لولطر أكثر م  تركه  رك الطفل  مكا  اخا: م  ال اس.  مكا  غر خا: م  ال

اس طفا: نرضة   مكا  غر خا: م  ال ا  القات الرا  أصبح ا ه، غر أن يث مك  اسعا
ازهم ومدارسهم بتعرضهم جرارم اخط ال أصبحت ماوال  ه   رنبلولطر ح أمام م نامع ن

ب ن  أحضار م  الدرسة يعد  ز: ليوعب أو تأخر ا م لطفوها أمام باب اخ هل ترك ا كل يقم. 
 ثبت تعمدما ذلك؟ إذاتعريضا لوطفل لولطر 

 الجاني:  صفة-ب 
ع العققبا  اخقررة اانقنا  840تشدد العققبة  اخادة     صق: أو م  يتقلق  رنايته وذلك بر ضد ا

تكق  العققبا  كما يوي درجة و   احدة 
صقص نويها  اخادة  75ايبس م   - تن  ايالة اخ  م  اانق  العققبا . 845أشهر إ س
تن إ  - قا   حالة ما نشأ ن  الرك أو التعريض لولطر مرض أو نجز   76ايبس م  س س

 يقما. 67كوي خدة 
قا   حالة ما إذا 47إ  76الاج  م   - نضاء أو  س حدث لوطفل بر أو نجز  أحد ا

ة ماتدمة.  أصيب بعا
اة. 67إ  47الاج  م   -    ة إذا تابب الرك أو التعريض لولطر  الق  س
إ  اخادة  - ر نية إحداثها  اة مع تقا  843و حالة ما إذا أدى ترك الطفل أو تعريضه لولطر إ الق

يم ص العققبة إ اخقاد م  اانق  العققبا  اد أحالت  م  اانق  العققبا  نوى  658إ  654ا 
يعااب الفانل بالاج   مر برك الطفل  مكا  خا: أو غر خا:،  حقا:، وسقاء تعوق ا حاب ا

يعااب الفانل باإندام ُم  ذ ايالة، أما إذا اار  الفعل بابق اإصرار أو الرصد،   654اخؤبد  
    ق.عأ. 

م  اانق  العققبا  ايكم نوى اجا بايرما  م  حق أو أكثر م   843قز حاب اخادة و     
كثر،  41ايققق القاردة  اخادة  قا  نوى ا ال إ مس س ة نوى ا م  اانق  العققبا  م  س
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قط طبقا لومقاد م   إذاوذلك  حالة ما  حة  م  نفس  840إ  841اضي نويه بعققبة ج
 .القانق 

ا يتبن سبق وما    ر  اخشرع رغبة إ ترجع ا التجرم أ  نوة ل لوطفل  خاصة اريةماية ج تق
خطار ضد م  وم  ام،اج سامة و  ايياة قه اخااس شأها م  ها، ويكق  يتعرض ال ا أ

طقي وبالتا طابع وااري، ذا  أها ايماية صقر م  الصقرة ذ ميزا     كبرة ةعالي وىن ت
صقص  عوي ضرر حدوث ىنو تقا دو  لولطر، الطفل جرد تعريض تطبق ها اختعوقة العقابية ال
 .1نويه اجن بالطفل

ذ اجرمة لعبت دور      صق: والفروع   يث أامزدوج اكما ناحظ أ  القرابة بن ا ل ،  ها مثل 
عل ترك الطفل وتع صمادي لوجرمة    م  واجب ا سرية،  ذ القرابة ا ق: ريضه لولطر يؤثر نوى 

ي  ا و اء بفرونهم وحراستهم بد: م  اماهم لدرجة تعريضهم لولطر. كما توعب صفة اجا  اانت
صل بفرنه دور  تشديد نققبة جرمة ترك الطفل أو تعريضه لولطر.   ارابة ا

 الفرع الثاني
 عن طفلهما تحريض الوالدين على التخلي

ي وجه م  أوجه التحريض     ذ الصقرة  مل الغر نوى ترك الطفل وتعريضه لولطر، و تتمثل 
 .كما يعااب نوى الفعل  حد ذاته  وتشكل جرمة يعااب نويها القانق  بصفة ماتقوة،

ذ اجرمة  اخادة      يعااب   م  اانق  العققبا  بققله   867واد نص اخشرع اجزارري نوى 
ار 477777 إ 67777 مالية م  وبغرامة أشهر، ستة إ شهري  م  بايبس  :دي

ية و  سيقلد، الذي أو اخقلقد طفوهما ن  التلوي نوى أحدما أو أبقي  حرض م  كل-  يصق:اذلك ب
 .اردة نوى
 سيقلد لذيا ن  طفويها بالتلوي مقتضا يتعهدا  نقد نوى أحدما أو أبقي  م  صل م  كل-

 .استعماله  استعموه أوشرع أو العقد ذا مثل حاز م  وكل ذلك  أوشرع
ية طفل نوى لوحصق: وساطته ادم م  كل-  ." ذلك  أوشرع اردة إ التقصل ب

                                                           

ارية لأطفا:أنظر، شري سيد   - 1 هكامل، ايماية اج رة، ، دار ال  .443، ص 6775ضة العربية، القا
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عا:  اخادة       ذ ا حق اآي  يعااب 155كما جرم اخشرع اخغر  اري نوى ال  م  القانق  اج
م آاف ماة إ مارتن م  وبغرامة ستةأشهر، إ م  شهر بايبس  د ايصق:بقص ارتكب، م  در
عا: أحد اردة، نوى  :اآتية ا

أ حرض - بقي  .سيقلد أوالذي القليد طفوهما ن  التلوي نوى أحدما و ا

يه سيقلد أو وليد طفل لوتكفوب وساطته يقدم أ  حاو: أو ادم -  ." أولتب
ذ اخ    تو وما ياحظ م   ذ اجرمة  نقنا ما ن  اجرمة الاابقة، وذلك م  حيث أ  قاد أ  

وي أحدما ن  طفوه الصغر إ الغر، وإما  م بابب  ب وا ذ اجرمة ا تاوط نوى ا نققبة 
ع أحدما إ التلوي ن   عهما أو د عاا  د ابيا و تاوط نوى شلص أخر غرما سيوعب دورا إ

ذا الغرولد خصو رنايته  يتق م  أو الطفل والد م  عل نديدة، احتيالية طرق باتباع ، وذلكحة 
ه،كايصق: أو يتلوى يركه بن  به تقسطي رضاري نقد نوى ايصق: أو مثا مكتقب تعهد نوى ن
بقي  أحد  أو اديةاردة م كانت سقاء غايته، إ القصق: بغية الغر وبن حكمهما،  م  أو ا

قية،  .1اخاتقبل  سيقلد الذي أو اخقلقد ن  التلوي مرة تكق  مع
ذ اجرمة ا تشتمل نوى  867كما ياحظ م  خا: اخادة      م  اانق  العققبا  اجزارري أ  

 ميزةمت جرمة تشكل الصقر ذ م  صقرة نوى شكل أو صقرة واحدة، وإما تشمل ثاث صقر وكل
ا ن  وماتقوة يما يوي  اخاصة وشروطها ركاهاأ ها غر شكا: أو الصقر  ذ ا  ها، وتتمثل 
ما عن التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد  اأولى: تحريضالصورة  الوالدين أو أحد

ية الحصول على فائدة:  وذلك ب
بقي  أو أحدما والقسارل يمل الطرق كل استعما:  الصقرة ذ تتمثل     ن  يلوالت نوى ا

ع أو إغراء طريق ن  الطفل، م د ب أو أو ا  عهدال حديث الرضيع طفويهما ترك إ معا ما ا
فعة قيق بغرض اخاتقبل وذلك  سيقلد الذي ن  صغرما بالتلوي االتزام أو ،بالقادة  أو مادية م
قية  .2مع
صقص ىرك نل الغر مل جرمة مع جقانبها بعض  الصقرة ذ وتتفق     اخادة  نويها الطفل اخ

اردة ايصق: نية ق بعضهما ن  ميزما م  اانق  العققبا  اجزارري، وما 314 ا لا نوى   لقا
                                                           

سرة، نظام نوى القااعة اجرارم سعد، العزيز نبد-1 صبحي، اخرجع  ومر نبد اخطوب إيهاب أنظر، 85 الاابق، ص اخرجع ا
 .583ص  الاابق،

 .583، ص اخرجعنفس صبحي،  ومر نبد اخطوب إيهاب - 2
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و لذابت  اخقلقد الطفل نوى غر مقصقرة الصقرة ذ كق   تتمثل الثانية اخيزة أما الثانية،  ا
 .1سيقلد الذي الطفل أيضا بل تشمل قط
ع جرمة وتتكق     بقي  إغراء أو د اصر ندة م  الطفل ن  إ التلوي ا صر ي ن  اخادي، الع

صر قة، ون صر الب فعة  ايصق: نوى ون  م
صر المادي   أوا: الع

صر اخادي  ايام شلص معن     ريض وإغراء يتمثل الع ويهما القالدي  أو ك أحدالعمل نوى 
عهما بش القسارل وا هما اخقلقد أوود قية إ أ  يتلوى أو يتلويا له ن  إب  ساليب اخادية واخع

 .الذي سيقلد  اخاتقبل، وياومانه له أو لغر تاويما ماديا وحايا مقابل أو بدو  مقابل
و م  اخادة     صر م  خا: الفقرة ا ذا الع صها نوى   867ويتضح   كل"م  اانق  العققبا  ب
ية سيقلد وذلك الذي أو اخقلقد طفوهما ن  التلوي نوى أحدما أو قي أب حرض م   نوى صق:اي ب

  .اردة
وة   ثانيا: الب

قة     ب أ  تربط نااة ب ذ اجرمة ويتمثل  صفة اجن نويه الذي  صر اخفرض   ق الع و
ل لإغراء والتحريض ق الطفل ايديث العهد  . واجن نويه2شرنية بأحد القالدي  الذي كا   ا 

ذا ما أشار  إليه اخادة  م  اانق  العققبا  بققها   ...م   867بالقادة أو الذي سيقلد ماتقبا، و
 نوى التلوي ن  طفوهما اخقلقد أو الذي سيقلد... . أحدماحرض أبقي  أو 

فعة  صرثالثا: الحصول على م وي( )الع  المع
صر    ذا الع ا اإجرامية أو الغاية أو يةال  يتمثل   أو احرض إ  تا:اح يبتغيه الذي ساسي اهد
ق التعبر، صح قي الرك  مثل و اري اجرمة أي ذ  اخع  الاوقك إتيا   اديتج الذي القصد اج
  مثليت خاص اصد وجد وإ  ،وارادة نوم ن  اإجرامية نمدية القااعة  ، لوجرمة اخكق  اخادي
شاط أو العمل ذلك م  وراء اردة نوى احرض حصق: ا ياتلوص أ  ولقاضي اخقضقع .3ال  الرك

ذ اجرمة قي    ايصق: ونية ابعة.اخت ل اإجرامية بالقااعة احيطة الظروف واخاباا  كل م  خع

                                                           

 .465اخرجع الاابق، ص زاري، القجيز  شرح القانق  اجأحا  بقسقيعة،  - 1
شلاص، اخرجع الاابق، ص - 2  .663نبيل صقر، القسيط  جرارم ا
 . 583ص  صبحي، اخرجع الاابق، ومر نبد اخطوب إيهاب - 3
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فعة نوى صر يتطوبه اخ اءا ن  التلوي نوى التحريض جرمة لقيام القانق  ن قا وذلك ،ب ص و اخادة  ل
ية م  اانق  العققبا    ...وذلك 320/4  اردة... . نوى ايصق: ب

 الصورة الثانية: 
ذ الصقرة حاب اخادة     م  اانق  العققبا   ايصق: نوى نقد م  القالدي   867/6تتمثل 

يازة مثل ع  ذلك وكذا حأو م  أحدما يتعهدا  مقتضا بالتلوي ن  ولدما الذي سيقلد أو الشرو 
 ستعماله أو الشروع  استعماله. ذا العقد أو ا

ذ الصقرة     اردة، وتققم  ق غياب نية ايصق: نوى  ذ الصقرة ن  سابقتها  واخاحظ أ  ما ميز 
نوى نقد أيا كا  شكوه يرمه اجا مع امرأة حامل أو زوجها يتضم  تعهد القالدي  بالتلوي ن  

 الذي سيقلد.القلد 
اني     در اإشارة إ أ  اخمارسا  ال مقجبها تقبل اخرأة مل طفل ن  طريق التوقيح ااصط و

د وادته امرأة أخرى أو لزوجن تتضم  بالضرورة نقد أيا كا  شكوه يتعهد  ه ن از: ن نوى أ  تت
 مقتضا أحد القالدي  بالتلوي ن  الطفل الذي سيقلد. 

اصر التالية  ولكي تققم   ر الع  ذ اجرمة ا بد م  تقا
صر المادي  أوا: الع

صر اخادي      تمعن وياتكتبهما أو يتمثل الع ب أو إليهما  م أو ا  تقجه شلص معن إ ا
يها بأنه سيتلوى له أو لغر هاري ية يتعهد  رير وثيقة رمية أو نر ه  ا ياتكتب أحدما، ويطوب م

رير  ن  طفوه صر مجرد الفراغ م   ذا الع شأ  ه الذي سيقلد ماتقبا أو شرع  ذلك، وي أو اب
رد حيازة مثل ذلك العقد أو القثيقة أو استعماها أو الشروع  ذلك. .القثيقة  وكذلك 

 ثانيا: اأبوة أو اأمومة
ذ اجرمة     ه تلويال أو بركه اختعهد الطفل نب أبقة أو امقمة، نااة وجقديفرض    ناحية، م  ن
ررة التعهد أ رر وبن  .أخرى ناحية م  الطفل ن  التلوي أجل م  القثيقة أو و
ذا و     صريعتر  اصر م  الع ساسية الع ر إ حتما سيؤدى وفه  ، اجرمة ذ لقيام ا  ندم تقا
ايام اجرمة  ندم ي سيقلد. وبالتانوى التلوي ن  طفوهما الذ القالدي  ريض جرمة اكتما: أو

 ذاها.
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 ثالثا: الكتابة
صر ذا يعد ايقيقة     ا الذي اخادي الرك  م  جزءا الع   ميته ولك  نظرا له سابقا، تعرض

صرا عوه أ  أردنا اإثبا   إثبا  لشكا تقبل ا حجة اقية أو ااطعا دليا يشكل هق ،ماتقا ن
ةإض .اجرمة ذ  نزم لشك نوىا تقبل ا دالة تد: التعهد، أو القثيقة  اختمثوة الكتابة أ  إ ا

ه لبوقغ الفانل أو احرض  أركا  كرك  م   القانق  به يعتد ا الشفقي التعهد مجرد .مبتغا أو د
بقي  ريض جرمة ه طفويهما، التلوي نوى ن  بالتعهد ا و وم صر إذا  معها يتعذر تابةالك ن
 .1اجرمة ذ إثبا 

صر الكتابة م  خا:     ال اانق  العققبا  اجزارري، م  320 اخادة م  الثالثة الفقرة ويتضح ن
 لوي ن بالت مقتضا يتعهدا  نقد نوى أحدما أو أبقي  م  صل م  مايوي  كل نوى نصت

  ..ستعماله.. ا شرع أو استعموه أو العقد ذا مثل حاز م  وكل ذلك  شرع أو سيقلد طفويها الذي

ق    ذ اجرمة  ص  يما  مر وااع  ال حيازة القثيقة وااعة خصقصا واارعها، أ  وما ياحظ   ا
ي بقي ، م  كتا تعهد إا ما ة ا  الشروع اولة وأ التعهد، أو القثيقة توك استعما: وااعة إ إضا
ا كفيل لقيام ذلك  قي الرك  أما .اجرمة ذ  خادي الرك  أو ايارز نوم رد يتحققب اخع

 ذلك بعد دةار جوه، وا حرر  الذي الغرض أيضاب التعهد ونومه أو القثيقة تقى اخاتعموب
اصر وسارل ن  لوحديث  اختهم.ة معاابو  إدانة أخرى ون

خر و     اري اخشرع أ  ناحظ ا ذ اج ص نوى    466اخادة قراءةل خا م   الصقرة،اخغر م ي
اري اخغر م  الصفا ، م  صفة بأي القثيقة، أو التعهد أو الكتابة إ شارة أيةا ناحظ م  القانق  اج

ارية ايةم الطفل وخص ذ اخاألة  غر م  حرصا أكثر كا  اجزارري اخشرع أ  يعن ما  ج
ه 320 اخادة م  الثالثة الفقرة خاصة   .م

  الصورة الثالثة
تعتر    اردة أو الشروع  ذلك،  ية التقصل إ  ذ الصقرة  التقسط لوحصق: نوى طفل ب  تتمثل 

ارهما لفاردة الغر،  از: ن  أب ريض القالدي  نوى الت ذ الصقرة وسيوة م  وسارل ارتكاب جرارم 
بقي  أو بن أحدم يقصوهما ببعضيث يققم شلص بالقساطة بن ا هما ويققم ا وبن شلص ثالث 

طراف أو الطرن يتفقق  ويتقاندو  نوى أ  يتلوى  فيذية بقصد جعل ا باخااني التمهيدية أو الت

                                                           

سرة، نظام نوى القااعة اجرارم سعد، العزيز نبد - 1  .83ص الاابق، اخرجع ا
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اردة  قيق  القالدي  أو أحدما ن  طفوهما الذي ولد أو الذي سيقلد ماتقبا، وذلك م  أجل 
ظر ن  نقع الفارد ا أو نمّ  يتحصل نويها م  أطراف العقد لوقسيط أو الغر، وبغض ال ة أو مقدرا

 .1أو القند
ذ الصقرة  الفقرة الثالثة م  اخادة     م  اانق  العققبا  كما  867واد نص اخشرع اجزارري نوى 

 لك .ذ  شرع أو اردة إ التقصل نية طفوب نوى لوحصق: وساطته ادم م  كليوي   ...
ذ الصقرة     اصر التالية  وا تققم  ر الع  م  اجرمة إا بتقا

صر المادي  أوا: الع
صر اخادي هذ الصقرة يتجوى    ب بن وساطته ما شلص يعرض أ   الع م أو ا  ما معا وأ ا
اسب، ن  بتهيئةاحرض  ذا ويققم آخر، شلص وبن  إمام ، إاخقصوةو  اخؤدية ماانيه طريق اجقاخ

يه، وسيقلد وليدأ بطفل التكفل  اختمثل اخطوقب، الغرض  .2وأمه أبيه لغر لنابةالطف أي أولتب

تيجة وفت ولق ح اجرمة ذ وتققم رد  عاابي القانق    عا، صل اخرجقة، وم ال نوى 
رد ذ اجرمة وذلك الشروع القساطة، كما يعااب نوى  قا   خرة و  867 اخادة نص م  لوفقرةا
 م  اانق  العققبا  اجزارري.

وي صر المع  ثانيا: الع
ق     اري القصدا و واإرادة، العوم  بتتطو نمدية اجرمة لوجرمة، اخكق  اخادي لاوقك إتيا   ج

ة  أو سيقلد رضيع طفل نوى ايصق: نية القساطة عل يصاحب أ  اخاص واختمثل  إ القصد اضا
 .3وراء ذلك م  اردة نوى اختهم أو اجا بقصد حصق: الشرنين أبقيه م 

صر الغاية  ثالثا: ع
از: القالدي  أو أحدما ن  طفوه     قيق ت ي  صر  أ  تكق  الغاية م  القساطة  ذا الع يتمثل 

فعة م  وراء  قيق م ايديث العهد بالقادة أو الذي سيقلد ماتقبا، وأ  يكق  اهدف م  ذلك 
تجةعل القس تجة أو غر م ظر ن  كق  القساطة كانت م م   867. ذلك أ  اخادة 4اطة بقطع ال

تجة.  اانق  العققبا  اجزارري م تشرط أ  تكق  القساطة م
                                                           

سرة، اخرجع ىنو القااعة سعد، اجرارم العزيز نبد - 1  .83و 83، صالاابق نظاما
 .583-583الاابق، ص صبحي، اخرجع ومر اخطوب نبد إيهاب- 2
 . 583اخرجع، صنفس صبحي،  ومر اخطوب نبد اإيهاب- 3
شلاص، اخرجع الاابق، ص - 4  .684نبيل صقر، القسيط  جرارم ا



253 

 

ذ الصقر الثاثة    قيق واارع أية صقرة م   ق أ   خر  ال م التطرق -ما مك  أ  ناتلوصه  ا
اصر اخ مشتموة-إليها صقص نويها  البنوى الع ا لقيام اياا  اجرمية اخ قد كقنة ها تكفي وحد

و م  اخادة  8.6.4 ص الفقرة ا  م  ايبسم  اانق  العققبا  اجزارري ب 867واخعااب نويها ب
ارجزارري.477777 إ 67777م  مالية أشهر وبغرامة ستة إ شهري   دي
ريض أحد القالدي       ن بالتلوي ن  طفوهما صقرة واضحة لانتداء نوى العااة بوتعتر جرمة 

ل مادي هذ اجرمة وليس ظرف مشدد   ذ ايالة  ذ القرابة   يث تشكل  صق: والفروع،  ا
قق التحريض بصقر الثاث  ا  ه طفا:،  ابة جرمة ترك ا ققت نتارجه سيؤدي  إذاكذلك كما بال

وي القالدي  ن  طف اب وهمإ  ذا الطفل ل لك انتداء خر غر ناب أبيه و ذآا، وبالتا مل 
صل بفرنه ال   بصدد دراستها.  نوى ارابة ا

 الفصل الثاني
ا في العقاب  العاقة بين اأصول والفروع وأثر

ا: التجرم بل متد إ العقاب أيضا، ول     صق: والفروع نوى  ل أثر عا يتقا أثر القرابة بن ا
صق: والفروع وتتحق: نااة احبة إ  نوى العقاب أنظم ذلك أنه اد تتفكك أواصر القر بن ا

ية، م هم العداوة وتاتفحل الكرا شأ بي ت احر و بغضاء  تطاح  إ درجة الا اد يؤدي أحيانا إ الت
ذا ما  .أو مالهى حياته أو جاد أو نرضه اد تصل إ انتداء أحدما نوى اآخر سقاء نو عل و

سرة واجتمع ككل،  ذ اجرارم نظرا خااسها با سرية لوحد م   ذ القرابة ا اخشرع يتدخل يماية 
سرية رك  مفر  عا: تكق  توك القرابة ا ا ماديا هوذلك ليس بتجرمه  يها أو  سبق كما و   ،اضا 

ا  الفصل الاابق، إما جعل لوعااة بن ا: الع أ  بي ا البالغ   صق: والفروع أثر قاب سقاء ا
ها، وذلك حاب الاياسة  فيفها أو ح استحقاق العقاب ن  تشديد العققبة اخقررة لوجرمة أو 
صق:  د أ  القرابة بن ا اسبة لوحد م  توك اجرارم، حيث  ا م ارية ال يتبعها كل مشرع وال يرا اج

ا  ع الدنقى العوالفروع اد يعتر ا نوى تقييد ر مقمية اانق  ما سبب معفي لوعقاب  حن يقتصر أثر
كذا..   اانق  آخر و

ذا الفصل إ مبحثن،       ا تقايم  ا: العقاب ارتأي صق: والفروع   ولتقضيح أثر العااة بن ا
صق: والفروع كظرف مشدد لوعقاب بانتبا يه العااة بن ا او:  اجرارم ال  ر أ  أغوبمبحث نت
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صق:  ا لوعااة بن ا يها. ومبحث ثا خصص صق: والفروع تكق  العققبة مشددة  تقع بن ا
اوالفروع  في العققبة أو استحقااها  وأثر   

 المبحث اأول:
 العاقة بين اأصول والفروع كظرف مشدد للعقاب

ا مشددا لوعقابانتد  التشريعا  العقابية بالعااة بن ا     بعض  صق: والفروع، وانترها ظر
إذا  ها م  حققق وواجبا  متبادلة.  بثق ن اري بأمية توك العااة وما ي اجرارم، امانا م  اخشرع اج

إ  اخشرع إطارما شكل اإخا: هذ ايققق أو توك القاجبا     ذ العااة جرمة م  اجرارم، 
حقا: سرية نما ارر م  نقاب خرتكب ذا  اجرمة   كثر م  ا ذ الصوة ا ر  يشدد العقاب لتقا

ذ الصوة.الذي ا تربطه باجن نو  يه 
ا: تشديد العققبة بصقرة واضحة نوى جرارم     صق: والفروع   ثر لوعااة بن ا ويظهر ذلك ا

تطرق إ1اانتداء أو اايذاء، أو جرارم العرض ذا ما س  ليه م  خا: اخطوبن التالين . و
 

 المطلب اأول:
 العاقة بين اأصول والفروع كظرف مشدد للعقوبة في جرائم اإعتداء

رونهم، إا أ  القااع     صق: و ث نوى تقطيد العااة واحبة بن ا بالرغم م  أ  الشريعة اإسامية 
سرة يصل  ية ون داخل ا ا وجقد كرا رونه اخعاش يعكس ل صق: نوى  إ درجة انتداء أحد ا

سرة   صق: والفروع وا اري يتدخل بتشديد العققبة يماية العااة بن ا أو العكس، ما جعل اخشرع اج
صق: والفروع اد تقع نوى ايياة  و:أ ككل. وجرارم اانتداء بن ا  مة اجامأو نوى ساُالفرع ا

أ. ُالفرع  الثا
 
 
 

                                                           

ص -1 بت بعض التشريعا  إ انتبار العااة بن ا ر  بن اجاذ ا مشددا ناما  كل اجرارم م تقا واجن  ق: والفروع ظر
ذ التشريعا   اانق  العققبا  الرتغا  اخادة نويه ثيق  اخادة 81-60، وم  أبرز  ه. هاء  30/4، واانق  العققبا  ا م

 .466رزيقي نوي، اخرجع الاابق، ص 
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 الفرع اأول
 ()القتلرائم ااعتداء على الحياة ج

اته إ يؤدي بفعل إناا  حياة نوى إنتداء ق القتل    م   ق ايياة  اإناا  حق كا  وخا ،1و
م فس جرارم أشد م  يعد القتل إ  بشلصه، الوصيقة ايققق أ ا ال ق ظهر  اإطا نوى وأخطر

رض  يانتهص نوى اجتمع رص مقدس حق ايياة  حق اإناا  ،2مع وجقد اإناا  نوى وجه ا
اري  نققبة القت نوى بقاره أساس نه ورنايته كا  م  الطبيعي أ  يتشدد اخشرع اج ل القجقد. 

صق: والفروع  القااع بن أشلاص ا تربطهم أي صوة ارابة بصفة نامة، و نققبة القتل القااعة بن ا
ا ن صل، نوى انتبار أ بصفة خاصة. وسقف نوقي الضقء   وى جرمة القتل ال يكق  ضحيتها ا

ص القتل القااع  يما  ا مشددا  اجرمة. أما  ارية جعوت م  توك الصفة ظر أغوب التشريعا  اج
رمة القتل كظرف مشدد، اما  ص نويه اخشرع اجزارري ضم  نصقص اخقاد اخاصة  وم ي نوى الفرع 

صل اة الفرع لتصل إ اإندام، لذلك سقف  إذا شدد العققبة نوى ا عوه بالضرب واجرح إ و أدى 
درجه ضم  جرارم  اة، والذي س صق: دو  ضرب وجرح الفروع اخؤدية لوق ا نوى اتل ا نقتصر 

 اإنتداء نوى سامة اجاد.
ظعا م  تظل القتل جرمة أ  بهوم  اخاوم     ا جرارم أ  ،وبشانة ظانة داداإطاق، وتز  نوى وأخطر

دما العققق  ا:مك  واستفح م  الشك اتقبل بطريقة وتد: أصقله، نوى الفروع أحد م  ترتكب ن
ها نفاية م  واجحقد ة .3مقر كر اضا  مشانر كل نبذو  أمه، أو بأبيه تربطه ال الدم لرابطة الفانل لت
بقة قة ا ذا ،4والب اري اجزاء صرامة يفار ما و ارية بتشدي اررته الذي اج ا أغوب التشريعا  اج د

صل   إذالعققبة القتل  ذا التشديد إ حالة اتل ا ، دو  أ  متد  كا  اجن نويه أحد أصق: اجا

                                                           

رة، داراخاص،  القام العققبا  انق ا شرح ،يب مد أنظر، حان -1 هضة القا  .41، ص 4334، العربية ال
ر صا العبيدي، -2 ه نمدا ونققبتها  أنظر، طا ب اب وة العربية لودراسا  اج ،-والقانق دراسة مقارنة بن الشريعة –جرمة اتل ا

كمة، تصدر ن  أكادمية ناي ال وة نومية دورية  ية والتدريب،  م ية،عربية لوعوقم ا م مر ن العدد الثاثق ، ا  ،6777ق
 .481ص

 . 254ص ،الاابق العومي، اخرجع القاحد نبد- 3
و:، اجزء اخاص، القام العققبا  اانق  شرح مقر، سعيد مد نظر،أ -4 شلاص، نوى القااعة اجرارم ا ةالثق دار ا شر ا  لو

 .36ص  ، 2008 اارد ، نما  والتقزيع،
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جعوه  .1لفرنه ونوى رأس توك الققانن اانق  العققبا  الفرناي الذي شدد نقاب القتل العمد 
ر   اجن نوي إذا، 2الاج  اخؤبد تها اخادة تقا ة بي ها أصق: اجا 1-664ه صفة معي . واد 3م

هج العديد م  التشريعا  العربية ذا ال ها القانق  اجزارري،  حن وسعت 4سار نوى  ، وال م  بي
ا  اخادة  صل لوفرع ومثا: ذلك القانق  الوب تشريعا  أخرى نطاق التشديد ليشمل حالة اتل ا

ب  686/8ققبا ، والقانق  الاقري  اخادة م  اانق  الع 613-8 م  اانق  العققبا . واد ذ
صق: أو الفروع أو اإخقة  اخشرع الوي إ أبعد م  ذلك حيث شدد نقاب القتل اخرتكب ضد ا

خقا   اخادة  ص نوى اتل . 5م  اانق  العققبا  806وا وم ي أما اانق  العققبا  اخصري 
صق:، ذلك أنه يع ظر ن   687ااب نوى القتل العمد بصفة نامة باإندام  اخادة ا ه بغض ال م

 صفة الفانل.
ذ الصوة بن اجا واجن نويه، تفرض     ر  صق: أ  تقا وترجع العوة م  تشديد العقاب نوى اتل ا

ا. كما تفرض  دار ظة نوى حياة اجن نويه ا ا ذ الرابطة وجقد نويه واجبا  الر واإحاا  واحا

                                                           

صل ااتل ناابت أ  أغوب التشريعا  ناحظ - 1 اء بعضالفرع،  ااتل دو  بعققبة مشددة وحد ا  العربية كالقانق  قاننالق باستث
صل ااتل نااب الذي الاقري، فس ا ي الفرع ااتل نققبة ب ا  اخادة  و م  اانق  العققبا .  613اإندام، والقانق  الوب

د ب ا يقتل مطوقا مطابقته  ذلك ولعل الا ه نما إذا لرأي مهقر الفقهاء القارل بأ  ا بقيا بايديث اتل اب يما  ل الشري 
ر صا  ." بقلد القالد اا: معت رسق: اه يقق:   ايقتل ب  اخطاب روي ن  نمرو ب  شعيب ن  أبيه ن  نمر أنظر، طا

 .415،410العبيدي، اخرجع الاابق، ص 
حد أصقله  در اإشارة -2 اية اتل الفرع   leإ أ  اخشرع الفرناي  ظل اانق  العققبا  اخوغى كا  يعااب نوى ج

parricideا جرمة ماتقوة نققبتها اإندام ابل إلغاره بالقانق  الصادر   876اخادة  ، مقتضى ذا القانق  بانتبار  3م  
وه نققبة الاج  اخؤبد. واد 4334أكتقبر  ذ اجرمة  صقرة ظرف مشدد لوعقاب  ، ليحل  أبقى القانق  اجديد نوى 

  1-664جرمة القتل العمد  اخادة 
Art 221-4 : 
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 

 

1° Sur un mineur de quinze ans ; 

 

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs …" 
صل الشرني والطبيعي وبالتبن حاب اخادة  -3 صل  التشريع الفرناي يشمل ا  م  اانق  العققبا . 1-664وا
صق: القانق  اخغر  اخادة - 4 اري، ال 835 م  بن الققانن العربية ال شدد  نققبة اتل ا قانق  التقناي  م  القانق  اج

رد  اخادة  678اخادة  ارية، القانق  ا  م  اانق  العققبا . 866/8م  اجوة اج
ارية العربية، اخرجع الاابق، ص  -5 يب حان، اانتداء نوى ايياة  التشريعا  اج مقد  ا. 416أنظر،   وما بعد
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مر  ذ العاطفة، ا ذ اجرمة يؤكد انعدام  صل، وواقع  ناطفة اناانية أصوية  نفس الفرع أو ا
عوه ياتقجب العقاب اخشدد  .1الذي يكش ن  خطقرة اجرامية لدى اجا 

صقهقإم  اانق  العققبا  نوى أ      663واد نص اخشرع اجزارري  اخادة     اق اتا ز
صقالشرنين . كمانصفياخاد ا م أوأم بأوا  يعاابم  نفس القانق  نوى أنه    654/6ة روحا

صق: بالتاميم، أواتل القتل أو اغتياا القتل رتكبإ م  كل باإندام   . ا
ركا  التالية      ر ا صق: ا تققم إا بتقا تج أ  جرمة اتل ا ذ اخقاد نات  وانطااا م  
 : الركن الماديأوا
شاطأ  صقرها كانت أيا القتل جرارم تشرك    تج  ناا إ ن  يصدر الذيالفعل اإجرامي و  ال وي
ه اق ن ا بعمل القيام  اخادي الرك  يتمثل حيث. آخر إناا  روح إز أ   شأنه  م سو أو إ

اصر  ثاثة م  الرك  ذا ويتكق  اخق  إ يؤدي اق ي،الاوقك اإجرام ن  إ ةإضا الروح، إز
تيجةو  الاوقك بن الاببية العااة  .2ال

صق: اتل جرمة صقص اإندام نققبة لتطبيق ويتطوب      ر أ  ا   ايام ختمثل اديااخ لرك  يتق
اق ايفيد أو ااب  عا: م  بفعل جدته، أو أمه أو نا، وإ  جد أو أبيه روح بإز  دية مباشرةاخؤ  ا

ابيا الاوقك كا  سقاء اخق ، إ ا  ااب  أو ايفيد شرع إذا أما. سوبيا أو إ  وم تتحقق مةجر  ذ
تيجة  اانقنا العققبة اخقررة فسب اختهم يعااب وبالتا كالقتل، ايالة ذ  الشروع يعتر اخطوقبة، ال
تيجة قی ندم سبب كا  كوما وذلك ،التام القتل جرمة تهم، ومعى اخ إرادة ن  خارجا اسبب اال
بيا سببا كا  آخر  . 3أج

 ثانيا: صلة القرابة
م صوة القرابة م  تعتر    صق:، اتل جرمة لقيام الشروط أ بقة نااة ها ويقصد ا قة أو ا ال  الب
  كأ-العكس وليس-لومقتق: رنا القاتل يكق  أ  يه تتطوب حيث ،نويه واجن اجا بن تربط
اره أحد يكق  تا أو ولدا كا  سقاء أب أصق: القاتل   م  أصا الضحية يكق  أ  كذلك وتتطوب .ب

ذا ما يتضح م  خا: نص اخادة  م  اانق   663كأ  يكق  أبا أو أمه أو جد أو جدته. و

                                                           

يب حان، -1 ارية العربيةاانتداء نوى ايياة  التشر  مقد   .416اخرجع الاابق، ص  ،يعا  اج
ة العاشرة، دار اخاص، الطبعة اجزاري القانق   بقسقيعة، القجيز أحا  أنظر، -2  .16، ص 2009 قمة، اجزارر، س
سرة نظام نوى القااعة سعد، اجرارم العزيز انظر، نبد - 3  . 88ص ،الاابق اخرجع ،ا
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ب    ... روح1العققبا  اجزارري م أو أو ا صق: م  أي ا  كمةاح ارار أكد الشرنين . وما ا

صق: اتل أ  اانقنا اخقرر م  "بأ  2العويا اق ق ا ب روح إز م أو ا صق: أي أو ا  .الشرنين م  ا
عدمة الشرنية صفة كانت وخا ب شلص لدى م ق، ا  واخطالبة اانقنا مي ق ااحتجاج له ا

 .مد كطرف والتأسيس بالتعقيض

رة غر بالتعقيضا  طالبةلوم احاكم أمام التقاضي صفة إ  ونويه، يتعن  ايا: ما اضية  متق
 ".الطع  ابق: بعدم التصريح

ذ   سرية الشرنية بشكل رمي   صق: الشرنين  ا يؤخذ إا بالعااة ا وم  خا: نبارة   ا
ا إ نظام الكفالة اتج ن  العااةة غر الشرنية والتبن 3اجرمة، وا تتعدا القانق    وا الطفل ال

يز التبن.  4اجزارري  نوى خاف القانق  الفرناي مثا أو القانق  التقناي الذي 
، صر ذا وجقد يتحقق وكي وبالتا قة القارمة بن العااة تكق  أ  ب رمي، اانق بشكل الع  ب

ومرتبطا  ق:اخقت إ متدا القاتل ناب يكق  يث ثابتة، شرنية نااة اخقتق: وأبقة القاتل
ياخادة ا ابالقاردذكر قالققاندإثباتال ابهق سرة  40ب قانقنا ام اب اخاصة 5ومابعد قا لققاند ال ، وو

صق:  .6بكل اانق  جرم اتل ا
اب حق: خاف واع وإذا  اظرة اجزارية احكمة أمام ال  اختهم مثا وأنكر القتل جرمة مقضقع  ال

ه ار نااة أية وجقد يابة ناتق نوى يقع إما ذلك إثبا  إ  الضحية، بنو  بي  العامة بالدرجة ال

                                                           

مر  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3 اخؤرخ  465-55ا
ص الكامل لوقانق  واخدنم 438856، ارار رام 66/70/6777، احكمةالعويا، غ.جأنظر،  - 2 ، اانق  العققبا ، ال

 .456، ص 6776بااجتهادا  القضارية، الطبعة الثانية، 
ص اخادة  - 3 سرة نوى أنه     445ت ة ورناية ايام م  نفقة وتربي بقلد ااصرالكفالة التزام نوى وجه الترع بالقيام م  اانق  ا

ه وتتم بعقد شرني. ب باب  ا
ص -4 سرة اانق  م   46اخادة ت ع   مايوي نوى اجزارري ا   .واانقنا شرنا التبن م
سرة واخعد: 4331يقنيق  3اخؤرخ   44-31القانق  رام  - 5  واختمم. اختضم  اانق  ا
، القانق  أ  إدر اإشارة  -6 ه  396اخادة مدلق: خا: م  اخغر ب جهة م  القرابة رابطة تكق  أ  يشرط م  شرنية، ا

م، جهة م  ذلك اشراط دو  ادا ا ص است سرة مدونةم   146 اخادة ل مقمة بن ساو  ال اخغربية ا مقمة الطبيعية ا  وا
ا التكذيب، أو الشك ايقبل نويها والدليل دوما ثابتة وا  ، لشرنيةا  اخرجع العومي، لقاحدا نبد انظر،يعي. الطب لأب خا

 .254 ص الاابق،
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، و  تفصل ذ أ  اجزارية احكمة إختصاص م  وإ  الثانية، بالدرجة الضحية حققق ذوي ونوى ا

ع ذ  ادا االد صل بأ   ااضي القاروة القاندة إ إست ع  ااضي ق ا  .1الد

   ، ص القانق  كا  إذا إا أخرى، اضارية جهة نوى اإشكا: ذا ةإحال ايتعن وبالتا  نوى ي

تص احكمة 2اجزارية اجزارري اإجراءا  اانق  م   330خادة نصتا اخعى ذا و ذلك.  بققها   

قع ميع  بالفصل العمقمية الدنقى أمامها اخطروحة انا اختهم يبديها ال الد  نفاه مام ن  د

ص ق ،"ذلك خاف نوى انق لق ي ته الذي اخعى نفس أيضا و  866اخادة  م  الثالثة الفقرة تضم
 ذا القجه نوى اخقدنة اخذكرا  ن  اإجابة اخوزمةب    احكمة نوىأ نصت نفس القانق  خا م 

قع الفرنية اخاارل ضم نويها يتعن إيدانا اانقنيا كموالفصل  لومقضقع أمامها اخبداة والد  يها 

ع  أوا يه يبث واحد  ".اخقضقع  ذلك بعد م الد
يبة اإجرامية.   ر ال صق: القرابة والرك  اخادي، بل ا بد م  تقا  وا يكفي لقيام جرمة اتل ا

وي  يةثالثا: الركن المع  اإجرامية( )ال
اري القصد    اصر العوم ق – نام بقجه – اج  قيق إرادة أو اإجرامي بالاوقك القيام مع اجرمة بع

تيجة اق  اختمثوة اإجرامية، ال  .3الروح إز
اء    ر ذلك نوى وب اري  القصد يتق  اجا نوم يها صبال ي ايالة  اخقصقد القتل جرمة اج
اصر ميع نوى ها تتكق  ال الع صق: اتل جرمة م  تام، نوم نوى القاتل يكق  أ  يجب .4اانقنا ا
ق الذي بأ  ، أو كأبيه م  أصقله أصل ق اتوه، او: أو روحه سيز قا جد ص و  م  258دة اخا ل

ا كل تكق  أ  معى اجزارري. العققبا  اانق   متميزتنو  حتنواض القرابة ورابطة اجرمية، لقاارع م
 .القتل جرمة  شرونه ابل اختهم لدى

                                                           

سرة نظام نوى لقااعة اجرارم سعد، العزيز نبد -1  .33ص  الاابق، اخرجع، ا
مر رام  - 2    اجزارية واخعد: واختمم.اختضم  اانق  اإجراءا 3/5/4355اخؤرخ   466-55ا
 العققبا  اانق  شرح بكر، اخهيم  نبد نظر،، أ135ص ،اخرجع الاابق القصد، اختعدية اجرمة نظرية ثرو ، جا: نظر،أ -3

رة، الكتب، دار اخاص، القام  .617ص ،1977 القا
  78ص الاابق، اخرجع القهقجي، القادر نبد نوي -4
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ر مع ذلك تعمد اد القاتل  كا إذا ،اخلالفة ومفهقم    ية تق الشلص  أ ب يعوم أ  دو  اإجرامية، ال
اتل  جرمة اتشكل ذ القتل جرمة إ   .ا...جد أو أمه أو كقالد أصقله أحد ق اتوه اخراد

صق:،  .1ةالعققب تشديد ذلك نوى يرتب ا بالتاو  نادية، اتل جرمة تعتر مااو  ا
 تشدد، كأ  ا العققبة إ  غوط، أو خطأ نتيجة بذلك ايعوم القاتل كا  إذا أنه قسب ما وانطااا   

ق أ  ذلك دبع ويتبن بالفعل، مبقتوه يقق اتوه، بقصد الظام  شلصا اجا يهاجم ، اخقتق:   أبق
ه .العققبة يه اتشدد أيضا ايالة ذ  العقاب إ  اق اصد إذا لك  ادساخ والد وصقب روح إز
 جرمتن امأم الصقرة نكق  ذ في آخر، شلصا واتوت أخطأ الرصاص لك  الرصاص، وأطوق ق

ابةخ  نمدية اتل ما، جرمة توفتن  ،2والد اتل  جرمة والشروع ،تق م الرصاصة أصابته بال
 إندام  القانق  اجزارري. إلىا لتصل العققبة حقه  تشدد

خر    صق:  و ا اصر الاابقة  حق اجن نويه، اامت جرمة اتل ا ر  الع مك  القق: أنه اذا تقا
ذ ايالة لتصل إ اإندام  القانق  اجزارري حاب اخادة  م   654/6ووجب تشديد العققبة  

نذار اخلففة لعققبة القتل العمدي  القانق  .اانق  العققبا  اجزارري    وا ياتفيد اجا م  ا
ذاماأكدهاخادة صق:، و ا صراحةنوى 282 حالة اتل ا  اتلا استفادة ندم م  اانق  العققباتبتأكيد

صق: ذا3العققبة ف اانق نذر أي م  ا عا: نوى . و  لوماؤولية اخانعةو  اخررة خاف ا
ق ُ اع القانق ، به أوأذ  أمر ما ،اج صق: ااتل نوى تطبق إها الشرنيأ الد  .4ا

اك نققبة أخرى     لشريعةا إنتد  ها وإ جانب العققبة اخشددة اخفروضة نوى ااتل أصوه 
ها وم  اإسامية، الباد  القضعية الققانن بعض وأارها اإسامية س اانق  بي  اخادة  اجزارري رةا

ي ،5هم 135 عهو   الركة، حقه م  لشلصا حرما   تتمثل مباشرة غر مالية نققبة و  م  م

                                                           

سرة نظام نوى القااعة ارماجر  سعد، العزيز نبد -1  .37 ص لاابق، ا اخرجع ا
 .666نبد القاحد العومي، اخرجع الاابق، ص  -2
 ".أصقله أحد أو أمه أو أبا اتل خ  إطااا انذر "العققبا  اانق  م   282اخادة نصت-3
  30ص ، 2006ة، اجزارر،قمدار  ،اخاص، الطبعة اخاماة اجزاري القانق   مذكرا  يان، شيخ ب  أنظر، -4
حقا: الشلصية م  6ة القانق  اخصري  اخادة م  الققانن العربية ال حرمت ااتل اخقرث م  حقه  الرك -5 ، والقانق  اانق  ا

حقا: الشلصية. 33 اخادة أ. والقانق  التقناي 888 ُاخادة اخغر  وة ا  م  
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ابة  .1وندوانا نمدا مقرثه اتل اد الشلص ذا أ  ثبت كوما اخراث، م  نصيبه أخذ وكذلك بال
 .2اتل اخقصي إذالومقصى له 

،.. أمه أو جد أو والد اختهم اتل إذا وبذلك    اهم، عدب يرثهم م  ا ا نمد القتل وكا  و  يانا
انا وا خطأ ن  وليس فس، ن  د صقص اخشددة اخ العققبة نوى زيادة يعااب اختهم ذا إ  ال

ع بعققبة نويها بقانق  العققبا ، كثر رضا، أو شريكا كا  سقاء اخراث م  اخ  يعتر   ذلكم وا
ع .بعد يقلد م كأنه ايا  تصدر أ  مك  ا اخراث،  حقه م  القاتل اختهم وم  اجهة أو كمة اج

اظرة القضارية اانق    صن وجقد ناحية، ولعدم م  اختصاصها لعدم يعقد وذلك القتل، جرمة  ال
ع العققبا  يعااب ق أخرى. وذلك   ايرما  م  ال ناحية م  تكميوية كعققبة اخراث م  باخ ركة 

ا إ القارث  اد شأ مجرد ثبق  جرمة القتل وإس ه ها، ومك  اختهم م ادانتحرما  شرني واانق ي
كم صادر ن  اجها  القضارية اخدنية  قط إ تأكيد  ا يققم ذوي واع نزاع  ذلك، و إذاتاج 

ادا إ  رما  القارث القاتل م  اخراث است سرة يقضي  اخصوحة باستصدار حكم ن  ااضي شؤو  ا
هاري.  حكم اإدانة اجزاري ال

در اإشارة    صق: اتل ا أ  جرمة و  مة يعقداجر   الشلصية الظروف م  ق مشدد كظرف ا
 نوة تشديد ي ايالة ذ  تعتر ال القتل، جرمة  نويه واجن اجا بن تربط ال العااة إ

ها سابقا، ادث ال العااة توك تربطه الذي إا باإندام يعااب ا م وم اجزاء.  أو العققبة  أما ن
صق: اتل جرمة  -اختهم مع اخشاركق  أو اخاامق   ةناا أي نويه اجن مع تربطهم ا الذي  –ا

 .3العققبة نويهم اتشدد ارابة،
 الفرع الثاني

 جرائم اإعتداء على سامة الجسم )اايذاء(
عا بتجرم يياة،ا  حقه مي كما جامه، سامة  اإناا  حق القانق  مي     اجرح  :أ

عل غر بصقرة أو نمدا ارتكبت سقاء والضرب باامة  آخر يضر نمدية. كما جرم اخشرع اجزارري 

                                                           

صل القاتل لفرننشر إ أ  ليس الفرع الق - 1 قط، بل ح ا رم م  مراثه  صوه م   رم م  اخراث كل وبصفة نام هاتل  ة 
 ااتل خقرثه نمدا وندوانا.

