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 االهداء...
 إنى أبً ... 

 بٍه شٍئبً جدٌداً...وً حٍىمب حكخُ وبدِ  :ٌقىل نً طبنمب كبنَ نانذي 

 ... م مكزمتٍ ىطىبً نكُ مىئالً و مَ  انى مه وجدحهُ 

 مأخذهب.... بعدد انسىٍه انخً أخذث مىكَ  إنٍكَ 

 ٌب أمً ... إنٍكِ  

 م وىانِك ....أن أُقبّ  ً  حقبً عهَ  فقد كبنَ  

 ...بشكزي إحسبوكِ و أن أكبفئ 

 بهب ... حٍبة أسخظمُ  , و صىحكِ ظٌم ال أرجى سوانهُ  فإوكِ 

 ...,-سىبن و شٍمبء – أخىاوً ,مب أٌهب انزاحالن بصمجإنٍكُ  

مب بحجم خزٌف ...إنٍكُ  أٌبمً انخً كبوج مشهزة ببنزبٍع إنى ىلَ غٍببكمب حّ 

 مب...شىقً إنٍكُ 

 بد...إنى األنُكمب مفخىحت  ٌب َمْه أبىاة أشخٍبقًمب إنٍكُ 

 ن ...مب أٌهب انزاحالانٍكُ 

  جهدي .... ثمزة إنٍكم ....أهدي
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 شكروعرفان
 

شرؼ لمذاكريف كشكره فكز لمشاكريف كحمده عز لمحامديف كطاعتو ىك الحمد  الذم ذكره   
 .ؿ بيتو الطيبيف الطاىريف آالتسميـ عمى محمد ك  كأفضؿالصبلة  كأتـنجاة لممطيعيف 

يسعني  الك أسطر االفكار االخيرة فييا، افرغ مف كتابة األسطر األخيرة مف ىذه الرسالة  كأنا
 إلى، ربي الذم انعـ عميَّ ككفقني في الكصكؿ شكر اكالن لو المف يجب  إلىبشكرم  أتقدـ أف إال

 .ما أنا فيو اآلف
 تيأستاذ إلىشكرم كتقديرم الفائقيف  متنافبإ أسجؿ أفكما يطيب لي في مقاـ الشكر     

ك صادؽ ك مف جيد متكاصؿ  وي تلما بذل (الءمحمدصاحبةآالمساعدالدكتوراألستاذ) ةالفاضم
حتى انتيائي مف  عمى رسالتي اإلشراؼبقبكؿ  تكعناية دائمة كتشجيع منذ اف تفضممخمص 

في تكجيو  لبالغاألثر ا كمقترحاتيا اكآراءى المبلحظاتي تفقد كان سطر مف سطكرىا،كتابة آخر 
خراجياىذه الرسالة   .التي تبدك عمييابصكرتيا الراىنة  كا 

الشكر كالتقدير كالعرفاف  آياتكاجب الشكر كالعرفاف يكجباف عميَّ التقدـ بأسمى  إفكما     
جبار)ألساتذتي في كمية القانكف جامعة القادسية ممثمة بعمادة الكمية  نظام الدكتور االستاذ

( معاكف العميد لمشؤكف ا.د.احمدحمداهللاحمد)كما أشكر استاذم الفاضؿ ، (طالبالموسوي
ا.د.)لمسيد رئيس فرع القانكف العاـ بخالص الشكر كالعرفاف  أتكجوكما  العميا، الدراساتالعممية ك 

 ، كما أشكر اساتذتي في السنة التحضيرية عمى الجيكد المبذكلة . (عديجابرهادي
اف اتكجو بجزيؿ الشكر لؤلخ كالزميؿ طالب الدكتكراه  العرفاف بالجميؿ اإل يسعني مف باب كال    

م.االستاذ  ( جبر( حمزة مف مساعدة مستمرة في انجاز ىذا البحث  فجزاه ا لما قدموي عمي
ناصر(عني خير الجزاء، كأشكر اخي كزميؿ الدراسة  الحسين عبد عمي لما بذلوي مف جيد  )

 متكاصؿ.
محكمة استئناؼ القادسية االتحادية، كقسـ األسرة كالطفؿ  مكظفيقضاة ك السادة شكر كما ا    

ككمية الحقكؽ جامعة  ،القادسيةمكتبة كمية القانكف جامعة  في مديرية شرطة الديكانية، كمكظفي
 .ككمية القانكف جامعة بابؿكمية القانكف جامعة كرببلء، ك  كمية القانكف جامعة بغداد،ك  تكريت ،

الباحثة                                                                                   
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 امللخص

القاعدة كمف ىنا فقد كصفت  ،إف حماية االنساف ىك غاية القانكف كالمسكغ كراء اصداره    
تعد الحماية الجزائية مف أىـ صكر ىذه الحماية ككنيا اذ القانكنية بأنيا قاعدة اجتماعية، 

تتسـ بصفة النجاعة، كلككف االنساف ينشأ في أسرة فقد استكجب االمر حماية االسرة جزائيان 
حماية التماسؾ بيف افرادىا بكصفيا كيانان مؤسسان كذلؾ مف خبلؿ بما يضمف حماية كيانيا 

بحماية االسرة في اخبلقيا كعفاؼ افرادىا  ممجتمع، كىذه الحماية متنكعة بعضيا يتعمؽل
حقيا في عمى ، كبعضيا يتجو لحمايتيا مف االعتداء كمكاقعة المحاـر كمكاجية جرائـ الزنا

، كىذا فيما بينيـ  مف االيذاء كاالعتداءحماية سبلمة افرادىا ذلؾ ىك مف كؿ النفقة، كاالىـ 
زائيان ككنو يأتي مف الدكر الذم تضطمع حماية الكياف االسرم جالى ما يفسر تكجو المشرعيف 

بو االسرة في اقامة العبلقات كالركابط االجتماعية السميمة سكاء أكاف داخؿ األسرة نفسيا اـ 
 . الذم تتكاجد فيو االسرةالمجاؿ بكصفو في داخؿ المجتمع 

ئية في الحماية الجزا الدكؿ محؿ الدراسة المقارنة تشريعات إف المنيج الذم اتبعتو     
في قانكف  عالجات الكاردة في النصكص العامةلمكياف االسرم يتكزع بطبيعتو الى الم

الكاردة في  ككذلؾ النصكص ة العامة لنصكص التجريـ كالعقاب،العقكبات بكصفو الشريع
يعية ليذا المكضكع يأتي مف التشريعات الجزائية الخاصة، كىذا التنكع في المعالجة التشر 

نحك منيج خاص متأثر بالطابع االجتماعي كالديني الذم يعتنقو كاضع النص العقابي  سيرال
 اك المكمؼ بتطبيقو مف االفراد .

ذلؾ كفؽ ك اف طبيعة ىذا المكضكع استدعت الخكض فيو كفؽ المنيج التحميمي المقارف   
االكؿ خصص لبياف ماىية الحماية الجزائية لمكياف الفصؿ ، تككنت مف فصميفخطة 

بعض تطبيقات الجرائـ الماسة بالكياف لبياف االسرم، أما الفصؿ الثاني فقد تـ تكريسو 
 ك المقترحات .االستنتاجات بعرض أىـ تنتيي الدراسة االسرم ثـ 
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المقدمة
اوال :_التعريؼبموضوعالدراسة

تيعد األسرة مف أىـ المكضكعات التي عينيت التشريعات السماكية منيا كالكضعية بتنظيميا     
ىذا التكجو ال يحتاج ذم البد أف يضطمع بًو أم مشرع، ك بكصفيا نكاة المجتمع كأساس التنظيـ ال
التزامان مف الدكلة بالقياـ في ذاتو، لكف مع ذلؾ ك  ك مفترضالى نص يقرره اك قانكف يؤكده بؿ ى

تتجو الى تنظيميا مف حيث التككيف كصد بكاجبيا التقميدم في تنظيـ العبلقات االجتماعية 
نراه في التشريعات قديمان كحديثان عمى حد سكاء، ككنتيجة  ىك تكجواالعتداءات التي تقع عمييا، ك 

طبيعية لذلؾ فقد تنكعت ىذه المعالجات التشريعية بيف النصكص العامة الكاردة في قانكف 
األسرة  العقكبات أك النصكص الجزائية الكاردة في التشريعات الخاصة التي اىتمت بجانب تككيف 

 .لخاصة االخرلى التشريعات الجزائية اكصكالن ال ليا حؿ المشاكؿ الماليةك 

يا الذم ينصرؼ الى التماسؾ بيف أعضائكالشؾ بأف حماية االسرة جزائيان ىك حماية لكيانيا     
كحمايتو مرتبطة بنجاعة النص التشريعي، كىذا يعني بأف بكصفيا كيانان عضكيان مف المجتمع 

مف الدكر  كياف االسرم جزائيان يأتيية الالمشرع الى االضطبلع بميمة حما السبب الذم يدعك
الذم تضطمع بو االسرة في اقامة العبلقات كالركابط االجتماعية السميمة سكاء أكاف داخؿ األسرة 
نفسيا اـ في داخؿ المجتمع، كىذا المنيج في الحماية تكزع فيو المشرع بيف النصكص العامة 

ك ىي التشريعات الجزائية الخاصة، ك فالكاردة في قانكف العقكبات كالنصكص الخاصة الكاردة 
بي اك المكمؼ بتطبيقو مف كاضع النص العقامنيج متأثر بالعادات كالتقاليد كالكازع الديني ل

 .االفراد

المقارنة لمتدخؿ  محؿ الدراسة المنيج الذم دفع المشرع العراقي كالتشريعات اف ىذا       
 خطكرتياكثرة الجرائـ كشدة  راجع الى سرم ىكالتشريعي في تنظيـ الحماية الجزائية لمكياف اال

 الجسدم االيذاء كجريمة شكمت ارقامان مرتفعة في بعض حاالتيا كجريمة زنا الزكجية لمحد الذم
ة لمكياف االسرم ليا ما يبررىا كما استمـز الحماية الجزائي لمقكؿ افيقكدنا  بيف افراد االسرة، كىذا

 .كضع نصكص خاصة ألجميا
أهميةالدراسةثانيا:_

ب أىمية بالغة عمى الصعيديف النظرم الحماية الجزائية لمكياف االسرم يكتس اف مكضكع      
 كالعممي.

تسيـ في الكقكؼ عمى آخر التشريعات الصادرة اف دراسة ىذا المكضكع فمف الناحية النظرية     
كرة حماية الكياف االسرم ف مان معية كصكالن الى المنيج االكثر تبلؤ الفقي اآلراءكاستعراض  فيو
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جزائيان، مما يضيؼ مادة لممكتبة القانكنية تتسـ بالشمكلية لتجمع متعمقات الدراسات السابقة التي 
تناكلت جكانب معينة مف الحماية كالعرض اك العنؼ اك الجانب المالي، ككف الدراسة لـ تركز 

 لسبؿ تمؾ الحماية.شاممة عمى جانب معيف بؿ جاءت بنظرة 

الحديثة ذات العبلقة  القضائية اما الناحية العممية فتتمثؿ باستعراض كتحميؿ المبادئ    
اكتشاؼ ما يمكف الكقكؼ عميو مف اسياـ القضاء في حماية الكياف االسرم عف بالمكضكع ك 

مشرع كمقارنتيا بالفقو الجنائي، ككف جمع طريؽ تفعيؿ النصكص التي كضعت مف قبؿ ال
يكتمؿ بغير بياف مكقؼ القضاء كالكيفية التي تعامؿ بيا مع النصكص في متعمقات المكضكع ال 

 .التشريعات محؿ الدراسة المقارنة مما ييظير لنا مدل نجاعة تمؾ الحماية
ثالثا :_إشكاليةالدراسة

متعددة نبينيا  يثير إشكاليات ف االسرم بتشعبوً اف مكضكعان كمكضكع الحماية الجزائية لمكيا
االتي:عمى النحك 

ء بأنو ال يمتمؾ سياسة تنبى التي اكردىا فإنيا لعقابيةبحسب النصكص ااف المشرع العراقي ك -ُ
ضكع جنائية كاضحة كمحددة كىذا ما يمكف الكقكؼي عميو في التشريعات التي تطرقت ليذا المك 

 مكضكع ذاتو كالنصكص التي تطرقت لمكاقعةالنص الخاص في الالتي تكزعت بيف النص العاـ ك 
 كىذا ما يتعارض مع كحدة النص الجزائي كتماسكو. اك االمتناع عف اداء النفقة المحاـر

بيف الكاقع المراد تطبيؽ النص فيو كبيف النص ذاتو كىي فجكة ساعدت عكامؿ فارؽ كجكد -ِ
مع تكسع مستكل االجراـ  االيذاء التي لـ تعد تنسجـ نصكص جريمةمتعددة عمى ابرازىا، منيا 

لجرح، كما اف النصكص التي عالجت الجرائـ داخؿ األسرة كتزايد حاالت العنؼ كالضرب كا
التي يديف سبلمية التي التـز بيا الدستكر ك مخالفة لمقتضيات الشريعة االجاءت خبلؽ الماسة باأل
 .اد الممزميف بتطبيؽ النص العقابيبيا االفر 

كيجدت في ظؿ النص العقابي في عناصر الماسة بالكياف االسرم االفعاؿ بعض تجريـ اف -ّ
كضع النص العقابي الخاص  المشرع عند ىاكمتطمبات ال تتفؽ مع المصمحة المحمية التي أراد

يان كىك الزنا في منزؿ عنصران مكان التي اشترط فييا المشرع -ذكرال -بيا كجريمة زنا الزكج 
 ىك اتجاه محؿ نظر.الزكجية ك 

مشاكؿ أخرل تتعمؽ بصياغة النصكص العقابية تمؾ معيا ىذه االشكاليات التي اكردناىا إف   
 .دراسةيا فصكؿ كمباحث الاضيا كعبلجيا مفصبلن في ثنالتي سنقكـ بعر 
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رابعا :_نطاؽالدراسة

لمجانب  سينصرؼ -دراسة مقارنة–مكضكع الحماية الجزائية لمكياف االسرم  دراسة فإ    
مكضكع الحماية الجزائية لمكياف  ، ككف االجراءات الجزائية في الجرائـالمكضكعي دكف االجرائي

االسرم ال تختمؼ في الغالب عف االجراءات المتبعة في مختمؼ الجرائـ لتبلفي الخكض في 
ثارىا آل ز الجرائـ كاكثرىا خطكرة تبعان ابر اختيار المبادئ العامة، كضمف الجانب المكضكعي سيتـ 

االجتماعية كمساسيا بالمصالح المحمية كالذم تعكسو القرارات القضائية، كاالطبلع عمى مكقؼ 
 التشريعات محؿ الدراسة المقارنة لبياف مكقؼ المشرع العراقي مف تمؾ المعالجة.

منهجيةالدراسةخامسا :_

النصكص الخاصة بمكضكع  ستعتمد الدراسة المنيج التحميمي المقارف اسمكبان ليا، إذ سنحمؿ    
العراقي  فاخترنا تشريعات عددان مف الدكؿ كىي الدراسة دكف التقييد بظاىرىا مع مقارنتيا،

مفة اذ اف ىذه التشريعات مضافان الى اختبلفيا ايدلكجيان فيي مختكااللماني كالمصرم كالمغربي، 
 ية.التأثر بالمعالجة الدينية كاالجتماعمف حيث المعالجة التشريعية ك 

هيكميةالدراسة_سادسا :

عنكانو  سيككفالفصؿ األكؿ الذم نبيف سنقسـ ىذه الدراسة عمى فصميف تسبقيا مقدمة، ثـ       
مفيكـ )كالذم يقسـ بدكره عمى مبحثيف االكؿ بعنكاف  (الحماية الجزائية لمكياف االسرمماىية )

االطار القانكني لمحماية الجزائية لمكياف )، كالمبحث الثاني (الحماية الجزائية لمكياف االسرم
 (اف االسرمبعض تطبيقات الحماية الجزائية لمكي)، أما الفصؿ الثاني فينصرؼ لبحث (االسرم

، (الجرائـ المخمة باألخبلؽ الماسة بالكياف االسرم)كىك مقسـ ايضان عمى مبحثيف بحثنا في االكؿ 
الجرائـ المتعمقة بالجانب الشخصي الماسة بالكياف )اما المبحث الثاني خصصناه لبحث 

.ضمف أىـ االستنتاجات كالمقترحاتبخاتمة تت تنتيي الدراسة، ثـ (االسرم
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 لالفصلاالو
 ماهػػػػيةالحػمايػةالجػزائيةلمكػياناالسري

ف ىدؼ النص التشريعي أيان كاف نكعوي ىك العمؿ عمى حماية االنساف كاسعاده، كنظران إ       
اف يككف  ئة االنساف النشأة التي أيريد لولككف االسرة ىي المكاف الرحب الذم يراد مف خبللًو تنش

، لذلؾ فقد اىتـ كاضع النص بحمايتيا بالكسائؿ التشريعية المتاحة لو، ذلؾ أف األسرة اعميي
لتككيف  االكؿمفيكـ اجتماعي قائـ عمى االعتبارات الدينية كاالنسانية، اضافة لككنيا المؤسس 

ميزىا عف يبيا ك  ألسرة كياف خاصالمجتمع بمعنى عاـ، فقد اقتضى األمر اف ينشأ ليذه ا
 الخرل.الكيانات ا

ذا كاف كياف االسرة بيذا المعنى كاالىمية، فقد اقتضى االمر تدخبلن مف قبؿ المشرع لكضع      كا 
تمؾ االفعاؿ مرتكبة بكاسطة سكاء أكانت  وا يقع عمييا مف افعاؿ تمس بلكؿ م جزائيةنصكص 
 اف الحمايةكما  ال يميت ليا بصمة، يخارج ناصرىا اك انيا قد كقعت مف عنصرمف ع عنصر
عمى المشرع كالقضاء  ضركرتيائية لمكياف االسرم تستقؿ بمفيكـ كذاتية تيعرؼ بيا اممت الجزا

 كاذا كاف الكياف االسرم كحمايتًو جزائيان ، كؿي حسب مكقعو خصكصيتياكالفقو العمؿ عمى مراعاة 
مبحثيف اذ نخصص االكؿ لبياف  عمىقسـ الفصؿ المر اف نفقد اقتضى ا بمثؿ ىذه االىمية،

القانكني االساس عرض في  نكرسو الثانيالمبحث اما مفيكـ الحماية الجزائية لمكياف االسرم، 
 .كالمصمحة المعتبرة مف الحماية  محماية الجزائية لمكياف االسرمل

المبحثاالول

 مفهومالحمايةالجزائيةلمكياناالسري

عمى ميثؿ عميا ترتقي الحياة ببمكغيا، ذلؾ  األسرة الكاحدة بحياة تؤسس بناءن  يشترؾ افراد
ألف االسرة مفيكـ اخبلقي اجتماعي ينعـ بكياف مستقؿ ىك محؿ الحماية الجزائية ليذه الدراسة، 
إذ يحرص المشرع في التشريعات محؿ الدراسة المقارنة عمى تكفير الحماية ليذا الكياف مف كؿ 

عمينا التعريؼ بيا اكالن مف  ييمميالمساس بو، كاف الكقكؼ عمى مفيكـ تمؾ الحماية ما مف شأنو 
المطمب نخصص مطمبيف  عمىسنقسـ ىذا المبحث  ثـ بياف خصائصيا كمسكغاتيا، كألجؿ ذلؾ
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لبحث خصائص في حيف نكرس المطمب الثاني  االكؿ لتعريؼ الحماية الجزائية لمكياف االسرم،
ياف االسرم كمسكغاتيا.الحماية الجزائية لمك

المطمباالول

تعريؼالحمايةالجزائيةلمكياناالسري

معمكـ اف دراسة أم فكرة قانكنية تنطمؽ مف المعاني المغكية كاالصطبلحية لممفردات مف ال       
عبرة عنيا، مما يظير اىمية تعريؼ الحماية الجزائية لمكياف األسرم لغكيان كاصطبلحيان، كذلؾ المي 

، كألجؿ ذلؾ سنقسـ الدراسة في ىذا قانكني كما قد يحممو مف مفيـك ،لتحديد فعالية المصطمح
، في الحماية الجزائية لمكياف االسرم لغةن معنى نخصص الفرع االكؿ الى  :فرعيف المطمب عمى

 صطبلحان.االحماية الجزائية لمكياف االسرم تعريؼ بحثحيف نكرس الفرع الثاني ل

الفرعاالول

الحمايةالجزائيةلمكياناالسريلغة معنى

ستمـز بياف معنى مفرداتو الحماية الجزائية لمكياف األسرم مف المصطمحات المركبة مما ياف     
 تباعان: سنستعرض المعاني المغكيةكعمى ىذا االساس  ،لغةن 

ى( أم مى كىذا الشهيء ) حً ةن، أم دفع عنوي يًو _ًحمايحمً قي( يى  ا ـى  الحماية لغةن مأخكذة مف )حى       
مى، يىحمي، حًمايىةن  ،(ُ)اجتنبكه،كهه ك رب كتىحاماهي الناس ام تىكقٌ محضكره ال ييق )ح ـ م (  ،كييقاؿ، حى
كمىٍحميةن، الشىيء منو: منعو كدفعو عنو ،ام مينعو اياه

حمى ال  وي متى عى أم جى  المكافى  يتي كأحمى  ،(ِ)

                                                           

، ُٗٗٗبيركت،، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، ٓ( محمد ابي بكر الرازم، مختار الصحاح، ط ُ)
 .ٔٔص
 .ُّٓ، ص ُِٗٗ، بيركت، دار العمـ لممبلييف ،ٕط جبراف مسعكد، معجـ الرائد،( ِ)
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: حى مى ىك مف ذلؾ كتى ما يضرهي حمية، كأحتى  كحمى المريضي ، (ُ)كـً ييقرب كفبلنان عمى حاميىة القى  مىى
 . االشخاص عف كدفعوً  الخطرً  منعً  عمى ماية يدؿي الحً  حى مصطمى  فأفن  كعميو ،(ِ)أمتنع

بمعنى  ،نعى يجزيًو )جزاء( ك )جازاهي(بما صى  -زاهي مف )ج ز م( جى فمأخكذة ما جزائية لغةن أ     
زىاؤيهي ًإٍف كيٍنتيـٍ كىاًذًبيفى  { :قاؿ ا تعالى ،(ّ)نوي ىذا، ام قضىزل عى جى كى  ا جى ، معناه فما (ْ) }قىاليكا فىمى
، يعني يكـ القيامة ال تىٍقضي فيو نفسه (ٓ)}جىزم نفسه عف نفس شيئان ال تي {كمعنى قكلو  ، قكبتوي عي 

، زاءن، فيك جاجى  زىل يىجزم، اٍجًز،. كجى (ٔ)يتوي ضى قوي أم قى بلنان حى في  يتي زى جى  قاؿي شيئان. يي  عف نفسو  زو
ير كأف شران خيران فىخى  إفبأعماليـ،  جزيكفى مى  " الناسي  م كافأهي أ: زل عامبلن جزم، جى كالمفعكؿ بو مي 

زاء: مى  : عاقبوي بوً نى بذى  جازاهي  كيقاؿي  ،فىشر" مف  زاءي زل، الجى جى  هي صدر عميو، جازاهي عمى سكًء تصرفوي. جى
المقصركف  بنص قانكني عمى افعاؿ ممنكعة قانكنان " ناؿى  مفركضةه  العمؿ، ام عقكبةه  جنسً 
جزاء أك  محكمةي ، العقكبات ، قانكف جزائي: قانكفه ماليةه  كبةه : عقن م  نقدً  ناسبة " جزاءه المي  زاءاتً الجى 

كالدعاكل الجنائية، كيقاؿ  ، نكع مف انكاع المحاكـ ليا صبلحية النظر في الجرائـو جزائيةه  محكمةي 
: مجمكع القكاعد القانكنية التي تتصؿ في اقامة الدعكل اجراءات جزائية"  اك "عقكبة جزائية

 .(ٕ)االحكاـ عمى المتيميفى  كالتحقيؽ في الجرائـ كتنفيذي 

 ياف ىيئةي ، ككى فه يانان ككينكنة فيك كائً ، كيف، كىكنان ككى ، يىككفي ياف( كمصدره كافى مصطمح )كى  اما    
" أعماؽي  ك كجكده أ ياف السياسة الخارجية. ذاتي الزاكية في كى  ، حجري _كيانات مصطنعةي  اك بنيةي 

كٍنان ، كالشيء كى يانةي بًو كاالسـ الكى  كافى عميًو يىككف كٍكنان ككيانان تكفؿى  ،(ٖ)، كجكدكىٍينكنةه  كيقاؿي ، يانو "كى 
                                                           

الحمبي، ، مطبعة مصطفى ُ( احمد بف محمد بف عمي الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج(ُ
 .ُٓٔ، صَُٗٗدكف مكاف طبع، 

، دار ّ، طُْ، لساف العرب، ج ابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر منظكر االفريقي المصرم( ِ)
 .ُٖٗ، صُٗٗٗاحياء التراث العربي، بيركت، 

 .ْْمحمد ابي بكر الرازم، مصدر سابؽ، ص ( ّ)
 (.ْٕسكرة يكسؼ، مف اآلية ) (ْ)
 (.ْٖاآلية )سكرة البقرة، مف  (ٓ)
 .ُْْ-ُّْ، ص ُْابف منظكر، مصدر سابؽ، ج( ٔ)
، ََِٖ،عالـ الكتب، القاىرة، ُ، طُ( احمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، مجمدٕ)

 .ّّٕك  ِّٕص
 .ُْٕٗ-ُّٕٗالمصدر نفسو، ص  (ٖ)
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 ياف يدؿي . كمف ىذه المعاني يتبيف لنا اف مصطمح كى ، أم حدث فيك كائفي (ُ)كٍنان ككيانان ككينكنةن كى 
 .اك افتراضان  حقيقةن  ءالشي كجكد عمى

أك  ان بلنان أسرى في  رى أسى  كيقاؿي  يدي فيك مأخكذ مف الفعؿ أسر، كيعني القى أما مصطمح األسرة، 
، كلـ يرد معنى األسرة في (ِ)خمقوي  أم أحكـى  ا أمرهي  دن شى  يقاؿي  الخمؽً  ، كاألسر شدةي يدهي : قى إساران 
يىا  {، حيث جاء في قكلو تعالى: بمعنى اخر كىك األىؿي ف الكريـ عمى نحك صريح، بؿ جاء القرآ

ارىةي  قيكديىىا النَّاسي كىاٍلًحجى ـٍ نىارنا كى ـٍ كىأىٍىًميكي نيكا قيكا أىٍنفيسىكي تعني: اىؿ  لغةن  ، كاالىؿي (ّ)} أىي يىا الًَّذيفى آمى
إذىا تزكجيا،  يأىؿي  ،امرأةن  فبلفي  ، كأىؿى أم تىزٌكجى  كتأىؿى  أىبلن  يأىؿي  الرجؿي  زكجو، كاىؿى  الرجؿ كاىؿى 
 .(ْ)التزٌكج كالتأىؿي  فيي مأىكلةي 

( في المغة االلمانية فمـ يكف معركفان حتى نياية القرف Familieأما مصطمحى األسرة )      
 مف المغة الفرنسية ىك ما يعكض عنو، كاقتبس (hausمنزؿ ) إذ كاف مصطمحالسابع عشر، 

يعبر ل في الحياة اليكمية شيئان فشيئان بعد ذلؾ، مف ثمة أيستخدـ ،آنذاؾ يصؼ األسر البرجكازيةل
 .(ٓ)االجتماعية الناشئة عف القرابةعف الكحدة 

كيتضح مما تقدـ اف المعنى المغكم لمحماية الجزائية لمكياف األسرم مف الممكف اف ييحدد       
ام محضكر ييدد كجكد اىؿ دفع ، لنعرفو بأنو: سالفة الذكر بتكظيؼ المعاني المغكية لممفردات

 الشخص كذلؾ بفرض الجزاء اك العقكبة.

