أثر صمة القرابة عمى نطاق التجريم والعقاب في قانون العقوبات الجزائري
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الممخص
لقد حاوؿ المشرع الجزائري مف خبلؿ صمة القرابة إقامة توازف بيف المصمحة الخاصة لمفرد
 فقد يكوف، حيث جعؿ ليا تأثير واضح عمى القواعد الموضوعية لقانوف العقوبات،والمصمحة العامة
،ليا أثر في قياـ الجريمة مف حيث اشتراطيا ركنا مفترضا سواء تعمؽ بصفة الجاني أو المجني عميو
.أو عنص ار يدخؿ في تكويف الركف المادي لمجريمة ذات الصمة
 فكاف ال بد وأف ينعكس ىذا األثر ليكوف،ولما كاف لرابطة القرابة أثرىا البالغ في نطاؽ التجريـ
صداه في نطاؽ العقاب فيما يخص تقديره وذلؾ مف حيث تشديده أو تخفيفو أو في تطبيؽ القواعد
.اإلجرائية مف حيث إستحقاقو فيما يخص اإلعفاء منو أو تعميؽ المتابعة الجزائية
. قانوف العقوبات الجزائري، العقاب، التجريـ، القرابة، أثر:الكممات المفتاحية
Résumé
Le législateur Algérien a voulu à travers le lien de parenté d’établir un
équilibre entre l’intérêt particulier de l’individu et l’intérêt général en lui
établissant un impact vraisemblable sur les règles objectives du code pénal parce
qu’elle peut avoir un effet sur le crime de part de la considérer une condition
hypothétique que soit pour le coupable ou la victime ou n’importe quel
élément faisant partie de la condition matérielle du crime ayant y afférant.
Et comme le lien de parenté a un effet considérable dans le cadre de
l’incrimination, cela a eu un effet dans le cadre de la punition de part son
évaluation et aussi de part son atténuation ou dans l’application de la loi de
procédures de part ses échéances en ce qui concerne son exemption ou la
suspension de sa poursuite pénale.

Les mots clés : effet, parenté, l’incrimination, la punition , code pénal
algérien.
مقدمة
إذا كاف القانوف المدني قد اىتـ بتنظيـ القرابة مف خبلؿ تحديد مفيوميا وأنواعيا وكيفية حساب
فإف القانوف الجنائي لعب دو ار ال يستياف بو في حماية القرابة سواء في مجاؿ التجريـ أو في
درجاتياّ ،
مجاؿ العقاب وساعد في حسـ العديد مف المشاكؿ التي تيدد سبلمة القرابة واستقرارىا.

ليقرر أحكاما
فقد اىتـ بأمر القرابة وروابط األسرة حيف خرج عف القواعد العامة في بعض أحكامو ّ

القيـ والعادات السائدة في المجتمع وينتيج
تعبر عف نوع مف ّ
إستثنائية مراعاة منو لصبلت القربى التي ّ
معايير خاصة في التجريـ والعقاب.

فالمشرع الجزائري عند وضع الجرائـ في قالبيا القانوني لتحديد أركانيا وتقدير عقوبتيا بقصد
ّ

ردع المجرميف أخذ بعيف االعتبار الظروؼ المحيطة بتمؾ الجرائـ وعمى أساسيا يحدد العقوبة المبلئمة
لكؿ منيا ،وأىـ ىذه الظروؼ صمة القرابة التي ليا دور ىاـ في مجاؿ التجريـ والعقاب ،ويظير ىذا
االرتباط أكثر في حالة ما إذا كاف مقصد الحفاظ عمى الروابط العائمية.
إف لرابطة القرابة أث ار في السياسة الجنائية في الجزائر بنطاؽ التجريـ والعقاب ،وبالنظر ألىمية
ّ

صمة القرابة في حياة المجتمع ،عمد الم ّشرع إلى توفير الحماية البلزمة ليا مف خبلؿ ترتيب أثرىا
الواضح في صياغة النصوص سواء في التجريـ والعقاب أو حتى في تحريؾ الدعوى العمومية.
كذلؾ فإف لصمة القرابة باعتبارىا عبلقة سامية أىمية كبرى في القوانيف التي تنظـ حياة اإلنساف
بصفة عامة وفي إطار القانوف الجنائي بصفة خاصة بشقو الموضوعي تجريما وعقابا ،وفي شقو
اإلجرائي إجراءا وحكما ،ومف ثـ فتمؾ العبلقة في إطار ىذا القانوف تتميز بتعدد األثر ،فالقانوف
الجنائي واف كاف ييدؼ إلى حماية أسس النظاـ االجتماعي ،فيو بذلؾ يحمي الروابط أو القرابة
األسرية ،وذلؾ بإقامة توازف بيف المصمحة الخاصة لمفرد والمصمحة العامة فيقر مف المصمحتيف ما ييـ
المجتمع وما يضمف استق ارره ،وتحظى القرابة بمكانة خاصة عند إقامة ىذا التوازف ،ويتضح ىذا فيما
تفرضو مف قواعد تؤثر تأثي ار واضحا في تطبيؽ القانوف الجنائي.
وقد كاف لمقرابة بالغ األثر في التجريـ والعقاب منذ القدـ في الشرائع السماوية والقوانيف الوضعية
ومنيا قانوف العقوبات الجزائري الذي أعطى أىمية كبرى لمقرابة في أكثر مف موضع تجريما وعقابا
وفي مراحؿ الدعوى العمومية ،قاصدا بذلؾ حماية األسرة وصيانتيا مف التفكؾ حسب نمط المجتمع.

فقد ترتكب جرائـ مف جناة تربطيـ بالمجني عمييـ عبلقة خاصة تؤثر عمى المنحى الذي تأخذه
المشرع عمى التدخؿ لسف
الجريمة سواء مف حيث التجريـ أو مف حيث العقاب ،فتمؾ العبلقة أجبرت
ّ
بعض األحكاـ التي تراعي ىذا الجانب االجتماعي ،وتكفؿ حماية أوسع لؤلسرة مف جية ،والمصمحة

العميا لممجتمع مف جية أخرى بداية عندما جعؿ مف تدخؿ النيابة العامة طرفا أصميا في المسائؿ
المتعمقة بشؤوف األسرة تكممة ألحكاـ القرابة في القانوف المدني في المواد  32إلى .35
المشرع بأحكاـ مختمفة بالنظر إلى نوع األثر الذي
وىذه القرابة في باب التجريـ والعقاب حفّيا
ّ

يمحقو بالفعؿ وبالجزاء المترتب عميو وعمى سمطة النيابة العامة في ذلؾ.
ومما سبؽ يمكف طرح اإلشكالية في ىذا الصدد:

ما مدى تأثير صمة القرابة عمى أحكام قانون العقوبات الجزائري من حيث نطاق التجريم والعقاب؟
ومف أجؿ اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية قسمنا بحثنا إلى ثبلث مباحث كاآلتي:
المبحث األول :تعريف القرابة وأنواعها.
سنتطرؽ في ىذا المبحث لممقصود بالقرابة مف خبلؿ تعريفيا وبياف أنواعيا ،حيث سنقسمو إلى
مطمبيف نتناوؿ في األوؿ تعريؼ القرابة ثـ أنواعيا في المطمب الثاني.
المطمب األول :تعريف القرابة :نستعرض تعريؼ القرابة في فرعيف ،فنتناوؿ في الفرع األوؿ تعريؼ
القرابة لغة ثـ في الفرع الثاني تعريؼ القرابة إصطبلحا.
البعد ،فيقاؿ قرب
الفرع األول :تعريف القرابة لغة :القرابة مأخوذة مف مادة قرب ،والقُرب نقيض ُ

الشيء يقرب قُربا وقُربانا وقربانا ،أي دنا فيو قريب ،ويقوؿ شيء وبينو قرابة وقربى أي دنو في
النسب ،فيي القرب في الرحـ وىي في األصؿ مصدر لقولو تعالى ...« :وبذي القربى واليتامى
والمساكيف والجار ذي القربى.»...

1

والقريب والقريبة ذو القربة والجمع مف النساء قرائب ومف الرجاؿ أقارب ،ولو قيؿ قربى لجاز
أيضا ،وأقارب الرجؿ عشيرتو األدنوف مثؿ قولو تعالى « :وأنذر عشيرتؾ األقربيف ».

2

ويقاؿ فبلف ذو قرابة وذو قرابة مني وذو مقربة وذو قربى مني كقولو « :يتيما ذا مقربة »،
التقرب يعني التدني إلى الشيء والتوصؿ إلى إنساف بقربة أو بحؽ.
و ّ
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3

وعمى ىذا فالقرابة في المّغة ترتبط بمفيوـ الدنو والقرب والذي يأخذ معنييف أوليما الدنو في
النسب فيقاؿ فبلف ذو قرابة أي ذو نسب ،وثانييما الدنو في المكاف فيقاؿ قرب فبلف أي دنا،
وباإلضافة إلى ارتباط لفظ القرابة بمفيوـ الدنو فإنو يرتبط أيضا بمعاني أخرى أقصى مف ذلؾ المعنى
تشير إلييا كتب المغة العربية بألفاظ توضح معنى مف معاني القرابة ،وقد اختمط في ىذه األلفاظ
المعنى المغوي بالمعنى الشرعي واإلصطبلحي ومف ىذه األلفاظ ما يمي:
النسب :يقاؿ لمرجؿ في القرابة إستنسب لنا أي أذكر أقاربؾ الذيف تنتمي إليو كقولو تعالى « :فإذا
نفخ في الصور فبل أنساب بينيـ يومئذ وال يتساءلوف » 1،بمعنى ال قرابات بينيـ في ذلؾ اليوـ لزواؿ
التراحـ والتعاطؼ بينيـ.
العصبة :أي قرابة الرجؿ مف جية أبيو جمعيا عصبات ،وىي العمامة وكؿ ما يمؼ بو الرأس ،فيقاؿ
سمو
عصب رأسو أي شدىا ،وتسمى قرابات الرجؿ أطرافو يحيطوف بو ويشتد بيـ ،وعصبو بنفسو ّ

عصبة.

الرحم :أحد أسباب القرابة وىو الوعاء الذي يثبت بو الولد في داخؿ األـ أي موضع تكويف الجنيف،
وىو يذكر كثي ار مرادفا لمقرابة كقولو تعالى في اآلية  06مف سورة األحزاب « وأولو األرحاـ بعضيـ
أولى ببعض في كتاب اهلل ».
الدية.
العاقمة :أو العصبية ىي قرابة الرجؿ مف جية أبيو ،أي العصبات الذيف يتحمموف العقؿ أو ّ
المصاهرة :مأخوذة مف الصير وليا معنياف ،فقد تكوف بمعنى القرابة فيقوؿ أصير الرجؿ بقوـ فبلف،
أي قرب منيـ ،وقد تكوف بمعنى الحرمة أي أصيار أىؿ بيت المرأة ،والصير أبو الزوجة وأخوىا.

2

الفرع الثاني :تعريف القرابة إصطالحا :يبلحظ في استعماؿ الفقياء لمفظ القرابة أمراف:
تعدد األبحاث الفقيية التي تتعمؽ بالقرابة مف نكاح أو زواج ،وعقود تبرع كوصية
األمر األولّ :
ودية ،واختبلؼ المعنى في كؿ بحث ،فاألحكاـ التي تثبت لمقربة مف النسب غير األحكاـ
ووقؼ وارث ّ
التي تثبت لمقربة مف الرضاع ،والقرابة التي توجد في الميراث مثبل غير تمؾ التي تثب حرمة

المصاىرة ،والكؿ سمي قرابة ،فبالتالي كاف االستعماؿ حسب طبيعة البحث ومطابقتو لممعنى المراد،

 1سورة ادلؤمنون ،اآلية .102
 2نفس ادلرجع ،ص .23

وبيذا يشتمؿ لفظ القرابة كؿ قريب سواء كاف بالنسب أو الرحـ أو المصاىرة أو الرضاع أو إرث أو
غير ذلؾ.