سرة    ا ياتحق القصية م  اتل اخقصي نمدا . 433اخادة  - 2  م  اانق  ا
 . 666نبد القاحد العومي، اخرجع الاابق، ص  -3



262 

 

ي جرمة صقص نويها  اخادة اجاد و م  اانق  العققبا ،  6061 انطاء اخقاد الضارة العمدي اخ
تيجة، وشدد العقق  يها العققبة حاب جاامة ال  605ادة بة أكثر نوى توك اجرمة  اخوال شدد 

صق: أو الفروع أو أحد الزوجن أو م  يرث اجن نويه أو  إذام  نفس القانق   ارتكب اجرمة أحد ا
ا  د دراست ذ اجرمة ن ا أركا   شلاص الذي  هم سوطة نويه أو م  يتقلق  رنايته. واد سبق وأ  بي ا

ا أثر العااة الزوجية  تشدي يل إ ما درس عا لوتكرار  د نققبة انطاء مقاد ضارة نمدي، لذلك وم
ثر  تشديد  2سابقا صق: والفروع نفس ا بانتبار أ  اخشرع جعل لوعااة الزوجية والعااة بن ا

 العققبة. 
ص إطارو      او: جرمة الضرب واجرح القااع بن ا ت : ق جرارم اانتداء نوى سامة اجاد س

رنه تشكل ظرف مشدد  اجرمة سقاء واعت م   صل و والفروع، نوى انتبار أ  توك القرابة بن ا
صل نوى الفرع أو العكس.  ا

 وى اجامن التأثر أو الضغط شأنه م  مااسا باجام مااس  أي أنه  نوى الضرب ويعرف ذا     
ه جزء أو كوه ق م  مباشر ن دو  الضرب يتحقق واد وتة،متفا بدرجا  بالع نادة يتم سوقك و
ع أو رض أو صفع أو ضغط أنه   كل أو .3اجام  نوى  ترك سقاء اجن نويه ام احتكاك أو د
لة أمية وا يرك م أم أثرا به  .4اخاتعموة  ل

 ةرا  مومقستغ إ يؤدي أ  شأنه م  نويه اجن ام مادي مااس أنه   كل نوى يعرف اجرح أما
ناجة توك مزق  ذا يتمثل واد أناجته   ها أورام،ن يتابب إناكابا  دمقية حدوث أو ا

 إ تاجاد  أمراضا تعد داخوية أم خارجية سقاء اجام أناجة  مزاا  دث مادامت واجروح
ة  أي وأ الداخويةأو  اخارجية اجام أناجة بإصابة اجرح وص م  اك أ  ذلك إ ناج .إضا

 لا واإصابا  الداخوية اجود ت كالكدما  صحيحا اجود بقي ولق ح أنضاره م  نضق

                                                           

مر  - 1  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3 اخؤرخ  465-55ا
طروحة سابقا، ص -2 ا. 03 أنظر ا  وما بعد
شلاص نوى اانتداء جرارم اخاص، القام العققبا ، اانق  سامة، مأمق أنظر  -3 مقا:، ا ة رة،القا العر الفكر دار وا  س

 .446ص، 1983
شلاص نوى اانتداء جرارم نبيد، رؤوف -4 مقا:، ا   112ص الاابق، اخرجع وا
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ها يكش شعة، الطبية بالقسارل ن شأ اد اجرح إ  ونويه كا  ملتو تحققاد ي الضرب كما ن  ي
 .1اإناا  جام الاامة انتهاك يعد الذي اإيذاء، أنقاع
  تعرض تتمثل نادية غر أو نادية ايروق ذ كانت سقاء وح،اجر  وص ضم  ايروق وتدخل   

اري، لوهی تعرضه أو شديدة يرارة اجام  كأشعة أكس، حاراة شعة تعرضه أو كهرباري لتيار أو ب
 .2ماتقيا  أربع ولوحروق

او: يوي مايو    ت م س صق: والفروع، اجاما اإيذاء صقر أ  الضرب  ةاختمثو القااعة بن ا
رجل كانت وسيوة بأي ،التعديو  واجرح يدي أو كا ا  أو ا س  ةكقطع كانت وسيوة أية أو ا
جر، أو خشبية أو حديدية تارج خطقرةو  اجرارم ذ انتشار نظرا خ ه اخرتبة ال  جام اإناا  نوى ان
فاية، وحالته  إ اياا  ضبع  تصل اد خطرة روح إصابته أو جامه أنضاء أحد كبر ال
ة إصابته  .3ماتدمة بعا

ا نوى    قا: كل جرمة لقحد ت صق: أو العكس، وس وجرمة الضرب واجرح اد تقع م  الفروع نوى ا
حق ااي   ال

 أوا: جريمة ضرب أو جرح اأصول
صق:  اخادة       4م  اانق  العققبا  650نص اخشرع اجزارري نوى تشديد نققبة ضرب أو جرح ا

عااب كما الشرنين ي أصقله م  غرما أو الشرنين بقالديه ضربا أو جرحا أحدث م    كلكما يوي  
 يوي 
قا  نشر إ مس م  اخؤات بايبس  - شأ م إذا س جز  ن أو مرض أي الضرب أو اجرح ن  ي
قع م  العمل ن  كوي  .651 اخادة  القارد ال

اصى بايد  - قا  نشر إ سم م  اخؤات لوحبس ا  تزيد دةخ العمل ن  كوي نجز نشأ إذا س
 .يقما نشرة ماة ن 

                                                           

 .433-433، ص الاابق شهاب، اخرجع باسم -1
 . 80ص  ،اخرجع الاابق الدي ، نصر مروك أنظر التفصيل م  خزيد  -2
 .30-35ص  الاابق، اخرجع ،صقر نبيل -3
مر  - 4  تمم.اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واخ 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55ا
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قا  نشر م  اخؤات بايبس- ة نشري  إ س أحد  رب أو قد الضرب أو اجرح ن  نشأ إذا س
نضاء ن إحدى بصر قد أو استعماله م  ايرما  أو ا ة أية أو العي  .أخرى ماتدمة نا

اة إ نمدا اخرتكب الضرب أو اجرح دىأ إذا اخؤبد بالاج  -  إحداثها. اصد بدو  الق
 :العققبة تكق  ترصد أو إصرار سبق وجد وإذا
اصى ايد- قا  نشر إ مس م  اخؤات لوحبس ا صقص ايالة  س و  نويها اخ  .الفقرة ا

قا  نشر م  اخؤات الاج  - ة نشري  إ س   ن كوي نجز بالضر  أو اجرح ن  نشأ إذا س
 .يقما نشرة ماة نوى تزيد خدة العمل

صقص اياا   اخؤبد الاج  -   .656 اخادة  نويها اخ
 اجرح أو الضرب أ  يعتر ،اانق  العققبا  م  267 اخادة نص خا: م  اجزارري اخشرع أ  يتبن   

صق: أو القالدي  نوى القااع  أو لعملا ن  نجز أي نويه تبير  م ولق ح بايطا كا  مهما ا
حة قا  10 إ 05 م  ايبس ي مشددة نققبة ذا  مرض ج و لفقرة  س نققبة  تشدد م .ا

ا .يقما 15 ن  تزيد خدة العمل ن  نجز الضرب ن  نتج إذا ايبس  الرابعةو  الثالثة الفقرتن  وانتر
عا: اية اياصوة ا ة 67 إ قا س 10 م  متد نققبة وخصهاب ج ة الضرب ن أ نش إذا س  نا

اة. ثتحد إذا الرصد أو سبق اإصرار اجرحب أو الضرب اار  إذا العقاب يتشدد ماتدمة، كما  الق
صق:      اخادة د اخشرع اخغر  ،وم  التشريعا  العربية ال شدد  نققبة جرح أو ضرب ا

م  اجوة التقناية. أما اخشرع  643و 643 تني  اخاداري، واخشرع التقنام  القانق  اج 171
رارم اإنتداء تشديد العقاب نوى م  يققم باإنتداء نوى  ،اخصري ا يقجد ضم  نصقصه اخاصة 
 أصقله. 

ر       ولكي تشدد العققبة  حق الفرع الذي يعتدي نوى أصوه بالضرب واجرح ا بد أ  تتقا
اصر اآ  تية اجرمة الع

 أ_ القرابة اأسرية:
ب  650يتضح م  خا: نص اخادة     حد يكق  اجن نويه أأ  م  اانق  العققبا  اجزارري أنه 

ا شرنيا لومجن نويه. وبذلك ا  والدي اجا أو غرما م  أصقله الشرنين، أي أ  يكق  اجا اب
ذ اجرمة  حق الربيب أو الكفيل أو اب  م ق    الزنا أو م  زواج باطل، وإما يتعن أ  يكتققم 

اب شرنيا م  اا ب وإ  نا دو  انقطاع.ال  ب  إ ا
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و    اب شرط وإذا   وم أركا  اجرمة، اختا: إ سيؤدي إنه نويه، واجن اجا بن الشرني ال
ا الشرنين، القالدي  ضد جرح وأ الضرب جرمة ايام مك  ا نثمة  نوى اابتهمتابعته ومع مك  وامم

 .1م  اانق  العققبا   264اخادة أساس
د أ  اخشرع    اري  حن   مقجب اخادة لاالك الشرنين القالدي  جانب إ أضاف اد اخغر اج

اري ال م  404  أو رحاأو ج ضربا نمدا ارتكب م  كل يوي   يعااب ما نوى نصت القانق  اج
وه ضد أو أصقله أحد ضد اإيذاء أو لعا م  خرآ نقع أي  زوجه كما يوي... . أوضد كا
ب إليه    يما ذ ق اخشرع اخغر  ل، بانتبار أ  العااة بن ا و  نقا ة الكا ل م  حيث اضا لكا

ه، وم  غر اخعقق: أا تشدد نققبة  ي نااة أب باب وه بواخكفق:  ما م  ضرب أو جرح نمدا كا ي
حاا  باإساء، تشدد نقق  ذا الفعل يكق  اد اابل ا بة ااب  الشرني، بل بالعكس اخكفق: بارتكابه 

 .ما ياتقجب تشديد العققبة  حقه
ابة اب  الزنا الذي يتعدى بالضرب أو اجرح       حا  كذلك تشديد العققبة ح بال كما أنه م  ا

قصد اخشرع م  وراء تشديد  صنوى والديه الطبيعين،  ق ماية القرابة بن ا ا  ل والفرع، العققبة 
ذ اجرمة، إا  ذ اجرمة م  طرف اب  الزنا نوى أمه مثا ا محي بشانة  كا  اخشرع   ذاإارتكاب 
اتج ن  الزنا  ها ال ا يشدد م  نققبة اب م نوى جرمة الزنا  ى نويها تعد إذااو: أ  يعااب ا

 بالضرب؟
ابة لإب  م  زواج باطل، ذلك أ  العااة ال تربط بن ذلك اإب  وأبقيه ونفس الشيء     يقا: بال

حد والديه.  ا تتغر ببطا  الزواج، بالتا يتقجب مايتها بتشديد العققبة  حالة ضرب ذلك اإب  
 ب_ الركن المادي: 

ر ضرورة اجرمة هذ اخادي الرك  يتطوب اصر ثاثة تق تيجة وقكالا  تمثلت أساسية ن  اإجرامي وال
 الاببية  والرابطة اإجرامية

ص الاوقك اإجرامي     امةس طا: بالع انتداء صدر ما كل تققم اإيذاء إ  جرمة ،يما 
ه به جام اإناا  وأحدث   ختمثلا مادي بعمل القيام دو  اجرمة ذ تأسيس ايتصقر ضرر. وم

 .واإيذاء والع واجرح الضرب

                                                           

سرة، اخرجع نظام نوى القااعة سعد، اجرارم العزيز نبد-1  .35الاابق، ص ا
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د  القانق  تعريفا لوضرب أو اجرح، لك  بالرجقع إ كتب    الشراح  معظم  أ د القانق  وا 
ناجة نوى ياوط الذي الضغط ق الضرب أ  نوى متفقق  را أثرا ترك سقاء ا دارما  وأ مؤاتا ظا
 أناجة اجام مزيق ق رحج أنا حن  .ا...الزراة أو اانتفاخ أو كاامرار اإناا ، جاد نوى

ية، أو اخارجية ظر بغض الباط ذلك،  أو بغر ابعص أو جر أو بوكمة سقاء اخاتعموة القسيوة ن  ال
 رح،اج  إحداث اخاتعموة بالقسيوة نرة وا .1دمقي نزي حصق: ذلك ن  يرتب أ  يشرط وا
انه ح أو أسهر  أو يد ابضة أو كاااه جامه أنضاء اجا ياتلدم قد  تعد أ  ابةغر  ا إذُ أس

ا  س ا بذلك، تققم اد أها مادامت ااتوة أسوحة ا  .ا...2وسارل اجرحأ م  وسيوة بانتبار
 تتجوى  ةواحد نتيجتهما مادامت واجرح الضرب بن رق ا أنه نظريا ناحظ تقدم ما وانطااا   

قع ذ إ  ولذلك ،3اإناا  جاد سامة انتهاك  اوجه اج إذا إا يتصقر حدوثها ا اجرارم م  ال
تيجة ايدايياة، نوى ايزا: الذي اإناا  جام إ جرمته  .اييقا  كب ضدترت أ  امك  هي وبال
تو نققبة     تيجة  تو باختاف صقر اإيذاء وحاب توك ال هي  تيجة اإجرامية  ابة لو أما بال

ي العجز الكوي ن  ا الفرع الذي يتابب  تيجة  قد تكق  ال عمل خدة تزيد لضرب أو جرح أصوه، 
قد بصر   /ن  ماة نشر يقما نضاء أو ايرما  م  استعماله أو  قد أو بر أحد ا كما اد تتمثل  

ن أو أية نامة ماتدمة اخرىال إحدى اة دو  اصد إحداثها.و .عي تيجة إ حد الق  كما اد تصل ال
 الضرب أو جرحا عل اجا يبدأ قد القااع، حيث م  جرارم الضرب أو اجرح  متصقر شروعوال   
فيذ ايتم م ا يشهر كم  يه، إرادته دخل ا بابب اجرمة ت  يأي ثالث رمهغ به ليجرح سكي

ه ويأخذ  .4ا...م
عل  نب سببية رابطة تثبت م  اانق  العققبا  اجزارري ا بد أ  650ولتطبيق أحكام اخادة    

العااة  ذ وتعتر واجرح، الضرب أثر حدوث وبن التعدي أو اجا أحدثه الذي واجرح الضرب
ة، إحداث  اجا عل مع أخرى نقامل سامت ولق ح اارمة ة م العقامل ذ مادامت العا ألق

 لأمقر. العادي اجرى حاب ومتقاعة،
 

                                                           

سرة، اخرجع نظام نوى القااعة سعد، اجرارم العزيز نبد - 1  .33، صالاابق ا
2 - Robert M. Jarvis Michale. L. Closen. Donald. H. J. Hermann and Arthurs. S. Leonard,=  
AIDS, law in nutshell USA, 1991. p184. 

 .683الاابق، ص ماخم، اخرجع رضا - 3
 .687-663 الاابق، ص القهقجي، اخرجع القادر نبد نوي -4



267 

 

وي:  ج_ الركن المع
خر  ضرب أو جرحيشرط  جرمة     ذا ا اري، أي نوم  ر لدى اجا القصد اج صق: أ  يتقا ا

ب أ  تتجه  ق أحد أصقله الشرنين. كما  اصر اجرمة ما  ذلك نومه بأ  اجن نويه  ميع ن
، وذلك سقاء انصرت ارادته إ احد تو صقر عل الضرب أو اجرح   ث نجز ن  اإرادته إ 

ة ماتدمة، أو أ  يكق  اد تقاع بالفعل امكا  تيجة لفعوه. العمل أو نا  أو احتما: حدوثها ك
أو  أم يكق  ويهن اخعتدى بأ  ونومه ،اجرح أو الضرب عل ااراف الفرع تعمد رد إ  وبالتا   
ر كاف اجا جدا  أو أجداد أحد أو أب قي الرك  لتق صق:نو الفروع انتداءجرمة  لقيام اخع  .1ى ا

 ثانيا: جريمة ضرب أو جرح الفروع
عا: ميع اجزارري اخشرع جرم     الطبيعية ظاروبالق  جاد الطفل، مس باامة أ  شأها م  ال ا

 عل كل نوى تعااب ال 2اانق  العققبا  م   269اخادة نص خا: م  ذلك ويتجوى نضاره،
طقي نوى عأ أوضرب جرح ي اية أو الطعام وم  جهةاخق  التعدي أو الع م  أنما: نمل أي أو الع
ة.  16 يتجاوز ا ضد ااصر ارية خاصة لوطفل  س وبذلك يكق  اخشرع اجزارري اد أار ماية ج

ل رة انتبار خاصة ب حالة اانتداء نويه بالضرب واجرح، وجعل صفة الطفل اجن نويه  عد تفاام ظا
حاب احصاريا  الع ضد الطفل  اجزارر خا: الثاثي .3لطفل وسط اجتمعالع ضد ا

ة  و: م  س هم  4634م تاجيل  6746ا تو أنقاع الع ضد الطفل، م  بي ضحية م  
اي ب  065 حالة، وسقء اخعاموة  806م  الع اجادي الذي يأي  اخقدمة، يويه الع اج
اة  67ضحية وااختطاف  461ب   .ضحايا 5ضحية والضرب واجرح اخفضي لووق
كما أ  مررا  تشديد العقاب  حالة اانتداء بالضرب أواجرح نوى الطفل تتجاد  ضعفه    

جامانيا ما ياهل خ  تاق: له نفاه اانتداء نويه بالضرب أو اجرح، لذا رأ  التشريعا  ال ارر  
 نتداء نوى الطفل بالضرب أو اجرح يعاد: الققة اجامانية التشديد العقاب ردنا خ  يرغب  اا

اع ن  نفاه ومقاومة اجا  . 4يكق  نويها البالغ  الد
                                                           

سرة، اخرجع نظام نوى القااعة سعد، اجرارم العزيز نبد- 1  . 33الاابق، ص ا
مر  - 2  واختمم.اختضم  اانق  العققبا  واخعد:  4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55ا
شقر نوى الرابط ااي   - 3 ذ اخاؤولية أيضا، م  أنظر، القانق  آلية يماية الطفل واجتمع غر معفى م  

http://www.el-hourria.com/index.php/societe/item/39341 
ارية لوطفل اجن نويه، أكادمية ناي العربية لوعوقم اأنظر،  - 4 و مقد أمد طه، ايماية اج ية، الطبعة ا ، 4333، الرياض، م

 .30ص 
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مر خطقرة     ة  إذاويزداد ا ؤاء م  الرأ قد تتجرد اوقب  واع اانتداء اجادي م  طرف اآباء، 
وها الفظاظة اخؤدية إ الع والقا عكس سوالرمة لتحل  وبا نوى قة  اخعاموة ضد أطفاهم، ما ي

قح.    الطفل ويؤثر نوى سوقكياته إ ايد الذي يصل به إ اج
خل ذا واع اانتداء نويه م  أحد أصقله، تدإ نعكاسا  الاوبية نوى الطفل خصقصاونظرا هذ اا   

سرية  ظر إ توك القرابة ا قد  606 اخادة اخشرع اجزارري وشدد العققبة بال م  اانق  العققبا . 
ه اتتجاوز ااصرا نمدا ضرب أو جرح م  كلاانق  نوى أ      ذا  م   653نصت اخادة   س

ع أو نشر، الاادسة ه م اية أو الطعام نمدا ن  رتكبا أو لوضرر، يعرض صحته الذي ايد إ الع
... .   حن  اإيذاء اند يما التعدي، أو الع أنما: م  آخر نمل أي نمدا ضد اخفي

اة كا  نوى ما يوي   إذا 606نصت اخادة  صق: م  أوغرما الشرنين القالدي  م أحد اج  ا
 يوي... . اكم نقاهم يكق  رنايته أو يتق الطفل نوى اوطة : آخر شلص أي أو الشرنين

عا: الضرب واجرح القااع    ة، وشدد46ضد طفل م يتجاوز  واد جرم اخشرع اخغر أيضا أ نققبة  س
اري  144و 173 فصونحد أصق: اجن نويه وذلك  الأارتكبها  إذاتوك اجرمة  م  القانق  اج

ارية اخقررة لوشلص البالغ دو  تفراة 1اخغر فس ايماية اج يلضع الطفل ل . أما  التشريع اخصري 
انق  العققبا  نوى جرارم اإنتداء أو اجرح أيا كانت صفة م  ا 617إ  683اذ تطبق اخقاد م  

 .2اجن نويه بالغا أو راشدا ومهما كانت صوة القرابة ال تربطه باجا
صق: لوفروع ا بد أ  تكتمل أركاها  جرمة ضربولكي تققم       أو جرح ا
 المادي: _ الركن4

ع أو الضرب أو اجرح  ويتمثل الرك  اخادي    اية أو الطعام م  اخ  ذي يعرضايد ال إ نمدا الع
اإيذاء كحبس  الع أو أنما: م  آخر نمل أي نمدا ضد يرتكب أ  أو ،3لولطر الطفل سامة

                                                           

اري اخغر نوى ما   408جاء  الفصل  -1 ة م  بايبس يعاابي   يوم  القانق  اج قا  ثاث إ س  أو جرح م  كل س
اية، أو التغذية م  حرمانه تعمد أو نمر م  نشرة اخاماة دو  طفا نمدا ضرب  ضد نمدا ارتكب أو بصحته، يضر حرمانا الع
 مرتكب كا  إذاجاء نصها كاآي     القانق  نفسم   411 اخادة . أما اخفي اإيذاء أو الع م  آخر نقع أي الطفل ذا

 ... .آيا التفصيل نوى عققبته برنايته مكوفا أو نويه سوطة له شلصا أو نويه اجن الطفل أصق:د أح اجرمة
 .35ع الاابق، ص مقد أمد طه، اخرجأنظر،  - 2
ع نبارة -3 ياولق  تشرم  اانق  العققبا  اجزارري  269 اخادة نص  القاردة وايرما  اخ شلاص م  ق اجا بأ  ضم ، ا

عا: صويحة، ونزاري أنظر،ل. الطف حاجيا  توبية واجب القانق  نويهم يفرض الذي   القانق   ةاجادي بالاامة اخاسة ا
 39 .ص ،2001 اجزارر، جامعة ايققق، معهد ماجاتر، رسالة جزارري،ا
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. وبذلك يكق  اخشرع اجزارري اد وسع طقة معزولة لقحد عا: داررة م  الطفل  م  م  شأها لا ا
ته وذلك الطفل، إيذاء  اإيذاء استثى أنه إا التعدي  أو الع أنما: م  نمل  أي بارةلع بإضا

ق اء  ذا ااستث ، ولعل ما اصد اخشرع م  وراء   الطفل حياة ايعرض الذي الفعل ذلك اخفي
، لذ بالتأديب يامى ما مارسة ككل  أو اجتمع العاروة كحق لولطر وصحته  با  لكاجاما

ظر إنادة الضروري م  طفا: تربية مفهقم  ال اء ا ق:أ شأها م  ال التجاوزا  نوى ب  مق دو    
ارل واالطف  .1شلصيته زد
عل الضرب واجرح  اخادة     م  اانق  العققبا   653وما ياحظ أ  اخشرع اجزارري م يقتصر نوى 

ع م  الطعام أو الع عا: اايذاء ضد الطفل لتشمل ح اخ عرض اية نمدا لوحد الذي ياما وسع م  أ
ذ اجرمة يقع  سامة الطفل لولطر أو نما: م  أنما: الع أو التعدي، أي أ  الرك  اخادي  

ا بالاوقك اعأو  –عل أيب تتحقق إ  اجرمة ،بالتاو  .الاو بالاوقك اد يقع كما اإ  – امت

 اءاإيذ يكق  أ  شريطة جرحا، أو إيذاء وأ ضربا كا  سقاء اجام باامة اخااس شأنه م  يكق 
تة. ماألة ها، اخقضقع لقاضي جاامته مدى تقدير ويرك جايما.  مقضقنية 

اء تطعيم اآباء نوى يجب    ب هم ا صي مراض م  القااية بالطعقم و أي   قز ا، و اخعدية ا
ة اياا  م  حالة ظة أو موقنة مقاد إضا ة أو زيادة أي أو حا طف أغذية إ إضا  ا:وماتحضرا  ا

 ندم ذلك إ بالصحة. أض الضارة اخقاد م  وخالية نظيفة أونيتهم تكق  أ  ب بل والرضع،
عا: م  عل بأي القيام  ضم  يدخل الذي اخفي اإيذاء ندا ما الطفل، ضد والتعدي الع أ
ذ هم، كبرا ضررا يشكل والأطفا:  اآباء تأديب  يدخل نه، اواانقن شرنا به مامقح التأديب او
صق: والفروع كابب  .2اإباحة أسباب سمإ ت ا لوعااة بن ا د دراست قضحه احقا ن ق ما س و
 اباحة.

 ااعتداء(: )محل_ الركن المفترض 6
شلاص اإناا  إيذاء جرارم  اانتداء يصيب      نهكيا  اإناا  وجام جامه، سامة  ايي ا

هض الذي اخادي  اخاتقىب ااحتفاظ  جامه سامة  اإناا  حق ويتمثل ،ايياة بقظار ي

                                                           

دارية، وة العوقم القانقنية واإ اجادي، الطابع ذا  الايئة اخعاما  ضد لوطفل القانقنية ايماية كحوقلة، مد أنظر، -1
 .5ص ،العدد الثا ،2004

صقري اخروك،  -2  .61 ، صاخرجع الاابقأنظر، م
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وص اجادي والتكامل الصحي م م  ايق صاحب و مر صقر كل  ا  إسباغ ويهيرتب ن الذي ا
عا: نوى اجرمية الصفة  .1سامته  اإناا  حق تطق: ال ا
ل    ه يتجاوز م الذي الطفل جامق  ا اانتداء و ة 16 س م  اانق   653باخادة  حس س

ا ،2العققبا  اجزارري   16الا  ب ذا ديد إ اجزارري باخشرع أدى الذي مالابب ندري ولا
ة ة 18 ب الطفل س  حدد  ال الطفل حققق اتفااية باانتبار أخذنا إذا خاصة س وال  كاموة س

وبعدما . 43/46/4336اخؤرخ   36/154رام  الرراسي اخرسقم مقجبااجزارر  نويه صادات
ماية الطفل، حدد اخقصقد بالطفل  6746يقليق  46اخؤرخ   46-46صدر اانق  رام  واختعوق 

ه بالثانية  اخادة  ذا القانق  ما يأي م  ققها   يقصد  مفهقم 
ة نشرة ُ  ة كاموة... . أ س43الطفل  كل شلص م يبوغ الثام

نققبة اجا الذي يعتدي نوى ، وال شدد  3العققبا  اجزارريم  اانق   606ولتطبيق اخادة    
عا:  45الطفل الذي م يتجاوز  ة م  نمر بفعل م  ا ق س سابقة الذكر، ا بد أ  يكق  اجا 

صق: الشرنين أو أي شلص آ أو  خر له سوطة نوى الطفلأحد القالدي  الشرنين أو غرما م  ا
صق: والفروع ظرف مشدد جرمة اايذاء  يتق رنايته. وبذلك يكق  اخشرع اد جعل م  العااة بن ا

ذ  45العمدي لوطفل الذي م يتجاوز  م خا:  ب أو ا ة، خاصة وأنه م  اخفروض نوى ا س
اية بالطفل والاهر نوى حا  تربيته ا اانتداء  دا اإيذاء نويه بالضرب أو اجرح ما نالفرة الع

 خفي الذي يدخل ضم  حق التأديب.ا
بقة ال 606ويظهر م  خا: اخادة     باجن  تربط اجا م  اانق  العققبا  أنه ا بد أ  تكق  ا

ا مك  تط  إذاأما  .نويه شرنية ه م  زنا أو م  زواج باطل  يق بكا  اجن نويه ربيب اخعتدي أو اب
 م  اانق  العققبا . 653اخادة  واما نطبقتوك اخادة، 

                                                           

 ايماية اجزارية لوطفل  القانق  اجزارري، مذكرة ماجاتر  ايققق، كوية ايققق والعوقم الاياسية، سم سقيقا ،أنظر، بوقا -1
 .53. ص 6747/6744جامعة ااصدي مرباح، وراوة، 

ة كالقانق  اخغر  46اك بعض التشريعا  حدد  س  القاصر  جرارم اايذاء العمدي ما ا يتجاوز  -2 م  144 ادةُاخس
اريأ.  القانق  اج
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بقي  الذي يعتدي بالضرب نوى     حد ا ابة  ونعتقد أنه ياتحا  مديد تشديد العققبة ح بال
ه م  زنا أو م  زواج باطل أو ح اخكفق:، ذلك أ   ي ماية ذلك اب ؤاء كذلك ماؤوليتهم 

ه ا   اإنتداء نويه. الطفل ورنايته لصغر س
وي:3  _ الركن المع

بيا ن  الطفل أو أحد أصقله الشرنين،  نوى القااعة العمد اإيذاء جرمة     الطفل سقاء كا  اجا أج
ر يها ياتوزم ال اجرارم م  ي اري القصد تقا قنيه العام اج   العام القصد مثلويت .اخاصو  ب

 الرك  ما يشتملبي لوطفل، اجادية اخااس بالاامة إ أي اجرمة، ارتكاب إ اجا إرادة انصراف
تيجة قيق اجا نية نوى نوى اخاص ويضاف  .1ر اياصلالضر  درجة حاب نوى اد تتباي  ال ال

صق: الشرنين، ا بد أ  يكق  اجا نوى نوم أ   إ ذلك أنه  جرمة اإيذاء القااعة م  أحد ا
ق ولد الشرني. وياتلوص العمد م  خا: ماباا  الفعل أو الظروف احيطة به، اجن نوي ه 

 .2وكذا الغاية أو اهدف الذي يرتضيه اخعتدي
تمعة ياتحق اجا  إذاونويه    ركا  الاابقة  ر  ا م كا  أحد القالدي  الشرنين أو غ  إذاتقا ر

صقص  صق: الشرنين العققبة اخشددة اخ حق  606نويها  اخادة م  ا م  اانق  العققبا  نوى ال
 اآي 
، روع م  ااصر ضد متعمدا جرحا أو ضربا القاارع شكوت إذاخ  ه يبوغ م اجا ة، نشرة ةست س  س

ع ه نمدا الطعام أوم اية ن د نمدا ض أو ارتكب إ ايد الذي يعرض صحته لوضرر، الطعام أوالع
صقص التعدي وأ العأنما: نمل آخر م   خادة ا  اخقررة بالعققبة يعااب 269 اخادة  نويها اخ

قا  وغرامة نشر إ ثاث م  ايبس  تتمثل ال العققبا ، اانق  م  270 م   يةمال س
ها ايققق م  بايرما  ايكم جقاز مع دج،477777دج إ 67777 صقص ن  14 اخادة  اخ

 .م  اانق  العققبا 

عا: ن  ترتب إذا - نجزا   أو ركةاي نوى القدرة قدا  أو مرضا الضحية، ضد اجا ها اام ال ا
قبة العق إ  الرصد، أو اإصرار بابق الفعل اار  إذا أو يقما، 15 م  أكثر خدة العمل ن  كويا
قا  إ مس م  اخؤات الاج  ي اخقررة  .نشرس

                                                           

ارية ونوم اإجرام، كوية  -1 ارية لوطفل  القانق  اجزارري، مذكر ماجاتر  العوقم اج أنظر، حاج نوي بدر الدي ، ايماية اج
 .63. ص 6773/6744ايققق، جامعة توماا ، 
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عا: كانت إذا - صل إ اقبةاخ والقاارع ا ، ا  الع أنقاع توو  واجرح بالضرب واختعوقة اجا
صقص واإيذاء، ها اخ ها نتج اد الفرع نوى القااعة اانق  العققبا ، م  269 اخادة  ن  أو قد ن

،...البصر قد أو استعماله م  ايرما  أو اجام أنضاء أحد بر ها نتج أو ا اة دو  ن  اصد الق
 .اخؤبد الاج  ي اخقررة العققبة إ  ،إحداثها

عا: أد  إذا - صق: ها اام ال ا اة الفروع إ ضد ا  دو  اصدب أو بقصد، حصوت سقاء الق
ها حصوت  اإندام. تكق  اخقررة العققبة إ  اخعتادة، العاجية الطرق نتيجة ولك

صق: والفروع أثرا بالغا  ت     ايياة  شديد العققبة  جرارم اإنتداء نوىإ  كا  لوعااة بن ا
إ  ها أثرا ا يقل أمية  تشديد العققبة  جرارم العرض.  ونوى اجام، 

 المطلب الثاني
 العاقة بين اأصول والفروع كظرف مشدد للعقوبة في جرائم العرض

كفو    تم ها الشارع  ق م  أمى ايققق ال ا ق واسع ودنمه ه نوى نطاإ  ايق  صيانة العرض 
ارية لصيانة نرض الطفل أاقى م  توك ال كفوها لصيانة  عالة اقية. واد كفل اخشرع ماية ج ماية 

تشرة بصق 1نرض البالغن طفا: م اي نوى ا رة اانتداء اج لعام رة تفقق اخيا:  ا، ذلك أ  ظا
طفا: استلدام .بأكومه اية الغريزة إشباع ا مر ليس اآخري  دىل اج ذ .اجديد با  بدأ أ  م
 الرجا: ادة م ن كانقا الذي  الكبار ايام كيفية ن  تقارير اك كانت البشرية، ايياة تدوي  اإناا 

حيا  بعض  كانقا وإ  ااء م  ا طفا: باستغا: ال  إرضاء وأ باسم الدي ، أو اختعة، أجل م  ا
م أو ،الاوطة نااا  م  نااة ستغا:ا اولة  أو مرضية، نزنا   يفوتق س أهم جرد انتقاد

 .العقاب م 
من دراسة واد أشار      طفا: ضد الع بشأ  6775 نام  اختحدة لأمم العام ا  ما إ ا
ظمة ذكرته ا  م  مويق  467تعرض م  العاخية الصحة م واد م  مويق  08و الب ة  دو  ا الثام
اي اعجم نشر اي الع أشكا: م  أخرى شكا: أو ااري ج ت تض ال وااستغا: اج م
جاديا. وما اتصاا الع  مرتك بأ  صرحت بالع اختعوقة الدراسة ذ أ  الفزع إ يدنق ًً
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اي ا  ضد اج سرة أنضاء م  مايكقنق  غالبا الب نمام أو الذكقر ُاإخقة ا خقا:أ، ويو أو ا  يهما
مها  أزواج الصدد ذا  سرة وأنضاء واآباء ا  . 1اإناث م  ا
رة بشأها     إ  البيانا  اختق رة  اجزارر  ذ الظا را يااسية ويوة بشكل نام نظاأما ن  حجم 

ذ ايقادث. ونشر إ أنه اد بوغت  دودية التبويغ ن  مثل  سرة، و رة  بعض اخقااع كا ذ الظا
ة حاا  ا اي خا: س فضت إ 066حقا  6775انتداء اج حالة  716 حالة،  حن ا

ها 6770  ل بايياء و 160، م تك العرض و 480عل  ريض ااصر نوى الفاق  471حالة 
ة إ اضي اختطاف لوقصر  71حالة زنا احارم و 46والدنارة و ل بايياء، باإضا عل  حاا  

 .رضمتبقنة هتك الع
طفا: إ     م ، واختعوقة بالع اخقجه ضد ا كما أشار  اإحصاريا  الصادرة ن  مصا ا

ة  4080تاجيل  طفا: خا: س اي ضد ا  107 نوى اخاتقى القطن، مقابل 6746انتداء ج
ية.   ذ الفئة  نفس اخدة الزم لعمدي، اكما م اانتداء نويهم بالضرب واجرح حالة سقء معاموة ضد 

ة سق ال   قع م  اانتداءا ،  نفس الا ذا ال حالة مقيدة لدى اخصا  8158حيث بوغ 
قد بوغت  طفا:،  اي ضد ا اا  القتل اخقرونة بااختطاف واانتداء اج يما يتعوق  ية. أما  م ا

اب ذا  6748و 6778حالة  الفرة اخمتدة بن  44 اية بوغ ندد  اخصادر. واد،  اجرارم اج
ريض ااصر نوى  تك نرض ااصر و طفا:، وال تعدد  بن الفعل اخلل بايياء و ال طالت ا

 .2مارسة الفاق والدنارة نابة كبرة تاتقجب دّق نااقس اخطر
طفا: بصقرة كبرة كا  ا بد م  تدخل اخشرع يماية     اي نوى ا رة اانتداء اج أمام انشار ظا

ذ ايماية 3ناا   صيانة نرضه بصفة نامة وماية نرض الطفل بصفة خاصةحق اإ ، وتقضيح 
قا لومعى  ما و العرض  الوغة يقصد به اجاد، بي ا أ  نقضح اخقصقد بالعرض.  يتطوب م
اي ا يعرضه إ لقم  اية معى االتزام الشلصي ممارسة سوقك ج يعى به الطهارة اج ااصطاحي 

 .4مانياجت
                                                           

قن - 1 اي لأطفا: واخرا حة ااستغا: اج ، م  اخؤمر العاخي خكا م 63إ 66، اليقنيا  .4، الرازيل، ص 6775 رنق
اي  -2 وة ايرية، م مل احتفاءأماية الطفل م  اانتداء اج  : قر نوى الرابط اآيشبه، 

http://el-hourria.com/index.php/societe/item/7129 
ة  81نصت اخادة  - 3 مم اختحدة يماية الطفل لا طفا: مايةة الدول نوى أنه   نوى 4333م  اتفااية ا  اإستغا: ضد ا

ا اي ا كواإنتها ي اج راط ذلك  ماة اج  ة .اإباحي اخقادة وإنتاج الدنار   اإ
 .443مقد أمد طه، اخرجع الاابق، ص  -4



274 

 

يلل هذ     ق مااس باجاد يقع مباشرة نويه  إ  اخااس بالعرض  قا هذا اخعى ااصطاحي  وو
ي الصفة  ها ميعا صفة مشركة  مع بي عا: ال تشكل انتهاكا لوعرض، إا أنه  الطهارة. وتتعدد ا

اية لوفعل ذا  مدلق: واسع تاتقنبه م ذ الصفة اج اية لوفعل، و عا: يع اخمار اج سا  وا
عا: اخمهدة  اي الكامل، كما ياتقنبه أيضا ا قيق اإشباع اج اية الطبيعية ال هدف إ  اج

اي  .1لاتصا: اج
ا: اانتداء نوى العرض، ذلك أها ا     ارية خاصة لأطفا:   وتقر التشريعا  القضعية ماية ج

اية إا  إ   .نوى ايرية الفردية لومجن نويه انطق  نوى انتداء إذارم ميع الصا  اج لذلك 
الطفل ا يعتد برضا نوى نكس البالغ  ابة لومجن نويه يوعب دورا  التجرم والعقاب،  الا  بال

ابة لوبالغ.  ه بال ابة لوطفل ن تو بال رارم العرض  يما يتعوق  عل نطاق التجرم  ذا ما   و
ذا نوى نكس    ارية ماية تقرر مالشريعة اإسامية وال  و طفا:، وذلك ا نرض لصيانة خاصة ج

اية الصا  ميع رم أها إ يرجع انتداد بالرضا  أد ودو  الزواج، ن  البعيدة الشرنية غر اج
ساس حجر ق والذي  .2القضعية التشريعا   اخاص التجرم  ا
ت مدلق: جرارم ا    لعرض  صقرة جرارم حاب اانق  العققبا  اجزارري كل م  جرمة ويدخل 

ريض القصر نوى الفاق وأنما:  تك العرض، وكذا جرمة  الفعل اخلل بايياء وجرم اإغتصاب و
مر  ، ويزداد ا ذ اجرارم يوعب س  الضحية دورا بالغا  تشديد العقاب نوى اجا في  الدنارة. 