 

                                                           

الكطني لمثقافة ، سمسمة يصدرىا المجمس ُ، طّٔ( محمد مرتضى الحسيني الزبيدم، تاج العركس، جُ)
 .َٕ، صََُِكالفنكف كاالدب، الككيت، 

 .ُٔمحمد ابي بكر الرازم، مصدر سابؽ، ص (ِ)
 (. ٔ، مف اآلية )( سكرة التحريـّ)
، دار احياء التراث ُابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر منظكر االفريقي المصرم، لساف العرب، ج  (ْ)

 . ُُ، صُٗٗٗالعربي، بيركت، 
 

(5) Rosemarie Nave-Herz, Eine sozialhistorische Betrachtung der Entstehung und 
verbreitung des Bürgerlichen Familienideals in Deutschland, In: Dorothea christa 
Krüger, Holger Herma, Anja Schierbaum , (Hrsg.): Familie(n) heute, ent  
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الفرعالثاني

اصطالحا لحمايةالجزائيةلمكياناالسرياتعريؼ

لـ تعرؼ التشريعات محؿ الدراسة المقارنة الحماية الجزائية لمكياف االسرم، كىك مسمؾ      
، ال لصعكبة كضع تعريؼ جامع مانعمحمكد إذ ينأل المشرع عادةن عف التعريؼ تاركان ذلؾ لمفقو، 

كما ، تتغير بفعؿ الظركؼ المحيطة بيا، كبفعؿ االستخداـ المتكرر كالتعديؿ سيما كاف المفاىيـ
خمت التشريعات الجزائية في الدكؿ محؿ الدراسة المقارنة مف تعريؼ األسرة، كاف عيرفت في 

 . (ُ)تشريعات اخرل غير جزائية

اما تعريؼ الحماية الجزائية لمكياف االسرم قضائيان، فمـ نجد تعريفان لو كبحدكد ما اطمعنا      
    .(ِ)عميو مف قرارات قضائية

                                                           

( ّٖكالمصرية كالمغربية مف النص عمى تعريؼ االسرة، في حيف عرفت المادة )( خمت التشريعات االلمانية (ُ
النافذ االسرة، إذ نصت عمى اف: "أسرة الشخص تتككف مف  ُُٓٗ( لسنة َْمف القانكف المدني العراقي رقـ )

ضة /ثانيان( مف قانكف مناىُذكم قرباه، كيعتبر مف ذكم القربى مف يجمعيـ اصؿ مشترؾ"، كعرفت المادة )
النافذ األسرة بأنيا: "مجمكعة اشخاص طبيعييف تربطيـ  َُُِ( لسنة ٖالعنؼ األسرم في اقميـ كردستاف رقـ )

/أكالن( مف ٗرابطة الزكجية ك القرابة الى الدرجة الرابعة كمف يككف قد تـ ضمو الى االسرة قانكنان"، كذلؾ المادة )
... الزكج أك النافذ فقد نصت عمى اف االسرة ىي: " َُٖٗ ( لسنةُِٔقانكف الرعاية االجتماعية العراقي رقـ )

خامس /ُ"، كما اف المادة )الزكجة أك كبلىما كاألكالد، أف كجدكا، أك األكالد لكحدىـ، كال يعتد بمحؿ سكف أفرادىا
زكج النافذ نصت عمى اف: "األسرة : المت َُِٔ( لسنة ّ( مف قانكف البطاقة الكطنية المكحدة العراقي رقـ )عشر

أك مف كاف متزكجا رجبل أك امرأة أك كمييما كأكالدىما كالمتعمقكف أف كجدكا ك يعد بحكـ األسرة ألغراض ىذا 
أك في  ُٕٓٗ/َُ/ُِالقانكف غير المتزكج الذم سجؿ بمفردة أك مع متعمقيف آخريف في أثناء التسجيؿ العاـ في 

 ت المدنية".أثناء التسجيؿ الفرعي في السجؿ المدني ك قاعدة المعمكما
( كاكتفت بعض القرارات باإلشارة لمكياف االسرم، فقد قضت محكمة النقص المصرية في احد قراراتيا بأف: (ِ
الدعاكل التي يترتب عمييا المساس بكياف األسرة أك تعريضيا لمتصدع فإف المحكمة تككف ممزمة بعرض الصمح "

الحفاظ عمى ذلؾ الكياف عمى نحك ما تضمنو سياؽ الفقرة عمى أطراؼ النزاع في محاكلة منيا لرأب ىذا التصدع ك 
مف إجراءات تكميمية لعرض الصمح في حاالت ذات خطر  َََِلسنة  ُمف القانكف  ُٖالثانية مف المادة 

 أكبر عمى كياف األسرة كالطبلؽ كالتطميؽ .."
جمسة  - قضائية في دائرة األحكاؿ الشخصية ّٕلسنة  ّّٗقرار محكمة النقض المصرية رقـ 

 (. قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:ُٔ/َّ/ََِٗ
 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=ُُُِّْٖٗٗ&&ja=ُْْٕٖٓ  تاريخ اخر زيارة

 مساءان. ِّ:ُُعة ، الساََِِ/ُِ/ِٖ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111289943&&ja=157844
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، كلما رم فقيان، فمـ نجد كبحدكد اطبلعنا تعريفان فقييان ية الجزائية لمكياف األساما تعريؼ الحما     
الى اف  كانت الحماية الجزائية لمكياف األسرم مف المصطمحات المركبة، فأف التعريؼ بيا يقكدنا

الكياف األسرم فقيان كصكالن الى الفيـ الجيد ك الحماية الجزائية،  تعريؼ نستعرض ابرز ما قيؿ في
 .اتليذا المصطمح

بالنسبة لمحماية الجزائية، فقد عرفت فقيان بانيا: ) ما يقرره المشرع الجزائي مف عقكبات ف      
الدفع الذم يأتي بو المشرع ) ، كما عرفت بأنيا:(ُ)عمى بعض االفعاؿ حمايةن لمصمحة معينة(

االسرم نبلحظ أف الحماية ، كفي اطار الحماية الجزائية لمكياف (ِ)(لكافة االفعاؿ غير المشركعة
 الجزائية تشمؿ كافة االفعاؿ التي تيدد ىذا الكياف.

لو في حدكد ما اطمعنا عميو مف مصادر جامعا مانعا  لـ نجد تعريفان اما الكياف االسرم       
) الكحدة االجتماعية االساسية في المجتمع، كتعد قكة التماسؾ بانو: كعرفو احد الشراح  ،فقيية

، كنبلحظ بأف التعريؼ لـ يتناكؿ ذات (ّ)كالعبلقات االسرية ىي التي تككف أسران سميمة(االسرم 
انو عبر عف  الكياف األسرم كانما تناكؿ تعريؼ األسرة مشيران الى سبؿ الحفاظ عمى كيانيا، إذ

 ، في حيف اف لمكيافالكياف بالكحدة االجتماعية كىك ما يعبر عنو عمكمان عند التعريؼ باألسرة

                                                           
 

كفي قرار آخر قضت بأف: "تمسؾ الطاعف بأف فعمو كاف استخدامان لحقو كزكج لممحافظة عمى كياف األسرة =
..". قرار محكمة النقض المصرية .كرعاية المطعكف ضدىا البنتييما التي لـ تجاكز إحداىما العاشرة مف عمرىا 

. قرار منشكر عمى المكقع الرسمي ُْ/ُِ/ََِْجمسة  -قضائية الدكائر المدنية  ّٕلسنة  َُِّرقـ 
 لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=ََُُُُِّٓ&&ja=َّٕٗٗ  تاريخ اخر زيارة
 صباحان. ََ:ُِ، الساعة  ََِِ/ُِ/ِٗ
االردف،  -، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمافُ( د. عمي رشيد ابك حجيمو، الحماية الجزائية لمعرض، طُ)

 .ِْ، صَُُِ
( د. احمد عبد المجيد الدسكقي، الحماية المكضكعية كاإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في مرحمة ما قبؿ المحاكمة، (ِ
. د. محمد زكي ابك عامر، الحماية اإلجرائية لممكظؼ العاـ ٔٗ، صََِٕ، دار النيضة العربية، القاىرة، ُط

 .ٕ، صُٖٓٗفي التشريع المصرم، الدار الفنية لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، 
( معف محمد ابك سمماف، اثر استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في العبلقات االسرية كاالجتماعي لدل ّ)

 .ِِ، صَُِٕماجستير، كمية التربية، جامعة اليرمكؾ، االردف، طمبة جامعة اليرمكؾ، رسالة 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111130025&&ja=39790
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نو: ) شبكة العبلقات االجتماعية بيف اعضاء بأعرؼ السرم معنى مختمؼ عف االسرة، كما ا
افتراضيان ليعبر ال يشترط في الكياف اف يككف مممكسان، فقد يككف اعتباريان اك ، ك (ُ)األسرة الكاحدة(

 .(ِ)حيط بشخص اك مجمكعة مترابطة مف االشخاصفيو عف المجاؿ الذم ي

زائية كالكياف لكؿ مف الحماية الج االصطبلحيكالتعريؼ كبعد استعراض المعنى المغكم     
األسرم، فأف الكياف االسرم يتحقؽ معناه بصكرتيف حقيقية متمثمة بأفراد االسرة كاخرل افتراضية 

 رم بأنيا ية الجزائية لمكياف األسنعرؼ الحمااف يمكف تتمثؿ بالعبلقات القائمة بيف ىؤالء االفراد، ك 
 الركابط األسرية. بدعائـ ةاستجـر االفعاؿ الممجمكعة النصكص القانكنية التي :

المطمبالثاني

خصائصالحمايةالجزائيةلمكياناالسريومسوغاتها

ف ارتباط الحماية الجزائية لمكياف االسرم بالكحدة االجتماعية محؿ االىتماـ االبرز في كافة إ     
القانكنية كليس التشريع الجزائي فحسب، يسبغ عمييا جممة مف الخصائص ببيانيا التشريعات 

تحدد المبلمح الرئيسة لتمؾ الحماية، كما اف تجريـ االفعاؿ الماسة بالكياف األسرم يحدد كفقان 
لمسكغات عدة يستيدم بيا المشرع حيف يضع نصكص تمؾ الحماية، كألجؿ ذلؾ سنقسـ ىذا 

خصص الفرع االكؿ منو لبحث خصائص الحماية الجزائية لمكياف المطمب عمى فرعيف: ن
 االسرم، اما الفرع الثاني فنكرسو لبحث مسكغات الحماية الجزائية لمكياف االسرم.

الفرعاالول

 خصائصالحمايةالجزائيةلمكياناألسري

عمى ا ك ، فبل بد مف بياف اىـ خصائصيبعد بياف تعريؼ الحماية الجزائية لمكياف األسرم    
 النحك اآلتي:

 

                                                           

 .ُٔٔ، صُٖٓٗ، المكتب االسبلمي، بيركت، ُ( لطفي محمد الصباغ، نظرات في األسرة المسممة، طُ)
( د. محمد عبد محسف التكيجي، األسرة كالتنشئة االجتماعية في المجتمع العربي السعكدم، مكتبة العبيكاف، ِ)

 .ٕٗ، صَََِالسعكدية، 
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النصوصالمنظمةلمحمايةالجزائيةلمكياناألسري:تشظيأوال :

يراد بالتشظي عمكمان عدـ االكتفاء بالنصكص األصمية لمتشريعات الجزائية عمى نحك يفرؽ 
عمى شكؿ نصكص لمسألة حماية الكياف االسرم  المشرعجاء تنظيـ ، ك (ُ)نصكصيا العقابية

القانكف المضطمع بحماية المصالح االساسية في  بكصفو في قانكف العقكبات، كذلؾ متفرقة
 .(ّ)نصكصان تناكلت جكانب تمؾ الحماية تضمنتقكانيف اخرل ذات صمة ، ك (ِ)المجتمع

الجكانب التي  بتعدد محؿ الدراسة ما يبرره كيتمثؿ كيبلحظ اف لتشظي نصكص الحماية       
محدد، ككف الكياف األسرم يشمؿ ركابط  تبكيبيصعب حصرىا ضمف ، إذ الحماية تستمزميا ىذه

حيف تتناكؿ  الجزائيةكمصالح متعددة بحمايتيا تتحقؽ حمايتو، أضؼ الى ذلؾ اف التشريعات 
اخرل في بعض  تشريعاتكانما تتناكليا  ة،مسألة بالتنظيـ قد ال تككف ذات صبغة جزائية بحت

ضمف قانكف االحكاؿ الشخصية  نظـ احكاميات ، التي(ْ)قةالجكانب، كما ىك الحاؿ في مسألة النف
كاجب النفقة، كذلؾ المتعمقة ب الجزائية الحماية قانكف العقكبات بينما يتكلى، (ٓ)اك القانكف المدني

بيف قانكف العقكبات  فقد تكزعت نصكص ىذه الجرائـ في التشريع العراقي المحاـر مكاقعة جرائـ
                                                           

( معالي حميد سعكد الشمرم، ظاىرة تشظي النصكص العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة، اطركحة (ُ
 .ِِ، صَُِٗدكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة النيريف، 

( د. مجدم محمد جمعة، العنؼ ضد المرأة بيف التجريـ كآليات المكاجية، دراسة تطبيقية عمى االغتصاب (ِ
 .ُِّ، صَُِٓسي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، كالتحرش الجن

( كما ىك الحاؿ بالنص الخاص بعقكبة االخبلؿ بكاجب النفقة الكارد ضمف الفصؿ الثالث ) االكراه البدني( (ّ
 النافذ. َُٖٗ( لسنة ْٓمف قانكف التنفيذ العراقي رقـ )

كاقاربو مف الطعاـ كالشراب كالكسكة كالسكنى(. د. ( عيرفت النفقة بأنيا: ) كؿ ما ينفقو االنساف عمى زكجتو (ْ
االردف، -احمد عبد الكىاب الشرقاكم، معجـ المصطمحات القانكنية كحقكؽ االنساف، امكاج لمنشر كالتكزيع، عماف

. كما عيرفت النفقة بأنيا: )الماؿ الذم يقتضي إنفاقو عمى الفركع كاألكالد(. غنية قرم، شرح َِٓ، صَُِٓ
 .ُِٓ، صَُُِ، دار الطميطة، الجزائر، ُة المعدؿ، دراسة مقارنة بيف الشرع كالقانكف، طقانكف االسر 

كالمعدؿ في الخامس  ُٖٔٗ( نظـ المشرع االلماني كاجب النفقة ضمف القانكف المدني االلماني الصادر في (ٓ
لسنة  )ََُ(القانكف رقـ  الكتاب الرابع ) قانكف االسرة(، اما المشرع المصرم فقد نظـ -النافذ َُِِمف يكليك 
)بتعديؿ بعض احكاـ قكانيف االحكاؿ الشخصية( النافذ النفقة في مصر، بينما تناكلت مدكنة االسرة  ُٖٓٗ

النافذة ىذا الكاجب بالتنظيـ، اما المشرع العراقي فقد  َُِٔكالمعدلة في  ََِْالصادرة  )َّ.َٕ(المغربية رقـ 
 النافذ. ُٗٓٗلسنة  )ُٖٖ(اؿ الشخصية العراقي رقـ نظـ احكاـ النفقة ضمف القانكف االحك 
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كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممشرع المغربي الذم جاءت  ،(ُ)اخرل خاصة تشريعاتالعراقي كبيف 
الحماية الجزائية بالنسبة لبلمتناع عف اداء النفقة مكزعة بيف القانكف الجنائي كمدكنة االسرة 

  .(ِ)المغربية

كىذا ما يدفعنا الى طرح تساؤؿ مفاده ما تأثير تشظي ىذه المعالجة عمى حماية الكياف     
 األسرم؟

تباينت اآلراء الفقيية حكؿ ظاىرة التشظي عمكمان، فيناؾ مف يذىب الى رفض ىذه الظاىرة      
، في حيف ىناؾ مف يذىب الى تأييد الظاىرة ككف (ّ)ككنيا تؤدم الى تشتت كتناثر النصكص

 .(ْ)يقتضي ذلؾ ككجكدىا في اكثر مف قانكف تنكع المصالح المحمية

تشظي نصكص الحماية الجزائية  كبقدر تعمؽ االمر بمكضكعان عف الخبلؼ اعبله كبعيد       
، نجد اف التشظي احيانان امر مقبكؿ كيفرضو الكاقع لجمع متعمقات تمؾ الحماية، لمكياف االسرم

فعمى سبيؿ المثاؿ لتحديد المخاطبيف بنصكص تمؾ الحماية يستمـز بياف افراد األسرة كىك ما 
فيك  الى تحديد افرادىا تكبات مف تحديده، فيصار المجكء الى قكانيف تطرقيخمك قانكف العق

كىك ما ، فيك تشظي جزائي ، كتارة اخرل يككف التشظي متعمقان بالعقكبةتشظي ذك طبيعة تنظيمية
تـ بيانو في مكضع كىذا ما سي كيترؾ اثره السمبي عمى تمؾ الحماية يككف مربكان كغير مستساغو 

 اخر مف الدراسة.

ارتباطالحمايةالجزائيةلمكياناألسريبفكرةالحؽوالواجب:ثانيا :

                                                           

 ُٗٔٗ( لسنة ُُُ( مف قانكف العقكبات العراقي رقـ )ّٖٓمكاقعة المحاـر بمكجب المادة )إذ جـر فعؿ  (ُ)
( ِّْكالقرار رقـ ) ُٖٕٗ( لسنة ْٖٖالمعدؿ، كذلؾ قرارات مجمس قيادة الثكرة المنحؿ كىي كؿ مف القرار رقـ )

 ال تزاؿ سارية النفاذ. التي ََُِلسنة 
( النافذ الصادر في ُّْ.ٗٓ.ُ( مف القانكف الجنائي المغربي رقـ )َْٖكردت في الفصؿ ) (ِ)
 .َُِِ/ٔ/ُْ( الصادر في ُٖ.ُِكالمعدؿ بالقانكف رقـ ) ُِٔٗ/ُُ/ِٔ
، منشأة ( د. ناىد العجكز، الحماية الجنائية لمحقكؽ العمالية في قانكف العمؿ في مصر كالدكؿ العربية(ّ

. د. محمد زكي ابك عامر ك د. سميماف عبد المنعـ، قانكف العقكبات ٗ، صُٔٗٗالمعارؼ، االسكندرية، 
 .ُٕ، صُٗٗٗ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، ِالخاص، ط

 .ِٕ( معالي حميد سعكد الشمرم، مصدر سابؽ، ص(ْ
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في اطار الكياف األسرم تكجد جممة مف الحقكؽ كالكاجبات التي يشكؿ االعتداء اك االخبلؿ 
ميزة يكفرىا القانكف لشخص ما كيحمييا بكسائمو )يراد بالحؽ: بيا انتياكان لسبلمة الكياف، ك 

 .(ُ)(القانكنية

، كبيف (ِ)(امر يمـز الشخص سكاء قانكنيان اك اخبلقيان )الكاجب بأنو:  يعرؼفي حيف         
معو بالضركرة، كعندما يقرر ام قانكف حقان  ، كمتى ما نشأ الحؽ نشأت لكازموي االثنيف ترابط كثيؽ

لنا ، كىك ما يظير (ّ)فأنو كفي الكقت نفسو ينشئ كاجبات عمى الغير تجاه ىذا الحؽ ،لشخص ما
ية الجزائية لمكياف االسرم، إذ عندما يقرر المشرع حقكقان لكؿ فرد ضمف عند الخكض في الحما

احتراـ تمؾ الحقكؽ عمى نحك يتجسد فيو  األسرة، فيك يرتب في الكقت ذاتو عمى بقية افرادىا
 ، كتضع التشريعات الجزائية محؿ الدراسة المقارنة(ْ)مضمكف الحماية بيف الحقكؽ كالكاجبات

                                                           

، ( حاكؿ فقياء القانكف اف يضعكا تعريفان ل(ُ محؽ بحسب كجية النظر اك الزاكية التي ينظركا الييا ليذا المفيـك
حيث اىتـ البعض بالشخص صاحب الحؽ ) المذىب الشخصي( كعيرؼ تبعان ليذا المذىب عمى انو ) سمطة اك  
(. د. رمضاف ابك السعكد، النظرية العامة لمحؽ، دار الجامعة  قدرة إرادية يخكليا القانكف لشخص في نطاؽ معمـك

. د. إسحاؽ ابراىيـ منصكر، نظريتا القانكف كالحؽ، ديكاف ٖٗ، صََِٓالجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
 . ُِٖ، صََِٓالمطبكعات الجامعية، الجزائر، 

في حيف اىتـ اخركف بمحؿ الحؽ اك مكضكعو ) المذىب المكضكعي(، كعرؼ الحؽ تبعان لممذىب المكضكعي 
عمي عمي سميماف، النظرية العامة لبللتزاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية،  بأنو: ) مصمحة يحمييا القانكف(. د.

. ِّْ، صُٕٓٗ. د. محمد سامي مذككر، نظرية الحؽ، دار الفكر العربي، القاىرة، ّٖ، صََِٓالجزائر، 
 .ّٔ، صُْٕٗد. عبد المنعـ الشرقاكم، نظرية المصمحة، مكتبة عبد ا كىبة، القاىرة، 

لى تعريفو مف زاكية كسطية تجمع بيف المذىبيف، كظيرت بعد ذلؾ اتجاىات تسمط الضكء بينما ذىب اخركف ا
عمى عناصر الحؽ ) االستئثار كالتسمط(. كلممزيد يراجع: د. تكفيؽ حسف فرج، االصكؿ العامة لمقانكف، المدخؿ 

.عمي احمد ُِّنشر، ص لمعمـك القانكنية كالنظرية العامة لبللتزاـ، مطبعة عيتاني الجديدة، بيركت، دكف سنة
-، المؤسسة الحديثة لمكتاب، بيركتُعبد الزعبي، حؽ الخصكصية في القانكف الجنائي )دراسة مقارنة(، ط

. د. عبد الحي حجازم، مذكرات في نظرية الحؽ، دار الكتاب العربي، القاىرة، ٗٔ-ِٔ، صََِٔلبناف، 
 .ّْ، صُُٗٗ

 .ِّٓكتبة كريدية اخكاف، بيركت، دكف سنة نشر، ص( د. انكر سمطاف، المدخؿ العاـ لمقانكف، م(ِ
( د. جبار صابر طو، النظرية العامة لحقكؽ االنساف بيف الشريعة االسبلمية كالقانكف، منشكرات الحمبي (ّ

 .ٖٗ، صََِٗلبناف، -الحقكقية، بيركت
كالنظرية العامة لمحؽ، دار الكتاب ( د. عبد المنعـ البدراكم، المدخؿ لمعمـك القانكنية النظرية العامة لمقانكف (ْ

 .ُْٓ، صُِٔٗالعربي، مصر، 
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ؿ بالكاجبات ألجؿ ذلؾ نصكصان عقابية لكؿ سمكؾ مف شأنو المساس بتمؾ الحقكؽ اك االخبل
 المقررة في المقابؿ.