1

األمر الثاني :طغياف المعنى المغوي لمقرابة عند تعريفيـ ليا والذي يتناسب مع طبيعة البحث ،فقد
عرفيا البعض بأنيا "مركز الشخص في أسرة معينة كعضويتيا تربطو بباقي أعضائيا رابطة وثيقة مف
قرابة النسب ووحدة األصؿ ،وقد تربطو بأعضاء أسر أخرى كذلؾ رابطة مف قرابة المصاىرة".

2

كما عرفيا البعض اآلخر بأنيا "الصمة التي تنتج بيف مجموعة مف األشخاص إما عمى أساس
وحدة ال ّدـ بيف ىؤالء األشخاص ،أو عمى أساس عقد الزواج بيف شخصيف منيـ" 3،وعميو يمكف تعريفيا
بأنيا "صفة شرعية تثبت بسبب شرعي وتترتب عمييا آثار شرعية".

4

ويرجع إختبلؼ العمماء في تعريفيـ لمقرابة إلى األحكاـ المتعمقة بيا ،وقد جمع مؤلفو الموسوعة
الفقيية التابعة لو ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية بجميورية مصر العربية في البند  66 /33ػ مادة
قربة ،تعاريؼ الفقياء لمقرابة وحصروىا في سبع ( )7أحواؿ وىي كاآلتي:
أوال :تضييق دائرة القرابة وحصرها عمى جهة األب دون من كان من جهة األم :استنادا إلى الرواية
الراجعة عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ويقتصر بيا عمى أربع ( )4آباء فقط ،فمو قاؿ أوصيت لقرابة فبلف
دخؿ فييا أوالد أبيو ،وأوالد جد أبيو.
ثانيا :توسيع دائرة القرابة بعض الشيء :فشمؿ قرابة األـ وقرابة األب مف الرحـ المحرـ األقرب
فاألقرب ،غير الوالديف والمولوديف وقد نقميا عمماء الحنفية.
المحرم غير الوالدين والمولودين وولد الصمب :ويدخؿ فييا
ثالثا :إطالق القرابة عمى ذوي الرحم
ّ

األجداد واألحفاد.

رابعا :إطالق القرابة عمى كل ذي رحم وان بعد :سواء كاف محرما أو غير محرـ غير األصوؿ
والفروع.
خامسا :إطالق القرابة عمى كل ذي رحم وان بعد إال األب واألم واإلبن والبنت من أوالد الصمب:
وىو رأي محمد بف الحسف وقوؿ ألبي يوسؼ.
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سادسا :إطالق القرابة عمى أي قرابة وان بعدت :ويدخؿ فييا األب واألـ وولد الصمب واألجداد
واألحفاد وىو نص اإلماـ الشافعي ومعنى كبلـ اإلماـ مالؾ.
سابعا :إطالق القرابة عمى أي قرابة وان بعدت من جهة األب أو من جهة األم أو من األوالد:
ويحمؿ عمييا الزوجية والوالء والرضاع.

1

المطمب الثاني :أنواع القرابة.
لمعرفة أنواع القرابة يستوجب الرجوع إلى نص المادتيف  32و 33مف القانوف المدني
الجزائري 2،فقد اعتبرت األولى منيما مف ذوي القربى كؿ مف يجمعيـ أصؿ واحد ،فبالتالي ىي عبلقة
تربط شخص بآخر يرتب القانوف عمييا آثا ار معينة ،في حيف تكفمت المادة  33بتبياف أنواع ىذه القرابة
وقد قسمتيا إلى نوعيف أحدىما قرابة نسب واآلخر قرابة مصاىرة ،حيث أف سبب كؿ نوع منيا يختمؼ
عف سبب النوع اآلخر.
وبما أف القرابة لفظ عاـ يشمؿ كؿ قريب وأنيا مراتب ودرجات متفاوتة عمى حسب القرب ،فيي
ال تقتصر عمى قرابة الدـ أو النسب فحسب والتي تنشأ نتيجة إنحدار مجموعة أشخاص مف أصؿ
مشترؾ (القرابة بمعناىا الضيؽ) ،فقد يكوف منشأ القرابة رابطة الزوجية التي تربط شخصيف وتجعؿ
أقارب كؿ مف الزوجيف أقاربا لمزوج اآلخر.
الفرع األول :قرابة الدم أو النسب (القرابة الطبيعية) :أساسيا الدـ ،وىي نسبية لتسمسؿ الدـ مف
شخص آلخر ،فيي تقوـ بيف أفراد تربطيـ رابطة الدـ المشترؾ ،أي ّأنيا تقوـ عمى أساس اشتراؾ

األشخاص في أصؿ واحد ،ولذلؾ يقصد بيا الصمة القائمة بيف األشخاص بناء عمى دـ مشترؾ
والشتراكيـ في أصؿ واحد ،وىي تنقسـ إلى قسميف :قرابة مباشرة وتسمى أيضا بقرابة الخط المستقيـ،
وقرابة غير مباشرة أو قرابة حواشي وتسمى أيضا قرابة الخط المنحرؼ.

3

أوال :القرابة المباشرة :ىي التي تربط أشخاصا يتسمسؿ أحدىـ عف اآلخر ،فيي قرابة الوالدة القائمة
عمى عمود النسب أو ىي قرابة األصوؿ والفروع ،تربط الشخص بأصولو واف عموا مف جية (قرابة
 1عبد العزيز بن زلمد بن عبد اهلل السليمان ،أثر القرابة على العقوبة يف الشريعة والقانون ( دراسة تطبيقية ) ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
 ،2006 -2004ص ص .9 - 8
 2تنص ادلادة « :32تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعترب من ذوي القرىب كل من جيمعهم أصل واحد» ،أما ادلادة  33اليت تليها فتنص:
«القرابة ادلباشرة ىي الصلة ما بني األصول والفروع.
وقرابة احلواشي ىي الرابطة ما بني أشخاص جيمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدىم فرعا لآلخر».
 3زلمد إمساعيل إبراىيم ،القرابة وأثرىا يف إباحة الفع ل اجملرم أو جترمي الفعل ادلباح ،رللة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية ،كلية احلقوق،
جامعة بابل بالعراق ،العدد  ،1اجمللد  ، 2لعام  ،2010ص .78

صاعدة أو قرابة أصوؿ تعتمد عمى األصؿ الذي تنحدر منو الفروع) ،وبفروعو واف نزلوا مف جية
أخرى (قرابة نازلة أو قرابة فروع تعتمد عمى الفرع الذي ينحدر مف األصؿ) سواء كاف التفرع عف
طريؽ الذكور أو اإلناث 1،فيي كؿ قرابة تربط بيف أشخاص يجمعيـ أصؿ مشترؾ ويكوف أحدىـ
أصبل أو فرعا لآلخر.

2

ولمقرابة المباشرة درجات ،ودرجة القرابة ىي مقدار قرب الفرع مف األصؿ في عمود النسب ،وقد
بينت المادة  34مف القانوف المدني كيفية حساب درجات القرابة وترتيبيا 3،ذلؾ أف معرفة درجة القرابة
أمر ميـ ألف القانوف قد يرتب عمييا أث ار قانونيا معينا كما سيأتي بيانو الحقا.
فيراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة إعتبار كؿ فرع درجة عند الصعود لؤلصؿ دوف أف
وجده وىي مباشرة عمى أساس
يحسب ىذا األخير ،بمعنى تحسب درجة قرابة الشخص بالنسبة ألبيو ّ
أف تبدأ باإلبف ثـ األب ثـ أب األب وىو الجد يستبعد مف الحساب فبل تحسب لو درجة ،تكوف القرابة
ىنا مف الدرجة الثانية.
ثانيا :القرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي :تكوف خارجة عف عمود النسب فبل يتسمسؿ فييا أحد
القريبيف مف اآلخر واف كانا يشتركاف في أصؿ واحد ،فيي حسب الفقرة  2مف المادة  33رابطة ما بيف
أشخاص يجمعيـ أصؿ واحد دوف أف يكوف أحدىـ فرعا لآلخر ،فبموجبيا القريب ال ينحدر مف اآلخر،
لكف يجمعيما أصؿ مشترؾ واحد.
وبخصوص احتساب درجة قرابة الحواشي فقد نصت المادة  34عمى أف تعد الدرجات صعودا
مف الفرع لؤلصؿ المشترؾ ،ثـ نزوال منو إلى الفرع اآلخر ،وكؿ فرع فييا عدا األصؿ المشترؾ يعتبر
درجة ،أي تحسب عمى الوجو المغاير لدرجة القرابة ،وبالتالي فقرابة الشخص ألخيو تكوف مف الدرجة
الثانية ولعمو مف الدرجة الثالثة والبف عمو مف الدرجة الرابعة.
الفرع الثاني :قرابة المصاهرة :يعبر عنيا بالقرابة القانونية ،فيي رابطة حكمية تنشأ عف المصاىرة
يكوف أساسيا الزواج والذي ينشأ أو يترتب عنو نوعاف مف القرابة عمى النحو اآلتي:

 1زلمد إمساعيل إبراىيم ،ادلرجع السابق ،ص  ،78وأيضا :عماد فاضل ركاب ،ادلرجع السابق ،ص .102
 2أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ،اجلزء األول ،اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد األموال وبعض اجلرائم اخلاصة ،دار ىومة
للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ط  ،13لعام  ،2011ص .308
 3تنص ادلادة « :34يراعى يف ترتيب درجة القرابة ادلباشرة ،اِعتبار كل فرع درجة عند الصعود إىل األصل ما عدا ىذا األصل ،وعند ترتيب درجة
احلواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لؤلصل ادلشرتك ،مث نزوال منو إىل الفرع اآلخر ،وكل فرع فيما عدا األصل ادلشرتك يعترب درجة».

أوال :قرابة الزواج :وىي الصمة التي تجمع بيف الزوجيف وىذه القرابة ترتب حقوؽ وواجبات عمى كؿ
منيما كاإلرث والنفقة وغيرىا 1،فتكوف بيف الزوج والزوج اآلخر ذلؾ أنيا صمة ذات طبيعة خاصة تربط
بيف الزوجيف وتؤدي إلى اندماجيا جسدا وروحا وىي أساس األسرة وىي التي تنشئ قرابة المصاىرة.
ثانيا :قرابة المصاهرة :بالمعنى الدقيؽ وىي صمة قانونية شخصية تنشأ بسبب الزواج تجمع بيف أحد
الزوجيف وأقارب الزوج اآلخر ،فيي عبلقة قانونية تنشأ بيف الذكر واألنثى بالدرجة األولى بعقد زواج
صحيح وشرعي ويمتد أثر ىذا العقد بيف أقارب الزوجيف ،فقد نصت المادة  « :35يعتبر أقارب أحد
الزوجيف في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر» ،ومعنى ذلؾ دخوؿ كؿ زوج بالزواج في
أسرة زوجو اآلخر ويحتؿ نفس مكانو ويصبح قريب بنفس الدرجة لكؿ أقارب الزوج اآلخر ،فأخ الزوجة
مثبل يعتبر قريبا لمزوج عف طريؽ المصاىرة قرابة حواشي مف الدرجة الثانية ،أما والدىا فيعتبر قريبا لو
عف طريؽ المصاىرة قرابة مباشرة مف الدرجة األولى.
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أما أقارب الزوجيف فبل يعتبروف أقارب ألقارب الزوج اآلخر ،فمثبل ال تقوـ قرابة مصاىرة بيف
أخ الزوج وأخ الزوجة ما لـ تكف بينيما قرابة أخرى.

