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 مقدمة
:مقدمة البحث:  أوًلا

تسعى القاعدة الجنائية إلى تحقيق تنظيم الحياة داخل المجتمع،  ييتوع ف يعج وجم عاعا النظعاا القعا   ج 
وبما أف القاعدة الجنائية هج جزء ون هذا النظاا. لذا؛ يعنف ااتتعت تحقيعق العدالعة وةمالعة الم عال  للدولة  

وذلعععن وعععن خععع ا اةتععع اء القاععععدة الجنائيعععة علعععى وعععقج التوليعععف والجعععزاء  و ق عععد   عععق التوليعععف أف وامعععة 
   ج للجع مععة  حيعع  القاعععدة الجنائيععة هععج تحدتععد النمعع ذ  القععا   ج للجع مععة والععذل لعنععج تعع يع ال عع ل القععا

لضعم الععنل اعل العنالععع ال يوعة لجيععاا الجع معة التععج لع  تنلععي أةعدها أوتنعع، عياواعا أو أف ل  ععق علياععا 
 ل آخع لح ل عنالععها  أوعا وعق الجعزاء. يعنذا اعاف الم ععا لحعدد النمع ذ  القعا   ج للجع معة ين عت لحعدد 

 .(1)كذلن الجزاء المناسب لاا

ج اعل دولعة لع عع ععن ةقايعة وععيم المجتمع، العذل تنظمعت  لعذا؛  جعد الم ععا ولما ااف القعا  ف الجنعائج يع
الجنععائج تتععبةع  تلععن الجععيم وعععاداد والتقاليععد عنععدوا ل ععدل القعع ا ين المنتلتععة  آخععذ ا  عععين اأعت ععال  عععوا   
ول د القعا ة  لذلن ينف الم عا الجنائج تحت تبةيع هذه ال  د قد لغيع يعج تقعدتع العق بعة اوعنا  
وعينين لحمل ف لتاد أو ل د قعا ة وعينعة وذلعن  تنفيعف أو ت عدتد العق بعاد المقععلة لع عئ الجععائم  

 وإ اةة  عئ أيعاا المجعوة واإلعتاء وناا يج ةيٍن آخع.

وةتاظ ا على العوا   العائلية خل الم عا الجنائج  ععئ الجععائم ال اقععة  عين ااقعالا  ق اععد إجعائيعة 
ءاد تحع ن وو اوعة الدع ى الجنائية والقي د ال الدة علياا يعج جععائم وحعددة قا    عا  خالة  تتمثل يج إجعا

ويععج وجععاا العقععاا ينجععد أف الم عععا الجنععائج قععد أ ت جععب التعععل ال ععادل وععن القع ععب علععى قع  ععت العق بععة 
 .التج ت ج اا  تس التعل ل  لدل ون أجن ج

عا ة  عين الجعا ج والضعحية. عيجععل وناعا ععذل ا وعفي عا أو تتدخل الم عا وعت ع ا أهمية لا  ة الق وبالتالج؛
ا للعقاا  إذ تتععين علعى القا عج الجنعائج عنعد تحدتعده للجعزاء أخعذ هعذه العا  عة  ععين  ونتت ا أو ظعي ا و دد 
اأعت ععععال. يعععع  تقت ععععع ةمالععععة الم عععععا للععععذتن تت ععععت ف  عععع عئ ال ععععتاد النالععععة علععععى ذول ال ععععتاد 

ا إلى  عئ ال تاد اأجتماعية.الجسما ية وحل اأعت ال يحس  ب   ل تمتد ألض 
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وتع ع  عئ ال تاد اأجتماعية التج تلحق  المجنج عليت عن ع قتت  غيعه ومن تعت   ف  عت  عبعا  
عععائلج وعععين؛ ا ععتتج ال نعع ة والزوجيععة  وهععذه ال ععتاد تسععتلزا ل قائاععا  قععاء العا  ععة التععج اا ععت سعع   ا يععج 

 لتة الزو  والعا  ة اا   ة يج لتة اا  ة.   بتاا  ا قاء لا  ة الزوجية يج

وأوععن أف الم عععا لعتععد  اععذه ال ععتة اأجتماعيععة الم ععتعاة التععج وععن المم ععن أف تعععب  الجنععاة  ععالمجنج 
عليام يج  عئ الجعائم  وخالة الجعائم التج تتعلق  ااسعة أو  ال ت لة أو  المعأة  يانعا  وعن الجععائم وعا 

ععا  لحمالععة المت ععتين  اععذه ال ععتة   حيعع  أ تقعع ا لاععذه الجعععائم قائمععة إأ عنععد  ععل علياععا الم عععا خ ي  
 .ت ايع هذه ال تة اجعائم ي ا الزوجية

كمعععا أف وعععن الجععععائم وعععا ت جعععد عيعععت ال عععتة اظععععن و عععدد أو ونتعععي  ووثعععاا النععع ا ااوا جععععائم هتعععن 
نتي الم عا العقاا على الععض واات اا اإل اث وتعع ئ ااطتاا للن ع  ووثاا الن ا الثا ج والذل ل

جعائم وعينة وعاعاة لل تة الم تع  جع مة قتل الزو  لزوجتت المتل سة  الز عا هعج ووعن تز عج  اعا. وامعا قعد 
إف  -تععيدل  –يععج أةيععاف أخعععى  –تععيدل تعع ايع لععتة القعا ععة أةيا  ععا إلععى اعت ععال يعععل وعععين جع مععة  ين اععا 

ععا  ووثععاا هععذا النعع ا اسععتعماا الععزو  ةقععت يععج إلععى  ععزا ال ععتة اإلجعاويععة عععن التعععل عيغععد -تعع ايعد و و اة 
تبدتب يوجتت وةق تبدتب ال غال  وباذا لم ن إجماا دول لعتة القعا عة يعج الجععائم المنتلتعة يعج أ اعا قعد 

ا أو ونتت ا أو س   ا لإل اةة يج تلن الجعائم ا أو ظعي ا و دد   تو ف وعط ا وتتع  

 ثانياا: أهمية البحث:

دلاسة ل ياف ودى إسااا المجنج عليت يج وق ا الجع مة  وودى تبةيع دوله يج تحدتعد تبتج أهمية هذه ال
وسيولية الجا ج وتقدتع العق بة  وذلن يج ظل اهتماا السياسة العقا ية الحدتثة  اأهتمعاا   عنل المجنعج 

تعد المسعيولية كما تبتج أهمية ال ح  ل ياف أف ل تة المجنج عليت أةع ا يج وجاا العقاا  وذلعن  تحد عليت.
الجنائيععة للجععا ج  تنفيععف أو ت ععدتد العق بععاد المقعععلة لعع عئ الجعععائم  واععذلن إ اةععة  عععئ أيعععاا المجعوععة 

 واإلعتاء وناا يج ةيٍن آخع.
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 ثالثاا: إشكالية البحث:

تثيععع هععذه الدلاسععة عععدة إوعع الياد وامععة لعععل أهماععا ال قعع ن علععى و قععي التقععت الجنععائج  واععذا يلسععتة 
تبتج لع بة ال ح  يج جنائية المقال ة يج تحدتد أةع ال تة يج وجاا التجع م والعقاا  اما الت ع عاد ال

قلععة الم ععادل الم اوعععة التععج تولمععت عنععت  إذ ولد هععذا الم  عع ا وتتعق ععا ووتجزئ ععا يععج و ا ععي، القسععم العععاا 
ظع عة عاوعة كلاا وت عق إلى ال عتة ةسعب الم  ع ا العذل تععد يياعا  ويضع   ععن ذلعن لعم لضع، الم ععا  

 لإلةاطة  ال تة ون ال ج ا  اا واثعة الزوالا التج لم ن النظع ون خ لاا إلياا. 

 رابعاا: خطة البحث:
ين ععت سعع ن لقسععم هععذا لدلاسععة لععتة القعا ععة  ععين الجععا ج والمجنععج عليععت وأةعهععا علععى التجععع م والعقععاا  

 ة ةة و اة   وذلن على النح  التالج: ال يح  إلى

 لتة القعا ة ا ع  وتتعض يج الجع مة.الم ح  ااوا: 

 الم ح  الثا ج: لتة القعا ة اظعن و دد واظعن ونتي للعقاا.

 الم ح  الثال : لتة القعا ة اس ب إ اةة و اما ، ون و ا ، العقاا.
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 المبحث األول

 صفة القرابة كشرط مفترض في الجريمة

 تمايد وتقسيم:

سععن الععنل الجنععائج ا تععداء  لوععج لحمععج ألععحاا هععذه قععد تععيدل لععتة القعا ععة يععج  عععئ الجعععائم إلععى 
ال تة ون اأعتداء  وعندها أ تو ف هذه ال تة قد ساهمت يحسب يعج تقعدتع عق بعة الجعا ج  وإ معا أدد 
إلععى خلععق الععنل الجنععائج أل إدلا  يعععل وعععين يععج قائمععة الجعععائم  وبالتععالج العقععاا علياععا جنائي ععا  وسعع ن 

ذل لم ععن أف تله ععت لععتة القعا ععة ا ععع  وتتعععض يععج الجع مععة  وذلععن وععن  تنععاوا يععج هععذا الم حعع  الععدول العع
 خ ا تقسيم هذا الم ح  إلى و ل ين  وذلن على النح  التالج:

 الم لب ااوا: ي ا الزوجية.

 الم لب الثا ج: تعع ئ ااوأد للن ع.
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 المطلب األول

 زنا الزوجية

 تمايد وتقسيم:

لز ععا  ع ععاء طععيععت   ععتة عاوععة واسععتثناء  وععن ذلععن واعتعاي ععا أ لعاقععب القععا  ف الم عععل علععى التوععاا ا
 بةع لتة الزوجية القائمة  ين أل يوجعين ولعيا ة لاعا وعن أف تمعس  التوعاا أةعد طعياهعا واقععة الز عا وع، 

وعن قعا  ف العق بعاد الم ععل علعى الز عا العذل  377وةتعى  372آخع عاقب الم عا  ن    الم اد ون 
 ياا الزوجية على ال عو  وااو اا المت ل ة يج هذه الم اد.تعتو ت أةد الزوجين ةاا ع

وق ل أف  ستععض هذه الن    و تععض لاا  ال عح  ذاع أف وا قعاا  عت الم ععا الم ععل يعج وعبف 
ا اةع لتة القعا عة  عين الجعا ج والمجنعج عليعت علعى عقعاا الجعا ج  اف الز عا  ي ا الزوجية لعد وثاأ  وا ح 

ب عليععت إأ إذا التو ععت أةععدهما أةنععاء عيععاا هععذه الع قععة  ولاععذا؛ يععنف لععتة الزوجيععة كمععا أو ععحنا ايععع وعاقعع
عا يعج هعذه الجععائم التعج أ تقع ا إأ  اعا  ولسع ن  عدلط هعذا الم لعب يعج يعععين  عععض  ا أيو  تظل وتتع  

 يج أولاما: لز ا الزوجة  ويج التعا الثا ج: لز ا الزو .

 التعا ااوا: ي ا الزوجة.

 ا ج: ي ا الزو .التعا الث
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 الفرع األول

 زنا الزوجة

ون قا  ف العق باد الم عل عدا ج اي وحاكمة الزا ية إأ  ناء  على دع ى يوجاا   372تقعل المادة 
أ تسعم، دعع اه علياععا  377كمعا أ عت إذا ي عى الععزو  يعج المسع ن المجععيم عيعت وع، يوجتععت اعالم ين يعج المععادة 

 ف على أف المعأة المتزوجة التج ة ت ي اها لح عم علياعا  عالح س وعدة ون ذاد القا  372كما تنل المادة 
أ تز د على سنتين لون لزوجاا أف لقي تنتيذ هذا الح م  ع ائت وعاوعتاا لت اما اا ت اما تنل المعادة 

 على عقاا الزا ج  تلن المعأة  العق بة  تساا. 372

الم ئمعة لعت وعن ال  ع ح  م عاف  يمعن  اةيعة  والح مة الت ع هية وعن تجعع م ي عا الزوجعة  وسعن العق بعة
تتعتعععب علعععى ي عععا الزوجعععة تقععع  ئ دععععائم ااسععععة ووعععا تن غعععج أف تتععع ايع يعععج الع قعععاد  عععين أيعادهعععا وعععن ود 
وإخعع   وتعععاةم  امععا تععيدل يععج  عععئ ااةيععاف إلععى اخععت   اا سععاا إذا لح ععل أةيا  ععا أف تنتسععب ولععد 

 قة ي ا يوجتت ويج هذا وضعة اجتماعية  الغة.الستاح إلى الزو  الذل ل  ف جاه    حجي

ووععن  اةيععة أخعععى يععنف الز ععا تععيدل إلععى عمعع ا التاة ععة يععج المجتمعع، وي ععادة ةععاأد ال عع ق والعن سععة 
وتتوعععن المجتمععع،  لعععذلن  جعععد أف اعععل اادلعععاف السعععماو ة قعععد ةعلعععت علعععى تحعععع م الز عععا واعت عععاله وعععن أك عععع 

العساأد السماو ة يتج المجتمعاد القدلمة ااف الز ا وحعو ا لام الو ائع   ل إف تحع م الز ا قد س ق  زوا 
 وا ااف يج هذه المجتمعاد ون وةنية ووع .

 .(1)وتق ا جع مة ي ا الزوجة على ألااف ة ةة: هج التواا واقعة الز ا وعياا الزوجية والق د الجنائج

عيجب أف لحدث الز ا  المعنى الذل ق ده الم عا وأجمع،  ارتكاب الزوجة لواقعة الزنا: –الركن األول 
عليت التقااء وه  يعل ال  ء  ي  توتج ااق اا أو اايعاا التا عحة وامعا  لغعت طالمعا أ اعا أ ت عل إلعى 
ةد ال  ء  وطالما ةدث ال  ء  المعنى المق  د قا    ا ي  ع عة    ف يعل ال قاا ونعدا ااةع ون  اةية 

لزا ية ون جعائت  إذ أف القا  ف لعاقب على وجعد التواا الزوجة ووعع  اا لتععل الز عا ولعيس ةمل الزوجة ا
  وعلى هذا عيق، الز ا المجعا ةتعى ولع  اا عت الزوجعة قعد ولعلت إلعى سعن اليعبط (3)على اخت   اا ساا

                                           

 .71  ا 1992 عاا القاهعة  الععبية  الناضة دال واأعت ال  الععض جعائم ال غيع  ال اقج ع د جميل/ د( 1)

 ال  ععة الو  عت  -الو  عت جاوععة النعا   القسعم الوع  تج  الجعزاء قعا  ف  وععح يعج ال سي  سالم    ع المايمن ع د/ د( 3)
 .732  ا 1993 عاا الثا ية 
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ععا أو اععاف وععع  اا طتععع   لععم ت لعع  الحلععم أو وعععن لجععل ليسععت لدلععت قععع ة التناسععل  و جعع   ي إة ععاد ي عععا أو عجيم 
 .(1)الزوجية   اية طعق اإلة اد

لجب أف تو ف الزوجية قائمة يع   أو ة م ا  ابف تو ف الزوجة و لقة  صفة الزوجية: –الركن الثاني 
لجهي ا أةناء يتعة العدة  و ست ل يع   أو ة م ا  اعبف توع ف الزوجعة و لقعة لجهي عا أةنعاء يتععة الععدة  و سعت ل 

لسمي ا أو عععي ا  و عج، يج تحدتد وا إذا اا ت الزوجية لعحيحة وقائمعة إلعى ق اععد يج الح م ا ف الزوا  
 .(3)ال ع عة اإلس وية  النس ة للمسلمين والدلا ة المسيحية  النس ة للمسيحيين

: الز ا جع مة عمدلة تلزا أف تت ايع يياا الق د الجنائج  عن ع ت العلم القصد الجنائي –الركن الثالث 
عيجب أف تو ف الزوجة عالمة  جياا الزوجية  ينذا وقعت يج ال   ناء على أس اا وعق لة يظنت  واإللادة 

 ب اا و لقة أو أف يوجاا قد ت يج يج ةادث وث   أو أل س ب آخع  تنحل  اعا لا  عة الزوجيعة يعنف الععان 
 المعن ل لاذه الجع مة أ تت ايع.

عت يج ال  تتعلق   نل ون ات ل  اا إذا ظنت وذاد ااوع إذا اا ت وتيقنة ون يواجاا ولون وق
ععا إلععى ونععدعاا يععج الظعع ا يتعتقععد أ ععت يوجاععا   أو تمععالط الجععنس وعع، تعع أا (2)أ ععت يوجاععا  اععبف لقععدا ون  

يوجاععا المتماةععل دوف علماععا  حجيقتععت  يوععل هععذه ااوعع ل تت ععل  ععال اق، تنتتععج  اععا الق ععد الجنععائج وتنتتععج 
 الجع مة  دولها إف ت ايعد.