بفكرتي الحؽ كيؼ ترتبط الحماية الجزائية لمكياف األسرم بيذا الصدد  كالتساؤؿ الذم يثار       
 ؟كالكاجب

كبقدر ألم فعؿ ما ىك اال كسيمة لحماية الحقكؽ ككفالة أداء الكاجبات، المشرع اف تجريـ         
يجـر المشرع كؿ فعؿ فيو اعتداء عمى حؽ يتعمؽ بالكياف االسرم  تعمؽ االمر بمكضكع الدراسة

لكثيؽ بيف كؿن مف الحؽ ، كذلؾ ما يؤكد الترابط ا(ُ)اك فيو إخبلؿ بكاجب متعمؽ بذلؾ الكياف
التشريعات الجزائية المساس بتمؾ الحقكؽ يككف بالمعاقبة عمى االخبلؿ  كاف تجريـ، (ِ)كالكاجب

فعمى سبيؿ المثاؿ نجد اف ، (ّ)بالكاجبات التي فرضت حمايةن لتمؾ الحقكؽ كىك يظير الترابط
 ى النفقةتجريـ االمتناع عف أداء النفقة ىك تجريـ لفعؿ فيو اعتداء عمى حؽ مف ىـ بحاجة ال

كذلؾ الحاؿ في جرائـ ، (ٓ)كما يككف حقان ألصحاب النفقة ىك كاجب عمى الطرؼ االخر ،(ْ)انكنان ق
اخبلؿ بكاجب الغير في احتراـ حؽ فعؿ االعتداء الذم ييمثؿ  المشرعاإليذاء الجسدم إذ ييجـر 

جريمة زنا الزكجية تيحمؿ الزكجيف الحؽ كالكاجب في كذلؾ ، (ٔ)االشخاص بسبلمتيـ الجسدية

                                                           

( د. حممي عمي ابك الميؿ، الركابط العائمية كاثرىا في القانكف الجنائي المصرم كالفقو االسبلمي، دار الجامعة (ُ
 .ُْ، صَُِْالجديدة، االسكندرية، 

الجرائـ المنافية لآلداب العامة في القكانيف ( د. عبد الحميد الشكاربي ك عاطؼ الشكاربي ك عمرك الشكاربي، (ِ
 .ُّّ، صََِٗالتشريع(، دكف مكاف كدار الطبع،  -القضاء -الخاصة كقانكف العقكبات ) الفقو

، دار نيبكر لمطباعة كالنشر ُ( مصطفى فاضؿ كريـ الخفاجي، فمسفة القانكف في الفكر االكربي الحديث، ط(ّ
 .ُٖٖ، صَُِٔكالتكزيع، العراؽ، 

 .ّٓ، صُٗٗٗعمرك عيسى الفقي، الطاعة كالنشكز، المكتب الفني، القاىرة،  ((ْ
، ََِّ، دار الكتاب الجامعي، االمارات، ُ( د. احمد الكبيسي، فمسفة نظاـ االسرة في االسبلـ، طٓ)

 .َُِص
نة، ( د. حسيف عبد الصاحب الربيعي، جرائـ االعتداء عمى حؽ االنساف في التكامؿ الجسدم، دراسة مقار (ٔ
 .ِِ، صَُُِ، العاتؾ لصناعة الكتاب، القاىرة، ُط
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كبالمقابؿ يككف عمى كؿ منيا فحؽ الزكج يككف باالستئثار بزكجتو ككذلؾ الزكجة، الكقت ذاتو 
 .(ُ)كاجب صيانة حؽ الطرؼ االخر باالستئثار

اف الحماية الجزائية لمكياف ترتبط بالفكرتيف في آف كاحد، أم اف  يمكننا القكؿ كمما تقدـ       
كؿ تجريـ ينطكم عمى فكرتي احتراـ الحؽ المتعمؽ بالكياف األسرم كااللتزاـ بالكاجب المتعمؽ 

ات، اف الجرائـ الكاقعة عمى الكياف االسرم تنتيؾ الحقكؽ كتتعدل عمى الكاجب إذبذلؾ الكياف، 
ة الجزائية لمكياف االسرم تكفؿ حماية تمؾ الحقكؽ في اطار االسرة كىكذا فأف نصكص الحماي

بتجريـ االخبلؿ بالكاجبات كيسعى المشرع مف كراء ذلؾ غاية نفعية تتمثؿ بحماية الكياف االسرم 
كفي سبيؿ بمكغ ىذه الغاية فأف المشرع يراعي اكالن كقبؿ كؿ شيء ضركريات الحياة كالحقائؽ 

 عان لذلؾ المجتمع.الثابتة ضمف االسرة كتب

، فالحقكؽ الممنكحة إلفراد االسرة اتكالكاجبزائية لمكياف األسرم بالحقكؽ الحماية الج كتيقيد       
االنييار، كاف ذلؾ يقكدنا  مفكما يقابميا مف كاجبات ىي الركائز كاألسس الممسكة بيذا الكياف 

ىؿ اف فكرة الحؽ  بمعنى اخرعف األسمكب الذم كرد بو ىذه الحقكؽ كالكاجبات، الى تساؤؿ 
 جـر عمى اساسيا االفعاؿ صريحة بالنص اـ ضمنية؟الكاجب التي تي 

اف فكرة الحؽ كالكاجب لـ ترد بنصكص عقابية صريحة، اال انيا كانت حاضرة في فمسفة      
المشرع عند تجريـ االفعاؿ التي تمس الكياف االسرم، الف نصكص ىذا القانكف انما تصؼ 

، اما الحقكؽ المراد حمايتيا فيي تستخمص عف طريؽ التأمؿ في حكمة (ِ)كتحدد عقكباتياالجرائـ 
تشريع النص، اك نجدىا في تشريعات اخرل تشير الى تمؾ الحقكؽ كالكاجبات عمى اعتبار اف 

  .(ّ)التشريعات الجزائية ىي حارس لكياف المجتمع الذم تحدد ركائزه في تشريعات عدة

                                                           

. د. سمير صبحي ك ُُ-َُ، صََِٔ، دار غريب، القاىرة، ّ( غالي ادكارد الدىبي، الجرائـ الجنسية، طُ)
، المركز القكمي ُ، طْشرح القانكف الجنائي المغربي، مجمد ايياب عبدالمطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في

 .ٗٔ_ٖٔ، ص ََُِ مصر، انكنية،لئلصدارات الق
ِ ( د. رمسيس بيناـ، نظرية التجريـ في القانكف الجنائي، معيار سمطة العقاب تشريعيان كتطبيقيان، منشأة (

 .ْٕالمعارؼ، االسكندرية، دكف سنة نشر، ص
ة نشر، ( د. عبد الرحيـ صدقي، األسرة كالجريمة في القانكف الجنائي، دار المعارؼ، اإلسكندرية، دكف سن(ّ
 .ُِّص
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الكياف األسرم، نجد اف فكرة الحؽ كالكاجب  تمسبعض تطبيقات الجرائـ التي بالرجكع الى ك      
التي ، (ُ)جريمة االمتناع عف اداء النفقةليست صريحة في كؿ األحكاؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ 

 يحمي فييا المشرع اصحاب الحؽ بالنفقة، نجد اف الحؽ محؿ الحماية في تمؾ الجريمة ثابت
في اطار العبلقة الزكجية زنا ال فعؿفي حيف نجد اف  ف ذات الصمة،كفؽ القكاني بالنص الصريح

مف  لكؿه  ان متبادالن حق الذم يشكؿ الكفاء ، فميثاؽ الزكاج قائـ عمى(ِ)مرابطة الزكجيةلةن حماي جـر
 .(ّ)ح كانما يفيـ ضمنان عمى نحك صري الزكج كالزكجة، كىك حؽ لـ يشار لو

لمكياناالسري:ثالثا :تكامميةالحمايةالجزائية

تيكمؿ ىذه الحماية الى جانب اذ لمكياف األسرم ال تنيض بمفردىا،  ف الحماية الجزائيةإ
كما يجدر اإلشارة الى اف  ،األسرمانظمة اخرل تصبكا جميعيا في النياية الى حماية الكياف 

، الغالب متشابية التي تككف في المراد بالتكاممية ىنا ىي التكاممية المكضكعية كليس اإلجرائية
 تشريعات القانكف العاـالتشريعات التي تنظـ حماية الكياف االسرم اذ نجد اف بعضيا في  كتتنكع

المتمثمة بالقانكف المدني كقكانيف االحكاؿ الشخصية  تشريعات القانكف الخاصكالبعض االخر في 
الكياف االسرم بطريقة اك كغيرىا، فكؿ مف القانكف العاـ كالقانكف الخاص مكمؿ لآلخر في حماية 
 ؟بأخرل كالسؤاؿ الذم يثار ىنا اييما اسبؽ بالحماية في ذات المكضكع

ف االجابة عمى التساؤؿ اعبله نسبية إذ تختمؼ بحسب محؿ الحماية في كؿ جريمة يتصدل إ    
فييا المشرع لفعؿ يمس بالكياف االسرم، فبالنسبة لجريمة زنا الزكجية محؿ الحماية فييا الرابطة 

الرابطة الزكجية نجد اف القكانيف الخاصة ىي األسبؽ في الحماية كيرجع السبب في ذلؾ الى اف 
مت حمايتيا في جكانب عدة ككف ،(ْ)تحديد ركائز نشأتيا غير الجزائية القكانيف تكفمتزكجية ال

                                                           

، َََِ( د. محمد عبد الحميد مكي، جريمة ىجر العائمة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، (ُ
 .ٕص
. د. مجدم محمكد محب حافظ، مكسكعة الجرائـ المخمة ٕٕ( د. حممي عمي ابك الميؿ، مصدر سابؽ، ص(ِ

 .ُُٖٓ، ص ََِٕىرة، ، دار العدالة، القاّ، جِباآلداب العامة كجرائـ العرض، ط
( د. اشرؼ رمضاف عبد الحميد، نحك بناء نظرية عامة لحماية االسرة جنائيان، دار النيضة العربية، القاىرة، (ّ

 .ٔٔ، صََِٔ
( الشراكة الزكجية بأنيا: " الزكاج ُّّٓ( عرؼ القانكف المدني االلماني النافذ في الفقرة االكلى مف المادة )(ْ

مدل الحياة بيف شخصيف مف جنسيف مختمفيف اك مف نفس الجنس، يمتـز الزكجاف بإقامة شراكة زكجية مع 
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بالطبلؽ، كتمحقيا حماية القكانيف  اج كنشأة الرابطة الزكجية انتياءن مف شركط إبراـ عقد الزك  ابتداءن 
اـ الرابطة نجد اف قيك  العامة إذ تجـر العديد مف التشريعات زنا الزكجية حماية لتمؾ الرابطة،

، فيك امر سابؽ عمى الجريمة الماسة بالكياف األسرمالزكجية الصحيحة ركنان مفترضان في الجرائـ 
قانكف اخر ليكتمؿ بنصكص ، فميس ىناؾ ما يمنع اف يستعيف ام قانكف (ُ)كالـز لكجكدىا

اإليذاء الجسدم إذ تسبؽ الحماية الجزائية عند  بينما نجد االمر مختمفان في جريمة، (ِ)تنظيمو
التي تمنح المتضرر مف الفعؿ طمب التعكيض الذم  الحماية المدنيةكقكع فعؿ االعتداء عمى 

 .(ّ)الجزائييستند الطمب فيو بالغالب عمى الحكـ 

محمي  كانما ىك، التشريعات الجزائيةحماية الكياف األسرم ال تقتصر عمى كعميو فأف      
تتجمى ، كما (ْ)تشريعات اخرل غير جزائية كالقانكف المدني اك االحكاؿ الشخصية بمكجب

مظاىر حمايتو في مكاضع عدة مف قانكف االحكاؿ الشخصية، الذم يكفؿ تنظيـ كحماية عبلقة 
الفرد بأسرتو مف زكاج كما يترتب عميو مف آثار كنفقة كمير كنسب كثبكت حرمة مصاىرة، كما 

طبلؽ، إضافة الى مسائؿ اخرل كالكصية كاالرث تشكؿ بمجمكعيا  ىذه العبلقات مف ينتج عف
                                                           

 

اج عند المشرع المصرم، في حيف بعضيما البعض، كىـ مسؤكلكف عف بعضيـ البعض"، كلـ يرد تعريؼ لمزك =
كترابط شرعي  : " الزكاج ميثاؽ تراض( مف مدكنة االسرة المغربية النافذة بأنوْعرفو المشرع المغربي في المادة )

نشاء اسرة مستقرة برعاية الزكجيف طبقان ألحكاـ ىذه  بيف رجؿ كامرأة عمى كجو الدكاـ، غايتو االحصاف كالعفاؼ كا 
( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي ُ/ّرع العراقي فقد عرفت الفقرة االكلى مف المادة )المدكنة"، اما المش

 النافذ الزكاج بأنو: " عقد بيف رجؿ كامرأة تحؿ لو شرعان غايتو إنشاء رابطة الحياة المشتركة كالنسؿ". 
 .ٓ، صُٖٓٗ( عكض محمد عكض، قانكف العقكبات، القسـ الخاص، دكف دار كمكاف نشر، (ُ
( د. محمكد صالح العادلي، الحماية الجنائية اللتزاـ المحامي بالمحافظة عمى اسرار مككميو، دراسة مقارنة، (ِ

 .ٓ، صََِّدار الفكر الجامعي، القاىرة، 
( كبذلؾ قضت محكمة جنح الديكانية بأف: " أكالن: حكمت المحكمة حضكريان عمى المداف... بالحبس البسيط (ّ

( مف قانكف العقكبات... ثانيان: إعطاء الحؽ لممشتكية بمراجعة ُ/ُّْتنادان ألحكاـ المادة )لمدة اربعة اشير اس
المحاكـ المدنية لممطالبة بالتعكيض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية". قرار محكمة جنح الديكانية العدد 

 )قرار غير منشكر(. َُِِ/ٕ/ُِالصادر في  َُِِ/ج/َُٓٗ
شريعات الى تنظيـ مسائؿ االسرة كالزكاج ضمف القانكف المدني كما ىك الحاؿ في ( حيث تذىب بعض الت(ْ

القانكف المدني االلماني النافذ، اما المشرع المصرم فيك ترؾ تنظيـ مسائؿ الزكاج ألحكاـ الشريعة االسبلمية 
المتعمقة النافذ بعض النصكص  ُْٖٗ( لسنة ُُّكاجتياد القضاء كتضمف القانكف المدني المصرم رقـ )

باألسرة كىك يترقب صدكر قانكف احكاؿ شخصية جديد، بينما نظميا المشرع المغربي ضمف مدكنة االسرة، اما 
 المشرع العراقي فقد نظميا ضمف قانكف االحكاؿ الشخصية.
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في مكاضع عدة في  التشريع الجزائي مع التشريعات الخاصة ، كيشترؾ(ُ)نظاـ حمائي ليذا الكياف
فعؿ عمى سبيؿ المثاؿ اف ، فما اآلخر بيذا الخصكصيكمؿ احدى إذحماية الكياف االسرم، 

الزكجية مف ابرز المشاكؿ التي تكاجو العبلقات األسرية كالتي قد تؤدم الى  اإليذاء اك الخيانة
 جرمت ف األسرم، كنجد اف تكاممية الحماية بشأنيا متحققة بيف التشريعات الجزائية التيكياالىدـ 

يمنح قانكف االحكاؿ بيف التشريعات المدنية إذ اإليذاء كزنا الزكجية لردع ىكذا ممارسات، ك 
الف ىذه االفعاؿ تجعؿ االستمرار في الرابطة الزكجية غير ، (ِ)حؽ بطمب التفريؽالشخصية ال

ككف االستمرار في تمؾ الرابطة قد يككف ىك سبب انييار الكياف األسرم كما لك كاف احد ممكف 
، إال اف ىذا ال يعني اف كؿ فعؿ ييجـر بمكجب التشريع الجزائي (ّ)زكجيف غير سكم االخبلؽال

 متفريؽ، إذ ينبغي اف يصؿ الضرر الى المستكل الذم يتعذر معو االستمرار.يككف سببان ل

كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة التمييز االتحادية بنقض الحكـ الصادر مف محكمة االحكاؿ        
الشخصية الذم يقضي بالتفريؽ لمضرر، ككاف احد اسانيده احكاـ جزائية صادره بحؽ الزكج 

( مف قانكف العقكبات العراقي كتـ الصمح بشأف بعضيا، كلعدـ قناعة ُْٓاستنادان ألحكاـ المادة )
مة التمييز بأف الضرر مكجب لمتفريؽ قضت بأف: "... كلدل عطؼ النظر عمى الحكـ محك

المميز كجد انو غير صحيح كمخالؼ ألحكاـ الشرع كالقانكف الف الضرر الذم تدعيو المدعية ال 
يرقى الى الضرر الجسيـ الذم ال تستقيـ معو الحياة الزكجية لحصكؿ صمح بيف الطرفيف كقبمت 

 .(ْ)صمح مف اجؿ ادامة كاستمرار الحياة الزكجية..."محكمة الجنح ال

نبلحظ اف التكاممية التي تنصب في مصمحة الكياف االسرم ىي التي  فمف القرار انفان       
، إذ اف تجريـ فعؿ تيدؼ الى تقكيـ السمكؾ مف جية كضماف حقكؽ افراد األسرة مف جية اخرل

                                                           

 .ُ، صُٗٔٗ، شركة الطبع كالنشر االىمية، بغداد، ّ( د. عبد المجيد الحكيـ، مصادر االلتزاـ، ط(ُ
( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي النافذ عمى: " لكؿ مف الزكجيف، طمب التفريؽ عند َْلمادة )( نصت ا(ِ

إذا  -ِإذا اضر احد الزكجيف باآلخر ضرران يتعذر معو استمرار الحياة الزكجية.  -ُتكافر احد االسباب اآلتية: 
 ارتكب الزكج اآلخر الخيانة الزكجية...".

، ُجيز في شرح قانكف االحكاؿ الشخصية كتعديبلتو، الزكاج كالطبلؽ كاثارىا، ج( د. احمد الكبيسي، الك (ّ
 .ُٓٓ، صََِٕمطابع التعميـ العالي في المكصؿ، العراؽ، 

/ ىيئة االحكاؿ الشخصية كالمكاد الشخصية الصادر في ِّْٔ( قرار محكمة التمييز االتحادية المرقـ بالعدد (ْ
 )قرار غير منشكر(. َُِِ/ْ/ِٖ
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رر عمى اعتبار اف لمفعؿ كقع ييضعؼ الركابط مف حيث المبدأ مب اإليذاء العمد داخؿ االسرة
، اال اف أثر معاقبة الزكج ىك لتقكيـ سمككو ال اف يتـ اتخاذ الحكـ سببان إلنياء رابطة (ُ)االسرية

 الزكجية في جميع االحكاؿ.

عند  تقييد الزكاج بأكثر مف زكجةكمف صكر تكاممية الحماية الجزائية لمكياف االسرم 
بضركرة الحصكؿ عمى أذف القاضي كالذم يمنح بعد التحقؽ مف تكافر شركط  المشرع العراقي

حصكؿ الزكاج بأكثر مف زكجة خبلفان لما استمزمو مف ضركرة الحصكؿ  كعٌد المشرع، (ِ)معينة
الزكاج خارج  العراقي ، كذلؾ اعتبر قانكف االحكاؿ الشخصية(ّ)عمييا يعاقبعمى اذف جريمة 
  .(ْ)ا القانكفعميي يعاقبالمحكمة جريمة 

                                                           

اف اكؿ مف ابتكر مصطمح الركابط األسرية ىك العالـ ركنالد ديفيد لينج ككاف يعتقد بأف ىذه الركابط تكجد  ((ُ
طالما كجد االفراد داخؿ األسرة بركح الجماعة، كشبو ىذا المفيـك بالجياز التنفسي لؤلسرة كعرفو بأنو: ) اساس 

 باالنتماء(.نفسي ال شعكرم يشترؾ فيو افراد األسرة كيبعث إحساس معيف 
W.R.Bion, Experiences in Groups, London, 1980, p.185. Patrick Casement, Further 

L earning from the patient, London, 1990, p.178 

( مف القانكف ُُ( خمت التشريعات االلمانية مف نظاـ تعدد الزكجات، اما المشرع المصرم فقد نصت المادة )(ِ
لنافذ عمى اف: " عمى الزكج اف يقر في كثيقة الزكاج بحالتو االجتماعية، فإذا كاف متزكجان ا ُٖٓٗ( لسنة ََُ)

فعميو اف يبيف في اإلقرار اسـ الزكجة اك الزكجات البلتي في عصمتو كمحاؿ اقامتيف، كعمى المكثؽ اخطارىف 
نع التعدد في حاالت معينة إذ بالزكاج الجديد بكتاب مسجؿ مقركف بعمـ الكصكؿ..."، اما المشرع المغربي فقد م

( مف مدكنة االسرة النافذة عمى اف: " يمنع التعدد إذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزكجات، كما يمنع َْنصت المادة )
في حالة كجكد شرط مف الزكجة بعدـ التزكج عمييا"، كفي حاؿ عدـ كجكد مانع فقد قيدت المدكنة التعدد بقيكد 

إذا لـ يثبت ليا المبرر  -كنة كالتي نصت عمى اف: " ال تأذف المحكمة بالتعدد: ( مف المدُْكردت في المادة )
إذا لـ تكف لطالبو المكارد الكافية إلعالة االسرتيف، كضماف جميع الحقكؽ مف نفقة  –المكضكعي االستثنائي. 

سكاف كمساكاة في جميع اكجو الحياة"، اما المشرع العراقي فقد قيد تعدد الزكجات بحصكؿ الزكج عمى اذف  كا 
( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي النافذ عمى اف: " ال يجكز ّ( مف المادة )ْالمحكمة إذ نصت الفقرة )

اف تككف لمزكج  -الزكاج بأكثر مف كاحدة إال بأذف القاضي كيشترط إلعطاء االذف تحقؽ الشرطيف التالييف: أ
 تككف ىناؾ مصمحة مشركعة".اف  -كفاية مالية إلعالة اكثر مف زكجة كاحدة. ب

( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي النافذ عمى اف: " كؿ مف اجرل عقدان ّ( مف المادة )ٔ( نصت الفقرة )(ّ
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة اك  ٓك  ْبالزكاج بأكثر مف كاحدة خبلفان لما ذكر في الفقرتيف 

 بالغرامة...".
( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي النافذ عمى اف: " يعاقب بالحبس َُادة )( مف المٓ( نصت الفقرة )(ْ

مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى سنة اك بغرامة ال تقؿ عف ثبلثمائة دينار كال تزيد عمى الؼ دينار كؿ 
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التشريعات تكاممية الحماية الجزائية لمكياف األسرم تتجمى بكضكح بيف  كنخمص مما تقدـ اف     
قانكف االحكاؿ الشخصية ك  القانكف المدنيكما الحظنا كتحديدان كالتشريعات الخاصة  الجزائية

تمؾ التكاممية فأف ىناؾ اكجو اخرل ل كمع ذلؾ في تنظيـ عبلقة الفرد بأسرتو، يماالختصاص
الدراسة المقارنة نبينيا في ىذه الدراسة كمما اقتضت الحاجة  محؿ تشريعات الدكؿنجدىا في 

 لذلؾ.

الفرعالثاني

 مسوغاتالحمايةالجزائيةلمكياناألسري

عديدة ىي مسكغات الحماية الجزائية لمكياف االسرم كذلؾ لتعمؽ ىذا االخير بجكانب عدة      
دينية، اجتماعية، اقتصادية، اخبلقية، االمر الذم يجعؿ الخكض في ىذه المسكغات يستمـز اف 

       -نبحثيا عمى النحك االتي:

أوال :المسوغالديني

الديف السائد في  المتعمقة باألسرة يأخذ بنظر االعتبارالنصكص  سنوً ف المشرع عند إ 
الدينية عمى نحك متسؽ، كىذا  االحكاـالتي يسنيا جنبان الى جنب مع نصكصو  المجتمع، لتسرم

، فتعدد الزكجات في (ُ)كاضحان عند مراجعة النصكص المتعمقة بمختمؼ جكانب االسرةيظير 
بالنظاـ المشرع االلماني ، كذلؾ لتأثر (ِ)ييا القانكفجريمة يعاقب عم جميكرية المانيا االتحادية

، في حيف اف تعدد (ّ)الكنسي رغـ عدـ كركد نص صريح في االنجيؿ يمنع تعدد الزكجات

                                                           
 

عمى خمس سنكات رجؿ عقد زكاج خارج المحكمة كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات كال تزيد =
 إذ عقد خارج المحكمة زكاجان آخر مع قياـ الزكجية".