عل العققبة أشد نظرا لقجقد كا  مر   إذاخطقرة  عا: أحد أصق: اجن نويه ما  تكب أحد توك ا
صق: بالفروع وال   بصدد دراستها، خاصة وأ  أغوب اإحصاريا   ي نااة ا ارابة أسرية أا و

اي نوى ا اارب.تشر إ أ  اإنتداء اج  طفا: يكق  غالبا م  طرف ا
ق أ   ما ناحظه  صدد دراسةو     صق: والفروع كظرف مشدد  جرارم العرض  العااة بن ا

ق اجن نويه، اذ صل والفرع  ق ا رمة بل م يكت اخشرع بإيراد نصقص جزارية لكل جاجا يكق  
ا مشددا لوعققبة اذ م  اخفروض أ  تكق  العااة نااة  جعل الرابطة ااسرية بن اجا والضحية ظر

                                                           

هضة العربية،  -1 يب حان، ايق  صيانة العرض  الشريعة ااسامية واانق  العققبا  اخصري، دار ال مقد  ، 4331أنظر 
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كر بقشارج القر وأواصر الدم   وخيانته لثقة   ،بة وتعاو  ذ اجرارم يكق  اد ت بارتكابه خثل 
يه أو اساءة لاوطة خقلت له  .1وضعت 

ا لتوك القرابة كظرف مشدد  كل م  جرمة الفعل اخلل بايياء     قضحه أكثر بدراست ذا ما س و
ااد اوجرمة ااغتصاب وكذا   .خاقالتحريض نوى الفاق و

 الفرع اأول
 جريمة الفعل المخل بالحياء

 إناا  ومقضقعا جام  نقرة يعتر ما نوى يقع عل أنه   كل نوى بايياء اخلل الفعل يعرف   
دش أكثر شلص أو مامع أو مرأى نوى وحشمة نفة  يعرف كما .2العام بايياء  الشعقر ناطفة و
 دابباآ إخاا يشكل م  شأنه أ  ويكق  آخر شلص جام نوى مارس عل أنه   كل نوى أيضا
 .3اخفاء    أو نانية ذلك كا  سقاء
او: اخشرع اجزارري جرمة الفعل اخلل بايياء    م   886إ  888م  خا: اخقاد م   4واد ت

د غر م  التشريعا5اانق  العققبا  خر مصطوح الفعل اخلل بايياء  ذا ا ما استلدم    ، وبي
قد نصت اخادة  د التشريع اخصري  تك العرض، وم  بن توك التشريعا   استلدمت مصطوح 

تك نرض إناا  بالققة أو التهديد أو شرع  ذلك  653 م  اانق  العققبا  نوى أنه    كل م  
ن... .  وكذلك اخشرع الفرناي  اخادة  شغا: الشااة م  ثاث إ سبع س م   884يعااب با

تك نرض إناا  أو شرع  ذلك وكا  نمر م  واعت نويه اجرمة ا انق  العققبا  بققله    كل م  
اه م يبوغ  فس  46أيا كا  ج قا  ويعااب ب ة كاموة تكق  العققبة ايبس م  مس إ نشرة س س

ة وكا  اجا م  أصق: اجن نويه والذي م ي 46العققبة م  يهتك نرض صغر م يبوغ  ه أذ  لس

                                                           

 .30سعد، اخرجع الاابق، ص نبد العزيز  - 1
 .44ص  نفس اخرجع،نبد العزيز سعد،  - 2
 .33اخرجع الاابق، ص  القجيز  القانق  اجزاري اخاص،أحا  بقسقيعة،  -3
ة  - 4 ل بايياء،  1766احصاريا  لودرك القطن اجزارري  كشفت  6775و 6777 الفرة اخمتدة بن س عل  ضحية 

ذ اجرم اي. أنظر، وتصدر   ان اانتداء اج خضر، ة باستعما: الع ضد القصر م  اج ث اإنتداء تزايد حقادالرك  ا
شقر بتاريخ  اي باجزارر، م  نوى اخقاع التا  65/73/6770اج
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م  اجوة  663 الفصلبالزواج... .  حن استلدم اخشرع التقناي مصطوح اانتداء بالفاحشة  
 .1اجزارية

تك العرض ن  الفعل اخلل بايياء حاب اخشرع اجزارري  ندة نقاط أمها     :وتتميز جرمة 

قط أما الفعل اخلل باييا- نثى  تك العرض تقع نوى ا  ىء يقع نوى ذكر و أنثأ  جرمة 

عا: - يشمل كل ا تك العرض ا يكق  إا بالقااع م  ابل أما الفعل اخلل بايياء  خاسة ا أ  
يما ندا القااع.  بالعرض 

مر هتك العرض والفعل اخلل بايياء إما يتعوق بالفرق     ذا التمييز ا يتعوق  حقيقة ا غر أ  
تك العرض  بن اإغتصاب والفعل اخلل بايياء، ذلك أ  اخشرع اجزارري كا  ياتعمل مصطوح 
ه احقا  6741بد: اإغتصاب ابل تعديل  بي  .2كما س

واد ميز اخشرع اجزارري بن الفعل اخلل بايياء العون وغر العون، وبن الفعل اخلل بايياء الذي    
يه ويتم بغر ن  ا  م  اانق  العققبا أ، وبن الفعل اخلل  881 ُاخادةيكق  س  الضحية رك

  ذاإم  اانق  العققبا أ، و كوتا ايالتن شدد العققبة أكثر  886 ُاخادةبايياء الذي يقع بع 
 كا  اجا م  أصق: اجن نويه 

ف  أوا: جريمة الفعل المخل بالحياء بدون ع
ذا الفعل  اخادة        اانق  العققبا  كاآي  م 881نص اخشرع اجزارري نوى 

قا  نشر إ مس م  بايبس   يعااب يكمل  م ااصر ضد بايياء ا عا ارتكب م  كل س
 .ذلك  شرع أو ن بغر أنثى أو كا  ذكرا نشرة الاادسة

قا  نشر إ مس م  اخؤات بالاج  ويعااب صق: أحد س  ايياء ضدب ا عا يرتكب الذي ا
 بالزواج . راشدا بعد يصبح وم نمر م  نشرة الاادسة اوز ولق ااصر

                                                           

ة  93ندد بالقانق  نقح 228 الفصل -1 مر   9 اخؤرخ  1995لا  م  كل أنقام ستة مدة بالاج  يعااب   1995نق
 .رضا بدو  أنثى أو كا  ذكرا شلص نوى الفاحشة بفعل انتدى

 .كاموة ناما نشر الثمانية دو  نويه اجن كا  إذا ناما نشر اثن إ العقاب ويرع

 أو التهديد وأ الااح استعما: الاابقة الصقرة  الفاحشة بفعل اانتداء صاحب أو سبق إذا اخؤبد بالاج  العقاب ويكق 
ه نتج أو ااحتجاز  . خطر  نويهي ةاخعتد حيا عل آخر نمل أي أو تشقيه أو نضق بر أو جرح ن

طروحة احقا، ص - 2  .631أنظر ا
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ق القاصر    و و وما ياحظ م  خا: نص اخادة أ  اخشرع جعل م  صغر س  الضحية  الفقرة ا
ا   45الذي م يكمل  ة رك خر ايدركس ذا ا ، وذلك     جرمة الفعل اخلل بايياء بدو  ن

ية عا: ما ية العقوية القدرا  مكتمل غر نه ضد رتكبت ال ا ه م م ال والذ  خطقرة هم ك
عا: ذ ا م ، وكذلك لاهقلة خداع القاصر نوى اخااس بعرضه نتيجة ضعفه اجاما والعقوي1ا

رياة خدانه وإغقاره، نوى العكس م  أ  يكق  اجن نويه بالغا يصعب خدانه  .2يقاعه 
القاصر  جام  م جزء أي نوى بايياء ا اجتمع نرف  يعتر ما عل أي اقعو  إ  ونويه،   

قا  10 إ 05 م  ايبس بعققبة اخعاابة إ انوه يعرض  880أما حاب ما جاء  به اخادة  .س
كا  اجا م  أصق: اجن نويه الذي واع نويه الفعل اخلل  ايياء حاب   إذا3م  اانق  العققبا 

و م  اخادة ال إ  العققبة تكق  مشددة، أي أ  اخشرع جعل م   م  اانق  881فقرة ا العققبا ، 
. أما   ا مشددا لوعققبة  جرمة الفعل اخلل لوحياء بدو  ن صق: والفروع ظر العااة بن ا

وم يشرط اخشرع اجزارري أ  881الفقرة الثانية م  اخادة  ويه م يكق  اجن ن م  اانق  العققبا ، 
اوز القاصر  45يتجاوز  ة اما تققم اجرمة ح لق  ة وم يصبح بعد راشدا بالزواج، وذلك  45س س

ذ اجرمة ا بد م  شرح أركاها  قضح  صق:.ول يها مرتكب اجرمة أحد ا   ايالة ال يكق  
 المفترض: الركن-أ

ق م  اانق  العققبا  بأا يتجاوز  881/4 اخادة حددته حيث أنثى، أو كا  ذكرا الضحية س  و
ة 45 د س أحد أصق:واع إذا، أما أج م  الفعل واقع ن اوز  نويه الطفل اجن الفعوم ح لق 

ة وم يصبح بعد راشدا بالزواج. 45اجن نويه   س
 المادي: الركن-ب
نما: م  بعمل القيام  ويتمثل    ية ا ا  أ  ب ويهون جام اإناا ، رمة سةاخاو  لوحشمة، اخ

 ولقاضي .به عبثوال وشرف نفة مقضع يعتر مقضع وماه نويه اخعتدى ام الفعل ذا يتصل
                                                           

 .03اخرجع الاابق، ص اج نوي بدر الدي ، أنظر، ح - 1
 .486-481مقد أمد طه، اخرجع الاابق، ص  - 2
ص اخادة  - 3  تك أو ياءباي اخلل الفعل نويه واع م  أصق: م  اجا ا ك  م  اانق  العققبا  اجزارري نوى أنه    إذا 880ت

شلاص لدى بأجر خادما ا ك  أو بأجر دمقنه م  أو معوميه م  ا ك  أو نويه سوطة هم م  ئة م  ا ك  أو العرض ناخ ا  بي
اية ارتكاب  استعا  اد صفته انتك  مهما اجا ا ك  إذا أو الدي  رجا: م  أو مقظفا ا ك  أو ناليه  تكق  ثركأ أو بشلص اج

قا  نشر م  اخؤات الاج  العققبة ة نشري  إ س صقص ايالة  س و ةالفقر   نويها اخ  اخؤبد والاج  881 اخادة م  ا
صقص ايالتن   .336 و 335 اخادتن  نويهما اخ
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 ذلك أناامات ا، أو بايياء ا الفعل ذا كا  إذا ما ديد  التقديرية الاوطة كامل اخقضقع
ي واقنه، ومكا  الفعل ظروف م  مقر م  و  مك  ما أنه اربانتب العويا احكمة راابة ن  رج ال ا
 انةم لدى كذلك يكق  ا اد ما، مكا   لقاقنه أو ما مانة لدى بايياء ا عا يشكل أ 

 .1آخر مكا   لقاقنه أو أخرى

،  دو م  اانق  العققبا  أ  يقع ب 881أ  ما ميز الفعل اخلل بايياء القارد  اخادة  كما     ن
ق مادي أو لفظي ن استعما: بدو  لوفعل يرضخ الضحية أ  أي  م  قعن وجقد ن  يفصح ما و

قم ذلك ومثا: وااستدراج، اإغقاء اطيايا. أما  ت ر إذاالطفل مغ  آخر، وصفا أخذت اجرمة الع تقا
ق  و .اانق  العققبا  335 اخادة مقجب نويه اخعااب بالع ااصر ضد بايياء اخلل الفعل و
وس اضى ذا نوى ا  وةاخل القضايا  القاصر ا يفرض ا الع إ "ب   اراراته أحد  ا

ص اانق  العققبا  م   334اخادة   بايياء،  نوى القااع ن دو  بايياء اخلل الفعل نوى ت
ة  16دو  ااصر  ."2س

وي: الركن-ج  المع
اري أي العوم واارادة، ا يكفي ايام اجا     ر لديه القصد اج ب أ  يتقا قط بل  عا: مادية  بأ

ق ن اخعتدي جام م  وايشمة العفة مقضع مااس يه يفعوه ما يث يكق  نوى نوم أ  ويه و
تتجه ارادته إ الفعل ونتيجته. وم   وأ م  اانق  العققبا ،  881القاصر حاب ما حددته اخادة 

ودو   تهنقر  كش إ أدى ما لضحية ماباا اطع أو مزيق إ أدى شجار واع لق اخلالفة باب
في ذلك إ  اصد، اري ي اري   .اجرمة هذ القصد اج ر القصد اج حصل الفعل اخلل  إذاكما ا يتق

وة مكتظة بالركاب دو  أ  يقصد اخاماة  .3بايياء نرضا كما لق امس الفانل نقرة الضحية  حا
كما سبق وأ  ذكرنا    تو  إ  ،أما ن  اجزاء اخقرر جرمة الفعل اخلل بايياء بدو  ن  العققبة 

 حاب س  الضحية م  جهة وحاب وجقد ارابة بن اجا واجن نويه م  جهة أخرى 

                                                           

 .03حاج نوي بدر الدي ، اخرجع الاابق، ص  - 1
مد، مذكرا 76/46/4337بتاريخ  ،أنوى، غ.ج وس أنظر،- 2  قامال اجزارري، اجزاري القانق   ، مقتبس ن  ب  وارث 

 .437، ص 2006 اجزارر، قمة،دار ،3 اخاص، ط
ارية لأسرة  القانق  القضعي  - 3 ، كوية اي-دراسة مقارنة –أنظر، ب  نقدة حاكر مراد، ايماية اج ققق ، أطروحة دكتقرا

 .485، ص 6748-6746والعوقم الاياسية، جامعة توماا ، 
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ة ذكرا كا  أو 45خ يعااب اجا ن  الفعل اخلل بايياء اخرتكب ضد ااصر م يتجاوز   أنثى  س
قا   قا  إ نشرة س  م  اانق  العققبا أ. 881/4 ُاخادةبدو  ن بايبس م  مس س

اوز   إذاخ يعااب اجا  كا  م  أصق: اجن نويه والذي يرتكب الفعل اخلل بايياء ضد ااصر لق 
ة م  نمر  45 ق يصبح بعد راشدا بالزواجم و س قا  إ نشرة س   ابالاج  اخؤات م  مس س

 م  اانق  العققبا أ. 881/6 ُاخادة
 يتجاوز متكب الفعل اخلل بايياء ضد ااصر كا  م  أصق: اجن نويه، والذي ير   إذاخ يعااب اجا 

ة  45 قا  إ نشري  س ة م  نمر بالاج  اخؤات م  نشرة س م  اانق   880 ُاخادةس
 العققبا أ.

جعل م   أ  اخشرع اجزارري ،لوفعل اخلل بايياء بدو  نوما نوماه م  خا: العققبة اخقررة    
عققبة توك اجرمة ال يرتكبها شلص أج ن   ا مشددا لوعققبة،  صق: والفروع ظر العااة بن ا
اجن نويه تكق  أخ م  نققبة اجرمة ال يرتكبها شلص تربطه ارابة باجن نويه أو أي صوة أخرى 

أ بالفرع 1م  اانق  العققبا  880ادة ما ذكرته اخ صل ُاجا . وترجع العوة م  وراء ذلك أ  نااة ا
ق يعتدي نوي نويهأ توقي نوى ناتقه واجب ماية نرض اجن نويه م  انتداء الغر ُاجن اذا  ه، 

فاه يائ استعماها،   .نويه ب ذ الصوة تعن أ  لوجا نوى اجن نويه سوطة   سيما وأ  اكما أ  
شا وا  توك الصوة تاهل لوجا ارتكاب اجرمة بانتبار أنه اريب لومجن نويه، ويطمئ  إليه وا 

اء ولذلك حق تشديد العقاب رتكب جرمته الدنئية دو  أد ن  .2تاط ازاء بثمة احتياطا ، 
ا مشددإو     صق: والفروع ظر ل بايياء  جرمة الفعل اخل ا  كا  اخشرع اد انتر العااة بن ا

، إا أنه  ابة جرمة الفعل اخلل بايياء اخرتكب بع هج بال إنه اد سار نوى نفس ال  ، بدو  ن
 شدد العققبة أكثر م  سابقتها.

ف ثانيا:  جريمة الفعل المخل بالحياء بع
 يها   يعااب جاء حيث م  اانق  العققبا  886اخادة   اجرمة ذ اخشرع اجزارري نا   

قا  47إ  76م   اخؤات بالاج   أو كا  ذكرا إناا  ضد بايياء ا عا ارتكب م  كل س
                                                           

ص اخادة  - 1 أو  ياءباي اخلل الفعل نويه واع م  أصق: م  اجا  كا م  اانق  العققبا  اجزارري نوى أنه    إذا 880ت
شلاص لدى بأجر خادما كا  أو بأجر دمقنه م  أو معوميه م  كا  أو نويه سوطة م  هم ئة م  كا  أو العرض تك  ا
ن  .الدي ...  رجا: م  أو كا  مقظفا أو ناليه اخبي

 .466-464هاء رزيقي نوي، اخرجع الاابق، ص - 2
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ة 16 يكمل م ااصر نوى اجرمة واعت وإذا ذلك.  شرع أو ن بغر أنثى  اجا يعااب س
قا  إ  47 م  اخؤات بالاج  ة 67س   .س

ا إ أن    در ااشارة  صوي بو ص ا ابة لعبارة   بغالوغة ه ورد خطأ  ال ما العربية بال ر ن  بي
ق ما يتضح م  ق   بالع ، و صح  ص ا بالع  لفعلا ارتكاب والذي تكوم ن  ةالفرنايبالوغة  ال

ق  اجرمة ذ  اخقصقد و

« Est puni de la réclusion à temps de cinq a dix ans, tout attentat à la 

pudeur consommé outenté avec violences contre des personnes de l’un 
ou de l’autre sexe”. 

ذا     ونوى الرغم م  التعديا  ال طرأ  نوى اانق  العققبا  إا أ  اخشرع م يقم بتصحيح 
ذ اجرمة ن  سابق جدر به أ  يتدارك ذلك. ذلك أ  ما ميز  ا: الع ق استعم تهااخطأ، مع أ  ا

ل بايياء أ  يبن حدوث م  طرف اجا عل  د الفصل  جرمة  ب نوى القاضي ن ، لذلك 
ب  جرمة ارتكاب الفعل اخلل بايياء  ذا ما أكدته احكمة العويا بققها     . و توك اجرمة بع

صيص  يها، و  .1 اخشدد سؤا: ماتقل لظرف العبع تعري القااعة اجرمة، وتبيا  الشروع 
ذ اجرمة وال تتضح م  خا: نص اخادة   ا م  تبيا  أركا   ميز أكثر بن اجرمتن ا نوي  886ول

 م  اانق  العققبا  كاآي 
 أ_ الركن المفترض:

ق ة، 16 يتجاوز م الذي الضحية س  و س يهم وا س أنثى  أو ذكرا كا  سقاء أي الضحية ج
و م الفقرة حاب  م  اانق  العققبا . 886  اخادة ا

 المادي: الركن-ب
دش حيارها،     يشرط  الفعل اخادي اخكق  هذ اجرمة أ  يقع مباشرة نوى جام الضحية وأ  

ذا  يث يكق    ام اجن نويه ووجقد اتصا: مادي بن اجا والضحية  أي ضرورة اخااس 
دش حياء اجن ااتصا: خدش يي ا بايياء و ا يثقر التااؤ: م يكق  الفعل  اء الضحية، و

 نويه؟

                                                           

و: 184606، مو رام 66/44/6775احكمة العويا، غ.ج، أنظر،  - 1 وة احكمة العويا، العدد ا  .600، ص 6770، 
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ت     ق انتبار العقرة معيار لضبط مدى خدش ايياء، إا أ  اآراء تباي ما استقر نويه الفقه والقضاء 
يما يعد نقرة وما ا يعد كذلك  .1حق: اخرجع القاجب انتماد 

 متفق نويه يرجع تقدير ما يعد نقرة إ العرف اجاري والتقاليد وأحقا: و غياب مرجع اانق    
ا  كا ي كل ما سر اإناا  است العقرة  الفقه اإسامي  كذا  البيئة ااجتمانية وأخااها. و

ابة لورجل بن الصرة والركبة 2وحياء هي بال س  تو مدلق: العقرة باختاف اج حق  ذا ال ، ونوى 
 ن اها تشمل بد  اخرأة بكاموه ندا القجه والكفن.   ح
اسوية     نضاء الت م  الثابت أ  ا ديد مفهقم العقرة،  ظر ن  اخعيار القاجب انتماد   وبصرف ال

 .3تعد نقرة وكذلك ايا: مكا  العفة وايياء مثل الثدي 
ه العر القري    د أمثوة نديدة حق: ما يوبالرجقع إ القضاء اخقار  ا سيما م ا حضاريا  عتر ب م

قض اخصرية نوى أ  كل مااس ما  جام اجن نويه ما  كمة ال قد استقر   ل بايياء.  عل 
ذا اخااس ظر ن  بااطة أو جاامة  تكا لوعرض بغض ال اجأ اختهم اجن 4يعتر نقرة يعد  إذا   .

ها  الطريق  اء واق تكا لوعرض بالقق إاليتها بيد  وضغطنويها أث ذا الفعل يعد  تكا 5ة   . ويعد 
رجها إذالعرض اجن نويها بالققة   .6مزق اختهم سراويل اجن نويها ووضع شطه  

وم  أحكام القضاء الفرناي أنه م كانت القااعة أ  اختهم اد جدب طفوة صغرة م تبوغ ايادية    
رجها إ حد نشرة م  العمر وأركبها  ه وجعل يامس  إنه يعد  ،ها التهابا خفي أحدثقق بط
تك نرض تيا  ويكش 7مرتكبا جرمة  قض الفرناية بأ  م  يعري ندة  كمة ال . كما اضت 

ذا ايا: مدة م  الزم  طقيوة أو اصرة يعد مرتكبا  تص بطقه  ويركه  نوى  ن  سقءاه  إ م
تك العرض  .8جرمة 

                                                           

 . 474اخرجع الاابق، ص القجيز  القانق  اجزاري اخاص،أحا  بقسقيعة،  - 1
، شرح اانق  العقأنظر ،476نفس اخرجع، ص أحا  بقسقيعة، - 2 تقح نبد اه الشاذ  قبا ، القام اخاص، مطابع الاعد، 

 .681، ص 6774مصر، 
 .486نقدة حاكر مراد، اخرجع الاابق، ص  ب  - 3
قض اخصرية، نقض  - 4 كمة ال قض اخصرية.66، اضية 4358/ 78/ 65أنظر،  مقنة أحكام ال  .415ص  ، 
قض اخصرية، نقض  - 5 كمة ال قض، 613ضية رام ، ا4366راير  71أنظر،   .408، ص مقنة أحكام ال
قض اخصرية، نقض  - 6 كمة ال قض، ص 440، اضية رام 4361ديامر  60أنظر،  مقنة أحكام ال  ،854. 

7-  Cass crim, 05 juillet 1837, 5- 1839-159. 
ارية الققمية، اجود الاادس نشر، مار  - 8 تك العرض بالتصقير اخفي، اجوة اج  .477، ص 4308س أنظر، مر ناجي، 
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مر إ  ،حا: كل ونوى    ا كا  إذا ما لتحديد اخقضقع لقاضي التقديرية لواوطة مروك ا  الفعل 
تداء ذلك سبيل  وله بايياء أم ا،  .واقنه ومكا  الفعل بظروف اا

، وذ: الفعل اخادي اخكق  لوجرمة اد م ارتكاب يكق  أ  يشرط كما    ع كاقاء ال بالع
ق، كالضرب وسيوة أي باستلدام أو اجادية الققة طريق ن  حققيت والذي اخادي يكق   وأ واخ
قيا قيمثا بالقتل كالتهديد مع خذ بالع اخع قد استقر القضاء نوى ا . وذلك بطبيعة ايا: 1، 
ا يشرط  45يتجاوز اجن نويه  م إذاأما  .ة نوى شلص بالغ ذكرا كا  أو أنثىواعت اجرم إذا ة  س

ر الع وإما يفرض  .2تقا
وي:   ج_ الركن المع

ية تتولص    ذ اجرمة اإجرامية ال  اخلوة عا:ا م  ق به يققم ما بأ  الفانل نوم خا: م   
فر ال العامة واآداب بايياء  وغر ذلك م  يءش أي مراناة دو  عوه يتعمد م رؤيتها، م  اجتمع ي
ر الرك  .3اجتمع بتقاليد وامهتم مبا: ب لتقا قي أي انه   إرادة ن  ويهن الفعل اخعااب إتيا   اخع
 .اصدو 

ققبة جرمة إ  نققبته أشد م  ن ،رمة الفعل اخلل بايياء اخرتكب بعجأما ن  اجزاء اخقرر    
، حيث يعااب اجا بالاج  اخؤات م  مس  نشر إ الفعل اخلل بايياء اخرتكب بدو  ن

قا   ل بايياء ضد اناا  ذكرا كا  أو أنثى بع إذاس عل  دد أو شرع  ذلك. وتش ارتكب 
ة،  45واعت اجرمة نوى ااصر م يكمل  إذاالعققبة  ة إ الاج  اخؤات م  نشر إ نشري  س س

ا مشددا  اجرمة. ذلك أ  صغر س  اجن نويه يع ا ظر  تر 
شلاص اخذكقري   اخادة كا    إذاأما     م  اانق   880اجا م  أصق: اجن نويه أو أحد ا

إ  العققبة تشدد أكثر لتصل إ الاج  اخؤبد. واخقصقد بذلك أ  اجا الذي  ،العققبا  اجزارري
ة تشدد  45ارتكب الفعل اخلل بايياء بالع م  أصق: اجن نويه البالغ أو الذي م يكمل  س

ا مشددا  ا تشكل كذلك ظر صق: والفروع  نويه العققبة إ الاج  اخؤبد، ذلك أ  العااة بن ا
يه رناية ولد ا اانتداء نويه خصقصا  صل اخفرض  ذا ا مل الع  استع إذا اجرمة   

                                                           

نوى، غ.ج،  - 1 شقر، مقتبس ن  أحا  بقسقيعة، اانق  العققبا   ضقء 146، ارار رام 73/70/4335اجوس ا   غر م
 .416اخمارسة القضارية، اخرجع الاابق، ص 

 .480الاابق، ص  اخرجع نقدة حاكر مراد، ب  -2
 .04حاج نوي بدر الدي ، اخرجع الاابق، ص  - 3
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كما سبق وأ    كا  الفعل اخلل بايياء بدو  ن  إذاإ  العققبة بالتأكيد تكق  أشد م   ،جرمته
. ا  بي
سرية كظرف مشدد  جرمة الفعل اخلل ذلومع     ك يعاب نوى اخشرع اجزارري أنه حصر القرابة ا

اإخقة مثا يعيشق   رة،  صق: والفروع دو  أ  متد لقرابة ايقاشي أو اخصا بايياء  العااة بن ا
هم ثقة متبادلة ما يتيح  م ارتكاب الفعل اخلل باي بيت واحد وتكق  بي حد ياء نوى الفرصة 

إنه يطبق نوي إذاكا  اجن نويه ااصر، وبالتا   إذااآخر خصقصا  ذ اجرمة  ها اخادة واعت مثل 
م   880حاب اخادة  م  اانق  العققبا  دو  حاجة إ تشديد العققبة 886أو اخادة  881/4

 نفس القانق .
خر نوفت ا    كا  اجا   إذانه مت بع أو بدو أ  جرمة الفعل اخلل بايياء سقاء  انتبا إو ا

ا حيث تمع ها    ذ ن  مثل اإباغ يتم ما نادرا م  أصق: اجن نويه، جرمة صعب الكش ن
حيا  م  كثر و إليها التقصل يصعب أو اجرارم  لكذ الار وغر ةج نويها التكتم تعمد يتم ا
ع اجن نويه ال ايجج م  ها خصقصا  يد  .كا  ااصرا  إذام
مر  جرمة ااغتص ،وجرمة الفعل اخلل بايياء تقع إما نوى ذكر أو أنثى   تو ا  اب؟هل 

 الفرع الثاني
 جريمة ااغتصاب

هي اتعتر جرمة ااغتصاب م  أخطر اجرارم ضد العرض سقاء نوى الصعيد الدو أو الد    خوي، 
ارية الدولية  ضا ن  انراف احاكم اج مم اختحدة،  تعتر مثابة جرمة ضد اإناانية م  طرف ا
اي مك  أ  يعتر جرمة حرب أو جرمة ضد  اختلصصة بأ  ااغتصاب وغر م  أشكا: الع اج

ارية الدولية ساسي لومحكمة اج دد نظام روما ا غتصاب الذي مك  أ  يعتر اا 1اإناانية، اذ 

                                                           

ارية الدولية  ان - 1 ساسي لومحكمة اج ظام ا فاذ   40/0/4333تمد ال ، م تصادق نويه 74/70/6776ودخل حر ال
. 63/73/6777اجزارر،  آخر يظة واكتفت بالتقايعفقط بتاريخ  ق اانق ها ما  ق سياسي وم ها ما  . أسباب ذلك متعددة م
ية أنظر، نبد سفيا ، ااغتصاب الزوجي نوى ضق  وة ا ُاجزارريء الققانن القط ا  يققق والفرنايأ وااتفاايا  الدولية،  ج

ا ، قية تصدر ن  اام حققق اإناا   جامعة اج كمة نص س وة نومية  ناا ،  ا ، ا ص  ،يقنيق 3، ندد 6746 لب
448. 
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هج ظم أي ااغتصاب اخم م  الدو  كي 6773. و 1جرمة حرب بأنه ااغتصاب اخ وس ا
زانا  اخاوحة، بل  ا  خصقصا  ال ااء والب ااغتصاب نوى أنه   ساح حرب  ياتعمل ضد ال

ة  ضة التعذيب س ا ة م بت ج اي م  طر  6775وذ ف الشرطة...يشكل إ أ    التعدي اج
ب، وص العديد م  اخقرري  اخاصن مقضقع التعذي  . كماتعذيبا، ولق ارتكب خارج مراكز ااحتجاز

حة التمييز ضد اخرأة ة مكا عوت ج  .2ااغتصاب بأنه أحد أشكا: التعذيب، وكذلك 
ذها احكمة اج    اري الدو أسهمت القرارا  ال ا ا: القانق  اج لية اخاصة لروندا، ارية الدو و 

ا   ااارار الدو بكق  قروندز يا الاابقة  اضي   سيويبيتشي  و  ارية ليقغاا  واحكمة اج
ارية الدولية م  خا: ما سبق أ   ااغتصاب يعد شكا م  أشكا: التعذيب. كما وسعت احاكم اج

اي  صابا ال مك  ماحقة مرتكبيها اضاريا بقصفها اغتأصدرته م  ارارا ، نطاق جرارم الع اج
س الفمقي واإياج  الفرج أو الدبر أو باستلدام أدوا  أو أي طرف م  أطراف  يث تشمل اج
مية حيث أ  ااغتصاب ايزا:  بعض البودا  يعرف بقصفه  اتصاا  ذا أمر  غاية ا اخعتدي. و

عوه مقصقرا نوى  ايا ، ما  اي الذكري اجإيج  . 3العضق اج
عا ما كا  نويه ايا:  اجزارر ابل تعديل اانق  العققبا       ذا  ق نويه يد 67414و ، وما 

او: جرمة ااغتصاب  القانق  اجزارري ابل تعديل  ت اآ   أغوب اقانن الدو: العربية، لذلك س
ويه عديل اد أثر نوى مفهقم ااغتصاب اختعارف نوبعد ذلك التعديل، ونبن ا  كا  ذلك الت 6741
ا مشددا  جرمة ااغتصاب؟ ابل؟يما  صق: والفروع تشكل ظر ل مازالت العااة بن ا  و

 2119أوا: جريمة ااغتصاب في القانون الجزائري قبل تعديل 
 م  كما يوي   كل  م  اانق  العققبا  885نص اخشرع اجزارري نوى جرمة ااغتصاب  اخادة    

اية ارتكب قا  نشر إ مس م  اخؤات بالاج  يعااب نرض تك ج  .س
 نشر  م اخؤات الاج  العققبة تكق  نشرة الاادسة تكمل م ااصرة ضد العرض تك واع وإذا

قا  ة . نشري  إ س  س

                                                           

إ  ج 0/4طبقا لومادة  -1 ارية الدولية  ساسي لومحكمة اج ظام ا ي جرمة ضد اإناانية م  ال ة أشكاها  رمة ااغتصاب بكا
مقنة م  الاكا  اخدنين. ظمة ضد  دما ترتكب بطريقة م  ن

 .440و 441، ص الاابق اخرجعنبد سفيا ،  - 2
 .443اخرجع، ص نفس نبد سفيا ،  -3
 .0، ص 70. اجريدة الرمية 6741راير  71اخؤرخ   41/74القانق  رام   -4
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تك العرض  كم اجزارري استلدم مصطوح أ  اخشرعوما ياحظ م  نص اخادة     طوح قابل لومص 
د  نصقص القانق  اجزارري violالفرناي    ص الفرناي ابل  – .  وا  -وهعديتاخقتبس م  ال

تك العرض ُ أي التشريعا  ااغتصابأ، تعري جرمة  أحكامالقضاءوم ياتشفم يحي
أوبالتهديدأوباييوة اسقاءباإكرا شرع اخصري  قد نص اخ 1العربيةأهتكالعرضهقمقااعةأنثىبغررضا

ا يع 650اخادة   ااب بالاج  اخؤبد أوم  اانق  العققبا  نوى أ     م  وااع أنثى بغر رضا
م  اجوة اجزارية نوى أنه    يعااب  660 حن نص اخشرع التقناي  الفصل  .اخشدد... 