اوتع  الم عا لج اي وحاكمة الزا ية أف تتقدا يوجاعا   ع  ى  ى كقيد يرد على رفع دعوى الزنا:الشكو 
وقد و ، الم عا هذا القيد على ةع ة النيا ة العاوة يج تحع ن العدع ى الجنائيعة  (2)إلى الجااد المنت ة

لن لعع ف اعاوععة واعت ععال  حسع اف أف ااوععع تتعلععق يععج المقعاا ااوا   ععيا ة ااسعععة وايا اععا واعت الهعا  واععذ
الزو  واا ناء وااقعالا المحي عين  عالزوجين وعن الععال العذل لم عن أف تلحعق  اعم وعن جععاء إعع ف جع معة 

                                           

 جنعععائج   قعععئ ؛1126   172ق  63ط العععنقئ  وح معععة أة عععاا وجم ععععة  6/11/1992 جلسعععة جنعععائج   قعععئ( 1)
 .912   127ق  29ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  16/11/1999

 ااوعععنا  علعععى اأعتعععداء جععععائم الثعععا ج  الوتعععاا العق بعععاد  لقعععا  ف  النالعععة ااة عععاا وععععح هنعععداول  العععدتن  ععع ل/ د( 3)
 .92  ا 1993 عاا القاهعة  الععبية  الناضة دال وااو اا 

 الظعاهعة يعج ودوله عليعت المجنعج عقيعدة  العع  أ ع  وحمعد/ ود ؛72  السعا ق  المعجع، ال عغيع  ال عاقج ع عد جميعل/ د( 2)
 .363  ا 1999 عاا ااولى  ال  عة القاهعة  الععبج  التوع دال اإلجعاوية 

 .233   66ق  22ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  11/2/1992 جلسة جنائج   قئ( 2)
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 .(1)هذه الزوجة على المأل

ععا وثععل  ولععيس لل عع  ى المععذا لة أل وعع ل وعععين وهععج تنضعع، لألة ععاا التععج تنضعع، لاععا ال عع  ى عم و 
 اا وال  ل الذل لج ي إيعاااا عيت.ااهلية والمدة التج لم ن أف تقدا يي

وععن قععا  ف  372:  ععل الم عععا يععج عجععز المععادة زنااا الاازوا كمااانع ماان ىااما  دعااوى زنااا الزوجااة
 377العق باد على أ ت: ".... إأ أ ت إذا ي ج الزو  يج المس ن المجيم عيت و، يوجتت االم ين يعج المعادة 

ا  آخعع علعى تتعيعل دعع ى الز عا يعج ال اقع، العملعج   عبف ي  تسم، دع اه" وبذلن ل  ف الم ععا قعد و ع، قيعد 
اوتع  أأ ل ع ف العزو  قعد ي عج يعج ونعزا الزوجيعة  وهع  المنعزا العذل لجعيم عيعت وع، يوجتعت  و علعل الع عئ 
هععذا القيععد  ب ععت  عع ا وععن المقالععة  ععين السععي اد  أو أف الععزو  قععد  عععا لزوجتععت أسعع أ وثععاا عععن  تسععت يعع  

 .(3)لستحق ةمالة الم عا

وععن قععا  ف العق بععاد علععى الحعع س وععدة أ تتجععاوي سععنتين اعق بععة للزوجععة  372  ععت المععادة  قوبااة:الع
الزا ية  ولم تنل على ةد أد ى للعق بعة ةتعى لسعت ي، القا عج أف لعمعل اايعة ظععون العدع ى و  سعاتاا 

 و نزا ة مت على هدتاا.

الح عم  ع ععائت وعاوعععة يوجتععت  ووعن  اةيععة أخعععى يقععد اةعتت  الم عععا للععزو   حقععت يعج إلقععان تنتيععذ هععذا
 ةا ية وه  وا لتتعض أف الزوجية وايالت قائمة.

ون القا  ف هج  تس عق بة الزوجة   372أوا وع ن الزوجة الزا ية يعق بتت ةسب وا تقضج  ت المادة 
و عععى العع عئ أ ععت أ لسععتتيد وععن طلععب الععزو  وقععي تنتيععذ عق بععة الزوجععة اف و عععت قععد اسععتقل  عععد الح ععم 

 .(2) اوعةعليت و

                                           

 وح مععة أة ععاا وجم عععة  6/11/1992 جلسععة جنععائج   قععئ ؛722  السععا ق  المعجعع، سععالم    ععع الماععيمن ع ععد/د( 1)
 .1126   172ق  63ط النقئ 

  ز ععا وسعع ق ا الععزو  ل ععاء أف علععى الت ععع عاد  عععئ تععنل كمععا  722  السععا ق  المعجعع، سععالم    ععع الماععيمن ع ععد/د (2)
 .االد ج العق باد قا  ف  ون 392 المادة  ل ذلن ووثاا علياا  الجنائية الدع ى  إقاوة ون لمن، الزوجة

 ق عل ذلعن كعاف س اء الزو  تنايا ون الز ا جع مة يج ال ع ن استتادة: "أ ت يذاعد ذلن خالتت قد النقئ وح مة أف إأ( 2)
 الجنائية الدع  ين ل مل والتنايا العاا   النظاا لتعلقت النقئ وح مة أواا وعة اوا ول  ذلن إةالة ج اي  عده  أو الح م

  39ط العععنقئ  وح مععة أة عععاا وجم عععة  33/2/1979 جلسعععة جنععائج   قعععئ الز ععا؛ جع معععة خ عع   يعععج والمد يععة 
 تحع ععن يععج أةععع أل لععذلن ل عع ف  يعع  وةععدهما ال ععع  ة أو ال ععع ن  ععد ا تععداء   ال عع  ى  قععدوت أ ععت إأ  237   113ق
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وأ لنتعى أف اةتتعاا الم ععا للععزو   نو ا يعة إلقعان تنتيععذ العق بعة الم قععة علعى يوجتععت  لاع  ي عادة يععج 
الحعع  علععى تعع  الععزو  ووعب ت يععج تقيعيم اايععة اأعت عالاد المتعلقععة  عقعاا الزوجععة  وهع  اتجععاه ةميعد وععن 

ا على لال  ااسعة.  الم عا ةعل 

ون قا  ف الجزاء العما ج  ق لت:"  329لن الجع مة يج  ل المادة أوا الم عا العما ج يقد  ل على ت
لعاقب  السجن ودة أ تقل عن ستة أواع  وأ تز د على ة ث سن اد ال ون واق، أ ثى  ع عاها دوف أف 

 .ل  ف  يناما عقد يوا   وتعاقب اا ثى  العق بة ذاتاا

  و تتعض العلم  جياا الزوجية إأ إذا ة ت وأ تقل عق بة ال وناما عن سنتين إذا ااف أةدهما وتزوجا
 .ايع ذلن

وأ تقاا الدع ى الجزائية على التاععل  لجع   اعاف أو اوععأة  إأ  نعاء علعى وع  ى العزو  أو ولعج ااوعع. 
يععنذا لععم ل ععن للتاعععل يو  أو ولععج أوععع يععج الدولععة جععاي ل دعععاء العععاا إقاوععة الععدع ى أو إ عععاده وععن العع  د  

ااة اا للزو  أو ولج ااوع التنايا عن الدع ى  و تعتب على تنايا أةد ال اكين وقعي و ج ي يج جمي، 
  .الم ةقة الجزائية ووقي تنتيذ العق بة"

                                                                                                                                    

 لسعالة وقال عة  دلاسعة – الجع مة يج االلية المساهمة الستال  ع د ي ي ة/ د: ذلن يج ا ظع  دهما  الجنائية الدع ى 
ا  27  ا 1967 القاهعة  جاوعة دات لاه   العنقئ  وح مة أة اا وجم عة  6/11/1992 جلسة جنائج   قئ: ألض 

 .1126   172ق  26ط
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 الفرع الثاني

 زنا الزوج

وعععن قعععا  ف العق بعععاد الم ععععل علعععى عقعععاا العععزو  العععذل تز عععج يعععج ونعععزا الزوجيعععة  377تعععنل المعععادة 
 وذلن وع  ة أف تدعج الزوجة عليت  ذلن.  الح س ودة أ تز د على ستة وا ل 

 وون ذلن تتض  لنا  عولة ت ايع عدة وعو  ةتى تت ايع الجع مة وهذه ال عو  هج:

ا و عنج هذا أف تو ف ي جتت قائمة ةجيقة أو ة م ا -1  .(1)أف ل  ف الزا ج يوج 

جيعععة أ لجعوعععت أف تعععتم الز عععا يعععج ونعععزا الزوجيعععة  يز عععا العععزو  يعععج أل ونعععزا آخعععع ايعععع ونعععزا الزو  -3
الم عا  والمق  د  منزا الزوجية ه  ذلن الذل لم ن للزو  والزوجة اإلقاوة  ت وإف تععددد هعذه المنعايا  
ينف ااف للزو  وس ن لإلقاوة المعتادة لت و، يوجتت يج القاهعة وث   ووس ن للم يف  اإلس ندل ة  وآخع 

 .(3)ا تن  ق علياا ولي "ونزا الزوجية" الع ف للنزوا عيت عند ي الة ااهل ينف ال هذه المناي 

أف تتقدا الزوجة   ع  ى  عد العزو  تتامعت يياعا  الز عا وذلعن علعى ذاد النحع  الع الد   ع  ى العزو  يعج 
 جع مة ي ا الزوجة.

يععنف تعع ايعد هععذه ال عععو  يععنف الععزو  لعاقععب  العق بععة التععج ةععددها الم عععا  وهععج الحعع س الععذل أ تز ععد 
 على ستة وا ل.

عا أواوعت يعج ةالعة التوعاا يوجتعت الز عا وهعج وةمة جزا ٍء آخع ايع و اوعع قعد لجعده العزو  الزا عج واخ  
عق بععاد و عععل  إذ أف  372عععدا اسععت اعتت تحع ععن الععدع ى الجنائيععة  ععدها وذلععن إعمععاأ  لععنل المععادة 

                                           

 .الزوجة لز ا تعع نا عند الزوجية عياا وتا ا ي لنا وقد( 1)

 وقضعج ؛77  السعا ق  المعجع، ال عغيع  ال عاقج ع د جميل/ د  737  السا ق  المعج، سالم    ع المايمن ع د/د( 3)
ا  كمعا تتنعذه  وسع ن أل تعدخل أف  تسعاا تلقعاء وعن يلاعا سع ن  ةيثمعا يوجاعا تسعاكن أف للزوجعة: " ب عت لعذلن ت  يق ا ألض 
 الععزو  تتنععذه وسعع ن أل لزوجيععة ونععزأ   عق بععاد 377 المععادة ة ععم يععج لعت ععع ين ععت ةععم ووععن  ععت  لإلقاوععة ل ل اععا أف للععزو 
 التعج الح معة إذ العقعاا  عليعت لحعق ين عت المسع ن هذا وثل يج الزو  ي ى ينذا يعلي ا   ت وجيمة الزوجة تون لم ول  ةتى

 الزوجيعة  ونعزا يعج إلاهعا يوجاعا  نيا ة تلحقاا التج المحتملة اإلها ة ون ال ععية الزوجية ليا ة وهج الم عا  ت خاها
  ؛226   312ق  6  القا   ية  الق اعد وجم عة  12/13/1922 جلسة جنائج   قئ الحالة  هذه يج وت ايعة ل  ف 

 يعج جعلاعا لؤى  ولوعن للت ع  ت القعا  ف  و ععوا عععض أةنعاء ال عع  هعذا  حعذن المنادلعة اآللاء  ععئ هنعا  كا عت وقد
 المعلععتاول  لععادق ةسععن/ د: عنععد إليععت و ععال المععادة  لاععذه النعع اا وجلععس و اوعععة ذلععن يععج تعاجعع، الحاليععة  لعع لتاا

 .1196  ا 3111 عاا الثالثة  ال  عة اإلس ندل ة  -المعالن ون بة العق باد  قا  ف  يج المعلتاول 
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ز ا يج هذه المادة تض، وعط ا على سماا دع ى الزو  عند ي ا يوجتت وه  أأ ل  ف ه   تست قد اقتعن ال
لضع،  377المنزا الذل لجيم عيت و، يوجتعت  وبالتعالج يعنف التوعاا العزو  الز عا علعى النحع  الم عين  المعادة 

ععا أوععاا تحع ععن الععدع ى الجنائيععة  ععد يوجتععت التععج اقتعيععت الز ععا  ععدولها  وأوععن أف هععذا قععد لمثععل  أواوععت عائق 
 تت.جزاء  وناس  ا لت يج ال قت الذل ل لب عيت الزو  الثبل لوعاو

  ة  أف الم عا أ لعاقب على الز عا إأ إذا اا عت الزوجيعة قائمعة  و عنعج هعذا أف الز عا المجععد ععن و 
لععتة الزوجيععة و ععاح ةسععب   عع   هععذا القععا  ف  وهعع  ااوععع الععذل تنتقععده  اعت ععال أف الز ععا يععج ةععد ذاتععت 

ذاد ال قعت الم عدل العئيسعج ياة ة أ لق ل إ اةة التوا اا يج  لد تدتن أالب س ا ت  اإلس ا , وهع  يعج 
للت ع ،  وما لجدل وعت عياا الم عا  العقاا على الز ا دوف استلزاا ت ايع لا  ة الزوجية , وه  وا قعاا  عت 

 .(3)ولي يا (1)الم عا على عدتد ون ال لداف ووناا المغعا

ذل تعتعت العنتس الم عا الم عل أ لعاقب على الز ا  المحالا إذا تم عن تعا ج وه  ااوع ال كما أف
.... وقععد سععدد  عععئ الت ععع عاد الععبيععة هععذا الععنقل وثععل: قععا   ج العق بععاد (2)ال  ععع ة يععج ال لععداف قاط ععة

 .(2)واالد ج( 2)الععاقج

وعلى هذا يمن اايضعل يعج  ظع عا أف تتعدخل الم ععا لتجعع م الز عا العذل تعتم ل عاء  دوف اسعتلزاا تع ايع 
تجععع م الز ععا  المحععالا إذا تععم ل ععاء   ياععذا هعع  ال  عع، الععذل تتتععق وعع، لا  ععة الزوجيععة اةععد طععيععت  واععذلن 

 .(6)ال ع عة اإلس وية الغعاء

                                           

 .المغعبج العق باد قا  ف  ون 291 المادة  ل تعاج، (1)

 .ونت ااولى المادة يج 1972 لسنة 71 لقم والمتنذ لي يا يج ال ادل الز ا ةد قا  ف   ل  ل تعاج، (2)

 ة ةعة أسع اا ولعت وعاعن  ع ا أل وعن جنسعية ع قعة إقاوعة أو ونان الزوا  العجل على لحعا ال تج اإل اث هج المحالا( 2)
  عال  و تع ل اسعتياء ةجعم تظاعع  المحعالا الز عا جع معة يالت ووا اإلس وية  ال ع عة يج والم اهعة والع اا النسب هج

 وحعل وعاياا العذل ااوعع هعذا ععدا وعا العزو    عاق خال  الجنسية الع قاد كاية أقعد التج الغعبية المجتمعاد يج ةتى
 والقع ا ين اإلسع وج الجنعائج التقعت يعج  المحعالا الز عا  المجدوا علج أةمد /د: ذلن يج ا ظع. ق ا يناا  عئ يج تحع م

 .2  ا 1997 والع ع ن  الحادل المجلد  2  3 العدد الق وية  الجنائية المجلة يج ون  ل  ح   وال  هية

 .الععاقج العق باد قا  ف  ون 292 المادة  ل تعاج، (2)

 .ألد ج عق باد 392 المادة  ل تعاج، (2)

  ين وطئ كل  الز ا لق د: "أ ت على ونت 116 المادة يج  ل قد اإلس وج العق باد قا  ف  و عوا أف  الذاع الجدتع( 6)
 وع جزة ع عالة يعج اسعت يى قعد الم ععوا هعذا ل ع ف  هعذا وعلعى" , يوا  وع اة وأ لعحي  يوا  ايع يج  الغين واوعأة  لجل
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 المطلب الثاني

 تعريض األوالد للخطر

 ون قا  ف العق باد على وا تلج: 279/9تعاقب المادة 

عا وعن التوعب يعع   وعن اايععاا اآلتيعة: ".........  وعن تعع   -9"لعاقب  غعاوعة أ تجعاوي خمسعين جنيا 
أوأده ةععدتثج العع أدة أو وجععا ين وعع الين لحتظععت تايمعع ف, وعع ععام  ععذلن لألخ ععال أو اإللععا اد  الغعاوععة 
ععا", و تمثععل العععان المععادل يععج عيععاا الجععا ج  ععالتع  المن عع   عليععت يععج هععذه  التععج أ تجععاوي خمسععين جنيا 

 لجب ت ايع وا تلج:المادة على ون عددهم النل وما لعع ام لألخ ال واإللا اد إأ أ ت 

يعج هعذه الجع معة , عيجعب  -امتتععض أساسعج  -ع قة القعا عة  عين الجعا ج والمجنعج عليعت وتعبتج  -1
أف ل عع ف المجنععج علععيام هععم أوأد الجععا ج ةسععب المعنععى القععا   ج لل نعع ة سعع اء أكععا  ا  نععين أا  نععاد , ووععن 

 هيأء اا ناء أةد لتتين: اةية أخعى أ توتج لتة ال ن ة وإ ما لجب أف تت ايع يج 

 لتة ةداةة السن  ولم لض، الم عا سن ا وعين ا ليتع  ذلن لتقدتع قا ج الم   ا. أولهما:

الحالة ال حية للمجنج عليت  بف ل  ف ون الم ا ين  مععض عقلعج أو ةسعب تع يعع الم ععا  ثانيهما:
 ون المجا ين.

لتتعععض أف للجعا ج سععل ة قا   يعة أو يعليععة أف ل ع ف الجعا ج وعع ا    حتع  المجنععج عليعت  وهعع  وعا  -3
على المجنج عليت لتم نت ون ةتظت  وس اء يج ااوع أف ل ع ف الجعا ج وع ا    حتع  المجنعج عليعت  ح عم 

 القا  ف أو  اأتتاق.

أف ل عع ف وععن وععبف التععع  تعععع ئ ااوأد لألخ ععال أو لإللععا اد يجع مععة التععع  هععذه وععن جعععائم  -2
لم عععا أف تتعتععب علياععا ةمععة  عععل لل لععد  وإ مععا ل تععج التعععع ئ لن ععع إلحععاق الن ععع التععج أ لسععت جب ا

 الضعل  ت.