، مؤسسة الممؾ خالد الخيرية، الرياض، ُ( د. جبريف عمي الجبريف، العنؼ االسرم خبلؿ مراحؿ الحياة، ط(ُ
 .ٗٔ، صََِٓ

المزدكج كالتي  ( مف القانكف الجنائي االلماني النافذ التي جاءت تحت مسمى الزكاجُِٕ( استنادان لممادة )(ِ
يعاقب ام شخص متزكج اك لديو شراكة مدنية بالحبس مدة تصؿ الى ثبلث سنكات اك بغرامة "نصت عمى اف : 

  طمب الزكاج مف شخص اخر...".-ُإذا: 
، نشر ُ( د. نيى عدناف القاطرجي، الغزك الناعـ، دراسات حكؿ أثر العكلمة عمى المرأة كاألسرة كالمجتمع، ط(ّ

 .َِّ، صَُِٖبريطانية مسجمة، لندف، بكاسطة شركة 
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، (ُ)الزكجات ال يعد مف حيث األصؿ جريمة في تشريعات الدكؿ العربية محؿ الدراسة المقارنة
بعٌده  تعاليـ الديف االسبلمي فيك يبيح ذلؾالزكاج ب ، لتأثر تنظيـ(ِ)كجـر إذا ما تـ خبلفان لمقانكف

 .(ّ)ديف الدكلة الرسمي

ليست ببعيدة عف  سرمكياف األالمف جرائـ تمس  التشريعات الجزائيةكاف ما تتضمنو       
االسرة  حمايةاالساسية كالضركرية ل المسكغاتالديف مف  يعد ة، كمف ثمالدينية االحكاـ

، باألسرة الشرائع السماكية عمكمان كالشريعة اإلسبلمية خصكصان اىتمامان بالغان ، إذ تكلي (ْ)كيانياك 
كىي غنية بالنصكص التي تصمح لكؿ زماف كمكاف كتيدؼ الى ، كالتنظيـ بالتكجيويا تشمم إذ

فيما يتعمؽ  الدينية صارمان  االحكاـ، كيعد مكقؼ (ٓ)دعـ كيانياتك  افراد األسرةالعبلقات بيف  تعزيز
اك عدـ مخالفتيا بأقؿ  االحكاـ، كمف ثمة فأف الرجكع لتمؾ بتحريـ كؿ سمكؾ يمس الكياف األسرم

دد ىذا الكياف اك يحط تقدير، يسيـ في إيجاد حماية كفيمة بالتصدم الى كؿ ما مف شأنو اف يي
حكاـ الدينية بعدىا ينتيج منيجان كسطان بيف االالعراقي مف قيمتو، كمف الجدير بالذكر اف المشرع 

 .  (ٔ)اىـ مصادر التشريع كبيف النيج النفعي القائـ عمى الحرية الفردية

                                                           

د. . َْ، صُٖٓٗمطبعة العاني بغداد، ( د. احمد محمد الباليساني، نظرة الى الرجؿ كالمرأة في االسبلـ، (ُ
 ،ََِْة مؤسسة المختار، القاىرة، ، مطبعُعبد المجيد محمكد مطمكب، الكجيز في احكاـ االسرة االسبلمية، ط

ـ، الكسيط في شرح قانكف االحكاؿ الشخصية العراقية، طبع بجامعة السميمانية، . د. فاركؽ عبد ا كريَٗص
 .ُْ، صََِْالعراؽ، 

( مف ّ( مف المادة )ٔ( انفرد المشرع العراقي بتجريـ تعدد الزكجات خبلفان لمشركط القانكنية إذ نصت الفقرة )(ِ
اج بأكثر مف كاحدة خبلفان لما ذكر في قانكف االحكاؿ الشخصية النافذ عمى اف: " كؿ مف اجرل عقدان بالزك 

 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة اك بالغرامة...". ٓك  ْالفقرتيف 
عمى اف: " االسبلـ ديف الدكلة.."،  َُِٗالمعدؿ سنة  َُِْ( مف الدستكر المصرم لسنة ِ( نصت المادة )(ّ

نص عمى: " االسبلـ ديف الدكلة..."، كذلؾ النافذ كالتي ت َُُِ( مف دستكر المغرب لسنة ّكيقابميا الفصؿ )
النافذ كالتي نصت عمى اف: " االسبلـ ديف  ََِٓ( مف الدستكر العراقي لسنة ِالمادة الفقرة االكلى مف المادة )

 ال يجكز سف قانكف يتعارض مع ثكابت احكاـ االسبلـ...". -الدكلة الرسمي كىك مصدر اساسي لمتشريع. أ
 .ُِْ، صَُِْي، رعاية المعكقيف كالتكامؿ االسرم، دار الكركاء، لندف، ( د. صبيحة السامرائْ)
، ُ( د. كماؿ ابراىيـ مرسى، مسؤكلية االسرة في االسبلـ كعمـ النفس، الكتاب الثاني، الزكاج كبناء االسرة، طٓ)

 .ِّص، ََِْدار القمـ، الككيت، 
مصر،  -دار العمـك لمنشر كالتكزيع، القاىرةجرائـ التحرش الجنسي، ( د. محمد سيؼ الديف عبد الرزاؽ، ٔ)

 .ِٗ، صَُِٓ



 22الفصل األول : ماهية الحماية الجزائية للكيان االسري                      
 

  

كمما تقدـ نبلحظ أف الشرائع السماكية في العمـك كالشريعة االسبلمية عمى كجو الخصكص       
كياف تقكـ عمى المكدة كالرحمة كالتعاكف بيف افرادىا كاف االىتداء بمبادئيا يسيـ في حماية ال

االسرم، كفي المقابؿ اف ىدـ الكياف ينجـ في الغالب اما عف سكء المعاشرة اك عدـ االنفاؽ اك 
التعدم بيف افراد االسرة الكاحدة بكافة اشكالو، لذا اف الرككف الى الديف كمسكغ ينبغي اف يككف 

 رم.كسيمة لتحقيؽ غرض اسمى ىك اختيار الصكرة المثمى لمحماية الجزائية لمكياف االس

 ثانيا :المسوغاالخالقي

قكاعد االخبلؽ  سمككيات االفراد بما يتبلءـ مع تيجميلما كانت األسرة اىـ مؤسسة        
بأف يأخذ ، داخؿ األسرةسمكؾ االفراد فأف ذلؾ يستمـز ضبط ، (ُ)المتفؽ عمييا كالعادات كالتقاليد

كفالة لحرمة  ،مخالفان ليا في المجتمعالمشرع بنظر االعتبار تمؾ القكاعد كتجريـ كؿ ما يعٌد 
المخؿ  دفع ما يترتب عمى الفعؿ، كمف ثـ االسرة مف االفعاؿ التي تنتيؾ الركابط االسرية

حفظ االخبلؽ مف اىـ المسؤكليات التي تقكـ بيا  إذ اف (ِ)مكياف االسرممف ىدـ ل باالخبلؽ
 .(ّ)االسرة

كليذا المسكغ ارتباط كثيؽ بالمسكغ الديني، إذ تعٌد كؿ الشرائع السماكية االخبلؽ ىي اكؿ      
التشريعات الدعائـ التي يقكـ عمييا كياف ام مجتمع كليس األسرة فحسب، في حيف نجد اف 

اىتمامان اال عمى نحك محدكد، بداللة مكقؼ المشرع مف فعؿ الزنا إذ  المسكغال تكلي ىذا  الجزائية
فممارسة فعؿ المكاقعة بيف  ،فعؿ الزنا اال في اطار العبلقة الزكجيةلـ ييجـر المشرع العراقي 

البالغيف غير المتزكجيف ال يشكؿ جريمة بحسب التشريعات محؿ الدراسة المقارنة بما فييا 
باالتجاه النفعي القائـ عمى الحرية الفردية  ـكذلؾ لتأثرى، (ْ)شرع المغربيالمشرع العراقي عدا الم

                                                           

، ََِّ، دار اليادم لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ِ( حبيب ا طاىرم، مشاكؿ االسرة كطرؽ حميا، طُ)
 .َِص 

( د. سعيد عبد المطيؼ حسف، الحماية الجنائية لمعرض في الفقو االسبلمي كالقانكف الكضعي، دار النيضة ِ)
 .َُٖ، صََِْربية، القاىرة، الع
، ََِٖ، دار النشر لمجامعات، القاىرة، ُ( د. كماؿ ابراىيـ مرسي، االسرة كالتكافؽ االسرم، طّ)

 .َٔ_ٗٓ_ٖٓص
 ال كامرأة رجؿ بيف جنسية عبلقة كؿ: " اف عمى النافذ المغربي الجنائي القانكف مف( َْٗ) الفصؿ نص( (ْ

 ".سنة الى كاحد شير مف بالحبس عمييا كيعاقب الفساد جريمة تككف الزكجية عبلقة بينيما تربط
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، فالتمعف بسياسة المشرع العراقي في زنا الزكجية ييظير لنا اف عمة (ُ)بما فييا الحرية الجنسية
في الشريعة  الزنا ، في حيف اف تجريـفي المقاـ االكؿ التجريـ لـ تكف حماية قكاعد االخبلؽ

ذا فسدت (ِ)حاؿ الثبكت ألنو مف االفعاؿ التي تمس االخبلؽمطمؽ في االسبلمية  االخبلؽ ، كا 
 الكياف االسرماالسرية االنحبلؿ، كىك ما يؤدم بالنتيجة الى فقداف  داخؿ األسرة أصاب الركابط

لذاتو كيشدد العقكبة  بالمشرع اف ييجـر فعؿ الزناسبلمتو مف الناحية االخبلقية، لذا كاف االكلى 
ا الزكجية لما في ذلؾ مف حماية لمجانب االخبلقي كامتثاالن ألحكاـ الشريعة االسبلمية، بالنسبة لزن

 .االمشرع المغربي الذم عٌد فعؿ الزنا جريمة لذاتي كىذا ما انتيجو

  ثالثا :المسوغاالجتماعي

المسكغات الميمة لحماية الكياف مف  داخؿ األسرة العبلقات االجتماعية يعٌد ضبطإذ       
كالعبلقة االجدر بالحماية داخؿ نطاؽ األسرة الكاحدة ىي عبلقة الزكجيف فيما ، هاستقرار ك  األسرم
إذ اف مف أكثر ما يساعد عمى تنشئة اطفاؿ مستقريف مف الناحية العاطفية كالنفسية ىك ، بينيـ

مف كؿ ما  ية نظاـ األسرة كالمحافظة عمييا، كبالتالي فأف حما(ّ)حسف العبلقة بيف الزكج كالزكجة
، كألجؿ (ْ)النييار الكياف االسرممف شأنو اف يضعفيا ىك حماية مف خطر يمكف اف يككف بداية 

عند تنظيـ الحماية الجزائية  العقابية حاضرة بشأف تمؾ الميددات ذلؾ يجب اف تككف الفمسفة
، ككف تمؾ  بزنا الزكجية اك مكاقعة المتعمقة لمكياف األسرم، كما ىك الحاؿ في الجرائـ المحاـر

 تيدد طبيعة العبلقة فيما بينيـ.الجرائـ حيف ترتكب مف احد الزكجيف 

                                                           

( حسف فالح حسف الياشمي، دكر قكاعد االخبلؽ في القانكف الجنائي ) دراسة مقارنة(، اطركحة دكتكراه، كمية (ُ
 .ُٗٓ، صََِِجامعة كرببلء، -القانكف

، دار الكاتب العربي، بيركت، ُ( عبد القادر عكدة، التشريع الجنائي االسبلمي، مقارف بالقانكف الكضعي، ج(ِ
 .َٕ، صُْٓٗ

االردف،  -، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمافُ( د. حسف اكـر نشأت، عمـ االنثركبكلكجيا الجنائي، ط(ّ
 .َُِ، صََِٖ

، الدار العممية الثقافية كدار الثقافة لمنشر ُمى االشخاص، طد. محمد صبحي نجـ، الجرائـ الكاقعة ع (ْ)
، دار ُد. اميف حسيف يكنس، اثر الزنا في مسائؿ االحكاؿ الشخصية، ط   .َِِ، صََِِكالتكزيع، عماف، 

 .ْٔ، صََُِعماف،  -الثقافة لمنشر كالتكزيع، االردف
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كتأتي بعد عبلقة الزكجيف فيما بينيـ، عبلقتيما مع االبناء كالتي تتجمى بكاجب التربية،      
، كالتي تسكؽ افكار (ُ)فالتربية السميمة ىي االساس في تككيف الشخصية السكية غير المنحرفة

 –متمقييا عمى نحك سميـ عند تعاممو مع افراد اسرتو كالمجتمع ككؿ، كلحسف تأدية ىذا الكاجب 
ما يحتاجو  ، كىك جؿٌ (ِ)األسرية دكران في تنمية الشخصية القادرة عمى تعزيز العبلقات -لتربيةا

مقدمي بأنيـ  لزكجيف كابناءىـبيف ا الخاصة لمعبلقة الكثيقة القيمةالكياف األسرم السميـ، إذ تكمف 
 .(ّ)ةرعاية مكثكؽ بيـ خاصة في السنكات القميمة األكلى مف الحيا

تبعو تغيير مباشر في كظائؼ الطرؼ االخر،  زكجيف عف اداء كاجباتواحد ال تخمؼكمما ك       
اف األسرم سبلمة الكياذ اف كترتب عميو سكء العبلقة بينيما، كمف ثمة بيف افراد األسرة ككؿ، 

ة، كالمتمثمة ة السميمة التي يعرؼ فييا الزكجيف الكظيفة االجتماعية لؤلسر تبدأ بالعبلقات الرئيس
تعني االستقرار ذه العبلقات فالرغبة في استمرار ى ،(ْ)بإعداد افراد صالحيف في المجتمع

بتجريـ  ، كىك ما ينبغي عمى المشرع الحرص عمى حمايتو، كذلؾ(ٓ)ةاالسر  داخؿكاالطمئناف 
، كالذم سيترؾ اثره دكف ادنى شؾ عمى العبلقات االجتماعية (ٔ)الكاجبات تنتيؾ تمؾاالفعاؿ التي 

                                                           

ُ ، ََِْلبناف،  -الحمبي الحقكقية، بيركت( د. عبد الرحمف محمد العيسكم، دكافع الجريمة، منشكرات (
 .ُُْص
 -، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركتّ( د. عمي محمد جعفر، االحداث المنحرفكف، ط(ِ

 .ّٔ، صُٔٗٗلبناف، 
(3 ) Johannes Huinink, Familie: Konzeption und Realität, 2009, p.8. 
( 4 ) Jürgen Liminski, Die Bildung von Humanvermögen ais kern jedis 
Reformansatzes, wachstum ohne nachwuchs? Leitbilder und politische 
Konsequenzen. Mainz 2006, p.7-9. 

دار التعميـ الجامعي، االسكندرية،  ،ُ( د. ابراىيـ جابر السيد، المتغيرات البيئية كاثرىا عمى تربية االطفاؿ، طٓ)
 . ِِْ، صَُِّ

( مف القانكف الجنائي ُُٕ( كما ىك الحاؿ في جريمة االخبلؿ بكاجب التربية كالتنشئة الكاردة في المادة )(ٔ
 االلماني النافذ، كال مقابؿ ليذه المادة في التشريعات العربية محؿ الدراسة المقارنة.
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يترتب عميو جممة  ، ككف ارتكاب الجرائـ عمكمان (ُ)االجتماعية في الدائرة األكسع اال كىك المجتمع
 .(ِ)مف االثار االجتماعية التي قد تؤدم الى العنؼ كازدياد نسبة الجرائـ

كاخيران اف اخذ المسكغ االجتماعي بنظر االعتبار مف قبؿ المشرع يكاجو تحديان، مف منطمؽ       
اف العبلقات االسرية تتسـ بالتعقيد نظران لخصكصيتيا، فيي تعٌد مختمفة مف أسرة الى اخرل كمف 

 . (ّ)مجتمع الى اخر

رابعا :المسوغاالقتصادي

اف في يظير ذلؾ كاضحان  إذ، في حياة األسرة المؤثرةالمسكغات مف  ىذا المسكغيعٌد 
عف القياـ بكظائفيا كتمبية  عاجزة تككف االسرة اذا لـ تتكفر ليا المكارد االقتصادية الضركرية فأنيا

تكفير االشباع البلـز لمحاجات ب يتحقؽالتكامؿ مف الناحية االقتصادية ، ف(ْ)حاجات افرادىا
االستقرار في يقـك ىذا االشباع عمى تكفير ك  ،(ٓ)في حياتيـ االسرية المادية الي يحتاجيا االفراد

كعمى العكس فيما لك حدث اختبلؿ في  ،لكياف االسرما العبلقات كىذا ما يسيـ في الحفاظ عمى
لضغكط كاالزمات المالية التي تفكؽ القدرة مما با  الجانب االقتصادم، فأف الكياف يككف متأثران 

العكامؿ الرئيسة التي تؤدم ، ف(ٔ)الكياف االسرم كتكاممو كيترؾ اثره عمى ،االقتصاديةيخؿ بالحياة 

                                                           

 .ٓٓ، صُُٖٗ، دار الطميعة، لبناف، ُ( د. احساف محمد الحسف، العائمة كالقرابة كالزكاج، ط(ُ
، دراسة تحميمية، مجمة ابحاث ميساف، ََِّ( عمي حمزة جبر، تطكر التشريعات الجزائية في العراؽ بعد عاـ (ِ

 .ّْٗ، صََِِ، ُّ، العددُٔمجمة عممية صادرة عف كمية التربية، جامعة ميساف، مجمد
(3)Johannes Huinink, Familie: Konzeption und Realität,op, cit., p.2. 

، ُٖٓٗ، دار النيضة لمنشر كالتكزيع ، بيركت، ُ( د. مصطفى الخشاب، دراسات في االجتماع العائمي، طْ)
 .َٓص 

(5 ) Michael-Burkhard Piorkowsky, Präventive Einkommens- und Budgetberatung. 
Das Bundes- und Landesmodellprojekt in Rostock - Evaluationsbericht, Deutsche 
Gesellschaft für Hauswirtschaft (Hrsg.), Materialien Band I, Bonn 2000,p. 40. 

( د. ابراىيـ جابر السيد، التفكؾ االسرم االسباب كالمشكبلت كطرؽ حميا، دار التعميـ الجامعي، االسكندرية، ٔ)
 .َُٖ، صَُِْاالسكندرية، 
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تسيـ في زعزعت العبلقات االسرية كتؤدم الى ىدـ  البطالة كانخفاض الدخؿكتؤدم إلى الفقر 
 .(ُ)الكياف األسرم

حاضره في صادم ينبغي اف تككف أف الحماية الجزائية لمكياف األسرم بمسكغيا االقتكعميو      
فة المشرع عف تجريـ االفعاؿ التي تمس ىذا الكياف، كىك ما نمتمسو في جريمة االمتناع عف فمس

التي تساعد عمى تأميف متطمبات الحياة،  جاؿ لمتياكف فييا لتعمقيا باالمكراداء النفقة التي ال م
، سيترؾ (ِ)ةم كحرماف مف ىـ بحاجة الى النفقإذ ال شؾ اف ام ضعؼ يتخمؿ الجانب االقتصاد

أثره عمى سمككيـ ضمف األسرة الكاحدة عمى نحك يضعؼ مف كيانيا كقد يتفاقـ األمر ليصؿ الى 
 درجة ارتكاب بعض السمككيات االجرامية التي يعد الفقر ابرز أسبابيا.

حماية ف المسكغات أنفة الذكر ىك ما يستيدم بو المشرع  عند اف كؿ م كنرل مما تقدـ      
إذ تقرر تمؾ الحماية تبعان لمسكغات يممييا الكاقع العممي كيحددىا النطاؽ الكياف االسرم، 

الشخصي ألفراد األسرة، كاف كؿ مسكغ مف تمؾ المسكغات يأخذ الحماية الى جانب معيف كأف 
يككف ديني اقتصادم اخبلقي كغير ذلؾ األمر الذم يحتـ عمى المشرع حماية الكياف األسرم 

اف ظيكر  مادان عمى ما يرد بشأف تمؾ المسكغات مف احكاـ دينية اك آراء فقيية، كما يبلحظاعت
كؿ مسكغ يختمؼ مف جريمة الى اخرل، فجريمة االمتناع عف اداء النفقة يظير فييا المسكغ 

مكاقعة المحاـر المسكغ الديني كاضحان في جرائـ في حيف يظير  االقتصادم اكثر مف غيره،
اؿ في جرائـ كقد تظير جميع المسكغات في جريمة كاحدة كما ىك الح الزكجية،كجريمة زنا 

، ألف كياف األسرة محؿ الحماية الجزائية ليس كيانان بسيطان يسيؿ تشكيمو كحمايتو اإليذاء الجسدم
في المجتمع بطريقة تمقائية، بؿ ىك كياف لنمكذج مصغر مف مجتمع لو جكانب عدة معقدة، 

 شرع كاعيان ليا عند سف النصكص الخاصة بحمايتو.ينبغي اف يككف الم

 

 

                                                           

(1 ) Anthony Giddens, Die Frage der sozialen Ungleichheit (The Third Way and its 
Critics), in: Ulrich Beck (Hrsg.), Edition Zweite Moderne, Frankfurt/M. 2001, p. 124. 
 

 .ُِْ( د. حسف اكـر نشأت، مصدر سابؽ، ص(ِ
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المبحثالثاني

 والمصمحةالمعتبرةمنالحمايةالقانونيلمحمايةالجزائيةلمكياناالسرياالساس

احدل المخرجات السمبية االكسع انتشاران في مختمؼ المجتمعات، اذ  االسرةالجرائـ داخؿ  تعدٌ 
 استكجبت تدخؿ مف مماعمى كجو الخصكص،  كاألسرةتيدد األمف االجتماعي بشكؿ عاـ 

، التي تجـر االفعاؿ التي تيدد في النياية الكياف األسرم تشريعاتالمف خبلؿ اصدار المشرع 
ىذه الحماية بناءن عمى المصمحة التي يرل المشرع كتؤسس ، كالذم ينعكس عمى المجتمع ككؿ

االكؿ  المطمب مطمبيف، اذ نخصص سنقسـ المبحث عمى كألجؿ ذلؾ، انيا االجدر بالحماية
 لبيافلمطمب الثاني لمحماية الجزائية لمكياف االسرم، في حيف نكرس ا يلبياف االساس القانكن
  .السرم كنطاقياالحماية الجزائية لمكياف امف  المصمحة المعتبرة 

 المطمباالول

 االساسالقانونيلمحمايةالجزائيةلمكياناالسري

كياف لمصطمح ال صريحةاشارة المقارنة مف الدراسة محؿ  التشريعاتخمك  عمى الرغـ مف    
فحماية افراد األسرة يصبكا األسرم، إال اف ذلؾ ال يعني اف الكياف لـ يحظى بتمؾ الحماية، 

اإلحاطة بالنصكص التي يمكف اف تعد أساسان قانكنيان لمحماية الجزائية ، كألجؿ بحماية كيانيا
االكؿ لبحث االساس القانكني نخصص الفرع سنقسـ المطمب عمى فرعيف: لمكياف األسرم 

االساس الثاني فسيككف لبحث الفرع ، اما القكانيف المقارنةلمحماية الجزائية لمكياف االسرم في 
 .القكانيف العراقيةالجزائية لمكياف االسرم في محماية القانكني ل

الفرعاالول

القوانينالمقارنةاالساسالقانونيلمحمايةالجزائيةلمكياناالسريفي

تيجـر التشريعات في الدكؿ محؿ الدراسة المقارنة االفعاؿ التي تيدد سبلمة الكياف األسرم،      
الحماية، كسنبحث في النصكص التي تنعد  فكانت نصكصيا تعكس فمسفة المشرع بشأف أكجو

 أساسان قانكنيان لمحماية الجزائية لمكياف األسرم عمى النحك اآلتي:
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أوال :فيالقانونااللماني

، فقد (ُ)لما كانت االسرة الحاضف االكؿ لمفرد كصبلحيا يعني صبلح المجتمع برمتو
، بدءان بالقانكف االساسي )الدستكر( (ِ)االتحاديةيت بالحماية القانكنية في جميكرية المانيا حظ

 نزكالن الى التشريعات االخرل تبعان لمتدرج اليرمي لمقاعدة القانكنية.

المعدؿ   ُْٗٗ القانكف االساسي االلماني لسنة ( مفٔ( مف المادة )ُفقد نصت الفقرة )    
"، فكؿ ما يعد أسرة بحسب ةالدكل مف قبؿخاصة شؤكف األسرة بحماية الزكاج ك عمى اف: " يحظى 

التشريعات في جميكرية المانيا االتحادية محمي، كىذا ما أكدتو المحكمة الدستكرية في جميكرية 
ع الطفؿ الشركاء الذيف يعيشكف م "بأف:  ، في احد قراراتيا فقد قضت(ّ)المانيا االتحادية

                                                           

(1 ) Carolin und andere, Schutz von Ehe und Familie, veröffentlichter Article, 19 
April 2021, p.2. 

جميكرية المانيا االتحادية )بكاسطة المعيد االلماني لحقكؽ االنساف( احد الدكؿ المسؤكلة عف اتفاقية تعد  (ِ)
مجمس اكركبا بشأف منع مكافحة العنؼ ضد المرأة كالعنؼ األسرم كالتي تسمى باتفاقية اسطنبكؿ، كىي اتفاقية 

في االتحاد االكركبي باف تتخذ  تتعيد الدكؿ المكقعة عمييا كىي ثبلث عشر دكلة عضكا َُُِكضعت عاـ 
اإلجراءات الرادعة لكؿ ما يشكؿ عنفان ضد المرأة اك األسرة، كتعتبر ىذه اإلتفاقية ىي ثاني إتفاقية عمى مستكل 

 العاـ ذات آثر ممـز لحماية المرأة.
Thomas Avenarius u, Frank Nienhuysen Pinars grausige Botschaft, Süddeutsche 
Zeitung, 30. Juli 2020, p. 2. 