3

وفي حساب درجة ىذه القرابة تكوف العبرة بدرجة قرابة النسب بيف أحد الزوجيف وأقاربو ،أي يتـ
حسابيا كما تحسب درجة قرابة الدـ تماما ،وبالتالي يمكف تقسيميا إلى قرابة مباشرة صاعدة (األصوؿ)
وقرابة مباشرة نازلة (الفروع) والى قرابة حواشي.

4

فمو كاف ىناؾ قريب ألحد الزوجيف قرابة مباشرة أو حواشي فإنو يعتبر قريبا بالمصاىرة لمزوج
اآلخر وبذات الدرجة ،أي يكوف قريبا قرابة طبيعية ألحد الزوجيف وقريبا بالمصاىرة بنفس الدرجة لمزوج
اآلخر ،فأخ الزوجة يعتبر قريبا لمزوج عف طريؽ المصاىرة قرابة حواشي مف الدرجة الثانية والعكس
صحيح.
المبحث الثاني :أثر صمة القرابة في نطاق التجريم.
ميز القانوف صمة القرابة في بعض صورىا التي قد تؤثر عمى الجريمة وجودا
في باب التجريـ ّ

أو عدما ،فقد يكوف ليا أثر في قياـ الجريمة مف حيث الركف المفترض فييا المتعمؽ بصفة الجاني أو

 1زلمد إمساعيل إبراىيم ،ادلرجع السابق ،ص .79
 2نفس ادلرجع ،ص .79
 3نبيل إبراىيم سعد ،ادلدخل إىل القانون – نظرية احلق ،منشورات احلليب احلقوقية بلبنان ،ط  1لعام  ،2010ص .154
 4عماد فاضل ركاب ،ادلرجع السابق ،ص .103

المجني عميو حسب الحاالت ،أو بمحؿ أو عنصر يدخؿ في تكويف الركف المادي لمجريمة ذات
الصمة.
وعميو فإف القرابة تؤثر في مجاؿ القواعد الموضوعية عمى قياـ الجريمة قد تشكؿ تارة ركف
مفترض فييا (مطمب أوؿ) وتارة أخرى محؿ مادي ليا (مطمب ثاني).
المطمب األول :القرابة ركن مفترض لقيام الجريمة.
بعض الجرائـ ال تكفي األركاف العامة (الركف الشرعي ،الركف المادي والركف المعنوي) لكي تقوـ
قانونا ،بؿ تحتاج لوجود ركف أو عنصر مفترض سابؽ عمى الجريمة والزـ لقياميا يفترض النص
الجزائي وجوده بحيث إذا ا نتفى ىذا العنصر المفترض ال تقـ الجريمة رغـ أنو ال يعني بتاتا انتفاء
صفة التجريـ عف الفعؿ في كؿ الحاالت ،بؿ يمكف في بعض األحياف إخضاعو لنص آخر مف
التجريـ كما لو كاف الفعؿ يوصؼ فاحشة بيف ذوي األقارب ،وقد يتحوؿ إلى فعؿ مع الغير بدوف صمة
القرابة.
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وعمى إثر ذلؾ فنجد أف صمة القرابة مف حيث التجريـ قد تؤثر في بعض الجرائـ فتكوف ركنا مفترضا
لقياميا ،كما يمكف أف تكوف عنصر في تكويف الركف المادي لمجريمة ،وبػذلؾ يػ ػ ػ ػكػوف لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعبلقة بي ػ ػ ػ ػ ػف
األصوؿ والفروع أو بيف الزوجيف أثر بالغ في مجاؿ التجريـ عمى النحو التالي:
الفرع األول :جريمة الزنا :يتوجب عمينا تعريؼ الجريمة ثـ تبياف الركف المفترض فييا.
أوال :تعريف جريمة الزنا :كاف ىناؾ إختبلؼ في تعريفات الفقياء بسبب اختبلفيـ في ذكر األركاف
والشروط الواجبة فييا ،أو في الشبية المانعة مف وجوب الحد ،أما في القوانيف العقابية فالزنا لو معنى
إ صطبلحي خاص ،إذ ال يشمؿ كؿ األحواؿ التي يطمؽ عمييا ىذا الوصؼ في الشرائع الدينية ،بؿ ىو
مقصور عمى حاؿ زنا الشخص المتزوج حاؿ قياـ الزوجية.
فالمشرع الجزائري أخذ بالمعنى الضيؽ لمفعؿ بالنظر ألطرافو أي الوطء الواقع مف محصف أو
ّ

محصنة ،وقد يكوف قد اعتد بشخصية الفاعؿ في تجريمو لمفعؿ حماية منو لمحقوؽ الفردية لمزوج
اآلخر وليس لحماية حقوؽ اهلل أو حقوؽ المجتمع أو حقوؽ األسرة.

2

 1عبد العظيم مرسي الوزير ،الشروط ادلفرتضة يف اجلرمية ،دار النهضة العربية ،ط  1لعام  ،1983ص .237
 2حسني بلحريش ،مدى شرعية ا لنص اجملرم للزنا يف التشريع اجلزائري وأثره على محاية األسرة ،ادللتقى الوطين حول "احلماية اجلزائية لؤلسرة يف
التشريع اجلزائري ادلنعقد يومي  03و 04نوفمرب  2010جبامعة جيجل ،ص .72

فقد حاوؿ المجمس األعمى سابقا(الغرفة الجزائية) تعريفيا في ق ارره الصادر بتاريخ /03 /25
 ،1969حيث جاء فيو «جريمة الزنا جريمة عمدية تشترط لتكوينيا القصد الجنائي وبتوافر ىذا القصد
بأنو يعتدي عمى شرؼ
تـ الجماع أو الوطء عف إرادة وعمـ أحد الزوجيف ّ
لدى الفاعؿ األصمي إذا ّ
1
زوجو اآلخر».
وعميو فإف جريمة الزنا ىي إحدى جرائـ العرض تقتصر في نظر القانوف عمى حالة الوطء
المتعمد في حالة الزواج يتضمف إعتداء عمى حرمة الزوجية.

2

ثانيا :الركن المفترض في جريمة الزنا (عالقة الزوجية القائمة وقت الفعل) :جريمة الزنا مف
الجرائـ التي تنطوي عمى ركف مفترض وىو قياـ عبلقة الزوجية إضافة إلى األركاف العامة األخرى،
المشرع الجزائري مف خبلؿ نص المادة  339مف قانوف العقوبات نص عمى توافر العبلقة
حيث أف
ّ
الزوجية وقت ارتكابيا ،أي أف يكوف الجاني مرتكب الفعؿ متزوجا وىذا ما أكدتو المحكمة العميا في
عدة ق اررات صادرة عنيا ،فيشترط في الجريمة وقوع الوطء وعبلقة الزوجية قائمة فعبل كركف مفترض،

3

وقياميا حقيقة فعمية بمعنى أف الزوجة ما زالت عمى ذمة الزوج ،إذ ال صفة لمزوج بعد الطبلؽ في رفع
شكوى مف أجؿ الزنا.

4

وعميو يجب في جريمة الزنا أف يكوف الزاني أو الزانية مرتبطا بعقد زواج صحيح مع زوج أو
زوجة غير الذي حصؿ اإلتصاؿ الجنسي معو ،أي يمزـ أف يكوف أحد الفاعميف عمى األقؿ متزوجا
يغير مف وصفيا عف باقي جرائـ العرض وفساد األخبلؽ ،فتوافر
كشرط أو ركف مفترضا لقياميا ألنو ّ

ىذه الصفة أو الرابطة ىي التي تكيؼ معيا العبلقة أو اإلتصاؿ الجنسي بأنيا زنا أو جريمة مف جرائـ

العرض األخرى.

5

 1عبد احلليم بن مشري ،جرمية الزنا يف قانون العقوبات اجلزائري ،رللة العلوم اإلنسانية ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،العدد  ،10نوفمرب
 ،2006ص .184
 2زلمد فاروق النبهان ،مباحث يف التشريع اجلنائي اإلسالمي ،القتل ،الزنا ،السرقة ،وكالة ادلطبوعات بالكويت ودار القلم ببريوت ،ط 1لعام
 ،1977ص .297
 3أحسن بوسقيعة ،ادلرجع السابق ،ص .136
 4دالل وردة ،أثر القرابة األسرية يف تطبيق القانون اجلنائي -دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أبو بكر بلقايد  -تلمسان-2015 ،
،2016ص ص .24 -19
 5عبد الواحد العلمي ،شرح القانون اجلنائي ادلغريب ،القسم اخلاص ،مطبعة النجاح اجلديدة بالدار البيضاء ،طبعة  ،2013ص .219

فمو وقع الوطء قبؿ عقد الزواج أو حصؿ أثناء الخطبة فبل يعد الفعؿ زنا ألف رابطة الزواج ال
تنشأ إال بعقد زواج صحيح 1،واذا دفع المتيـ بالزنا بعدـ صحة العبلقة الزوجية وجب وقؼ الفصؿ في
الدعوى الجزائية حتى يفصؿ في النزاع في الزوجية مف القضاء المختص في األحواؿ الشخصية.

2

وعميو فإف الفترة الزمنية التي يتصور ارتكاب جريمة الزنا فييا ىي الفترة المحصورة بيف انعقاد
الزواج وانحبللو بأي سبب ،وعميو يتعيف عند بحث مفيوـ الزنا قانونا أف يتـ ذلؾ في ضوء مفيوـ
الزوجية والطبلؽ ومفيوـ العدة عمى اختبلؼ أنواعيا ومقاديرىا وحكمتيا وآثارىا في الفقو اإلسبلمي،
بحيث ال يمكف الحديث عف الجريمة إال إذا كاف طرفي العبلقة الجنسية غير المشروعة أو أحدىما
مرتبط بعقد زواج الذي يمزمو باألمانة واإلخبلص المتبادؿ ،واثبات الزواج ىو مسألة أساسية في
الجريمة.
الفرع الثاني :جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم :يتوجب أيضا تعريفيا ثـ تبياف الركف المفترض
فييا.
أوال :تعريف الجريمة :يرى األستاذ عبد العزيز سعد أف جريمة الفاحشة ىي «كؿ فعؿ مف أفعاؿ
اإلتصاؿ الجنسي المباشر التي تقع بيف شخصيف ذكر كاف أو أنثى وبيف أحد محارمو شرعا مف أقاربو
أو أصياره أو غيرىـ برضائيـ المتبادؿ» 3،فيي تمؾ المواقعة أو وطء الشخص إمرأة حرـ عميو نكاحيا
إما لقرابة نسب أو مصاىرة أو رضاع ،فكؿ فعؿ إتصاؿ جنسي يحصؿ بيف شخصيف سواء كاف مف
جنسيف مختمفيف أو مف ذات الجنس يعتبر أحدىما مف محارـ الشخص اآلخر برضا متبادؿ بينيما.

4

ثانيا :الركن المفترض في الجريمة :لقد نظّـ قانوف العقوبات الجزائري أحكاـ جريمة الفاحشة في
نص المادة  337مكرر تحت غطاء الجرائـ المقررة لحماية األسرة أو ما يعرؼ بجرائـ العرض والتي
يظير فييا عنصر القرابة كركف أساسي مفترض لقياميا ،فجريمة زنا المحارـ ال تتحقؽ إال إذا تمت
بيف شخصيف تجمع بينيما عبلقة قرابة سواء بالنسب أو المصاىرة.