و ثال تساؤا عن ودى لزوا النل على هذه الجع مة استق أ  يج ظل وج د   ع   ت عع هية تتعلعق 
وعععن قعععا  ف العق بعععاد والتعععج سععع ق  397  396  392 تععععع ئ ااطتعععاا للن عععع  وهعععج   ععع   المععع اد 

    عند دلاستنا اةع لغع سن المجنج عليت على وس  لية الجا ج.التععض لاا تت ي
                                                                                                                                    

ا ل مل وا وه  الع ائج الز ا تحع م ون اإلس وج المق  د  .المحالا ي ا ألض 
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والحجيقعععة أف هنعععا  أوجعععت اتتعععاق  عععين الجع معععة الماةلعععة والجععععائم المن ععع   علياعععا يعععج المععع اد الث ةعععة 
ععا , ووععن ةععم ياععج تسععت عب يععج طياتاععا أوأد الجععا ج  المععذا لة  يععالجعائم الث ةععة تتحععدث عععن ااطتععاا عم و 

ا تع يع ةدتثج ال أدة ال الد يج  ل المادة وحل ال ح .وايعهم  اما أ   اا تست عب ألض 

يض   عن ذلن ينف الم عا قد تععض يج الجعائم الث ةعة لتحدتعد ااوعاكن المتععو  يياعا ااطتعاا  ب اعا 
عا الم عاف العذل لم ععن أف تتعع  عيعت الجعا ج أوأده يععج  ااوعاكن المعمع لة أو ايعع المعمع لة , ياسععت ع ت ألض 

  392, اما أف ااية هذه الجعائم ون جعائم الن ع  يض   ععن أف جع متعج المعادتين  279/9 ل المادة 
وععن ياو ععة تحععدةاما عععن وجعععد التسعع ب يععج التعععع ئ للن ععع   279/9قععد اسععت ع ت جع مععة المععادة  397

 .واعت ال ذلن و عل ا للعقاا  غئ النظع عن تعتب الضعل الذل لعد و عل ا لت دتد العق بة

يتتمثععل يععج ا  اععا تسععاول  ععين ااوأد ةععدتثج العع أدة  279/9أوععا اإل ععاية ال ةيععدة التععج قععدوتاا المععادة 
وااوأد الم ععا ين  معععض عقلععج   عععن النظععع عععن سععنام إذ قععد ل   عع ا قععد تجععاويا سععن ال ت لععة المععذا ل 

 المذا ل ن. 397وةتى  392 الم اد ون 

علععى الم ععا ين  معععض  279قعععة الثاونععة وععن المععادة ووععن ةععم؛ يععنف وععن االعع ا أف تقت ععع  ععل الت
عقلج دوف ايعهم و، عدا اوتعاطاا ت ايع لتة ال ن ة يج المجنج عليت لت    على ال جت اآلتج: "لعاقب 
ا و ا ين  معض  ا ال ون التوب يع   ون اايعاا اآلتية: ون تع  أونال   غعاوة أ تجاوي خمسين جنيا 

 .(1)عع ام  ذلن للن ععقلج و الين لحتظت تايم ف و 

( ع ععة ألعاا  وأ تز عد 11والجدتع  الذاع أف الم عا العمعا ج قعد قععل عق بعة السعجن وعدة أ تقعل ععن )
( خمسععمائة 211( وائععة ل ععاا عمععا ج  وأ تز ععد علععى )111( ة ةععة أوععاع  وبغعاوععة أ تقععل عععن )2علععى )

ةالعة ععدا وجع د ااا القعادل علعى اإل تعاق إذا ل اا عما ج  أو  نةدى هعاتين العقع بتين لعألا أو ااا يعج 
 .تع  أل وناما ولده العاجز عن الوسب الم عوا دوف إعالة

كما لعاقب  عنتس العق بعة ال لعد القعادل علعى اإل تعاق إذا تعع  ألعا وعن والدلعت الععاجز ن ععن الوسعب دوف 

                                           

  غعاوعة لعاقعب" أ ت على ونت 639/7 المادة يج  ل قد الم عل  اإلس وج العق باد قا  ف  و عوا أف  الذاع والجدتع( 1)
 أو الععاا ال ع عق يعج وجاعت علعى تايمعت لعاتتعت يعج التمييعز عدلم أو وجن   ا تع  ون -7:......... جنيت وائة تجاوي أ

 قععا  ف  يععج المععادة هععذه يععج الم عععا إلععى الم جععت الععنقئ -  عيععد ةععد إلععى - تتععادى قععد ل عع ف  وبععذلن  "المتعواععة ااوععاكن
 .الم عل  العق باد
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 .(1)إعالة

عععع ئ ااوأد للن ععع  ق لاععا" وععن قععا  ف الجععزاء العمععا ج يقععد   ععت علععى جع مععة ت 392أوععا المععادة  
ا للن عع 3( ة ةعة أوعاع  وأ تز عد علعى )2لعاقب  السجن ودة أ تقعل ععن ) ( سعنتين اعل وعن عععض عمعد 

عا ععاجز ا ععن ةمالعة  تسعت  سع ب ةالتعت الجسعدلة أو 19طت   لم ل مل ) ( الثاونة ع عة ون عمععه أو ون  
 .النتسية أو العقلية

( ة ث سن اد إذا تع  ال تل 2( ستة أواع  وأ تز د على )6ل عن )وتو ف العق بة السجن ودة أ تق
أو العاجز يج و اف وقتع  وت دد العق بة على أأ تجاوي الضععي إذا اعاف ال عنل العذل تعع  ال تعل أو 

 .العاجز ون أل لت أو ومن تلزوت القا  ف  ععاتتام

( ع ع سن اد إذا أليب 11على ) ( ة ث سن اد  وأ تز د2وتو ف العق بة السجن ودة أ تقل عن )
 .ال تل أو العاجز  بذى جسيم

( خمعس ع ععة سعنة إذا 12( ع ع سعن اد  وأ تز عد علعى )11وتو ف العق بة السجن ودة أ تقل عن )
 .ة لت وياة أل وناما

                                           

 .العما ج الجزاء قا  ف  ون( 379) المادة( 1)
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 المبحث الثاني

 صفة القرابة كظرف مشدد وكظرف مخفف للعقاب

 تمايد وتقسيم:

اظعععن و ععدد للعقععاا يععج جعععائم  -ا ععع  وتتعععض يععج  عععئ الجعععائم -أةيا  ععا تععبتج ال ععتة الم ععتعاة 
أخعى  يبةع ت ايع ال تة الم تعاة هنا أ لنلق النل الجنائج  وإ ما ل دد العقاا يج  عل و جع د وقعائم 

 سلت ا.

ولدد يعج قع ا ين وتتعقعة  وقعد اختع عا  ععئ  -اظعن و دد للعقعاا  -وااوثلة على أةع لتة القعا ة 
 يقاد الت ع هية الم ج دة يج ق ا ين العق باد وو ايحة العدعالة والتسع ا  وعليعت؛ يعنف دلاسعتنا ستنقسعم الت 

ل ععتة القعا ععة اظعععن و ععدد للعقععاا يععج  فااي المطلااو األول:يععج هععذا الم حعع  إلععى ألبعععة و الععب  ععععض 
وفااي المطلااو : أةعهععا اظعععن و ععدد يععج قععا  ف و ايحععة الععدعالة  وفااي المطلااو الثااانيقععا  ف العق بععاد  

 لتة القعا ة؛ اظعن ونتي للعقاا. وفي المطلو الرابع:: أةعها يج قا  ف تحع م التس ا  الثالث

 الم لب ااوا: لتة القعا ة اظعن و دد للعقاا.

 الم لب الثا ج: يج قا  ف و ايحة الدعالة.

 الم لب الثال : يج قا  ف تحع م التس ا.

 للعقاا. الم لب العا ،: لتة القعا ة اظعن ونتي

 

 

 

 

 

 

 المطلب األول
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 صفة القرابة كظرف مشدد للعقاب

إف ال اةع  يععج   عع   قععا  ف العق بععاد لجععد أف الم عععا قععد اعتععد   ععتة القعا ععة  ععين الجععا ج والمجنععج 
عليت اظعن و دد للعقاا يج عدتد ون الجعائم  يقد عاقب على اات اا اإل اث  السعجن الميبعد إذا اعاف 

عا  التاعل ون أل ا المجنج علياا أو المت لين تعبيتاا أو و ةظتاا أو وعن لاعم سعل ة علياعا أو اعاف خادو 
وعن قعا  ف العق بعاد  وذلعن  عدأ  وعن السعجن  367 ااجعة عندها أو عند ون تقدا ذاعهم, وذلن يج المادة 

 .(1)الميبد أو الم دد اعق بة للجا ج على الجع مة يج ل لتاا ال سي ة

  تة القعا ة  ين الجا ج والمجنج عليت اظعن يج ت دتد العقاا يج جع مة  كما اعتد الم عا العما ج
و اقعععة ذاععع ا أو أ ثععى  غيععع ل ععا   حيعع  توعع ف العق بععة المقعععلة لتلععن الجع مععة هععج السععجن وععدة أ تقععل عععن 
ع ع سن اد  وأ تز د على خمس ع عة سعنة  وتوع ف العق بعة السعجن الم لعق إذا اعاف المجنعج عليعت دوف 

ة ع عة ون عمعه أو ااف و عا ا  عاهعة  د يعة أو عقليعة تجعلعت ععاجز ا ععن المقاووعة  أو أدى التععل الناوس
إلى وعض تناسلج وزون  المجنج عليت أو أدى ذلن التععل إلعى و تعت  أو اعاف الجعا ج وعن المتع لين تعبيتعت 

أةد ومن تقعدا ذاععهم  أو و ةظتت أو لعاتتت أو ومن لام سل ة عليت أو ااف عاو  لدلت  ااجعة أو لدى 
 .(3)أو ااف اقتعان الجع مة ون ون ين يبكثع

كمعععا عاقعععب الم ععععا الم ععععل علعععى هتعععن عععععض إ سعععاف  عععالق ة أو التادتعععد أو ال ععععوا يعععج ذلعععن  وهعععج 
عق باد و عل  بق ى الحعد المقععل السعجن الم عدد إذا تع ايع  369الجع مة المن    علياا يج المادة 

 سالي الذاع  دأ  ون السجن ون ة ث على س ، سنين. 367ال الدة يج المادة يج الجا ج أةد ال تاد 

كمععا أف تعع ايع ذاد الظعععن السععا ق  يا ععت يععج جع مععة هتععن ععععض لعع ج أو لعع ية  غيععع قعع ة أو تادتععد 
 تعي، العق بة إلى السجن الم دد  دأ  ون الح س, وهج عق بة الجع مة يج ل لتاا ال سي ة.

ا ج  السععجن وععدة أ تقععل عععن سععنة  وأ تز ععد علععى ةعع ث سععن اد اععل وععن هتععن كمععا عاقععب الم عععا العمعع
ععععض ذاععع أو أ ثععى  غيععع ل ععا  وأ تقععل العق بععة عععن خمععس سععن اد  وأ تز ععد علععى سعع ، سععن اد إذا اععاف 
المجنج عليت و ا  ا  عاهة  د ية أو عقلية تجعلت عاجز ا ععن المقاووعة أو اعاف الجعا ج وعن المتع لين تعبيتعت 

 .ظتت أو لعاتتت أو ومن لام سعل ة عليعت أو اعاف ععاو   لدلعت  عبجع أو لعدى أةعد ومعن تقعدا ذاععهمأو و ة
                                           

 .ا3112 لسنة 92 لقم القا  ف   م جب ال اقة ااوغاا عق بة ألغيت( 1)

 .العما ج الجزاء قا  ف  ون 327 المادة  ل ذلن يج تعاج،( 3)
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 .(1)وأ تقل العق بة عن س ، سن اد  وأ تز د على ع ع سن اد إذا ااف الجا ج ون وحالا المجنج عليت

لععع كمععا عاقععب الم عععا الم عععل علععى جع مععة ا تاععاي يعلععة أو اةتيععا  أو  عععي أو هعع ى  تععس القا
 السععجن وععن ةعع ث سععنين إلععى سعع ، سععنين إذا اععاف النععائن وععبو ل ا  ال ألععة أو  ال لععالة علععى المجنععج عليععت 
 دأ  ون العق بة المقعلة للجع مة يج ل لتاا ال سي ة هج الح س ودة أ تز د على سنتين والغعاوة التج أ 

 تجاوي وائة جنيت.

 بععة السععجن وععدة أ تقععل عععن ة ةععة أوععاع  وأ تز ععد كمععا لعاقععب الم عععا العمععا ج علععى تلععن الجع مععة  عق
إ ععععال ا  –علعععى ةععع ث سعععن اد لوعععل وعععن اسعععتغل لأ عععة قالعععع أو ةاجتعععت أو ععععدا خ عتعععت  وتح عععل ونعععت 

على واا ونقع ا أو سعند وث عت لعدتن أو ونال عة  أو إلعى إلغعاء هعذا السعند  – م لحتت أو  م لحة ايعه 
وععدة أ تقععل عععن سععنة  وأ تز ععد علععى خمععس سععن اد إذا اععاف  أو إت يععت أو تعدتلععت  وتوعع ف العق بععة السععجن

عا  عبل لعتة  ععالعة و عالحت أو  عا علعى المجنعج عليعت أو اعاف و لت  وعتوب الجع معة ولي عا  أو ولعي ا  أو عيم 
 .(3)كاف ون ذول السل ة عليت  س اء أكاف ذلن  مقتضى قا  ف أا  مقتضى ة م أو اتتاق

ون قا  ف العق باد يج  217الجع مة المن    علياا يج المادة  وقد اختع ا للدلاسة يج هذا الم لب
التقعة السا عة وناا  وهج جع مة السعقة التعج تح عل وعن النعدا  عااجعة والمسعتندوين وال عناا وال ع ياف 
لما لظاع يياا     ح وعن اعتعداد الم ععا  الع قعة النالعة  عين الجعا ج والمجنعج عليعت  وتعبةيع هعذا علعى 

  بة يج هذه الجع مة.ت دتده العق

يعالمععون أف الم عععا لعاقععب علععى السعععقة ال سععي ة أل التععج أ تتعع ايع يياععا أٍل وععن الظعععون الم ععددة 
 ون قا  ف العق باد الم عل. 219 الح س و، ال غل ودة أ تجاوي سنين  وذلن يج المادة 

اةيعة العق بعة الم قععة علعى أوا إذا ت ايع يياا أةد الظعون الم ددة أو  عضاا ينف ااوع لنتلي وعن  
الجا ج  وون  ين هذه الظعون الم ددة التج تعتت،  العق بة وعا هع  وسعتمد وعن الع قعة التعج تععب  الجعا ج 
عا   المجنج عليت س اء اا ت يج وحي  المسع ن أا يعج وحعي  العمعل  تلعن الع قعة التعج ةعع  الم ععا دوو 

 ايع يياعا هعذه الع قعة أوعتماا سعل   الجعا ج يياعا علعى على ةماتتاا  ت دتد العق بة على الجععائم التعج تتع
قعدل وعن النسعة وخيا عة الثقعة وع، وعن ائتمنعت علعى أو العت يعج وسع نت أو يعج عملعت  وعلعى هعذا يعنف الع قعة 

                                           

 .العما ج الجزاء قا  ف  ون 329 المادة  ل ذلن يج تعاج،( 1)

 .العما ج الجزاء قا  ف  ون 221 المادة  ل ذلن يج تعاج،( 3)
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النالععة عيمععا  ععين الجععا ج والمجنععج عليععت تغععدو و عععل ا لت ععدتد العق بععة   عععو  وعينععة  وذلععن علععى التت ععيل 
يعج يقعتاعا السعا عة وعن قعا  ف العق بعاد الم ععل التعج تعاقعب  عالح س وع، ال عغل  217الذل ت لده المادة 

علععى السعععقاد التععج تح ععل وععن النععدا  ععااجعة أ عععال ا  منععدوويام أو ال ععناا أو ال عع ياف يععج وعاوععل أو 
 ة ا يت ون استندو هم أو يج المح د التج ل تغل ف يياا عادة.

جع مة ووعو  ا   اقاا  ين وا إذا اا ت وعتو عة وعن النعدا أا و  ين ون هذا أف الم عا قد واتز يج ال
 ون المستندوين وال ناا وال  ياف وذلن على النح  التالج:

: تن  ععق ولععي النععادا علععى اععل وععن لعمععل   ععتة ونتظمععة لععدى الساارقة ال ااي  قااوا خهااا ال اادا -أوًلا 
نتيععععع ووعبيععععة ااطتععععاا   وذلععععن وثععععل ال ععععاهج والسععععتعجج وال عععع اا وال(1)وععععنل آخععععع  ظيععععع أجععععع وعلعععع ا

والمع عة وايعهم  يع قة الندوة عم و ا تقتضج أف لق ا النادا  استيتاء ل ايا المندوا ال ن ية ولع ايا 
 عائلتت لقاء أجع وعين.

 وعليت؛ ينف ولي النادا المذا ل يج هذا النل لقتضج ت ايع ة ةة وعو :

 ال ع  ااوا: أف لق ا ع قة خدوة.

 و ف هذه الندوة وقا ل أجع.ال ع  الثا ج: أف ت

 .(3)ال ع  الثال : أف تو ف على س يل اأ ق اا والتتعغ لندوة المندوا

وقعععد قضعععج  عععبف هعععذه الجع معععة أ تن  عععق علعععى الزبلعععاا  ا عععت أ لعت عععع وعععن النعععدا الم ينعععين يعععج المعععادة 
 المذا لة.