اعمى المحاكـ في الدكلة، كتحتؿ مرتبة تساكم الييئات  BVerfG)تعد المحكمة الدستكرية االتحادية ) (ّ)
االتحادية العميا، كىي محكمة مستقمة ليا كظيفة مزدكجة االكلى تتمثؿ بمراقبة الحياة السياسية في جميكرية 

اسي بصفتيا الكصي عمى تطبيؽ نصكصو، اما الثانية فيي تمارس المانيا االتحادية في ضكء تفسير القانكف األس
الكظيفة القضائية باعتبارىا اعمى محكمة في جميكرية المانيا االتحادية، ليا حؽ الغاء قرارات المحاكـ، كتعتبر 

اقي القرارات الصادرة عنيا ممزمة لجميع المحاكـ، كعمى الرغـ مف سيطرة المحكمة الدستكرية االتحادية عمى ب
المحاكـ اال انيا ليست جزءان مف االستئناؼ كتتمخص كظيفتيا بالتحقؽ مما إذا كانت قرارات المحاكـ المتخصصة 

 متكافقة مع القانكف االساسي.
Ernst Benda/ Eckart Klein, Verfassungsprozessrecht, 4. Auflage, C.F. Müller, 
Heidelberg 2020, p. 116 . 
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 (ٔ( مف المادة )ُ)الفقرة كمكف أسرة محمية بمكجب ، يشةاجتماعيلكجي اك المتبنى ككحدة يك الب
 .(ُ)"مف القانكف االساسي

 التي يتمتع بيا االطفاؿ ذاتيا الحمايةليـ االطفاؿ المكلكديف خارج إطار الزكاج  فنبلحظ اف      
مف الزكاج الشرعي، كما يبلحظ اف القانكف االساسي قد أكد عمى حماية األسرة كالزكاج بعٌدىا 

بمثابة القاعدة ( مف القانكف االساسي ٔ( المادة )ُالفقرة)نص االكلى في المجتمع، كيعٌد مبنة ال
التي تؤسس لحماية الكياف األسرم، فمصطمح الحماية الخاصة الذم جاء بو النص يشمؿ كؿ 

تترجـ بالنصكص العقابية التي تتبنى اكجو الحماية بما فييا الحماية الجزائية محؿ الدراسة كالتي 
، كقبؿ الخكض في بياف ىذه النصكص التي تعد االساس القانكني لمحماية ئؿ تمؾ الحمايةكسا

جكانب عدة كثيقة الصمة بذلؾ الكياف، سكاء جسدية اك اية حماذ اف الجزائية لمكياف االسرم، 
 ؤدم في النياية الى حماية ذلؾ الكياف.ا اف تاالخبلقية اك اقتصادية، مف شأني

كعمى الرغـ مف اف جميكرية المانيا االتحادية تخمك مف تشريع خاص باألسرة، اال اف        
القانكف الجنائي ضـ نصكصان تحمي االشخاص الذيف يشكمكف كبحسب التشريع االلماني أسرة، 

، فأكؿ تمؾ التشريعات التي ترجمت نص القانكف (ِ)كاف كانكا غير منظميف في أطار الزكاج
 جـر، الذم (ّ)(StGBمتعمؽ بحقكؽ افراد األسرة ىك القانكف الجنائي االلماني النافذ)االساسي ال

جعؿ مف مخالفة القكاعد االساسية لمزكاج كاألسرة جريمة اذ االفعاؿ التي تيدد كياف األسرة، 
، فضمف الباب الخاص باألسرة كالذم اطمؽ عميو تسمية )الجرائـ ضد (ْ)يعاقب عمييا القانكف

نبلحظ اف التسمية المستخدمة مف قبؿ المشرع االلماني تيظير حكاؿ المدنية كالزكاج كاألسرة(، اال
لنا اف األسرة ال ينصرؼ معناىا الى الزكاج بدليؿ انو استخدـ كؿ مف زكاج كأسرة إذ اف االخيرة 
 تتضمف اكضاعان اجتماعية اخرل ىي تعايش شخصيف مع طفؿ اك اب مع طفؿ اك اـ مع طفؿ.

                                                           

(1 ) Bundesverfassungsgericht. De: Leitsätze zum Urteil des Ersten Senats vom 19. 
Februar 2013. 
(2 ) Brosius-Gersdorf , Demographischer Wandel (Fn. 128), p.292. 

كاجرم كدخؿ حيز التنفيذ في ا يناير/كانكف الثاني  ُُٕٖمايك/ايار  ُٓ( صدر القانكف الجنائي االلماني في (ّ
سبتمبر/ايمكؿ  ُْ( مف القانكف الصادر في ُعمى القانكف سمسمة تعديبلت كاف اخرىا التعديؿ بمكجب المادة )

 كالمنشكر في الجريدة الرسمية لمقانكف الفدرالي االلماني. َُِِ
(4) Edward Schramm, Ehe und Familie im Strafrecht, Eine strafrechtsdogmatische 
Untersuchung,2011, p.1. 
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 -ُ" نصت عمى اف: اذ منو قد جرمت االخبلؿ بكاجب النفقة،  (َُٕ)كنجد اف المادة       
لمدة تصؿ إلى ثبلث سنكات أك بغرامة كؿ مف تيرب مف التزاـ النفقة القانكنية  حبسيعاقب بال

مدة ال تزيد  كتككف العقكبة الحبس -ِ... لممعاؿ لمخطراالساسية بحيث تتعرض االحتياجات 
عاؿ امرأة حامؿ كأكقؼ ىذه النفقة بطريقة مستيجنة مما اعف خمس سنكات أك بغرامة كؿ مف 

كفي ذلؾ مراعاةن لبلحتياجات المعيشية ألفراد األسرة مف ىـ بحاجة لتمؾ  "،أدل إلى إنياء الحمؿ
دية في كؿ أسرة أثر ، مما يترؾ اثاره السمبية عمى الكياف األسرم، الف لمعكامؿ االقتصا(ُ)اإلعالة

 .(ِ)عمى ركابطيا التي متى ما انيدمت ألم سبب سيككف ذلؾ بداية ليدـ ذلؾ الكياف بأكممو

تناكلت االخبلؿ بكاجب الرعاية كالتنشئة، إذ نصت عمى اف: " ييحكـ  (ُُٕ)كذلؾ المادة      
اك تنشئة شخص دكف سف السادسة  الرعايةعمى ام شخص ينتيؾ بشكؿ صارخ كاجبو في 

عشرة... بالحبس مدة تصؿ الى ثبلث سنكات اك غرامة مالية"، فاألخبلؿ بكاجب الرعاية 
 .(ْ)، جريمة يعاقب عمييا بحسب القانكف الجنائي االلماني النافذ(ّ)كالتنشئة

، إذ نصت عمى اف:   (ُّٕ)كما تضمنت المادة         كؿ  يعاقب -ُ"جريمة مكاقعة المحاـر
يعاقب  -ِلمدة تصؿ الى ثبلث سنكات اك بغرامة.  مارس الجنس مع نسؿ بيكلكجي بالحبسمف 

لمدة تصؿ الى سنتيف اك  بيكلكجي مف اصكلو اك فركعو بالحبسكؿ مف مارس الجنس مع نسؿ 
ال  -ّبغرامة، كما يعاقب االشقاء البيكلكجيكف الذيف يمارسكف الجنس مع بعضيـ البعض. 

                                                           

(1 ) Georg Köpferl, Zu Rechtsgut und Tatbestandsvoraussetzungen der Verletzung 
der Fürsorge- und Erziehungspflicht (§ 171 StGB).  
(2 ( Dr. Norbert Sitzmann, Anspruchsinhalt, 2021, p.2. 

النافذ ىذا الكاجب، حيث نصت عمى اف: " ( BGB( مف القانكف المدني االلماني )ُِٔٔ( نظمت المادة )(ّ
يجب عمى الكالديف رعاية الطفؿ القاصر، كتشمؿ الرعاية حضانة الطفؿ ) العناية الشخصية( كممتمكاتو  -ُ

في رعاية الطفؿ كتنشئتو، يككف عمى الكالديف األخذ بنظر االعتبار النمك المتزايد لمطفؿ  -ِ)رعاية الممتمكات(. 
بللية كمسؤكلية، عمى اف يككف ىناؾ حكار بيف الطفؿ كالكالديف بقدر ما يككف ذلؾ مناسبان كحاجتو لمتصرؼ باستق

كقاعدة عامة اف المصمحة الفضمى لمطفؿ تقتضي الحفاظ عمى  -ّلمستكل نمكه، في ضكء االتفاؽ متبادؿ. 
ذا كاف الحفاظ عبلقتو بكالديو، كالشيء ذاتو ينطبؽ عمى االشخاص االخريف الذيف تربطيـ صبلت بالطفؿ، إ

 عمييا يساعده عمى النمك".
( 4  ) Heribert Ostendorf: Die strafrechtliche Inpflichtnahme von Eltern wegen 
Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht - Eine kriminalpräventive Studie. 1. 
Auflage. Nomos-Verlag, Baden-Baden 1999, p.2.  
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كاالشقاء كفقان ليذا النص إذا لـ يككنكا قد بمغكا الثامنة عشرة مف العمر كقت  يعاقب االحفاد
 (ُ).ارتكاب الجريمة"

اما في الباب السابع عشر مف القانكف الجنائي االلماني النافذ المتعمؽ بالجرائـ الكاقعة عمى      
( كالتي ِِّالجسد، فأف الحماية الجزائية لمكياف االسرم كردت بنصكص عامة استنادان لممادة )

لمدة تصؿ الى خمس سنكات اك بغرامة كؿ مف أساء  يعاقب بالحبس -ُنصت عمى اف: " 
، فعمى الرغـ مف اف النص جاء عامان كلـ يختص " يان الى شخص اخر اك اضر بصحتو...دجس

بالحماية الجزائية ألفراد االسرة اال انو يمكف االستفادة مف النص لحماية الجانب الجسدم مف ام 
د اعتداء يقع ضمف افراد االسرة، كيشدد القانكف الجنائي االلماني العقكبة اذا كاف المجنى عميو اح

ييعاقب عمى التعذيب أك المعاممة السيئة أك :" اف ( عمىِِٓنصت المادة )افراد اسرة الجاني إذ 
أشير إلى عشر  مف ستة سجفبال نتيجة االىماؿ المتعمد لكاجب الرعاية االضرار بالصحة

بسبب  ان محجكر كاف أك  العمرلـ يبمغ الثامنة عشرة مف    -ُإذا كاف المجنى عميو  سنكات
عندما  -ُ" : اف ( عمىِِٔكما نصت المادة )، "... ينتمي إلى أسرتو -ِ: مرضعؼ أك ض

فقداف البصر بإحدل العينيف اك بكمتا العينيف اك فقداف  -يترتب عمى األذل الجسدم لممصاب: أ
اف يفقد جزء ميـ مف الجسد اك اف يككف غير قادر بشكؿ  -السمع اك النطؽ اك الخصكبة. ب

اف يحدث الفعؿ تشكه دائـ اك يؤدم الى العجز اك الشمؿ اك المرض  -ِدائـ عمى استخدامو. 
 .مف سنة الى عشر سنكات" اك اإلعاقة. فتككف العقكبة السجف العقمي

ثانيا :فيالقانونالمصري

نص اذ  التأكيد عمى حماية األسرة عمكمان،المعدؿ  َُِْحرص الدستكر المصرم لعاـ 
كالرجؿ في جميع  ةتكفؿ الدكلة تحقيؽ المساكاة بيف المرأ: "فا ( منو عمىُُ)في المادة 

الحقكؽ.... كتمتـز الدكلة بحماية المرأة ضد كؿ أشكاؿ العنؼ،... كما تمتـز بتكفير الرعاية 
سرة كتأكيده عمى اف تكفؿ بلحظ اىتماـ الدستكر المصرم باأل"، فنكالحماية لؤلمكمة كالطفكلة

بؿ يتعداه الى ليس ىذا فحسب المرأة مف العنؼ،  كحماية، رادىابيف اف الدكلة تحقيؽ المساكاة

                                                           

 بالنسؿ البيكلكجي: قرابة الدـ بيف الشخص كاصكلو كفركعو.( يراد (ُ
Patrick Gray: Ethnographic Atlas Codebook. In: World Cultures. Band 10, Nr. 1, 
1998, P. 86–136. 
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، كىذا ما االسرية، كرعاية جميع افرادىا بما تتضمنو مف االب كاالـ كاالطفاؿ عبلقاتتقكية ال
 يؤدم الى حماية كيانيا.

، ك قاعدة دكر في تحديد مضمكف النصكص العقابيةكاف لتبني النص الدستكرم لمبدأ ا       
، فغاية حماية األسرة بما في ذلؾ كيانيا مف المبادئ التي (ُ)الصمة بيف الكسيمة كالغاية كييظير

 تتضمفعمى اعتبار اف االخيرة  العقابيةتبناىا الدستكر المصرم، كىي ما تترجـ في النصكص 
نص بشكؿ صريح عمى مصطمح الكياف يلـ  ، كاف(ِ)سائؿ التي ييحمى بيا الكياف األسرمالك 

، فقد حرص الدستكر المصرم المحافظة عمى ىذا الكياف بني النصكص التي تكفؿفتاالسرم، 
عمى إبراز دكر االسرة في المجتمع ككفؿ حماية االمكمة كالطفكلة كتحديد المرتكزات االساسية 

 .(ّ)التي ترتكز عمييا االسرة

اشار الى حماية فقد  المعدؿ ُّٕٗ( لسنة ٖٓالمصرم رقـ ) اما بالنسبة لقانكف العقكبات      
الجرائـ التي تمس االسرة، اال انو لـ يتناكليا في  عالج إذ، متفرقةك االسرة في نصكص عديدة 

فقد نص عمى جريمة زنا الزكجية في الباب الرابع تحت عنكاف  فصؿ خاص،باب كاحد اك تحت 
فساد األخبلؽ في المكاد مف ) ،ىتؾ العرض ـر زنا الزكجة، اذ (ِٕٕ-ِّٕكا  ادة في الم جي

لمرأة المتزكجة التي ثبت زناىا يحكـ عمييا بالحبس مدة ال تزيد : "ااف عمىالتي نصت ( ِْٕ)
العبلقة الزكجية التي يتكقؼ جريمة اجتماعية تمس  زنا الزكجيةجريمة  كتعد..."، عمى سنتيف

في عمى سبلمتيا، كما تمس المجتمع لما فييا مف انتياؾ لمقيـ كاالخبلؽ  الكياف األسرمسبلمة 

                                                           

( د. احمد فتحي سركر، القانكف الجنائي الدستكرم، الشرعية الدستكرية في قانكف العقكبات الشرعية الدستكرية ُ)
 .ٕ، صََِِ، دار الشركؽ، القاىرة، ُقانكف االجراءات الجنائية، طفي 
عمى الدستكر المصرم كالنصكص الجزائية )محؿ  األسرم بناءن  ( ال تقتصر ترجمة التشريعات لحماية الكيافِ)

قانكف الدراسة( بؿ تظير بتشريعات اخرل أنشأت عمى اثرىا ىيئات كمؤسسات عنيت بأمكر األسرة، نذكر منيا 
عمى اف يتكافر فييا  لفصؿ في كافة المنازعات االسريةتتكلى ا، اذ بأنشاء محاكـ االسرة ََِْلسنة  (َُ) ـرق

مقكمات اساسية تتكافؽ مع الغرض مف انشائيا كالغايات االجتماعية التي يتكخاىا المشرع المتمثمة في الحفاظ 
الستار اماـ يكسؼ، محكمة االسرة، دراسة عمى استقرار االسرة كمنعيا مف التصدع كاالضطراب. د. سحر عبد 
( لسنة ُُكالقانكف رقـ ) .ُٖ، صََِٓمقارنة في القانكف المصرم كالفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 .بأنشاء صندكؽ نظاـ تأميف االسرة ََِْ
 .ُْ( د. اشرؼ رمضاف عبد الحميد، مصدر سابؽ، صّ)
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 في زنى زكج كؿ( كالتي تنص عمى اف: " ِٕٕ، كما عاقب الزكج الزاني في المادة )(ُ)المجتمع
 ستة عمى تزيد ال مدة بالحبس يجازل الزكجة بدعكل االمر ىذا عميو كثبت الزكجية منزؿ
 .(ِ)"، إذ تقـك جريمة الزكج عند ارتكاب فعؿ الكطء مع تحديد نطاؽ مكاني لجريمتوشيكر

( مف قانكف العقكبات ِٕٔ) المادة في كذلؾ جريمة مكاقعة المحاـر بغير الرضا كردت      
: " مف كاقع انثى بغير رضاىا يعاقب باإلعداـ اك السجف المؤبد. اف النافذ كالتي نصت عمى

كيعاقب الفاعؿ باإلعداـ إذا كاف المجني عمييا لـ يبمغ سنيا ثماني عشر سنة ميبلدية كاممة اك 
  .الفاعؿ مف أصكؿ المجني عمييا..." كاف

كؿ : "اف إذ نصت عمى ،االمتناع عف اداء النفقةعمى جريمة  (ِّٗفي المادة ) نص كما      
مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ بدفع نفقة لزكجو أك أقاربو أك أصياره أك أجرة حضانة 

ثة أشير بعد التنبيو عميو بالدفع، أك رضاعة أك مسكف كامتنع عف الدفع مع قدرتو عميو لمدة ثبل
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تتجاكز خمسة آالؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف 

تأثيرىا في الركابط  فضبلن عفىذه الجريمة مف الجرائـ التي تمس األسرة،  تعداذ ..."،  العقكبتيف
، عمى الرغـ العائمية مف ناحية االلتزامات المالية، فقد كاف مف الضركرم تدخؿ المشرع لتجريميا

 .(ّ)مف اف النص قد جـر عدـ تنفيذ الحكـ بالنفقة كليس االخبلؿ بكاجبيا

تتجو الى حماية حؽ كاحد كىك  بجرائـ اإليذاء ةالمتعمق كصيضاؼ الى ذلؾ، اف النص    
مف دكف اف تتضمف  عامة ةبصياغجاءت  كعمى الرغـ مف انيا، (ْ)بلمة جسـ االنسافس

الحماية، إذ نصت  حديد، اال انيا تسيـ في تكفير ىذهلحماية افراد األسرة عمى كجو الت تخصيصان 
: " كؿ مف احدث بغيره جرحان اك ضربان نشأ عنو قطع اك انفصاؿ عضك اف ( عمىَِْالمادة )

                                                           

في قانكف العقكبات جرائـ االعتداء عمى العرض ) الكتاب الثاني(،  ( د. عبلء زكي مرسي، نظـ القسـ الخاصُ)
 .ََِ، ص َُِّ، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، القاىرة، ُط
، دار ِ، التعميؽ عمى قانكف العقكبات، طِمجمد، المكسكعة القضائية الحديثة،  ( مصطفى مجدم ىرجة،ِ)

 .َّٓ، صُٖٗٗمحمكد لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 
د. احمد عمي عبد الحميـ محمد، الحماية الجنائية لمطفؿ في الشريعة االسبلمية كالقانكف المصرم، دار ( ّ)

 .َٓٓ، صَُِّالنيضة العربية، القاىرة، 
، ُعمي عبد القادر القيكجي، قانكف العقكبات القسـ الخاص، جرائـ االعتداء عمى االنساف كالماؿ، ط( د. ْ)

 .ُِٕ، صََُِلبناف، -قية، بيركتمنشكرات الحمبي الحقك 
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اك نشأ عنو كؼ البصر اك فقد إحدل العينيف اك نشأ عنو ام عاىة مستديمة اك فقد منفعتو 
يستحيؿ برؤىا يعاقب بالسجف مف ثبلث سنيف الى خمس سنيف، اما إذا كاف الضرب اك الجرح 
صادران عف سبؽ اصرار اك ترصد اك تربص فيحكـ بالسجف المشدد مف ثبلث سنيف الى عشر 

كؿ مف أحدث بغيره جرحان أك ضربان نشأ عنو : "اف مى( عُِْ) نصت المادة سنيف..."، كما
مرض أك عجز عف األشغاؿ الشخصية مدة تزيد عمى عشريف يكمان يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

 منو نصت عمى (ِِْ)المادة  كذلؾ ..."،عف سنتيف أك بغرامة ال تقؿ عف عشريف جنييان مصريان 
المنصكص عمييا في المادتيف السابقتيف يعاقب  إذا لـ يبمغ الضرب أك الجرح درجة الجسامة" :اف

فاعمو بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك بغرامة ال تقؿ عف عشرة جنييات كال تجاكز مائتي جنيو 
 ...."مصرم

االسرة، اال اف بلحظ اف النصكص كاف جاءت عامة كلـ تيجـر فعؿ اإليذاء في اطار ن      
ضمف الكاقعة  تجريـ افعاؿ االيذاء العمد قضائية ييظيرت التعكسو القرارا الكاقع العممي الذم

األسرة بمكجب المكاد المذككرة أنفان، إذ رفضت محكمة النقض المصرية طمب النقض كأيدت 
كالذم جـر المتيـ )زكج المجنى عمييا(  مف محكمة الدرجة االكلىالحكـ المستأنؼ الصادر 

المقرر اف التأديب كاف كاف حقان لمزكج مف ... ككاف مف "( كقضت بأف: ُ/ِِْبمكجب المادة )
مقتضاه إباحة اإليذاء، اال انو ال يجكز اف يتعدل اإليذاء الخفيؼ، فإذا تجاكز الزكج ىذا الحد 
فأحدث اذل بجسـ الزكجة لـ يزد عف سحجات بسيطة، لما كاف ذلؾ، ككاف الثابت مف مدكنات 

جنى عمييا قد ميو اف التقرير الطبي الخاص بالالحكـ االبتدائي المؤيد ألسبابو بالحكـ المطعكف ف
اكرل كجكد إصابات كىك ما ال يمارل فيو الطاعف فأف ىذا الكجو مف الطعف يككف في غير 

 .(ُ)"...محمو، لما كاف ما تقدـ فأف الطعف برمتو يككف عمى غير أساس متعينان رفضو مكضكعان 

       

 

                                                           

منشكر عمى المكقع  ُُٖٗ/ُُ/ُُقضائية الصادر في  ُٓلسنة  َٕٓ( قرار محكمة النقض المصرية رقـ ُ)
 الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111124409&&ja=27920  تاريخ اخر زيارة في
 مساءان. ُِ:ٖالساعة  َُِِ/َُ/ِ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111124409&&ja=27920
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ثانيا :فيالقانونالمغربي

ما يتعمؽ بالحرص عمى صيانة في كالمصرمااللماني  المشرعاخذ المشرع المغربي منحى        
النافذ في  َُُِكما ينطكم عمى ذلؾ مف حماية لكيانيا، إذ نص الدستكر المغربي لعاـ  األسرة

اف: " االسرة القائمة عمى عبلقة الزكاج الشرعي ىي الخمية االساسية في  ( منو عمىِّالفصؿ )
االجتماعية كاالقتصادية لؤلسرة، بمقتضى تعمؿ الدكلة عمى ضماف الحماية الحقكقية ك مجتمع. ال

"، إذ يكلي الدستكر المغربي األسرة القانكف، بما يضمف كحدتيا كاستقرارىا كالمحافظة عمييا...
 .(ُ)اىتمامان كمكانة كيحرص عمى ضماف الحماية الحقكقية كاالجتماعية كاالقتصادية ليا

  عالج إذ نكف الجنائي المغربي فقد كفر الحماية لمكياف األسرم جزائيان،بالنسبة لمقاما ا       
( مف القانكف الجنائي المغربي عمى َْْجرائـ االيذاء العمد داخؿ االسرة، فقد نص في الفصؿ )

ضد  ،...يعاقب كؿ مف ارتكب عمدا ضربا أك جرحا أك أم نكع آخر مف العنؼ أك اإليذاءاف: "
حد األصكؿ أك ضد كافؿ أك ضد زكج أك خاطب، أك ضد شخص لو كالية أك سمطة عميو أك أ

 ...".مكمؼ برعايتو أك ضد طميؽ أك بحضكر أحد األبناء أك أحد الكالديف

، سرةاألالتي تمس بلمجرائـ  الجنائيقانكف الالباب الثامف مف  خصص المشرع المغربي      
إذ جـر اليجر المعنكم، ، نظاـ االسرة كاالخبلؽ العامة( )في الجنايات كالجنح ضدعنكاف تحت 

( الذم نص عمى اف: " يعاقب بالحبس مف شير الى سنة كبالغرامة مف ْٕٗكذلؾ في الفصؿ )
األب أك األـ إذا ما ترؾ احدىما  -ُدرىـ اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط:  َََ.ِالى  ََِ

ريف كتممص مف كؿ اك بعض كاجباتو المعنكية بيف األسرة دكف مكجب قاىر لمدة تزيد عمى شي
الزكج الذم يترؾ عمدان، ألكثر مف شيريف كدكف  -ِكالمادية الناشئة عف الكالية االبكية... 

 مكجب قاىر، زكجتو كىك يعمـ انيا حامؿ".

كما كفر الحماية ايضان بتجريـ االمتناع عف اداء النفقة كىي مف الجرائـ التي تتعمؽ        
النفاؽ بعده كاحدان مف الكاجبات التي تؤثر في الجانب االقتصادم لؤلسرة كيمثؿ ىذا بكاجب ا

                                                           

شركة بريطانية  E-kutub Ltd، ُد. عبد العزيز غكردك، الحكامة الجيدة في النظاـ الدستكرم المغربي، ط( ُ)
 .ِٓ، صَُِٓفي انجمترا، لندف، 



 36الفصل األول : ماهية الحماية الجزائية للكيان االسري                      
 

  

مف الفصؿ ( ٓ) الفرع، إذ كردت في (ُ)االخير احد مسكغات الحماية الجزائية لمكياف االسرم
يعاقب بنفس العقكبة مف صدر عميو حكـ نيائي أك قابؿ لمتنفيذ ( الذم نص عمى اف: "َْٖ)

 ...."ة المكقت بدفع نفق

( مف القانكف الجنائي ْٖٔكجريمة مكاقعة المحاـر بغير الرضا التي كردت في الفصؿ )       
المغربي الذم نص عمى اف: " ... غير انو إذا كاف سف المجني عمييا تقؿ عف ثماف عشرة سنة 

بالسجف اك كانت عاجزة اك معاقة اك معركفة بضعؼ قكاىا العقمية اك حامبلن، فأف الجاني يعاقب 
( مف القانكف ذاتو عمى اف: " إذا كاف الفاعؿ ْٕٖمف عشر الى عشريف سنة"، كنص الفصؿ )

مف اصكؿ الضحية... فإف العقكبة ىي:... السجف مف عشريف الى ثبلثيف سنة في الحالة 
 (".ْٖٔالمشار الييا في الفقرة الثانية مف الفصؿ )

يعاقب بالحبس ( كالذم ينص عمى اف: "ُْٗصؿ )الف الزكجية الكاردة فيالخيانة  كجريمة       
 ....".مف سنة إلى سنتيف أحد الزكجيف الذم يرتكب جريمة الخيانة الزكجية

فقد النافذ،  َُِٖلسنة  (ُّ.َُّ)قانكف محاربة العنؼ ضد النساء المغربي رقـ  اما     
الباب الثاني منو كالذم جاء تحت عنكاف ) احكاـ زجرية( مجمكعة مف النصكص  في تضمف
، التي تكفؿ حماية المرأة مف العنؼ بكافة أشكالو الجسدم كالجنسي كالنفسي (ِ)الجزائية

كاالقتصادم، ككف المرأة ىي الفرد الذم يؤثر في منظكمة األسرة بشكؿ أساسي، كليا الدكر 
، كالمتتبع في نصكص ىذا القانكف يجده قد تضمف (ّ)األسرم السميـاالبرز في كجكد الكياف 

جرائـ مستحدثة لـ تكف مجرمة بحسب القانكف الجنائي، مف شأنيا اف تكفر الحماية لمكياف 
االسرم لتعمؽ االفعاؿ المجرمة بذلؾ الكياف نذكر منيا االكراه عمى الزكاج كجريمة تبديد امكاؿ 

ت إذ جـر طرد الزكج مف بي، احد الزكجيف لآلخر مف منزؿ الزكجيةالزكجة بسكء نية، كذلؾ طرد 
( َْٖ-ُ)في الفصؿ  كاضيؼ عمى القانكف الجنائي المغربي الزكجية اك االمتناع عف ارجاعو

                                                           

( مف مدكنة األسرة المغربية النافذة عمى اف: " كؿ تكقؼ ممف تجب عميو نفقة االكالد َِِ( نصت المادة )(ُ
 عف االداء لمدة اقصاىا شير دكف عذر مقبكؿ تطبؽ عميو احكاـ اىماؿ االسرة"

تضمف الباب تغيير عمى الفصكؿ الكاردة في القانكف الجنائي ليتضمف تجريميا فيما لك صدرت مف  اذ( (ِ
 الزكج، إضافة الى تجريـ افعاؿ جديدة ضمف نطاؽ االسرة الكاحدة.