 1زلم د صبحي جنم ،شرح قانون العقوبات اجلزائري  ،القسم اخلاص ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية باجلزائر ،طبعة  ،.2000ص .89
 2دالل وردة ،نفس ادلرجع ،ص ص .24-19
 3عبد العزيز سعد ،اجلرائم الواقعة على نظام األسرة ،الديوان الوطين لؤلشغال الرتبوية باجلزائر ،ط  2لعام  ،2002ص .45
 4زلمد بلعياء ،تأثري الروابط األسرية على اجلرائم والعقوبات تشديدا وختفيفا "جرمية زن احملارم" ،جيجل ،ص ص  55و ،56وأيضا :العصييب
زلمد بن مرزوق ،مكافحة زنا احملارم ،دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض ،السعودية،
 ،2010ص .14

فمقياـ الجريمة يشترط القانوف وجود صمة القرابة بيف مرتكبي الفحش (وسع القانوف الجزائي
عبلقة القرابة والمصاىرة) أو وجود أحد أسباب التجريـ المنصوص عمييا في المواد مف  24إلى 30
مف قانوف األسرة ،وب تخمؼ عنصر القرابة ينتج عنو عدـ قياـ ىذه الجريمة مع جواز إمكانية وصؼ
وقائعيا بجريمة أخرى.

1

وعميو فإف األمر يتعمؽ أساسا بالمحرميف شرعا بالقرابة وبالمصاىرة ،وفي حالة الرضاع يتـ
التجريـ في الطفؿ الرضيع وحده دوف إخوتو وأخواتو عمبل بحكـ المادة  28مف قانوف األسرة.

2

وفيما يخص الكافؿ والمكفوؿ ،فحسب المادة  11مف القانوف  01 -14المؤرخ في /02 /04
 2014التي تعدؿ وتتمـ المواد  337 ،336مكرر 342 ،و 343فإنو تطبؽ عمى العبلقات الجنسية
المشرع
بينيما العقوبة المقررة لمفاحشة المرتكبة بيف األقارب مف الفروع أو األصوؿ ،وبذلؾ يكوف
ّ

وسع مف القرابة بيف األصوؿ والفروع لتشمؿ حؽ الكافؿ والمكفوؿ ،ويتضمف الحكـ
الجزائري قد ّ

المقضي بو ضد األب واألـ أو الكافؿ سقوط الوالية والكفالة ،فعدـ وجود قرابة حقيقية بيف الكافؿ
والمكػ ػ ػفوؿ ال يم ػ ػ ػحي بشاعػ ػة ىذه الجريمػ ػ ػة ،وأف ى ػ ػذا الفػعؿ ينعػ ػكس سمبػا عمى األسرة التي يعيش في
وسطيا المكفوؿ.

3

الفرع الثالث :جريمة االستيالء عمى عناصر التركة والجرائم ضد األطفال المتعمقة برعايتهم:
كاآلتي:
أوال :االستيالء عمى عناصر التركة :نصت المادة  363عمى ىذه الجريمة وىذا كاستثناء عمى
قاعدة إشتراط ممكية الغير لمحؿ السرقة وقت اإلختبلس كعنصر أساسي في تكويف الركف المادي
لمسرقة ،وتقوـ الجريمة عمى ركف االستيبلء المادي مع إستعماؿ نية الغش ووقوع االستيبلء قبؿ
القسمة.
واضافة إلى ذلؾ تتطمب الجريمة صفة الشريؾ أي توافر صفة الوارث أو صفة شخص يزعـ
ّأنو وارث ولو حؽ في التركة التي قاـ باالستيبلء عمييا كاممة أو جزء منيا ،بمعنى أف الماؿ المستولى
عميو ىو ممكية شائعة لمطرفيف الجاني والمجني عميو وبالتالي يعاقب عمى أساس أنّو مستوؿ ،ويمكف
أف تتحوؿ إلى جريمة سرقة إذا كاف المحؿ شيء منقوؿ في حاؿ انعداـ ىذا العنصر ويتحوؿ معيا
 1أحسن بوسقيعة ،ادلرجع السابق ،ص .143
 2نفس ادلرجع ،ص  ،143وأيضا :عبد العزيز سعد ،نفس ادلرجع ،ص .76
 3دالل وردة ،ادلرجع السابق ،ص .196

الجزاء المترتب ماداـ جزاء السرقة أشد بسبب تغير صفة المتيـ مف شريؾ في الميراث إلى شخص
غريب والذي ينجر عنو تغير الوصؼ والتكييؼ القانوني لمجريمة.

1

حد ذاتيا ،واّنما ألجؿ ضماف
إف
قرر المحافظة عمى عناصر التركة ليس في ّ
ّ
المشرع الجزائري ّ
ّ

استم اررية نماء روح العبلقة فيما بيف أفراد األسرة كالتزاـ قانوني وأخبلقي ،وكؿ خروج عف ىذا االلتزاـ
يرتب المساءلة الجزائية.

2

ثانيا :الجرائم ضد األطفال المتعمقة برعاية الطفل :نقتصر عمى جريمتيف:
-1جريمة تقديم طفل إلى ممجأ أو إلى مؤسسة خيرية (المادة  30-444قانون العقوبات) :ىي
مخالفة تتعمؽ بطفؿ ال يتجاوز سنو السابعة ويكوف الجاني شخصا مكمفا أو ممزما بتوفير الطعاـ لمطفؿ
الجدة واألخ أو األخت والعـ أو
مجانا وبرعايتو ،ويجد ىذا االلتزاـ مصدره في عبلقة الرحـ كالجد أو ّ
العمة والخاؿ أو الخالة ،أو في عقد شرعي كما في حالة الكفالة حسب نص المادة  116مف قانوف
األسرة.
وعميو ال تقوـ الجريمة في حؽ األب أو األـ إذ ال يمكف الحديث بشأنيـ عف استبلـ طفؿ
لرعايتو ،كما ال تقوـ الجريمة إال في حؽ مف ىو غير مكمؼ أو غير ممزـ برعايتو ،ومف ثـ ال يمكف
فقدمو إلى ممجأ أو مؤسسة خيرية.
مساءلة مف وجد طفبل ّ

3

قضي في شأن حضانته بحكم قضائي (المادة  :)043تتعمؽ ىذه
-4جريمة عدم تسميم قاصر
ّ
الجريمة بالقاصر في سف الحضانة وفؽ نص المادة  65مف قانوف األسرة المتعمقة بانقضاء مدة
الحضانة ببموغ الذكر  16سنة كحد أقصى وببموغ األنثى سف الزواج  18سنة حسب ما حددتو المادة
 ،07وتقوـ الجريمة في حاؿ إمتناع مف كاف الطفؿ موضوعا تحت رعايتو عف تسميمو إلى مف وكمت
إليو حضانتو بحكـ قضائي أو مف لو حؽ المطالبة بو ،أو تقوـ في حاؿ إبعاده الحتجازه أو خطفو أو
حمؿ الغير عمى ذلؾ.
فيذه الجريمة في األصؿ في مختمؼ أشكاليا تنطبؽ عمى أحد الوالديف الذي يختطؼ الطفؿ
متجاىبل حؽ الحضانة الذي أسند إلى اآلخر ،وأيضا تنطبؽ عمى كؿ مف أسندت إليو الحضانة مف
كالجدة مف األـ والخالة والجدة مف األب واألقربيف درجة.
األقارب عدا الوالديف
ّ
 1ادلربوك منصوري ،اجلرائم ادلاسة باألسرة يف القوانني ادلغاربية  -دراسة حتليلية مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان-2013 ،
 ،.2014ص  ،84واجلزاء من  10أيام إىل شهرين +غرامة مالية من  8000دج إىل  16000دج.
 2عبد العزيز سعد ،ادلرجع السابق ،ص .119
 3أحسن بوسقيعة ،ادلرجع السابق ،ص .182

المطمب الثاني :القرابة محل مادي لمجريمة (عنصر في تكوين الركن المادي).
ال يقتصر أثر صمة القرابة عمى التجريـ بأف تشكؿ تمؾ العبلقة ركنا مفترضا لقياـ الجريمة ،بؿ
يمكف أف تكوف محؿ مادي لبعض الجرائـ التي قد تشكؿ إخبلال بااللتزامات الزوجية أو بحقوؽ األوالد.
الفرع األول :الجرائم المنطوية عمى التخمي عن االلتزامات الزوجية :ونخص بالذكر الواقعة ضد
أحد الزوجيف.
أوال :جريمة ترك مقر األسرة (اإلهمال المادي العائمي) :نصت عمييا الفقرة األولى مف المادة 330
مف قانوف العقوبات ،بحيث تقتضي ىذه الجريمة نية مغادرة الوسط العائمي وارادة قطع الصمة باألسرة،
وأف يكوف أحد الزوجيف عمى وعي بخطورة إخبللو بواجباتو العائمية وبالنتائج الوخيمة التي قد تترتب
عنيا عمى صحة األوالد وسبلمتيـ وأخبلقيـ وتربيتيـ.
فتقوـ الجريمة باالبتعاد عف مقر األسرة شرط وجود ولد أو عدة أوالد يترتب عنيا عدـ الوفاء
بااللتزامات العائمية وذلؾ لمدة تفوؽ الشيريف أي رابطة أبوة أو أمومة فقط دوف انصرافيا لؤلجداد أو
مف يتولوف تربية األوالد إذ ال مجاؿ لمكبلـ عف الوالية دوف وجود رابطة أبوة أو أمومة 1.فعنصر القرابة
يعد عنص ار ميما في تكويف الركف المادي لمجريمة التي ال تقوـ في حؽ الزوجيف الذيف ال ولد ليما،
كما يقع عمى عاتؽ األب واألـ إلتزامات تجاه الزوج واألوالد سواء إلتزامات مادية أو أدبية ما لـ يكف
الترؾ لسبب جدي أو شرعي الذي يقع عبئ إثبات قيامو عمى الزوج الذي ترؾ مقر األسرة.
ثانيا :جريمة التخمي عن الزوجة الحامل :المادة  4 -003قانون العقوبات :تتطمب ىذه الجريمة
قياـ الزوج وعف عمد بترؾ زوجتو وىو يعمـ بأنيا حامؿ وذلؾ لمدة أكثر مف شيريف إىماال منو لعائمتو،
ومنو فإف صفة الرجؿ المتزوج عند اإلىماؿ عنصر في تكويف الركف المادي ،وبالتالي ال تقوـ ىذه
الجنحة إال مف طرؼ المتزوج بعقد شرعي مع الضحية الميممة ،أي عقد رسمي مثبت وفؽ نص المادة
 22مف قانوف األسرة ،دوف حالة الزواج العرفي الذي لـ يتـ تثبيتو بعد بحكـ قضائي ،كما يشترط أف
المشرع في
تكوف المتخمى عنيا حامؿ بالفعؿ وتحمؿ صفة الزوجة وىو عمى عمـ بحالة الحمؿ ،وغاية
ّ

ذلؾ حماية الطفؿ المقبؿ واألـ معا ،2،نظ ار لخطورة ىذا الفعؿ عمى صحة الجنيف ونفسية أمو.