ا للمندوا أو ااف ةائز ا لت و جب أف تق، هذه السعقة إ عال ا  المندوا  بف ل  ف الماا المسعوق وم ل ا 
 .(2)على س يل اإللجال أو العهن أو ال دلعة أو العال ة ا ت تلتزا  عده إلى لاة ت

و سعععت ل يعععج ااوعععع أف تقععع، السععععقة يعععج وسععع ن المنعععدوا  أو يعععج أٍل و عععاف آخعععع  أوعععا إذا وقععععت هعععذه 
 ق الظعن الم دد.السعقة يج وس ن المندوا لون على أو اا ايعه اضي يت وث   ي  تن  

                                           

 .376  السا ق  المعج، هنداول  الدتن   ل/ د( 1)

 .919  السا ق  المعج، سالم    ع المايمن ع د/د( 3)

 .322  السا ق  المعج، عقيدة  الع  أ   وحمد/ د( 2)
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عا للمنعدوا أو يعج ةيايتعت  عا وقعت السععقة أف المعاا العذل لقع ا  سععقتت ومل ا  و لزا أف ل ع ف النعادا عالم 
 .(1)عق باد 217/7وإأ ين ت أ لسبا عن السعقة ط ق ا لنل المادة 

ملع ف : و ق عد  اعذه ال ائتعة هعم وعن لعالسرقة ال ي تقع من المس  دمين والصنا  والصاييا  –ثانياا 
لدى وندوويام  بجع يج أعماا أ تتعلق  ت ييع واستيتاء الل ايا ال ن عية لاعا أو للمنعدووين وقعد ةعددهم 

 النل  ب ام:

: والمستندا ه  ون لق ا  عمل ذهنج لحساا ونل آخعع وثعل السع عتيع والمحاسعب المس  دمين -أ
 .(3)وال عان والواتب

 تجالل أو يلاعج تتسم     ت عم   تدو  ا.: هم ون لق و ف  بل عمل لناعج أو الصنا  -ا

: وهععم الععذتن لق وعع ف  بعمععاا وسععاعدة لل ععناا أو المسععتندوين واال  ععا أ تتقا عع ف أجععع ا الصااييا  - 
  ظيع هذا خ ا يتعة تعلمام وانة وعينة يج هذه ااواكن.

 عععناا أو وةمعععة وعععع  اسعععتلزوت الم ععععا يعععج العقعععاا علعععى السععععقاد التعععج تقععع، وعععن المسعععتندوين أو ال
ال  ياف وهج أف تق، تلن السعقاد يعج و عاف العمعل العج لعملع ف وإف تععدد  وهعذا ال عع  لعم ل عن وسعتلزو ا 

 .(2)يج العقاا على السعقاد التج تح ل ون الندا

ويج المقا ل  جد أف الم عا قد ساوى يج هذه السعقاد  ين وق عاعا علعى وعاا وملع   ل عاةب العمعل 
يعج السعععقاد التعج تقعع، وعن النعدا  ععبجعة , وهعذه الممعاتزة تجععدد و علهعا يععج أف أو لغيععه  علعى ع ععس الحعاا 

ع قععة الندوععة تقعع ا علععى اأعت ععال ال ن ععج  ععين النععادا والمنععدوا  يمحععل الحمالععة هعع  وععنل المنععدوا 
العععذل ائعععتمن النعععادا ينا عععت هعععذا ااخيعععع  أوعععا يعععج السععععقة ال اقععععة وعععن المسعععتندوين وال عععناا وال ععع ياف  

 نا للعمل  تست ووا ل  لت ون لوا    ين اايعاد العاولين يج و اف واةد وبين لا العمل.يالحمالة ه

وعن قعا  ف العق بعاد الم ععل   217عاقب الم عا على ااية الجعائم الم ددة المذا لة يعج المعادة  وقد
 س وععن  يناععا الجع مععة وحععل ال حعع  علععى الحعع س وعع، ال ععغل دوف تحدتععد ةععد أق ععى لععت, وبالتععالج ياعع  الحعع

الذل ل ل إلى ة ث سن اد علعى ع عس السععقة ايعع الم عددة التعج أ تز عد يياعا العق بعة ععن الحع س وع، 
                                           

 .911  السا ق  المعج، سالم    ع المايمن ع د/ د( 1)

 .326  السا ق  المعج، سالم    ع المايمن ع د/ د( 3)

 .ونت 272/9 المادة  ل يج الم عل  اإلس وج العق باد قا  ف  و عوا ال ع  ذاد استلزا وقد( 2)
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 ال غل الذل أ تتجاوي سنتين.
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 المطلب الثاني

 في قانون مكافحة الدعارة

 تمايد وتقسيم:

يياعا وعن عمد الم عا يى اعت ال جع مة التحع ئ على وغعادلة الع  د لممالسعة التجع ل أو العدعالة ووعا 
الظعون الم ددة على لي، العق بة يج ةالعة تع ايع هعذا الظععن الم عدد وعن الحع س العذل أ لقعل ععن سعنة 
وأ تز د عن خمس سن اد والغعاوة ون وائة جنيت إلى خمسمائة  إلى عق بة الح س ون ة ةة سعن اد إلعى 

 س ، ون  قاء العق بة اما هج.

وأهمعععا جع معععة يعععت  أو إدالة وحعععل للتجععع ل أو للعععدعالة , ويعععج هعععذا التععععا  تعععععض  ال حععع  لجعععع متين  أ
وااخعى جع مة استنداا أونا  يج ومالسة التجع ل أو العدعالة يعج المحعاا العم ويعة  وسعنعى وعدى أةعع 

 ت ايع ال تة الم تعاة على العق بة المقعلة, وذلن يج يععين على النح  التالج:

 دعالة.التعا ااوا: يت  أو إدالة وحل للتج ل أو لل

 التعا الثا ج: استنداا أونا  يج ومالسة التج ل أو الدعالة.
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 الفرع األول

 فتح أو إدارة محل للفجور أو للدعارة

إدلاك ا ونت اةع الع قة النالة  ين وعتو عج  ععئ الجععائم وبعين وعن تتععدى وعاعم يعج التوعا ام  وعدد 
للعدعالة أو المعاو عة يعج ذلعن  إذا اا عت هنعا   الم عا العقاا على جع مة ايتتعاح أو إدالة وحعل للتجع ل أو

ةمععة لا  ععة  ععين وععن لقعع ا  ععندالة هععذا المحععل ووععن لمععالط التح ععاء عيععت  وقععد  ععين هععذه العا  ععة  ععبف ل عع ف 
الجا ج ون أل ا ون لمالط التج ل أو الدعالة أو ون المت لين تعبيتت أو ومن لام سل ة عليعت  و  ةع  

ووجنج عليت اما هج العادة وأوا  ين اةنين ون الجناة هما القائم  التت  أو أف هذه الع قة ليست  ين جاٍف 
 اإلدالة والممالط للتج ل أو الدعالة.

يت دتد العقاا هنا لاج، إلى دول القائم  التت  أو اإلدالة يج ت ط ة ااو ل لممالسة التج ل أو الدعالة 
ا لت على اقتعان هذه الجع مة  ين  ت المعادة الثاونعة وعن قعا  ف و ايحعة العدعالة علعى وتمايدها لت وت جيع 

عقاا ال ون يت  أو أدال وح   للتج ل أو للدعالة أو عاوف  بل طع قعة اا عت يعج إدالتعت  عالح س وعدة أ 
تقل عن سنة وأ تز د على ة ث سن اد وبغعاوة أ تقل عن وائعة جنيعت وأ تز عد علعى ة ةمائعة جنيعت  امعا 

 دلة ااوتعة وااةاث الم ج دة عيت.لح م  نا ق المحل وو ا

أوا إذا ااف وعتوب الجع مة ون أل ا ون لمالط التج ل أو الدعالة المت لين تعبيتت أو ومن لام السل ة  
عليععت توعع ف العق بععة الحعع س وععدة أ تقععل عععن سععنتين وأ تز ععد علععى ألبعععة سععن اد  نعع ن العق بععة المقعععلة  

عدتععد وععن االاععاف عيمععا تتعلععق   ععق التجععع م وعلععى ظعععن و ععدد  وعلععى هععذا يععنف الجع مععة قععد اوععتملت علععى
 عيما تتعلق  العقاا و عثت الع قة  ين الجا ج والمجنج عليت وذلن على النح  اآلتج:

: للجع مة اغيعهعا وعن الجععائم لانعاف وعادل ووعنع ل أوعا الععان المعادل ياع  فيما ي علق بال جريم –أوًلا 
يةم المذا ل يج هذه المادة  وه  يت  أو إدالة وحل للتج ل أو للدعالة أو ل تمل على السل   اإلجعاوج الم

المعاو ة على إدالتت  بلة طع قة و ق عد  تعت  وحعل للعدعالة أو التجع ل إععداد المحعل وإ  عاءه ووعدة المعايعق 
ا لممالسة التج ل أو الد  عالة.ااساسية وااةاث ال يا أستيتاء الغعض المق  د ونت , وه  جعلت لالح 

 أوا اإلدالة ياج اإلوعان والت جيت والعقا ة والمتا عة وايع ذلن وما لقتضيت إدالة وثل هذا الن ا .

وأ ل تع  إلو اف عقاا الجا ج أف ل  ف ه  ون قاا  الدول العئيسج يج يت  المحل أو إدالتت للتج ل 
ا ون لق ا  معاو عة الجنعاة  بلعة  وسعيلة أوعا ععن المحعل المق ع د  عنل أو الدعالة  وإ ما عاقب الم عا ألض 
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المعادة المعذا لة يقعد ةددتعت المعادة العاوععة وعن ذاد القعا  ف  ب عت: "كعل و عاف لسعتعمل ععادة لممالسعة دعععالة 
ا" يعع  ل ععتع  يععج الم ععاف إذف أل  ععا واةععد  الغيععع أو يجعع له , ولعع  اععاف لمععالط عيععت الععدعالة أو التجعع ل ون  

ا أا  ولععي خععا  وثععل أف ل عع ف يععج أةععد ااةيععاء العاعيععة أو ايعهععا  ويةث ععا أةاة ععا يععاخع ا أو  سععي  ا  وتسععع 
 .(1) يق ا  إ ما ل تج أف ل  ف وتناس  ا و، ط يعة الن ا  المعاد استغ لت عيت وه  التج ل أو الدعالة

و جب أف ل  ف يت  هذا المحل أو إدالتت  غعض ومالسة التج ل أو الدعالة واستلزاا هذا ال ع  لعنعج 
 تحدث المح مة عنت يج وععض سعدها ل قائ، الدع ى. عولة 

لجب أف تتع ايع لاعن اأعتيعاد يعج يعت  أو إدالة وجلعس للعدعالة ياعذه الجع معة وعن جععائم  ركن اًلع ياد:
العادة  و ن نج على ذلن  عولة استظاال هذا العان يج الح عم وإأ اعاف قالعع ا يعج تسع ي ت  وللقا عج أف 

ن أل ون وقائ، الدع ى طالما ااف استدألت   اقععة التوععال يعج وحلاعا ولاعا وعا لستظاع ت ايع هذا العان و
 .(3)لس ااا ون ااولاق  و يدل تنلي لان اأعتياد إلى ا تتاء العان المادل للجع مة

يض   عن ذلن ي  ت يا  ين اأعتياد على ومالسة العدعالة واأعتيعاد علعى يعت  أو إدالة وحعل للعدعالة 
عا لعنل المعادة يقد تتحقق أ ةدهما دوف اآلخع  أوا إذا تحققا س   ا عيعاقب المتام  عق بة الجع مة ااوعد ط ق 

 .(2)ون قا  ف العق باد الم عل  23

جع مععة اأعتيععاد علععى يععت  وحععل وإدالتععت للتجعع ل أو الععدعالة وععن الجعععائم العمدلععة التععج  الااركن المعنااو :
ع ت العلععم واإللادة  يضعع   عععن الق ععد الجنععائج النععا  لجععب أف تتعع ايع يياععا الق ععد الجنععائج العععاا  عن عع

المتمثععل يععج  يععة تن ععيل هععذا المحععل لممالسععة التجعع ل أو الععدعالة وتعمععيم الععدخ ا عيععت دوف ق عععه علععى 
 أونا   عينام وذلن لقاء أجع.

  (2)تنتلععي العق بععة  حسععب وععا إذا اا ععت الجع مععة المعتو ععة يععج لعع لتاا ال سععي ة أو الم ععددة العقوبااة:

                                           

 .219   69ق  7ط الجنائية  الق اعد وجم عة  31/2/1926 جلسة جنائج   قئ( 1)

 .211   62ق  21ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  17/2/1991 جلسة جنائج   قئ( 3)

 .132  السا ق  المعج، ال غيع  ال اقج ع د جميل/ د( 2)

ا ظعي عا الم ععل  اإلسع وج العق بعاد قا  ف  و عوا أ ايت وقد( 2) : ونعت 123 المعادة يعج ولد إذا الجع معة هعذه علعى و عدد 
ا الجع مة وعتوب كاف وإذا"  عليت سل ة لام ومن أو تعبيتت المت لين ون أو الدعالة أو التج ل لمالط لمن وحعو ا أو يوج 

 التتع، إذا العق بعة  اةيعة وعن المعذا ل الم ععوا ت دد و  ة  المقعلة  الغعاوة إلى  اإل اية الميبد السجن العق بة تو ف 
ا الميبد السجن إلى  ت  . ت الم ج دة الجيم على وةتاظ ا للمجتم، ةمالة الجعائم  هذه وثل أةع اجتثاث على ةعل 
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الجع مة يج لع لتاا ال سعي ة المجععدة ععن أل ظععن و عدد وعاقعب علياعا  عالح س وعدة أ تقعل ععن سعنة ي
وأ تز د ععن ةع ث سعن اد  وبغعاوعة أ تقعل ععن وائعة جنيعت وأ تز عد ععن ة ةمائعة جنيعت يضع   ععن إاع ق 

 المحل وو ادلة ااوتعة وااةاث الم ج دة  ت.

  عليت يج هذه المادة وهع  اع ف وعتوعب الجع معة وعن ألع ا أوا ةين تت ايع الظعن الم دد المن   
ون لمالط التج ل أو العدعالة أو المتع لين تعبيتعت أو ومعن لاعم السعل ة عليعت يتوع ف العق بعة الحع س وعدة أ 
تقععل عععن سععنتين  وأ تز ععد عععن ألبعع، سععن اد   نعع ن الغعاوععة المقعععلة والغلععق والم ععادلة  يععالظعن الم ععدد 

ا للحدتن ااد عى وااق عى للعق بعة  مقعدال سعنة يعج اعل ونامعا وع،  قعاء  جيعة العق بعاد أدى إلى لي، الم ع 
كما هج اعتعاي ا ونت  بةع الع قة النالة  عين وعتوعب الجع معة ووعن لمعالط التجع ل أو العدعالة يعج المحعل 

 الذل أعده لت على وقدال العق بة الم قعة.

وعععن قعععا  ف الجعععزاء العمععععا ج  322ل المععععادة وقعععد عاقعععب الم ععععا العمعععا ج علععععى تلعععن الجع معععة يعععج  ععع
لعاقب  السجن ودة أ تقل عن ة ث سن اد  وأ تز د على س ، سعن اد اعل وعن ةععض أو اسعتدل   ق لت:"

عععا  عععبل وسعععيلة علعععى ال غعععاء أو التجععع ل وأدى ذلعععن إلعععى التوعععاا التععععل  .أو أاععععى أو أاععع ى أو سعععاعد ون  
 عت الجع معة ععن طع عق اإلكععاه أو التادتعد أو الحيلعة  أو وتو ف العق بة السجن ةتى ع عع سعن اد إذا التو

كاف المعتدى عليت لم ل مل سن الثاونة ع عة ون عمعه  أو ااف التاعل وعن ألع لت أو المتع لين تعبيتعت أو 
 لعاتتت أو لت سل ة عليت".
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 الفرع الثاني

 استخدام أشخاص في ممارسة الفجور أو الدعارة

الععععوا   العائليعععة النالعععة  عععين أيععععاد المجتمععع،  وعععدد العقعععاا علعععى وعععن إوعا  عععا وعععن الم ععععا يعععج ةمالعععة 
لسععتندو ف ايعععهم ومععن تنتمعع ف إلععيام   ععلة قعا ععة أو لقععع ف تحععت سععل تام يعلي ععا أو قا   ي ععا يععج ومالسععة 

وععن قععا  ف و ايحععة الععدعالة  وهععذه الجع مععة تعتوععب وععن أوععنا   11التجعع ل أو الععدعالة وذلععن يععج المععادة 
المتاح استال لسال لاعم اسعتنداا ايععهم يعج ومالسعة العذتلعة  عبجع  يتوتمعل يعج  م ذجاعا  استغل ا   اطام

القعا   ج  مجععد اسعتنداا الغيعع لعذلن  أوعا إذا اعاف هععذا الغيعع ومعن تعت  ع ف  معتوعب هعذه الجع معة  نةععدى 
الظععن الم عدد   ال  د التج ولدد يج التقععة ااخيععة وعن المعادة الثاونعة يعنف العق بعة تعزاد  نعاء  علعى هعذا

 و قتضينا ذلن التععض لاذه الجع مة على النح  التالج:

ون قا  ف و ايحة الدعالة على وا تلج: "كعل وسعتغل أو وعدتع لمحعل عمع وج أو  11يقد   ت المادة 
ا ومن لمالس ف التجع ل  لمحل ون وحاا الم هج العم وية أو وحل آخع وتت ح لجما ل و ستندا أونال 

تسععايل ذلععن لاععم أو  ق ععد اسععتغ لام يععج تعععو ا وحلععت لعاقععب  ععالح س وععدة أ تز ععد عععن  أو الععدعالة  ق ععد
  وتو ف العق بة الح س ودة أ تقل عن سنتين وأ تز د عن ألبع، (1)سنتين وبغعاوة أ تز د عن وائتج جنيت

ج التقعععة سععن اد والغعاوععة وععن وععائتج جنيععت إلععى ألبعمائععة جنيععت إذا اععاف التاعععل وععن ااوععنا  المععذا ل ن يعع
ااخيعة ون المادة الثاونة  و ح م  نا ق المحل لمدة أ تز د عن ة ةعة وعا ل و  ع ف اإلاع ق  اائي عا يعج 

 ةالة الع د".

 وا تلج: -ةتى تت ايع الظعن الم دد المذا ل يج هذه المادة  -وعلى ذلن عيجب 

وحععل وععن وحععاا الم هععج : وهععج أف ل عع ف وسععتغ   أو وععدتع ا لمحععل عمعع وج أو صاافة الجاااني -أوًلا 
 العم وية أو أل وحل آخع وتت ح للجما ل.