( د. أنس سعدكف، قانكف محاربة العنؼ ضد النساء بالمغرب إصبلح الممكف اك ما ينبغي اف يككف، مجمة (ّ
 .ُٗ، صَُِٗت القانكنية كاإلدارية، عدد خاص، الرباط، المغرب، المنارة لمدراسا
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الى  َََِعمى اف: " يعاقب بالحبس مف شير كاحد الى ثبلث اشير كغرامة مف الذم نص 
متناع عف إرجاع الزكج المطركد مف بيت درىـ، عف الطرد مف بيت الزكجية اك اال َََٓ

 الزكجية...".

مف أساس لمحماية الجزائية في القانكف المغربي اف المشرع قد ذىب الى تجريـ يبلحظ كما       
ـ جديدة ال مقابؿ ، كيظير ذلؾ مف استحداث جرائالكياف األسرمب أكبر قدر مف االفعاؿ الماسة

، ىذا الكيافحماية كىك ما نعٌده مكقفان إيجابيان لذه الدراسة، محؿ المقارنة في ى ليا في التشريعات
ضماف تكفيرىا ما لـ الجرائـ التقميدية  معالجة ككف تمؾ الحماية متعمقة بمظاىر عٌده قد ال تفي

 تستحدث نصكص جديدة لمكاجية ما استحدث مف جرائـ.

 

ثانيالفرعال

ينالعراقيةناوالقفياالساسالقانونيلمحمايةالجزائيةلمكياناالسري

اف البحث في االساس القانكني لمحماية الجزائية لمكياف االسرم يستمـز بياف النصكص التي    
تناكلت تمؾ الحماية في كؿ مف الدستكر كقانكف العقكبات العراقي كالتشريعات الخاصة كسنفرد 

 فقرة مستقمة لكؿ منيا عمى النحك اآلتي:    

أوال :فيالدستور

منو  االسرة في الباب الثانيحماية  النافذ ََِٓ كفؿ دستكر جميكرية العراؽ لسنة
اكالن _أ. االسرة اساس  " عمى اف: ( منوِٗالمادة ) ، فقد نصتالحقكؽ كالحرياتب كالمتعمؽ

 تمنع كؿ اشكاؿ_... رابعان المجتمع، كتحافظ الدكلة عمى كيانيا كقيميا الدينية كاالخبلقية كالكطنية
فقد اكلى المشرع االسرة اىمية بالغة كيتجسد  ،"العنؼ كالتعسؼ في االسرة كالمدرسة كالمجتمع

، كنبلحظ حرص المشرع (ُ)ذلؾ بتأكيده عمى سبؿ تعزيز الركابط االسرية الكاردة في دستكره النافذ
الجزائية عمى حماية الكياف األسرم صراحةن، كىك ما يتطمب تكفير الحماية القانكنية بما فييا 

 محؿ الدراسة لكافة افراد األسرة، لضماف كجكد كياف اسرم سميـ يتمتع االفراد ضمنو بحقكقيـ.
                                                           

، مركز ُ( رنده سعيد ابراىيـ التكريتي، الحماية القانكنية لمرابطة االسرية في ظؿ التغييرات المجتمعية، طُ)
 .ْْ، صَُِِالدراسات العربية لمنشر كالتكزيع، مصر، 
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ثانيا :فيقانونالعقوبات

في الفصؿ الرابع  العراقي نصكصان تتعمؽ بحماية االسرة جاءت انكف العقكباتق تضمف 
في تناكؿ ، إذ ف )الجرائـ االجتماعية(الباب الثاممف  تحت عنكاف ) الجرائـ التي تمس االسرة (

جريمة زنا  رة كالتي تقع مف احد افرادىا، كمف تمؾ الجرائـىذا الفصؿ الجرائـ التي تمس االس
يعاقب بالحبس الزكجة الزانية كمف زنا  – ُ" اف: ت عمىص( اذ نّٕٕفي المادة ) الزكجية

العراقي يعاقب  المشرع، اذ اف "الزكجية كيعاقب بالعقكبة ذاتيا الزكج اذا زنا في منزؿ – ِ ...بيا
كتبعان لذلؾ حماية  ،(ُ)بصيانة عيد الزكاج بيف الطرفيف لمعبلقة الزكجية جريمة حمايةن ىذه العمى 

 .(ِ)حماية مشتركة لؤلسرة كالمجتمعىك  الكياف االسرم، فتجريـ زنا الزكجية

نفقة مف االفعاؿ التي ليا كقعان سيئان  االمتناع عف اداء النفقة، فأف ترؾ األسرة ببلاما جريمة     
در مف صعمى اف: " (ّْٖ) المادة فقد نصت عمى افراد االسرة مما ينعكس عمى الكياف األسرم،

اك احد مف اصكلو اك فركعو اك ألم شخص  لزكجو داء نفقةأعميو حكـ قضائي كاجب النفاذ ب
لقانكف كامتنع عف االداء مع اخر اك بأدائو اجرة حضانة اك رضاعة اك سكف كفؽ ما يقرره ا

"، إذ يعد كاجب ...يعاقب بالحبس مدة سنة قدرتو عمى ذلؾ خبلؿ الشير التالي ألخباره بالتنفيذ
النفقة مف الكاجبات التي يؤثر االخبلؿ بيا عمى تكفير مستمزمات الحياة كقد تستخدـ ككسيمة 

 .(ّ)ضغط مف قبؿ الممتـز بيا عمى مستحقييا

، كذلؾ في المادة ) ت العراقي عمى جرائـ مكاقعةالعقكباكما نص قانكف      ( منو ّٖٓالمحاـر
يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنيف رضا كالتي نصت عمى اف: " كالمتعمقة بالمكاقعة ب

اك الط بيا برضاىا ككانت قد اتمت الثامنة عشرة مف  اك بالحبس مف كاقع احد محارمو
عدىا المشرع ظرفان مشددان لجريمة االغتصاب، إذ نصت  رضا فقد بغير"، اما المكاقعة عمرىا...
: يعاقب بالسجف المؤبد اك المؤقت كؿ مف كاقع ُ: " اف ( عمىّّٗ/ب( مف المادة )ِالفقرة )

                                                           

ي الجرائـ االخبلقية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية طبلؿ عبد حسيف البدراني، المصمحة المعتبرة ف( ُ)
 .ْٔ، صُٖٗٗالقانكف جامعة المكصؿ، 

، مطبعة نازه، ُ( د. تافكة عباس البستاني، حماية المرأة في القانكف الجنائي العراقي )دراسة مقارنة (، طِ)
 .ُٔ، ص ََِٓاربيؿ،

، ُٗٓٗلسنة  ُٖٖقانكف االحكاؿ الشخصية رقـ  سالـ ركضاف المكسكم، تطبيقات القضاء العراقي في( ّ)
 .ُٗص ،َُُِبغداد، 
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: يعتبر ظرفان مشددان إذا كقع الفعؿ في إحدل الحاالت التالية: ب: إذا ِانثى بغير رضاىا... .
 عميو الى الدرجة الثالثة...".كاف الجاني مف اقارب المجنى 

جرمت ىي االخرل كاف جاء  العمد التي تقع بيف افراد االسرة الكاحدة، فقد االيذاء اما افعاؿ     
التجريـ بنصكص عامة، اال اف ذلؾ يسيـ بحمايتيـ كتبعان لذلؾ حماية الكياف االسرم، لما 

، كاف كانت إرادة الجاني ال تتجو (ُ)الرتكاب ىذه االفعاؿ مف اثر سمبي عمى الركابط األسرية
، كما جعؿ ارتكاب تمؾ االفعاؿ (ِ)إلنياء حياة المجنى عميو بؿ االعتداء عمى سبلمتو الجسدية
، كقد عالج المشرع تمؾ االفعاؿ (ّ)عمى افراد األسرة ظرفان مشددان يمنح المحكمة سمطة االخذ بو

مف اعتدل عمدان عمى اخر  -ُ"( عمى اف: ُِْ(، إذ نصت المادة )ُْٓ-ُِْفي المكاد )
بالجرح اك بالضرب اك بإعطاء مادة ضارة اك بارتكاب ام فعؿ اخر... يعاقب بالسجف مدة ال 

كتككف العقكبة السجف مدة ال تزيد عمى سبع سنكات اك  -ِتزيد عمى خمسة عشر سنة... 
مف  –ُ" :اف ( عمىُّْالمادة ) كما نصت بالحبس إذا نشأت عف الفعؿ عاىة مستديمة..."،

اعتدل عمدا عمى اخر بالجرح اك بالضرب اك بالعنؼ اك بارتكاب ام فعؿ اخر مخالؼ لمقانكف 
فسبب لو اذل اك مرضا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تزيد عمى مائة 

ك  ُِْ( عمى اف: " إذا تكافر في االعتداء المذككر في المادتيف ُْْ"، كتنص المادة )...دينار
إذا كاف المجنى عميو مف اصكؿ  -ّاحدل الحاالت التالية عد ذلؾ ظرفان مشددان: ... ُّْ

الجاني..."، فيبلحظ اف المشرع العراقي عد االعتداء عمى اصكؿ الشخص ظرفان يكجب التشديد 
كؿ مف اف: " ( فقد نصت عمىُْٓاما المادة ) في العقكبة حرصان منو عمى حماية افراد االسرة،

اعتداء اك ايذاء خفيؼ لـ يترؾ اثرا بجسـ المجنى عميو يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى كقع منو 
  "....ثبلثة اشير كبغرامة

 

                                                           

، مف اصدارات ُد. افراح جاسـ محمد، العنؼ االسرم ضد الزكجة، دراسة ميدانية في مدينة بغداد، ط( ُ)
 .ُُِ، صَُِّمشركع بغداد عاصمة الثقافة العربية، 

، القسـ الخاص، جرائـ االعتداء عمى ِجمد( د. عباس الحسني، شرح قانكف العقكبات العراقي الجديد، م(ِ
 .ّٗ، صَُٕٗاالشخاص كاالمكاؿ، مطبعة االرشاد، بغداد، 

د. كاكاف اسماعيؿ ابراىيـ ك د. مسعكد حميد اسماعيؿ، شرح قانكف مناىضة العنؼ االسرم، دراسة قانكنية ( ّ)
 .ُُٕ، صَُِٖ، منشكرات زيف الحقكقية، لبناف، ُتحميمية، ط
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ثالثا :التشريعاتالخاصة

مكاقعة المحاـر ككنيا مف اخطر الجرائـ التي تيدد  كماالن لممعالجة التشريعية لجريمةاست
، كاستكمؿ (ِ)في الضعؼ في معالجتو ليذه الجريمةالعراقي تبل، حاكؿ المشرع (ُ)الكياف األسرم

كالذم نص عمى اف:  ُٖٕٗ( لعاـ ْٖٖتنظيميا، فأصدر مجمس قيادة الثكرة المنحؿ القرار رقـ )
كؿ مف كاقع انثى مف اقاربو الى الدرجة الثالثة بدكف رضاىا ككانت  -ُ" أكالن: يعاقب باإلعداـ: 

كؿ مف كاقع انثى  -ِمر كافضى الفعؿ الى مكتيا اك إزالة بكارتيا. لـ تتـ الخامسة عشرة مف الع
كؿ مف  -ّمف اقاربو الى الدرجة الثالثة بدكف رضاىا إف كانت لـ تتـ الخامسة عشر مف العمر.

كاقع انثى مف اقاربو الى الدرجة الثالثة برضاىا ككانت لـ تتـ الخامسة عشر مف العمر كافضى 
ة بكارتيا. ثانيان: يعاقب بالسجف المؤبد مرتكبا فعؿ الكقاع اك المكاط ذكرا الفعؿ الى مكتيا اك إزال

اك انثى اذا تـ الفعؿ برضاىما ككانا قد اتما الثامنة عشر مف العمر ككانت درجة القرابة بينيما 
( الذم نص في فقرتو االكلى عمى اف: " أكالن: ِّْالى الدرجة الثالثة..."، كذلؾ القرار رقـ )

 يزنى بإحدل محارمو ككاف كقت ارتكابو قد اكمؿ الثامنة عشرة مف عمره". -ِاإلعداـ: يعاقب ب

كالنصكص العقابية المتعمقة بحماية الكياف األسرم غير قاصرة عمى ما كرد في التشريعات     
الجزائية فحسب، بؿ ىناؾ تشريعات خاصة اخرل تضمنت نصكصان عقابية يمكف اف نعدىا 

 مف( ثانيان ) الفقرة نصت اذ قانكف التنفيذ العراقيأساسان تشريعيان لمحماية الجزائية لمكياف األسرم، ك
 االكؿ البداءة قاضي عمى االمر عرض قاضيان  العدؿ المنفذ يكف لـ إذا: " اف عمى( َْ) المادة
 ال: " اف عمى ذاتو القانكف مف( ّْ) المادة نصت كما"، ألحكاـ كفقان  عدمو مف الحبس ليقرر
ضمف قانكف االحكاؿ الشخصية النافذ اذ تك  ".أشير اربعة عمى الحبس مدة تزيد اف يجكز

عقابية تسيـ في حماية الكياف االسرم، فعمى سبيؿ المثاؿ جـر تعدد الزكجات خبلفان نصكصان 
كؿ مف اجرل  -ٔ( كالتي نصت عمى اف: " ّ( المادة )ٔلمشركط المقررة قانكنان بمكجب الفقرة )

                                                           

حنكف خمؼ ك د. حسف حماد حميد ك جاسـ خريبط خمؼ، الزنا بالمحاـر في الشريعة االسبلمية ( د. غازم (ُ
 .ُٕٔ، صَُِٕ، ِ، العددُٗكالقانكف العراقي، مجمة القانكف، جامعة النيريف، مجمد

 مف ىذه الدراسة.في الفصؿ الثاني ( سنتناكؿ تقييـ ىذه المعالجة (ِ
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  ٓك  ْعقدان بالزكاج بأكثر مف كاحدة خبلفان لما ذكر في الفقرتيف 
 .(ُ)اك بالغرامة بما ال يزيد عمى مئة دينار اك بيما" عمى سنة

نخمص مما تقدـ، اف التشريعات محؿ الدراسة المقارنة حرصت جميعان عمى اإلشارة الى     
حماية األسرة كافردت نصان دستكريان بذلؾ، كانفرد الدستكر العراقي بالتأكيد عمى حماية الكياف 

عات االفعاؿ التي تشكؿ تيديدان عمى الكياف األسرم، األسرم صراحةن، كما جرمت تمؾ التشري
، كفي العمد كجاءت بمكقؼ متشابو في بعض الجرائـ كاالمتناع عف اداء النفقة كجرائـ اإليذاء

المقابؿ تباينت في جرائـ اخرل اال اف ما يجدر الكقكؼ عنده ىك مكقؼ كؿن مف المشرع المصرم 
، إذ خبل التشريعيف مف نص يجـر ىذا الفعؿ المنافي رضاجريمة مكاقعة المحاـر بكالمغربي مف 

ذا كاف  ألحكاـ الشريعة االسبلمية، عمى الرغـ مف اف الديف الرسمي لكبل البمديف ىك اإلسبلـ، كا 
عدـ التجريـ يعني اإلباحة فأف في ذلؾ مخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كاف لـ يكف كذلؾ فيك 

تمؾ الجرائـ كعرض تبرير الفقو مف غياب تنظيميا في  قصكر تشريعي، كسيتـ تناكؿ تفصيؿ
 .(ِ)مكضع اخر مف ىذه الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مشركعا لمناىضة العنؼ االسرم لـ يقر بعد.( كما يجدر اإلشارة لو اف ىناؾ (ُ
 ( من هذه الدراسة.22المصري والمشرع المغربي في ص) علمشراسيتم بيان موقف  (2)
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المطمبالثاني

ونطاقهاالحمايةالجزائيةلمكياناألسريمنالمصمحةالمعتبرة

اف نص المشرع عمى الحماية الجزائية لمكياف االسرم ينبغي اف يأخذ فيو بنظر االعتبار      
تمؾ الحماية ىذا مف جية، كمف جية اخرل فإف لتمؾ الحماية نطاؽ يحدد مف المصمحة المعتبرة 

، كألجؿ الكقكؼ عمى ذلؾ، سنقسـ الدراسة في ىذا المطمب (ُ)مف الناحيتيف الشخصي كالزماني
الحماية الجزائية لمكياف مف : إذ نخصص الفرع االكؿ لبحث المصمحة المعتبرة عمى فرعيف

 األسرم، اما الفرع الثاني سيككف لبحث نطاؽ الحماية الجزائية لمكياف االسرم.

 ولالفرعاال

الحمايةالجزائيةلمكياناالسريمنالمعتبرةالمصمحة

كفمسفتو  المنفعة اك الحاجة التي يركـ المشرع إشباعيا بحسب رؤيتو (ِ)يراد بالمصمحة    
ة كاخرل مادي منفعة عمى نكعيفالمراد اشباعيا ، كتككف تمؾ المنافع اك الحاجات التشريعية

                                                           

( فضبلن عف النطاؽ الشخصي كالزماني فأف جريمة زنا الزكجية تتطمب نطاقان مكانيان ٌأثير بشأنو خبلفان فقييان (ُ
ك بيت الزكجية، كيتداخؿ بيت الزكجية أيان كانت طبيعتو مع النطاؽ فيما إذا كاف ركف اك شرط في الجريمة كى

المكاني لمحماية، اال اننا لـ نتناكؿ نطاقان مكانيان لمحماية الجزائية لمكياف األسرم ألف تحديد نطاؽ مكاني جاء في 
تعميمو عمى باقي جريمة كاحدة فحسب كىي جريمة زنا الزكجية في قانكف العقكبات المصرم كالعراقي كال يمكننا 

 الجرائـ كبحثو كفقرة مستقمة كنكتفي ببحث النطاؽ الشخصي كالزماني.
ضد الفساد، فكؿ ما كاف فيو نفع سكاء كاف بالجمب كالتحصيؿ كاستحصاؿ الفكائد كالمذائذ اك  ةن ( المصمحة لغ(ِ

بالدفع كاالتقاء كاستبعاد المضار كاالالـ فيك جدير بأف يسمى مصمحة. محمد ابي بكر الرازم، مختار الصحاح، 
 . ّٕٔ، صُُٖٗلبناف،  -باب الصمح، دار الكتاب العربي، بيركت

الى اف المصمحة محددة بمعنى الماؿ، كتعبر عف الحاجات المالية التي تشبع االخريف بدليؿ كىناؾ مف يذىب 
اف الحؽ ىك كؿ مصمحة مالية يحمييا القانكف. د. حسنيف ابراىيـ صالح عبيد، فكرة المصمحة في قانكف 

اؾ مف يذىب الى في حيف ىن .ِّٗ، صُْٕٗ، ِ، العددُٕمجمد القاىرة، العقكبات، المجمة الجنائية القكمية،
اف المصمحة تتضمف كؿ ما يشبع حاجات االنساف كال يقتصر عمى الماؿ، بؿ يضـ الماؿ كيزيد عميو ما يحقؽ 
المصمحة بالنسبة ألشياء ال يمكف اطبلؽ لفظ الماؿ عمييا، كىك ما نذىب الى تأييده. باسـ عبد الزماف مجيد 

 .ٕ، صَََِطركحة دكتكراه، كمية القانكف، جامعة بغداد، الربيعي، نظرية البنياف القانكني لمنص العقابي، ا
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، إذ ييعبر عف المصمحة بالقكؿ: ) كؿ ما يشبع حاجة مادية اك معنكية لشخص ما، (ُ)ةمعنكي
حماية المصمحة في الحياة، كمصمحة السبلمة البدنية، كمصمحة فالحاجة المادية تتمثؿ في 

حماية الجسـ لمسير كفؽ المجرل الطبيعي، اما الحاجة المعنكية فتتمثؿ في حماية مصمحة 
، كفي اطار المصمحة المعتبرة مف (ِ)الشرؼ كاالعتبار في الجرائـ الماسة بحرية اإلنساف ككرامتو(

فيي محؿ الحماية التي يستند عمييا المشرع حيف التجريـ،  الحماية الجزائية لمكياف االسرم
االمتناع عف اداء  مف تجريـ كتتجمى في فكائد مادية كمعنكية، فعمى سبيؿ المثاؿ اف المصمحة

تكفير الكفاية المادية لئلنساف لتغطية متطمبات الحياة الضركرية  كتتمثؿالنفقة تتضمف مادية 
 بحفظ كرامة كاعتبار الشخص الميعاؿ.ل معنكية متمثمة كىي مصمحة جديرة بالحماية، كاخر 

كبعٌد المصمحة محؿ الحماية الجزائية لمكياف األسرم فأف ليا شركطان ينبغي اف تتكافر كابرز     
 تمؾ الشركط:

اف تككف المصمحة مسندة الى حؽ: اف التجريـ في نطاؽ حماية الكياف األسرم شأنو  -ُ
شأف أم تجريـ يككف مسندان الى حقكؽ، إذ ييجـر المشرع ام فعؿ مف شأنو المساس بحؽ 

سكاء في نطاؽ األسرة العمد مف الحقكؽ المتعمقة بالكياف األسرم، فتجريـ المشرع لئليذاء 
، مف ثمة يعاقب كؿ مف (ّ)ادان الى حؽ االنساف في سبلمة جسدهاك خارجيا انما ىك استن

 اعتدل عمى السبلمة الجسدية ألحد أفراد أسرتو.
اف تككف المصمحة مقترنة بالحماية: كتعٌد المصمحة جديرة بالحماية كمف ثمة مقترنة بيا  -ِ

، كىك ما يتكقؼ عمى فمسفة المشرع في تنظيـ الحقكؽ (ْ)حيف يقرر المشرع ذلؾ
كحمايتيا، ذلؾ اف تقرير حماية المصالح المتعمقة بكياف االسرة يرل انيا جديرة بتمؾ 

 الحماية، ال يككف بيدؼ حماية افراد االسرة فحسب بؿ حمايةن لمكياف االسرم ككؿ.