ا  ت .م  وااع أنثى...  كل-4ااندام  ب قد كا  صر اب  اخادة عريفه لاغتصأما اخشرع اخغر 
ا، ويعااب نوي 135 ق مقااعة رجل امرأة بدو  رضا اري بالقق: أ    ااغتصاب   هم  القانق  اج

قا   عل القااع نقق: أنه القطء الطبيعي  .بالاج  م  مس إ نشر س ديد  وبذلك إذا ما أردنا 
نثى رج ا  .2بإياج اجا نضق الذكري  

د نرف ااغتصاب  اخادة أما بالر     حق  68-666جقع إ اانق  العققبا  الفرناي  نوى ال
اي مهما كانت طبيعته يرتكب نوى شلص الغر بالع أو  ق كل اخراق ج التا    ااغتصاب 

 .3ااكرا أو التهديد أو اخفاجأة 
ا نومس ااختاف بن القانق  الفرناي والقانق  اجزارري اب     الدو: ل تعديوه وكذلك اقاننو

اي الطبيعي بإدخا: اضيب الذكر   العربية، وال تعتر أ  جرمة ااغتصاب ا تقع إا باإياج اج
ا. نثى دو  رضا  رج ا

 غشاء  مزيق وجقد مثا أثبت إذا الذي الط الفحص بقاسطة اإياج عل بقاقع ااستدا: ومك 
قي، الاارل وجقد أو-جزريا أو كويا لتمزقا كا  سقاء – البكارة  إثبا  نموية ياهل ذلك إ  اخ
ظر اياا  بعض  أنه ياحظ ومع ذلك .اجرمة واقع  إنه ،وغشاءل اخصقصية الفايقلقجية إ وبال
ذا الغشاء  اإياج، حصق: م  بالرغم يتمزق ا  Unتامية الغشاء اجامل  نويه يصطوحو

complaisant hymen .قع ذا وجقد الشرني الطب أثبت واد  هل الذي غشاء البكارة م  ال
ا يتمزق، أ  دو  التمطط اابوية خذ مك  و  امس لعضقت ليشمل كل لإياج القاسع باخفهقم ا

                                                           

 .6ص  ،2009،مصر ،والقانق  الفكر دار ،العامة باآداب اخلوة اجرارم أمد، مد أمد - 1
شلاص، الطبعة الثان - 2 ن نبيد، جرارم اانتداء نوى ا رة، ب د  ، أنظر، حا ادوارد غا  ،456، ص 4308ية، القا

، اخرجع الاابق، ص   .474الذ
3 -art  "222-23Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la 

personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol". 
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ذا التأنيث، نضق مع التذكر  رىناحية أخ جهة وم  م  اإياج نموية إثبا  لصعقبة راجع و
 .1جدا صغرة نويها اجن الطفوة كانت إذا ما حالة  جاإيا نموية استحالة

عل اإياج  غر مهبل اخرأة     اذا ما م  كذا  مهاو اُ  مهبوها أو م اإياج  أ،، ثديها، دبر
صا ا لك  بغر اضيب الرجل كا عا: اخاا بع مثا  ذ ا تققم جرمة ااغتصاب وإما تعد 

اي ولق بالع يقع م  رجل نوى رجل بايياء. وا يعد  عل إياج ج تكا لوعرض أو اغتصابا كل 
انا  جرمة ااغتصاب ومع  أو م  امرأة نوى امرأة أخرى، وتبعا لذلك ا يتصقر أ  تكق  اخرأة 

يها  .2ذلك مك  أ  تكق  شريكا 
ايوا ميز القانق  أيضا بن أ  تكق  اخرأة ضحية اجرمة بكرا أو س    ا، بل ح بق ها ااتصا: ج

اية  ا ويضم  ها حريتها اج ا م  انتهاكه بغر رضا رة يكفل ها القانق  حرمة جاد ولق كانت نا
 .3م  كل انتداء ا تتقبوه

ق     ضق التذكر ن إياجأما ن  الشروع  جرمة ااغتصاب نوى انتبار أ  الفعل اخكق  لوجرمة 
ما  نضق التأنيث يثر ن فيذ  بدءا تعتر ي الدة إشكاا ،   وكي مك  اغتصاب؟ا جرمة ت

ص الع استعما: مع بايياء اخلل الفعل وجرمة ااغتصاب اولة بن التمييز  ياخادة نويها ف قصاخ
 م  اانق  العققبا ؟ 886
رد شروع  ااغتص    عا: ال تعتر  ديد ا مر يصعب   أنه مك  اانتماد اب، إا حقيقة ا

يث  ارتكاب  إ يدوأك واضح بشكلتبن أ  نيته كانت متجهة  إذانوى نية اختهم لتحديد ذلك، 
اية ز وأنه ااغتصاب ج نما: بعض عا أ تيجة إ تؤدي أ  شأها م  ال ا إنه  صقدة،اخق ال
درذ لوقضاة مك  طاخا أ 4عققبا م  اانق  ال 885 اخادة أحكام تطبيق ن بإياج  ااغتصاب . 
 بإنزا: اخادة رغبته اجا يشبع أ  اجرمة إمام يشرط ا نويها، اجن اخرأة رج  اجا تذكر نضق
قية،  تما ت اإدخا: صل م ما كا، أو جزءا ذلك كا  سقاء مطوقا باإدخا: اإياج ويتم اخ
فيذ  اجا بدأ إذا شرونا الفعل يعد اد وإما اجرمة  ن  سباب خارجةأ ذلك دو  حالت م اجرمة ت
عه مقاومته م  نويها اجن كتمك  إرادته جدها الغر ادوم أو اجرمة إمام م  وم  ذا الصدد و .ل

                                                           

 .55حاج نوي بدر الدي ، اخرجع الاابق، ص  - 1
 .464 ق، صبنبد سفيا ، اخرجع الاا - 2
 .483بق، ص ب  نقدة حاكر مراد، اخرجع الاا - 3
 .17نبد العزيز سعد، اخرجع الاابق، ص  - 4
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قض كمة اضت ا، امرأة شلص جذب اغتصاب  شرونا "يعد أنه اخصرية ال  يد ووضع م  يد
ا دو  مقااعتهاب بقصد ليفكها اهاماب نوى  هانوي اجن اختهم مابس رع"بأ    اضت ، كما"رضا
اء عت م شرونا، القانق   يعد برجويها، وإمااكه نقمها أث  إليه، يقصد ا ك بأ  اختهم احكمة اات
عا: ذ    .1القصد  ذلك قيق إ ومباشرة قرا تؤدي أ  شأها م  ا
عدم  ويشرط    ق انعدام الرضا لدى اجن نويها، وي ري أا و ر رك  جق لقيام جرمة ااغتصاب تقا

عوه ااجرامي باستعما: الع رغم اخقاومة اخاتمرة  خر تقصل إ امام  ذا ا ا كوما ثبت أ   رضا
الع اخادية يتحقق باستعم قيا،  ذا الع ماديا أو مع الققة اجادية  ا:لومجن نويها، سقاء كا  

يتحقق بالتهديد با قي  اية. أما الع اخع قتل لأو أية وسيوة مادية اكرا اجن نويها نوى الصوة اج
قمة.  مامثا أو التهديد بفضيحة، ك اراص اخلذرة أو اخ اد يأخذ الع صقرا أخرى كاستعما: ا

ق  وندم التمييز عدم الرضا كذلك  حال اج د حدد القانق  اخد اجزارري س  التمييز  ، وا2وي
ة. 48ب  16/6اخادة   س
تك العرض أو  6741وما ياحظ نوى اانق  العققبا  اجزارري ابل تعديل     ص جرمة  يما 

ا  ذ اجرمة ا تقع إا نوى أنثى بغر رضا ة إ انتبار أ   نضق اضيب  إياجبااغتصاب أنه اضا
رج ا مشدد  اجرمة  اجا   نثى ظر ة.  45 تتجاوز م إذااجن نويها، اد جعل م  س  توك ا س

نوىبأنه يهذااضىاجواا عا م  كل بايبس يعااب أ  اانقنا اخقرر م  " و  ضد اءبايي ا ارتكب 
ة، 16 تكمل م ااصر صر الا  ذكر بإغفاله يه اخطعق  القرار إ  م وم  س  أساسا ترعي الذي ن
ة اجرمة  نوى اجوس ايام دو  حا: اخقر  ذلك كا  وم قرار،ال نوى مشرونية راابته ممارسة ا

قض. وياحظ استقجب م  اانق   885/4 اخادة تطبق أحكام ذا التشديد ظرف غياب  أنه ال
قا   10إ  05م  بالاج  اجا تعااب العققبا  وال  .3س

ذ  وإ جانب    قي أيضا، ذلك أ   ر الرك  اخع الرك  اخادي  جرمة ااغتصاب ا بد م  تقا
ا اي الفعل ارتكاب إ الفانل إرادة اجرمة م  اجرارم العمدية، حيث تتطوب ا اخعتدى  مع اج

اية صوة مارس بأنه نومه مع ويهان . طريق ن  مشرونة غر ج د اإكرا اري دالقص قق ون ا  اج
                                                           

در  يقا  اخطبقنا  اجامعية،د اخصري، العققبا  اانق   العرض جرارم قدة، ايكم نبد  ن مقتبس -1   1997ية،اإسك

 56 .،ص
 .417ب  نقدة حاكر مراد، اخرجع الاابق، ص  - 2
نوى،  - 3  .14، مقتيس ن  نبد العزيز سعد، اخرجع الاابق، ص 53630ام ، مو ر 4333/ 67/75أنظر، اجوس ا
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ع نرة صرا ليس البانث   البانث، أو بالدا اري القصد  ن ع كق ي أ  ياتقي اج اضاء  الدا
ا اانتقام أو شهقة وها أو نويها جن م ع أي أو أ  .1آخر  دا
 2119جريمة ااغتصاب في القانون الجزائري بعد تعديل  ثانيا:
، واد 2م تعديل اانق  العققبا  اجزارري 6741يفري  1اخؤرخ   74-41مقجب القانق  رام    

ررة كاآي    كل885مس التعديل حكم اخادة  اية ارتكب م  ، وال أصبحت   ااغتصاب ج
قا  مس م  بالاج  يعااب قا  إ س  .نشر س

ة يكمل م ااصر نوى ااغتصاب واع إذا ة،(18) نشرة الثام  م  اخؤات الاج  العققبة تكق  س
قا  نشر ة نشري  إ س  ".س
ا اخشرع اجزارري وتطقرا     ا ذا التعديل تغرا  اخصطوحا  ال يتب و م  خا:  وة ا ناحظ لوق

  مفهقم اجرمة و مفهقم القاصر. 
ا     تك العرض ، وحا عوى ماتقى اخصطوحا  تبى اخشرع مصطوح  ااغتصاب  بد: مصطوح  

نه ا كثر داة اخقابل خصطوح   عل اخشرع  بية "VIOLخصطوح ا ج . كذلك م  الصياغة 3بالوغة ا
اجديدة يتضح أ  اخشرع تبى مفهقما جديدا لوقاصر ولوجرمة  حد ذاها، حيث يتجوى اخفهقم 

ص اخشرع اجزارري  الفقرة الثانية م  اخادة  ة نوى رع س  القاصر إ الثام 885اجديد لوقاصر ب
ة، وتشديد العققبة م كا  ضحية اجرمة ااصرا.  ة بد: الاادسة نشرة س ذنشرة س يتماشى مع  او

ماية الطفل 46/70/6746اخؤرخ   46-46م  القانق  الرام  6/4ما جاء  اخادة   4واختعوق 
                                                           

 .53حاج نوي بدر الدي ، اخرجع الاابق، ص  - 1
 .0، ص 70اجريدة الرمية  - 2
مم اختحدة يققق  - 3 دا  ا مر أساسا بتقصيا  جا  معا ية هذا التعديل، يتعوق ا قق وط د خوفية ما  م  جهة أخرى 

طفا:  اخدارس، يل اخثا: اإناا . نوى سب اي نوى ا ة حققق الطفل ن  اوقها العميق لتزايد حاا  اانتداء اج أنربت ج
ة بالقو ذا الاياق تشعر الوج طفا:  الدولة الطرف ُاجزاررأ. و  س مع ا ية، وسفاح احارم، ومارسة اج يها اخدارس الدي  قما 

الة ا 885م  أ  اخادة  قز لومغتصب أ  م  ال تك خفهقم العرض، وم  م  لعربية م  اانق  العققبا  تعرف ااغتصاب بأنه 
قيح اخادة  ة اجزارر نوى ت ق العار. وحثت الوج م  اانق  العققبا   885يتفادى العققبة ن  طريق الزواج م  الفتاة اخغتصبة و

اي وتعري جرمة ااغتصاب نوى أها اجماع الذي يتم دو   قة ونوى مقاضاة ومعاابة ميع مرتك أنما: الع اج مقا
اة إ العد اسبة لتقدم اج اذ القضاة وسوطا  انفاذ الققانن جميع التدابر اخ يهم اخعومق ، وضما  ا اي، م   لة اوااستغا: اج

ة حققق الطفل مم اختحدة، ج اسب مع جرارمهم. أنظر، ا رير ، الدورة الاتق ، اخاحظا  اختامية حق: التقوإنزا: نققبا  تت
 .461، مقتبس ن  نبد سفيا ، اخرجع الاابق، ص 66، ص 6746اجامع لوتقريرين الدورين الثالث والرابع لوجزارر، 

 .6، ص 83لرمية العدد ااجريدة  - 4
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ة بققها   ذا القانق  ما يأي  خ الطفل  كل شلص م يبوغ الثام ة  43شرة ُنيقصد  مفهقم  أ س
 .كاموة... 

اخشرع  التعديل اجديد استلدم مصطوح  ااصر  بد:     ابة خفهقم جرمة ااغتصاب  أما بال
تك العرض  ذا التعديل تقاتر ااجتهاد القضاري لومحكمة العويا اجزاررية نوى كق   قبل   ااصرة . 

جرمة ااغتصاب  ا ،  مرأة دو  رضا اي ق   مقااعىة رجل  ا تقع إا نوى امرأة باإياج اج
ا، وذلك أ  الفقرة الثانية م  اخادة  نثى بدو  رضا رج ا  885الطبيعي بإدخا: اضيب الذكر  

تاة ااصرة م تكمل الاادسة نشرة.  ل اجرمة  ص نوى تشديد العققبة م كا    ابل تعديها كانت ت
حى آخر  ظل    مر اد يأخذ م محل  غر أ  ا تغر مصطوح  ااصرة  إ مصطوح  ااصر ، 

رجها  شرط مقااعة أنثى   تيجة  ص اجديد اد يكق  ذكرا أو أنثى، وبال جرمة ااغتصاب حاب ال
ل  اخفهقم اجديد لوجرمة.   م يعد له 

ازع التكييفا  حاب اانق  العققبا  بصياغته ايالي    د القاضي نفاه أمام ت كذا اد  لومادة  ةو
رم وتعااب نوى ااغتصاب، واخادتن  885 عا:  886و 881ال  رما  وتعاابا  نوى ا الوتا  

في ظل الصياغة الاابقة لومادة  ذ اخقاد.  كا  التمييز بن الفعل   885اخلوة بايياء وكذلك نطاق 
يث ا تققم جرم ل اجرمة،  وها ة ااغتصاب م كاخلل بايياء وااغتصاب اارما نوى  ا  

ذ  رجها، بل  كوتا ايالتن تكي  شلص ذكر أبدا وا اغتصاب امرأة مت مقااعتها  غر 
. أما حاب الصياغة اجديدة لومادة  ية لوحياء ويعااب نويها هذا القص ا عا: بأها م  885ا

ل  ا  نثى  نث اإذاجرمة مك  أ  تقع نوى الذكر كما نوى ا ى. ولك  ما لشرط الفرج لتعوقه با
يا أو خا بايياء؟ ا عا م  ق معيار التمييز بن ما يعد اغتصابا ما يعد 

ة كانت     ق عل إدخا: أو إياج  أي  كل اخراق أو  قط،  عل اادخا:  ق  معيار التمييز 
فعل خفاجأة. ويبقى مفهقم اليشكل اغتصابا شرط أ  يكق  ذلك بالع أو ااكرا أو التهديد أو ا

قيا، وأ  يتم دو  رضا الضحية.  اية سقاء كا  ماديا أو مع عل ذو صبغة ج اخلل بايياء يتعوق بكل 
كذا يكق  نطاق تطبيق اخادتن  ام الضحية  886و 881و اي  يتعوق بكل انتداء أو مااس ج

اي آخر   .1بغر إياجشرط أ  يكق  سطحيا أو معى أدق كعااة أو تعدي ج

                                                           

 .466نبد سفيا ، اخرجع الاابق، ص  - 1



291 

 

وم  خا: التعديا  ال طرأ  نوى جرمة ااغتصاب  اانق  العققبا  اجزارري، نقق: أ     
اخشرع اد ساير ااتفاايا  الدولية بصفة نامة والقانق  الفرناي بصفة خاصة، وذلك نظرا خطقرة 

ة م  جرارم ايرب كما س ا  حاا  معي  ة.بقت له ااشار توك اجرمة وال مك  انتبار
وم يتأثر بتعديل     اية ، حيث أ  جرمة ااغتصاب تعتر 6741أما ن  اجزاء اخقرر هذ اجرمة  ج

قا  إ نشرة  885/4مرتكبها حاب اخادة  يعااب م  اانق  العققبا  بالاج  م  مس س
قا ، وتشدد العققبة  حالة ارتكاب اجرمة نوى ااصر م يكمل  ة  43س لتصل إ الاج  س

ة  قا  إ نشري  س م  اانق  العققبا أ. إا أ  مة حاا   885/6 ُاخادةاخؤات م  نشرة س
دما  ، ما ياتدني ردنه بعققبة أشد وذلك ن يها نفس الفعل خطقرة أكر نوى اجتمع وإستقرار مثل 

م، كوما كا  صر القر وصا  الرحيتعدى الفعل اانتداء نوى إرادة اجن نويه إ اانتداء نوى أوا
ق ما نصت نويه اخادة  م  اانق  العققبا   880اجا م  أصق: اجن نويه ال واع نويه اانتداء. و

ئة م  هم سوطة   إذااجزارري بققها     تك العرض أو كا  م   كا  اجا م  أصق: م  واع نويه...
  . تكق  العققبة الاج  اخؤبد...نويه...

سرية     ة إ ماية العااا  ا ذا اخقضع، اضا ا اخشرع م  تشديد العققبة   وايكمة ال ارتآ
م  التشتيت والتفكك، ماية اجن نويه م  سوطة أصقله أو م  يتقلق  رنايته  حا: استلدامهم 

طيم ماتقبوه. وطاخا أ  اخشرع اجزارري ند:  اصر  ظل م  مفهقم القذ الاوطة لإضرار به و
يث أصبح يشمل الذكر  6741تعديل  ص جرمة ااغتصاب،  نثى نوى حد سقاءو يما  إ   ،ا

ته  ه أو اب رونه ذكرا كا  او انثى كأ  يكق  اب عل ااغتصاب نوى شلص م   اجا الذي يرتكب 
ته مهما نز:   ته أو اب  اب ة اب ه أو اب ه أو اب  اب ة اب د حاب اخادة الدرجة يعااب بعققبة أشأو اب

 م  اانق  العققبا .  880
ق أب اجن نويه أوجد وإ  نا.   إذاوبعبارة أخرى تشدد نققبة جرمة ااغتصاب     كا  اختهم 

ذا الظرف اارما أ  تكق  نااة القرابة بن اجا واجن نويه نااة شرنية  ويشرط لكي يكق  
حظ أ  اخشرع اجزارري حصر القرابة كظرف مشدد  جرمة ااغتصاب  العااة . وما يا1واانقنية

ابة  عوه بال ق نفس الشيء الذي  ا إ العااة بن ايقاشي، و صق: والفروع دو  أ  مد بن ا

                                                           

حكام اانق  العققبا  اجزارري –ر القرابة نوى اجرارم والعققبا  تأث، العماريأنظر، مر  - 1 ويوية  يل -دراسة  رج ل ، مذكرة 
عة الثانية نشر،   .57، ص 6771-6774اجازة اخعهد القطن لوقضاء، الد
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عل ح م  القرابة بن ايقاشي ظ بايياء بالرغمجرمة الفعل اخلل  ا ر م  أنه كا  م  اخفروض أ  
سرية.مشددا  جرمة ااغت  صاب وذلك ماية لوروابط ا

ص تشديد العققبة     يما  ااغتصاب  كا  اجا اخرتكب جرمة  إذاوما يعاب نوى اخشرع اجزارري 
تك العرض   880م  أصق: اجن نويه طبقا لومادة  م  اانق  العققبا ، أنه رغم تغير خصطوح  

تك العرض  اخادة  885 اخادة  إ مصطوح  اغتصاب  بالرغم  880إا أنه أبقى نوى مصطوح 
ذا اخطأ  تعدياته القادمة. جدر به أ  يتدارك  ا  م  أنه يقصد ها ااغتصاب، 

وما ياحظ نوى اجزاء اخقرر جرمة ااغتصاب  التشريع اجزارري أنه موط مقارنة مع التشريعا      
في  خرى،  تهديد استعمل اجا الع أو الااح أو ال إذا حالة تقنس أار اخشرع نققبة ااندام ا

تج ال اد اآثار اانتبار بعن يأخذ :م  اجوة اجزاريةأ. كما أنه  660 ُالفصلبه   ااغتصاب ن  ت
ا ذ انتر اد اخغر اخشرع أ  حن  ايمل، أو البكارة ض مثل  يها تغوظ ددةشم اآثار ظرو

 .1العققبة
ص    يما  فاق جرمة التحريض نوى ال ذا ن  جرم الفعل اخلل بايياء وااغتصاب، أما 

ص القساطة  ،والدنارة يما  ذا  صق: والفروع ها دور  تشديد العققبة أيضا، و إ  العااة بن ا
طروحة م  اانق  ال 811 شأ  الدنارة ال نصت نويها اخادة  ذ ا ا   عققبا  كما سبق وأ  بي

عا  ا ن  العااة الزوجية كظرف مشدد  جرمة التحريض نوى الفاق والدنارة، لذلك وم د حديث ن
ا سابقا يل إ ما درس صق: والفروع ال 2لوتكرار  ب تقضيح اخقصقد بالعااة بن ا . غر أنه 

ذ اج ا اخشرع كظرف مشدد   قط اصد صقرة  صق: والفروع أم أها  هل متد لكل ا  رمة، 
م؟ ب وا  ا

صقص نويها  اخادة     عا: اخ ين بتشديد العققبة والذي  يرتكبق  أحد ا شلاص اخع  818ا
م حاب اخادة  م  نفس القانق  أب أو أم اجن نويه دو  سقاما مادام  811م  اانق  العققبا  

ا بالقق:   ... أ  اخشرع ة كا  اجا جدا او جد  إذاكا  اجا أبا أو أما...  ما يفيد أنه   إذاحصر
قا لومادة  اب ا يعاابا  طبقا هذ الصفة و م  اانق   811مهما كانت درجتهما نوى نمقد ال

                                                           

اري اخغر أ     اياا  اخشار إليها  الفصق:  133جاء  الفصل  -1 نتج ن  اجرمة  إذا 130 إ 131م  القانق  اج
ة  ايالة اخشار إليها  الفقرة  إ  العققبة تكق  نوى التفصيل التا  ...الاج  م  نشرة إ نشري  س تضاض اجن نويها  ا

و م  الفصل  ة  ايالة اخشار إليها  الفقرة الثانية م  الفصل 135ا  ... .135، الاج  م  نشري  إ ثاثن س
ا. 38سابقا، ص  طروحةأنظر ا -2  وما بعد
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هما ، وا  كا  م  اخمك  تطبيق الظرف اخشدد نوي818بل تطبق نويهما أحكام اخادة  العققبا ،
حن نصت أنه   أو يدخل  احدى  811هما سوطة نوى اجن نويه. طبقا خا جاء  اخادة  إذا

شلاص الذي  هم سوطة 880الفئا  ال نددها اخادة  ذ الفئا  اخذكقرة ا ... ، اذ أ  م  بن 
 . 1نوى الضحية

ي يشرط     مقمة  بقة أو ا ص نااة ا يما  أم  يهما أ  يكقنا أبقا  شرنيا ويثار التااؤ: 
ص كذلك ح ل؟يشمل ال بقا  غر الشرنيا  كالكا   ا

فس الفقرة     مقمة شرنية، وتطبيقا ل بقة أو ا ص صراحة نوى أ  تكق  ا نعتقد أ  اخشرع م ي
د الرابع م  اخادة  عوية نوى اخ811اخذكقرة أنا القاردة بالب ل مارس سوطة  إ  الكا ه كفق: م،  ك
ل سوطته ال مارسها نوى اخكفق:  إذام  خاها أ  ياتغوه  الدنارة. لذلك   استغل الكا

خر   ذا ا ذا الظرف اخشدد. استلدام  إنه يطبق نويه   الدنارة، 
صقص نويها  اخادة     أما ن  صفة القصي كظرف مشدد  جرمة القساطة  شأ  الدنارة اخ

اانق  العققبا ، وإ  كانت القصاية ا تدخل ضم  أحكام القرابة إا أها تعتر رابطة  م  818
ه ما دام لوقصي  ب نوى اب ا م  القاية ال مارسها ا ا اانقنية بن القصي واخقصى به اريبة  مع

ضعه يكم اخادة  ذا ما جعل اخشرع  ا الر  811نفس سوطة الق  التصرف، و د  ابع. ب
صقص نويها  اخادة     عا: اخاصة بالقساطة  شأ  الدنارة اخ ة إ ا م  اانق   818وباإضا

شلاص  اخادة  ار با م  القام  1مكرر  878العققبا ، نص اخشرع اجزارري نوى جرمة اا
شلاص مجمقنة م  2اخامس مكرر ار با عا: يق، حيث نرت توك اخادة اا ا م  ها اج قما

صها   اي ب ها استغا: دنارة الغر أو سارر أشكل ااستغا: اج ارا بي كاآي   يعد ا
شلاص...أو استغا:  يل مزايا أو مالية مبالغ توقي أو بإنطاء أو استضعاف حالةبا قة شلصم ل  قا

 .ااستغا: بقصد آخر شلص نوى سوطة له

اي ااستغا: أشكا: سارر أو لغرا دنارة استغا: ااستغا: ويشمل   غرال استغا: أو اج
ار نوى التاق:...يعااب شلاص اا قا  (3)ثاث م  بايبس با قا  (10)نشر إ س  س

 .. ..دج 1.000.000 إ دج300.000 م  وبغرامة
                                                           

 .54مر العماري، اخرجع الاابق، ص  - 1
ة  25اخؤرخفي 74-73أضي بالقانق  رام  - 2 اخقادم   2009رايرس ريدة . اج 15مكرر  303إ  4مكرر  303ويتضم

 .6ص 15 الرمية
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شلاص صقرة استغا: دنارة الغر أ   ار با ذ اخادة أنه م  صقر اا رر أشكا: و ساوما يتضح م  
ار اي، ويعد اا  مقضقنها أ  باربانت خاصة طبيعة ذا  نامة جرمة بصفة البشر  ااستغا: اج

ما  موند والبطالة الشديد الفقر م  يعانق  البشر، م  خاصة ئة ي ومتجددة، سوعة متحركة  ا
م  ماية نوى ري اد حرصوناحظ أ  اخشرع اجزار .1أطفا: اياا  م  الغالب  ااجتماني و

ذ الفئة ذ عا: بتجرم   التصديق ن  رتبةاخ االتزاما  مع الداخوية الققانن تكيي إطار  ا
مم اختحدة اتفااية نوى حة ا ظمة اجرمة خكا قرر2القط  نر اخ رض الفعل مهذا ري اخشرع ،   و

 اخادة صأحدأصقله ب طرف م  الطفل نوى رامياإج الفعل واع إذا بظرف التشديد، نقابية جزاءا 

صها 74-73رام  القانق  م  5 مكرر 303 ار جرمة اخرتكب اجا معاابة نوى ب شلاص ب اا ا
صقص نويها  اخادة  قا  10 م  بايبس سابقة الذكر 1مكرر  878اخ ة20  إ س  وبغرامة س

ر مع اجرمة بتارتك إذا دج 2.000.000 إ دج 1.000.000 م  ال، ظرف تقا  م  نوى ا
قظفا م كا  أو نويها سوطة كانت أو وليها أو رونها أو أصقها أحد أو لوضحية زوجا الفانل كق 
 .اجرمة ارتكاب وظيفته له سهوت م 
سرية الرابطة حاا  جميع شاموة اخادة ذ واد جاء     ر ا صق:  ذلك نااة ا ما نقع لتق
ب جرمة ارتك إذاالضحية. وبذلك  نوى سوطة له شلص كل لتشمل العققبة تعد  بل ،روعبالف

روع اجن نويه ما  شلاص أحد أصق: أو  ار با شكا: ذلك استغاله  الدنارة أو سارر أ اا
صق: والفروع كظرف مشدد  جرارم العرض، ا بصدد دراسة العااة بن ا اي ما أن  ااستغا: اج

صقص التلفي ظروف اجا م  استفادة ندم إ  العققبة تكق  مشددة مع  53 اخادةب نويها اخ

ذا ص طبقا م  اانق  العققبا  و ة إ  .74-73 القانق  م 6 مكرر 303 اخادة ل تطبيق باإضا
صقص التكميوية م  العققبا نققبة أو أكثر  ذلك ما اانق  العققبا ، و  م  09 اخادة  نويها اخ
 .74-73 القانق  م  0مكرر 303 اخادة نصت نويه طبقا

ذا     الشلص نوى مايتها اخرغقب واخصوحة اجرم خطقرة إ راجع العقا اخشرع م  ايرص و
اق ضم  العااة أطراف اخقدة بن أواصر حفظ إطار  كوه ذا بالضحية، اجا ونااة اخضرور  ال

 .لأسرة ااجتماني
                                                           

 .36بقزيا  نبد البااي، اخرجع الاابق، ص  -1
خص ونوى -2 ع اختعوق ،ها اخكمل الروتقكق: ا ار وامع م طفا:  اا ااء وا اصة ال شلاص، و  نويه اداتص والذيبا

مر 09 اخؤرخفي 140-78 رام الرراسي اخرسقم مقتضى بتحفظ، اجزارر  .53، اجريدة الرمية رام 03 – 2003 نق
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إنه اد انتد ها أيضا      صق: والفروع  تشديد العققبة،  وإذا كا  اخشرع اد انتد بالعااة بن ا
 في أو استحقاق العققبة. إطار

 المبحث الثاني
 أثر العاقة بين اأصول والفروع في تخفيف العقوبة واستحقاقها

رض  اارا  بعض الظروف والقاار  إذا    ،  ع باجرمة اخرتكبة خطقرة كا  القانق  اد ا نفاية اجا
إنه م  ناحية أخرى اد نظر  وادر أنه يتقجب معها تشديد العققبة نويه بالقدر الذي يفيد  ردنه، 
ا م  وراء ذلك ماية مصوحة أمى  اد ا آخر،  ا وبعن التلفي حي إ نفس القاارع بعن الرمة حي

ا  اخبحث م  اخصوحة الشلصية لومجن نويه صق: بالفروع الذي رأي ق شأ  ارابة ا . وذلك 
الاابق أ  ااراها باجرمة يؤدي إ تشديد العققبة نوى اجا الذي يكق  اد مس بقداسة الروابط 
ادة اجا بقدر أخ م  العقاب الذي كا   فس اخصوحة اد يكق  سببا إ إنه وماية ل سرية،  ا

مر إ حد التأثر نوى استحقاق العقاب مقررا لوفعل اخرتك سرية، واد يصل ا ب بعيدا ن  الداررة ا
دما يرى اخشرع أ  ايفاظ نوى صا   م  حيث اباحة الفعل أو اانفاء أصا م  العقاب. وذلك ن
ا بتعقيض مادي، بل واد يقدر   الرحم أو م  ايفاظ نوى مصوحة اجن نويه ال مك  جر

ع إ ااراف اجرمة بعض ا حيا  أ  تاويط العقاب نوى اجا ا يفيد اجتمع  شيء مادام الدا
ه لوجرمة رمة، بل يعقد إ ااضطراب الذي يصاحب اجا سانة اارا بع ن  نفس   .1ا ي

صق: بالفروع، اذ م يأخذ به ك    صر ارابة ا بب لتشديد اوهذ الويقنة تعامل اخشرع اجزارري مع ن
ها هاريا أو ح اباحة  حاب، بل ادر  بعض اياا  أنه سبب لتلفيفها أو اانفاء م العققبة 
ص القانق ،  ز: اليه العققبة ب ، وحدد القدر الذي ت الفعل اجرم. واد حصر اخشرع حاا  التلفي

نذار القا ي اياا  ال تعرف با عفية م  نقنية اخلففة أو اخمثوما حصر حاا  اإنفاء أيضا، و
يها العااة ة إ بعض اياا  ال مك  أ  تشكل  ذا باإضا صق: العقاب،  والفروع سبب  بن ا

 اباحة. 
في العقاب  مطوب     ا   صق: والفروع وأثر ذا اخبحث العااة بن ا او:   ت كذا س و

  استحقاق العقاب توك العااة  أو:، و مطوب ثا  نقضح أثر
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 المطلب اأول
 أثر العاقة بين اأصول والفروع في تخفيف العقوبة

يما تقدم    ا  ي 1أوضح نذار القانقنية  و و:، ا في العققبة نقنا   ا  قدرال يأ  أسباب 
، الظروف ا ر  شروطها. والثا ا ويوزم القاضي بتطبيقها م تقا دد حاا قضارية  لاخشرع أسباها و

ا واي يها ترك اخشرع لوقاضي سوطة تقدير في جقازية.و هي أسباب   كم ها 
    ، ق ذاك الذي نص نويه القانق  أي العذر القانق اخلف ذا اخقضقع  والابب الذي نقصد  

نذار القانقنية اخلففة  اخادة  ، ال نصت م  اانق  العققبا  66واد أشار اخشرع اجزارري إ ا
ددة  القانق  نوى سبيل ايصر يرتب نويها مع ايام اج في رمة واخنوى أها حاا   اؤولية 

 العققبة.
صقص نويها     نذار القانقنية اخلففة، أنذار ااستفزاز اخ ولقد ميز القانق  اجزارري بن نقنن م  ا

صقص نويه  اخقاد م  ، 2م  اانق  العققبا  638إ  600 اخقاد م   ونذر صغر الا  اخ
ر رابطة ارابة  64إ  13 م  نفس القانق . واد ار  ايام العذر القانق اخلف  بعض اخقاد بتقا

صقص نويه باخادة  ابة لوعذر القانق اخلف اخ ق الشأ  بال أسرية بن اجا واجن نويه، كما 
رح زوجه اآخر أو  م  اانق  العققبا  والذي 603 ه الزوج الذي يقتل أو يضرب أو  ياتفيد م

ثر ال ا  د دراست ذا العذر ن ا  ااة عشريكه حالة مفاجأهما متوبان بالزنا. واد سبق وأ  وضح
في العققبة.  الزوجية  

تتقضح م  خا: العذر الذ    في العققبة  صق: والفروع   نصت  يأما ن  أثر العااة بن ا
ا  654/6نويه اخادة  م ال تقتل وليد ف العققبة ن  ا م  اانق  العققبا  اجزارري، والذي 

صق: والفروع كعذر  حديث العهد بالقادة. كما أخذ  معظم التشريعا  العقابية بالعااة بن ا
اك م  التشريعا  م  حصر  أثر توك العااة  ج ف لوعقاب، إا أ   م رماانق  ة اتل ا

اك م  أمد  أثر توك  اتج ن  سفاح درءا لوعار والفضيحة كالقانق  اجزارري، و لطفوها القليد ال
روع وأصق: اخرأة الزانية ابة لعذر ااستفزاز وندم اصر نوى الزوج، ليشمل ح   .3العااة ح بال

                                                           

ذ اراجع ما تقدم  -1 ا. 38، ص طروحةذكر    وما بعد
مر  -2  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55ا
 .487هاء رزيقي، اخرجع الاابق، ص  -3
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صق: والفروع       ص العااة بن ا يما  ف لوعققبة  الوسقف نركز الدراسة  عذر اخاص كعذر 
قد كفل اخشرع حق ااناا   ايياة ونااب نوى  م ال تقتل طفوها ايديث العهد بالقادة.  با
ي نققبة ذا  حد واحد ما يقيد الاوطة  جرمة القتل العمد  صقرها البايطة بالاج  اخؤبد، و

ا: تطبيقها. إا أ  م  ي العام اخاحظ أ  جرارم القتل العمد ا تثر لدى الرأ التقديرية لوقاضي  
إذا كا  بعضها ما يهتز له الشعقر اجماني بققة ويبدي بشأنه مزيدا  .درجة واحدة م  اإستهجا 

زنة  كار انتبارا خا صاحب اجرمة م  ماباا  تفصح ن  مدى استفحا: ال م  الالط وااست
ظ إ  بعضااجرامية لدى الفانل أو بال فيذ مثا،  ها ر إ الصفة القحشية لوقسارل اخاتعموة  الت

عا ما ياتدني  عته إ اجرمة د ة د ويوها ن  خضقع الفانل لققى معي م  اآخر يرتكب  ظروف ي
ظر إ ماؤوليته بعن التلفي  .1ال

د اخشرع الق     ذا ااختاف البن  اياا  اخعروضة ا  قيع اجزاءوأمام  ا  ضع بدا م  ت
قد تضم   ساسي  التجرم،  ق ما يقتضيه مبدأ تفريد العققبة. ومراناة هذا اخبدأ ا اخاتحقة و

ع ها العق ص نوى ندد م  الظروف اخشددة تر ددة م  القتل العمد ال اري  حاا   بة ق القانق  اج
سرية  جرمة اتل اوم  بن توك ايا .م  الاج  اخؤبد إ ااندام صق: ا  ما يتعوق بالقرابة ا

ا مشددا لوعققبة وال سبقت دراستها  اخبحث  صق: والفروع ظر يها العااة بن ا ال جعل اخشرع 
ر شروط  نذار القانقنية اخلففة يرتب نوى تقا ص  حاا  أخرى نوى بعض ا الاابق. كما ورد ال

م لطفوها حديث العهد بالقادة تطبيقها تقرير نققبة  أخ م  العققبة اخقررة، كما  حالة اتل ا
م اجانية. ة  ا  وذلك مراناة لصفة معي

م  اانق   663اخادة واد نص اخشرع اجزارري نوى جرمة اتل الطفل حديث العهد بالقادة      
طفا:     اتلبققله العققبا  اق ق ا  261 دةاخا بالقادة . ونصت عهدال حديث طفل روح إز

 اتل أو لقتلا جرمة م  ارتكب كل باإندام بققها   يعااب ها اخقررة العققبة نوى القانق  ذا  م 
صق: م تعااب ذلك ومع. التاميم أو ا ها اتل  شريكة أو انوة أصوية كانت سقاء بايبس ا  اب
ة إ قا س نشر م  اخؤات بالاج  بالقادة العهد حديث ص ذا يطبق أا نوى نشري  س  ال
 ." اجرمة ارتكاب  معها اشركقا أو سامقا م  نوى

                                                           

وة احاكم اخغربية، مؤ  أنظر، نبد ايفيظ بوقاضي، -1  ، م لطفوها القليد  القانق  اخغر لوة لوكتاب، سجرمة اتل ا اة ال
 .01، ص 33، العدد 6774ماي/يقنيق 
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ي هذ ولدراسة صل التار ا م  الرجقع إ ا م لطفوها حديث العهد بالقادة ا بد نوي جرمة اتل ا
و:أ، م نقضح أرك ُالفرعاجرمة وتقضيح العوة م  وراء تقرير التلفي  اصرا  ُالفرعتوك اجرمة  ا  ون

أ   الثا
 الفرع اأول

 اأصل التاريخي للجريمة والعلة من تقرير عذر التخفيف
خا كانت جرمة اتل الطفل حديث العهد بالقادة مأخقذة ن  القانق  الفرناي القدم بكل ما طرأ    

خر  ذا ا همه تعديا  تشريعية م -الزما نوى مدار ار  ونص م   –نوى  ا متاحقة، كا  
ذا اخيدا   ا  م مامح التطقر ال شهد ا برصد أ ي ا الاويم يُأواالدايق ر ظل أ كما ا  تفار

ا   أ.ُثانيامرتبطا بتحديد العوة ايقيقية  تقرير
 أوا: التطور التاريخي لجريمة قتل اأم لطفلها حديث العهد بالوادة

ص نوى جرمة اتل القليد  و:الفرناي ا اانق  العققبا  صدر    وكا   . Infanticide خوقا م  ال
ذ ايالة يتم إما نوى أساس القتل العمد  قر  نوى أساس القتل العمد اخ البايط أوالعقاب نوى 

اية  قد انتر 4347نابقليق  الصادر نام اانق  اخدونة  ابظرف سبق اإصرار. أم ذ اجرمة ج
ا، وسقاء اار  ارتكاها خاصة معاابا نويها  باإندام سقاء أكا  مرتكبها أما لوضحية أو أحدا غر

ظر إ الشدة البالغة ال كانت تتتام ها العققبة القاجبة التطبيق   بابق ااصرار أو م يقر . وبال
ت التأثر الشديد لوظروف ا عة لذ ايالة م  جهة، وإ أ  احوفن غالبا ما كانق يقعق   دا

ايا  كثرا ما كانت تراخى   اكم اج غ   لأمها  إ التلوص م  أواد ، م  جهة أخرى، 
طق براءة اختهما  اخاثا  أمامها  .1تطبيق العققبة اخذكقرة وت

د اخشرع الفرناي بدا م  التدخل مقتضى القانق  الصادر      مر  64وناجا هذا القضع، م  نق
ذا الشأ  بن حالتن  حالة ارتكاب اجرمة م  ابل شلص م  الغر حيث  ا 4374 لذي ميز  

كانت تطبق نققبة القتل العمد البايط أو نققبة القتل اخقر  بأحد ظروف التشديد، وحالة ارتكاب 
شغا: الشااة اخؤاتة ُ  ففة تتمثل إما  ا دا باجرمة م  ابل أم الضحية حيث كانت تطبق نققبة 

شغا: الشااة اخؤاتة  شغا: بُم  نققبة اإندامأ اذا ما اار  القتل بابق اإصرار، وإما  ا دا م  ا
ذ القتل صقرة بايطة.  الشااة اخؤبدةأ اذا ما ا
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رة م    قق أثر  ايد م  ظا ذا اإصاح م  طق  أادي احاكم  تررة اختهما  إا أ   و ال
ل اخفرط كا  لزاما نوى اخشرع التدخل ثانية  حقه  مجرد ذا التاا حية بايطة. وأمام  نققبا  ج

الذي تغر مقجبه وص جرمة اتل الطفل حديث  4314ديامر  6م  خا: القانق  الصادر  
قا  مع حرما   حة معااب نويها بالاج  م  ثاث إ نشر س اية إ ج العهد بالقادة م  ج

فيذ وم  الظروف القضارية اخلففة نوى حد سقاءمرتكبها م    .1ااستفادة م  الت
ابيا لدى ا    ذا ااصاح م يردد صدا إ قإا أ   ية، بل كا  نرضة ل ديد م  د شوساط اخع

خاايناحيتن  م  حيث أنه م ا مع اانتبارا  ا زو: بقااعة ذا  خط ةا يت قرة إجرامية والقانقنية ال
ذا اإصاح الذي أريد به ايزم والصرامة حيا:  بالغة ح، م  جهة، وم  حيث أ   إ ماتقى اج

اء نوى القانق   تقا نوى اثر ما دخل نويه م  تعديا  ب رغ م   قع م  اجرارم سرنا  ما أ ذا ال
اح ا أالذي أناد لوقضاء الزجري حريته كاموة  اختيار اجزاءا  م 4364راير  44الصادر  

ضا ن فيذ  اة  جرارم اتل طفل حديث العهد بالقادة لاستفادة م  نظام وا الت   اجا: أمام اج
 الظروف اخلففة، م  جهة اخرى. 

ظام  4361أبريل  48غر أ  اخشرع الفرناي اد اختار م  خا: القانق  الصادر      الرجقع إ ال
ففة  4374مر نق  64الذي كا  مقررا  ظل اانق   م القاتوة لعققبة  ارق يتمثل  خضقع ا مع 

ظر ن  ارتكاها اجرمة بابق إصرار أو بدونه.  ة بغض ال ي الاج  م  نشر إ نشري  س واحدةو
هاري  ظو  رم اتل الفرناي القدم ل اانق  العققبا بذلك استقر القضع ال الطفل حديث  نوى 

ايدة  العهد بالقادة  احدى ص انا أو  إذاقرتن  صقرة   غيار إما بصفته   كا  مرتكبها أحد ا
ي  شريكا  اتل بايط أو اتل مقر  بأحد ظروف التشديد، وصقرة خاصة حيث تكق  أم القليد 

ف انوة أصوية أو شريكة  اتل  ة لوجرمة إما بصفتها  نققبا  اجديد . ومع صدور اانق  2اخقر
ة  اك أي اشارة إ جرمة اتل طفل حديث العهد بالقادةم  4331لا سقاء "Infanticide"تعد 

                                                           

1-Cf,MALLET et  A .VITU , traité de droit criminel, droit pénal spécial, édition dalloz, Paris, 

1982, p. 99. 
2- Vitu ( A) , Droit pénal spécial, op.cit, n. 2089, p. 1097. 
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ص القتل 664/11 صقرها احايدة أو اخاصة، ما اضطر القضاء إ تطبيق نص اخادة  ال 
ة 46الذي يقل نمر ن   قاصراخرتكب ضد ال  .2س

اي ابل إلغاره هد بالقادة متأثرا بالقانق  الفرنواد أخذ اخشرع اجزارري بتجرم اتل الطفل حديث الع   
انوة أصوية أو  م ال تقتل طفوها حديث العهد بالقادة سقاء كانت  حيث خف العققبة ن  ا

ابة لومشرع اخغر والذي ارر  654 ُاخادةشريكة  اجرمة  م  اانق  العققبا أ. ونفس الشيء بال
ف  م   إذانذر اانق    ي اخاامة  اجرمة بصقرة أصوية أو تبعية  الفقرة الثانية مكانت ا

انوة أصوية أو مشاركة  اتل  830الفصل  م، سقاء كانت  اري كما يوي    إا أ  ا م  القانق  اج
ص نوى مشاريكها وا نوى  ذا ال قا  إ نشر. وا يطبق  ا، تعااب بالاج  م  مس س وليد

قاخاامن معها . أ ذا العذر اخلف  ما اخشرع التقناي   نصت ال 211 الفصلد أشار إ 
م أنقام نشرة مدة بايبس يعااب    مايوي نوى ا القاتوة ا   .ادتهو  أو إثر وادته مجرد خقلقد

 ثانيا: علة تقرير العذر المخفف
م لطفوها حدي    ارية ايديثة بشأ  جرمة اتل ا ا  ث العهد بالقادة اياقد الاياسا  اج ا

م نوى الفعل اقامه اتقاء العار  دد وراء اادام ا ا يقرر العذر اخلف انتبارا لبانث  رريايا   ا
ا كل م   ذا اا اية غر مشرونة. ومثل  اتج ن  نااة ج والتار نوى الفضيحة بابب ايمل ال

ص  اخادة 808 ُاخادة أ والقانق الوي603 ُاخادةالقانق  اايطا  أ والقانق  الاقري الذي ي
ه نوى أنه    تعااب باانتقا: اخؤات القالدة ال تقدم اتقاء لوعار، نوى  680 ا الذي اتم ل وليد

 حبوت به سفاحا .
د أساسه    في العقاب  ا ايرج ااجتماني البا و ة مؤدا ا  انتبارا  معي ذا اا لغ  نطاق 
عها إ التلوص وال ا وضعا غر شرني ما يد م ال تضع وليد يهما ا فاي اخرير الوذا  تقع  شقاء ال

فاها م  الشعقر باخطيئة ريرا ل ه   . 3م

                                                           

1
- Article 221-4 du code pénal":Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité 

lorsqu'il est commis : 

1° Sur un mineur de quinze ans ; 

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs …". 
2 - Cf. J.PRADEL et M.DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, 4 éd.CUJAS, 2007/2008, p.41. 