ااا  : و ععتلنل يععج عياوععت  اسععتنداا أوععنا  ومععن لمالسعع ف التجعع ل أو الععدعالة النشاااا ارجرامااي –ثانيا
ا ون ذلن تسايل ذلن لام  أو ةتى التعو ا لمحلت واجتذاا أك ع عدد ون الزبائن لام.  قالد 

: وقععد ةععددها الم عععا يععج التقعععة وبااين ماان  مارىااو  الفجااور أو الاادعار طييعااة العةقااة خيناا   –ثالثاااا
                                           

 وعن والغعاوعة الميقعت السعجن ياعج الم ععل  اإلسع وج العق بعاد قعا  ف  و ععوا يعج تناظعهعا التعج المعادة يعج العق بة أوا( 1)
 .جنيت آأن ألبعة إلى جنيت ألتج
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 ااخيعة ون  ل المادة الثاونة ون ذاد القا  ف  ب اا إةدى ع قاد ة ةة:

 أف ل  ف وعتوب الجع مة ون أل ا ون لمالس ف التج ل أو الدعالة وهم ال الدتن والجدتن. -أ

 يت  تعبيتت قضاء  أو اتتاق ا.أف ل  ف ون المت لين تعبيتت ابف لعاد إل -ا

أف ل  ف ومن لام سل ة عليت  والسل ة قد تو ف  نل القا  ف أو يعلية واأةناف يج  ظع الم عا  - 
 س اء.

الجع مععة وحععل ال حعع  عمدلععة  ولوععن أ ل تععج لت ايعهععا وجعععد الق ععد الجنععائج  القصااد الجنااائي: –رابعاااا 
لنية النالة  وهج ق د تسايل ومالسة التج ل أو الدعالة  أو العاا ون علم وإلادة وإ ما لجب أف تت ايع ا

 .(1)ق د استغ لام يج التعو ا لمحل وعتوب الجع مة لز ادة عم ئت  واأةناف لست  اف قا    ا

وإذا تعع ايع الظعععن الم ععدد وهعع  اعع ف وعتوععب الجع معععة وععن ألعع ا وععن لمععالط التجعع ل أو العععدعالة أو 
ل ة عليعت يعنف العق بعة تعتتع، وعن الحع س العذل أ تز عد ععن سعنتين والغعاوعة المتع لين تعبيتعت أو ومعن لاعم سع

التج أ تز د عن وائتج جنيت  إلى الح س الذل أ لقعل ععن سعنتين وأ تز عد ععن ألبع، سعن اد والغعاوعة وعن 
وائتج جنيت إلى ألبعمائة  وهع  وعا لعنعج أف الم ععا قعد  عاعي العقعاا علعى وعتوعب هعذه الجع معة  تع ايع 

. هذا يض   عن عق بعة إاع ق المحعل العذل وع لط عيعت التجع ل أو (3)ن الم دد المن    عليت ييااالظع 
 الدعالة ودة أ تز د عن ة ةة وا ل, على أف ل  ف اإلا ق  اائي ا يج ةالة الع د.

و  ة  أف الم عا الم عل قد  ل على عق بة الغعاوة اعق بة وج بية و، الح س يعج ةالعة القضعاء 
 ععة  وهععذا وسععلن ةميععد ونععت تقتضععيت خ عع لة الجع مععة وأف القععائم علياععا عععادة وععا ل عع ف وععن ألععحاا  اإلدا

لؤوط ااوعع اا وإأ أف عق بععة "الغعاوععة" تععبتج يععج ةجيقتاععا  عع يلة تاياععة ااةععع  النسعع ة إلععى وعتو اععا  ومععا 
ج وثعل هعذه الجععائم لجدل  الم عا ليع، الحعد ااق عى المقععل لعق بعة الغعاوعة لي ع ف لعت أةععه يعج لدا وعتو ع

ا.  وايعهم, وةثام على عدا وقاليتاا وجدد 

 المطلب الثالث

                                           
(1) Bernard Bouloc, Gaston Stefani, Georges Levasseur, "Droit pénal général", Dalloz-Sirey; 

Édition : 19e édition (13 janvier 2005), P.209. 

 هعج لت ع    العق بعة األتتاا إلى الم عل  اإلس وج العق باد قا  ف  و عوا يج المذا ل الم دد الظعن ت ايع و يدل( 3)
 .جنيت آأن ةما ية إلى جنيت آأن ألبعة ون والغعاوة الميبد السجن
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 في قانون تجريم التسول

ا   ععبف و ايحععة 1922لسععنة  29ععععن الم عععا الم عععل التسعع ا يععج المععادة ااولععى وععن القععا  ف لقععم 
ثى ت لع  عمععه التس ا  ب ت:" لعاقب  الح س ودة أ تجاوي واع ن ال ونل لحي  ال نية ذاع ا ااف أا أ 

خمسععة ع عععة سععنة أو أكثععع وجععد وتسعع أ  يععج ال ع ععق العععاا أو يععج المحععاا العم ويععة ولعع  ادعععى أو تظععاهع 
  بداء خدوة للغيع أو ععض ألعاا أو  ي، أل وجء.

والجدتع  الذاع أف الم عا العما ج قد أيعد الت ل الثالع  وعن ال عاا الثعاون وعن قعا  ف الجعزاء العمعا ج 
وععن  399  397ا  عنعع اف: التسعع ا  تضععمنتاما المادتععاف 3119لسععنة  7 المعسعع ا السععل ا ج لقععم ال ععادل 

وعن قعا  ف الجعزاء العمعا ج علعى أ عت:"لعاقب  السعجن وعدة أ  397القا  ف سعالي العذاع. يقعد   عت المعادة 
وائععة ل ععاا تقععل عععن وععاع  وأ تز ععد علععى سععنة  وبغعاوععة أ تقععل عععن خمسععين ل ععاأ  عما ي ععا  وأ تز ععد علععى 

عمعا ج  أو  نةععدى هعاتين العقعع بتين اعل وععن وجعد وتسعع أ  يعج المسععاجد أو ال ععق أو ااوععاكن أو المحعع د 
 .العاوة أو النالة  وللمح مة و ادلة وا ل  ف وعت ون أو اا عند    ت

 .وإذا اعل المح  ا عليت التس ا لعاقب  السجن ودة أ تقل عن ستة أواع  وأ تز د على سنتين

 .تععى وععن العق بععة وععن تث ععت أ ععت اععاف وضعع ع ا  أو عععاجز ا عععن الوسععب ولععيس لععت و ععدل ليق آخعععو ع
 .ويج جمي، ااة اا  لج ي الح م  ن عاد المتس ا ون ال  د إذا ااف أجن ي ا

وععن القععا  ف الم ععال إليععت يقععد   ععت علععى أ ععت:"لعاقب  السععجن وععدة أ تقععل عععن ة ةععة  399أوععا المععادة 
ةعع ث سععن اد  وبغعاوععة أ تقععل عععن خمسععين ل ععاأ  عما ي ععا  وأ تز ععد علععى وائععة ل ععاا  أوععاع  وأ تز ععد علععى

 .عما ج  أو  نةدى هاتين العق بتين ال ون استندا ةدة ا أو سلمت للغيع  ق د التس ا

وتضاعي العق بة المن    علياا يج التقعة السا قة إذا ااف التاعل ولي ا  أو ولي ا على الحعدث  أو 
 ةظتت أو لعاتتت".و لتا  م 

وقد  ل الم عا الم عل يج عدتٍد ون الق ا ين على عق باد وتعددة و ددة ت ق، على الجنعاة و عثاعا 
وععا تعع ايع يععج هععذه الجعععائم وععن لععتاد و ععتعاة  يععنام وبععين المجنععج علععيام  ووععن  ععين هععذه القعع ا ين قععا  ف 

نداا ال ععغال يعج التسعع ا لنععى أةععع تحعع م التسع ا  وسععندلط إةعدى الجعععائم الم جع دة  ععت وهعج جع مععة اسعت
 ت ايع هذه ال تة على وس  لية الجا ج يياا.
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يقد ألاد الم عا أف لسدد على المنتتعين ون وأتعتام أو ولعاتتام علعى ال عغال اايعة المنايعذ ووناعا وعا 
كاف وتعلق ا  ح ع لام علعى  قع د أو أوعياء يعج وقا عل اسعتغ ا هعيأء ال عغال يعج ومالسعة التسع ا  يعنل 

علععى تحععع م اسععتغ ا ال ععغال يععج هععذه  1922لسععنة  29ج قععا  ف تحععع م التسعع ا ال ععادل  القععا  ف لقععم يعع
اا   ة وودد العقاا على هذه الجعائم إذا اا ت هنا  ع قة تعب   ين الجا ج والمجنج عليت وذلن علعى 

 –ب  ععنتس العق بععة النحعع  الععذل  عععاه يععج المععادة السادسععة وععن هععذا القععا  ف والتععج تععنل علععى وععا تلععج: "لعاقعع
وهج عق بة الح س الذل أ تتجاوي ة ةة وا ل والمن    علياا يج المادة الثالثة وعن ذاد القعا  ف وعن 
استنداا لغيع ا يج هذه السن أو سلمت آلخع  غعض التس ا وإذا ااف المتام ولي عا أو ولعي ا علعى ال عغيع 

 تة وا ل".أو و لت ا  م ةظتت تو ف العق بة الح س ون ة ةة إلى س

 و تض  ون هذا أ ت اج تن  ق الظعن الم دد يج هذه الجع مة لجب أف تت ايع وا تلج:

وهععع  اسعععتنداا ال عععغيع أو تسعععليمت آلخعععع  غععععض التسععع ا, وقعععد ةعععدد الم ععععا  الاااركن المااااد : –أوًلا 
 المق  د  ال غيع يج التقعة ااولى ون ذاد المادة  ب ت ون لقل سنت عن خمس ع عة سنة.

ند الم عا أف لق ا الجا ج  استنداا ال عغيع  نتسعت يعج التسع ا أو  تسعليمت آلخعع ليقع ا  اعذه وس اء ع
 المامة.

أوععا التسعع ا المق عع د يععج هععذا القععا  ف ياعع  اسععتجداء ع ععي الجماعع ل  ق ععد الح عع ا علععى  قعع د أو 
 أوياء عينية ونام.

تع ا  ابف لق ا المت سعل  غععض وس اء يج ااوع أف ل  ف التس ا ظاهع ا تن نج  ذاتت عن ج هعه أو وست
أوععياء تاياععة الجيمععة وععع، اسععتع ايت إلع ائععت وععاأ  دوف أف ل عععتعل ونععت هععذه ااوععياء إ معععا يععج هععذه الحالعععة 
ااخيعععة لجععب علععى القا ععج أف ت ععين يععج ة مععت أف هععذه ااعمععاا ايععع وق عع دة لععذاتاا إ مععا المق عع د  اععا 

علياعا  يا  عا اعاو   ةتعى تتسعنى لمح معة العنقئ وعاع عة  اأستجداء اما تتعين عليت  ياف ال اقععة المععو عة
 ت  يق القا  ف على وجات ال حي .

عا  م ةظتعت عةقة الجاني بالمجني علي  : لجب أف ل  ف الجا ج ولي ا أو ولي ا على ال عغيع أو و لت 
 ةتى ل  ق الظعن الم دد يج هذه الجع مة.

الم ععدد المععذا ل ليعع، العق بععة إلععى الحعع س وععن  : تتعتععب علععى تعع ايع الظعععنأثاار تااوافر الااارد المشاادد
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ة ةة إلى ستة وا ل  دأ  ون العق بة المقعلة للجع معة يعج لع لتاا ال سعي ة  وهعج الحع س وعدة أ تتجعاوي 
 ة ةة وا ل.

ولي، الم عا للعق بة عند ت ايع ذلن الظعن لعد وعاعاة ونت للع قة النالة التج قد تت ايع  ين  ععئ 
أف تو ف عليعت هعذه الع قعة وةتاظ عا علياعا وعن أف تسعتغل يعج أعمعاا تعع د  الضععل علعى  اايعاد ووا لجب

ععععا  و ععععلحة ال ععععغيع علععععى ع ععععس وعععععاد ال ععععالا وععععن ال ألععععة أو ال لععععالة أو التوليععععف  العقا ععععة  ياععععج أساس 
لم لحة ال غيع  ينذا ا قل ت إلعى وعا لع عس أةعهعا  اا ععال  ال عغيع وجعب ت عدتد العقعاا علعى الجعا ج 

 ا  ا لت ولدع ا لغيعه ةتى أ لسلو ا وسلوت.عق

وععن قعا  ف الجعزاء علععى  399و تضع  ااوعع اععذلن يعج و قعي الم عععا العمعا ج عنعدوا  ععل يعج المعادة 
أ ت:"لعاقب  السجن ودة أ تقل عن ة ةة أواع  وأ تز د على ة ث سن اد  وبغعاوة أ تقعل ععن خمسعين 

عمعا ج  أو  نةعدى هعاتين العقع بتين اعل وعن اسعتندا ةعدة ا أو سعلمت  ل اأ  عما ي ا  وأ تز د على وائعة ل عاا
 .للغيع  ق د التس ا

وتضاعي العق بة المن    علياا يج التقعة السا قة إذا ااف التاعل ولي ا  أو ولي ا على الحعدث  أو 
 و لتا  م ةظتت أو لعاتتت".
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 المطلب الرابع

 صفة القرابة كظرف مخفف للعقاب

 تمايد وتقسيم:

ليسععت اععل الع قععاد عيمععا  ععين الجععا ج والمجنععج عليععت تععيدل إلععى ت ععدتد العقععاا  وإ مععا أةيا  ععا وععا تععيدل 
هذه الع قة إلى تنفيف العقاا وثاا ذلعن جع معة: قتعل الزوجيعة المتل سعة  الز عا هعج ووعن تز عج  اعا  وهعج 

االعع ا والتعععوا  وععن قععا  ف العق بععاد الم عععل  وجعععائم السعععقة  ععين 327المن عع   علياععا يععج المععادة 
 واايوا  وسنعالجاما يج يععيين على النح  اآلتج:

 التعا ااوا: قتل الزو  يوجتت المتل سة  الز ا.

 التعا الثا ج: السعقة  ين اايوا  واال ا والتعوا.
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 الفرع األول

 قتل الزوج زوجته المتلبسة بالزنا

يقتلاا يج الحاا هج وون تز ج  اا لعاقب   بف "ون ياجب يوجتت ةاا تل ساا  الز ا 327تقضج المادة 
 .326و 322 الح س  دأ  ون العق باد المقعلة يج الم اد 

وهعع  وععا لعنععج أف الم عععا قععد اعتعععن  اعع ا وععا ل ععيب الععزو  وععن لععدوة عنععد وتاجبتععت لزوجتععت ةععاا 
عععا للعقعععاا ةتعععى أ لسعععت ل وععع، وعععن تعتوعععب جع متعععت  ععععن وععععج تل سعععاا  الز عععا يقععععل لعععت ععععذل ا قا   ي عععا ونتت 

ععا وععن الم عععا ل  يعععة وثععل تلععن الجعععائم وال ععدوة العميقععة التععج تع ععي  ععالزو  يععج (1)وب ععيعة   وذلععن إدلاك 
هذه اللحظاد وتتقده لوده عيقدا على قتل يوجتت هج وون تز ج  اا. إأ أف استتادة العزو  وعن هعذا الععذل 

هن الم عا أعماا هذا الععذل  التوعاا ليس و لق ا يج أل جع مة ون الجعائم التج تعتو اا  د يوجتت يقد ل 
وعن قعا  ف العق بعاد وهعج جععائم القتعل العمعد  326  322جع مة ون الجعائم المن ع   علياعا يعج المعادة 

ا المتضعج إلعى المع د وتتسع،  ون ايع س ق إلعال وتعلعد والجععح والضععا وإع عاء المع الد الضعالة عمعد 
وعن قعا  ف العق بعاد  321ن ع   علياعا يعج المعادة عند ال عئ لت مل جع مة إةداث عاهة وستدلمة الم

وذلن لام عدا النل علعى ذلعن  اعت عال أف ا   عاق العنل علعى هعذه الجع معة لععد وعن  عاا أولعى لسعع اف 
 .(3)الح مة الت ع هية عليت

و ن غج أف تو ف لا  ة الزوجية قائمة  وقد س ق أف تعع عنا  التت عيل لوعل وعا تتعلعق  عا  عة الزوجيعة 
 جعائم ي ا الزوجية ينحيل إلياا.عند وعح 

 شروا انطباق الارد الم فف:

: مفاجاا   الزوجااة م لبسااة بالزنااا: لوععج لسععتتيد الععزو  وععن هععذا العععذل لجععب أف لتاجععب يوجتععت اةنععاء  أوًلا
وقاليتاعععا الز عععا وععع، ايععععه  ولعععيااة العععنل  اعععذه ال ععع لة وعيعععب  إذ أف الم ععععا قعععد اسعععتعمل تع يعععع )ياجعععب 

زوجتععت( ووععتاف  ععين المعنيععين يتع يععع )ياجععب يوجتععت( لعنععج أف المتاجععبة وال ععدوة يوجتععت( ولععيس )يعع جئ  

                                           

 للعقععاا التنفيعف لاعذا الت عع هية الح معة  يعاف يعج التقاععاء أسعاب وقعد  92  السعا ق  المعجع، هنعداول  العدتن  ع ل/ د( 1)
 وحمعد/ د ؛612  612  السعا ق  المعجع، سعالم    عع الماعيمن ع عد/ د:  التت يل ا ظع سعده  عن المقاا لضيق وما
 . عدها ووا  316  السا ق  المعج، عقيدة  الع  أ  

 .611  السا ق  المعج، سالم    ع المايمن ع د/ د( 3)
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تو ف للزوجة  وأون أف الم عا لم لق د هذا يح مة التنفيف تعج، إلى المتاجبة التج تح ل للزو  عند 
 ف و اهدتت يوجتت تز ج  والتقعت وأة عاا القضعاء وجمععين علعى اسعتلزاا المتاجعبة للعزو  يعنذا ا تتعت اعبف ل ع

 .(1)الزو  عالم ا  سل   يوجتت وتيقن ا ونت ي  لستتيد ون هذا العذل

وأ لسععق  ةععق الععزو  يععج اأسععتتادة وععن العععذل  ث عع د أ ععت اععاف ل ععن يععج سععل   يوجتععت دوف تععيقن اف 
 ال ن ايع اليقين وأ تنتتج وعت المتاجبة.