                                                           

 .ِِٕ، صَُِّمحمد عباس، دراسات معمقة في القانكف الجنائي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ( (ُ
 .ِّٕد. حسنيف ابراىيـ صالح، مصدر سابؽ، ص ((ِ
اصر كتنقيحو ف الفرنسي المعد. ليف صبلح مطر، مكسكعة قانكف العقكبات العاـ كالخاص، شرح القانك ( (ّ

 .ُِ، صََِّ، بيركت -لبناف رات الحمبي الحقكقية،، منشك ٕمجمد لمعبلمة رنيو غارك،
ْ ، المركز القكمي لمبحكث ّد. عادؿ عازر، مفيـك المصمحة القانكنية، المجمة الجنائية القكمية، عدد( (

 .َِ، صُِٕٗاالجتماعية كالجنائية في القاىرة، 
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اف تككف المصمحة قادرة عمى إشباع الحاجات: تعد السياسة الجنائية التي يتبعيا المشرع  -ّ
، كتتعدد تمؾ الحاجات في نطاؽ األسرة (ُ)كمصالحيا المختمفة انعكاس لحاجات الجماعة

مادية كاألنفاؽ في جريمة مصالح بيف مما يتبعو تعدد النصكص التي تكفؿ تمؾ الحماية 
مكاقعة المحاـر اك زنا  أك معنكية كالعفة كالشرؼ في جرائـاالمتناع عف أداء النفقة 

 .(ِ)الزكجية

ضفاء الحماية عمى       كلما كانت حاجة المجتمع تقتضي تنظيـ عبلقات افراد األسرة كا 
مصالحيـ عمى نحك يمكف كؿ فرد مف ممارسة حقو دكف إساءة استخداـ ذلؾ الحؽ اك االعتداء 
عمى حقكؽ الباقيف، فأف االخبلؿ بتمؾ المصالح فردية كانت اك جماعية ىي في النياية اخبلؿ 

، كمناط التجريـ في ضكء الحماية الجزائية لمكياف االسرم ىك بيدؼ حماية (ّ)امةبالمصمحة الع
، فما حماية (ْ)مصالح خاصة كعامة، ذلؾ اف حماية كياف االسرة حماية لكياف المجتمع برمتو

الكياف األسرم إال حماية لدكر األسرة في المجتمع، فيي الكحدة االنتاجية التي يؤدم تصدع 
ج ال يحمد عقباىا في المجتمع، ليككف ما كراء تقرير الحماية الجزائية لمكياف كيانيا الى نتائ

االسرم مصمحة خاصة كاخرل عامة فعمى سبيؿ المثاؿ اف جريمة االمتناع عف اداء النفقة قررت 
حماية لمصمحة مستحقي النفقة كىي مصمحة خاصة يتبعيا حماية الكياف االسرم كىي مصمحة 

ماية بالمجتمع، فحماية الكياف االسرم منصب بالنياية لتحقيؽ مصمحة عامة الرتباط تمؾ الح
 .(ٓ)عامة كىي حماية المجتمع

                                                           

، َُُِسبلـ، الجديد في جرائـ الماؿ العاـ، المركز المصرم لمبحكث كالمراجع، القاىرة، رفيؽ محمد ( (ُ
 .ُِٓص
ِ ، دار الفكر كالقانكف، ُالحماية الجنائية لمعبلقة الزكجية ) دراسة مقارنة(، طد. محمكد احمد طو، ( (

 .ُٔ، صَُِٓالمنصكرة، 
التجريـ، اطركحة دكتكراه، كمية القانكف، جامعة  محمد مرداف عمي محمد البياتي، المصمحة المعتبرة في( (ّ

 .ٗ، صََِِالمكصؿ، 
د. محمد رشيد حسف، تجميات في السياسية الجنائية لمقكانيف ذات الصمة باألسرة، مجمة دراسات قانكنية، ( (ْ

 .ِْٖ، صَُِٖاب  ُِجامعة السميمانية ، السنة السادسة، العدد،
كف، مفيـك كفمسفة كجكىر كطبيعة كخصائص القاعدة القانكنية، د. محمد حسيف منصكر، نظرية القان( (ٓ

 .ٔٗ، صََِْمصادر القانكف كتطبيقو، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
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كتختمؼ نسبة الحاجة الى الحماية بحسب درجة خطكرة الميدد، لنجدىا تحتاج الى         
التشديد في العقكبة في بعض الجرائـ لخطكرتيا كتعمقيا بمصمحة جديرة بقدر عالي مف الحماية 

، كىذا االختبلؼ ىك ما يستيدم بو المشرع حيف يقرر تجريـ ام فعؿ حماية لمصمحة (ُ)كالعكس
عمى  يتـ بناءن سرة يجب اف حقكؽ اال حمايةف، (ِ)ى حيف يفضميا عمى مصمحة اخرلما اك حت

سكاء كاف  المشرع الجزائي، اذ اف ىدؼ (ّ)المصالحأكلكية سس قانكنية منضبطة تراعى فييا أ
 الحفاظ عمىصفة خاصة ، كبالمصالح االجتماعيةإجرائينا، ىك حماية  قانكننا مكضكعينا أك

إذ اف ، بيدؼ حماية الكياف األسرم، كاف تسبب ذلؾ في تقييد حريات االفراد االسرية عبلقاتال
كالمتمثمة بقكة تأثير  التشريعىذا  بيا يتميزنجاعة حماية تمؾ المصالح مرتبط بالسمة التي 

، لما تحممو (ٓ)فنصكصو بمثابة االداة الفعالة لتحقيؽ حماية المصالح ،(ْ)ؾعمى السمك  نصكصو
يرل المشرع انيا  مصمحةقتضيو ت تقييد لمحريات، اال اف ذلؾ التقييد ىك ماتمؾ النصكص مف 

 .(ٔ)بالحمايةجديرة 

كلما كانت الجكانب التي ترتبط بيا المصمحة المعتبرة مختمفة، فأف مجاليا يختمؼ تبعان      
 لطبيعة المجتمع كاحتياجاتو، كبحسب اختبلؼ الرؤل الى منظكمة الزكاج كاألسرة، كاف كنا ال
ننكر اف ىناؾ نقاط مشتركة حكؿ بعض االفعاؿ التي تعد ميدده لمكياف األسرم، كما ىك الحاؿ 

كما تسببو مف ضرر جسدم كنفسي لممجنى عميو ينعكس في النياية العمد بالنسبة لجرائـ اإليذاء 
عمى الكياف االسرم، اال اف ىناؾ في المقابؿ سمككيات تختمؼ نظرة المجتمعات في مدل 

عمى ىذا الكياف، فما يعد ضركريان لحماية الكياف األسرم في مجتمع ما، قد ال يعد كذلؾ ضررىا 
                                                           

( د. خالد مجيد عبد الحميد الجبكرم، النظرية العامة لمتجريـ الكقائي، المركز العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، (ُ
 . ُْٔ، صَُِٖ

(2  ) M.gaston Stefan, coursedroit penale general et de procedure penale, 1996, 
p.63. 

، َُِّ، دار الكتب العممية، بيركت، ُ( د. حميد مسرار، نظرية الحؽ كتطبيقاتيا في احكاـ االسرة، طّ)
 .َُٕص
 .ُُ_َُ( د. احمد فتحي سركر، القانكف الجنائي الدستكرم، مصدر سابؽ، صْ)
، مركز الدراسات العربية ُعيد عمي القططي، الشركط العامة كالخاصة في التشريعات الجنائية، ط( د. سٓ)

 .ّْٓ، صَُِٔلمنشر كالتكزيع، مصر، 
، دار النيضة العربية، مصر، ُ( د. احمد عبد الظاىر، القكانيف الجنائية الخاصة، النظرية العامة، طٔ)

 .ْٓ، صََُِ
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ت بحسب كجيحاجة الى التجريـ كمما كانت ىناؾ مصمحة  فمتى ما ظيرت ،في مجتمع اخر
تككف المصمحة كينبغي اف كجكدان كعدمان،  الحاجةفكرة المصمحة مع  حيث تدكر، نظر المشرع

 .(ُ)عف قيـ االسرة ككينكنتيا معبرة المحمية

 ؟مكفقان في حماية الكياف األسرم مشرعيككف ال متى ،طرح ىناكالسؤاؿ الذم يي     

كفيمة بتمبية الحاجات المادية كالمعنكية  النصكص العقابية مكفقان متى ما كانتيككف       
ىك  المستكفية لشركطيا مصمحة المعتبرة، فارتباط التجريـ باللمنظكمة األسرة حفاظان عمى كيانيا

جتماع شركط ااال بالمصمحة المرتبطة بالكياف االسرم حماية ل فبل تحقيؽ ما يحقؽ تمؾ الحماية،
جديرة ك  مبنية عمى حؽ كممبية لمحاجات الضركرية لكياف اسرم سميـ ددة كىي ككف المصمحةمح
قة بالمصمحة، كىذه حماية بحسب فمسفة المشرع، فالمشرع يتدخؿ حيف يككف ىناؾ خطكرة محدبال

، كبما (ِ)الخطكرة تمثؿ كجكد ىذا التجريـ كعمة قيامو، كيككف تدخمو في ضكء اعتبارات عدة

                                                           

، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، ُالنظرية العامة لمجرائـ االجتماعية، ط( د. محركس نصار الييتي، ُ)
 .ّٕ، صَُُِ

ِ ( فبالنسبة لجميكرية المانيا االتحادية ككدكلة تقع ضمف االتحاد االكركبي، تـ دمج المبادئ التكجييية (
االتفاقية االكركبية بشأف الكضع لبلتفاقيات الدكلية ) االتفاقية االكركبية لحقكؽ االنساف، اتفاقية حقكؽ الطفؿ، 

القانكني لؤلطفاؿ غير الشرعييف، كاتفاقية ستراسبكرغ لمتبني، اتفاقية الىام لمتبني( بشكؿ متناسؽ كمحكـ في 
النظـ القانكنية الكطنية المتعمقة باألسرة، لينعكس ذلؾ في امكر عدة تأثر بيا المشرع عند سف النصكص الكفيمة 

كما ىك الحاؿ بالنسبة لممساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، اك المساكاة في حماية االطفاؿ كاف  بحماية الكياف األسرم،
 كانكا مف عبلقة غير شرعية، اك اعتبار االبكيف مع الطفؿ أسرة تخضع لحماية الدستكر االلماني كغيرىا.

Dieter Martiny, Europäisches Familienrecht, Notwendigkeit oder Utopie, Rabels 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 59 (1995) 419 . Walter 
Pintens, European Family Law (Casebook), 2001. Katharina Boele-Woelki (Hg.), 
Perspectives for the Unification . Harmonisation of Family Law in Europe, 2003 
. Gerhard Köbler, Familienrecht im geschichtlichen Wandel, in: Festschrift für Heinz 
Holzhauer, 2005, 355; Rembert Süß, Gerhard Ring, Eherecht in Europa, 
2006; Ingeborg Schwenzer, Model Family Code from a Global Perspective, 2006 
. Katharina Boele-Woelki, Tone Sverdrup (Hg.), European Challenges in 
Contemporary Family Law, 2008. 
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سمطة الدكلة في التشريع مقيدة كنرل اف  ،(ُ)لعميا في المجتمعقيـ كالمثؿ االمجمكعة  يتبلءـ مع
في مجاؿ حماية الكياف األسرم، ككف الغالبية مف احكاميا يمس اما االحكاـ الدينية السائدة اك 
القيـ كاالعراؼ االجتماعية، مع االخذ بنظر االعتبار الميددات الكثيرة التي تكاجو ىذا الكياف في 

ي اف يتحرل فييا المشرع سبؿ الحماية ينبغاذ ظؿ العكلمة كما يشيده العالـ مف تعقيدات، 
 الجزائية التي تضمف سبلمة الكياف االسرم مف كؿ ما مف شأنو المساس بو.

الفرعالثاني

نطاؽالحمايةالجزائيةلمكياناألسري

اف الخكض في بحث نطاؽ الحماية الجزائية لمكياف االسرم يممي عمينا اف نتناكؿ ىذا     
النطاؽ الشخصي لمحماية الجزائية لمكياف االسرم، اما الجانب اآلخر النطاؽ مف جانبيف: االكؿ 

  فيك النطاؽ الزماني لمحماية الجزائية لمكياف االسرم كعمى النحك اآلتي:

اوال :النطاؽالشخصيلمحمايةالجزائيةلمكياناالسري

الغالب بالرابطة لما كاف محؿ الحماية الجزائية لمكياف االسرم ىك ذلؾ الكياف الناشئ في 
حدد بأفراد األسرة المراد حماية كيانيا، كىذا ما تالزكجية، فأف نطاؽ تمؾ الحماية الشخصي ي

 ؟االسرة محؿ الحمايةمف ىـ افراد  اؤؿيقكدنا الى تس

كفقان العتبارات  المقارنة الدراسة محؿ التشريعاتفي  الشخصييضيؽ كيتسع نطاؽ االسرة     
باألزكاج مع الطفؿ  بدءان  االلماني المشرع عند الشخصي لنطاؽ، إذ يحدد امختمفة عدة

االشخاص غير المتزكجيف مع الطفؿ البيكلكجي اك  كيمتد الى، (ّ)اك المتبنى (ِ)البيكلكجي
                                                           

( محمكد طو جبلؿ، اصكؿ التجريـ كالعقاب في السياسية الجنائية المعاصرة، اطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ، ُ)
 .ُٖٔ، صََِْجامعة عيف شمس، 

تمييزان لو عف االبف القانكني الذم ال ( يشير الطفؿ البيكلكجي الى األصؿ المباشر ) الجيني( بيف االب كاالبف (ِ
 تربطو عبلقة جينيو باألبكيف.

Erdmute Alber, Soziale Elternschaft im Wandel. Kindheit, Verwandtschaft und 
Zugehörigkeit in Westafrika. Reimer, Berlin 2014, P. 62-63. 

اب كعدـ صيانتيا، لـ تأخذ التشريعات العربية في ( تأثران بأحكاـ الشريعة االسبلمية كلتجنب اختبلط االنس(ّ
الدكؿ محؿ الدراسة المقارنة بنظاـ التبني، كلـ تعتبره درجة مف درجات القرابة، كذلؾ لـ يعتبر قانكف االحكاؿ 
الشخصية العراقي النافذ التبني مانعا مف مكانع الزكاج، لكنو اجاز الضـ ) نظمت احكاـ الضـ في قانكف رعاية 
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فسر الفقو  إذ، (ِ)زكاج اك الشخصيف غير المتزكجيف مع االبف غير الشرعيباأل، كذلؾ (ُ)المتبنى
االلماني اف ام طفؿ شرعي اك غير  ياالساس( مف القانكف ٔمف المادة )( ٓ)الفقرة  (ّ)االلماني

ذات الصمة  التشريعات، كىك ما كرستو (ْ)شرعي يدخؿ ضمف النطاؽ الشخصي لمحماية القانكنية
بصرؼ  الصغارىي تعايش الكبار مع  جميكرية المانيا االتحادية، فاألسرة في (ٓ)في نصكصيا

ية لمكياف اف تحديد االشخاص الخاضعيف لمحماية الجزائ مف ثمة، ك (ٔ)النظر عف رابطة الزكاج
المصرم  عند كؿ مف المشرعفي حيف اف الكضع االسرم في المانيا لـ يتقيد بالزكاج فقط، 

                                                           
 

النافذ( دكف اف يترتب عمى ذلؾ اثار قانكنية مف حيث النفقة كالميراث كالزكاج.  ُّٖٗلسنة  ٕٔاث رقـ االحد=
كلتفاصيؿ اكثر يراجع: د. غالب عمي الداكدم، االثار القانكنية لمتبني كالضـ في قكانيف االحداث كاالحكاؿ 

. يحيى َّ، صُّٖٗ، السنة العاشرة، ُٓعددالالشخصية كالجنسية العراقية، مجمة القانكف المقارف، العراؽ، 
احمد زكريا الشامي، التبني في االسبلـ كاثره عمى العبلقات الخاصة الدكلية، دار الجامعة الجديد، االسكندرية، 

 . ِٗٗ، صََِٗ
( يعرؼ المشرع االلماني ثبلثة صكر لؤلبكة: االب البيكلكجي كىك الذم يككف الطفؿ ىك األبف الفعمي لؤلب، (ُ

القانكني كيككف االب كذلؾ عندما ييسمـ حضانة طفؿ بقرار قضائي كما ىك الحاؿ بالتبني، كاخيران االب  كاالب
االجتماعي كيمنح ىذا المقب ألم شخص يتكلى المسؤكلية االجتماعية لمطفؿ الذم يعيش معو في نفس المنزؿ، 

لمصمحة الطفؿ بما فييا الحماية الجزائية كتخضع كؿ ىذه االشكاؿ لمحماية القانكنية في القانكف االلماني رعاية 
 ال سيما في ما يتعمؽ بكاجب التربية كالتنشئة كاالخبلؿ بو.

Dethloff (Fn. 87), S. 142 und dies, Kindschaftsrecht des 21. Jahrhunderts, ZJK 
2009, p .141. 
(2 ) Dr. Siegfrid keil, Familie Wissenschaft poltik, 1 aufage, Druckvogt Gmbh, Berlin, 
2010, p.10. 
(3 ) Gerlach, Irene: Familienpolitik. 2. Aufl. Wiesbaden 2010, p44. Irene Gerlach, 
Famili, Familienrecht und Reformen, 2015, p.6.   

خارج  تتاح لؤلطفاؿ المكلكديف( مف القانكف االساسي االلماني عمى اف: " ٔ( مف المادة )ٓ( نصت الفقرة )(ْ
إطار الزكجية مف خبلؿ التشريعات نفس الظركؼ التي تتييأ لغيرىـ مف األطفاؿ المكلكديف في إطار الزكجية 

 ".لمتطكر بدنيان كنفسيان، كالتمتع بمكانتيـ في المجتمع
( مف القانكف االساس االلماني صدر قرار المحكمة الدستكرية االتحادية ٔ( مف المادة )ٓعمى الفقرة ) ( بناءن (ٓ

يتضمف دعكة الييئة التشريعية لسف قانكف ينظـ الكضع القانكني لؤلطفاؿ غير الشرعييف  ُّٓٗفي المانيا عاـ 
 .ُٖٓٗف المساكاة في الحقكؽ لعاـ ككانت االستجابة بتعديؿ قانكف الزكاج كاألسرة االلماني كصدكر قانك 

( 6  ) Christine Bergmann, interview von Nicola Brüning, Henning 
Krumrey:Deutschland Familie ist, wo kinder sind: in Focus Magazin, nr 47, 16 
november 1998, p.1. 
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كالمغربي كالعراقي مختمؼ تمامان، فيتحدد النطاؽ الشخصي مف حيث المبدأ بأفراد االسرة التي 
 .(ُ)العربية التشريعاتغالبية  رعييف كىك نيجالبناء الشيكلدىا الزكاج الشرعي كا

تحديد افراد االسرة بحسب الزاكية التي ينظر منيا الى االسرة، كالتي تختمؼ كذلؾ يختمؼ     
تكسع مف نطاقيا الى  تشريعاتنجد اف ىناؾ فالكاردة فيو،  التشريع ألغراضىي االخرل تبعان 

الحاؿ في االحكاؿ الشخصية كالمكاريث، الف تمؾ  ابعد مف فكرة الزكج كالزكجة كاالكالد، كما ىك
  . (ِ)تتناكؿ بالتنظيـ التزامات كحقكؽ االشخاص بحسب درجة قرابتيـ التشريعات

 الدراسة محؿالتشريعات الجزائية ، كفي ضكء خمك االمر بمكضكع الدراسةكبقدر تعمؽ       
اف النطاؽ الشخصي لمكياف األسرم يتحدد  نجدافراد االسرة، تحديد المقارنة مف نص يتناكؿ فيو 

بمجمكع االفراد المتقاربيف لدرجة تجعؿ مف كيانيـ كاحد يسعى المشرع الى حمايتو، كتظير تمؾ 
الحماية في تطبيقات عدة يختمؼ حدكد افرادىا حسب كؿ تطبيؽ، إذ اف النطاؽ الشخصي يبدأ 

الحماية، كبصرؼ النظر عف اشكاؿ  التطبيؽ الذم تظير فيو تمؾزكج كالزكجة كيتسع بحسب بال
 .(ّ)كما مرت بو مف تغيرات عبر التاريخ االسرة

يركز بشكؿ كاضح عمى عبلقة  افراد االسرةبحماية  كنبلحظ اف اىتماـ النصكص العقابية       
ذلؾ الكياف، كجريمة زنا  الزكج بالزكجة كيظير ذلؾ بالتطبيقات التي تبناىا المشرع في حماية

 .    االمتناع عف اداء النفقة كغيرىا، لما لتمؾ الجرائـ مف أثر ماس بالكياف االسرم الزكجية اك

 

                                                           

 . ْٕٗ، صُٕٗٗنشر كالتكزيع، طرابمس، ( د. عمر محمد التكمي، أسس التربية االسبلمية، المنشأة العامة لم(ُ
 .ِٗ( د. حممي عمي ابك الميؿ، مصدر سابؽ، ص(ِ
( اف لؤلسرة صكرتيف رئيسيتيف: االكلى ىي االسرة البسيطة اك ما يطمؽ عمييا بالنكاة اك االسرة الزكاجية كالتي (ّ

كيبلحظ اف االسرة بشكميا البسيط تبرز في الرابطة الزكجية بكضكح كتتككف مف زكج كزكجة كابناء غير بالغيف، 
ىي االساس اك النسؽ االجتماعي االىـ الذم ينشأ منو الكياف المراد حمايتو، اما الصكرة الثانية فيي ما تسمى 
باألسرة المركبة كالتي تبرز فييا رابطة الدـ اكثر مف رابطة الزكاج، كتنشأ عندما يبقى االبف بعد زكاجو عضكا في 

اجياؿ اك  ةتككف مف اب كاـ كاالكالد المتزكجيف كغير المتزكجيف كاالحفاد، ام تتككف مف ثبلثعائمة ابيو، حيث ت
. د. َٗ، صَُٖٗاكثر. لتفاصيؿ أكثر يراجع: د. زيداف عبد الباقي، االسرة كالطفكلة، مكتبة النيضة، القاىرة، 

 .ِٓ، صُُٗٗة، سناء الخكلي، االسرة كالحياة العائمية، دار المعارؼ الجامعية، االسكندري
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ثانيا :النطاؽالزمانيلمحمايةالجزائيةلمكياناالسري

مف جية  ةااللماني التشريعاتبيف  اف نفرؽاف بحث النطاؽ الزماني ليذه الحماية يقكدنا الى 
الشخصي لمحماية الجزائية  في فقرة النطاؽ كلعؿ ما تـ بيانو ية مف جية اخرل،العرب كالتشريعات
كيبنى عمى أساس  االتحادية المانياجميكرية ، فمما كاف مفيكـ األسرة يختمؼ في ىك المسكغ

تعرؼ األسرة في الفقو االلماني بأنيا: التعايش بيف الرجؿ  إذ، كليس الزكاج فقط، (ُ)التعايش
فأف النطاؽ الزماني لتمؾ الحماية ال يبدأ مف تاريخ الزكاج بؿ مف  مف ثمة، ك (ِ)كالمرأة مع اطفاؿ

تاريخ المعايشة الفعمية، مع ذلؾ فاف االمر يبقى كبحسب اعتقادنا يختمؼ بحسب شكؿ الحماية، 
ة كيختمؼ نطاؽ كؿ منيا في كؿ عمى اعتبار اف الحماية الجزائية لمكياف االسرم ليا جكانب عد

 .مرة

العربية محؿ الدراسة المقارنة، فأنو كلما كانت الحماية الجزائية لمكياف  لمتشريعاتاما بالنسبة 
االسرم تيدؼ الى المحافظة عمى ما ينشأ عف الرابطة الزكجية مف عبلقات اسرية تشكؿ 
بمجمكعيا الكياف االسرم، فأف سرياف تمؾ الحماية تبدأ بعد قياـ الرابطة الزكجية الصحيحة 

، كعميو يخرج مف نطاؽ ىذه الحماية ما عداىا مف عقكد الزكاج (ّ)ا القانكنيةالمستكفية لشركطي

                                                           

(1 ) Jürgen Dorbritz, interviewt von Volker Thomas: Familiensoziologie " wo kinder 
sind, ist Familie, in: Goethe.de, November 2012, p.1. 
(2 ) A. Süsterhenn, in: Der Parlamentarische Rat (Fn. 1), Bd. 5/II, 1993, p.642. 

قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي النافذ عمى اف: " تتحقؽ االىمية في عقد الزكاج ( مف ٓ( نصت المادة )(ّ
( مف القانكف ٔبتكافر الشركط القانكنية كالشرعية لمعاقديف اك مف يقـك مقاميما"، كتناكلت تمؾ الشركط المادة )

د اك الصحة المبينة فيما ال ينعقد عقد الزكاج إذا فقد شرطان مف شركط االنعقا -ُذاتو كالتي تنص عمى اف: " 
سماع كؿ مف العاقديف كبلـ اآلخر كاستيعابيما بأنو المقصكد منو  -اتحاد مجمس االيجاب كالقبكؿ. ب -يمي: أ

اف  -شيادة شاىديف متمتعيف باألىمية القانكنية عمى عقد الزكاج. ق -مكافقة القبكؿ لئليجاب. د -عقد الزكاج. ج
ينعقد الزكاج بالكتابة مف الغائب لمف يريد اف  -ِحادثة غير محققة.  يككف العقد غير معمؽ عمى شرط اك

يتزكجيا بشرط اف تقرأ الكتاب اك تقرؤه عمى الشاىديف كتسمعيما عبارتو كنشيدىما عمى انيا قبمت الزكاج منو. 
قد عند طمب فسخ الع ةلمزكج -ْالشركط المشركعة التي تشترط ضمف عقد الزكاج معتبرة يجب اإليفاء بيا.  -ّ

 "....عدـ إيفاء الزكج بما اشترط ضمف عقد الزكاج
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، اك تمؾ التي تبـر خارج المحكمة كلـ (ُ)المختمؼ فييا فقيان كالتي لـ ينظميا القانكف الكضعي
 تكثؽ بعد ) العقد الشرعي(.

ية لمكياف األسرم، الحماية الجزائ وإال اف ما يثار بيذا الصدد حكؿ التكقيت الذم تنتيي في    
أثر في  (ِ)فمتى تنتيي تمؾ الحماية؟ كىؿ النتياء الرابطة الزكجية ألم سبب مف أسباب انتيائيا

 ذلؾ؟

عمكمان ال يتمحكر  لؤلسرةفي المانيا كتأثران بالحياة الكاقعية في ذلؾ البمد فاف الكضع القانكني     
بلقة االطفاؿ باألبكيف مف تبعية تجعميـ حكؿ الزكاج بقدر تمحكره حكؿ االطفاؿ، لما تتسـ بو ع

، كاف كانت (ّ)بحاجة الى حماية اكثر مف غيرىـ سيما في السنكات االكلى مف حياة الطفؿ
عمى كجو الخصكص االتحادية المانيا جميكرية في اكركبا عمكمان ك  الجزائيةبما فييا  التشريعات

دئ رئيسية ىي: الحماية األساسية لؤلسرة، تأخذ عند حماية كؿ ما يتعمؽ باألسرة ككيانيا اربع مبا
المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، ضماف المساكاة بيف االطفاؿ المكلكديف اثناء الزكاج كخارجو، كاخيران 

، بالتالي (ْ)المصالح الفضمى لمطفؿ، كىي مبادئ مستكحاة مف االتفاقية االكركبية لحقكؽ االنساف
 انتياء الرابطة الزكجية اف كجدت.ب تنتييال  مكياف األسرمفاف الحماية الجزائية ل

                                                           

( نذكر مف ابرز تمؾ العقكد: الزكاج العرفي المنتشر في مصر كالذم يعرؼ بأنو االتفاؽ غير المكثؽ كالذم (ُ
يتـ بإيجاب كقبكؿ بيف الطرفيف مف خبلؿ كرقة عرفية ال تسجؿ ال عمى يد مأذكف شرعي كال في محكمة االحكاؿ 

 ة، كذلؾ زكاج المسيار الذم عرفتو بعض الدكؿ العربية كالذم يقتصر عمى لقاءات قصيرة بيف الطرفيفالشخصي
في اكقات متباعدة كىك يخمك مف كجكب النفقة كالمسكف المشترؾ، كزكاج المتعة كالذم يعرؼ بأنو عقد 

لزكاج الدائـ كيبطؿ عند مخصكص ينعقد بإيجاب كقبكؿ بيف الرجؿ كالمرأة الى اجؿ محدد كبمير معمـك كعقد ا
عدـ ذكر المير. كلتفاصيؿ أكثر عف تمؾ العقكد كغيرىا يراجع: د. فارس محمد عمراف، الزكاج العرفي كصكر 

. د. صكفي ابك طالب، ِٓ-ِْ، صََِٓاخرل لمزكاج غير الرسمي، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 
 ،َََِ، دار الفتح، مصر، ُ، طُ، جرائع االخرل المقارنةمكسكعة الزكاج كالعبلقة الزكجية في اإلسبلـ كالش

، الشركة ُ. د. مصطفى الرافعي، نظاـ األسرة عند المسمميف كالمسيحييف فقيان كقضاءان، طُِٔ-ُِٓص
 .َٔ، صَُٗٗالعالمية لمكتاب، بيركت، 

 سبؿ انتياء الرابطة الزكجية في الباب الرابع ) انحبلؿ عقد الزكاج(. العراقي ( عالج قانكف االحكاؿ الشخصية(ِ
(3) Andresen , Kinder in Deutschland (World-Vision-Kinderstudie), (292 f.), p.289. 
(4) Dean Spielmann, L’effet potentiel de la Convention européenne des droits de 
l’homme entre personnes privées, 1995, Europäische Menschenrechtskonvention 
und Europäisches Privatrecht, Tagung im Max-Planck-Institut für ausländisches und 
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ذا كانت األسرة قد تككنت مف اقتراف رجؿ ك اما في التشريعات العربية محؿ الدراسة المقارنة       ا 
ال يعني انتياء  مف االسباب ألم سبب -الزكاج– مع امرأة بعقد الزكاج، فأف فؾ ذلؾ االقتراف

 ،(ُ)، فاألـ برفقة اكالدىا تشكؿ أسرةف ذلؾ االقتراف اطفاؿاألسرة كبالتبعية كيانيا، متى ما نتج ع
 جكانب اخرل.يبقى الكياف االسرم خاضعان لمحماية في  مف ثمةك 

                                                           
 

=internationales Privatrecht, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 
Privatrecht 63 (1999), p.409. 