، 88، أحا  بقسقيعة، القجيز  القانق  اجزاري اخاص، اخرجع الاابق، ص 37فيظ بوقاضي، اخرجع الاابق، ص نبد اي - 3
سرة، اخرجع الاابق، ص   .36نبد العزيز سعد، اجرارم القااعة نوى نظام ا
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ا الثا    اق الروح  ،أما اا ا يشرط لقيام جرمة اتل طفل حديث العهد بالقادة سقى نية از
اري  .       يحةجرمة بغرض التار نوى الفضاخاص الذي اقامه ارتكاب ادوما تطوب لذلك القصد اج

ا القانق  الفرناي القدم والقانق  اخغر ا أخذ  هذا اا وكذا القانق   1وم  الققانن ال نعتر
م ال تقتل طفوها حديث  2اجزارري في نققبة ا ذ الققانن نصت بصفة نامة نوى  بانتبار 
في العقاب نوى أساس بعض العهد با ا  ذا اا ديد البانث م  وراء القتل. ويقيم  لقادة دو  

ا  ل ناطفتها البديهية لتقضي نوى حياة وليد م ال تتجا اانتبارا  البدنية أو الفزيقلقجية  أ  ا
اجم فاا ال ت تأثر ااضطراب اجامي وال ي ا تزا:  عوها، و . 3  القضعن غالبا ما تقدم نوى 

ا الشرني،  م بالعذر اخلف  ظل القانق  اجزارري ح  حالة اتل وليد اء نوى ذلك، تتمتع ا وب
م  اطع نااتها  ا أو رغبة ا ذا ماتبعد ايدوث إا  حاا  نادرة كقادة الطفل مشق وا  كا  

    .4هاريا بزوجها الاابق
م ال تقتل طف    اصر  لعذر اخلف ا بد م اوها حديث العهد بالقادة م  ولكي تاتفيد ا ر ن تقا

ة.  وأركا  معي
 الفرع الثاني

 أركان وشروط تطبيق العذر المخفف
وكي العهد ايديث الطفل اتل جرمة  مقمة صفةا اخشرع رانى لقد         تتحقق  بالقادة، 
ر ذ اجرمة م فادةاست الشروط م  مقنة ا بد م  تقا ها اتل جرمة  ا العهد بالقادة  ثحدي اب

نوى   ق ما اضى به اجوس ا ، وذلك و ريل  64م  ظروف التلفي كما يوي      43345أ
ايةتتحقق  اية أمه ابل م  بالقادة العهد حديث الطفل اتل ج صقص اج  اخادتن  نويها واخعااب اخ

ركا  بقيام با ،العقق  اانق  م  2 الفقرة 654و 259  :التالية ا
                                                           

اري اخغر ما يوي    830الفصل جاء   - 1  م  اتل نمدا طفا وليدا يعااب بالعققبا  اخقررة  الفصون م  القانق  اج
يهما .838و 836 حقا: اخفصوة   ، نوى حاب ا

ص اخادة  - 2 انوة أصوية أو شري م  اانق  العققبا  اجزارري نوى أنه    654/6ت م سقاء كانت  ة  ك...ومع ذلك تعااب ا
ص نوى م  سامقا أو  ذا ال ة نوى أا يطبق  قا  إ نشري  س ها حديث العهد بالقادة بالاج  اخؤات م  نشرة س اتل اب

 اشركقا معها  ارتكاب اجرمة .
 .37، ص الاابق نبد ايفيظ بوقاضي، اخرجع - 3
 .53-53أمد اخمويشي، اخرجع الاابق، ص - 4
نو -5 ة اجزارية أنظر اجوس ا  .07، ص 6، ندد4338، نشرة القضاة، 61116، مو رام 64/71/4334، 4ى، الغر



311 

 

 .حيا الطفل يقلد أ  1-

اية تققم أ  2- اة إ حتما يؤدى بفعل اج  .الاري حبوه ربط كعدم اخقلقد و

 .نويه اجن أم تكق  أ  : اجانية صفة 3-

اري.  4-  القصداج
م م  ن    ا لكي تاتفيد ا ر ركا  القاجب تقا ذا القرار ناحظ أ  ا   ذر التلفيوم  خا: 

ي   حالة اتوها لطفوها حديث العهد بالقادة 
 أوا: الركن المادي

اصر التالية   ويشمل الع
  اإجرامي_ السلوك1
اق روح طفوها حديث العهد بالقادة، تأتيه الذي يتمثل الاوقك اإجرامي    م والذي يؤدي إ از  ا

ابيا سقاءكا  اع أو الاري ايبل ربط كعدم سوبيا أو إ  ارار  جاء واد .1الطفل إرضاع ن  اامت
نوى اجوس   ن مائقا يكق  اجا العمد القتل جرمة  " بأنه  1983 جانفي 04  الصادر ا
اة تيجة كانت م نويه اجن و ي ال اة و شاطه مرتبطة الق  القق:  الردد  امحي وثيقا ا ارتباط ب
شاط ذا بأ   بطريقة واع أو اجا القتل بفعل حصل سقاء اخق  حدوث  اخباشر الابب ق ال

ق سوبية اع أو بالرك بالقتل ما يامى و م باامت عت ال كا  ليمق  الاري بلاي اطع نمدا ن  امت
اة   ما  بالقادة، العهد حديث طفوها اع أمه مرتبطة اخقلقد و  ارتباط اجبهابق  القيام ن  بامت
 .2 باخابب الابب

 _ أن يولد الطفل حيا:2
ر تظهر أ  بذلك ويقصد    د ايياة مظا  انتداءا جعل وحد يكفي ذا القادة، يظة اخقلقد ن

 أمرا أو تحيل،ما أمرا شبه كا  التعدي ابل ايياة  استمرار أ  ذلك بعد ثبت ولق ح متعمدا،
ظر صرفب حيا اخقلقد، يقلد أ  الشرط ذا رض آخریمعتا. معى  كا  اخقلقد أ  أو ضعيفا،  ال

                                                           

اة، وأ  تتقا -1 تيجة ااجرامية اختمثوة  الق جرامي ا بد أ  تتحقق ال ة إ الاوقك ا الاوقك ااجرامي  طة تربر رابطة سببياضا
تيجة.  بال

ة اجزارية  - 2 نوى، الغر ن  جيا بغدادي، اخرجع الاابق،  ، مقتبس87477، مو رام 4338/ 71/74، 4أنظر اجوس ا
 .37ص 
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ا، أو اخقلقد سقيما كا  إذا ،الصحية حالته ن  في ا مرضه إ  مشق ه ي  اخقررة اريةاج ايماية ن
صقص مقجب له  .1اجزارية ال
اخلف  رالعذ ن  ايديث يصح ا التاب، و أصا تققم ا اجرمة ذ إ  ميتا، الطفل ولد إذا أما   
يابة ناتق نوى اإثبا  نبء يقع وبالتا اخاألة، ذ   لومقلقد  الصحية الةاي واتؤثر العامة، ال
ا كما اجرمة واقع ، بي  .القتل جرمة ا يكق    يصوح هق حيا ولد مادام أنا

ن مق   لتاببا   وادته، بعد مباشرة اخقلقد الطفل نوى القتل يقع أ  يشرط لذا    ق اج  و
ا،أ أو القادة بعد اتوه أما .اإجهاض جرمة نويها يطوق أخرى جرمة يشكل أمه، بط   اء ق  ث

ابة ف كظرف تعتر ال القليد، اتل جرمة يشكل الذي ا دو  لأم بال إذا  اخاامن  م غر
ر   .2اخلف لوعذر الازمة الشروط تق

 لى طفل حديث العهد بالوادة: _ أن يقع القتل ع3
 663ة خادا  نص حيث بالقادة العهد حديث لوطفل واضحا اجزارري مفهقمايعط اخشرع  م   
طفا: اتل   أ    نوىاانق  العققبا م  اق ق ا  م بالقادة . كما أنه نهد حديث طفل روح إز
تهي الذي الا  دد ا بالقادة العهد حداثة يه ت ة ددهاح ال التشريعا  عضلب خا  واحدة با
، اخشرع مثل رد ا ا يام بعدد حددته ال لوتشريعا  كذلك وخا  ضم  جيللوتا القاجبة ا

ها اخقاليد سجا   .اخقضقع اضاة ذلكل تقدير لةأما ترك وبالتا ،3اخصري القانق  وم
د       بية الققانن بعض و ج  عققبا  اإسباال كقانق  حديثا اخقلقد ةصف نامة بصفة حدد  اد ا
ه 336 اخادة    حن 03 أيام ثاثة ن  نمر يقل الطفل الذي بأنه حديثا اخقلقد يص، حيث م

ه 369اخادة   1889لعام اإيطا العققبا  اانق  يصفه  ن  نمر يقل بأنه   الطفل الذي م
 . 4أيام  ماة

ما بالقادة العهد حديث بالطفل اخقصقد دد م خراآ هق الفرناي اخشرع أما هن بي  الفقه والقضاء ر
 ن  وااعة ويغالتب يتم م أي أيام ثاثة م  أكثر وادته نوى مض م الذي بأنه   الطفل الفرناي

                                                           

 .16-14 الاابق، ص صقر، اخرجع نبيل -1
 .84 الاابق، ص ، اخرجعصبحي ومر اخطوب نبد إيهاب -2
 .53ا ، اخرجع الاابق، ص . أنظر، بوقاسم سقيقاخياد توي ال يقم 15 :ب لوتاجيل القاجبة الفرة اخصري اخشرع دد -3
 . 36ص الاابق، اخرجع يان، شيخ ب  أنظر، -4
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جل لتاجيل اخقلقد  سجا  ايالة 1مياد  تهي بانقضاء ا . أي أ  حداثة العهد بالقادة ت
ماة أيام  اانق  ايالة اخدنية اجزاررياخدني دد  ق   .2ة، و

اك م  يرى أنه كا  بإمكا      فاس بفرة لةأاخا ذ ربط اخشرع و أربعن  ن  دتزي ا يث ال
ع يكق  اد نه ،3يقما م مل الذي الدا ا اتل نوى ا عا وليد ف لوظروف نظرا اقيا دا  اية والبيقلقجيةال
 ذا ا  سوطا ك والرضانةف القادة نموية تأثر م  ماما ونيها تارد م يث نويها ر سيط ال

ع ا اقيا نويها الدا م نوى العقاب في م  العوة ناتمد و  .4ا

فاية ايالة  تتمثل التلفي حكمة ونويه      ويرتب نويها القادة تعقب أو تتزام  مال اآا أو ال
 اإدراك نقص اخشرع احظ ايالة ذ و تامة، بصقرة استعادته ندم أو اخرأة يون م  اانتقاص

 اخاؤولية. في شانه م  الذي
م ونزو: الطفل حيا إ غاية     د ا ذ آام القضع ن ا القق: أ  حداثة العهد باخياد تبدأ م ومك

فاية اخ م واضطراها واسرداد حالتها ال ضيحانتهاء انزناج ا اس أمر  اذا ذاع بن ال ا عتادة،  ه تها 
تهي العوة م  التلفي م  العقاب ويعتر القتل القااع نوى الطفل بعد ذلك اتا نمديا تاري نويه  ت

 .5أحكام القتل العمدي
ي عليه:أ_ أن تكون الجانية 9  م الطفل المج
مع نويه     ق شرط تتفق و م نفاها، و مر الذي 6أغوب التشريعا أي أ  يقع القتل م  ا ق ا ، و

،  7م  اانق  العققبا  اجزارري 654/6اررته اخادة  ا م  ظروف التلفي م لقحد نوى أ  تاتفيد ا

                                                           

1 - Cass.Crim 13-03-1856 , D.P,1856,1,221 ; Angers , 22-07-1847.04.297, cité par MERLLET 

et A. VITU, op. cit, p .698. 
ص اخادة  -2  اخدنية ايالة ضابط إ القادة م  أيام  5خا: قاليدباخ م  اانق  ايالة اخدنية اجزارري نوى أنه    يصرح 54ت

  ....لومكا 
و:ه، وأدلت اخالكي الفقه مدونة، الغريا الرم  نبد الصادق ،أنظر -3  .667، ص 6775 ، برو ، مؤساةالريا ، اجزءا
شلاص ةنوى القااع م، اجرارم صبحي مدأنظر،  -4 ة دار، ا  .05ص ، 6776، نما ، الثقا
 .06ب  نقدة حاكر مراد، اخرجع الاابق، ص -5
ظر القالدي ، وبغض إ اخلف العذر مد وال اإسامية الشريعة خاف نوى وذلك -6  وإ ، الطفل س  ون  البانث ن  ال

، اخرجع  . حاج نوي بدر الديالتأديب بقصد القالدي  أحد م  دث الذي القتل نوى التلفي نذر يقصر أمد اإمام كا 
 .68الاابق، ص 

مر  - 7  اختضم  اانق  العققبا  واخعد: واختمم. 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55ا
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طبق  خت ا ي م وا ب وا خ وا م مهما كا  ما يربطه ها م  نااة كالزوج وا ا أ  غر ا ذا مع و
ذا الابب م  أسباب التلفي مهما كا عه إ ذلك.نويه     دا

م استفاد  م  العققبة اخلففة، وإذا واع م  غر     إذا واع القتل م  ا وتأسياا نوى ما سبق، 
م طبقت نوى الفانل العققبة اخقررة لوقتل العمد.  ا

صرف      ق ظرف شلصي ا ي ونذر التلفي اخقرر لأم ال تقتل طفوها حديث العهد بالقادة 
ا س انون أصوين مشاركن أثر لغر م م   صرف لغر ا انوة أصوية أم شريكة، أي ا ي قاء كانت 

ا الصادر  1أو شركاء كالطبيب والقابوة وأم أم اجانية ذا ما أكدته احكمة العويا  ارار  61. و
م القانق     يعاابالذي جاء ما يوي 4337جقيوية  ا  دةالقاب العهد حديث طفوها اتوت ال ا
قا  نشر م  اخؤات الاج  ي ففة بعققبة وإما العمد لوقتل اخقررة بالعققبة ناما  نشري  إ س

ا اخلف العذر ذا م  ا ياتفيد أنه غر طبقا  وذلك مثا كالزوج معها اشركقا أو سامقا م  غر
 . 2العققبا   اانق  م   2الفقرة  261اخادة حكام

ي  وما ناحظه أ     ا وال  م اجانية، أي أ  القرابة اخقصقدة  اخشرع حصر نذر التلفي نوى ا
صقرة بن  صق: والفروع اما  ا ا متد لكل ا م وطفوها حديث العهد بالق مقضقع دراست  غر .ادةا

 صديق ل م  اانق  العققبا ، 259 اخادة نص  القارد الطفل لفظ مقصقد حق: يثقر اإشكا: أ 
م موتبه الذي الشرني لطفل ها  رمة؟ ااةن ن  طبيعي ناتج طفل ق أم شرني زواج نتاج ا
ا  العوة م  نذر التلفي وبالرجقع إ التشريعا       تباي  د اخقارنة، م  خا: ما رأي

، ه قد اخقاا ا والكقي الاقري التشريع م  كل ا م بقاسطة القتل أ  انتبار إ والوب  ق نذر ا
ما لوعار. اتقاء كا  م اانق ب التشريع بي م  اانق  العققبا   876/6اخادة  خا: م  الفرناي ذ
م نوى العقاب في إ م ل بقاسطةالقت اخصري اخشرع يعتر م حن  غرضها، كا  أيا ا  نذر ا

 .3الغرض كا  مهما اانق
ذ الفرناي باخشرع تأثر اد أنه يبدو اخاألة، م  اررياجز  اخشرع مقا ن  أما    مقلية  أمام او

ص  نوىاجوس ا ارارا  إحدى  جاء ما ذا نوى ااستدا: مك  كما إطااه، نوى جاء الذي ال
                                                           

صقر، اخرجع الاابق، ص  -1 يم م  .16اسحاق ابرا
ة اجزارية،  -2 لقضاري ، مقتبس ن  جيا بغدادي، ااجتهاد ا53768، مو رام 4337جقيوية  61أنظر، احكمة العويا، الغر

ارية، ج  .804، ص 6 اخقاد اج
ا. 83مقد أمد طه، اخرجع الاابق، ص  -3  وما بعد
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م اتل اضى    إ  والذي ا نمدا ا اية يشكل بالقادة العهد حديث لقلد صقص نويه اج  ااخ
اصر ةاختعوقة باإدان سئوة تاتظهرا أ  ب لذلك العققبا ، م  اانق  654/6و 259 باخادتن  ن
مقمة صفة اخصقص ونوى اجرمة . وبذلك م 1نهد بالقادة  حديث طفا القتيل وكق  لوجانية ا

را كانت إ  أو شرني غر أو شرنيا القليد يكق  أ  ميز اخشرع اجزارري بن صل  اخرأة نا  ا ا
هم ااوى مثا ااغتصاب بابب  . 2يه بالتلفي وموهم العقاب  بي

و نظرنا و ا كا  العذر م  اذ يشمل أ  ا  نتاد ا ال اخرأة ا اغتصاب ن  أو شرنيا وليد
خرة طاخا أها معتادة نوى الافاح ها أ  تتقاع واقع مل م  إحدى الافا  ذ ا ح، ذلك أ  

ب حدوث ذلك ايموق لشرنية ال مارسها، وبالتا بإمكاها العااا  غر ا ادة طفل تققم و أ  تتج
ه  . بالقتل،بالتلوص م  وبذلك ليس م  حقها ااستفادة م  العذر اخلف

وي  ثانيا: الركن المع
ا القصد رتقا يها القانق  يتطوب ال العمدية اجرارم م  القادة حديث الطفل اتل جرمة     رياج

قنيه ة نومه مع ةاجرم ارتكاب إ اختهم إرادة . ويتمثل القصد العام  انصرافاخاصو  العام ب  بكا
يتمثل .القانقنية أركاها ق القادة، حديث طفل اتل  أما القصد اخاص   ي اكتما:ضرور  أمر و
صقص لوجرمة طبقا القانق القص ق لو ارية، و وصافم وص در  اخطاف هاية  اج    ا

دما اجرمة  اخباشر العمد رك  توحق أ  يصح ال القانقنية  .3واضحة قرةص نوى ديد يراد ن
م لطفوها حديث العهد بالقادة إ جانب الرك  اخادي وجقد نية القتل     وبذلك تتطوب جرمة اتل ا

اخطأ اق الروح،   جرمة جزارية نوىا اخاؤولية لرتيب يكفيا خطقرته، بوغت مهما العمدي غر أو از
ر يتطوب م وم  القتل، اق نية تق اك. الروح إز ارية الققانن بعض و  اخقلقد   إخفاءم عل اج
اس أنن ن  بعيد مكا   وضعه أو القادة، حديث  اجرمي قصدال ايام نوى اقية ارار  أ،مهجقرُال
اية بالقليد  م إذا. أما 4القتل نية  اختمثل اق الروح، كإما: الع يقم الدليل نوى نية القتل واصد از

اة بدو  اصد احداثها، كأ  يتق اخقلقد  م  سققطه جةنتي أو القيام بعمل ما يكق  اد أدى نوى الق
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ي مقته أو أمه، أيدي بن ذ ا تأثر ت كانت أو إغماء، حالة  و إ  اجرمة   يالة ا ذر، 
 .1ذ وص جرمة اتل القليد بل تأخذ وص القتل اخطأتأخ
اري حق: الشكقك تثار ما وكثر    ر القصد اج ارية اإرادة إثبا  نبء ويقع تقا يابة  ناتق وىن اج ال

مر اخاارل ذ مثل  الشرني الطب إ الوجقء العامة، ويتم ح الذي ا اال القاضي م ارية  قرار ج
اة إحداث الفانل اصد يكق  أ  ب . إذ2العدم أو بالقجقد سقاء اجرمة ذ نوى إرادة  أي الق
اة إحداث يكق  أ  أي جروح، إحداث وليس القتل خقجقد ا الع آثار إنتبار مك  وا .إراديا الق
م ضد إثبا  كأداة الطفل جاد نوى  دة إحداثوااص مريدة كانت أها ونوى طفوها، بقتل اختهمة ا
ا  خطقرها والطريقةو  اجرح لطبيعة الدايق الفحص بعد ذلك يبن أ  اخلتص الطبيب نوى بل ة،الق
ااشة مع .3إرادية غر أو إرادية كانت إذا ما تقرير وبالتا إحداثها،  استلدمت ال  إمكانية م

ذا ايالة نويه اخعروضة الطبيب خرة تقرير نوى اجوس به اضى ما و  18 صادر بتاريخال ارار  ا

اع حق م  كا  إذا "بأنه  1983 جانفي ااشته خبر إستدناء يطوب أ  الد  يفعل مو  تقرير  خ
يابة احكمة ابل م  اخبر إستدناء بعدم الطع   ايق له ويس  لظروف م  ياتقرء ذلك واد .4 وال

 اخقضقع. اضاة يرلتقد ذلك ويرك ها، التالية أو ها واخصاحبة لوجرمة الاابقة
ركا  والشروط الاابقة    م إ  ،اذا اجتمعت ا  م  ظروف تفيدتا شريكة أو أصوية انوة بصفتها ا

،  47اخؤات م   ج الا إ العمد القتل جرمة اخقررة اخؤبد الاج  نققبة بتلفيض وذلك التلفي
قا  إ  ة ُ اخادة  67س  ذا التلفي يطبق ا أ  ، نوىم  اانق  العققبا  اجزارريأ 654س

قح لأم القانق العذر ذا أ  اجرمة،كق  ارتكاب  معها اشركقا أو سامقا م  نوى  ظرف ق اخم
ا نويها العقاب بتلفي يتعوق شلصي ون هذا وأ معها ناخن اخاامق  ؤاء كا  سقاء وحد  جا
يتعمد نويه انطق  وما آمةا إرادهم نوى اسبقا أ  يتعن م وم  العذر،  حي إناا  تلا نفقسهم 
 بالقادة. العهد حديث طفل  ا يتمثل
ي نفس واحدة، مهما    ق  فس البشرية ال تز خر نقق: وإ  كانت ال ه كا  و ا ها اس  أو دي
اها، أو لقها أو فقس بن تفاضل ا إذ ج  ال مس لأمتال ايالة ذ اخشرع  أ  إا البشرية، ال
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ا تقتل د أ  اخشر  العهد حديث وليد ا. و ا ع بالقادة العذر لتلفي العققبة وذلك لوعوة ال وضح
في العققبة، اما جعل م  العااة بن د  توفة م يتقا ن سباب  صق: ا  بعض اياا  و

 والفروع سببا  اباحة الفعل أو اانفاء م  العقاب.
 انيالمطلب الث

 أثر العاقة بين اأصول والفروع على استحقاق العقاب
حاب، بل أ      د حد التلفي والتشديد م  العققبة  صق: والفروع ن ا يق أثر العااة بن ا

تارة يعتد ها كابب م  أسباب اباحة  ا القاضح  استحقاق العقاب.  اخشرع جعل هذ العااة أثر
ا ما  نعا م  مقانع العقاب أو سببا م  أسباب اانفاء. الفعل، وتارة يعتر

 الفرع اأول
 العاقة بين اأصول والفروع كسبب اباحة

ا مشرونة الغر الصفة توغى ال الظروف توك  تتمثل اإباحة بانتبار     لكقهما اخرتكب اوقكل ن
 م  ثانيهما استلاص مك  يث مرتبطا  اإباحة ونوة، التجرم نوة أ  ياحظ إما التجرم نوة

 يةندم اخشرون صبغة إضفاء خا: م  مصوحة أو حق ماية ي التجرم نوة أ  حيث م  أوهما،
ظام مقتضيا  نوى خطر م  به يتميز خا نظرا الاوقك نوى  تبن لومشرع إذا أنه غر ،1ااجتماني ال
ة ظروف  يؤثر ا " الاوقكا  ذ م  سوقكا أ  ، ايققق توك نوى معي  إنه له ثبت أو واخصا
ا ايماية يكفل أنه إا ببعضها يضر كا  وإ  ها، أو يعد ما لغر  نوى اإباحة جانب يرجح إنه م

ذا. 2التجرم  جانب سرة. جرارم  اإباحة أساس نفس ق و  ا
ة    سرة اخاسة اجرارم  اإباحة أسباب أ  إ باإضا  ويقصد  القانق  به  أذ ما ضم  تدخل با
واسع  لفظ رعاخش استعموه الذي القانق  ولفظ حقه استعما:  ايق لصاحب القانق  ترخيص به

 يعة اإساميةبالشر  واردة ااندة أو تشريعي نص  ددة كانت سقاء اانقنية ااندة كل ليشمل يتاع
ا أو ذا نر  احة.أسباب اإب حا:  عالقاس التفار يرخص كذلك الشرنية مبدأ لكق  ساريا. و

ا أساسها حيث م  مقضقنية طبيعة ذا  اإباحة وأسباب     اصر ا، ون  نوى تكزتر  اإباحة وأثر
اصر نوى ترتكز أها أي ،بايماية جديرة مصوحة أو حق ماية أساس فايةه نااة ا مقضقنية ن  ا ب
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سرة جرارم  القانق  أ  غر نويه، اجن أو اجا  التأديب سة حقمار  أو استعما: حالة  وخاصة ا
سرية العااة ضم  صرا يتطوب ا ية كحا  نفايا ن  .ال
ذا     ا يقتصر اأثر إ  م وم  الفعل ن  اإجرامية الصفة تزيل اإباحة أسباب أ  إ يؤدي ما و
صوي الفانل نوى ، ا ص كمح لوفرع أ  نوى تأسياا وذلك شركاره إ متد بل وحد  أ  ل. إاا

مر خاف سرة جرارم  ذلك ا ذا ايكم .اإباحة أسباب م  الشريك ياتفيد ا حيث ا اء   استث
 .1الزنا وااعة ضم  الشريك حالة 

حصرأسباب    ا صدد  اإباحة وت واد، حيث تعتر العااة بن  حق تأديب مقضقن صق: ا  ا
حق تأديب ا  واد يعد م  ايققق اخازمة يق القاية الذي مارسه اآباء نوىوالفروع سبب اباحة. 

ذا ايق. ب أ  يتمتع بالاوطة واخهابة الازمتن خمارسة  م، واخاؤو: ن  تربية القلد   أواد
ب حق تأديب الصغر بغية هذيبه وتققم     ح ا ظم القانقنية اخقارنة نوى م قد استقر  ال لذلك 

ذ الققاند سوقكه، و  اله، كما تبن  يز وحدود مارس م  خاها  د إ اقاند  التأديب يات بالتا 
شلاص ا ضعق  له.ا  لذي  مارسقنه والذي  

وإ جانب القانق  القضعي أجاز  الشريعة اإسامية أيضا تأديب الصغر بغية هذيبه وإصاح    
ن،  شلاص معي ذا ايق  قرر   او: حق تأديبأحقاله  ت واد  القانق  القض لذلك س عي ا

حق اآي  واد نوى ال  اخقار  والشريعة اإسامية م نبن مقا اخشرع اجزارري م  حق تأديب ا
 أوا: حق تأديب اأواد في القانون الوضعي المقارن والشريعة اإسامية

حاو: أ  نقضح مقا كل م  القانق  القضعي اخقار  واد س    والشريعة اإسامية م  حق تأديب ا
 _ حق تأديب اأواد في الشريعة اإسامية:1

أباحت الشريعة اإسامية تأديب الصغر حرصا نوى أحقاله وهذيبه لصاح أمقر ال يصوح ها 
بن أساس اباحة التأديب ووساروه واي قق مصوحة أو بالرناية، ونويه س ي بذلك   د ق اجتمع و

 أ_ أساس اباحة تأديب الصغير:
م القاجبا  ال يضطوع ها رب     صق: إ القق: بأ  تربية الصغر وهذيبه م  أ ب نوماء ا ذ

خاق  اس  ا د والديه ويصق  القالد صغر بتأديبه وهذيبه بتعويمه  سرة، ذلك أ  الصغر أمانة ن ا
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إذا ما خر  عا: الوالربية اإسامية الصحيحة.  ا: لوقق: بإباحة ا ا  ذ ايدود   ج القالد ن  
ا نوى الصغر  .1يباشر

م  القرآ      ة واإماع،  ا الشرني  القرآ  والا د د س ابة لوصغر  عا: التأديب بال وإباحة أ
ويكم نارا...  قا اق أنفاكم وأ االت امرأ   . واقله أيضا    إذ2د اقله تعا    يا أيها الذي  آم

تقبل من إنك انت الاميع العويم  ررا  ذ اآية 3نمرا  رب إ نذر  لك ما  بطن  . وتد: 
عا: خا كا    ذ ا ا وتعويمه وامااكه وهذيبه، ولق ا ادرها نوى اتيا   نوى أ  لأم تأديب ولد

ذر إ اه سبحانه وتعا  .4استطانتها أ  ت
ة     بقيةأما م  الا ن، بوغ سب إذااقله صوى اه نويه وسوم    مروا الص بالصاة  ،ال بوغ  وإذاع س

اضربق نويها  ن  ضل م  أدب حا   ،5نشر س ل أ ل والد ولد م   هذ 6واقله أيضا    ما   .
حاديث تأكد نوى اباحة تأديب الصغار م  ابل اآباء اصد هذيبهم وإصاح شؤوهم.  ا

ا لوتمييز، ولقد     استقر  اقاند الشريعة ااسامية نوى انتبار بوقغ الصغر س  الاابعة م  نمر أ
ا:   إذااامت مقجبا  التأديب. أما  إذاوم  م يؤدب  ا  كا  الصغر دو  س  الاابعة م  نمر 

د عا: ن  .7لوقق: بتأديبه لتصقر الفهم خدركا  ا
در ااشارة إ أ  حق تأديب    ق القاية نوى و تهي حتما ببوقغه، ذلك أ  نوة التأديب   الصغر ت

يباح لوق تأدي ها تأديبه وهذيبه.  تهي سوطا  الق نوى الصغر وم ذ القاية ت فس وبانتهاء  ب ال
تهقا. إذاالصغار  كر وم ي م ن  اخ م باخعروف وم متثوقا أو ها  أمر

:  ب_ وسائل التأديب وقيود
رط  وسيوة التأديب أ  تكق  معققلة   الشريعة اإسامية حدد  القسارل ال مارسها يش   

م الصغار،  واد ققت مقجبا  التأديب  إذااآباء  تأديبهم  قق مقجبا  ال إذاما  تأديب، ما 
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إذا بوغ ليث أ  رسق: اه صوى اه نويه وسوم بن وسارل التأديب اذ ارر بأمر الصغر بأداء ا صاة 
عا: اايذاء البد نوى جام الصغر. مر يتحق: إ مارسة أ ذا ا إ   قا    نشر س

    ، ياره أو ميز ب بعض نوماء اإسام إ القق: بأ  القالد ياتعن نوى تأديب الصغر  واد ذ
ب أ  يتعقد نويه  ه وأ  يقق: بام اه ن أاوأو: ما  ، ونيأخذ الطعام إا بيمي د ندم د أخذ

عوه كما مدح الصغر اختأدب، م يعقد الصغر نوى تعوم القرآ   امتثاله يقبح نوى ذلك ويذم نوى 
بغي أ   ي حقا: مرة أو مرتن  إذا خال ذلك  بعض ا وأحاديث الرسق: صوى اه نويه وسوم، 

تهد  إخفاره ومكاشفته تؤدي إ أ  يتجا نه اد  ه  ل ن  .1رة أخرىسر نوى اتيانه ميتغا
ذا الضرب  وإذا    يكق   اأم مثل الصغر بالقنظ والون كا  لقليه أ  يؤدبه بالضرب، ويشرط  

شى م  ايقاع الضربا  نويها  عا: التأديب، وا يكق   مقاضع  ا أ اوز آثار مرحا وبدو  أداة 
 اك الصغر.

ضع ها حق تأدوحق القالدي   تأديب الصغر لي    ضع لذا  القيقد ال  ق  يبه س مطوقا بل 
يجب أ  يكق  استعماله يق التأديب متفقا مع ايكمة  ذا ايقاخقصقدة شرنا م  تقريلزوجته،    .ر 

ب  ذا التأديب ضرر بالصغر يتجاوز الضرر الذي تقر ضرورة التأديب أاكما   .2يرتب نوى 
ق أ  ب    ابوة اصواجدير بالذكر  عية وبعض اي فية وبعض الشا قهاء الشريعة اإسامية كاي روا عض 

اوزا  استعما: ايق ذا العدد  عا: تأديب الصغر نوى الضرب ثاث لتكق  الزيادة نوى  ما 3أ . بي
ذا العدد قاز الزيادة نوى  عية  ذا ويتقيد حق تأديب الصغار م  م4يرى اخالكية وغالبية الشا  ارس، 

م، أو اجد الصحيح  ذا ايق لأب وا قهاء الشريعة اإسامية نوى ثبق   قد استقر  ذا ايق نويه، 
بولأخ  ب بعض آخر م  الفقهاء  .والعم وبقية العصبا  م  جهة ا قاز تأديب 5وذ إ القق: 

ة أ  يضرب الص  قز أيضا خعوم اير ، كما  وحته لتعوم  مصكا  ذلك   إذامعوم القرآ  لوص
ة، كما ثبت لعامة اخاومن  . إذااير حق الاابق ذكر  م يقجد م  يؤدب الصغر نوى ال

 

                                                           

ة نشر، ص أنظر،  -1 فس، مطبعة اخعوى، مصر، بدو  س ة ال ، معارج القدس  مدارج معر  .07أبق حامد الغزا
 .10ب  نقدة حاكر مراد، اخرجع الاابق، ص  - 2
ارية  الفقه ا -3 اي، اخاؤولية اج تحي ه رة، الطبعة الرابعة، أنظر، أمد   .416، ص 4333إسامي، دار الشروق، القا
اي، نفس اخرجع، ص  -4 تحي ه ا. 416أمد   وما بعد
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 _ تأديب اأواد في القانون المقارن:2
و:     ن، ا ا ذا ااختاف ا ذ  اختوفت الققانن اخقارنة  أساس اباحة حق تأديب الصغر وا

د إ ظام اليقرر حق تأديب الصغر ويا ية أو يقرر  اخبادئ العامة لو قانق  ااندة تشريعية أو نر
ا نوى حدى  تعرض لكل ا ة. وس صقص اانقنية صر يعرف هذا ايق ب  ذاته، أما الرأي الثا 

ظام العام: إطارأ_ السماح بالتأديب في   ال
ا لصاحب ايق أ  يباشر حقه      ذا اا ظم القانقنية و ما تقر  إطاريبيح  نصقصها  طارإ ال

قا:  ذا اخ ظم القانقنية ال سار  نوى   العامة، وم  ال
ادا للسلطة العائلية في القانون الفرنسي:  _ التأديب است

سرة نوى     ا رب ا اصر الاوطة العاروية ال يباشر يعد حق التأديب  القانق  الفرناي أحد ن
اره بغية هذيبهم وتق ظام القانق إ الققاند العامة العر أب ذا ايق  ال د  ية وما قم سوقكهم، ويات

مر الذي أدى ببعض الفقهاء إ تاميتها بإذ  العرف باخقابوة خا يطوق  ق ا ظام العام، و تدرج نويه ال
ص اخادة  دي  ل ب التأدي م  اانق  العققبا ، والقضاء الفرناي انتر 860نويه اذ  القانق  مات

كمة بقردو  حكمها الصادر   بت إليه  ذا ما ذ ية و  .43341مارس  43رخصة نر
ظام القانق الفرناي مصدر م  ايققق ال تتفرع ن      كما ياتمد حق تأديب الصغر  ال

ذا رغم انراف القانق  الفر  ن اخد الفرناي.  بقية القاردة  التق اي بالكيا  نامتيازا  ايققق ا
ق الراابة وتأديب الصغار سرة  احية القانقنية، إا أنه انرف لرب ا  .2اخاتقل لأسرة م  ال

ادا لحق الرعاية في القانون اانجليزي:  _ التأديب است
ب  الرناية والراابة     دا لواقابق القضارية حق القالدي  وخاصة ا ويزي مات ظام القانق اا أار ال
 كهم اصد تأديبهم وتققم سوق  بالضرب، وذلكإشراف نوى الصغار ولق ااتضى ذلك تأديبهم وا

سرة  .3واجتمع ا
ق يشمل الضرب بشرط أ  يكق  معققا،     ها حق التأديب و وحق الرناية يتضم  حققاا ندة م

ديد نقع التعويم الذي يتو طفا: و قه ا ديد الدي  الذي يعت قنه، ويتضم  أيضا قويشمل كذلك حق 
هما أو م  أحدما  ذا ايق م دما  الصغار. ولك  مك  انتزاع  را م يك  جدي إذاحق اانتفاع 

                                                           

 .646مروك نصر الدي ، اخرجع الاابق، ص مقتبس ن ،  -1
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طفا: باخطر اجايم أو هدد صحتهم أو  ا لدرجة هدد حياة ا حر ب م مثا م كا  سوقك ا به، 
م. تقل إ ا ذا ايق ي إ    أخااهم 

طفا: الصغار، اذ واجدير بالذكر أ  ا    طفا: ما اانق  ا ويزي وضع اانق  خاص با خشرع اا
جد مثا نص اخادة  طفا:،  تقا أغوب اخبادئ اختعوقة بشؤو  ا ه تقجب  74قرة  11مع   م

ذا الطفل أو الصغر،   ها مصوحة  كمة يعرض نويها أمر طفل صغر أ  تضع نصب ني نوى كل 
ب نويها  يها، و سبيل ضما  كما  اذ اإجراءا  الازمة لعزله ن  القسط أو البيئة غر مرغقب  ا

 .1ذ اخصوحة تتلذ ما يوزم لتعويمه وتدريبه
ادا لحق شرعي في القانون المصري:  _ التأديب است

ص اخادة      م  اانق  العققبا  اخصري نوى أنه    ا تاري أحكام اانق  العققبا  نوى كل 57ت
ق مقرر مقتضى الشريعة اإسامية . ية سويمة نما   عل ارتكب ب

عا: اجرمة     ذ اخادة أها أباحت ارتكاب ا ق مق  إذاويتضح م   ية سويمة ونما  رر كانت ب
ق  ااشتها مجوس الشقرى والذي وا اء م مقتضى الشريعة اإسامية، و تعويل اخراد هذ اخادة أث

رج م  العققبة م  له حق تأديب الصغار،  2اإماعنويها ب ق أ   ص  ذا ال ، أ  القصد م  ايراد 
ق التأديب اخقرر مقتضى الشريعة اإسامية. اطبن   كالقالد والقالدة والقصي لكقهم 

ظام القانق اخصريوتطبيقا لذلك يتبن أ  حق تأديب الصغار     د  ال يز الشر إ يات يعة  ما 
ابة لوصغار. ا مصدرا م  مصادر القانق  م  ايام حق التأديب بال  اإسامية بانتبار

هج ذا ال ها اانق  العققبا  التقناي الذي ن ،واد سار  العديد م  التشريعا  العربية نوى  ص  م
عا مقتضى نص اانق أو اذ  م  ايكقم 16الفصل  ه نوى أنه    ا نقاب نوى م  ارتكب   ةم

ظر  ه. 53. وأيضا اانق  العققبا  الوي  اخادة 3ال ها ال  م
ص صريح:-ب  السماح بالتأديب ب
سرة  تأديب الصغار،     ق رب ا ظم القانقنية إ اانراف صراحة  ا الثا م  ال ب اا ذ

ة.  وذلك م  خا: نصقص اانقنية صر

                                                           

 .18ب  نقدة حاكر مراد، اخرجع الاابق، ص -1
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د القانق  ال    ذ الققانن  م  م م  خا: اخادة وم  أ باء حق تأديب أواد بحرين الذي أجاز ل
ل مكاهما  65 ي م  القالدي  أو الشلص الذي  ق  م  اانق  العققبا  ال نصت نوى أنه    

ت التجربة، أ   ت رنايته أو ماؤوليته بصقرة مشرونة طفل أو توميذ  ة، الذي يكق   أو خعوم اخه
غراض التهذيب ظام توك الدرجة م  الققة الضرورية واخعققلة خثل ذلك  ياتعمل  أو حفظ ال

 الغرض... .
صه  اخادة     ارهم، وذلك ب باء حق تأديب أب م  اانق  العققبا   63كما اجاز القانق الكقي ل

ذا اي إذانوى ما يوي    ا جرمة  ق: له القانق   ق، واع الفعل استعماا يق التأديب م  شلص 
رد التهذيب .بشرط التزام حدود وا ا و ا نيته إ  ح اخشرع الوب باء حق  نفس الاياق م ل

صه  اخادة  ارهم وذلك ب م  اانق  العققبا  نوى أنه    ا يعد جرمة...ضرب  435/6تأديب أب
ق ما يبيحه العرف ال واد آبارهم وأستاذهم نوى  زها با  .1عام التأديب ال ي

ة،     قيق غايا  معي وص ما تقدم بأ  اانظمة القانقنية سابقة الذكر ارر  ايققق سعيا وراء 
ذ ايققق ونوى ذلك ياتوزم  عا: تباشر م  خا:  ذ الغايا  تكق  العوة دارما  اباحة إتيا  أ

عا: متف ذ ا اشئة ن  حق تأديب الصغار، أ  تكق   عا: ال ذا قة مع الغايا  م  إباحة ا
ي التأديب اصد الربية والتهذيب أو التعويم أو حفظ صحة الصغر، وم  م  خرج صاحب  ذاإايق. و

اوز التأديب حدود  عوه غر مشروع، أما اذا  ذ الغايا  ال وجد م  أجوها ايق كا   ايق ن  
رما واستقجب ماؤوليته القارم به  ب نفاه،   الصغطااة الصغر، كا  الفعل  كم ولق كا  ا ر 