الز ععا وثععل و ععاهدة الععزو  لزوجتععت والمتاجععبة أ ععد وأف توعع ف  ععالتل س  الز ععا  يعع  تعمععل أةعهععا وعع، تنلععي 
ععا وايععع ذلععن وععن ااوعع ل  (3)وهععج تتنععزه وعع، ع ععيقاا يععج إةععدى الحععدائق العاوععة أو تتحععدث وعععت ةععدتث ا خالج 

 التج أ تحمل يج طياتاا وعنى التل س  الز ا.

وأ ل تع  ون  اةية أخعى أف ل اهد الزو  يوجتعت وهعج تمعالط يععل ال قعاا وع، ع عيقاا  وإ معا ل تعج 
 .(2)ت جد ون الدأئل الواعية وا تياد التواا هذه الجع مةأف 

: لوج لستتيد العزو  وعن الععذل لجعب أف لقتعل يوجتعت هعج ووعن تز عج  اعا ثانياا: حدوث الق ل في الحال
يج الحاا  ينذا ألجب قتلت إلاها إلى وقت آخع أو وناس ة أخععى يع  لقع ا هعذا الععذل أ تتعاء و ععله يعج هعذه 

 عععد يتعععة تاععدأ ةعع لة الععزو  و ععع د إليععت لوععده وأ لستسععاغ وعععت أف لسععتتيد وععن عععذل اأسععتتزاي  الحالععة  إذ أ ععت
لتععع اد المتاجعععبة. يمعععا لتعلعععت العععزو   الزوجعععة وع عععيقاا  ععععد ذلعععن أ لععععد يعععع   تحعععت وطعععبة المتاجعععب وذهععع ا 

لقع ا الععذل عيعت وعن  ال دوة وإ ما لم ن عده ت في ا أو ا تقاو ا أ لحميت الم عا  ووسبلة ي اد ال قت الذل
 عدوت وسبلة واق، لستقل  تقدتعها قا ج الم   ا.

                                           

 واإلل ععالج اإل جليععزل  القععا  ف  يععج الحععاا ذاد وهعع  اإلسعع وية ال ععع عة يععج المتاجععبة ل ععع  وجععاا أ أ ععت  الععذاع و حععدد( 1)
 الز ا لجع مة العاوة النظع ة  ال  عاول  عمع ال هاا ع د/ د  ساا؛ع إلة اد س يل أ  ت وسلم ا أوع ا المتاجبة تعت ع ةي 

 .766  ا 1999 عاا ومس  عين جاوعة -الحق ق  كلية دات لاه  لسالة وقال ة  دلاسة –

 .96  السا ق  المعج، هنداول  الدتن   ل/ د( 3)

 إذا  الز ععا وتل سععة توعع ف  الزوجععة  ععبف قضععى يقععد عدتععدة الز ععا عيععاا عععن تن ععئ التععج ااوعع ل  يععاف يععج القضععائية والت  يقععاد( 2)
ععا السععع ع تحععت ونتفي ععا لجعع    يوجاععا وععاهد  أ كععاف قدووععت وعنععد ال ععاا يععت  يععج تلوععبد قععد الزوجععة واا ععت ةذائععت وخالع 

  312ق  27ط العنقئ  وح معة أة عاا وجم ععة  2/13/1922 جلسة جنائج   قئ الن ا  قميل س ى  وي  ا لستعها
ععا  الز ععا الزوجععة وععع ن ل ععاهد أف تلععزا أ: " ب ععت قضععى كمععا ؛1131   الضعع   وععبو لل  اةععد   اسعع ة  الجع مععة وتل س 

 أ ع عععل 17 جلسعععة جنعععائج   قعععئ  " الجع معععة تلععع س ةالعععة يعععج إلعععاه  ععععؤ تام ال عععا د  ععععئ ل عععاد أف كتالعععة – القضعععائج
 .232   92ق  22ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  1992
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وعلععى هععذا يععنذا تعع ايعد الع قععة النالععة  ععين الجععا ج والمجنععج عليععت وهععج يععج ةالتنععا لا  ععة الزوجيععة 
وععن قععا  ف العق بععاد  327والتو ععت الجع مععة علععى النحعع  العع الد  ععالنم ذ  القععا   ج المععذا ل  ععنل المععادة 

 تيجعة ذلعن تنفيعف العقعاا الم قع، علععى الجعا ج لي ع   الحع س  عدأ  وعن العق بعاد المقعععلة الم ععل  يعنف 
وهج ااوغاا ال اقة الميبدة أو الميقتة يج المعادة ااولعى أو ااوعغاا ال عاقة أو  326  322يج المادتين 

عت ععع هععذه السععجن وععن ةعع ث سععن اد إلععى سعع ، امععا ولد يععج المععادة ااخعععى  وهعع  وععا لعنععج أف الم عععا قععد ا 
 .(1)الجع مة يج عداد الجن  على وا تتعتب على ذلن ون آةال قا   ية وعملية

و نلل ون ال ذلن أف الم عا قد لعتد  العا  ة النالة  ين الجا ج والمجنج عليت يج وععض  يا ت 
يععج للعق بععة الم قعععة علععى الجععا ج  يتععج الجع مععة السععالي اإلوععالة إلياععا أدد هععذه الع قععة التععج لب ععت طع 

إلعى تنفيععف العقععاا الم قع، علععى الجعا ج  ععل وتغييعع ولععي الجع مععة  –الجععا ج والمجنعج عليععت  –الجع معة 
ون جنالة إلى جنحة  وهذا المسن وعن الم ععا اقتضعتت  ععئ اأعت عالاد وناعا اأعت عال المتعلعق  ضععولة 

ووناعا  عال  ، عن عع وعاعاة العدالة  وه  وا تت لب إعماا ااية الظعون التعج عالععد التوعاا الجع معة 
اأستتزاي ال دتد الذل وق،  حيتت الجا ج  تست وعن جععاء وسعلن المجنعج علياعا  مقاليتاعا الز عا وو عاهدتت 
إلاها وتل سة  التوا اا  وهذا يض   عن اأعت ال المتعلعق  عأ عة الم ععا الحتعاا   ايعة ال ععق علعى اةتععاا 

ا إتعذاء  تلعن التعلعة ال عنيعة التعج تع عي اال  عا  الحيعاة عيم ااسعة  ما يياعا وعن إخع   وت عادا تتعبذى ألمع
الزوجيععة  وهعع  وععا تععيةع علععى ونظ وععة الجععيم اأجتماعيععة التععج ج ععل المجتمعع، علععى ت قيعهععا ولععيا تاا علععى 

 الدواا.

ا وعن اأ تقعاداد إلعى  عل هعذه عقوبات مصر   732مةحاات على الماد   : وجت أالب التقاعاء عدتعد 
 اداد وناا وا تتعلق  ال يااة ووناا وا تتعلق  المضم ف ذاتت وذلن اما تلج:المادة, وهذه اأ تق

: من ناحية الصياغة : عاا التقااء على الم عا استعمالت للت  )ياجب يوجتعت( ووعا تعيدل إليعت وعن أوًلا
وعنى  بف المتاجبة للزوجة وه   يقين ع س وعاد ال الا  وون اايضل استعماا لت  )ي جئ  زوجتت( اف 

 المتاجبة للزو  وليس للزوجة , وباذا تتتق اللت  المستندا و، المعنى المعاد.

ااا: امععا وجاععت ا تقععاداد إلععى وضععم ف هععذه المععادة وععن  اةيععة ق ععع اأسععتتادة وععن هععذا العععذل علععى  ثانيا
الزو  دوف ايعه  وه  وعا لعنعج أ عت أ لسع غ لعألا أو ااا أو اأ عن أف لسعتتيد ونعت  وع، أف هعيأء تاماعم 

                                           

 .371  السا ق  المعج،  عقيدة الع  أ   وحمد/ د( 1)
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ععا ععا وأةيا  ععا أكثععع  امععا أ ععت إذا ياجععبد الزوجععة يوجاععا وتل س   الز ععا  يقتلتععت أ  أوععع الزوجععة وثععل يوجاععا تماو 
تستتيد ون هذا العذل يج ظل النل القائم وه  ااوع المنتقد ون التقااء  حس اف أف  ت تتعقة لعيس لاعا وعا 

 .(1)لس ااا و، اتحاد العلة وهج اأستتزاي ال اق، على الجا ج والذل تديعت ألتواا هذه الجع مة

ةالي عا اا عت  327ق عل إلعداله وهعج المعادة  ون و عوا قا  ف العق بعاد 321و جدل  الذاع أف المادة 
وععن قععا  ف العق بععاد  311تعمععم العععذل علععى الععزو  والزوجععة  عععد أف اععاف وق عع ل ا علععى الععزو  يععج المععادة 

 .(3)ااهلج إأ أ ت قد تم العدوا عنت عند إلدال قا  ف العق باد الحالج

ادة الزوجة وااا وااا واأ عن وعن هعذا و بول أف تمتد تد الم عا على هذه المادة  التعدتل لتقع ع استت
العذل إعماأ  للعدالة لت ايع ذاد العلة يض   عن النل على عدا العقاا على الضععا أو الجععح العذل أ 
تن ععب عنععت عاهععة وسععتدلمة  يععذلن أولععى يععج اسععتيتاء وق عع د الم عععا وععن تنفيععف العقععاا يععج هععذه الجع مععة 

 اخت   اا ساا. وعاعاة الجا ب ةمالة طاالة النلق وعدا

                                           

: أ ععت علععى ونعت 321 المععادة يعج يععنل الحجيقععة هعذه إلععى ي عن قععد اإلسعع وج العق بعاد قععا  ف  و ععوا أف  الععذاع الجعدتع( 1)
 لعاقععب  اععا تز ععج ووععن هععج الحععاا يععج يقلتاععا  الز ععا تل سععاا ةععاا أختععت أو أوععت أو ا نتععت أو يوجتععت  م ععاهدة يعع جئ وععن"

 علععى عقععاا وأ أوععاع سععتة علععى تز ععد أ وععدة  ععالح س لعاقععب وسععتدلمة عاهععة الجععا ج يعععل عععن   ععبد يععنذا . ععالح س
 أو  دلععة وح مععة ألععة أوععاا الم ال ععة لجعع ي أ ااةعع اا جميعع، ويععج وسععتدلمة عاهععة عنععت تن ععب أ الععذل الجعععح أو الضعععا
 ".تع  ئ

 .1112  ا 1927 عاا الثالثة  ال  عة الثا ج  الجزء للقا  ف  العاا التال خ يج أ حاث  دول  علج/أ( 3)
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 الفرع الثاني

 السرقة بين األزواج واألصول والفروع

وععن قععا  ف العق بععاد الم عععل علععى وععا تلععج: "أ تجعع ي وحاكمععة وععن تعتوععب سعععقة  213تععنل المععادة 
إ عال ا  زوجة أو يوجتعت أو ألع لت أو يعوععت إأ  نعاء  علعى طلعب المجنعج عليعت وللمجنعج عليعت أف تتنعايا 

يج ألة ةالة اا ت علياا اما لت أف ت قعي تنتيعذ الح عم الناعائج علعى الجعا ج يعج أل وقعت عن دع اه  ذلن 
 ل اء".

 وقد ةدد الم عا   اق ت  يق هذه المادة  حدتن:

: ون  اةية ع قة الجناة  المجنج عليام: إذ استلزوت هذه المادة أف ل  ف الجا ج ون أةعد الحد األول
 الت اد الث ةة التالية:

 يوجة للمجنج عليت. يو  أو -أ

أةععد ألعع ا المجنععج عليععت  واالععل هعع  ااا وااا وااجععداد وإف علعع ا لوععن أ لمتععد   ععاق هععذه  -ا
المعععادة لي عععمل ااعمعععاا وااخععع اا ل عععع حة  عععل المعععادة ا اعععم ليسععع ا وعععن ألععع ا المجنعععج عليعععت  عععالمعنى 

 األ  ةج للولمة.

وإف  زلعع ا  وعليععت ياععذا هعع    ععاق ت  يععق هععذه  أةععد يعععوا المجنععج عليععت  و  ععمل اا نععاء وااةتععاد - 
المادة ون  اةية ااونا  ي  لستتيد أل ومن لم تذاع  نل هذه المادة ون القيد ال الد  اا علعى تحع عن 

 الدع ى الجنائية.

و ثال التساؤا ة ا وا إذا تعدد الجناة يج هذه الجع مة وةاي أةعدهم أو  عضعام علعى هعذه ال عتة يعج 
عليت دوف ال اقين  يال لم عن لاعيأء اأسعتتادة وعن القيعد الع الد  اعذه المعادة أا أ  والععاج  و اجاة المجنج 

عدا ج اي ذلن إذ أف أة اا النقئ وستقعة على أف التنعايا المن ع   علياعا يعج المعادة المعذا لة ذو أةعع 
ا  ااوالععع العائليععة ال تععج لب ععت  ينامععا ون ععج يعع  لمتععد إلععى ايععع الجععا ج الععذل ق ععد  ععت  وذلععن اعتععداد 

 .(1)والتج أ ت جد  ين ال اقين والمجنج عليت

ععا للمجنععج عليعععت  وععن  اةيععة أخعععى يعع  تن  عععق وعنععى هععذه المععادة إذا اععاف المعععاا المسعععوق لععيس خال  

                                           

 .1111   372ق  7ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  9/11/1926 جلسة جنائج   قئ( 1)
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 لاةب الحق يج التنايا  ل لت عيت وعااء.

حعل ال حع  هعذه عق بعاد و 213: ون ةي  الجعائم التعج لجع ي يياعا التنعايا ةعددد المعادة الحد الثاني
الجعائم  السعقة يق  دوف أف تنل على ايعها ون جعائم ااو اا  وعلج العام ون هذه يعنف التقعت والقضعاء 
وجمعين على اوتداد هذه المادة لي عمل أالعب جععائم ااوع اا   عع  أأ ت عتمل علعى وسعاٍط  جسعد المجنعج 

 عليت وثل السعقة  اإلكعاه وايعها.

ب وخيا ة ااوا ة يج   اق النل لمماةلتاا لجع مة السعقة ون ةيع  إ اعا وعلى هذا تدخل جعائم الن 
جعععائم تقعع، علععى المععاا  امععا تنضعع، لاععا جع مععة الح عع ا علععى وععاا  التادتععد المن عع   علياععا يععج المععادة 

 .(3)  وإلى جع مة اإلت ن(1)ون قا  ف العق باد  اما لمتد أةعها إلى جع مة الت دتد 236

ا  213عليت يج هذا النل: تض، المادة  ط يعة القيد المن    ون قا  ف العق باد الم عال إلياعا قيعد 
علعى ةععق النيا عة العاوععة يععج تحع عن الععدع ى الجنائيععة لتتحع ا إلععى و نعة خععل الم عععا المجنعج عليععت إلاه ععا 
ليستعملاا ويق وا تعاه ون ظعون الحاا ووعاعاة اوالع القعبى  ووا لجب أف ل  ف  عين ااقعالا وعن ود 

 .(2)وتعاةم

 1927لسععنة  62عق بععاد وجلعس ال حع  اا عت ق ععل تععدتلاا  القعا  ف  213والجعدتع  العذاع أف المعادة 
 تنل على أ ت: "أ لح م  عق بة وا على ون تعتوب سعقة إ عال ا  زوجت أو يوجتت أو أل لت أو يعوعت".

غتت القدلمععة أدى علععى لوععن هععذا الععنل تعععدا إلععى لععيغتت الحاليععة  عععد وععا ت ععين للم عععا أف الععنل   ععي
ع س وعاد ال الا إلى ي ادة عق ق اا ناء وي ادة التوا ام لجعائم  د ذو ام  وما ةدا  الم عا إلى تععدتل 
عا وعن و ا ع، العقعاا  المادة لت    على ل لتاا الحالية  وال يغة القدلمعة تعنعج أف الم ععا قعد و ع، وا ع 

غتت الحالية يلم تزد على ا  ت قد جعل ااوع  يد المجنج على التواا الجناة لاذه الجع مة  أوا النل   ي
ععععا وعععا تعو عععت يععععج لعععالحام ولعععال  عععععائ تام , وهععع  وسعععلن  ةميعععد وععععن  -وأ وععععن  -علعععيام لقدلو عععت ويق 

                                           

 جلسعة جنعائج   قعئ ؛612   119ق  21ط العنقئ  وح مة أة اا وجم عة  13/2/1991 جلسة جنائج   قئ( 1)
  7/9/1993 جلسعععععة جنعععععائج   قعععععئ ؛296   137ق  32  العععععنقئ  وح معععععة أة عععععاا وجم ععععععة  16/6/1972

 .112   116ق  22ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة

 جنععائج   قععئ ؛1171   312ق  22ط الععنقئ  وح مععة أة ععاا وجم عععة  31/13/1992 جلسععة جنععائج   قععئ( 3)
 .391   29ق  26ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  21/1/1992 جلسة

 .991   319ق  9ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  11/2/1929 جلسة جنائج   قئ( 3)
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 .(1)الم عا

عق باد: ت س، القضاء يج تحدتده للجععائم التعج تن  عق علياعا  عل  213و ةظاد على  ل المادة 
ا للح مة التج ون أجلاا سنت هذه المادة لون أ لنتعى أ اعا عق باد وحل ال 213المادة  يعج  - ح  تلمس 
يج ةاجة إلى تعدتل لجعلاا تت اءا و، ال اق، وتست يج المق  د وناا على أكمل وجت  يمن  اةيعة  –لأتنا 

لجععب الععنل علععى اسععت عاد جعععائم السعععقة التععج تسععت يل إلععى جسععد المجنععج علععيام لعععاةة االسعععقة  ععاإلكعاه 
 ف الجع مة هنا أ وق تتعلق  س وة جسد المجنج عليت.ا

وون  اةية أخعى لجب النل لعاةة على جمي، الجعائم التج ت ملاا هذه المادة وعليت ين نا  قتعح أف 
ت اغ المادة على هذا النح : "أ تج ي وحاكمة ون تعتوعب جع معة وعن جععاا السععقة أو الن عب أو خيا عة 

واإلتععع ن إ ععععال  زوجعععت أو أةعععد ألععع لت أو يعوععععت إأ  نعععاء علعععى طلعععب المجنعععج عليعععت  ااوا عععة والت دتعععد 
وللمجنج عليت أف تتنايا عن دع اه  ذلن يعج ألعة ةالعة اا عت علياعا امعا لعت أف ت قعي تنتيعذ الح عم الناعائج 

 على الجا ج يج أل وقت ل اء.