 1بوزيان عبد الباقي ،احلماية اجلنائية للرابطة األسرية يف التشريع اجلزائري ،رسالة ماجستري ،جامعة أبو بكر بلقايد  -تلمسان-2009 ،
 ،.2010ص ص .43-42
 2أحسن بوسقيعة ،ادلرجع السابق ،ص ص .160 -159

الفرع الثاني :الجرائم المنطوية عمى اإلخالل بحقوق األوالد :ونقتصر عمى الجريمتيف التاليتيف:
أوال :جريمة اإلهمال المعنوي لأل والد (المادة  003فقرة  0قانون العقوبات) :تتضمف ىذه الجريمة
إىماؿ التزامات أو واجبات الوالية ،وذلؾ بإلحاؽ أحد األبويف ضرر بالغ بأوالده ،أي جريمة ترتكب في
حؽ األوالد مف طرؼ أوليائيـ الشرعييف ،بحيث تعتبر صفة األب واألـ أحد أىـ العناصر المكونة
لمركف المادي لتضاؼ إلى أعماؿ اإلىماؿ كما ىي مبينة في نص التجريـ والنتائج الجسيمة المترتبة
عف اإلىماؿ أي الخطر الجسيـ الذي يضر بصحة األطفاؿ وبأمنيـ وأخبلقيـ.
إف ا شتراط عنصر األبوة والبنوة بيف الفاعؿ والضحية أمر الزـ ،أي أف االبف يجب أف يكوف
ابف شرعي ليما وال يدخؿ في معنى ذلؾ الكفيؿ حتى ولو نصت المادة  116مف قانوف األسرة عمى
الكفالة بقوليا  ،...وسماح المرسوـ التنفيذي رقـ  24 -92المؤرخ في  1992 /01 /13بنسب
المشرع إدخاؿ الكفيؿ في نص التجريـ.
المكفوؿ لمكفيؿ ،إال أف غاية التجريـ كانت تستوجب عمى
ّ

1

ثانيا :جريمة عدم التصريح بالميالد (المادة  0 -444قانون العقوبات) :يعتبر األب المسؤوؿ

األوؿ عف عدـ التصريح بميبلد اإلبف تميو األـ في المقاـ الثاني ضمف أىـ األشخاص المستيدفوف
بنص التجريـ ،وذلؾ خبلؿ  5أياـ مف الوالدة طبقا لممادة  67مف قانوف الحالة المدنية 2،ذلؾ أف واقعة
الميبلد مف األمور اليامة في تحديد ىوية وشخصية الطفؿ.
وعميو يعتبر فعؿ االمتناع أو اإلغفاؿ عف التصريح بالميبلد مف طرؼ األشخاص المكمفيف
بذلؾ خبلؿ أجؿ معيف عنصر تكويني لمركف المادي.
وما تجدر اإلشارة إليو أف ىذه الجريمة جاءت مخالفة لنص المادة  61مف قانوف الحالة المدنية
المتوافقة مع المادة  1 /24مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ  3،1966حيث أف المادة
 61أحالت لنص المادة  442فقرة  3سواء ولد الجنيف حيا أو ميتا ،كما وسع محؿ الحماية ولـ يقتصر
التجريـ عمى فعؿ عدـ التصريح بالوالدة ،وانما يشمؿ كؿ محاولة إخفاء وطمس شخصية المولود
كسموؾ الحؽ لوالدتو.

 1نفس ادلرجع ،ص  ،161وأيضا :عبد العزيز سعد ،ادلرجع السابق ،ص .21
 2القانون رقم  20-70ادلؤرخ يف  1970 /02 /19ادلتضمن قانون احلالة ادلدنية.
 3معاىدة متعددة األطراف إعتمدهتا اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة يف  16ديسمرب  1966ودخلت حيز النفاذ من  23مارس .1976

المبحث الثالث :أثر صمة القرابة في تقدير العقاب.
لما كاف لرابطة القرابة أثرىا البالغ في نطاؽ التجريـ ،فكاف البد وأف ينعكس ىذا األثر ليكوف
صداه في نطاؽ العقاب ،فقد يكوف لصمة القرابة أثرىا الواضح في تشديد العقاب ،وعمى العكس قد
تمنع ىذه العبلقة توقيع العقاب ،وقد يقتصر أثرىا في تخفيؼ العقاب ،بمعنى أف األثر يتخذ صور
متعددة فتارة يكوف أثره بالتغميظ وتارة بالتخفيؼ ،وأحيانا يكوف باإلعفاء أو تقييد المتابعة الجزائية .وبناء
نقسـ ىذا المبحث إلى ثبلث مطالب عمى النحو التالي:
عمى ما تقدـ ،يجدر بنا أف ّ
المطمب األول :القرابة ظرف مشدد العقاب.

مشدد لمعقوبة في كثير مف الجرائـ بيدؼ
إف
المشرع الجزائري قد إعتد بصمة القرابة كظرؼ ّ
ّ
ّ

تدخؿ معتب ار أىمية رابطة القرابة بيف الجاني
حماية صبلت الرحـ والمودة التي تربط أفراد األسرة ،حيث ّ
والضحية جاعبل منيا ظرفا مشددا لمعقوبة المقررة لمجريمة وعمى القاضي عند تحديده لمجزاء أخذ ىذه
المشرع العقاب فييا لوجود صمة قرابة
شدد
الرابطة بعيف اإلعتبار ،وسنحاوؿ تبياف أىـ الجرائـ التي ّ
ّ
عمى النحو التالي:

الفرع األول :تشديد العقاب لمقرابة في جرائم العنف ضد األشخاص :تتضمف جرائـ العنؼ أساسا
القتؿ والضرب والجرح وأعماؿ العنؼ والتعدي األخرى والتي تشكؿ إعتداء عمى حؽ اإلنساف في الحياة
وفي سبلمة جسمو وصحتو ،ونكتفي بدراسة أىميا وأكثرىا شيوعا في العمؿ.
أوال :جريمة قتل األصول :إف أغمب التشريعات الجنائية بخصوص جريمة القتؿ العمد التي يكوف
المشرع الجزائري في نص
ضحيتيا األصؿ جعمت مف تمؾ الصفة ظرفا مشددا في الجريمة ،وحسب
ّ

المادة  258مف قانوف العقوبات فإف إزىاؽ روح األب واألـ أو أحد األصوؿ الشرعييف كالجد أو الجدة
سواء مف جية األب أو مف جية األـ ،يعد ظرفا مشددا لمعقاب ،وال يؤخذ في ىذه الجريمة إال بالعبلقة
العائمية الشرعية وال يعتد بغيرىا كما في حالتي التبني والكفالة 1،أي يجب توافر صفة معينة في
المجني عميو تتمثؿ في أف يكوف أحد أصوؿ الجاني الشرعييف وىذا الشرط ال يتوافر إال بيف ذوي
القرابة المباشرة ذات الخط الواحد المستقيـ عموا أو نزوال أو بمعنى آخر أف يكوف القاتؿ فرعا لممقتوؿ.

2

شدة العقوبة ،إذا كاف المجني عميو أحد األصوؿ الشرعييف وذلؾ مراعاة لمصمة
فالمشرع قد زاد مف ّ
ّ

القوية بينيما ،بحيث يعتبر األصؿ ىو السبب في وجود الجاني باإلضافة إلى المعاناة والمتاعب التي
 1أحسن بوسقيعة ،ادلرجع السابق ،ص  .34وأيضا :عبد الواحد العلمي ،ادلرجع السابق ،ص .254
 2زلمد صبحي جنم ،اجلرائم الواقعة على األشخاص ،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط  1لعام  ،2002ص .48

تحمميا في رعايتو والعناية بو إلى أف كبر 1،كما يرجع سبب التشديد إلى اإلعتقاد السائد بأف الولد
الذي يرتكب ىذه الجريمة يعتبر ولدا عاقا تنكر لروابط الدـ والقربى.

2

أف قاتؿ أحد أصولو يعاقب بدؿ السجف المؤبد باإلعداـ (المادة  261ؼ  )1وال يستفيد
ويبلحظ ّ

مف األعذار المخففة في ىذه الحالة وفؽ نص المادة  ،282ويعاقب الشريؾ بنفس العقوبة المقررة
حسب نص المادة  ،44فمف يقتؿ أحد أصولو ويكوف فاعبل أصميا تطبؽ عميو عقوبة اإلعداـ عمبل
بالظروؼ الموضوعية ،أما إذا كاف شريكا لقاتؿ أحد أصولو فتكوف العقوبة أيضا اإلعداـ عمبل
بالظروؼ الشخصية ،أما بالنسبة لباقي المساىميف في ىذه الجريمة فتكوف العقوبة السجف المؤبد إذا
كاف يجيؿ صفة المجني عميو بالنسبة لممساىـ األوؿ ،وفي حالة عممو بيذه الصفة فيعاقب باإلعداـ
عمبل بالظروؼ الموضوعية.
ثانيا :جريمة الضرب والجرح العمدي ضد األصول أو الفروع :القانوف يحمي حؽ اإلنساف في
سبلمة جسمو كما يحمي حقو في الحياة بتجريـ أفعاؿ الضرب والجرح خاصة إذا كانت ضد األصوؿ
أو الفروع ،حيث اشترط القانوف لتشديد العقاب عبلقة قرابة شرعية وبتخمؼ شرط النسب الشرعي بيف
فالمشرع
مشدد ويتـ العمؿ بأحكاـ المادة ،264
الجاني والمجني عميو يختؿ عنصر القرابة كظرؼ ّ
ّ
يولي أىمية لصمة القرابة المتميزة بينيما ،إذ يكوف ألحدىما سمطة عمى اآلخر ويكوف مسؤوال عف

رعايتو وتقديـ العناية لو.

3

المشرع بيف أربع حاالت حسب النتيجة
ميز
وبخصوص الجزاء المترتب عف الجريمة فقد ّ
ّ

المترتبة عف أعماؿ العنؼ ،وبمعنى آخر تختمؼ العقوبات حسب خطورة النتائج التي أسفرت عمييا
أعماؿ العنؼ ،وفي كؿ حالة تشدد العقوبة وقد يتغير تكييؼ الجريمة إلى وصؼ أشد إذا كانت تجمع
بيف الجاني والمجني عميو صمة قرابة كأف يكوف الضحية أحد الوالديف أو مف األصوؿ الشرعييف ،أو
كاف الجاني مف األصوؿ والضحية قاصر ال يتجاوز  16سنة.
ثالثا :جريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة دون قصد إحداث الوفاة :تقتضي ىذه الجريمة إعطاء مادة
لممجني عميو ضارة بالصحة مف شأنيا أف تسبب لو مرضا أو عج از عف العمؿ ال غير بحيث إذا كاف
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مف طبيعتيا تؤدي إلى الوفاة فتكوف جريمة تسميـ ،وال يجرـ ىذا الفعؿ إال بحصوؿ النتيجة الضارة
مدة المرض الفعمي أو العجز عف العمؿ الشخصي ،فيي مف الجرائـ المادية.
ميما كانت ّ
وتختمؼ عقوبتيا باختبلؼ خطورة النتيجة المترتبة مثميا مثؿ جريمة الضرب أو الجرح العمدي،
تشدد وترفع درجة واحدة في كؿ األحواؿ إذا كاف الجاني أحد األصوؿ
وميما كانت النتيجة فإف العقوبة ّ
أو الفروع أو أحد الزوجيف أو مف يرث المجني عميو (المادة .)276
المشرع في التشديد ىو سيولة اقتراؼ الجريمة عمى القريب بحكـ االرتباط والثقة المتبادلة
وغاية
ّ

بيف أفراد األسرة ،وشعور المجني عميو الذي يبعث عمى االرتياح والطمأنينة لئلنساف الذي يتولى
رعايتو أو العناية بو ،وىذا كمو حماية لمتماسؾ االجتماعي والمحافظة عمى الروابط األسرية.

1

المشرع الحؽ في
الفرع الثاني :تشديد العقاب لمقرابة في جرائم االعتداء عمى العرض :لقد كفؿ
ّ

صيانة العرض عمى نطاؽ واسع ودعمو بحماية فعالة تكوف أقوى بالنسبة لمطفؿ بالمقارنة مع
2
وتتعدد األفعاؿ التي تشكؿ انتياكا لمعرض إال ّأنو يجمع بينيا جميعا صفة مشتركة ىي
لمبالغيف،
ّ

الصفة الجنسية لمفعؿ.