ذ اخهمة مر الذي جعل اخشرنن يتقلق   مي نفاه ا ه اجامي واقته البدنية ا ياتطيع أ    .2تكقي
 ثانيا: موقف المشرع الجزائري من تأديب اأواد أو الصغار

ا أ  حق ت    بديب الصغر مازم يق القاية الذي مارسه اآألقد سبق وأ  او اء، واخاؤو: باء نوى ا
ذا ايق. ب أ  يتمته بالاوطة واخهابة الازمتن خمارسة   ن  تربية القلد 

ية كا  ا بد م  ضبط     ضع  طقر مق خؤثرا  اجتمانية بيقلقجية ونفاية وثقا وما أ  الصغر 
م   شئة الصحيحة ح تاا اة الت صب  ا لصية اإناانية تكقي  الشذ اخؤثرا ، وجعوها ت

ظم وها لإتاف مع متطوبا  ايياة  اجتمع اخ س اجتماني ومد يؤ  .3اختامة 
                                                           

مد، اخرجع الاابق، ص  -1  .317-383نصام أمد 
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نراف  القسارل اختعوقة بتأديب الصغر، كحرمانه   واد درجت معظم اجتمعا  نوى اتباع بعض ا
حرف له بذنبه وبأ  س م  بعض اخزايا كحرية الوعب أو ضربه ضربا خفيفا...، كل ذلك اشعارا وقكه اخ

شى اإناا  كل أم وحرما . شا كما   مك  أ  يؤدي إ أم جادي 
ص اجزارر نقق: أنه مادام أ  اخادة     يما  يا  1م  اانق  العققبا  83/4ذا و اد أباحت ضم

خذ بعن اانتبار التطقر الربقي اصل والذي اي حق التأديب ضم  ما يبيحه العرف العام، مع ا
ذا ايق كما يوي  قضح  ب التقيد به، وس ا جديدا  يكق  نر يم الربقية   يعد: ويطقر اخفا

 _ تحديد الصغير الخاضع للتأديب:1
يم     إ  مفهقم العرف مفهقم نا دارم التطقر يتغر ويتعد: مضمقنه مع تطقر العادا  والتقاليد واخفا

ضع لوتأديب؟  والقسارل. والاؤا: الذي مك  بغي أ   ق  م  الصغر الذي ي  أ  نطرحه 
ق سبب التأديب، واد نظم اخشرع  ها التشريع اجزارري نوى أ  الضع  مع جل الققانن وم  بي
تو باختاف اخراحل ال مر ها ذا  فاه، و رة زواله واستقا: الصغر ب ه ح   ذا الضع وبي

ذا ا  خر بثاثة أطقار الصغر، حيث مر 
ق س   الطور اأول: ة 48ويبدأ م  وادته إناانا ح بوقغه س  التمييز و ، وذلك طبقا لومادة 2س

ذ اخرحوة بالصغر غر ميز. 16/6 ، ويامى الصغر    م  القانق  اخد
ة ح  48يبدأ م  س  التمييز أي م  س   الطور الثاني: ة، ويامى الصغر  43س ذ  س

ص نوى أ     كل  18اخرحوة بالشلص اخميز وذلك طبقا لومادة  م  القانق  اخد اجزارري ال ت
قا خا يقرر القانق  . وية و  م  بوغ س  التمييز وم يبوغ س  الرشد...يكق  نااص ا

ق بوقغ الصغر س   الطور الثالث: ة، 43و ذ اخرحوة بالشلص البا س  لغويامى الشلص  
ص اخادة  . 17وذلك طبقا ل  م  القانق  اخد

در اإشارة إ أ  اخشرع اجزارري ابل تعديل القانق  اخد      عل   6776جقا   67و كا  
يه م  ابل اخشرع، غر أنه بعد تعديوه  45م  س   ذا ايد مبالغ  ة الا  القانقنية لوتمييز، مع أ   س

ص اخادة  ة يكق  اد أصاب وتدارك القضع 48اخد وجعوه س  التمييز ب  م  القانق  16ل  .3س
                                                           

مر  - 1  : واختمم.اختضم  اانق  العققبا  واخعد 4355يقنيق  3اخؤرخ   465-55ا
مر رام  16ندلت اخادة  -2 دد 6776جقا   67الصادر   76/47م  القانق  اخد مقجب ا بعدما كا  س  التمييز   ،

ة أصبح  45ب  ة. 48س  س
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ة إ  48ومادام أ  اخشرع جعل س  التمييز يبدأ م      قز ضرب الطفل  مثل  43س هل  ة،  س
 ذا الا ؟

طق ذلك أ  الشلص بعد بوقغه س      ا مع اخ ذ ايالة تت عم   ة وبداية  48إ  اإجابة ب س
قة، حيث تبدأ شلصيته  التكقي ،  41س   ي مرحوة اخرا ة يبدأ بالدخق:  مرحوة جديدة و س

ذ  ق يتصرف اخرحوة مك وضربه   راف   اخرا  ا  يشكل خطرا نويه ويابب  تعرضه لا
ل والق ، وم  م ياتقجب نوى ا مر الذي يزيد م  ماؤولية الق قع م  الطيش والامبااة ا  ب

ذ اخرحوة باام ح يصبح شابا صايا. طي  فس مااندة الصغر نوى   نوى ال
ا     دد س  التأديب وغياب رأي الفقه والقضاء اجزارري، ا بد نوي ونويه وأمام غياب نص اانق 

و م  القانق  مد واخاد  ةم  الرجقع إ الشريعة اإسامية لتحديد س  التأديب طبقا لومادة ا
ق م  س  الاابعة ح  666 يه الصغر  الا  الذي يؤدب  سرة. وبالتا  ة  41م  اانق  ا س

ادا يديث الرسق: صوى اه نويه وسوم    غدي ولدك سبعا وأدبه سبعا  ق الا  الذي 1است ذا  . و
طق.  يتفق مع اخ

در اإشارة إ أ  ااتفااية الدولية يققق الطفل نصت  ماد    و نوى تعريو  الطفل ها ا
ة ما  ة نشر س ذ ااتفااية، يعن الطفل كل إناا  م يتجاوز الثام غراض  صها نوى ما يوي     ب

وكذلك اانق  ماية الطفل  اجزارر سابق  .2م يبوغ س  الرشد ابل ذلك مقجب القانق  اخطبق نويه 
ة نشرة ُكل شلص م نرف الطفل بأه 6/4الذكر  اخادة  ة كاموة.43يبوغ الثام  أ س

 _ اأشخاص الذين يملكون حق التأديب:2
ميه م  نفاه     تاج إ م   ذا الضع والعجز  ق   صل أ  ااناا  يقلد ناجزا وضعيفا، و ا

طوق جعل اخشرع اجزارري  ذا اخ امه أو بعضق م  أنضاره، وم   ضرار ال توحق  يبعد ن  ا
ه نوى  القاية شلاص حرصا م فس لعدد م  ا .يبقى الصغر وحيدا ناجزا ن  تدبر أ أانوى ال  مقر
م أو القصي أو اخعوم أو      ب أو ا م كل م  يعمد إليهم بربيته سقاء أكا  ا وأولياء القلد 

واد تبعا يق القاية أو القصاية ال أنطا م مارسق  حق التأديب نوى ا ة، و ا هم القانق . اياض
سرة نوى  قد نصت اخادة الثانية م  اانق  ا سرة،  ق ا طوق القاية م  مكاها الطبيعي ااو: و وت

                                                           

فس -1 رة، القاية نوى ال ، برو ، بأنظر، أمد أبق ز  .66، ص   .س .، دار الرارد العر
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مع أ   ساسية لومجتمع تتكق  م  أشلاص  ي اخوية ا سرة  هم صوة الزوجية وصوة ا ا    .لقرابةبي
واد  نوى الزوجن التعاو  م  نفس القانق   85كما أوجبت اخادة  سرة ورناية ا نوى مصوحة ا

ب وليا نوى أواد  30ض إ ذلك أ  اخادة أ.  وحا  تربيتهم سرة اد انتر  ا م  اانق  ا
و: ن   ب نوى اواد بانتبار اخائق: ا ق مازم يق القاية الذي مارسه ا القصر، وحق التأديب 

اته تربية وه بعد و م  ل ا د  ايضانة ها إذا حالة الطاق ، أو القلد و م  اانق   30ادة ُاخ اس
سرةأ.  ا

إ  اخشرع اجزارري رانى     سرة كلوية أساسية ومكا  طبيعي لربية القلد،  غر أنه  حالة اهيار ا
يث نرف  51و 56ذلك ووضع موة م  التدابر  اخادتن  سرة واختعوقة بايضانة.  م  اانق  ا

ا أساس رناية القلد وتعويمه والقيام نوى شؤونه نوى دي  أبيه، والاهر  56انة  اخادة ايض وانتر
شلاص الذي  يعهد  51نوى مايته وحفظه صحة وخوقا. أما اخادة  يها اخشرع ا  إليهمقد ندد 

يأ اخشر  ارها. كما  ولقية يضانة أب كل الظروف   عبايضانة ورتبهم نوى سبيل ايصر وجعل لأم ا
يث جعل له كب وه، و ذلك نصت اخادة اقصد ماية الصغر  م  اانق   445ا  حالة غياب أ

ب  سرة نوى أ     الكفالة التزام نوى وجه الترع بالقيام بقلد ااصر م  نفقة وتربية ورناية ايام ا ا
ه وتتم بعقد شرني . وبطبيعة ايا: تقل ل ،باب اء تاوكإ  حق التأديب ي  .1قليه كفالة اخكفق:ل أث

ح العرف العام لومعوم حق تأديب التاميذ، وحق اخعوم  التأديب     قد م ؤاء  وإ جانب حق 
ظام داخل اخدرس ،ا يقتصر مفعقله نوى تربية القلد ق ضبط ال م، و دف أمى وأ ة بل يتعدا إ 

بت رض ااحرام، ذلك أ  اخعوم الذي يفقد  ظام لوعبثو ذا ال ما  ه وسوطته نوى تاميذ يعرض 
يز لومعوم مارسة حق التأديب ضم   ا  اخصوحة العامة  يؤدي لوفقضى وتعطيل الدراسة، ونويه 

نظمة والعادا  والعرف  احيط ااجتماني.  ايدود ال رمتها ا
يث ايد له العديد مويتضح ما سبق أ  اخشرع اجزارري انتى بالصغر أما ن    ب، اية،  ولياء ُا   ا

أ ، وذلك كوه م  أجل مصوحة اجتمع  ب،....اخعوم، ...الكفيل...ا م، أم ا م، اياض ، أم ا ا
 ح يشب أطفاله رجاا صاين سانن خدمته.
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ق حق نا وليس مطوق أي مقيد بقيقد وشروط    در اإشارة إليه أ  حق التأديب  ذا  ،وما  و 
أ  حق تأديب الصغر مشروط بثاثة شروط  أوهما أ  يكق   1يرى جانب م  الفقه  اجزارر اإطار

ب. وثانيهما أ  يكق   د ندم وجقد ا فس ن م وكذلك لوق نوى ال حق التأديب لأب والقصي وا
إذا خرج ن  مضمقنه استقجب الفعل اخاا ر شرط أ  ءلة. وآخذا ايق بقصد التهذيب والتأديب، 

بغي أ  يكق  الضرب خفيفا بغر تعذيب. ي دودا   يكق  حق التأديب م  حيث القسيوة 
ب إليه غر أنه يضاف إ ذلك أنه      يما ذ ذا الرأي نوى صقاب  ب  اوز إذاونعتقد أ   ا

ام الصغر بالرغم م  ندم وجقد آثا دث ضررا جايما  دالة نويه  رحدود التأديب البايط الذي 
إنه يكق  اد خرج ن  حدود التأديب وم  م يتابع جزاريا ن  جرمة اإيذاء  ه،  أو مرض ناتج ن

 وما يويها م  اانق  العققبا . 653العمدي ضد ااصر، وتطبق  شأنه أحكام اخقاد 
صق: والفروع  اباحة الفعل اجرم ت     وص إ أ  أثر العااة بن ا خر  حصر  حق و ا

ص صريح أو نرف أو   ، وذلك سقاء كا  ذلك ايق مقرر ب ا ق ما وضح ارهم و ب تأديب اآباء 
في  الققاند العامة أو بالرجقع إ أحكام الشريعة اإسامية، وذلك نوى نكس أثر توك العااة  

م لطفوها حديث العهد بالقادة، وال نص نوي ص اتل ا يما  احة ووضح ها اخشرع صر العقاب 
واد كابب  ص حق تأديب ا يما  ف توك العققبة. أما  في العققبة وإ أي حد  شروط 
ة، وإا خرج الفعل  ق شروط وايقد معي شلاص اخلق: هم ذلك ايق و ا بد أ  يتمتع به ا اباحة 

 م  داررة اإباحة إ داررة التجرم م  جديد. 
صق:     بالفروع اد ا تأثر  اخراج الفعل م  داررة التجرم إ اإباحة، إما تعفي اجا  ونااة ا

سباب يرا اخشرع.  قط م  العققبة اخقررة 
 الفرع الثاني

 أثر العاقة بين اأصول والفروع في اإعفاء من العقوبة
سبا    ا  الباب الاابق توك ا يها القانق ، ب ال نص نويقصد مقانع العقاب كما سبق وأ  بي

ها، ويطوق نويه ر شروط اخاؤولية ن انل اجرمة رغم تقا ا ندم تقايع العققبة نوى  ر ا ويرتب نوى تقا
نذار اخعفية م  العقاب   . 2الفقه نادة   مقانع العقاب  أو   ا
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نذار القانقنية اخعفية م  العقاب، وذ    ها اخشرع اجزارري با ا: اخادة لك يظهر م  خواد نر ن
ددة  القانق  نوى سبيل  66 ي حاا   نذار  م  اانق  العققبا  وال نصت نوى ما يوي    ا

ة... . وما كانت انذار معفي  إذاايصر يرتب نويها مع ايام اجرمة واخاؤولية إما ندم نقاب اختهم 
ددة  القانق  ذ اخادة اجاز   حاا   ة   نوى سبيل ايصر انفاء اختهم م  العققبياحظ أ  

، إا انه ا  ظام اإنفاء م  العققبة والذي محق العقاب ن  اجا ق ما يامى ب مع ايام اجرمة، و
ه اخاؤولية وا محي ن  الفعل وص اجرمة.  ع ن  ير

ارية ة الصوة بالايوسبب انفاء اجا م  العقاب ليس انعدام اإم، وإما انتبارا  وثيق    اسة اج
فعة ااجتمانية عدمة 1وباخ يها اإرادة ااجرامية لوجا م ذا ما ميز ن  مقانع اخاؤولية ال تكق   . و

. كما يتميز ن  أسباب اإباحة    ق  واإكرا لعدم ادرته نوى اإدراك وااختيار، كما  حال اج
 ص اجرمة.اجرمة،  حن تاتبعد أسباب اإباحة ن  الفعل و  كقنه ياتبعد العققبة مبقيا نوى صفة

ذا الصدد اضت احكمة العويا  ارار ها بأ     م  ثبت إجرامه يتعن نقابه ما م يقجد      و 
نذار اخعفية كما يد: نويها امها ظروف تعفي م  العققبة  نص صريح يعفيه م  العقاب،   ا

عا: اخررة. وإمشلصا ثبت اضاريا أ ها، كا في ماؤولية مقر هي ا محق اجرمة وا ت ا نه أجرم. 
عا:  قط، لذلك يرتب نويها ايكم باإنفاء م  العققبة ا ايكم بالراءة. أما ا تعفيه م  العقاب 

إها محق اجرمة، طبقا خقتضيا ه بعض الفقهاء بأسباب اإباحة   83اخادتن   اخررة أو ما يعر ن
درجة حتما  17و ي م ل سؤا: ماتقل وميز وإما  إها ا تكق   م  اانق  العققبا . وبالتا 

ية  الاؤا: الررياي اختعوق باإدانة   .2وبصفة ضم
ويرتب نوى ثبق  العذر اخعفي م  العقاب ايكم باإنفاء م  العققبة وليس الراءة، وم  م ا     

قز مثا جهة التحقيق أ  تأمر به. ويفوت اخاتفياير اإنفاء إا م  جهة مك  أ  يصد د كم، اذ ا 
حيا  م  أية نققبة مهما كا  نقنها، غر أنه اد تقاع نويه بعض العققبا   م  اإنفاء  غالب ا

ع م  اإاامة م  اانق   36 اخادة  التكميوية ال تعد جقازية كايرما  م  ايققق اخدنية واخ
ص اخادة   .العققبا  م  تطبيقا ل قز لوقاضي  حالة اإنفاء تطبيق تدابر ا م  اانق   66كما 

ة ن   ا مل اخاؤولية اخدنية ال ع مصاري الدنقى وا  العققبا . غر أ  اإنفاء ا متد إ د
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د ااا شياء اخطرة واخضرة ن ، وا إ مصادرة ا ا  اجا قز ايد تصر صحيفة  تضاء، كما ا 
 .1الاقابق القضارية

راد ن      ا اخشرع لتحقيق اخصوحة العامة كتشجيع ا نذار اخعفية اد يقرر ومقانع العقاب أو ا
ذا اخقام  ا   سرية. وما يهم ها ايفاظ نوى الروابط ا التبويغ ن  اجرارم، كما اد يكق  الغرض م

صق: و  ا  الباب الاابق مدى انتداد اخشرع بالعااة الزوجية  ي رابطة ا قد سبق وأ  بي الفروع، 
ص العااة بن  يما  هج الذي سار نويه  ق نفس ال ة، و كعذر معفي م  العقاب  جرارم معي

صق: والفروع.  ا
صق: والفرو     د اد انتر العااة بن ا نذر معفي م   عبالرجقع إ اانق  العققبا  اجزارري 

يها العااة الزوجية نذر معفي أيضا، ونص نوى  ي نفاها اجرارم ال انتر  ة  العقاب  جرارم معي
ا،  مقا: كما سبق وأ  رأي رارم ااخفاء أو جرارم ا مر  د سقاء تعوق ا أثر كوتا القرابتن  نفس الب

حق التا   وذلك نوى ال
ص جرارم اإخفاء     عق  ن   34قد ناابت اخادة  يما  شلاص الذي  مت م  اانق  العققبا  ا

اع  شاطا  ال يكق  م  طبيعتها ااضرار بالد ا م  ال مانة والتجاس وغر التبويغ ن  جرارم خيانة ا
ح ضد أم  الدولة باخؤ  ووسارل اخعيشة أو تاهيل  ايا  واج القطن، وأيضا مزودي مرتك اج

م. وكذا م  يققمق  باخفاء أو اتاف أو اختاس وصقهم إ قايا حة مع العوم ب اية أو اج  مقضقع اج
ذ اجرارم أو م  شأها  دوا  والقثارق ال استعموت أو ستاتعمل  ارتكاب  شياء وا أو تزيي ا

ها. غر أ  اخشرع أجاز لومحكمة  الفقرة  ذ اجرارم أو اكتشا خرة م  اتاهيل البحث ن  
عا:.  ذ اخادة أ  تعفي أاارب أو أصهار الفانل لغاية الدرجة الثالثة م  العققبة اخقررة هذ ا

ذ ايالة ترك اخشرع لوقاضي الاوطة التقديرية  تطبيق العذر اخعفي أو ندم تطبيقه، وذلك     و 
مر لقانق . ولعل الغاية م  وراء جعل اموزمة لوقاضي م نص نويها ا نذار اخعفيبالرغم م  أ  ا

ه أ  ياتلوص واارع  ق وحد الذي مك ق أ  اخشرع رأى أ  ااضي اخقضقع  ذ ايالة،  جقازي  
ع ناطفة القر  قنا إ ندم التبويغ أو اخااندة أو ااخفاء بدا القضية ا  كا  القريب أو الصهر مد
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موه م  مشانر اخقف واإشفاق  ع إجرامي وما  قع إ الفعل بدا ق مد نوى القريب اجا أو 
عا: اخكقنة ها اع بإتيا  ا طوق ااات م  اجرمة م  م  .1ياا

-هتطبيقإ  رأى القاضي بدا م   –م  اانق  العققبا   34وياتفيد م  العذر اخعفي مقجب اخادة    
شلاص اخشمقلن هذا العذر،وأصهار اجا لغاية الدرجة الثالثة. ونوى  أاارب  ذلك يتحدد نطاق ا

قد تكق  مباشرة وبالتا ياتفيد م  العذر  ذ القرابة.  بالقرابة إ غاية الدرجة الثالثة مهما كا  نقع 
اء  ب ق ا ه الفروع و صق: ولك  لغاية الدرجة الثالثة. كما ياتفيد م م واجد واجدة، أي ا ب وا ا

اء  ب اء ا ت الدرجة الثالثة.وأب زلقا  اه  نوى أا ي ا  وب اء الب اهم، وأب  وب
ذ القرابة اخباشرة بن     ي  ذا اخقام م  أنقاع القرابة ال جعوها اخشرع نذر معفي،  ا   وما يهم

ة إ القرابة اخباشرة تد ا بأ  ا تتجاوز الدرجة الثالثة. وباإضا صق: والفروع وال ايد ت خا ل 
خرة ح القرابة غر اخباشرة أي ارابة ايقاشي لغاية الدرجة الثالثة، وكذا  34طاروة اخادة  قرها ا  

ا  الباب الاابق.   إذاكانت اجانية زوجته أو الزوجة   إذاالزوج   كا  اجا زوجها كما سبق وأ  بي
د     ، وال نصت 2م  اانق  العققبا  437اخادة وم  اخقاد ال نصت كذلك نوى جرارم ااخفاء 

صقص نويها  اخادة  يما ندا اياا  اخ كل م  أخفى   1و 8قرا  34و 16نوى ما يوي   
ذا الفعل وكل م  حا: نمدا  ه بابب  اية أو أ  العدالة تبحث ن نمدا شلصا يعوم أنه ارتكب ج

ه أو شرع  ذلك  عااب ساند نوى ااختفاء أو اهرب ي وكل م دو  القبض نوى اجا أو البحث ن
قا   ة ا مس س اتن العققبتن. 47أل ا  وبغرامة م بايبس م  س  ااف دج أو بإحدى 

يما ندا ما يتعووأصهار وا تطبق أحكام الفقرة الاابقة نوى أاارب  ق اجا لغاية الدرجة الرابعة 
ايا  ال ترتكب ضد القصر الذي  ا  هم باج ة . 48يتجاوز س  س

عا: القاردة  اخادة     م  اانق   437وبذلك يعفي اخشرع اجزارري م  العقاب م  اام بفعل م  ا
رة ا غاية الدرجة الرابعة وليس الدرجة الثالثة    إذاالعققبا ،  كانت تربطه باجا نااة ارابة أو مصا

صق: والفروع لغاية الدر سابقة الذكر. وبذلك  34كما نصت نويه اخادة  جة تعتر القرابة اخباشرة بن ا
 الرابعة بن اجا والشلص اخلفي له نذر معفي م  العقاب.
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ايا  اد ارتكبت     ذ ايالة وجق وليس جقازي، كما يشرط أا تكق  توك اج غر أ  اانفاء  
هم  ة.  48ضد القصر الذي  ا تتجاوز س  س

شياء بصفة م  اانق  العققبا   830اخادة  ض إ ذلكأ    رمة اخفاء ا  النامة و واخاصة 
حة  اية أو ج تواة أو مبددة أو متحصوة م  ج نصت نوى ما يوي    كل م  أخفى نمدا أشياء 

كثر  قا  نوى ا ال ا مس س ة نوى ا ها يعااب بايبس م  س مقنها أو  جزء م بغرامة و  
اد أنفى وجقبيا  1اانق ذا  م   833دج... . إا أ  اخشرع  اخادة 777774 ا 67777م 

ة،   إذام  العقاب مرتكب اجرمة  ذ القرابة بدرجة معي صق: أو الفروع دو  أ  يقيد  كا  أحد ا
ا اليها اخادة  853وذلك بالرجقع إ اخادة  م  نفس القانق   833م  اانق  العققبا  وال أحالت

ص نوى أنه    ا يعااب صق: اضرارا 4ق: إا ايق  التعقيض اخد   .... واوال ت خ ا
م م   م أو غر   .خ الفروع اضرار بأصقهم6الفروع. بأواد

ذا      مقا: ال نص نويها اخشرع اجزارري   ص جرارم ا يما  ذا ن  جرارم ااخفاء، أما 
رونه أو أحد الفروع بأحد أصقله ذكقرا اجا:، جرمة الاراا  ا صق: اضرارا بأحد  ل يرتكبها أحد ا

اب،  في 853نويها اخشرع اجزارري  اخادة  وال نصأو اناثا وما كانت درجتهم نوى نمقد ال  ،
ابة  سرية. ونفس ايكم يطبق بال ذ القرابة ا صل أو الفرع م  العقاب لقجقد  ذ ايالة يعفى ا

ص مانة  وجرمة خيانةم  اانق  العققبا أ،  808 ُاخادةبدو  رصيد  واصدار شيكب جرمة ال ا
 م  اانق  العققبا أ.  800 ُاخادة
أخذ     ارية،  صق: والفروع  اإنفاء م  العقاب  التشريعا  اج ص أثر العااة بن ا يما  أما 

اما  ندم استحقاق العقاب  بنوى سبيل اخثا: اخشرع اخصري الذي جعل  عض هذ العااة أثرا 
اجرارم، أمها جرارم اإخفاء، جرمة ندم اباغ الاوطا  ن  اانتداءا  ضد أم  الدولة أو اإنداد 
خرى هم، وكل  اة نوى ااختفاء أو تقدم اخأوى ووسارل اخعيشة ا ارتكاها، وجرمة معاونة اج

هم نوى ا ا  م  وجه العدالة كاإداء معوقما  مضووة وغر صحيحة ن  اجرمة مع مااندة تعي ا
ثر العااة الزوجية نوى استحقاق العقاب،  ا  د معاجت ا هذ اخقانع ن العوم بعدم صحتها. واد تعرض

عا لوتكرار يل إليها م  .2لذلك 
                                                           

ص اخادة  -1 اانق  العققبا  اجزارري نوى ما يوي    تطبق اانفاءا  والقيقد اخاصة مباشرة الدنقى العمقمية اخقررة  م  833ت
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ة  46م  اانق  الطفل رام  446ذا إ جانب ما اررته اخادة     بقي   4335لا اء ا م  استث
جداد م  تقايع نققبة ايبس والغرامة،  ا طفوهم احكقم بتاويمه لشلص أو جهة طبق إذاأخفقاوا

قد أنفى اخشرع اخصري  ع الطفل نوى الفرار أو ساند نوى ذلك.  ذا القانق ، أو د حكام 
جداد م  العقاب كأثر لعا بقي  وا ذ اخادة ا صق: بفرونهم، وذلك تقديرا لعمقتضى  قاط اة ا

ذ ايالة. ا أطفاهم، وانتفاء اخطقرة اإجرامية   جداد   اآباء وا
ع اخشرع اخصري مقجب اخاة     قد م ارية تقايع  635ضا ن  ذلك  م  اانق  ااجراءا  اج

روع أو أاارب أو أصهار اختهم  عق  إذاالعقاب نوى أصق: أو  طامت ويس م  اخ  ، ق ا ن  الشهادة ضد
شلاص بإثبا  إدانة ذويهم.  إلزام ا

ة  436م  اانق  اخلذرا  رام  83يضاف إ ذلك، ما ارر اخشرع اخصري  اخادة      4357لا
ة  466اخعد: بالقانق   ر  4333لا بشأ  جرمة ضبط الشلص  مكا  معد أو مهيأ لتعاطي اجقا
اء ت ة اخلذرة أث ذ اجرمة بايبس مدة ا تقل ن  س بعد أ  نااب نوى  عاطيها مع نومه بذلك. 

ذ اخادة  خرة م   يه، ناد وارر  الفقرة ا اوز ثاثة آاف ج يه وا  وبغرامة ا تقل ن  أل ج
يه، وذل يأ اخكا  اخذكقر أو نوى م  يقيم  روع أو اخقة أو زوج م  أند أو  نظرا  كانفاء أصق: أو 

ه  ذا اخكا  اخقبقء دو  رغبة م سرية واإناانية م  تقاجد الشلص   ذ العااا  ا خا تاتقجبه 
ذا اخكا  ذ ايالة ندم اخشاركة بتعاطي اخلذر،  . مشاركة معد أو مهيأ  ويفرض اإنفاء  

صل أو الفرع يكم اخادة  ضع  م  اانق  اخلذرا . ويعتر 80وإا خضع ا ذا اانفاء وجق ا 
 .1لتقدير احكمة
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اء اجتمع،     ساسية لب ا اخوية ا اية خاصة بانتبار سرة وأولتها ن ارية با تمت التشريعا  اج لقد ا
سرية ملتو أنقانه ية نوى صيانة القرابة ا ارية مب خصوكانت سياستها اج العااة  ا وبا

اري اخقازنة بن  اولة اخشرع اج في  ا.  ل دراست صق: والفروع وال كانت  الزوجيةوالعااة بن ا
رض اقاند  سرية مكانة خاصة م  خا:  اخصوحة اخاصة لوفرد واخصوحة العامة، أنطى لوقرابة ا

سرية اري، وذلك بغية ايفاظ نوى الر اانقنية تؤثر تأثرا واضحا  تطبيق أحكام القانق  اج وابط ا
 وصا  اخقدة اإجتمانية ح ا تتعرض دنارم اجتمع لولطر والضرر.

تمام التشريع اجزارري والتشريع اخقار  نوى حد سقاء بالعااة الزوجية     ا يظهر ا م  خا: دراست
صق: والفروع  أكثر م  مقضع، حيث جعل  طبيق القانق  لتوك العااتن تأثر  توالعااة بن ا

س ق ايفاظ نوى ا تمام  اري بشقيه اخقضقني واإجراري. وكا  اصد اخشرع م  وراء ذلك اا ة ر اج
اري لتحقيقه م يتحقق  بعض  .وصيانتها م  التفكك غر أ  ذلك اهدف الذي سعى اخشرع اج

ارية لتوك ال سرة ونوى اجتمع. اياا ، وانقوبت ايماية اج سرية بالاوب نوى ا  قرابة ا
هي اإطار الشرني     سرية ال تربط بن رجل وامرأة،  ي أمى الروابط ا بانتبار العااة الزوجية 

اري اخقضقنية واإجرارية.  ثر نوى أحكام القانق  اج ة، كا  ها بالغ ا اء أسرة شرنية صحيحة وآم لب
يث وبذلك لعبت العا ا: التجرم والعقاب،  ارية غوب نوى التاة الزوجية دورا مهما   شريعا  اج

صرا مفرضا  العديد م  اجرار يا أو ن صرا تكقي ذا  الصوة بالعااة  مالقضعية انتبار توك العااة ن
ز الزوجية، و  ق ايا:  جرمة الزنا وتعدد ا جر و ال يتصقر أ  تقع م  أحد الزوجن كما  اج و
 الزوجة. 

ا مفرضا     عوه م  توك العااة رك اري ماية العااة الزوجية وذلك  في جرمة الزنا حاو: اخشرع اج
وبذلك  .ة متزوجا سقاء كا  رجا أم امرأةكا  أحد طر اجرم  إذايها، معى أ  جرمة الزنا ا تقع إا 

وما ياحظ  ارتكبه شلصن غر متزوجن بارادهما. إذاة الزنا رج م  داررة التجرم الفعل اخكق  جرم
اء أسرة  اما  ب خاق، وال توعب دورا  ا أ  اخشرع أراد ماية العااة الزوجية ا الفضيوة وا
ا مفرض  جرمة الزنا  عوها رك ذ البداية. وح مايته لوعااة الزوجية  متماسكة سعى إ مايتها م

ققه  القااع، وذلك خصقصية الاوقك اإجرامي اخكق  جرمة الزنا وحصر يبد ريا يصعب  و ظا
يابة العامة بتقدم شكقى لتحأطرق اثباها.  مية، وايق  ريك الدنقى العمق ض إ ذلك أنه ايد ال

قط. كما أ  الس ققبة اخقررة عحب توك الشكقى بعد تقدمها وكأ  وااعة الزنا ماألة خاصة بالزوجن 
 جرمة الزنا بايطة مقارنة ببشانة اجرم اخرتكب. 
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وازاء ذلك يفرض باخشرع العر بصفة نامة واخشرع اجزارري بصفة خاصة العدو: ن  سياسته    
ذا اجا:، والرجقع إ الشريعة اإسامية بدا م  استراد مقاد  كار   اخثرة لوالرية والدانية لاست

عل القانق  الفرناي واصر اانق  عل الزنا كما  ا إلغاء التجرم ن   نية م  الغرب إ ايد الذي يصل ب
ظر ن  صفة مرتكبه متزوجا أم  رمه لوزنا بغض ال قط، وذلك بد:  ك الرابطة الزوجية  ا:  أثر  

قع م  ايماية لوعا ابة لوشلص اختزوج ك  ية.اة الزوجا، مع امكانية تشديد العققبة بال
اء نوى ندم و     د إب ارية رادنة لزنا الزوجن  تشريعا  الدو: ال تدي  باإسام،  ارار سياسة ج

زواج بغية ماية العااة الزوجية ا تتحقق غايتها، حيث انتشر الزنا م  طرف  رمها لتعدد ا أ  
ا ال ه  وات حق الذي نشعر به ونعا م رم الز اختزوجن نوى ال اك را .أما الدو: ال ا  ويس  نا، 

زواج بغرض ماية العااة الزوجية.   نظرنا أي معى لتجرم تعدد ا
قية وترتب     العااة الزوجية التزاما  مادية نوى الزوج تتمثل  اانفاق نوى الزوجة، والتزاما  مع

جتتمثل  رنايتها نفايا واجتمانيا، و حالة اخا: ا ر الزوجة لزوج هذ االتزاما  نكق  بصدد 
فقة احكقم  اء بال اع الزوج ن  الق قد جرم اخشرع اجزارري امت قي.  جر مع جر مادي أو  سقاء كا  

ذا ما سار  نويه بعض التشريعا   884ها لصا الزوجة وذلك  اخادة  م  اانق  العققبا . و
خرى كالتشريع اخصري والتشريع  وبالرغم  الفرناي، وإ  اختوفت  اجزاء اخرتب ن  توك اجرمة.ا

فقة احكقم ها رغبته  ماية العااة الزوجية  اء بال اع الزوج ن  الق رم اخشرع امت ر م   م  أ  الظا
فقة إا  قها  ال الزوجة ا تطالب أمام القضاء  في ذلك،  سرية إا أ  القااع ي أرد   ذاإوالروابط ا

ع الزوج نمدا ن  تقدم إذاطوب التطويق، وم  م تقدم شكقى لتحريك الدنقى العمقمية  فقة امت  ال
رم اخشرع هذا الفعل يهدف إ ماية الزوجة ا العااة الزوجية ال تكق    احكقم ها، وبذلك 

جد أ  ال قد  قي لوزوجة  ا:. أما ن  اهجر اخع تطريقها لا ط إ أمية  تشريعا  القضعية اد 
اع  ة، وندم التضييق نويها  سبيل العيش الكرم بانتبار ذلك خط د معاموة الزوجة معاموة حا

ق: بن الزوجة وواقنها  الرذيوة.   حصن 
ذا الصدد مع هج الشريعة اإسامية ال حرصت نوى أ      ويتفق هج التشريعا  القضعية  

ا يكفل ال جر ارية نوى زوجها حالة  ع دنقى ج قيا، إا أها م تقر لوزوجة أ  تر زوج زوجته مع
قيا قيا  ،مع قها  طوب التطويق. و نظرنا طوب التطويق م  طرف الزوجة إماها مع بل اكتفت 

واد  حالة وج ذلك بدو  شك سيأثر نوى ا اريا،  م ق م  زوجها كاف، دو  اياجة خقاضاته ج د
م م  أمراض نفاية اد  .ويؤدي إ نتارج وخيمة بقي  نوى أواد ة إ ما ياببه انفصا: ا باإضا
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مر سقءا  قح، يزداد ا قيا خاصة  إذاتقدي هم لوج اريا نوى اما: الزوجة مع كا    ذاإنقاب الزوج ج
مر رام اخعدلة م  اانق  العققبا   887اخشرع اجزارري مثا يعااب  اخادة  اخؤرخ   43-46با

ب سب قذلك لغرشهري  ن  زوجته وخدة تتجاوزالزوج الذي يتلوى نمدا  6746ديامر  87
 .جدي

ا: العقاب، حيث أ  توك     عا: ها دور أيضا   رم بعض ا وكما لوعااة الزوجية دور  
يها، كما أ عل العققبة مشددة  ة تكق  سببا لتلفيها اد العااة اد تقر  باجرمة و  العققبة اضا

قد انتد أها اد تؤ إ ا تر جزارري بالعااة الزوجية وانالتشريع ا ثر نوى استحقاق العقاب.  ا ظر
ها جرارم انطاء اخقاد الضارة العمدي اخفضي ا اخرض والعجز  مشددا لوعقاب  بعض اجرارم، وم

ة ماتد صقص نويها  اخادة ن  العمل أو اخفضي إ نا م  اانق   606مة أو إ اخق  اخ
زواج، وذلك أ  العااة الزوجية تقتضي اخعاشرة باخعروف بن الزوجن ا  إذاالعققبا   واعت بن ا

 ايق الضرر ببعضهما. 
ريض أو استلدام أو مااندة القصر نوى     وكذلك ايا: يشدد اخشرع اجزارري العقاب نوى صقر 

صقص نويها  يث أنه لق كا  اجا زوجا م  اانق  العققبا  818 اخادة الفاق والدنارة اخ  ،
اخشرع شدد نقابه  اخادة  وذلك نظرا  ،قبا الفقرة الرابعة م  القانق  العق 811لومجن نويه 

إ  نققبتها تكق  أشد  خاق  ذ اجرمة وتعارضها مع ا انة  ن نوى الزوج ارتكبها أحد إذالش
 اآخر. 

اك تشريعا  أخرى كاخشرع اخغر اد جعوت م  العااة     او اب  جرارم مشددا لوعق الزوجية ظر
ذا التشديد  اخاد زواج، ونص نوى  م  اانق  العققبا   141ة الع واايذاء اخرتكبة بن ا

م  اانق  العققبا  بعد أ   134خادة كما شدد العقاب كذلك نوى زنا اختزوجن وذلك با  .اخغر
هما نااة زوجية اية بن رجل وامرأة ا تربط بي  اخادة وذلك  ،جرم ونااب نوى كل نااة ج

م  اانق  العققبا ، وأطوق نويها تامية جرمة الفااد مييزا ها ن  اخيانة الزوجية. واد أصاب  137
ثر لوعا ذا ا ص جرارم الع واايذاء أو زنا اخشرع اخغر  انطاره  يما  اة الزوجية سقاء 

ص زنا اختزوجن. يما  ذو اخشرع اجزارري حذو   اختزوجن، ونرجقا أ  
في العقاب   أثر العااةحصر اخشرع اجزارري واد     نذار ال إطارالزوجية   قانقنية  نذر ا

انق  العققبا  نوى ما يوي   ياتفيد مرتكب القتل واجرح م  ا 603ااستفزاز، حيث نص  اخادة 
نذار  ارتكبها أحد الزوجن نوى الزوج اآخر أو نوى شريكه  الوحظة ال يفاجئه  إذاوالضرب م  ا
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اخشرع جعل  يلفإذ  يها  حالة توبس بالزنا .  صرف إ العققبة   فها ليس إا،م  أثر ااستفزاز ي
ع صق: والفروع أووذلك دو  أ   ثر ل لوعااة بن ا ذا نوى و  .ذي احارم بصفة نامة نفس ا

ثر ُسقاءنكس تشريعا  أخرى وال أنطت لوعااة بن احارم  خأ نفس ا ب أو ااب  أو ا   ا
كثر م  ذلك  ك اا: نذر ااستفزاز  حالة التوبس بالزنا كالقانق  الكقي والوي والعرااي. وا

ففا له  إطارتشريعا  جعوت م  العااة الزوجية   نذر ااستفزاز، نذرا معفيا م  العقاب ا 
رد والوبا والفرناي.   التشريع ا

ال وا     صق: والفروع نوى ا ارية لوعااة ا جدر باخشرع اجزارري أ  مد ايماية اج ا كا  ا و
ا نوى العااة الزوجية، أي  ته يقصر  ف العقاب ح لوشلص الذي يقتل أو يضرب أمه أو اب

قيق مايتها وندم تفككها. سرة و رمة الزنا، وذلك لصيانة نرض ا  حا: مفاجأهما متوباتن 
اع  م  اخاتحا  كما أنه    ص صراحة نوى ندم جقاز استعما: حق الد نوى اخشرع اجزارري أ  ي

ذا عوت العديد م  التشريعا  وإا ترتبت نتيجة شاذة نوى  الشرني ضد م  ياتفيد م   العذر كما 
الزوج الذي يفاجأ زوجته متوباة بالزنا مثا ياتفيد م  نذر التلفي  توها إا أنه باخقابل ا إذاذلك، 

ااض بن العذر اخلف وحق  دث ت اع الشرني ن  نفايهما، وبالتا  مك  لوزوجة أو شريكها الد
اع ا ابة لوتشريعا  ال حصر الد ارية لوعااة الزوجية. أما بال   لشرني وبالتا ا تتحقق ايماية اج

ل ها بانتبار  قط كالقانق  اخصري، مع أ  توك التفراة ا  ااستفادة م  نذر ااستفزاز نوى الزوج 
اري يقصد م  وراء ذلك التجرم ماية العااة الزوجية ا حق  قط أ  اخشرع اج صيانة  الزوج 

 نرضه.
جعل اخشرع اجزارري م  العااة الزوجية مانعا لوعقاب أو كما ما نذرا معفيا م  العقاب  كما    

صر مانع  34بعض جرارم اإخفاء كما جاء  اخادة  ذ اجرارم م  م  اانق  العققبا .غر أنه  
قط، بل مد ح  س اارب أو أصهار الفانل لغاية الدرجة الثالثة وليالعقاب  العااة الزوجية 

م  غر   زوج الفانل. ذلك أ  غرض اخشرع قط قط،  سرة ككل ا العااة الزوجية  كا  ماية ا
ا مصوحة  اارب ن  بعضهم م  أجل تقايع العقاب نويهم، بالتا رجح اخشرع  اخعقق: أ  يبوغ ا

سرة نوى مصوحة اجتمع. ومع ذل ذ ايالة جقازي لوقاضي، ا ك جعل اخشرع اإنفاء م  العقاب  
 وذلك نظرا خطقرة اجرارم اخرتكبه وتعوقها بأم  الدولة. 