عاوعج يعج أل وناعا إلعى جسعد المجنعج و  تع  يج الجعائم المذا لة  اذه المادة أأ لست يل السل   اإلج
 (3)عليت أو أف تعتوب ول أ  إلى واا المجنج عليت  بٍل ون الجعائم المن    علياا يج ال عا ين السعادط

 ون الوتاا الثا ج ون هذا القا  ف". (2)والسادط ع ع

                                           

 وإف ااا وععن وعتو ععة الجع مععة كا ععت إذا وععا  ععين لتعععق  الم عععل  اإلسعع وج العق بععاد قععا  ف  و عععوا أف  الععذاع الجععدتع( 1)
 ااولعى الحالعة عيعت عع االع ا  وعاا علعى التععوا وعن أو اايوا  وعن وعتو عة كا عت إذا وعا أو  عزا  وإف ال لعد واا على
ا  علعى  ناء   عيج ي الثا ية الحالة يج أوا وناا  إجعاء ةمة اتناذ أو الجنالة الدع ى  إقاوة  تجيز أ العقاا و ا ، ون وا ع 

 عليعت للمجنعج ااوعع تعع  واايضعل ت علهعا وعا لاعا لعيس  ظع عا يعج تتعقعة وهعذه الجنالعة  الدع ى  لي، عليت المجنج و  ى 
 .الحاأد كاا يج

 لسل تت عليت المجنج لستغل أف المم ن ون إذ .الناط ايعاد الم ظتين ون المعاولة وس ء  اإلكعاه  المتعلقة الجعائم وهج( 3)
 .عناا التنايا أو ق لت الجنائية الدع ى  لي، عدا على إج اله يج أو عليت المجنج  د جع متت اقتعان يج و ت ذه

 للمحعععلاد ال اج ععة  الثقععة اإلخعع ا طع ععق عععن الدولععة هععج أال اععا يععج عليععت المجنععج اف  ععالتزو ع المتعلقععة الجعععائم وهععج (2)
 .العسمية
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 المبحث الثالث

 صفة القرابة كسبب إباحة و كمانع من موانع العقاب

 تمايد وتقسيم:

القععا  ف يععج اععل دولععة  ثقايععة وعععيم المجتمعع، الععذل تنظمععت  ينجععد الم عععا عنععدوا ل ععدل القعع ا ين  تتععبةع
المنتلتععة  ين ععت لبخععذ  عععين اأعت ععال  عععوا   ولعع د القعا ععة  لععذلن. يععنف الم عععا الجنععائج تحععت تععبةيع هععذه 

وذلعععن  ال ععع د قعععد لغيعععع يعععج تقعععدتع العق بعععة اوعععنا  وعينعععين لحملععع ف لعععتاد أو لععع د قعا عععة وعينعععة
 تنفيعععف أو ت عععدتد العق بعععاد المقععععلة لععع عئ الجععععائم  امعععا سععع ق وأف ذاع عععا  واعععذلن إ اةعععة  ععععئ أيععععاا 

 المجعوة واإلعتاء وناا يج ةيٍن آخع.

 وبالتالج؛ ين ت س ن لقسم هذا الم ح  إلى و ل ين  وذلن على النح  التالج:

 الم لب ااوا: لتة القعا ة اس ب إ اةة.

 القعا ة اما ، ون و ا ، العقاا.الم لب الثا ج: لتة 
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 المطلب األول

 صفة القرابة كسبب إباحة

تععن أس اا اإل اةة  ب اا ةاأد ا تتاء العان ال ععج  ناء  على قي د والدة على   اق  ل التجعع م 
  وبعععذلن تعت عععع أسععع اا اإل اةعععة ةعععاأد تتعتعععب علعععى ت ايعهعععا ا تتعععاء الععععان (1)تسعععت عد ونعععت  ععععئ اايععععاا

للجع مععة؛ ووععن ةععم تتعتععب علععى ا تتععاء هععذا العععان ا تتععاء الجع مععة  وذلععن اف يقععداف الجع مععة اةععد  ال ععععج
 .(3)عنالعها تتعتب عليت عدا عياواا ةي  تعد هج والعدا س اء

وأس اا اإل اةة ذاد ط يعة و   عية  ا اا تتعلق  ال اقعة ذاتاا يتعي، عناا لعتة ععدا الم ععوعية  
  ووعا لميعز (2)تت ايع يج ةقت ي  لج ي العج ا عليعت  المسعيولية الجنائيعة أو المد يعةوا تتعتب عليت أف ون 

 .(2)القاعدة الم يحة أ اا دائم ا وا تو ف وستمدة ون قاعدة ايع جنائية

وتععيدل ال ععتة الم ععتعاة أةيا  ععا إلععى تعتيععب ةعععق وعععين ل ععال  أةععد طعيياععا اسععتيتاء  لم ععلحة وقععععلة 
عا وعين عا ين عت تلعزا عليعت أأ لجععا وسعيلة اسعتعماا هعذا الحعق ةتعى وإف اا عت قا    ا وطالما لتب الم عع  ا ةق 

 حسب االل وجعوة  وبالتالج؛ ينف تع ايع هعذه ال عتة الم عتعاة  وتعتي اعا لحعق وععين تجعاه أةعد طعيياعا 
 .(2)تيدل  داهة إلى إ اةة اايعاا التج تعتو اا لاةب هذا الحق ول أ  إلى ةقت المقعل وعع ا

وعن قععا  ف  61و 7اسعاط العذل لم عن األتوعاف عليعت يعج إ اةعة تلععن اايععاا هع  وعا جعاء  المعادتين وا
علعععى أ عععت: "أ تنعععل أة ععاا هعععذا القعععا  ف يععج أل ةعععاا وعععن ااةععع اا  7العق بععاد الم ععععل إذ تعععنل المععادة 

ت:"أ تسععل وعن ذاد القعا  ف علعى أ ع 61 الحق ق ال ن ية المقعلة يج ال عع عة الغععاء" امعا تعنل المعادة 

                                           

  ا1999ععاا الثالثعة  ال  ععة القعاهعة  الععبيعة  الناضعة دال الجنائيعة  اإلجععاءاد قعا  ف  وععح ةسعنج   جيب وحم د/ د( 1)
  122. 

, لل  اععة الاعدى دال ال  ععج  والقعا  ف  اإلسع وج التقت يج العقاا ون المعفية القا   ية ااعذال جاد  السيد ساو / د( 3)
 .21   ا1992 ط عة, القاهعة

 .122   السا ق  المعج، ةسنج   جيب وحم د/ د( 2)

  ا1971عععععاا الثالثععععة  ال  عععععة اإلسعععع ندل ة  المعععععالن  ون ععععبة الجنععععائج  للقععععا  ف  العاوععععة النظع ععععة  انععععاا  لوسععععيس/ د( 2)
 217 . 

 وسع  ا والتاععل التو عت  جع مة   دد تو ف  المنتي العذل ةالة يج ا ت المنتتة ااعذال عن اإل اةة أس اا تنتلي( 2)
 ذلعععن يعععج تعاجععع، ؛جنائي عععا عناعععا لسعععبا أ والتاععععل جععععائم  توععع ف  أ ياايععععاا اإل اةعععة اسععع اا  النسععع ة أوعععا جنائي عععا  عناعععا

 .113  ا 3111 عاا القاهعة   الععبية الناضة دال للعق بة  العاوة النظع ة ال غيع  ال اقج ع د جميل/ د: تت ي   
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 .(1)أة اا قا  ف العق باد على ال يعل التوب  نيلٍة سليمة عم    حق وقعل  مقتضى ال ع عة"

وأستعماا الحق عند ت ايع ال تة الم تعاة ت  يقاد لضعباا التقااء عادة للتدليل على أةع هذا الحق 
تبدتععب المقعععل وعععع ا احععق علععى وحعع  ال ععتة اإلجعاويععة عععن التعععل  وهععذه الت  يقععاد تتمحعع ل ةعع ا ةععق ال

 .(3)تبدتب الزو  يوجتت وتبدتب ال غال

 ويش را ًلى عمال الزوا حق  في ت ديو زوج   الشروا اآلتية:

: تن ععب للععزو  الحععق يععج تبدتععب يوجتععت إذا أتععت  مع ععية لععيس لاععا ةععد نشاا   الحااق فااي ال  ديااو -1
ولج ااوع أو السل اد العاوة  عالمتا ا   ينف ااف لمع ية الزوجة ةد وقعل وعع ا ينف اإلواا أل (2)وقعل

 الحدت   ه  الذل تت لى إقاوة الحد.

ععا أف لسععتنتذ الععزو  اايععة ال سععائل المن عع   علياععا يععج اآللععة  و  ععتع  لن عع ء الحععق يععج التبدتععب ألض 
الوع مة السا ق ذاعها أل أف لع  يوجتت  الق ا الحسن , ينف لم تستجب لت أف تاجعها يج المضاج، يعنف 

 .(2)تجب   ب ةقت يج تبدت االم تس

: و عنعععج أف ةعععق العععزو  يعععج تبدتعععب يوجتعععت و ععععو   عععالتزاا ةعععدود  عععبأ ل ععع ف ال ااازاا حااادود الحاااق -3
ا  .(1)وأف أ تلجب إليت إذا الب على ظن الزو  عدا جدواه  (2)الضعا و عة 

                                           

 وقععععل لحعععق اسعععتعماأ   التععععل وقععع، إذا جع معععة أ: "أ عععت علعععى اإلسععع وج العق بعععاد قعععا  ف  و ععععوا يعععج الم ععععا  عععل كمعععا( 1)
 .المذا ل الم عوا ون 12 المادة يج وذلن  "الحق ةدود التزاا   ع  وذلن القا  ف  أو ال ع عة  مقتضى

 إلععى وعاععا أ  هععا يععا  لق يل ماععا ي ععد  نععت ة ي ععة اوعأتععت عليععت   ععزد اا  ععال  ج ععاء وععن واععاف العبيعع،  ععن سعععد أف لول ( 3)
 ألاده والعذل أوعع ا اللعت وألاد أوعع ا ألد عا: اللعت لسع ا يقعاا السع لة هعذه ينزلعت ونعت لتقعتل: الن عج يقاا يبخ عه  اللت لس ا

 (.372  ال ا   ج  دال ااوا  المجلد التتاسيع  لت ة ال ا   ج علج وحمد. )خيعا اللت

ا تبدت  ا المعأة  تبدتب للزو " : بف لذلن ت  يق ا جقض وقد( 2)  أ أ عت إأ,  وقععل ةعد وعب اا يعج تععد لعم وع عية كعل علعى خفيت 
ا  عب ا لضعباا أف لج ي   22ط العنقئ  وح معة أة عاا وجم ععة  9/1/1992 جلسعة جنائج   قئ  " حق ول  ياة  

 .132   193ق  22ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  33/13/1992 جلسة جنائج   قئ ؛71   9ق

  321   ا1999عععاا ل نععاف   يعععود  الجاوهيععة  الععدال العععاا  القسععم العق بععاد  قععا  ف  القاعع جج  القععادل ع ععد علععج/د (2)
321. 

 يعج ال عععية ااة عاا قعا  ف  وعن 319 المعادة يعج الم عين يوجتعت تبدتعب يعج العزو  ةعق" : بف النقئ وح مة قضت وقد( 2)
ا تبدت  ا المعأة  تبدتب للزو  ت اح" على تنل والتج ال ن ية ااة اا  وأ وقععل  ةعد وعب اا يج تعد لم خ ب كل عن خفيت 

ا  عب ا لضعباا أف أل    لت لج ي  النن عع ظعاهع يعج سعحجتين  اعا يبةعدث يوجتعت العزو   ععا ينذا  حق  ول  ياة  
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عا عحسن نية الزوا -2 لعى اسعتمعال :  بف ل  ف و عثت الحجيقعج لعيس إتع ا يوجتعت وإ معا تبدت اعا ةعل 
الع قة الزوجية عيما  يناما أوا إذا ااف الزو  سعيئ النيعة يعج  ععبت لزوجتعت ين عت أ لسعتتيد وعن هعذا الحعق 

ون قا  ف العق باد الم عل  وهعج التعج تعاقعب علعى الضععا  323 ل لعدو يعلت وجعو ا  مقتضى المادة 
 لى أيعاا التعدل واإلتذاء النفيف.ون ذاد القا  ف وهج التج تعاقب ع 277/9النفيف, واذلن المادة 

أوا تبدتب ال غال يا  ةق وقعل لمن لت سل ة وععية على ال غيع سع اء أكعاف ولي عا عليعت أو ولعي ا 
ععا  (3)أو ولي ععا للععنتس وثععل الجععد وااا والعععم عنععد عععدا وجعع د ااا وااا للتعلععيم وللتبدتععب امععا أ ععت وقعععل ا ألض 

 .(2)عية   ع  اإلذف لت  ذلن ون ال لج أو ال لج على ال غيعللمعلم س اء يج المدلسة أو وعلم الح

و  ععتع  يععج اسععتعماا ةععق تبدتععب ال ععغال ذاد ال عععو  المتعلقععة يععج اسععتعماا ةععق تبدتععب الزوجععة  
 .(2)وأهماا لتة القعا ة وةسن  ية القائم  التبدتب وعدا تجاويه ةدود التبدتب

لعععى أ عععت:"أ جع معععة إذا وقععع، التععععل  حسعععن  يعععة ( وعععن قعععا  ف الجعععزاء العمعععا ج ع22كمعععا   عععت المعععادة )
 .استعماأ لحق أو عياوا   اجب وقعل ن  مقتضى القا  ف 

 :و عد استعماأ للحق

 .تبدتب اآل اء وون يج ة مام لألوأد الق ع يج ةدود وا ه  وقعل وعع ا أو قا    ا –أ 

 

 

                                                                                                                                    

عععا ونعععت وقععع، وعععا أعت عععال كعععان القعععدل ياعععذا ال عععدل يعععج آخعععع وسعععحجا   عةال عععع   مقتضعععى المقععععل ةقعععت ةعععدود ععععن خالج 
 جنعائج   قعئ  332   2172 لقعم  2ح الق اعد  وجم عة  19/13/1922 جلسة جنائج   قئ العقاا؛ ووست ج  ا

 .223   111 لقم  16ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  7/6/1962 جلسة

 .379  السا ق  المعج، عقيدة  الع  أ   وحمد/د( 1)

 .369   ا1999 ط عة   ع  دال  دوف  ااوا  الوتاا العاا  القسم العق باد  قا  ف  ال اذلج  اللت ع د يت ح/ د( 3)

 لع عع علياعا وا ععب هم سعنين لسع ،  ال ع ة ل يا وم وعوا:" اللت لس ا ق ا ون ال ععج سنده ال غال تبدتب و جد( 2)
 .تنع جت س ق الحدت   "المضاج، يج  ينام ويعق ا سنين

  ا1993 عاا والت ي ،  والن ع لل  ، الجاوهية الثقاية دال العاوة  النظع اد العق باد  قا  ف  وعح  جعل أ  ل لسع/ د( 2)
ا الم ععاح التبدتععب :" ععبف جقضعع وقععد ؛262   عنععت تن ععب وأ أةععع ا تتععع  أ الععذل الضعععا تتعععدى أف لجعع ي أ لل الععد وعععع 

 .327   37ق  22ط النقئ  وح مة أة اا وجم عة  11/3/1993 جلسة جنائج   قئ وعض 
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 المطلب الثانى

 صفة القرابة كمانع من موانع العقاب

تاععدن قععا  ف العق بععاد إلععى ةمالععة المجتمعع، علععى  حعع  لضععمن ومالسععة المعع اطنين لحقعع قام وةع ععاتام 
  ع قة سلمية  ووسيلتت يج ذلن هج إةداث الت ايف  ين الم لحة العاوة والنالة ون خ ا تحدتد   اق 

جا ب التقت الجنائج   الت  ظع ة العقاا اهتماو ا ا يع ا ون –التجع م والعقاا     ح تاا  ويج هذا ال دد 
يععج جميعع، الع عع ل لأ ععة وععن النظععاا يععج الحتععاا علععى ااوععن العععاا وعععدا تت ععج ااعمععاا اإلجعاويععة داخععل 
المجتم،؛ ولاذا تحتل  ظع ة العقاا و ا ة وساو ة لنظع ة الجع مة يج إطال القسم الععاا لقعا  ف العق بعاد  

ة ومعا تت لعب إ عزاا العقعاا علعى الجعا ج أقتعايعت يالعقاا ه  لد التعل ال  يععج علعى التوعاا جع معة وعينع
تععنل قععا  ف العق بععاد علععى عععدا  –إف تعع ايعد  -هععذه الجع مععة. ولوععن يععج ةععاأد وعينععة واسعع اا وعينععة 

 .(1)«موانع العقاب» خااا ت عي، العق بة على ون التوب الجع مة وه  وا لععن 

وجم ععة وعن  » بف ااعذال المعفية ع الة عن:وقد جاء  الم س عة الجدتدة للقا  ف الجنائج يج يع سا 
ااس اا القا   ية التج لمن  الجا ج  م ج اا   ا ون التسعاو  أو العتع  ل لعق عليعت اإلعتعاء  ةيع  تتعتعب 
علععى تعع ايع أل سعع ب وناععا وجعع ا اسععت عاد ت  يععق العق بععة االععلية واععل عق بععة ت هيععة أو توميليععة  مععا يععج 

( وعن قعا  ف 23لا ال طنية والمد يعة والعائليعة المن ع   علياعا يعج المعادة )ذلن الحعواف ون الحق ق والمزا
العق باد  وذلن وا عدا الح م  تحدتد اإلقاوة الذل لج ي الن ق  ت يج و اجاة الجا ج لام إعتاءه  حسب 

 .(3)«ااة اا

أو وععععا تسععععمى  م ا عععع، العقععععاا عنععععد التقععععت  Excuses absolutoiresوتععععععن ااعععععذال المعفيععععة 
علعى الععام وعن  قعاء الجع معة exemption de peineأسع اا لإلعتعاء وعن العقعاا  » ب اعا: (2)م ععل ال

 .«وااية وعو  المس  لية عناا وت ايعة

 م ا ع، العقعاا ا اعا تحع ا دوف الح عم  العق بعة  Excuses absolutoiresوتسمى ااععذال المعفيعة 

                                           

 كليععة – داتعع لاه  لسععالة  " وقال ععة دلاسععة" العقععاا وععن اإلعتععاء ةععاأد السعععيد  لععال  خالععد  ععالل / د: المعنععى ذلععن يععج( 1)
 .12   ا 3112/ هعع1222 ومس عين جاوعة – الحق ق 

(2) Robert Vouin,"Droit pénal spécial", t. I, 2ème éd., coll. Précis Dalloz: Paris, 1968, P.187.  