3

إف في ىذه الجرائـ يمعب سف الضحية دو ار بالغا في تشديد العقاب عمى الجاني ،ويزداد األمر
ّ

خطورة يجعؿ العقوبة أشد إذا كاف مرتكب أحد تمؾ األفعاؿ أحد أصوؿ الضحية وىو ما سنبينو في
الجرائـ اآلتية:

عبر عنو في البداية بمفظ ىتؾ العرض باعتباره
أوال :جريمة هتك العرض أو االغتصاب:
المشرع ّ
ّ

المقررة لحماية اإلرادة مف االعتداء قبؿ أف يتبنى مصطمح االغتصاب بعد تعديؿ
أحد األفعاؿ المجرمة ّ
4
مس المادة  ،336وىذا يتماشى مع ما جاء في نص المادة 02
قانوف العقوبات في عاـ  2014الذي ّ

فقرة  01مف القانوف  12 -15المتعمؽ بحماية الطفؿ 5،ومسايرة االتفاقيات الدولية ذات الصمة.

واإلغتصاب ىو كؿ مواقعة رجؿ غير شرعية أو اتصاؿ جنسي بامرأة بغير رضاىا أو دوف مساىمة
إرادية منيا 6،وفي القانوف كؿ وطء المرأة وطئا تاما غير مشروع دوف رضاىا ،وجريمة االغتصاب
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مشددة فيي مف حيث المبدأ تكوف عقوبتيا السجف المؤقت مف  5إلى  10سنوات (ـ
ذات المحرـ ّ
 336ؼ  ،)1لترفع إلى السجف المؤبد (ـ ) 337إذا كاف الجاني مف األصوؿ أو أي شخص لو سمطة
عمى الضحية.
فعندما يتعدى فعؿ االعتداء عمى إرادة المجني عميو إلى االعتداء عمى أواصر القربى وصبلت
الرحـ يستدعي ردعو بعقوبة أشد وذلؾ مف أجؿ حماية العبلقات األسرية مف التشتت والتفكؾ ،وحماية
المجني عميو مف سمطة أصولو أو مف يتولوف رعايتو في حاؿ استخداـ ىذه السمطة لئلضرار بو
وتحطيـ مستقبمو.
مشدد في االغتصاب في العبلقة بيف األصوؿ
وما يبلحظ أف
المشرع حصر القرابة كظرؼ ّ
ّ

يمدىا إلى العبلقة بيف الحواشي.
والفروع دوف أف ّ

ثانيا :جريمة الفعل المخل بالحياء (المادة  :)003وفؽ ما استقر عميو القضاء واتفؽ عميو الفقو،
فإف الفعؿ المخؿ بالحياء ىو كؿ فعؿ يمارس عمى جسـ آخر ويكوف مف شأنو أف يشكؿ إخبلال
باآلداب سواء كاف ذلؾ عمنية أو في الخفاء ،وىو يقع عمى ذكر أو أنثى (عكس االغتصاب يقع عمى
أنثى مف طرؼ رجؿ) ،ويشمؿ كؿ األفعاؿ الماسة بالعرض عدا الوقاع المشترط في االغتصاب.
وتشدد كذلؾ بنفس األحواؿ خاصة
المقررة لبلغتصاب
ّ
وبخصوص الجزاء فتكوف نفس العقوبة ّ

1
ألنو
إذا كاف الضحية قاصر حماية لو مف ضعفو صحيا وروحيا ووقايتو مف التعرض لبلنحراؼّ ،

يسيؿ لمجاني إرتكاب جريمتو عميو وانتياؾ عرضو لما لو مف قوة التأثير األدبية عمى المجني عميو.

ثالثا :جريمة الوسيط في شأن الدعارة ( 040ق ع) :تكوف الوساطة بالمساعدة والمعاونة أو
وتشدد إذا
بالحماية أو باقتساـ األرباح أو اإلغراء مع محترؼ الدعارة ،فيي تقع مف حيث المبدأ جنحة
ّ
كاف الجاني زوجا أو أبا أو أما أو وصيا عمى المجني عميو أو يدخؿ في إحدى الصفات التي عددتيا
المادة .337
رابعا :جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم :مف حيث المبدأ تكوف جنحة (المادة  337مكرر) ،أما إذا
تعمّؽ األمر بصمة القرابة فتكوف جناية حسب درجة القرابة في حالة األقارب مف الفروع واألصوؿ
واألخوة واألخوات األشقاء مف األب واألـ ماداـ أف أصؿ الجريمة ىو عدواف عمى كياف األسرة.
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الفرع الثالث :تشديد العقاب لمقرابة في جرائم االعتداء عمى القاصر :نقتصر عمى الجرائـ التالية:
أوال :جريمة تعريض طفل أو عاجز لمخطر (المواد من  014إلى  013ق ع) :يعد ىذا الجرـ
ترجمة لعدـ وجود صبلت عاطفية تربط بيف كؿ مف أطراؼ الحياة الزوجية واألسرية وأيضا إنعداـ
تكامؿ األسرة.
المشرع بموجب المواد مف  314إلى  316كؿ العناصر المكونة لمجريمة وكؿ
حدد
فبعد أف ّ
ّ

أنواع الحاالت التي يمكف أف تنتج عف فعؿ ترؾ الولد وتعريضو لمخطر سواء في مكاف خاؿ أو غير
خاؿ مف الناس ،وباإلضافة إلى تحديد كؿ أنواع العقوبات األساسية المقررة قانونا لكؿ نتيجة مف نتائج
مشددة كمما كاف الفاعؿ مرتكب الجريمة
ىذا الفعؿ ،فإف المادتيف  315و 317قد نصتا عمى عقوبات ّ
المعرض لمخطر (وجود صمة قرابة بينيما) ،وذلؾ
صاحب صفة كونو مف أصوؿ الولد المتروؾ و ّ

برفعيا درجة واحدة.

المشرع عمى حماية فئة خاصة مف البشر يعانوف فقر
ثانيا :جريمة االتجار باألشخاص :حرص
ّ

شديد وبطالة وعدـ أماف اجتماعي والغالب األعـ منيـ فئة األطفاؿ ،وذلؾ في إطار تكييؼ التشريعات
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ
الداخمية مع االلتزامات المترتبة عمى إتفاقية األمـ
ّ

1
المشرع تجريـ ىذا الفعؿ وفرض جزاءات عقابية بظرؼ التشديد شامبل لجميع
قرر
ّ
 ،2000فقد ّ

حاالت الرابطة األسرية إذا وقع الفعؿ اإلجرامي عمى الطفؿ ،حسب نص المادة  303مكرر قانوف

عقوبات ،2أي كوف الفاعؿ زوجا لمضحية أو أحد أصوليا أو فروعيا أو ولييا ...
المطمب الثاني :القرابة ظرف مخفف لمعقاب
مما الشؾ فيو أف الناس تربطيـ مع بعضيـ البعض روابط وعبلقات أسرية يكوف مف شأنيا
تخفيؼ العقوبة عمى الفاعؿ ،وعمى ىذا األساس سنتناوؿ القرابة كعذر قانوني مخفؼ لمجزاء في جريمة
القتؿ العمد وذلؾ بسبب الزنا أو حالة قتؿ األـ البنيا حديث العيد بالوالدة.
الفرع األول :أثر رابطة قرابة الزوجية في تخفيف عقوبة جريمة القتل المتمبس بجنحة الزنا :إذا
ا رتكب الجاني جريمة القتؿ عمى زوجو أو عمى شريكو في المحظة التي يفاجئو فييا في حالة التمبس
بالزنا تخفض عقوبة السجف المؤبد لتصبح حبس مؤقت مف سنة إلى خمس سنوات 3،والتمبس بالزنا
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ليس ىو المقصود الوارد في نص المادة  41قانوف اإلجراءات الجزائية ،واّنما يعني وجود أحد الزوجيف

في حالة ال تدفع لمشؾ في أف الزنا لـ يقع وىذا تحت سمطة تقديرية واسعة لقاضي الموضوع.

ولقد جرمت القوانيف الوضعية ومنيا الجزائري واقعة الزنا وزادت عمى ذلؾ بأف منحت الزوج
1
فالمشرع اعتبر
الذي يقتؿ زوجو اآلخر بمناسبة مفاجأتو متمبسا بجريمة الزنا عذ ار مخففا لمعقوبة،
ّ

المفاجأة مف األمور اإلستف اززية التي تولّد غيضا في نفس الجاني وتجعمو خارجا عف إرادتو 2نتيجة ما

يؤدي إلى استف اززه وفقد توازف قواه
يمحقو مف عار بسبب التجني عمى شرفو وعرضو ،الشيء الذي ّ
العقمية وعدـ تممؾ أعصابو ،ففي ىذه الحالة يفقد ببل شؾ السيطرة والتحكـ في نفسو وفي تصرفاتو،

3

األمر الذي يجعمو يقترؼ جريمة القتؿ كردة فعؿ طبيعية كونو طرؼ متضرر تـ االعتداء عمى شرفو
وعرضو.

4

ولقد درج الفقو والقضاء عمى تسمية الغدر الوارد في نص المادة  279ؽ ع بعذر االستفزاز،
النص نجد ّأنو لكي يتمتع المتيـ
رغـ عدـ استعماؿ
المشرع ليذا المصطمح صراحة ،وبالرجوع إلى ّ
ّ
سواء كاف الزوج أو الزوجة بعذر التخفيؼ ال بد لو مف توافر ثبلث شروط تتمثؿ فيما يمي:

المشرع ىذا العذر في صفة معينة
أوال :شرط قيام الرابطة الزوجية وقت ارتكاب فعل القتل :حصر
ّ

لدى الجاني وىو أحد الزوجيف بينيما عبلقة زوجية صحيحة وقائمة ،وال يسري الحكـ أثناء فترة
ألنو عذر شخصي.
الخطوبة أو بعد انتياء ّ
عدة الطبلؽ ،كما ال يستفيد منو باقي األقارب واألصيار ّ

ثانيا :شرط المفاجأة في حالة التمبس بالزنا :يمنح ىذا العذر لمجاني بسبب حالة االضطراب

يتصرؼ تصرفا خاطئا دوف تفكير أو إدراؾ
واالنفعاؿ النفسي الذي ينتابو لحظة المفاجأة ،مما يجعمو
ّ

أو وعي.

5

وال يشترط مشاىدة الزوج وشريكو أثناء ارتكاب الخيانة الزوجية بالفعؿ أو حاؿ ارتكابيا بوقت
قصير ،بؿ يكفي المشاىدة في ظروؼ ال تدع مجاال لم ّشؾ في ارتكابيما لواقعة الزنا.

6
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ثالثا :شرط ارتكاب جريمة القتل فور المفاجأة :وىو شرط يستند عمى عنصر المفاجأة عندما
يفاجئ الزوج زوجو متمبسا بفعؿ جريمة الخيانة الزوجية أي بالجرـ المشيود 1،ففي حالة عدـ مشاىدة
التمبس أو المشاىدة وعدـ التصرؼ في تمؾ المحظة ضدىما بأف ثارت حفيظتو في وقت الحؽ وقاـ
بفعؿ القتؿ عمى زوجو وشريكو أو أحدىما ففي ىذه الحالة ال يستفيد مف العذر المخفؼ.

2

المجردة ،فأحيانا المتيـ رغـ ارتكابو
وارتكاب القتؿ فور المفاجأة ال يقصد بو الفورية الزمنية
ّ

لجريمة القتؿ في وقت قريب مف اكتشاؼ واقعة الزنا ،ومع ذلؾ فقد يعذر رغـ تأخره بعض الوقت ألف

مناط قياـ ىذا العذر ىو إكتشاؼ الزوج لمخيانة وارتكابو لمقتؿ في حالة نفسية واحدة وىي حالة
الصدمة المفاجئة والرغبة في إراقة الدـ لغسؿ العار.
ّ

3

الفرع الثاني :أثر رابطة القرابة في تخفيف عقوبة قتل الطفل حديث العهد بالوالدة :إذا كانت األـ

المؤبد عقوبة
السجف
ّ
سواء فاعؿ أصمي أو شريؾ في قتؿ إبنيا حديث العيد بالوالدة تطبؽ عمييا بدؿ ّ

المادة  261ؼ  2دوف أف يستفيد مف
مخفّفة تتراوح بيف  10إلى  20سنة سجنا مؤقتا حسب نص
ّ
التخفيؼ مف ساىـ أو شارؾ معيا.