ة إ اجرارم اختعوقة باإخفاء    ااة اد جعل اانق  العققبا  اجزارري م  العااة الزوجية والع ،وإضا
صق: والفروع أيضا مانعا مقضقنيا م   مقا:، واختمثوة  الار بن ا اة، تقايع العقاب  جرارم ا
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د تشريعا  نقابية أخرى اختوفت مع  ا  مانة. غر أن صب، اصدار شيك بدو  رصيد وخيانة ا ال
ففا لوعقاب أو  ها نذرا  يث جعوت م اخشرع اجزارري  تأثر العااة الزوجية نوى جرمة الاراة، 

ارية ضايدا إجراريا نوى سوطة ا ريك الدنقى اج يابة العامة   ريكها إد الطرف اآخر، ل قز  ذ ا 
ذا التباي  بن  ق ايا:  القانق  اخصري. و إا مقجب شكقى يقدمها الزوج اجن نويه كما 
ص أثر العااة الزوجية نوى جرمة الاراة، سببه أ  اخشرع اد يرجح مصوحة الفرد  يما  التشريعا  

يعفي الزوج الاارق م  العقابو  سرة  سرة واجتمع  ا عل مصوحة ا خوكية  ماية حق ا أو 
ا وحاب  ريك الدنقى العمقمية. و رأي رد ايد اجراري نوى  يجعل م  العااة الزوجية  نفس الكفة 

عل م  العااة الزوجية ايد إجراري نوى  الدنقى العمقمية  ريكاجتمع اجزارري كا  نوى اخشرع أ  
ه ح ا يكق  لوزوج الاارق حقا  ف لوعقاب ا معفيا م ا  م  أجل ماية العااة الزوجية، أو ظر

مي اجا ا  ، وإا أصبح اخشرع  ج ر لواارق ا سرة.ا يتقا ما أ  ك ا العااة الزوجية أو ا
سرية   ع دنقى ذ ايالة ا يتحقق، ذلك أ  الزوج الذي ير اصد اخشرع اختمثل  ماية الروابط ا

ك الرابطة الزوجية، وم  م ا يكق   اضارية نوى الزوج اآخر يتهمه بالاراة يكق  اد نقد العزم نوى 
يه ظوم لوزوج اآخر الذي ارتم   اك بد يمايتها بانفاره م  العقاب بل أ  ذلك اانفاء اد يكق  

ك العااة الزوجية، خاصة وأ  الذمة اخالية لوزوجن ماتقوة  ظل القانق  الزوج الاارق نتيجة تو
 اجزارري.

مر رام     خر مقجب ا اخؤرخ   43-46وبالفعل اد تفط  اخشرع اجزارري إ ذلك  تعديوه ا
ريك الدنقى العمقمية 6746ديامر  87 عوه م  العااة الزوجية ايد إجراري نوى  بقا ط، وذلك 

 م  اانق  العققبا  ا نذرا معفيا م  العقاب. 853لومادة 
واد استعماا لوحق ضم  أسباب و     ارية لبعض الدو: تأديب الزوجة أو ا جعوت التشريعا  اج

ص صريح كقانق  العققبا  الع اع الشرني وأداء القاجب ب ة ر ااباحة والترير إ جانب الد ااي لا
اك تشريعا  أخرى كالتشريع اجزارري اد ذكر  استعما: ايق  .هم 14 اخادة  4353 غر أ  

 كابب اباحة  إنه يعتر ،بصفة نامة كابب اباحة، ومأ  حق التأديب يعتر استعماا يق الزوج
ة شروطه  القانق  ه ن    الشريعة ااسامية وال أجاز  لوزوج تأديب زوجتإاجزارري، نرجع  معر
 ايدود  سصية م يرد  شأها حد مقرر بغية اصاح اخرأة ا لانتقام واايذاء، بشرط أ  مار كل مع

ا اخشرع و  ي  القنظ واهجر  ال أار وج لزوجته الضرب. ويكق  ضرب الز اخضجع و بقسارل ثاث 
ة وليس بصقرة مطوقة ح ا يتحق: ذلك ايق إ اخااس باامة جاد ال وجة، خاصة ز بشروط معي
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ص حق التأديب ا   إذا يما  ارية لوعااة الزوجية  كا  ذلك الضرب مرحا. ولكي تتحقق ايماية اج
هابد أ  تكق  بغرض اصاح الزوجة ا اانتقا إ  ذلك  ،إ  كا  الزوج يريد اضطهاد الزوجة .م م

سرة  ا بالرجقع إيؤدي إ تفكك ا عض اياا  ناحظ أنه  ب ،عاشالقااع اخ ا صيانتها. غر أن
ع زوجة أخرى  إذاا توجأ الزوجة إ القضاء  ضرها زوجها ح ولق كا  ضربا مرحا،  حن اد تر

توك الدنقى ح ولق م يضرها زوجها م  ابيل الدناوى الكيدية، وذلك يتقا نوى رغبة الزوجة  
ظة نوى أسرها أم ا.  حد ذاها  احا

إ  ها أثر كذلك نوى وكم    اري  ا لوعااة الزوجية أثر نوى تطبيق الققاند اخقضقنية لوقانق  اج
اء سر إجراءاها، وح صدور حكم با   ارية أو أث ريك الدنقى اج الققاند اإجرارية سقاء يظة 

اري ال قد انتر اخشرع اج اري.  فيذ ايكم اج ا ح  مرحوة ت ااة الزوجية ايد اجراري عيها وها أثر
قي لوزوجة  ارية  بعض اجرارم، كجرمة الزنا واهجر اخع ريك الدنقى اج يابة العامة   نوى سوطة ال

فقة الزوجية و  رمة الاراة القانق  اجزارري وج ع ال اع ن  د  لقانق  اخصري.مثا  اجرمة اامت
يما      ا  رر ص ايد الشكقى أنه وإ  كانت وسيوة  يد الزوج اجا ليقوما مك  أ  يوفت انتبا

ق ايا:  جرمة الزنا، إا أنه  ا: أو ماية حقه  صيانة نرضه كما  ماية نااته الزوجية م  اا
اد يتحق: إ ساح  يد ذلك الزوج يااوم به الزوج اآخر نوى أمقر أخرى، خاصة وأ  اخشرع 

ع الشكقى بعد واقع اجرمةاجزارري مثا  ب خاها ر ة  دد مدة معي .  ادمت الدنقىتق إذاإا  م 
كما أ  اخشرع اد مح لوزوج اختضرر ايق  سحب الشكقى ح بعد تقدمها، ما يد: أنه انتر 

أكثر باجتمع  أ  بعضها مس اجتمع، معتوك اجرارم اخقيد بتوك الشكقى خاصة بالزوجن وا مس 
 مثل جرمة الزنا.

اء اآباء بن وااجتمانية العاروية الروابط م  أجل تقثيقو      ب واحبة والتعاو ،  رالق صا  وتققي ا
اري بشقيه  صق: والفروع أثر  تطبيق أحكام القانق  اج ارية لوعااة بن ا أنطت التشريعا  اج

ا: التجرم انت في  ا مفرضا  جرمة اإجهاضاخقضقني واإجراري.  ، حيث ر  توك العااة رك
ر ذ اجرمة تقا يها جانر إ مفرض شرط يوزموقيامها قي اخادي ك ق و  أا واخع ن أو مل جقدو . ج

ن اذ ايا: وبطبيعة م بقجقد مرتبط اج  شرطا العااة ذ وبالتا تشكل بفرع، نااة أصل أي ا
خرة. ونطاق ذ تققم ا الشرط ذا انعدم لق يث رمةاج ذ  مفرضا  يشمل اإجهاض رم ا
انيا، كماأو  طبيعيا ا  سقاءك ايمل اية العموية تكق  أ  ذلك  ياتقي اصط  غر أو رونةمش اج

ن إذا كا  حيث مشرونة، ارية ةايماي يتمتعب ا أنه يعن ا هذا ،مشرونة نااة غر م  اج  ،اج
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تفي وبالتا ه ي ن وص ن صقص القانقنية. اج ة نب تفرق وم مطوقة، جاء  ال ج  كا  مهما ا
ظر ن  نقنية  سبب ن بغض ال م واج اشئة بن ا اري أرد ماية العااة ال ا، ذلك أ  اخشرع اج وجقد

ن. كما أنه ومراناة لتوك العااة خف العققب م  حالةالعااة ال جاء ها اج ي اامت  ة ن  ا
 باجهاض نفاها.

ساس بكاموه اجتمع نوى انتداء اك بعض اجرارم يشكل إتياهاو     طيما لوركيزة ا ، اجتمع  يةو
ا اخشرع اجزارري أو ما يامى بزنا احارم، ي الفاحشة بن ذوي احارم كما ما الدم  رابطة   أا و

اب رة، وال يا وجرمة اجتمع، والعااا   والصا  الروابط تكق  ال ي واخصا  الت لافاح 
 ذ م  د اانقنية نصقص وضع الدو: إ نمد  لذلك .ااجتمانية والعااا  الروابط هدم يتققم
كم جهة، م  اجرارم ظم و  .جهة أخرى م  اجتمع  العااا  وت
صق: والفروع  جرم    يهالعااة بن ا ا مفرضا  إذاة الفاحشة بن ذوي احارم تعتر رك  م ا، 

ر  مك  بل الفعل، ذا ن  التجرم انتفاء صفة ذا ايعن ولك  اجرمة ذ اتققم القرابة صوة تتق
ص إخضانه اري. القانق  م  آخر ل رة،واخ لقرابة وسع نااة اد اجزارري اخشرع غر أ  اج  حيث صا
رة ناب أو أو ارابة صوة وجقد احارم ذوي بن الفاحشة جرمة ملقيا يشرط  جرمة رتكم بن مصا
صقص نويها التحرم أسباب بعض أو أحد وجقد أو الفحش سرة.  30 إ 24 م   اخقاد اخ قانقنا م

سرية، كما  ر ماية أكر لوروابط ا ذا م  أجل تق مد له واد أصاب اخشرع اجزارري  مقافه 
ت ص صراحة نوى جرمة الفاحشة بن ذوي احارم كجرمة ماتقوة  ية أخرى  و ن  جرارم أخااال

ذ  .كالزنا ا   ه  جرمة الفاحشة بن ذوي احارم كما وضح تو ن الاوقك اإجرامي لوزنا 
 الدراسة. 

صق: والفروع كما        ارية العااة بن ا م، وذلك ا ماديا  بعض اجرارجعوت التشريعا  اج
ة التقصل ندم إ يؤدي خااسها هقية الطفل ونابه، ما مل يق ماه الذي  الطفل أبقي خعر   أ  

شأ العاروة، ناب الطفل ذلك صل بن نااة بالتا وت شأن نويها ترتب والفروع ا ها دة آثار وت  ن
صل بن متبادلة وواجبا  حققق ق: دو  التحقق موالفر  ا عا: ال    ع. وتشمل توك اجرارم ا

اته.  أو مياد التصريح شلصية الطفل، أو ندم  و
عاا تقع    سرة داخل كما جرم اخشرع اجزارري أ ظام اإضرار شأها م  وال ا سرة ب  كلك ا

صق: وبعااة الفروع ي جرارم خاصة، بصفة با طفا: إما: أا و  وحياهم حتهمص وتعريض همبرك ا
بقي . وناحظ صق: بن القرابة أ  لولطر م  طرف أحد ا عبت دورا ل اجرمة ذ  والفروع ا
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ذ ؤثري لولطر وتعريضه الطفل ترك عل   لوجرمة ل مادي مثل أها يث ،امزدوج  القرابة نوى 
سرية، صق: م  ا اء واجب ا  .ولطرل لدرجة تعريضهم اماهم م  بد: وحراستهم بفرونهم اانت

ي ا صفة اجا توعب كما صل ارابة و  تعريضه أو الطفل كتر  نققبة جرمة تشديد  دور بفرنه ا
 .لولطر

هم العداوة و     شأ بي ت صق: والفروع وتتحق: نااة احبة إ بغضاء  اد تتفكك أواصر القر بن ا
ية، ما اد يؤ  احر والتطاح  إ درجة اد تصل إ انتداء أحدما وتاتفحل الكرا دي أحيانا إ الت

ذ  .ى حياته أو جاد أو نرضه أو مالهنوى اآخر سقاء نو ذا ما جعل اخشرع يتدخل يماية  و
عل لوعااة بن  سرة واجتمع ككل، وذلك  ذ اجرارم نظرا خااسها با سرية لوحد م   القرابة ا

صق: والفر  فيفها أو حا ا: العقاب سقاء  تشديد العققبة اخقررة لوجرمة أو  ا البالغ    وع أثر
اسبة لوحد  ا م ارية ال يتبعها كل مشرع وال يرا ها، وذلك حاب الاياسة اج استحقاق العقاب ن

 م  توك اجرارم. 
صق: والفروع  تشديد العققبة  ج    صق: رارم اانتداء كجرمويظهر أثر العااة بن ا ة اتل ا

ظع م  تظل القتل جرمةلوفروع،  ا اجرارم أ دما شانة،وب ظانة وتزداد اإطاق، نوى وأخطر  ن
 لعققق واجحقدا مك  واستفحا: م  الشك اتقبل بطريقة وتد: أصقله، نوى الفروع أحد م  ترتكب

ها. كما تشدد العققبة  جرارم الضر  نفاية م  صق: أو م  امقر صق: ب القااعة م  الفروع نوى ا
ذ اجرمة م  طرف شلصن يفرض أهما  كار اخشرع ارتكاب  نوى الفروع، وذلك نظرا است

 تربطهما احبة والتعاو .

ارية لصيانة نرض الطفل أاقى م  توك ال كفوها لصيانة نرض البالغن،  كفل اخشرعو     ماية ج
رة اا تشرة بصقرة تفقق اخيا:  العام بأكومه. ذلك أ  ظا طفا: م اي نوى ا في نتداء اج

يما يتعوق  عل نطاق التجرم  ذا ما  ارية ا يعتد برضا الطفل نوى نكس البالغ و التشريعا  اج
ت مدلق:  د أ  اخشرع اجزارري أدرج  ابة لوبالغ. و ه بال ابة لوطفل ن تو بال رارم العرض 

ريض جر  تك العرض، وكذا جرمة  ارم العرض كل م  جرمة الفعل اخلل بايياء وجرم اإغتصاب و
ذ اجرارم يوعب س  الضحية دورا بالغا  تشديد العقاب  في  القصر نوى الفاق وأنما: الدنارة. 

مر خطقرة  ، ويزداد ا عا: أحد أصق: اجن ن  إذانوى اجا عل ويه مكا  مرتكب أحد توك ا ا 
صق: بالفروع،  ي نااة ا العااة  اذ م  اخفروض أ  تكق العققبة أشد نظرا لقجقد ارابة أسرية أا و

كر بقشارج القر وأواصر الدم وخيانته لثقة  ذ اجرارم يكق  اد ت بارتكابه خثل  بة وتعاو ،  نااة 
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يه أو اساءة لاوطة خقلت له. وبذلك يكق  اخشرع ذا  اد أصاب  تشديد لوعقاب  وضعت 
صق:  ة إ ماية العااة بن ا و اضا قع م  اجرارم، وذلك م  أجل ماية الطفل بالدرجة ا ال

 والفروع.

اري،     صق: والفروع  تطبيق القانق  اج ا ن  أثر العااة الزوجية والعااة بن ا و ختام دراست
در باخشرن د تقريرم ننشر إ أنه  ارية ل ااجزارري واخشرع العر ن توك العااة، سقاء يماية ج

ا: التجرم أم العقاب أ  يراني ا ها تأثر   ية االقيم اإجتما ابانتبار  .لااردة  اجتمعنية والدي
فس داخشرع م  غر اخعقق: أ  يققم  ا يباستراد اقاند اانقنية م  دو: غربية ا تدي  ب مع ا وا 

ا  رناا وغر د أدخوت إ ام  الدو: الغربية ها نفس القيم اإجتمانية، خاصة وأ  توك الدو: مثل 
يم جديد ها مفا اة لأسرة ا تتماشى ا مع اقاني ي ا كآدمين، ذل  دي ك أها كماومن وا مع اناانيت

ر هم س تتقا سرة الطب محت بتكقي  أسرة م  طرف شلصن م  نفس اج يعية، نفس حققق ا
سرية كالعااة ارية لوروابط ا ر هم نفس ايماية اج وه ونويالزوجية،  وبالتا ستق ا أ  نتااء:  م  ل

ق نذر ااستفزاز حالة مفاجأة زوجه م   ح لوزوج الرجل نذر معفي م  العقاب أا و اخعقق: أ  م
س  حالة توبس با س أ لزنا مع شلص ثالثنفس اج س مغاير؟ وم  نفس اج  م  ج
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 الــــــــــمــــــــــاحــــــــــــــــــــــق
جقا   87إ  6746جانفي 4إحصاريا  حق: ندد اجرارم اخرتكبة م  الملحق اأول: 

وس اضاء توماا .6746  . 
ةالملحق الثاني:   .6741اجرارم اخرتكبة خا: س

ة  احصاريا  الثالث:الملحق  شلاص احالن نوى جهة ايكم البالغن  6746لا ن  ندد ا
توفة.   جرارم 

قي لوجرارم اخرتكبة  توماا . جدو: الرابع:الملحق   تفصيوي س
ة أمثوة ن  اجرارم ال  الملحق الخامس: جريدة اخرة اجزاررية اليقمية وجريدة القط  متضم
 تقع داخل ااسرة.
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 القرآ  الكرم
 العربية أوا: باللغة

 _ المراجع العامة: 1
يم الشباسي -4 وال ،القام العام ،القجيز  شرح اانق  العققبا  اجزارري ،ابرا  ،طبعة ا

ا  ، ب.س. .دار الكتاب الوب

، أحكام القر  -6 رة  ، اجزء الرابعآاب  العر  .4331، دار العوم، القا
رة، ب -8 ظقر، لاا  العرب، طبعة دار اخعارف، القا  .  .س .اب  م

، إحياء نوقم الدي ، جأبق حامد  -1 فارس، ،3الغزا  .6770برو ،  دار ال

ة  -6 فس، مطبعة اخعوى، مصر، بدو  س ة ال ، معارج القدس  مدارج معر أبق حامد الغزا
 .نشر

ي الدي  نبد ايميد، اخكتبة  أبق داود، سويما  ب  -5 مد  قيق  شعث، س  أ داود،  ا
، برو ،   .4336العصرية، اجزاء الثا

ؤاد نبد البااي، اخكتبة أ -0 مد  قيق  مد ب  يزيد القزوين، س  اب  ماجة،  بق نبد اه 
 .6العومية، برو ، ج

مد م  امانيل البلاري -3 ديصحيح البلار  ،أبق نبد اه  اشية الا اردار ا ،ي   ،خ
رة  .اجزء الاادس ،القا

مد ب  نياى الرمذي الاومي، س  الرمذي، برو ، دار احياء الراث  -3 أبق نياى 
مد شاكر  قيق أمد   ،  .، اجزء اخامسوآخرو العر

ب -47 قمة، اج العاشرة، الطبعة اخاص، اجزاري القانق   القجيز وسقيعة، أحا ، رزاردار
2009. 

اري اخاص القجيز بقسقيعة، ا أح -44 و: ، القانق  اج ش ،اجزء ا لاص اجرارم ضد ا
مقا: شر والتقزيع ،وا قمة لوطبانة وال  .6776الطبعة  ،اجزارر ،دار 

 .6748/6741، بري، أحا  بقسقيعة، اانق  العققبا   ضقء اخمارسة القضارية -46

رة، القاية نوى ال -48 ، برو ، بأمد أبق ز  .  .س .فس، دار الرارد العر



336 

 

اري اخاص ،أمد اخمويشي -41 ، الرباط اخعارف،مكتبة الطبعةالثانية،، اجزء الثا ،القانق  اج
4335. 

تح البازي بشرح صحيح البلاري، دار الريا  لوراث،  -46  ، أمد ب  نوي ب  حجر العاقا
رة،   .م4330 ه،4170القا

اي، اخ -45 تحي ه رة، الطبعة أمد  ارية  الفقه اإسامي، دار الشروق، القا اؤولية اج
 .4333الرابعة، 

تحي سرور -40 هضة  ،الطبعة الاادسة ،القام العام ،القسيط  اانق  العققبا  ،أمد  دار ال
 .4335،العربية

تحي سرور، نظام الزواج  الشرارع اليهقدية  -43 رة،  ،واخايحيةأمد   .4303القا

مد -43  . 2009،مصر ،والقانق  دارالفكر ،باآدابالعامة اخلوة أمد، اجرارمأمد

مكتبة  ،الطبعة الثانية ،القام اخاص ،شرح اانق  العققبا  الوي ،ادوار غا الذ -67
 . 4305 ،غريب

اهيئة العامة اخصرية العامة  ،شرح اانق  اإجراءا  اجزارية ،آما: نبد الرحيم نثما  -64
 .4333 ،لوكتاب

 ،اهيئة اخصرية العامة لوكتاب ،شرح اانق  اإجراءا  اجزارية ،آما: نثما  نبد الرحيم -66
4333. 

ارية صبحي، اخقسقنة ومر اخطوبإيهاب نبد  -68 اري ق القان شرح  ايديثة اج  اخغر اج
نوى اجوس وأحكام الفقه ضقء  كمة اخغر ا قض و  طبعةال ،الرابع اجود اخصرية، ال

رة، القانقنية، لإصدارا  الققمي اخركز الثانية، ة القا  .2011 الا

ارية اخهيم ،بكر نبد  -61 دلة اج و ،التفتيش ،إجراءا  ا  .38/31 ، ب.د. ،الطبعة ا

شأة اخعارف ،القام اخاص  اانق  العققبا  ،بكر نبد اخهيم  -66 دري ،م  ،ةاإسك
4336. 

، اجزارر، قمة دار ،اخاماة الطبعة ،اخاص اجزاري لقانق ا  يان، مذكرا  شيخ ب  -65
2006. 

مد، مذكرا  -60 قمة3 ط اخاص، اجزارري، القام اجزاري القانق   ب  وارث  ، ، دار
 .2006 اجزارر،
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تركي رابح، أصق: الربية والتعويم، الطبعة الثانية، ديقا  اخطبقنا  اجامعية، اجزارر،  -63
4337. 

ظقر اخدمة ااجتمانية، اخكتب اجامعي جابر نقض ا -63 سرة والطفقلة م  م لايد، ا
درية،   .6774ايديث، ااسك

 ، ب.د. ، ب.س. .القام اخاص ،اانق  العققبا ، جا: ثرو  -87

درية،دار اخعارف،  ،نظرية اجرمة اختعدية القصد ،جا: ثرو  -84  .6776 ااسك

و: ،ققبا نظم القام العام  اانق  الع، جا: ثرو  -86 درية ،نظرية اجرمة ،اجزء ا  ،ااسك
4331. 

و: ،ااجتهاد القضاري  اخقاد اجزارية ،جيا بغدادي -88 و  ،اجزء ا الديقا   ،الطبعة ا
 .6776 ،اجزارر ،القطن لأشغا: الربقية

ارية ،جيا بغدادي -81 و: ،ااجتهاد القضاري  اخقاد اج ية ؤساة الاخ ،اجزء ا قط
شر واإشهارلاتصا: و   .4335 ،ال

شأة اخعارف ،اانق  اإجراءا  اجزارية، حا  صادق اخرصفاوي -86  .4335 ،م

ارية ،حا  نام -85  .4334 ،الطبعة الثانية ،طبعة نادي القضاة ،اانق  اإجراءا  اج

مد أبق الاعقد -80 يد مطبعة الرش ،القام اخاص ،شرح اانق  العققبا  العرااي ،حا  
 . 4318 ،غدادب

اري  -83 مد ربيع، اإجهاض  نظر اخشرع اج هضة العربية،  ،_دراسة مقارنة _حا   دار ال
4336. 

رة، دار، اخاص القام العققبا  اانق  يب، شرح مد حان -83 هضة القا ، ربيةالع ال
4334. 

رة، ب -17 شلاص، الطبعة الثانية، القا ن نبيد، جرارم اانتداء نوى ا ،  . د .حا
4308. 

مد -14  ، ب.س. .طبعة نادي القضاة. الطبعة الرابعة ،اضاء اخلذرا  ،خو 

، ،جرمة الاراة واجرارم اخوحقة ها ،خويل ند -16 و  .4338 الطبعة ا

اري رضاماخم، القانق  -18 قها تشريعا التقناي اج  اخطبعة شقرا م الثالثة، الطبعة ،اضاء و
 .6778 نس،تق  التقناية، لوجمهقرية الرمية
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رج، شرح اانق  العققبا  اجزارري، القام العام، شركة و ، اجزارر، ب. س. . -11  رضا 

مقا: ،رؤوف نبيد -16 شلاص وا ة ،جرارم اانتداء نوى ا  ،ردار الفكر الع ،الطبعة الثام
4336. 

شلاص نوى اانتداء نبيد، جرارم روؤف -15 مقا: ا ،ا الفكر دار اخاماة، ، الطبعةوا  لعر
رة،   .1965القا

10-  ،  .4330رؤوف نبيد، مبادئ اإجراءا  اجزارية  القانق  اخصري، دار الفكر العر

 .4337، مطبعة ااستقا: الكرى، 44رؤوف نبيد، مبادئ اإجراءا  اجزارية، الطبعة  -13

 الفكر ثة، دارالثال اخصري، الطبعة العقا التشريع  العام القام نبيد، مبادئ رؤوف -13
رة، ،لعرا  .4355 القا

ق  اخطبعية ،القرار  القضارية ،زبدة ماعقد -67 ية لوف  .6774 ،اجزارر ،اخؤساة القط

رة،  -64 هضة اخصرية، القا سرة والطفقلة، مكتبة ال  .4337زيدا  نبد البااي، ا

رد ،الاعيد كامل -66 و ،شرح اانق  العققبا  ا  .4333 ،نما  ،الطبعة ا

شعث -68 ي الدي  نبد ايميد سويما  ب  ا مد  قيق  اجزء  ،أبق داود، س  أ داود، 
و:،  .4336 ،برو  ،اخكتبة العصرية ا

زدي -61 شعث أبق داوود الاجاتا ا قيق   ،اجزء الثا ،س  أ داوود ،سويما  ب  ا
ي الدي  نبد   .برو  ،الفكر ايميد، دارمد 

اوي -66 ظرية العامة  ،مر الش الطبعة  ،جزء الثاا ،لوجرمة والعققبة  اانق  اجزاء الكقيال
 ، ب.د. ، ب.س. .الثانية

شر والتقزيع،  -65 سرة اخاومة، الدار الاعقدية لو اء ا  .4306سهيوة زي  العابدي ، ب

عي -60 دلة الشرني نبيدي، الطب الشا ارية، دار وا ارية، اخقسقنةاج  اجزارر، ،اهدى اج

2008. 

رة، شري -63 هضة العربية، القا ارية لأطفا:، دار ال  .6775 سيد كامل، ايماية اج

وطار،  -63 مد ب  نبد اه، نيل ا  ، تقىالشقكا خي شرح م خبار م  أحاديث سيد ا ار، ا
 .ه4811الطبعة الثانية، مصر، اجزء الاادس، 

شر  -57 ة لو  .4333ما ، والتقزيع، نصاحب نبيد الفتاوي، تاريخ القانق ، مكتبة دار الثقا
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الغريا -54 و:ه، مدونةالفقهاخالكيقأدلت، الصاداعبدالرم  ، برو  ،مؤساةالريا ، اجزءا
6775. 

مد ايشكي -56 ار ،الشكقى  القانق  اجزاري ،صري  ر  ،الزرااء ،مكتبة اخ ، د ا
 ب.س. .

هضة ال -58 ظم القانقنية وااجتمانية، دار ال  .4306عة عربية، طبصق أبق طالب، تاريخ ال

قا لوشريعة ااسامية والققانن اخصرية ،طارق العمري -51 وال ،مشكا  الزوجية و ، طبعة ا
 .4335 ب.س. ،

قدة -56 قه  ،نبد ايكم  اية  ضقء  قضاجرارم اج ااشعاع  مكتبة ومطبعة ،واضاء ال
شر و   .4330 ،التقزيعلوطبانة وال

جامعية، ااخطبقنا   اخصري، ديقا  العققبا  انق ا  العرض قدة، جرارم ايكم نبد -55
درية  .1997 ،اإسك

د ،ظروف اجرمة اخشددة واخلففة لوعقاب ،نبد ايميد الشقار -50 اشر ااسك ، ريةال
 ب.س. .

ربعة  ،نبد الرم  اجزيري -53 ب ا   ،4386 ،دار الكتب العاخية ،كتاب الفقه نوى اخذا
 .اجزء اخامس

 د. ،، ب.الطبعة الثانية ،شرح الققاند العامة لإجراءا  اجزارية ،مهدينبد الرؤوف  -53
4330. 

هقري، القسيط الرزاق نبد -07 ، نظرية القانق  شرح  الا ، اجزء امن بقجه االتزام اخد
و:،  ، برو ، ب الراث إحياء دارا  .  .س .العر

 الفقه اإسامي،  اخبادئ الشرنية  أحكام العققبا  ،نبد الاام الشري -04
درية، دار الغرب،   .4335اإسك

خااية  اانق  العققبا  اجزارري ،نبد العزيز سعد -06 شر   الشركة القطاجرارم ا ية لو
 .4336والتقزيع، اجزارر، 

سرة اانق   والطاق سعد، الزواج العزيز نبد -08 طي اجزارري، دار ا ، الطبعة ةالبعث، اا
 .4333الثانية، 
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قحة ومزيدة، دار  اجزارر، طبعةايالة اخدنية   سعد، نظامنبد العزيز  -01 -قمةثانية م
 .4336، اجزارر

رة،  -06 ، جامعة القا  . 4806نبد العزيز نامر، التعزير  الشريعة اإسامية، رسالة دكتقرا

هضة  ،زير، الشروط اخفرضة  اجرمةنبد العظيم مرسي الق  -05  .4338 ،العربيةدار ال

وافته ،حق الدولة  العقاب ،نبد الفتاح الصيفي -00 دار اهدى  ،ااتضاؤ ،نشأته و
درية ،لومطبقنا   . 4336 ،اإسك

ظرية العامة -03  ، ب.د. ، ب.س. .نبد الفتاح الصيفي، اانق  العققبا ، ال

اري اإسامي، اجزاء الثا -03  .ب.د. ، ب.س. ، نبد القادر نقدة، التشريع اج

بكوية  اضرا  ألقيت، ايبية، شرح اانق  العققبا  اجزارري، القام العامنبد اه أو -37
 .6770ايققق، جامعة اجزارري، 

نبد اه سويما ، شرح اانق  العققبا ، القام العام، دار اهدى، نن مويوة، اجزارر،  -34
 .د.س. 

عم نبد الرحيم العقضي، جرارم اانتداء -36 شلاص، دار الفكر ا نبد اخ ، لعر نوى ا
4334. 

رة اخاص، دار القام العققبا  اانق  بكر، شرح اخهيم  نبد -38  .1977 ،الكتب، القا

رة،  -31 اصر العطار، دراسة  اضية تعدد الزوجا ، القا  .4350نبد ال

رة،  -36 اصر العطار، دراسة  اضية تعدد الزوجا ، القا  .4353نبد ال

اري القانق  شرح العومي، القاحد نبد -35  الشركة الثانية، الطبعة اخاص، القام :اخغر  اج
 .2009الكتاب،  لتقزيع اخغربية

ظرية العامة لوحق  سامة اجام، م -30 مد، ال  .4333، بدو  دار نشر، 6نصام أمد 

قوي ،اانق  العققبا  ،نطري مدوح -33  .4336 ،دمشق ،مؤساة ال

شقرا  اي ،القام العام ،شرح اانق  العققبا  ،نوي القهقجي -33  .6774 ،و ايققايةم

مد نقض، اانق  العققبا ، القام العام،  -37 دري اخطبقنا  دارنقض   ،ةاجامعية، اإسك
4336. 

دري اخطبقنا  العام، دار العققبا ، القام نقض، اانق  مد نقض -34 ، ةاجامعية، اإسك
1998. 
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شر، -36 مد، اانق  العققبا ، القام العام، دار اجامعة اجديدة لو  .6777 نقض 

رة، -38  .4337تح الباري، شرح صحيح البلاري، بدو  دار نشر، القا

ارية ،تقح نبد الشاذ -31  .4175 ،الرياض ،دراسة مقارنة ،حق: اخااواة  اإجراءا  اج

، شرح اانق  العققبا ، القام اخاص، مطابع الاعد مصر،  -36 تقح نبد اه الشاذ
6774. 

شر والتقزي ،القام اخاص ،لعققبا شرح اانق  ا ،لري نبد الرزاق -35 ة لو  ،عدار الثقا
6773. 

ارية ،قزية نبد الاتار -30 رة ،شرح اانق  اإجراءا  اج اش ،طبعة مطبعة القا هضة ال ر دار ال
 .4336 ،العربية

هضة العربية،  -33  .4300قزية نبد الاتار، شرح اانق  العققبا ، القام اخاص، دار ال

ؤاد نبد الباااب  ماجةمد ب  يزيد، س   القزوين، أبق نبد اه -33 مد  قيق  ي، اجزء ، 
و:  ب.س. .اخكتبة العومية، برو ،  ،ا

قري، مق ايس -477 يةا الشؤو  اإجتمانية، دار واخرة الفرد شلصية ال ، امة، بغدادالع لثقا
1988. 

خاق نوى القااعة اجرارم :العققبا  اانق  شرح الاعيد، كامل -474 سرة العامة بوآدا ا  ،و
ة دار مكتبة شر الثقا  .4336 نما ، والتقزيع، لو

 ب.س، .، ب.د. ، اانق  العققبا  العرااي ،كامل الامراري -476

تقى الشيخ ب  يا  -478 سرة ضد اجرارم :اجزاري القضاء  آموقيا، اخ  العامة واآداب ا
مقا:، دارضد  واجرارم شر لوطبانة قمة ا  .2010 زارروالتقزيع، اج وال

و ،اانق  ااجراءا  اجزارية ،مأمق  سامة -471  .4337،دار الفكر العر ،الطبعة ا

شلاص نوى اانتداء جرارم اخاص، القام العققبا ، اانق  سامة، مأمق  -476 مقا: ا  ،وا
رة،  العر الفكر دار  .1983القا

مد سامة -475 الطبعة  ،العر دار الفكر ،القام العام ،اانق  العققبا  ،مأمق  
 .4337،الثالثة

درية،  -470 ة اجامعية، ااسك مقد نمر، سيكقلقجية العااا  ااجتمانية، دار اخعر ر  ما
4333. 
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شر  -473 ، بابل لوطبانة وال و اري اخاص، الطبعة ا مبارك الاعيد ب  القارد، القانق  اج
 .6777والتقزيع، الرباط، 

ارية ،ا  نبد العزيز -473 دراسة  ،لوعرض  الشريعة اإسامية والقانق  القضعي ايماية اج
هضة العربية ة،مقارن  .4333 ،دار ال

يم زيد -447 شأة اخعارف، اجزء الثا ،اانق  العققبا  اخقار  ،مد ابرا  .4301، م

رة -444  .4301 ،اجزء الثا ،دار الفكر العر ،العققبة  الفقه اإسامي ،مد أبق ز

خبار ،نيل ااوطار ، الشقكامد ب  نبد اه -446 تقي ا  ،خيارم  أحاديث سيد ا ،شرح م
 .5ج  ،ه4811 ،الطبعة الثانية

لبا -448 حاديث الصحيحة ،مد ب  ناصر ا  .الرياض ،مكتبة اخعارف ،سواوة ا

صقر -441 ظام القانق لأسرة  الشرارع غر اإسامية ،مد حان م د ،ال  ،ريةااسك
4338. 

اري الوي، مضا  بارةمد ر  -446 و ،القام العام ،شرح القانق  اج رية ا ،الطبعة ا جما
 .4330 ،اخركز الققمي لوبحقث والدراسا  العومية ،العظمى

ية، ، طبعة ثانية، دار اخطبقنا  اجامعالقام اخاص ،العققبا  نامر، اانق أبق  مد زكي -445
4335. 

شأة اخعارف ،ريةاإجراءا  اجزا ،مد زكي أبق نامر -440 درية ،م  .4331 ،اإسك

و:، اجرارم اخاص، اجزء القام العققبا  اانق  مقر، شرح سعيد مد -443  نوى ةالقااع ا
شلاص، دار ة ا شر الثقا  .2008 اارد ، والتقزيع، نما  لو

سرة  اإسام ،مد سام مدكقر -443  .4303طبعة ، ب.د. ، القجيز  أحكام ا

 ديقا  ة،الاادس الطبعة ،اخاص اجزارري، القام العققبا  اانق  شرح م صبحي مد -467
 .2005اجامعية، اجزارر، اخطبقنا 

ة، دار ، شلاص نوى القااعة اجرارم ،م دصبحي م -464  .6776، نما الثقا

 ديقا  ة،الاادس الطبعة اخاص، القام ،اجزارري العققبا  اانق  م، شرح صبحي مد -466
 .6776اجزارر، اجامعية، اخطبقنا 

ويوية ،نذر ااستفزاز  اانق  العققبا  ،مد نبد الشا امانيل -468 تأصيوية  دراسة 
هضة العربية ،مقارنة  .4335 ،دار ال
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،  ،مد نطية راغب -461 و اري اإسامي، الطبعة ا اية  التشريع اج  .4360اجرارم اج

اية   -466  ، ب.س. .ب، د.  التشريع اخصري،مد نطية راغب، اجرارم اج

465-  ، ، مكتبة الشاط سرة والطفقلة  اجتمع ااشراكي العر مقد الزين، رنابة ا مد 
درية،   .4350ااسك

ايا  ،مد مصطفى القووي -460 قيق اج  .4316 ، ب.د. ،أصق: 

م صبحي -463 شلاص ،مد  شر والتقزي ،اجرارم القااعة نوى ا ة لو  .6776 ،عدار الثقا

و:،  -463 ن، الكتاب ا سرة والطفقلة واخا يق، اخدمة ااجتمانية مع ا يب تق مد 
رة،  وق اخصرية، القا سرة، مكتبة ا  .4333ا

ية،  -487 م ارية لوطفل اجن نويه، أكادمية ناي العربية لوعوقم ا مقد أمد طه، ايماية اج
، الرياض،  و  .4333الطبعة ا

شقرا   ،سعاجود التا ،اخقسقنة العربية لاجتهادا  القضارية اجزارية ،زكي مسمقد  -484 م
 .6777 ،ايققايةايو 

ظم ااجتمانية والقانقنية، ب.د. ،  -486  .4333مقد سام زناي، تاريخ ال

رة،ا الشعب، مطابع دار ،اخاص القام العققبا  اانق  مصطفى، شرح مقد مقد -488  لقا
 . 1964دسة،الاا الطبعة

ارية  القانق  اخقار  ،مقد مصطفى -481 و: ،اإثبا   اخقاد اج ظرية العامةا ،اجزء ا  ،ل
و رة والكتاب اجامعي ،الطبعة ا رة ،مطبعة جامعة القا  .4300 ،القا

ة،  -486  .4331مقد مصطفى، شرح اانق  العققبا ، القام اخاص، الطبعة الثام

ارية  القانق  اخقار   مصطفى، كويا مقد  -485 و: ،اخقاد اج  ،ظرية العامةال ،اجزاء ا
و هضة العربية ،الطبعة ا  .4300 ،دار ال

يب حان -480 ظرية العامة لإب ،أسباب ااباحة  التشريعا  العربية ،مقد   ،احةال
رة ،اخطبعة العاخية ،استعما: ايق  .4356 ،القا

يب حان -483 ارية العربيةاانتدا ،مقد  معهد البحقث  ،ءا  نوى ايياة  التشريعا  اج
 ، ب.س. .والدراسا  العربية

يب حان، ايق  صيانة العرض  الشريعة ااسامية واانق  العققبا  اخصري،  -483 مقد 
هضة العربية،   .4331دار ال
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رة و طبعة مطبعة جامعة  ،شرح اانق  اإجراءا  اجزارية ،يب حانمقد  -417 الكتاب القا
هضة العربية ،اجامعي اشر دار ال  .4333 ،الطبعة الثانية ،ال

يب حان، شرح اانق  العققبا ، القام اخاص، جرارم اانتداء نوى  -414 مقد 
هضة العربية،  شلاص، دار ال  .4303ا

هضة العربية، القا -416 يب حان، شرح اانق  العققبا ، القام اخاص، دار ال  رة،مقد 
4305. 

 .4331تار الصحاح لإمام الرازي، دار الكتب العومية، برو ،  -418

مد مرسي -411 ظام  ،ماعقد  اري ااسامي مقارنا بال ظام اج شكقى اجن نويه  ال
رة ،القضعي، كوية الدراسا  العويا  .4337 ،أكادمية الشرطة، القا

رة، مصطفى اخشاب، ااجتماع العاروي، الدار الققمية لوطبا -416 شر، القا  .4355نة وال

 ،يثاخكتب العر ايد ،اجرارم اخاسة بالشرف واانتبار واآداب ،مصطفى الشاذ -415
4175  . 

شر، برو ،  -410 ل لو م  اإجتماني، مؤساة نق  .4338مصطفى العقجي، ا

حقا: الشلصية ،معقض نبد التقاب -413 درية ،مقسقنة ا  .4331 ،ااسك

 .4310 ،عققبا  الاقرياانق  ال ،مدوح العطري -413

ا: -467 جد، اإجهاض مروا  م اري، ب القانق   م هضة اج  رة،لقا ا العربية، ط، دارال
ة   .2002الا

رة،  -464 وق اخصرية، القا ر اخرسي سرحا ،  اجتمانيا  الربية، الطبعة الثانية، مكتبة ا م
4303. 