 ط عععة القععاهعة  -الععبيععة الناضععة دال العععاا  القسععم -العق بععاد لقععا  ف  العاوععة ااة ععاا وعععح خ عع ة  أ عع  وعع قج أةمععد/ د( 2)
 . 917  السا ق  المعج، ةسنج   جيب وحم د/ د -736  ا3112 عاا
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. يقععد لقتضععج ةسععن السياسععة (1)لية عناععا وتعع يعةعلععى العععام وععن  قععاء ألاععاف الجع مععة اايععة ووعععو  المسعع   
العقا يععة أةيا  ععا أف تععنل الم عععا علععى إعتععاء  عععئ ااوععنا  وععن العقععاا الععذل لقضععى القععا  ف  ت عيعععت 
عليام ألتوا ام جع مة إذا هم ت عي ا ت عي ا لعت عه الم عا وحقق ا للمنتعة اجتماعيعة. عي ع ف هعذا اإلعتعاء 

 .(3)ن الذل تع ده ال الاةايز ا لام على سل   المسل

و  ة  أف القا  ف هع  وعن لحعدد ااععذال المعفيعة يع  إعتعاء وعن العق بعة إأ يعج ااةع اا التعج لعيناعا 
القا  ف  وهج وقعلة على س يل اأستثناء  وون ةم ي  عياط علياا  لذلن قضعت وح معة العنقئ الم عع ة 

علقااة بارعفااام تفساار علااى ىااييل الحصاار فااة ًل إعفااام ماان العقوبااة ب،ياار ناا ا والنصااو  الم » ب ععت: 
.ا وعلى ذلك ًل  جوز للقاضي أ   عفي مان العقوباة إًل إذا … صح ال وىع في تفسيرها بطريق القياس

انطبقت شروا ارعفام في الن  ال شريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاا تاماا ىوام من ناحية كنهها أو 
 .(2) «الشار  من تقرير ارعفامظروفها أو الحكمة ال ي تغياها 

يمن اعت عالاد السياسعة الجنائيعة أف تجععل و علحة المجتمع، يعج ععدا ت عيع، العقعاا يعج ةعاأد وعينعة 
لاجحة على و لحتت يج ت عيعت. عيقعل  نعاء  علعى ذلعن إعتعاء  ععئ ااوعنا  وعن العقعاا جل  عا للمنتععة 

. امعا أف ععدا ت عيع، العقعاا  سع ب (2)ن عا  اإلجعاوعجااهم اجتماعي ا  والتج تتمثل يج عدا التمادل يعج ال
هذا الن ا ون ااعذال إ ما تعج، إلى اعت الاد  تهيعة تعاهعا الم ععا لاجحعة  حيع  تسعق  أواواعا اأعت عالاد 
ااخعى التعج ت ععل ت عيع، العقعاا  ويعج هعذا السعياق؛ ين عت لم عن لد هعذه اأعت عالاد وتلني عاا إلعى لع ل 

 ج:ألب، على النح  التال

 ال  لة ااولى: إل ح الجا ج الضعل الناتا عن جع متت.

 ال  لة الثا ية: اإل  غ عن الجع مة والمساهمين يياا أو وساهمة الجا ج يج تسايل الج ئ عليام.
                                           

 دال للجع معععة  العاوعععة الم عععاد  –ااوا الوتعععاا –" الععععاا القسعععم" الم ععععل  العق بعععاد قعععا  ف  وععععح لبيععع،  وحمعععد ةسعععن/د( 1)
 .611  611  ا 1996 ااولى  ال  عة القاهعة  – الععبية الناضة

- Roger Merle & André vêtu, "Traité de droit criminel- Droit pénal générale", Tome I., 
7e édition, Cujas,Paris, 2000 ,No. 393. P.496. 

  622  ا 3112 القعععاهعة  -الععبيعععة الناضعععة دال العق بعععاد  لقعععا  ف  العاوعععة الق اععععد وععععح واعععدل  الععععءون ع عععد/ د( 3)
622. 

 .1217    362 ق  31 ط النقئ  أة اا وجم عة  1969   يم ع 17 جلسة جنائج   قئ( 2)

 .611  السا ق  المعج، لبي،  وحمد ةسن/ د( 2)
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 ال  لة الثالثة: ت جي، الجناة على عدا اأستمعال يج الم عوا اإلجعاوج وعدا المضج عيت.

 ل د القعا ة أو الم اهعة. ال  لة العا عة: المحايظة على

وقععد تععبتج ال ععتة علععى هي ععة وععا ، وععن و ا عع، العقععاا  وذلععن يععج  عععئ الجعععائم المحععددة علععى سعع يل 
الح ع يج قا  ف العق باد الم عل  وذلن وثل جع مة إختاء الاالبين  أو تقدلم وعل وعاد وضعللة وعنام  

اادة  والعق بععة المقعععلة علياععا يععج المععادة   واععذلن جع مععة اأوتنععاا عععن أداء ال عع122  122يععج المععادتين 
ون قا  ف اإلجععاءاد الجنائيعة  واعذلن جع معة ععدا اإل ع غ ععن الجععائم المضععة  عبون الدولعة  وذلعن  396

 ون قا  ف العق باد الم عل. 99  92يج المادتين 

عائم الماسععة وععن قعا  ف الجععزاء العمععا ج علعى أ ععت:"لعتى وعن العق بععاد المقععلة للجعع 92يقعد   ععت المعادة 
 . بون الدولة ال ون  ادل  ن  غ السل اد العاوة ق ل ال دء يج تنتيذ الجع مة

و ج ي اإلعتاء ون العق بة إذا ة ل اإل  غ  عد تنتيذ الجع مة  أو يعج أةنعاء اتنعاذ إجععاءاد التحقيعق 
ج جع مة أخععى إذا ااف ون وبف ذلن المساهمة يج الج ئ على وعتو ج الجع مة اآلخع ن  أو على وعتو 

 .وماةلة لاا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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لععتة القعا ععة  ععين الجععا ج  »وه ععذا ولععلت  حمععد اللععت وت عيقععت إلععى  االععة هععذه الدلاسععة المت ا عععة ةعع ا
  و نتم  حثنا هذا  مجم عة وعن الت لعياد والمقتعةعاد  وأهعم «والمجنج عليت وأةعها على التجع م والعقاا

 -ت للت إلياا الدلاسة  وذلن على النح  التالج: التجالنتائا 

 أواًل: نتائج البحث

 -توصل إليها البحثا وذلك على النحو ال الي: ال ي مكننا أ  نوجز فيما يلي أهم الن ائج 

أف ال تة قد تو ف  اتجة عن واادة علمية أو وظيفية أو و لد أو قعا ة ياج عنالعع قا   يعة أو  (4
النم ذ  القا   ج للجع مة وهج إوا أف تت قي علياعا عيعاا الجع معة وتوع ف ط يهية تدخل يج تو  ن 

 لان ا يياا أو تو ف ظعي ا لغيع ون ال لي القا   ج لاا أو لغيع ون العق بة يق ".

إف الن    العقا ية التج أوع ا إلياا يج ال ح  هج      عقا ية وقيدة   تاد ايع جنائية  (9
مة يج ق ا ين ايع قعا  ف العق بعاد  ياعج  حعد ذاتاعا أوعع و ععوا, قد تو ف ط يهية أو قا   ية ونظ

و عت ععع  اععا قععا  ف العق بععاد  و ضععتج علياععا الحمالععة الجنائيععة و عتععب علياععا آةععال ا قا   يععة لو  اععا 
 تدخل يج تو  ن النم ذ  القا   ج للجع مة.

ععا ال (5 ا أو ونتت  تععج توع ف داخلععة يععج تتضع  لنععا أف لعتة التاعععل النععا    لعتاا لان ععا وظعي ععا و عدد 
التو  ن القا   ج لنم ذ  الجع مة ل تع  يياا أف ل  ف لاةب ال عتة هع  المنتعذ المعادل للجع معة 
ا وعن و  سعاد السععل   اإلجعاوعج الم لع ن يعج هععذا النمع ذ   أل تلعن التعج تت قععي  المعت ععة جعزء 

 علياا الوياف المادل و تبلي  اا ال جت النالجج للجع مة ذاتاا.

ال تة ياج إوعا أف توع ف و  عحة يعج التقعت الجنعائج   ع ل و سع، ععن تحدتعدها يعج  عيما لنل (1
التعا الذل تنظماا  وإوا عند ت ايعها يج النل القا   ج وايع و  حة يج القعا  ف الجنعائج تحعاا 

 يج تحدتد وتا واا إلى التعوا ااخعى للقا  ف إذ تت لى تحدتد المق  د وناا يج وجالت النا .

 عئ الت ع عاد الجنائية اعت عد ال عوا يج جع معة قتعل االع ا جع معة تاوعة علعىأةظنا أف   (3
اعت عععال أف الجعععا ج ألاد النتيجعععة ولوناعععا لعععم تحقعععق وهعععج إيهعععاق الععععوح, وإ معععا وععععا يياعععا  يماداوعععت 
الن  لة اإلجعاوية قد ظاعد إلى العالم النالجج وع عد ععن النيعة الواونعة يعج  تعس الجعا ج تجعاه 

 الجع مة تاوة. االل اعت عد



- 47 - 

 

 :ثانيًا التوصيات

ا من ال وصيات والمق رحات اآلتية:  وبعد هذا العرض المبسط الم واضع حر  خنا أ  نس عرض بعضا

 قتعععح أف لضععان ظعععن و ععدد عععاا يععج قععا  ف العق بععاد الم عععل وضععم  ت ت ععدتد العقععاا علععى  (4
تععزداد جسععاوتاا أو الضعععل الجعععائم التععج تعتوععب علععى المجنععج علععيام إذا اععاف لسععال التوا اععا أو 

المتعتععب علياععا  تععبةيع ةالععة المجنععج عليععت ال ععحية والعقليععة والنتسععية  امععا هعع  الحععاا يععج قععا  ف 
 العق باد التع سج يج عدتد ون الجعائم ال الدة عيت.

 النس ة للجعائم التج تقع،  عين االع ا والتععوا واايوا   قتععح العنل لععاةة علعى اعت عال جععائم  (9
ت ن والح  ا على الماا  التادتد والن ب التج تقع،  عين االع ا والتععوا واايوا  الت دتد واإل

ون جعائم ال   ى  والتج تت قعي تحع  اعا علعى وع  ى المجنعج عليعت وذلعن أسع ة  جع معة السععقة  
وعع،  عععولة الععنل علععى اسععت عاد جعععائم السعععقة التععج تسععت يل إلععى جسععد المجنععج عليععت االسعععقة 

وعن قعا  ف العق بعاد الم ععل  213ال   ى  وبالتالج  قتعح تعدتل  ل المادة   اإلكعاه ون جعائم
ًل تجوز محاكمة من يرتكو جريمة من جرائم السرقة أو النصو أو لت    على النح  التعالج: "

خيانة األمانة أو ال يديد أو ارتةد أو الحصول على مال بال هديد وال ي ترتكو أضاراراا خزوجا  
فروعاا  إًل خنااام علااى طلااو المجنااي علياا ا وللمجنااي علياا  أ  ي نااازل عاان  أو أحااد أصااول  أو

دعواه في أ ة حالة كانت عليها الدعوى , كما ل  أ  يوقف تنفياذ الحكام النهاائي علاى الجااني 
 في أ  وقت  شام".

 و  تع  يج الجعائم المذا لة  اذه المادة أأ لست يل السل   اإلجعاوج يعج أٍل وناعا إلعى جسعد المجنعج
عليععت  أو تعتوععب ولعع أ  إلععى والععت  ععبٍل وععن الجعععائم المن عع   علياععا يععج ال ععا ين السععادط والسععادط 

 ع ع ون الوتاا الثا ج ون هذا القا  ف".
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 .(1)قائمة المراجع
: المراجع العربية:  أوًلا

 .ا1967 ل ناف  - يعود والت ي ،  للن ع ال ععية ال عاة الجنائية  القاعدة ال يتج  التتاح ع د/د -4

 .ا1992 عاا القاهعة  الععبية  الناضة دال واأعت ال  الععض جعائم ال غيع  ال اقج ع د جميل/ د -9

 -الو  ععت جاوعععة النععا   القسععم الوعع  تج  الجععزاء قعا  ف  وعععح يععج ال سععي  سععالم    ععع الماععيمن ع عد/د -5
 .ا1993 عاا الثا ية  ال  عة الو  ت 

 علععى اأعتععداء جعععائم الثععا ج  الوتععاا العق بععاد  لقععا  ف  النالععة ااة ععاا وعععح هنععداول  الععدتن  عع ل/ د -1
 .ا1993 عاا القاهعة  الععبية  الناضة دال وااو اا  ااونا 

 القعععاهعة  الععبعععج  التوعععع دال اإلجعاويعععة  الظعععاهعة يعععج ودوله عليعععت المجنعععج عقيعععدة  العععع  أ ععع  وحمعععد/د -3
 .ا1999 عاا ااولى  ال  عة

 القعاهعة  جاوععة داتع لاه  لسعالة وقال عة  دلاسة – الجع مة يج االلية المساهمة الستال  ع د ي ي ة/ د -9
 .ا1967

 ال  ععة اإلسع ندل ة  -المععالن ون عبة العق بعاد  قعا  ف  يعج المعلعتاول  المعلعتاول  لادق ةسن/ د -1
 .ا3111 عاا الثالثة 

 كليععة داتعع لاه  لسععالة وقال ععة  دلاسععة – الز ععا لجع مععة العاوععة النظع ععة ال  عععاول  عمععع ال هععاا ع ععد/ د -8
 .ا1999 عاا ومس  عين جاوعة -الحق ق 

 .ا1927 عاا الثالثة  ال  عة الثا ج  الجزء للقا  ف  العاا التال خ يج أ حاث  دول  علج/أ -2

 ال  عععة القععاهعة  الععبيععة  الناضععة دال الجنائيععة  اإلجعععاءاد قععا  ف  وعععح ةسععنج   جيععب وحمعع د/ د -41
 .ا1999عاا الثالثة 

 ال  ععج  والقعا  ف  اإلسع وج التقعت يعج العقعاا وعن المعفيعة القا   يعة ااععذال جعاد  السعيد ساو / د -44
 .ا1992 ط عة, القاهعة, لل  اعة الادى دال

                                           

 .اا جدل التعتيب ةسب وعت ة (1)
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 الثالثععة  ال  عععة اإلسعع ندل ة  المعععالن  ون ععبة الجنععائج  للقععا  ف  العاوععة النظع ععة  انععاا  لوسععيس/ د -49
 .ا1971عاا

 ا 3111 ععاا القعاهعة  الععبيعة  الناضة دال للعق بة  العاوة النظع ة ال غيع  ال اقج ع د جميل/ د -45
 113. 

 ل نععععاف   يعععععود  الجاوهيععععة  الععععدال العععععاا  القسععععم العق بععععاد  قععععا  ف  القاعععع جج  القععععادل ع ععععد علععععج/د -41
 .ا1999عاا

 ط ععععة   عععع  دال  عععدوف  ااوا  الوتعععاا الععععاا  القسعععم العق بعععاد  قعععا  ف  ال عععاذلج  اللعععت ع عععد يتععع ح/ د -43
 .ا1999

 والن ععع لل  عع، الجاوهيععة الثقايععة دال العاوععة  النظع ععاد العق بععاد  قععا  ف  وعععح علععج  أ عع ل لسععع/ د -49
 .ا1993 عاا والت ي ، 

 كليعة – داتع لاه  لسعالة  " وقال عة دلاسعة" العقعاا وعن اإلعتعاء ةعاأد السععيد  لعال  خالد  الل / د -41
 .ا3112/ هعع1222 ومس عين جاوعة – الحق ق 

 العاوعة الم عاد  –ااوا الوتعاا –" الععاا القسعم" الم ععل  العق بعاد قا  ف  وعح لبي،  وحمد ةسن/د -48
 .ا1996 ااولى  ال  عة القاهعة  – الععبية الناضة دال للجع مة 

 القععععاهعة  -الععبيععععة الناضععععة دال العق بععععاد  لقععععا  ف  العاوععععة الق اعععععد وعععععح واععععدل  العععععءون ع ععععد/ د -42
 .ا3112
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