معينة مؤداىا الحرج
إف الغاية مف تقرير تخفيؼ العقوبة يجد أساسو في نطاؽ إعتبارات ّ

االجتماعي البالغ والشقاء النفسي المرير المذاف تقع فييما األـ التي تضع وليدىا خاصة إذا كاف مما
يدفعيا إلى التخمّص منو تحري ار لنفسيا مف الشعور بالخطيئة 4،فمراعاة لمحالة النفسية أو اآلالـ التي
تتزامف أو تعقب الوالدة والتي يترتب عمييا اإلنتقاص مف وعييا أو عدـ إستعادتيا بصورة تامة مما
يسبب ليا نقص اإلدراؾ خاصة إذا كاف الحمؿ غير شرعي ،مما يولّد قمقا وانزعاجا عاطفيا يجعميا
تمجأ لمخبلص مف ىذا الوليد بقتمو بأسرع وقت ممكف وبعد الوالدة مباشرة.
ويشترط تحقؽ شرطيف لبلستفادة مف العذر المخفؼ في ىذه الجريمة والتي أكدىا القضاء
الجزائري مثبل
.1981

في قرار المجمس األعمى الصادر عف الغرفة الجزائية األولى بتاريخ /04 /21
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يحدد النطاؽ الزمني لحداثة العيد
أوال :وقوع القتل عمى طفل حديث العهد بالوالدة:
المشرع لـ ّ
ّ

بالوالدة ،ذلؾ أف أمر تحديد المحظة الزمنية التي ينبغي عندىا وصؼ حداثة العيد بالوالدة ىي مسألة
تقديرية متروؾ لقاضي الموضوع تحديدىا ،وعادة ما تكوف أثناء عممية الوالدة أو بعدىا بوقت قريب

طالما وقع مف األـ في لحظة اضطرابيا وانزعاجيا العاطفي ،وقد رأى القضاء الفرنسي ّأنيا تنقضي
المادة  61مف قانوف
محدد بػ  5أياـ حسب ّ
بانقضاء أجؿ تسجيؿ المولود في سجبلت الحالة المدنية وال ّ

الحالة المدنية الجزائري.

1

ثانيا :وقوع القتل من األم وحدها :أي توافر صفة األمومة في الجاني وال ينطبؽ عمى الغير ميما
ربطتو باألـ عبلقة كالزوج واألقارب ،فإذا وقع مف غير األـ تطبؽ عمى الفاعؿ العقوبة المقررة لمقتؿ
ألنو ظرؼ أو عذر شخصي ال ينصرؼ أثره لغيرىا سواء كانت فاعؿ أصمي أو شريؾ ،وال
العمد ّ
مقرر في جريمة القتؿ العمد ،فقد
يشترط أف يكوف طبيعة السموؾ اإلجرامي لؤلـ فعبل إيجابيا كما ىو ّ

يكوف إمتناعا كعدـ ربط الحبؿ السري لموليد وعدـ اإلعتناء بو واإلمتناع عف إرضاعو.

2

المطمب الثالث :أثر القرابة في اإلعفاء من العقاب وفي تقييد المتابعة الجزائية
المشرع بعيف اإلعتبار عند تقدير العقوبة تشريعيا رابطة القرابة في حاؿ ثبوتيا ،فمـ
لقد أخذ
ّ

يقؼ أثر عبلقة القرابة عند حد التشديد أو التخفيؼ ،بؿ ليا أثر في مدى استحقاؽ العقاب مف حيث

المشرع الجزائري أسموبا ممي از بتقريره عدـ العقاب أو
اإلعفاء منو أو تعميؽ المتابعة الجزائية ،ويتبع
ّ
تعميؽ المتابعة الجزائية عمى شكوى المجني عميو بحسب ما إذا كانت القرابة التي تربط الجاني

بالمجني عميو قرابة مباشرة أو قرابة حواشي أو أصيار ،وتبعا لدرجة ىذه القرابة كما سيأتي بيانو.
المشرع بوضع قيد الرابطة األسرية عمى بعض جرائـ األمواؿ
الفرع األول :عدم العقاب :لقد اكتفى
ّ

بيف أفرادىا دوف البعض اآلخر وىي تكاد تشترؾ ىذه الجرائـ في معياريف إثنيف وىما أال تخؿ الجريمة
إال بحؽ الممكية وأ ف تقتصر آثارىا عمى أحد األشخاص المنصوص عمييـ وال يتعدى آثارىا لمغير،
ولعؿ الحكمة مف عدـ تقرير العقاب ترجع إلى صمة الجاني بالمجني عميو ،وذلؾ مف أجؿ المحافظة
عمى كيانيا وحمايتيا مف التفكؾ والمحافظة عمى روابط المصاىرة والنسب باعتبار األسرة ىي نواة
المجتمع.
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 1أحسن بوسقيعة ،ادلرجع السابق ،ص ص .35 -33
 2أحسن بوسقيعة ،ادلرجع السابق ،ص .36
 3إسحاق إبراىيم منصور ،شرح قانون العقوبات اجلزائري ،جنائي خاص ،يف اجلرائم ضد األشخاص واألخالق واألموال وضد الدولة ،ديوان
ادلطبوعات اجلامعية ،ط  2لعام  ،.1988ص  .137وأيضا :زلمد العريب شنة ،ادلرجع السابق ،ص .231

وسنتطرؽ إلى تاريخ األعذار المعفية مف العقاب واألحكاـ الخاصة بيا وتطبيقاتيا عمى بعض
الجرائـ.
أوال :تاريخ األعذار المعفية من العقاب :ىي قديمة جدا عرفيا القانوف الروماني كما عني بيا فقياء
الشريعة اإلسبلمية الذيف يميموف إلى عدـ تطبيؽ حد السرقة عمى مف تجمعيـ قرابة مباشرة لتوفر
الشبية عمى تممكيـ لمماؿ المسروؽ ،فقد أجمع الفقياء بأف سرقة األصؿ لماؿ الفرع ال توجب الحد
لشبية الممؾ مستدليف بقولو صمى اهلل عميو وسمّـ« :أنت ومالؾ ألبيؾ» ،وقولو أيضا « :إف أطيب ما
أكمتـ مف كسبكـ واف أوالدكـ مف كسبكـ» رواه إبف ماجة .فماؿ األصوؿ والفروع بينيما إتحاد يمنع
الحد لوجود اإلذف وعدـ اإلفراز مثمما يمنع شيادة أحدىـ لآلخر ذلؾ أف لموالديف شبية قوية في ماؿ
لمحد ،وىي ثابتة بقولو (ص)« :إدرؤوا الحدود بالشبيات» رواه إبف ماجة.
تعد دارئة ّ
أوالدىـ ،والتي ّ

1

وقد وجد صداه أيضا ىذا اإلعفاء في التشريعات الوضعية المعاصرة بقصد المحافظة عمى
2
المشرع الجزائري أيضا نص عمى موانع العقاب أو ما سماه
سمعة أفراد العائمة وصونا لمقرابة ،و ّ

باألعذار المعفية مف العقاب في نص المادة  52قانوف العقوبات ،وقد ذكرىا عمى سبيؿ الحصر لكنو
أجاز لمقاضي الحكـ عمى المعفي عنو بتدابير أمف وأىـ موانع العقاب جاء النص عمييا في المواد

 373 ،368 ،180 ،179 ،92 ،91و ،377وقد أعفى الجاني مف العقاب في بعضيا ألسباب
تتعمؽ بالحفاظ عمى الروابط األسرية.
ثانيا :األحكام الخاصة باإلعفاء من العقاب :يترتب عمى موانع العقاب عدـ توقيع العقوبة عمى
فاعؿ الجريمة رغـ توافر شروط المسؤولية عنيا ،أي محو العقاب عف الجاني دوف رفع المسؤولية عنو
ودوف أف يمحي عف الفعؿ وصؼ الجريمة ،وذلؾ العتبارات وثيقة الصمة بالسياسة الجنائية وبالمنفعة
اإلجتماعية.

3

ويترتب عمى ثبوت العذر المعفي مف العقاب الحكـ باإلعفاء مف العقوبة وليس البراءة ،وبذلؾ
المشرع الجزائري قد رتّب عمى القرابة المباشرة نتيجة يمتزج فييا إنعداـ المسؤولية الجزائية بالفعؿ
يكوف
ّ

المبرر بقولو« :ال يعاقب عمى السرقة ،»...وليس «ال يعاقب مرتكب السرقة» أي أف عدـ العقاب
ّ
1
العوا ،يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي ،دراسة مقارنة ،هنضة مصر
زلمد فاروق النبهان ،ادلرجع السابق ،ص  ،340وأيضا :زلمد سليم ّ
للطباعة والنشر والتوزيع مبصر ،ط  1لعام  ،2006ص ص .121 -117
 2عبد الواحد العلمي ،ادلرجع السابق ،ص  ، 382وأيضا :أمحد فتحي هبنسي ،اجلرائم يف الفقو اإلسالمي ،دراسة فقهية مقارنة ،دار الشروق
بالقاىرة ،ط  6لعام  ،1988ص .53
 3أحسن بوسقيعة ،ادلرجع السابق ،ص .243

يعبر عنو إصطبلحا بالحصانة العائمية التي تعتبر مف النظاـ
يخص الجريمة وليس مرتكبيا ،وىذا ما ّ

أي أثر
العاـ يتعيف عمى القاضي إثارتيا مف تمقاء نفسو إذا لـ يثرىا األطراؼ ،وال يكوف ليذه الحصانة ّ

عمى التعويضات المدنية التي تبقى مستحقة لممجني عميو يطمبيا مف الجاني أماـ المحكمة التي تبت
في المسائؿ المدنية.

1

وال يستفيد مف عدـ العقاب الفاعموف اآلخروف والمحرضوف ،كذلؾ الشريؾ ال يعاقب عمى
أساس عدـ وجود فعؿ رئيسي معاقب عميو ،وبالرجوع إلى قانوف العقوبات نجده قد إعتبر العبلقة بيف
الفروع واألصوؿ عذر معفي مف العقاب في جرائـ معينة كما في حالة جرائـ األمواؿ المتعمقة بالذمة
النصب أو خيانة أو
المالية أو باالعتداء عمى حؽ الممكية سواء تعمّؽ األمر بجرائـ األمواؿ كالسرقة أو ّ

المتحصمة مف جريمة حسب المواد .389 ،377 ،373 ،368
إخفاء األشياء المسروقة أو
ّ

المادة ،182
أف ىناؾ حكـ خاص بجريمة اإلمتناع عف واجب اإلدالء بشيادة في نص
ّ
كما ّ

حيث يعفى عضو األسرة الممتنع عف تقديـ شيادتو لمعدالة مف أجؿ تبرئة متيـ أو محكوـ عميو خطأ
مف الممكف أف تكوف شيادتو سببا في كشؼ قريبو الذي يعتبر المجرـ الحقيقي ،ألف ىذا التبميغ في
المشرع لتصؿ إلى
وييدد الروابط األسرية التي و ّسع فييا
نظر
المشرع يقضي عمى التضامف األسري ّ
ّ
ّ

غاية الدرجة الرابعة.