 .4330 ،الطبعة الثانية ،زاريةشرح الققاند العامة لإجراءا  اج ،مهدي نبد الرءوف -466

الطبعة  ،دار الفكر ،القام العام ،اضرا   اانق  العققبا  ،نارل نبد الرم  صا -468
و  . ب.س. .نما  ،ا

شلاص ،ل صقرنبي -461  .، دار اهدى، اجزارر، ب س  القسيط  جرارم ا

 .6773 دار اهدى،، واإداريةنبيل صقر، كتاب القسيط  شرح اانق  اإجراءا  اخدنية  -466

ارية ،نبيل مدحت سام -465 ة اج ،الطبعة الرابعة ،شرح اانق  اإجراءا  اج امعية.  دار الثقا
36/38. 
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يمي ما:، جرارم اآداب والفاقق والدنارة  التشريع اجزارري، دراسة اانقنية مقارنة  -460
قمة،   .6741معززة باإجتهاد القضاري، دار 

، شر  الدي  نقر -463 اري القانق  حالعمرا ق اخاص اج  دار، وا التعديا ، الطبعة آخر و
ما  شر ا  .6776،والتقزيع، الرباط ال

ظرية العامة لوظروف اخشددة ،شام أبق الفتقح -463 ة  ،ابطبعة اهيئة اخصرية العامة لوكت ،ال س
4336. 

اري ،ا نبد اه أمد -457 ظرية العامة  اإثبا  اج ظم اإجرارية رنة بن الدراسة مقا ،ال
وقسكاقنية والشريعة اإسامية ية وا هضة العربية ،الاتي  .4330 ،دار ال

ارية لدور اخرأة   -454 يم بدر، ايماية اج جامعي ا اجتمع، اخكتباء نبد ايميد ابرا
 .اجديد، مصر، ب س  

بة الزحيوي، الفقه اإسامي وأدلته، اجزء  -456  .الفكر، ب.س. ، طبعة دار 0و

دي، الزواج ومقارنته بققانن العام، صيدا،  -458  .4303يك  ز

سرة  الفقه ااسامي ،يقس ااسم -451 هضة العربية ،حققق ا  .4334 ،دار ال

هضة  -456 اري القضعي، دار ال يقس ااسم، نظرية الضرورة  الفقه ااسامي والقانق  اج
 .، اجزء الرابع4334العربية، 

 المتخصصة:_ المراجع  2

 أ_ المؤلفات:
سرة سعيد، إما: أزكيكخ 4 ، اها: التشريع  ا شرو  لوطبانة العربية اخغر  .4336،ال

يا  اخاتحدثة، بخ 6 شأة اخعارف،.أمرة ند أمر، جرمة إجهاض ايقامل  التق  ط، م
درية،   .6770اإسك

شر والعققبا   الفقه اإسامي، ايراك لوحا  الايد حامد خطاب، أثر القرابة نوى اجرارم خ 8
 .6774والتقزيع، 

ا ،خالد نبد العظيم أبق غابةخ 1 اية ،اخيانة الزوجية وأثر  الفقه دراسة مقارنة بن ،اخعاشرة اج
و ،اخركز الققمي لإصدارا  القانقنية ،اإسامي والقانق  القضعي  .6773 ،الطبعة ا

سرة، مكتبة هضة الشرق، نبد الرحيم صداي، جر خ 6  .4335ارم ا
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سرة، الطبعةالثانية، الديقا  نظام نوى القااعة سعد، اجرارم العزيز نبدخ 5 الربقية،  أشغا:ل القطن ا
 .2002، اجزارر

اب نمر البطراوي، جرمة الزنا بن الشرارع الاماوية والققانن القضعية، الطبعة الثانيخ 3 ، ةنبد الق
شر و ة لوطبانة و دار الصفق   . 4336التقزيع، ال

اث وواارع اخؤمر العام الثا والعشري ، اجوس خ 3 ن إمانيل، اإجهاض وحق ايياة، أ كرم حا
نوى لوشؤو  اإسامية  ، ب.د. ، ب.س. .ا

، جرارم اانتداء خ 47 ة، ديقا  لثانياخقار ، الطبعة انوى العرض  القانق  اجزارري و مد رشاد متق
 .4333اخطبقنا  اجامعية، اجزارر، 

جر العاروة ،مد نبد ايميد مكيخ 44 و ،جرمة  هضة العربية ،الطبعة ا رة دار ال  .6777 ،القا

اري،خ 46 سرية نوى تطبيق القانق  اج مقد أمد، أثر الروابط ا ،ا مد نبد الرؤوف  و  لطبعة ا
 .6773، قانقاخركز الققمي لإصدرا  ال

، الرياض، خ 48 و ارية لوعااة الزوجية خ دراسة مقارنةخ الطبعة ا مقد أمد طه، ايماية اج
6776. 
 اأطروحات والمذكرات:ب_ 

 _ اأطروحات:
يم نطا شعبا خ 4 ظرية العامة  ،ابرا اع  الشريعة ااسامية و ال  ،دراسة مقارنة ،القانق  القضعيلامت

رة ،رارسالة دكتق   .4334 ،جامعة القا

يم نيد نايلخ 6 اري ،ابرا  .4337، سجامعة نن م ،رسالة دكتقرا ،أثر العوم  تكقي  القصد اج
ظخ 8 رة، رسالة دكتقرا ،جرمة الزنا  القانق  اخصري ،أمد حا  .4363 ،مطبعة هضة مصر ،القا

يق مس الدي خ 1 ارية  صيا ،أشرف تق رةجامع ،رسالة دكتقرا ،نة العرضايماية اج  ،ة القا
4331. 

ارية اخدنية نوي، اخاؤولية أنقر ياسر إيهابخ 6 ، كوية لوطبيب، رسالة واج  جامعة يقققا دكتقرا
ة رة، الا  .1994 القا

ارية لأسرة  القانق  القضعي خ 5 روحة ، أط-دراسة مقارنة –ب  نقدة حاكر مراد، ايماية اج
،  .6748-6746كوية ايققق والعوقم الاياسية، جامعة توماا ،   دكتقرا
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، كوية ايققق، جامعة نن مس ءاهخ 0 ارية لأسرة، رسالة دكتقرا  .6775 ،رزيقي نوي، ايماية اج
مدخ 3 م  اخارجي ،حاام الدي   رة ،رسالة دكتقرا ،حق الدولة  ا  .4331 ،جامعة القا

ظرية العامة لإباحة ،جق خوقد سامي نزارة اخعخ 3 رةجامع ،كوية ايققق  ،رسالة دكتقرا ،ال  ،ة القا
4331. 

رة، خ 47 ، جامعة القا ارية لأسرة، رسالة دكتقرا مد صبحي، ايماية اج  .4330دنيا 

ما  خ44  ،ايق  صيانة العرض ومدى ايماية ال تكفوها له الشريعة ااسامية ،مد أمد ا
رة ،كوية ايققق  ،تقرارسالة دك  .4377 ،جامعة القا

، جامعة اجام، رسالة سامة  لوحق الدي ، ايماية نصر مروكخ 46 يققق، ا اجزارر، معهد دكتقرا
ة  .1997 س

صقري اخروك، اجرارم اخاسخ 48 سرة  الققانن اخغر ُم يل رسالة  ارنةأ،ويوية مقدراسة ة با ل
 .6748/6741 القانقناخاص، كوية ايققق والعوقم الاياسية، جامعة توماا ،  الدكتقرا شهادة

 _ المذكرات:
ظخ 4 رة ،رسالة ماجاتر ،جرمة الزنا  القانق  اخصري ،أمد حا  ،ة مصرمطبعة هض ،دامعة القا

4363. 

مد نبد العزيزخ 6 امعة ج ،اتررسالة ماج ،مفاجأة الزوج لزوجته حا: توباها بالزنا ،أسامة 
رة  .4333،القا

ايماية اجزارية لوطفل  القانق  اجزارري، مذكرة ماجاتر  ايققق، كوية  بوقاسم سقيقا ،خ 8
 .6747/6744ايققق والعوقم الاياسية، جامعة ااصدي مرباح، وراوة، 

اارب والزوجة بن الشريعة والقانق ، رسالة ماجاترخ 1 ، لفقه اإساميا  بوقاسم شتقا ، نفقة ا
ة،  طي  .4336معهد الشريعة، جامعة اا

دلة ،بوقهي مرادخ 6 ر  العوقم مذكرة ماجات ،ايدود القانقنية لاوطة القاضي اجزاري  تقدير ا
ة ،والعوقم الاياسيةكوية ايققق   ،القانقنية  .6747/6744 ،جامعة بات

ا ،جازية جريلخ 5 ة  ،قنسجامعة ااري ،رسالة ماجاتر ،ري الويأثر القرابة  القانق  اج  .6771س

ارية خ 0 ارية لوطفل  القانق  اجزارري، مذكر ماجاتر  العوقم اج حاج نوي بدر الدي ، ايماية اج
 .6773/6744ونوم اإجرام، كوية ايققق، جامعة توماا ، 
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حكام اانق  العقد –تأثر القرابة نوى اجرارم والعققبا   مر العماري،خ3 ويوية  قبا  راسة 
عة الثانية نشر، -اجزارري يل اجازة اخعهد القطن لوقضاء، الد رج ل  .6771-6774، مذكرة 

رحام ذوي نوى أمد، اانتداء خالد قزية نبادةخ 3 يل ادمت ، رسالةا امعة اخاجاتر، ج درجة ل
جاح، كوية واطن الدراسا  ال ة ،العويا،   .2011 س

اري  تقدير أدلة اإثبا  بن ،نبد اه ب  صا ب  رشيد الربيشخ 47 الشريعة  سوطة القاضي اج
يل درجة اخاجاتر  ،والقانق  وتطبيقاها  اخموكة العربية الاعقدية  اام العدالة ث تكميوي ل

ية م ارية أكادمية ناي العربية لوعوقم ا  .4161/4168 ،الرياض ،اج

يل أند  الافاح، دراسة ماوط، جرمة وليد مد مدخ 44 ارية، اج العوقم  الدبوقم درجة ل
ة دمشق، كوية جامعة  .6771،6776 ايققق، الا
عا: ونزاريخ 46  تر، معهدماجا جزارري، رسالة القانق   اجادية بالاامة اخاسة صويحة، ا

 .2001 ،اجزارر ايققق، جامعة

 ت:المقاا_ 3
 أ_ المقاات المطبوعة:

ية،  أبق سرحا  تغريد،خ 4 م وة الدراسا  ا سرة،  طفا: م  داخل ا اإيذاء اجادي القااع نوى ا
 .6775، 0أكادمية الشرطة اخوكية، نما  اجود الثالث، ندد 

وة دنم حققق اخرأة و اجرارم خ 6 اية،  قلقجيا اخعوقما   تاج نس، مارس ق الطفل م  خا: تك
6746. 

ارية الققمية، اجود الاادس نشر، مارس خ 8 ث اجوة اج تك العرض بالتصقير اخفي،  مر ناجي، 
4308. 

ر صا العبيدي،خ 1 ه نمدا ونققبتها  طا ب اب -والقانق ة مقارنة بن الشريع دراسة–جرمة اتل ا
وة ن اجوة ، ية والتدريب،  م كمة، تصدر ن  أكادمية ناي الالعربية لودراسا  ا عربية ومية دورية 

ية م مر ،لوعوقم ا  .6777 العدد الثاثق ، نق

وة احاكم اخغربي نبد ايفيظ بوقاضي،خ 6  ، م لطفوها القليد  القانق  اخغر ة، العدد جرمة اتل ا
لوة لوكتاب6774، ماي/يقنيق 33  .، مؤساة ال



349 

 

وة العوقم اإناانية، جامعة نبد ايويم ب  مشري، خ 5 جرمة الزنا  اانق  العققبا  اجزارري، 
مر   .6775باكرة، العدد العاشر، نق

ية خ 0 وااتفاايا   والفرنايأ ُاجزاررينبد سفيا ، ااغتصاب الزوجي نوى ضقء الققانن القط
قية ت كمة نص س وة نومية  ناا ،  ا  يققق ا وة اج ناا  صدر ن  اام حققق اإالدولية، 

ا ، ا ،  جامعة اج  .6746يقنيق  3ندد  لب

مد ربيعخ 3 اري ،نماد  حقا: الشلصية والقانق  اج وة  ،تأديب الزوجة بن الشريعة أو اانق  ا
 .6776 ،العدد الثا، اجود الثام  نشر ،جامعة دمشقخ 3

مد نقضخ 47  ،اجمقنة الثالثة ،وة الدراسة القانقنية ،ة اخقااعةاجن نويه  جرماجا و ، نقض 
4308. 

فقة ،تحي نبد الصبقرخ 44 م  العام ،ايبس لدي  ال  .4358 .5. س 64ع  ،وة ا

 ،وة ايققق ،جرمة القتل بابب الشرف  الشريعة والقانق  ،ؤاد نبد الوطي الارطاديخ 46
ردنية اهامية ة الاابعة والعشري  ،الثانيةالعدد  ،اخموكة ا  .6778يقنيق  ،الا

العوقم  وةاجادي،  الطابع ذا  الايئة اخعاما  ضد لوطفل القانقنية كحوقلة، ايماية مدخ 48
 .2004، الثا واإدارية، العددالقانقنية 

رة لأخ 41 وة جق  ، اري اخغر سرة اخغربية، أغاطس ميوقدة الباشري، اخيانة الزوجية  القانق  اج
6747. 

س،خ 46 وةوة العوقم القانقنية واادارية  دا: وردة، زواج مثويي اج اسية أكادمية سد والاياسية، 
، نشر اب  خودو ، ص 6741-40، كوية ايققق والعوقم الاياسية، جامعة توماا ، العدد كمة
457-454. 

شورة على شبكة اأنترنت:  ب_ المقاات الم
قر  حققق اخرأة تعدد الزوجا  بن القااع و  ،مدأمغار خ 4 ة  الكاموةومااواها القانق .   كا

شقر  مقاع   71/78/6744 . بتاريخ8636وة ايقار اختمد  العدد  ،اجاا  م
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=248909 

رة زنا احارم  ارتفاع  اجزارر، نشر  اجزارر نيقز يقم خ 6 امد، ظا . 68/47/6747مراد 
شقر نوى الرابط التا   م

http://www.djazairess.com/djazairnews/21318 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=248909
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سرية  اجزارر...إ أي ، أخبار اليقم، خ 8 مر  43اجرارم ا شقر نوى اخقاع التا  ،6746نق  م
www.akhbarelyoum.dz 

خضر، خ 1 شقر بتاريخ الرك  ا اي باجزارر، م نوى  65/73/6770تزايد حقادث اإنتداء اج
 اخقاع التا 

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=8519 

حقذي  شرح جامع الرميذي، اجزء خ 6 شقر نوى الرابط 5فة ا بقي، م ، اجامع لوحديث ال
 التا 

http://www.sonnaonline.com/DisplayExplanation.aspx?ExplainId=82

881&HadithID=145678 

شقر  اخقاع التا   ،6744ماي  8بتاريخ  ،ؤو  اانقنيةأرشي ش ،جرارم الفقاحشخ 5  م
http://avocatbencherif.alafdal.net/t321-topic 

شقر نوى الرابط اايخ 0 ذ اخاؤولية أيضا، م   القانق  آلية يماية الطفل واجتمع غر معفى م  

http://www.el-hourria.com/index.php/societe/item/39341 

وة ايرية، مخ 3 اي ذامل احتفاء به،  قر نوى الرابط اآي  شماية الطفل م  اانتداء اج
http://el-hourria.com/index.php/societe/item/7129 

 _ القوانين: 9
ية:  أ _ الوط

أبريل  47اخؤرخ   78-76اخعد: بالقانق  رام  4335ديامر 3اخؤرخ   4335دستقر خ 4
مر  46اخؤرخ   43-73، والقانق  رام 6776  5اخؤرخ   74-45رام ، والقانق  6773نق
 .6745مارس 

مر رام خ 6 ضم  اانق  العققبا ، اخعد: واختمم اخت 4355يقنيق  73اخؤرخ   465-55ا
مر  47اخؤرخ   46-71بالقانق  رام  -75أ، والقانق  رام 04ُاجريدة الرمية رام  6771نق

 46اخؤرخ   41-44والقانق  رام أ، 31ُاجريدة الرمية رام  6775ديامر  67اخؤرخ   68
أ. والقانق  0ُاجريدة الرمية رام  6741راير  71اخؤرخ   74-41والقانق  رام ، 6744أو  
 أ.04ُاجريدة الرمية رام  87/46/6746اخؤرخ   43-46رام 

http://www.akhbarelyoum.dz/
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=8519
http://avocatbencherif.alafdal.net/t321-topic
http://el-hourria.com/index.php/societe/item/7129
http://el-hourria.com/index.php/societe/item/7129
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مر خ 8 اختضم  اانق  اإجراءا  اجزارية، اخعد: واختمم  73/75/4355اخؤرخ   466-55ا
مر رام ، 61/46/6775اخؤرخ   66-75انق  بالق  6746يقليق  68اخؤرخ   76-46وا

 أ.17 ُاجريدة الرمية العدد
مر رام خ 1 مراختضم  القانق  اخد اخعد:  4306سبتمر  65اخؤرخ   63-06ا  واختمم با

 .6776راير  60اخؤرخ  76-76
ة  3اخؤرخ   44-31القانق  رام خ 6 سرة، اخعد: واختمم  4331يقنيق س واختضم  اانق  ا

مر رام  ة  60ؤرخ  اخ 76-76با  .6776راير س
 اختضم  اانق  اإجراءا  اخدنية واإدارية. 6773راير  66اخؤرخ   73-73القانق  رام خ 5
ماية الطفل. 46/70/6746اخؤرخ   46-46القانق  رام خ 0  اختعوق 
ق 4833ذي ايجة نام  48اخؤرخ   67-07مر رام اخ 3 اختعوق و  4307راير  43  اخقا

ق  4186شقا: نام  48اخؤرخ   73-41بايالة اخدنية، واخعد: واختمم بالقانق  رام   3  اخقا
ة   .6741أو  س

ماية الصحة وترايتها واخعد: واختمم  4336راير  45اخؤرخ  76-36القانق  رام خ 3 التعوق 
 .6773يقليق  67اخؤرخ   48-73بالقانق  رام 
بي  ة:ب_ اأج

 اانق  العققبا  الفرناي.خ 4
مقنة القانق   4356نقنر  65الصادر بتاريخ  4.63.148ظهر شري رام خ 6 باخصاداة نوى 

اري شقر باجريدة الرمية ندد اخغر اج  .4668، ص 4358يقنيق  6مكرر،  6517. م
فيذ القانق  رام 6771راير  78صادر   4.71.66ظهر شري رام خ 8 مثابة  07.78 بت

سرة  .143، ص 6771راير  6بتاريخ  6431. اجريدة الرمية ندد اخغر مدونة ا
ة  03القانق  ندد خ 1 ارية 74/47/4348اخؤرخ   4348لا  .قنايةالت اختعوق باصدار اجوة اج
مر خ 6 حقا: الشلصية 48/73/4365ا وة ا  .ةنايالتق  اخعد: واختمم واختعوق باصدار 
 قبا  اخصري.اانق  العقخ 5
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 الفهرس
  4...................................................................................مقدمة

اري و:  أثر العااة الزوجية  تطبيق القانق  اج  46.....................................الباب ا
اري و:  أثر العااة الزوجية  تطبيق الققاند اخقضقنية لوقانق  اج  48...................الفصل ا

و:  العااة الزوجية  ا اخبحث ا  41.........................................رما: التج وأثر
زواج و:  العااة الزوجية كشرط مفرض  جرارم زنا ا  46.............................اخطوب ا

ية الزنا و:  ما  45...................................................................الفرع ا
 40.......................................................القضعية أوا  تعري الزنا التشريعا 

 43.......................................................ثانيا  تعري الزنا  الفقه اإسامي
 43.......................................الفرع الثا  الرك  اخفرض  ايام رابطة زوجية صحيحة

 65....................................................الثالث  الرك  اخادي  جرمة الزناالفرع 
قي  جرمة الزنا  87.....................................................الفرع الرابع  الرك  اخع

صر اإرادة  86......................................................................أوا  ن
ظرية التقويدية  نظرية اإرادة  القصد4  86...............................................خ ال
ظرية ايديثة  نظرية العوم أو 6  86....................................د التصقر  القصدر خ ال

صر العوم  88.......................................................................ثانيا  ن
رم الزنا   ارية الغربية و الفرع اخامس  أثر العااة الزوجية    86............لعربيةابعض الققانن اج

 86......................................................................أوا  الققانن الغربية
 85.....................................................................ربيةثانيا  الققانن الع

زواجط مفرض  جرمة تعدد الزوجا  و اخطوب الثا  العااة الزوجية كشر   80..................ا
و:  تعدد الزوجا   83...............................................................الفرع ا
 83................................................................أوا  إباحة تعدد الزوجا 

 83.................................................................خ التشريعا  الاماوية4
 83....................................................................أخ الشريعة اإسامية

 83...........................................................................خ اليهقديةب
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 83..................................................................التشريعا  القضعيةخ 6
رم تعدد الزوجا   16................................................................ثانيا  

قط4 و  التشريعا  ال تقرر البطا  لوزواج اجديد   16 ...........................خالطارفة ا

رم تعدد الزوجا 6  18.......................................خ الطارفة الثانية  التشريعا  ال 
زواج رم تعدد ا  11............................................................الفرع الثا  

رة العدة  11.........................................................أوا  الزواج بآخر خا: 
رة اانفصا: اجاما  16............................................ثانيا  الزواج بآخر خا: 

 16...................................................رة غياب الزوج ثالثا  الزواج بآخر خا:
قدا  الزوج رة   15......................................................رابعا  الزواج بآخر  

جر الزوجة  15...........................اخطوب الثالث  العااة الزوجية كشرط مفرض  جرمة 
و:  اهجر اخادي لوزوجة الفرع  10..........................................................ا

 10......................................................أوا  التزام الزوج باإنفاق نوى زوجته
 10................................................باإنفاق نوى زوجته خ مصدر التزام الزوج4

 10......................................................................أخ اخصدر الشرني
  13...................................................................تشريعيبخ اخصدر ال

 64.................................................خ شروط التزام الزوج باإنفاق نوى زوجته6
 64..........................................................أخ أ  يكق  نقد الزواج صحيحا

 64...............................................بخ أ  مك  الزوجة زوجها م  ااستمتاع ها
 64.................................طانته والدخق: جخ أ  يتحقق شرط ااحتباس يق الزوج 

فقة ومشتماها8  66.............................................................خ مقدار ال
فقة احكقم ها لصا الزوجة اء بال اع الزوج ن  الق رم امت  66.............................ثانيا  

فقة ا4 اء بال اع الزوج ن  الق رم امت  66.............حكقم ها لصا الزوجة  القانق  اجزارريخ 
 68.........................................................................أخ أركا  اجرمة

ع نفقة الزوجة اع ن  د  54..........................................بخ اجزاء نوى جرمة اامت
اع ا6 رم امت فقة احكقم ها لصا الزوجة  بعض الققانن اخقارنةخ  اء بال  56.........لزوج ن  الق

قي لوزوجة  51..........................................................الفرع الثا  اهجر اخع
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قيا إلزامأوا    51..... ..................................................الزوج برناية زوجته مع
قيا إلزامخ مصدر 4  51... ..............................................الزوج برناية زوجته مع

 51... ..................................................................أخ اخصدر الشرني
 55....................................................................بخ اخصدر القانق

قيا6 ا  رناية زوجته مع اط التزام الزوج   50.............................................خ م
 50......................................................أخ ضرورة استئذا  اخرأة ابل الزواج ها

ة واخبخ ضرورة    53.................................عاشرة باخعروفمعاموة الزوجة اخعاموة ايا
 53...................................................جخ ضرورة أ  يصق  الزوج نرض زوجته

قيا ارية لرناية الزوجة مع  53............................................ثانيا  مدى اارار ماية ج
و:  ندم اارار م ا ا ارية وااكتفاء بايماية اخدنية لوزوجةاا  53..........................اية ج

ارية لوزوجة ا الثا  اارار ماية ج  04.....................................................اا
 04.........................................................................أخ أركا  اجرمة

 04....................................................الرك  اخفرض  ايام العااة الزوجيةخ 4
 06.................................................................الرك  اخادي لوجرمةخ 6
قي لوجرمةخ 8  06................................................................الرك  اخع

 08......................................................................بخ اختابعة واجزاء
ا: العقابالعااة الزوجية و  اخبحث الثا  ا    06.........................................أثر

و:  العااة الزوجية كظرف مشدد لوعقاب  05........................................اخطوب ا
و:  العااة الزوجية كظرف مشدد  القانق  اجزارري  03.................................الفرع ا

 03...................... جرمة انطاء اخقاد الضارة العمدي وتشديد العقابأوا  العااة الزوجية 
 03........................................................................خ أركا  اجرمة4

 03.........................................................................أخ الرك  اخادي
قي بخ  34.......................................................................الرك  اخع

 36.............................................................................خ اجزاء6 
ستلدام او اخااندة نوى الفاق العااة الزوجية كظرف مشدد  صقر التحريض أو اا ثانيا 

 38................................................................................الدنارةو 
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 37..................................ثا  العااة الزوجية كظرف مشدد  القانق  اخقار الفرع ال
في العقابخطوب الثا  العااة الزوجية و ا ا    38.......................................أثر

و: الفرع  في العقاب  ضقء نذر ااستفزاز  القا أثر ا  36.....ق  اجزاررينالعااة الزوجية  
 36.............................................................أوا  اخقصقد بعذر ااستفزاز

 35...........................................................ثانيا  شروط ايام نذر ااستفزاز
 35.........................................................................خ صفة اجا4
 33.....................................................فاجأة أحد الزوجن متوباا بالزناخ م6

 33.............................................................................أخ اخفاجأة
 33............................................................................بخ التوبس

 33.....................................................أو اجرح  ايا: ّ بخ القتل أو الضر 8
رثالثا  اثبا  نذر التوبس بالزنا و   477.................................العققبة اخقررة  حالة تقا

 477............................................................خ اثبا  نذر التوبس بالزنا4
ر العذر6  477......................................................خ العققبة اخقررة حالة تقا

في العقاب  ضقء نذر ااستفزاز  القانق  اخقار   474.....الفرع الثا  أثر العااة الزوجية  
 474...........................................ذر ااستفزاز  بعض التشريعا  اخقارنةأوا  ن

و4  476.....................................................................خ الطارفة ا
 471.....................................................................خ الطارفة الثانية6

ص نذر ااستفزاز يما   475.....................ثانيا  ماحظا  حق: خطة التشريعا  اخقارنة 
ا نوىاخطوب الثالث  العااة الزوجية   473................................استحقاق العقاب وأثر

و:  العااة الزوجية كمانع م  مقانع العقاب  473.......................................الفرع ا
 473..............................................................أوا  مفهقم مقانع العقاب

ارية  447..........................ثانيا  العااة الزوجية كمانع م  مقانع العقاب  التشريعا  اج
 445.....................................الفرع الثا  العااة الزوجية كابب م  أسباب ااباحة

 443.........................................................أوا  حق الزوج  تأديب زوجته
د الشرني والقانق يق تأديب الزوجة4  443............................................خ الا

د الشرني  443.....................................................................أخ الا
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د القانق  443....................................................................بخ الا
اط حق تأديب 6  467............................................................الزوجةخ م
 467..........................................ب الزوجةخ الشروط القانقنية خمارسة حق تأدي8

اية بن الزوجن  464...................................................ثانيا  حق اخعاشرة اج
 468.......................................................................خ رضا الزوجة4
 468.........................................................جةخ ندم ااضرار بصحة الزو 6
امع الزوج زوجته  مكا  8 ا  م  ندم دخق: الغر نويهماخ أ    461......................يأم

اري  461...................الفصل الثا  أثر العااة الزوجية  تطبيق الققاند اإجرارية لوقانق  اج
و  اريةاخبحث ا  465............................:  أثر العااة الزوجية نوى إجراءا  الدنقى اج

ارية ريك الدنقى اج و:  أثر العااة الزوجية  نطاق ايقد   465.......................اخطوب ا
ثر العااة الزوجية  ايد الشكقى طاق الشلصي  و:  ال  463..........................الفرع ا
ثر العااة الزوجية  ايد الشكقى طاق اخقضقني   487...........................الفرع الثا  ال

 487............................................أوا  جرارم الشكقى ال تتأثر بالعااة الزوجية
ا ابل تقدم الشكقى اذ ارية اخمك  ا  481.................................ثانيا  اإجراءا  اج

ثر العااة الزوجية  ايد الشكقى طاق الزمن   486.............................الفرع الثالث  ال
ارية  483................................اخطوب الثا  أثر العااة الزوجية خا: سر الدنقى اج

و:  أثر العااة الزوجية خا: سر ارية  جرارم الشكقى الفرع ا  483.................الدنقى اج
 483..............أوا  مقا التشريعا  اخقارنة م  إارار حق الزوج اجن نويه  سحب الشكقى

ا ابل تقدم الشكقى اذ ارية اخمك  ا  414.................................ثانيا  اإجراءا  اج
از:4  414............................................................خ صاحب ايق  الت
از: ن  الشكقى6  416..........................................................خ وات الت
از:8  418................................................................خ شكل وآثار الت

از:  418.......................................................................أخ شكل الت
از: ن  الشكقى  411......................... .................................بخ آثار الت

ثر العااة الزوجية  ايد الشكقىالفرع الثا طاق الزمن   416..............................  ال
اري  لثااخبحث ا فيذ ايكم اج ارية وت  413..............أثر العااة الزوجية  إثبا  الدنقى اج
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و:  467....................................أثر العااة الزوجية  إثبا  بعض اجرارم  اخطوب ا
و: اع  الفرع ا اري  ااات  464.........................................مبدأ حرية القاضي اج

 464...............................................أوا  أنظمة اإثبا   التشريعا  القضعية
 464......................................................نظام اإثبا  اخقيد أو القانق _4
قي _6  464........................................................نظام اإثبا  اير أو اخع
 466..............................................................نظام اإثبا  اخلتوط _8

اع اري  ااات  466.........................................ثانيا  تعري مبدأ حرية القاضي اج
اع القاضي  اريثالثا  ضقابط وايقد تطبيق مبدأ اات  461.......................................اج

اع _4 اري  ااات  466....................................ضقابط تطبيق مبدأ حرية القاضي اج
انه _أ ها القاضي اات دلة ال ياتمد م  466........................................مشرونية ا

 465............................................مو الدنقىااشة الدليل القارد م وجقب-ب
اري وبيا  م وجقب-ج ياتابيب ايكم اج دلة  ايكم بيانا كا  460.....................ؤدى ا
اريالقاردة نوى  القيقد-6 اع القاضي اج  463.....................................مبدأ حرية اات

 463..............................تأثر العااة الزوجية نوى اخبدأ  جرمة الزنامدى   الفرع الثا
 463.............................................أوا  أدلة إثبا  جرمة الزنا  القانق  اجزارري

رمة الزنا _4  457..................................................................التوبس 
دا  رسارل  القارد إارار اختهم_6  456................................................ومات
 458....................................................................القضاريرار اإاخ 8

 451................................إثبا  جرمة الزنا  بعض الققانن القضعية اخقارنة ثانيا  أدلة
اري  اخطوب الثا فيذ ايكم اج  453..............................أثر العااة الزوجية  مرحوة ت
و: مقا التشريعا  اخقارنة م  إارار حق الزوج اجن نويه  العفق ن  العقاب أو   الفرع ا

فيذ  453................................................................................ت
ا القارل بعدم أحقية الزوج اجن نويه  العفق ن  العقاب  453.........................أوا  اا

فيذ ا القارل بأحقية الزوج اجن نويه  العفق ن  العقاب أو وا ت  407...............ثانيا  اا
حكام  الفرع الثا  404..................العامة إارار حق الزوج اجن نويه  العفق ن  العقاب ا

 404..................................................أوا  صاحب ايق  العفق ووات العفق
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 404...................................................صاحب ايق  العفق ن  العقابخ 4
 404.........................................................................زناجرمة الأخ 

 406.....................................................................جرمة الاراة _ب
 406................................................................ثانيا  كيفية العفق وآثار

 406............................................................كيفية العفق ن  العقاب  _4
 406.................................................................العفق  جرمة الزنا _أ

 408.............................................................العفق  جرمة الاراة _ب
 408..............................................................ثار العفق ن  العقابآ_6

اري صق: والفروع  تطبيق القانق  اج  406........................الباب الثا  أثر العااة بن ا
ا  التجرم صق: والفروع وأثر و:  العااة بن ا  403.................................الفصل ا

صق: والفروع كشرط مفرض لقيام اجرمة و:  العااة بن ا  403.......................اخبحث ا
و:  جرمة اإجهاض  403............................................................اخطوبا

ارية اخقارنة و:  مقا التشريعا  اج رم اإجهاض الفرع ا  437..........................م  
 438......................................الفرع الثا  أركا  جرمة اإجهاض والعققبة اخقررة ها

 438.......................................................)وجقد ايمل(أوا  الرك  اخفرض 
 435....................................................................ثانيا  الرك  اخادي  

 430...............................................................ي.....اإجرام الاوقك-أ
تيجة-ب  433..................................................................اإجرامية ال
 433.....................................................................ببيةالا العااة-ج

قي  437.....................................................................ثالثا  الرك  اخع
فاها  434.........................................رابعا  العققبة اخقررة جرمة إجهاض ايامل ل

 436.............................................اخطوب الثا  جرمة الفاحشة بن ذوي احارم
و:  أركا  اجرمة  436...............................................................الفرع ا

 436....................................................................الرك  اخفرض أوا 
 430.....................................................................ثانيا  الرك  اخادي

قي ثالثا   430.....................................................................الرك  اخع
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 433.............................................. ...............الفرع الثا  اختابعة واجزاء
 433...........................................................................اختابعة أوا 

 433.. .........................................................................ثانيا  اجزاء
و ايالة – أ اية اجرمة يها قصت ال  ا  433..........................................باج

حة اجرمة يها تقص ال :الثانية ايالة – ب  433........................................باج
واد  اخطوب الثالث  677......................................................جرارم إما: ا

سرةالفر  و:  جرمة ترك مقر ا  674.......................................................ع ا
سرية  678....................................................................أوا  القرابة ا

 675.....................................................................الرك  اخادي ثانيا 
سرة-أ  675.......................................................اابتعاد جاديا ن  مقر ا

 673.............................................................وجقد ولد أو ندة أواد-ب
اء باالتزاما  العاروية دو  سبب جدي-ج  673.......................................ندم الق
دبية-4  673..................................................................االتزاما  ا
 647...................................................................االتزاما  اخاديةخ6
سرة أكثر م  شهريأ  تكق  مدة اإما: -د  644................................ أو ترك مقر ا

قي  648.....................................................................ثالثا  الرك  اخع
قي لأواد الفرع الثا   645.................................................جرمة اإما: اخع

مقمة بقة أو ا  643..............................................................أوا  ارابة ا
 643.....................................................................ثانيا  الرك  اخادي

 643...............................................................أنما: اإما: اجرمة-4
تارج اخ-6  436..............................................رة اخرتبة ن  أنما: اإما:طال

قي  667.....................................................................ثالثا  الرك  اخع
فقة  667...................................................الفرع الثالث  جرمة ندم تاديد ال

صق:خ4  668...........................................................نفقة الفروع نوى ا
صق: نوى الفروع-6  661...........................................................نفقة ا

صق: والفروع كمحل مادي لبعض اجرارم  660.......................اخبحث الثا  العااة بن ا
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قية الطفل ونابه و:  جرارم اانتداء نوى   660......................................اخطوب ا
و:  اييوقلة دو  التحقق م  شلصية الطفل  663......................................الفرع ا
 688.....................................الفرع الثا  ندم التصريح مياد الطفل أو ندم تاويمه

 688.....................................................أوا  جرمة ندم التصريح مياد طفل
 681................................................................حضقر وادة الطفل-4
 816.......................................................................الرك  اخادي-6

 685........................................بالقادة نهد حديث طفل تاويم ندم جرمة ثانيا 
اء وتعريضهم لولطر ب  683.........................................اخطوب الثا  جرمة ترك ا

اء وتعريضهم لولطر ب و:  ترك ا  683................................................الفرع ا
 617...............................................................أوا  أركا  وشروط اجرمة

 617............................................الرك  اخادي  ترك ااب  أو تعريضه لولطر خ4
هكق  اختلوى أبا أو أما لومتلوخ6  614.................................................ى ن
اسخ 8  614..........................................ترك الطفل أو القلد  مكا  خا: م  ال
كق  الطفل غر اادر نوى ماية خ 1

 861................................................نفاه
قيخ 6  618......................................................................الرك  اخع

 611...............................................................ثانيا  اجزاء اخقرر لوجرمة
 116...........................................................ترك الطفل  مكا  خا:-4
 116........................................................................نتيجة الفعل-أ

 616.......................................................................اجا صفة-ب
 616.......................................................خترك الطفل  مكا  غر خا:6
 616........................................................................فعلال نتيجة-أ

 615.......................................................................اجا صفة-ب
ريض القالدي  نوى التلوي ن  طفوهما  610......................................الفرع الثا  

ا  العقابال صق: والفروع وأثر  668.................................فصل الثا  العااة بن ا
صق: والفروع كظرف مشدد لوعقاب و:  العااة بن ا  661...........................اخبحث ا
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و:  صق: والفرو  اخطوب ا  661............نتداءع كظرف مشدد لوعققبة  جرارم ااالعااة بن ا
و:   666............................................أُالقتلجرارم اانتداء نوى ايياة  الفرع ا

 660......................................................................أوا  الرك  اخادي
 660......................................................................ثانيا  صوة القرابة

قي  يةثالثا  الرك  اخع  663.......................................................اإجراميةأُال
 654...................................الفرع الثا  جرارم اإنتداء نوى سامة اجام ُاايذاءأ

 658............................................صق:...........أوا  جرمة ضرب أو جرح ا
سرية  651......................................................................أخ القرابة ا
 656......................................................................بخ الرك  اخادي
قي  650.....................................................................جخ الرك  اخع

 650....................روع....................................  جرمة ضرب أو جرح الفثانيا
 653......................................................................اخادي خ الرك 4
 653...................................................... ل اانتداءأخ الرك  اخفرض 6ُ
قي8  604......................................................................خ الرك  اخع

صق: والفروع كظرف مشدد لوعققبة  جرارم العرضاخطوب الثا    606.............العااة بن ا
 066...................................................اءو:  جرمة الفعل اخلل باييالفرع ا

 605...............................................أوا  جرمة الفعل اخلل بايياء بدو  ن
 600.......................................................................اخفرض الرك -أ

 600......................................................................اخادي الرك -ب
قي الرك -ج  603......................................................................اخع

 603....................................................ثانيا  جرمة الفعل اخلل بايياء بع
 637......................................................................أخ الرك  اخفرض

 637........................................................................اخاديالرك-ب
قي الرك -ج  636......................................................................اخع

 638...........................................................الفرع الثا  جرمة ااغتصاب
 631...............................6741أوا  جرمة ااغتصاب  القانق  اجزارري ابل تعديل 
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 633..............................6741ثانيا  جرمة ااغتصاب  القانق  اجزارري بعد تعديل 
في العققبة واستحقااها صق: والفروع    631..................اخبحث الثا  أثر العااة بن ا

في العققبة صق: والفروع   و:  أثر العااة بن ا  636.............................اخطوب ا
ي لوجرمة صل التار و:  ا  630..........................والعوة م  تقرير نذر التلفي الفرع ا

م لطفوها حديث العهد بالقادة ي جرمة اتل ا  630............................أوا  التطقر التار
 633...........................................................ثانيا  نوة تقرير العذر اخلف

 877...........................................ركا  وشروط تطبيق العذر اخلفالفرع الثا  أ
 874......................................................................أوا  الرك  اخادي

 874...................................................................خ الاوقكاإجرامي4
 874................................................................يقلد الطفل حيا خ أ 2
 876.........................................خ أ  يقع القتل نوى طفل حديث العهد بالقادة8
 878.................................................م الطفل اجن نويهأخ أ  تكق  اجانية 1

قي الرك  :ثانيا  876.....................................................................اخع
صق: بن العااة أثر :الثا اخطوب  870........................العقاب استحقاق نوى والفروع ا
و: الفرع صق: بن  العااة ا  كابب والفروع ا
 870....................................اباحة
واد تأديب حق :أوا  873.......................اإسامية والشريعة اخقار  القضعي القانق   ا
واد  الشريعة اإسامية4  873..............................................خ حق تأديب ا
واد  القانق  اخقار 6  844.....................................................خ تأديب ا

واد تأديب م  اجزارري اخشرع مقا :ثانيا  848...................................الصغار أو ا
ديد الصغر اخاضع لوتأديب4  841......................................................خ 
شلاص الذي  موكق  حق التأديب6  846...............................................خ ا

صق: بن العااة   أثرالثا الفرع  840.........................العققبة م  اإنفاء  والفروع ا

 868................................................................................خامة
 888....................................................اخاحق..........................

 881...........اارمة اخراجع...............................................................
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 861.....الفهرس.........................................................................



Résumé :  

Cette  étude porte sur l'effet de la relation conjugale et la relation entre ascendants et 

descendants quant à l'application des règles du droit pénal tant sur le fond que sur la forme, à savoir la 

procédure.  
  Sur le plan du droit, et de tout temps, la protection des relations  familiales a occupé une place 

non négligeable dans les différentes législations. Or,  les législations pénales contemporaines, compte 

tenu des nouvelles valeurs sociales, quelles soient positives ou négatives,  n’ont pas embrassé la même 
politique pénale pour ce qui est de la protection desdites relations. Et, par des dispositions précises et 

limpides, ces législations ont régis ces dernières dans plusieurs cas différents, que ce soit en matière 

d’incrimination  ou de répression et ce, à travers toutes les étapes de l'action pénale, encore que leurs 

positions diffèrent parfois quant à l’effet  résultant de la même infraction. Face à ces positions 

antinomiques, il convient de se demander si, de par ces préceptes, les législateurs ont réellement daigné 

la préservation des relations familiales ou bien au contraire d’assouvir le penché personnel des 
individus ? 

Mots clés: parenté, famille, conjugale, ascendants, descendants, protection, sanctions, excuses, 

aggravation.  

Abstract:  

This study focuses in the effect of the marital relationship and the one between parent and child 

when executing the rules of penal law both in substance and in form. 

   In terms of law, protection of family relationships has always occupied a significant place in 

different legislation. However, contemporary penal laws, taking into account new social values, whether 

positive or negative, have not embraced the same penal policy regarding the protection of such 

relationships. By precise and clear provisions, these laws regulated the past in several different cases, in 

terms of either criminalization or repression, through all stages of prosecution, although their positions 

differ sometimes as to the effect resulting from the same offense. Faced with these conflicting positions, 

it must ask if with these precepts, legislators have actually deigned to preserve family relations or on the 

contrary, to satisfy the staff looked individuals? 

Keywords: parenthood, family, marital, parents, descendants, protection, sanctions, apologies, 

aggravation.