كذلؾ األمر بالنسبة لجريمة إخفاء األسرة لمجاني ومساعدتو عمى اليروب الواردة في المادة
المشرع مف تجريـ السموكات التي مف ورائيا مساعدة المجرميف األقارب واألصيار
 ،180فاستثنى
ّ
لغاية الدرجة الرابعة ،فمتى وقع الفعؿ مف طرؼ أفراد األسرة كاف الفعؿ غير معاقب عميو عدا حالة

كوف المجني عميو قاص ار لـ يتجاوز  13سنة مراعيا في ذلؾ مقصد الحفاظ عمى األحداث ورعايتيـ
وحمايتيـ.

2

خوؿ القانوف لمنيابة العامة سمطة تحريؾ
الفرع الثاني :تعميق المتابعة الجزائية عمى شكوى :لقد ّ
قدرىا
قيد ذلؾ بضرورة توافر شرط الشكوى ،وىذا ضمف حاالت ّ
الدعوى العمومية ومباشرتيا ،لكف ّ

المرجوة مف وراء
الدعوى العمومية قد تفوؽ المصمحة
أف مصمحة عدـ تحريؾ ّ
المشرع إرتأى فييا ّ
ّ
ّ
تحريكيا.
 1نفس ادلرجع ،ص .309
 2بلحيز سديد ،احلماية اجلنائية للرابطة األسرية يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري – دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،جامعة احلاج خلضر -
باتنة ،2006 -2005 ،ص ص .143 -142

إف لعبلقة القرابة أثر واضح عمى تطبيؽ القواعد اإلجرائية سواء لحظة تحريؾ الدعوى العمومية
ّ

أو أثناء سير إجراءاتيا ،كما قد يمتد أثرىا إلى مرحمة تنفيذ الحكـ القضائي.

الدعوى العمومية :تعتبر الشكوى مف القيود الواردة عمى تحريؾ
أوال :أثر صمة القرابة أثناء تحريك ّ
المحددة عمى سبيؿ الحصر وأىميا
العامة ،وذلؾ في بعض الجرائـ
ّ
الدعوى العمومية مف طرؼ النيابة ّ
جرائـ تتأثر بصمة القرابة بيف الجاني والمجني عميو ،وتعني الشكوى التظمّـ الذي يرفعو المتظمـ عف
الجريمة أو المجني عميو إلى الجية المختصة يطمب فيو إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد فاعؿ
الجريمة.

1

ومف ىنا فإف النطاؽ الشخصي يتمثؿ في تقديـ الشكوى مف الشخص المضرور الذي تتوافر
فيو صفة ودرجة القرابة المطموبة ،والعبرة بقياميا وقت إرتكاب الجريمة وليس وقت التقدـ بالشكوى
قانونا لصفة الزوجية الصحيحة القائمة أو كوف القريب في أحد الدرجات ،ىذا بالنسبة لمشاكي أما
فإنو ال يجوز تحريؾ الدعوى ضد شريؾ الجاني القريب بمفرده.
بالنسبة لممشتكى منوّ ،

2

أما عف النطاؽ الموضوعي ألثر صمة القرابة في تحريؾ الدعوى أو في قيد الشكوى فيعنى بو

تعد صمة القرابة ركنا أو عنص ار الزما فييا ،وىي أيضا جرائـ محددة عمى سبيؿ
جرائـ الشكوى التي ّ
الحصر ،فنجد في جريمة الزنا إشترطت المادة  339فقرة  4شكوى الزوج المضرور وأيضا في جرائـ
اإلىماؿ العائمي كترؾ األسرة وترؾ الزوجة الحامؿ ،حيث أف المادة  330فقرة  4إشترطت شكوى
الزوج المتروؾ والزوجة الحامؿ ،كما إشترطت المادة  326فقرة  2في جريمة خطؼ القصر وابعادىـ
إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة مف خاطفيا والتي لـ تبمغ سف  18سنة حصوؿ شكوى ممف
لو صفة في إبطاؿ عقد الزواج وىـ والدىا وأخوىا لكف تقديـ الشكوى ىنا ال يوجب العقاب إال بعد
الحكـ بإبطاؿ عقد الزواج.

3

النصب وخيانة األمانة واخفاء األشياء المسروقة التي
كذلؾ بالنسبة لجرائـ األمواؿ كالسرقة و ّ

إشترطت شكوى الشخص المضرور إلى غاية الدرجة الرابعة حسب المواد  377 ،373 ،369قانوف

 1سليم إبراىيم حربة وعبد احلميد العكيلي ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،اجلزء األول ،دار اذلائل لصناعة الكتاب بالقاىرة ،ص .23
 2فرجية حسني ،شرح قانون العقوبات اجلزائري ،جرائم اإلعتداء على األشخاص -جرائم اإلعتداء على األموال ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية باجلزائر،
طبعة  3لعام  ،2015ص  ، 237وأيضا :صبا زلمد موسى ،الشكوى يف جرمية زنا الزوجية يف التشريع العراقي ،دراسة مقارنة بالفقو
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العقوبات ،وننوه بعد تعديؿ قانوف العقوبات في عاـ  1،2015لـ يعد يعتبر العبلقة الزوجية عذر معفي
مف العقاب وانما قيد عمى تحريؾ الدعوى ،وبخصوص النطاؽ الزمني ألثر صمة القرابة في تحريؾ
فإنو يقصد بو وقت تقديـ الشكوى والذي يشترط أف تكوف صمة القرابة قائمة آنذاؾ خاصة
الدعوى ّ
مدة معينة تاركا األمر لمشاكي عمى غرار بعض التشريعات
يحدد
المشرع ّ
عبلقة الزوجية دوف أف ّ
ّ

المقارنة.

ثانيا :أثر صمة القرابة أثناء سير الدعوى العمومية :مادامت المتابعة الجزائية معمقة عمى شكوى،
حد لممتابعة عمبل بالحكـ الوارد في القواعد العامة التي تحكـ
فإف
لممتضرر حؽ سحبيا ووضع ّ
ّ
ّ

الخاصة
الدعوى العمومية الذي أوردتو المادة  6فقرة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية وفي النصوص
ّ
بالتجريـ التي إشترطت الشكوى كقيد عمى المتابعة.

المشرع الشكوى ىي ذاتيا العمّة التي مف أجميا أجاز التنازؿ
إف العمّة التي مف أجميا إستمزـ
ّ
ّ

المشرع غمّب الطابع
عنيا ،وذلؾ مراعاة لكياف األسرة وحماية لمصبلت العائمية وأسرارىا لذلؾ
ّ

النص
الشخصي لمجريمة عمى مصمحة المجتمع ،وحصر تمؾ القيود في مف ورد ذكرىـ صراحة في ّ
دوف أف يمتد إلى الغير ماداـ األصؿ ىو عقاب كؿ مف تثبت إدانتو ،لذلؾ فإف القيد ليس لو أثر عيني

وال ينفي قياـ الجريمة ماداـ يسري في حؽ ذوي القربى فقط دوف غيرىـ مف الجناة.

2

الدعوى ويظ ّؿ لو إلى أف يتنازؿ عنو ويحدث أثره
خوؿ لممجني عميو وحده حؽ تحريؾ ّ
ّ
فالمشرع ّ
بشرط قبؿ صدور الحكـ النيائي ،وعميو تتوقؼ المتابعة في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى ما لـ
ي صدر حكـ نيائي حائز لحجية الشيء المقضي فيو وقابؿ لمتنفيذ ،وال يصح الرجوع عف التنازؿ إال إذا
حدا
فإف صفح الضحية قبؿ صدور الحكـ النيائي يضع ّ
حصؿ عف غش أو إكراه ،وفي كؿ األحواؿ ّ

لكؿ متابعة.

3

وىنا يظير أثر القرابة في استمرار وسير الدعوى ،فموال تمؾ الرابطة بيف الجاني والمجني عميو
المشرع لممجني عميو بسحب الشكوى بعد تحريؾ الدعوى العمومية مرجحا
وقت رفع الشكوى لما سمح
ّ

مصمحة األسرة عمى المصمحة العامة.

1
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الخاتمة:
المشرع الجزائري أولى عناية خاصة بصمة القرابة مف خبلؿ
مف خبلؿ ما سبؽ ذكره نخمص أف
ّ

محاولتو إقامتو موازنة بيف المصمحة الخاصة لمفرد والمصمحة العامة ،وأعطى ليذه الصمة مكانة
خاصة مف خبلؿ فرض قواعد قانونية تؤثر تأثي ار واضحا في تطبيؽ قانوف العقوبات بشقيو الموضوعي
واإلجرائي ،فقد لعبت تمؾ العبلقة دو ار ميما وبار از سواء في مجاؿ التجريـ مف حيث إشتراطيا ركنا
مفترضا أو عنص ار تكوينيا لمركف المادي في عديد الجرائـ ذات الصمة برابطة القرابة ،أو في مجاؿ
العقاب مف ناحية تشديده أو تخفيفو أو حتى اإلعفاء منو  ،كما كاف ليا أثر في تطبيؽ القواعد
اإلجرائية الجزائية سواء لحظة تحريؾ الدعوى العمومية بوضع قيد إجرائي عمى سمطة النيابة العامة في
تحريكيا باشتراط شكوى الضحية المضرور أو أثناء سير إجراءاتيا بإمكانية تنازلو عف تمؾ الشكوى
قبؿ صدور الحكـ النيائي.
بأف مصمحة األسرة ومف ورائيا مصمحة المجتمع تقتضي أف يأخذ بعيف اإلعتبار
فالمشرع يرى ّ
ّ

صمة القرابة في التجريـ والعقاب ،ولعؿ أىـ النتائج المتوصؿ إلييا مف ىذه الدراسة نوردىا كاآلتي:
ػ ػ ػ رابطة القرابة تمعب دو ار بار از في التجريـ والعقاب وبالدرجة األولى القرابة المباشرة.

ػ ػ ػ األحكاـ المتعمقة بالجرائـ ذات الصمة بالقرابة واف كاف اليدؼ منيا الحفاظ عمى تماسؾ الروابط
األسرية إال ّأنيا لـ تكف رادعة لتمؾ الجرائـ.

ػ ػ ػ عبلقة القرابة المعتبرة والتي يكوف ليا أثر في التجريـ والعقاب ىي العبلقة الشرعية الصحيحة
والقائمة وقت إقتراؼ الفعؿ المجرـ كما ىو الحاؿ بالنسبة لمعبلقة الزوجية واستبعاد حالة التبني.
ػ ػ ػ أظيرت الدراسة أف لرابطة القرابة أثر عمى التجريـ والعقاب لمف لو صمة قرابة وحده دوف أف يستفيد
الشريؾ أو باقي المساىميف مف تمؾ األحكاـ.
المشرع إ ىتمامو بصمة القرابة مف خبلؿ إتباع سياسة جنائية تراوحت بيف الصرامة والمرونة
ػ ػ ػ إيبلء
ّ
ومف بيف المقترحات التي يمكف إبداؤىا:

المشرع بحزـ إلقامة توازف أو توفيؽ بيف المصمحة العامة ومصمحة األسرة.
ػ ػ ػ ضرورة تدخؿ
ّ

ػ ػ ػ إعادة النظر في السياسة العقابية الخاصة بتنظيـ وتجريـ الجرائـ ذات الصمة برابطة القرابة وذلؾ
بشكؿ يتبلءـ مع الطبيعة الجرمية لتمؾ األفعاؿ مع عقوبات متناسبة.
ػ ػ ػ التعامؿ مع تمؾ الجرائـ مف منطؽ الوقاية واعادة التأىيؿ ألفراد األسرة وذلؾ باعتماد نصوص
تيذيبية واصبلحية تيدؼ إلى إصبلح الجاني وتمكينو مف العودة إلى األسرة بمفاىيـ ضد الجريمة.
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