الزكج اك الزكجة اك االسرة ىي النافذ عمى اف: "  العراقي ( مف قانكف الرعاية االجتماعيةٗالمادة )( نصت (ُ
 كبلىما كاالكالد...".
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الثانيالفصل

بعضتطبيقاتالحمايةالجزائيةلمكياناالسري

 ةالكضعيكالتشريعات  ةالسماكي الشرائعال شؾ بأف الكياف االسرم يمثؿ قيمة اعتبارية عنيت     
عرضة لمختمؼ الجرائـ جسامةن كأثران، لذا فيك بحمايتو ككنو مرتكز مف مرتكزات كياف المجتمع، 

العقاب أف تقكـ بيذه الميمة التقميدية كالمتمثمة  فرض في بما ليا مف سمطةفإف كاجب الدكلة 
البلزمة لمكاجية كؿ ما يخؿ بيذا الكياف، كىك كاجب مفترض ال  العقابيةبكضع النصكص 

لككف االسرة بمعنى عاـ كالكياف االسرم  حمايتويتصكر دكلة ما أف تحيد عنو أك أف تمتنع عف 
اجتماعية قبؿ  قاعدة اعدة القانكنية التي تكصؼ بأنياعمى كجو التحديد يعد ىدفان مف أىداؼ الق

أف تؤطر بإطار شكمي يصدر عف الييئة المختصة بإصدار التشريعات في النظاـ القانكني 
 . مدكلةل

يترتب عميو صدكر تشريعات  بكاجبو في حماية الكياف االسرم المشرعكعمميان؛ فإف قياـ 
 حمايةمتنكعة مف حيث أثرىا كمخاطرىا، كىي  بالكياف االسرمالجرائـ الماسة ، ذلؾ ألف عٌدة

قانكف -الخاصة فضبلن عف الشريعة العامة الجزائيةتجد أساسيا القانكني في التشريعات 
كما بحسب المصمحة التي ستصيبيا،  تمؾ الجرائـستكاجو  ، ككفقان لذلؾ فإف التشريعات-العقكبات

جرائـ المتعمقة بالجانب اك ال ،المحاـر زكجية كجرائـ مكاقعةمنيا جريمة زنا الك  االخبلؽ جرائـفي 
، كلما كانت الجرائـ الماسة داء النفقة كجرائـ اإليذاء العمدكمنيا جريمة االمتناع عف ا الشخصي

بالكياف االسرم متعددة فأف بحثيا تفصيبلن يتطمب دراسة مستفيضة يضيؽ المجاؿ الستعراضيا 
بعض ىذه الجرائـ بكصفيا تطبيقات لمحماية الجزائية لمكياف  في ىذا المكضع، لذا سنتناكؿ

لمجرائـ المخمة االسرم، كألجؿ ذلؾ سنقسـ الفصؿ عمى مبحثيف: نخصص المبحث االكؿ
جرائـ المتعمقة بالجانب باألخبلؽ الماسة بالكياف االسرم، اما المبحث الثاني فسيككف لبحث ال

 الماسة بالكياف االسرم. الشخصي
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المبحثاالول

الجرائمالمخمةباألخالؽالماسةبالكياناألسري

كعة في إطار تيجـر النصكص العقابية تأثران بقكاعد الديف كاالخبلؽ كؿ عبلقة غير مشر     
، ككف ؾ الى حماية فردية كاخرل جماعيةاألسرية، إذ تيدؼ مف كراء ذل األسرة حماية لمعبلقات

االسرة يعني بالضركرة فساد المجتمع ككؿ فما ىذا االخير اال فساد الجانب االخبلقي ألفراد 
 الماسة بالكياف االسرم لمجرائـ المخمة باألخبلؽ ف األسر، إال اف المعالجة التشريعيةمجمكعة م

لـ تكف عمى كتيرة كاحدة في التشريعات محؿ الدراسة المقارنة، لتبني المشرع في كؿ منيا فمسفة 
ة، كلتسميط الضكء عمى تطبيقيف عمى قدر عالي مف االىمية بالنسبة مختمفة تأثرت بعكامؿ عد

لمجرائـ المخمة باألخبلؽ الماسة بالكياف االسرم سنقسـ المبحث عمى مطمبيف، نخصص المطمب 
. مكاقعة مطمب الثاني فنخصصو لبحث جريمةاالكؿ لبحث جريمة زنا الزكجية، اما ال  المحاـر

المطمباالول

 جريمةزناالزوجية

الطرؼ اآلخر، ليككف ذلؾ منفذان ب لطرفيف باالستئثارتمنح العبلقة الزكجية الحؽ لكبل ا     
كصيانة الرابطة الزكجية العبلقة مشركعان لتمبية الغريزة الجنسية لئلنساف، كمف ىنا فأف تنظيـ تمؾ 

يستمـز منع ام عبلقة جنسية غير مشركعة يباشرىا احد الزكجيف، لذا حرصت التشريعات محؿ 
الدراسة المقارنة عمى تجريـ الزنا في إطار العبلقة الزكجية، كألجؿ اإلحاطة بتمؾ الجريمة فأننا 

جريمة زنا الزكجية، اما سنتناكؿ ذلؾ في ثبلثة فركع تباعان، إذ نخصص الفرع االكؿ لتعريؼ 
الفرع الثاني فنبيف فيو اركاف ىذه الجريمة، كسنتناكؿ في الفرع الثالث عقكبة جريمة زنا الزكجية 

 كذلؾ عمى النحك االتي:  
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 الفرعاالول

 تعريؼجريمةزناالزوجية

نىى )يراد بالزنا لغةن زنا         زنى:.  كيقاؿ. شرعي عقد غير مف المرأىة   أم أتى:.  زنىى -( زى
نىاةه ( ج. )زافو  فيك. بالمرأة كاًف، اما الزكجية فتعني لغةن أم( ج. )ًزانية كىي. زه : كرىجؿه  امرأةي  زى
ٍكجيَّةى  حؽه  بينيما كييقاؿ الزكاج بمعنى قائمىةه  بينيما الزكجيةي  زالت كما. الزَّ

(ُ). 

فأف ، لذا (ِ)مف اكثر العبلقات االجتماعية حساسية كحرمة كلما كانت العبلقة الزكجية         
، اال اف المشرع (ّ)تجريـ زنا الزكجيةلـ تتكاف في  محؿ الدراسة المقارنة معظـ التشريعات الجزائية

تـ حذؼ النص المتعمؽ بزنا الزكجية مف القانكف الجنائي االلماني االلماني لـ يعٌد ييجـر الزنا، إذ 
، ككاف سبب االلغاء ىك تأثر المشرع االلماني بتكصيات مؤتمر الىام كعمؿ (ْ)ُٗٔٗفي العاـ 

ذلؾ بعدـ كجكد مسكغ لتجريـ ىذه االفعاؿ لتعمقيا باألخبلؽ التي ال ينبغي اف تتعمؽ بالقانكف 
، كما (ٔ)، كبات الفعؿ يثير المسؤكلية المدنية التي تبيح لممتضرر طمب التعكيض فقط(ٓ)الجنائي

 . (ٕ)مب التفريؽ كالحرماف مف النفقةعيد سببان لط

                                                           

، مكتبة ْمعجـ الكسيط، طابراىيـ انيس ك عبد الحميـ منتصر كعطية الصكالحي ك محمد خمؼ ا أحمد،، ( ُ)
 .َْٔ-َّْ، صََِْالشركؽ الدكلية، مصر، 

مية طبلؿ عبد حسيف البدراني، اثر العبلقة الزكجية في قانكف العقكبات العراقي، مجمة العمـك القانكنية، ك( د. ِ)
 َِٔ، صَُِٖ، ُالقانكف، جامعة بغداد، العدد

( مف قانكف العقكبات المصرم، كالمشرع المغربي في ِٕٕ-ِٕٓ-ِْٕ( عالجيا المشرع المصرم في المكاد )ّ)
( مف قانكف ّٕٕالجنائي المغربي، اما المشرع العراقي فقد عالجيا في المادة ) ( مف القانكفُّٗالفصؿ )

 العقكبات العراقي.
(4 ) Brunner, Heinrich, Deutsche Rechtsgeschicgte, Bd.2, Leipzig, 1982, p.662. 
(5 ) Blau, les infractions contre la famille et les moeures en droit espaynal, R.I.D.P., 
1965, P.432. 
(6 ) BGH FamRZ 2008, 1414, BGH FmamRZ 2012, 779. 

تاريخ اخر زيارة في  wille.dejhvdo-https://www.anwaltقرار قضائي منشكر عمى الرابط: 
  مساءان. ُِ:ٔالساعة  َُِِ/َُ/ُّ
اكرانينبكرغ االلمانية بأف: "...المرأة ال تحصؿ عمى النفقة إذا قاـ الطرؼ الممتـز بدفعيا بتقديـ ( قضت محكمة ٕ)

 بارتكاب فعؿ الزنا...". ياادلة تدين

https://www.anwalt-wille.dejhvdo/
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فمـ زنا الزكجية جريمة التي تبنت  االخرل محؿ الدراسة المقارنة الجزائية اما التشريعات    
، إذ استخدـ كؿ (ُ)يذه الجريمةلكاكتفت بتنظيـ احكاميا مع اختبلؼ التسميات التي كردت  ياتيعرف

جريمة زنا الزكجية، في حيف عبر عنيا المشرع المغربي  (ّ)كالعراقي (ِ)مف المشرع المصرم
معاني كمقاصد  المصطمح المذككر يحمؿاف ، بداعي (ٓ)بدالن مف زنا الزكجية (ْ)بالخيانة الزكجية

كال تيعد جريمة زنا  ،(ٔ)ليا فاكسع تسيـ في الحفاظ عمى قدسية الرابطة كمدل احتراـ الطرفي
لحماية العرض فحسب، بؿ ىي مف الجرائـ المخصصة لحماية الزكجية مف الجرائـ المخصصة 

 .(ٕ)الكياف االسرم مف االنييار نتيجة ارتكاب الفعؿ مف احد الزكجيف

كبصرؼ النظر عف التسمية اك المصطمح التشريعي الذم كضعت ىذه الجريمة في اطاره،      
مع قياـ الزكجية فعبلن اك  الكطء الذم يحدث مف شخص متزكج) فقد عيرفت الجريمة فقيان بأنيا: 

                                                           
 

=Amtsgericht Oranienburg am 08. Mai 2013 (AZ: 36 F 115/12). 
https://familienanwaelte-dav.de/de/ 

 مساءان. ُِ:ٖلساعة ا َُِِ/َُ/ُّتاريخ اخر زيارة في  
نائي ببلىام، ( سمير الجنزكرم، الجرائـ الماسة بالعائمة كاالخبلؽ الجنسية، المؤتمر الدكلي التاسع لمقانكف الجُ)

 .ُُٓ، صُٓٔٗ، ُ، العددالقكمية الجنائية ، المجمةُٓٔٗ-ُْٔٗ
زناىا..."، كما نصت المادة ( مف قانكف العقكبات عمى اف: " المرأة المتزكجة التي ثبت ِْٕ( نصت المادة )ِ)
 ( عمى اف: " كؿ زكج زنا بمنزؿ الزكجية...".ِٕٕ)
 -ِتعاقب بالحبس الزكجة الزانية...  -ُعمى اف: " مف قانكف العقكبات العراقي ( ّٕٕ( نصت المادة )ّ)

 .الزكج اذا زنا في منزؿ الزكجية"كيعاقب بالعقكبة ذاتيا 
رة عف اقامة عبلقات غير مشركعة كالتفكير كاشغاؿ العقؿ مع طرؼ اخر عبا( تعرؼ الخيانة الزكجية بأنيا: "ْ)

، دار غيداء ُ". د. امؿ المخزكمي، الخيانة الزكجية، ط كتعتبر مف اشد ىذه العبلقات ىي العبلقات الجنسية
 .ِْ، ص َُِٕلمنشر كالتكزيع، عماف، 

بالحبس مف سنة الى سنتيف احد  ( مف القانكف الجنائي المغربي عمى اف: " يعاقبُْٗ( نص الفصؿ )ٓ)
 الزكجيف الذم يرتكب جريمة الخيانة الزكجية...".

( د. عابد بف محمد السفياني، حكـ الزنا في القانكف كعبلقتو بمبادئ حقكؽ االنساف في الغرب، مكتبة الممؾ ٔ)
 .ِٕ، ص ُٖٗٗفيد الكطنية، الرياض، 

، ََِٓ، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ٓالخاص، ط ( د. محمد زكي ابك عامر، قانكف العقكبات، القسـٕ)
  َٓٔص 
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اتصاؿ شخص متزكج رجبلن اك امرأة اتصاالن جنسيان بغير ) ، كما عيرفت ايضان بأنيا: (ُ)(حكمان 
ارتكاب الكطء غير المشركع مف شخص متزكج مع الغير ) ، كىناؾ مف عرفيا بأنيا: (ِ)(زكجو

، كىذا ما يتبلءـ مع عمة (ّ)(برضاىما حاؿ قياـ الزكجية فعبلن اك حكمان مع تكافر القصد الجنائي
 بطة الزكجية، بدليؿ قياـالتجريـ التي ال تنصرؼ الى اختبلط االنساب بقدر تعمقيا بحماية را
، ككذلؾ االخبلؿ بكاجب (ْ)جريمة زنا زكجية حتى لك كانت الزكجة عقيمان اك بمغت سف اليأس

، كمؤدل (ٓ)الزكجية غير ممكفاالخبلص بينيما الذم مف شأنو اف يجعؿ االستمرار بالعبلقة 
الجريمة ىذه ف ، كمف ثمة فأ(ٔ)ذلؾ اف تجريـ زنا الزكجية ىك حماية لكياف األسرة بحماية ركابطيا

 .مف جرائـ االعتداء عمى الكياف االسرمتعد الجريمة 

اف جميعيا يدكر  المذككرة نخمص مما تقدـ كمع اختبلؼ االلفاظ المستخدمة في التعريفات      
ركزت عمى إبراز  ياؾ حرمة الرابطة الزكجية باالتصاؿ الجنسي غير المشركع، فقدحكؿ معنى انت
كجاء تنظيـ المشرع ليا ضمف الجرائـ التي تمس االسرة كالتي يسمط الضكء فييا  ،تمؾ الرابطة

االسرة كىي  عمى المفيـك االجتماعي لمعرض، لمساسيا بأىـ عبلقة اجتماعية تنشأ كينكنة
 مف زنا الزكجية  مصطمح الخيانة الزكجية بدالن استخداـ المشرع المغربي  ال نؤيدالعبلقة الزكجية، ك 

ككف مصطمح الخيانة الزكجية اكسع مف زنا الزكجية، إذ ال ينصرؼ الى االتصاؿ الجنسي 
رابطة الزكجية كيضعؼ الثقة كاالماف بيف الفحسب بؿ يمتد الى كؿ فعؿ مف شأنو اف ينتيؾ 

                                                           

، ُٕٕٗ، دار النيضة العربية، القاىرة، ٕ( د. عبد المييمف بكر، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، طُ)
 .ِِٕص
القسـ الخاص، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، دكف  -د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات (ِ)

 .ْٔٓنشر، صسنة 
، ُٕٗٗد. احمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ّ)

 .ٔٓٓص
 .ٖ، صُِٖٗاحمد محمكد خميؿ، جريمة الزنا، دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية،  (ْ)
سية االتحادية بأف: " ... بالتفريؽ ( إذ يعد فعؿ الزنا سببان لطمب التفريؽ كبذلؾ قضت محكمة استئناؼ القاد5)

بيف مككمو كالمدعى عمييا االكلى بسبب الخيانة الزكجية بيف المدعى عمييا االكلى كالمدعى عميو الثاني حسب 
ما جاء في حيثيات القرار...". قرار محكمة استئناؼ القادسية االتحادية/ الييئة االستئنافية االصمية بالعدد 

 )قرار غير منشكر(. َُِٗ/ْ/ُٗلصادر في ا َُِٗ/س/ُْٔ/ُْٓ/ُْْ
، منشكرات الحمبي ُ( د. فتكح عبد ا الشاذلي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ) القسـ الثاني(، طٔ)

 .َُٖ، صََُِالحقكقية، بيركت، 



 58الفصل الثاني : بعض تطبيقات الحماية الجزائية للكيان األسري         
 

  

عمى النحك الذم سنبيف  مجريمةمادم لالتسمية ال تتبلءـ مع مدلكؿ الركف الالزكجيف، كما اف 
 تفصيمو عند البحث في اركاف جريمة زنا الزكجية.

بيف رجؿ كنعرفيا بأنيا: ارتكاب الكطء  ،يمكف اف نقترح تعريفان لجريمة زنا الزكجية كمما تقدـ   
 مع تكافر القصد الجرمي. متزكجكامرأة احدىما 

 

الثانيالفرع

 اركانجريمةزناالزوجية

، كفي اطار جريمة زنا (ُ)لكؿ جريمة اركاف بتحققيا يككف الفعؿ معاقب عميو بنظر القانكف    
 الزكجية سنبحث تمؾ االركاف كعمى النحك اآلتي:

(بيتالزوجية-أوال :الركنالمفترض)قيامالزوجية

، كما ىك (ِ)الزكجية كيجعؿ منيا ركنان مفترضان الجرائـ بالعبلقة بعض يعتد المشرع في       
ييدؼ المشرع مف كراء التجريـ حمايتيا، كاستنادان لمركف  يمة زنا الزكجية اذالحاؿ في جر 

المفترض فييا فأف الفترة الزمنية التي ييتصكر ارتكاب فعؿ الزنا خبلليا ىي تمؾ الفترة المحصكرة 
ف الحقكؽ الزكجية ال تكتسب اال بالعقد الصحيح، بيف انعقاد الزكاج كانحبللو، كسبب ذلؾ ا

فالنطاؽ الزماني لمحماية الجزائية لمكياف االسرم يبدأ مف لحظة نشكء الرابطة الزكجية، اال اف 
 التساؤؿ يثار حكؿ ارتكاب فعؿ الزنا في فترة الخطبة، فيؿ يكيؼ كفعؿ زنا زكجية؟

دء الرابطة الزكجية بالعقد سرم تبدأ منذ بكنا قد بينا اف الحماية الجزائية لمكياف اال      
كلما كانت الخطبة ليست بعقد بؿ مرحمة تمييدية إلبراـ العقد فبل مجاؿ لقياـ الزكجية  ،(ّ)الرسمي

                                                           

لصناعة ( د. عمي حسيف الخمؼ ك د. سمطاف عبد القادر الشاكم، المبادئ العامة في قانكف العقكبات، العاتؾ ُ)
 .ُّٕ، صََِٗالكتب، القاىرة، 

، ُ( سجى اسماعيؿ محمد الياسرم، الحماية الدستكرية لؤلسرة كاثرىا في قانكف العقكبات، دراسة مقارنة، طِ)
 .َُٕ، صَُِِمكتبة القانكف المقارف، بغداد، 

( لـ يتطرؽ قانكف االحكاؿ الشخصية المصرم النافذ الى الخطبة اال اف مشركع قانكف االحكاؿ الشخصية ّ)
( منو عمى اف: " الخطبة ىي كعد بزكاج رجؿ بامرأة، كال يترتب عمييا ما يترتب ُالمصرم نص في المادة )
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، كبالتالي ال كجكد لجريمة زنا الزكجية في تمؾ الفترة ألف الركف المفترض غير (ُ)خبلليا
 .(ِ)متحقؽ

حالة الطبلؽ ضركرة التفرقة بيف الطبلؽ الرجعي كالطبلؽ  فياف اإلشارة لو،  ركما يجد     
اثناء عدة الطبلؽ الرجعي،  فعؿ الزنانككف اماـ جريمة زنا الزكجية متى ما ارتكب ، إذ (ّ)البائف

كيككف لمزكج اف ، الزكاج كال يزيؿ الرابطة بيف الزكجيف احكاـ مف الطبلؽ رجعي ال يرفع ذلؾ اف

                                                           
 

( ّلمغربية النافذة الخطبة في المادة )عمى عقد الزكاج مف آثار"، اما المشرع المغربي فقد عرفت مدكنة االسرة ا=
كالتي نصت عمى اف: " الخطبة تكاعد رجؿ كامرأة عمى الزكاج..."، اما المشرع العراقي فمـ يعرؼ ىك االخر 

مف قانكف االحكاؿ ( ّ( مف المادة )ّالخطبة اال انو اشار صراحةن الى اف الخطبة ال تعد عقدان، إذ نصت الفقرة )
 نافذ عمى اف: " الكعد بالزكاج كقراءة الفاتحة كالخطبة ال تعتبر عقداى".الشخصية العراقي ال

، الناشر كزارة التعميـ ُ( د. عباس العبكدم، شريعة حمكرابي، دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة كالحديثة، طُ)
 .ٕٔ، صُٗٗٗالعالي كالبحث العممي، جامعة المكصؿ، كمية القانكف، 

، مطبعة جامعة القاىرة، القاىرة، ٖطفى، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، ط( د. محمكد محمكد مصِ)
 .ّّٖ، ص ُْٖٗ

انكاع لمطبلؽ كما ىك الحاؿ في التشريعات العربية المتأثرة بالشريعة ( لـ يرد في القانكف المدني االلماني النافذ ّ)
بتعديؿ بعض احكاـ  ُٖٓٗلسنة  (ََُ)قـ االسبلمية، كما لـ يعرؼ القانكف المدني المصرم النافذ اك قانكف ر 

( مف مدكنة االسرة المغربية ُِِقكانيف االحكاؿ الشخصية الطبلؽ الرجعي اك البائف، في حيف بينت المادة )
النافذة الطبلؽ البائف كنصت عمى اف: " كؿ طبلؽ قضت بو المحكمة فيك بائف، اال في حاالتي التطميؽ لئليبلء 

( مف المدكنة عمى اف: " كؿ طبلؽ اكقعو الزكج فيك رجعي، إال ُِّصت المادة )كعدـ االنفاؽ" في حيف ن
المكمؿ لثبلث كالطبلؽ قبؿ البناء كالطبلؽ باالتفاؽ كالخمع كالمممؾ"، اما المشرع العراقي فقد عرفت الفقرة االكلى 

ىك ما جاز لمزكج مراجعة ( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي النافذ الطبلؽ الرجعي بأنو: " ّٖمف المادة )
زكجتو اثناء عدتيا منو دكف عقد كتثبت المرجعة بما يثبت بو الطبلؽ"، كبعد اف بينت الفقرة االكلى االصؿ كىك 

، كيككف اف كؿ طبلؽ يقع رجعيان بينت الفقرة الثانية مف المادة ذاتيا االستثناء الذم يككف الطبلؽ بمكجبو بائنان 
اذا كاف الطبلؽ عمى ماؿ تدفعو الزكجة  -ِالطبلؽ قبؿ الدخكؿ الحقيقي.  -ُالية: في االحكاؿ الت الطمؽ بائف
الطبلؽ الذم يكقعو القاضي في ىذا القانكف كيشمؿ حاالت  -ْاف يككف الطبلؽ مكمبلن الثبلث.  -ّلزكجيا. 

ك ما جاز (، كالطبلؽ البائف نكعاف: بائف بينكنة صغرل كىّْ-ِْ-ُْ-َْ-ِٓالتفريؽ القضائي في المكاد )
فيو لمزكج استئناؼ الحياة الزكجية بيف المطمؽ كمطمقتو بعقد كمير جديديف كذلؾ في الطبلؽ قبؿ الدخكؿ 
كالطبلؽ بماؿ )الخمع( كالطبلؽ الكارد في المكاد اعبله، اما البائف بينكنة كبرل فيك الطبلؽ بثبلث الذم تنقضي 

محرمة كال يستطيع التزكج بيا اال بعد اف تتزكج غيره كتفارقو. العدة فيو مف غير مراجعة لتصبح المرأة بالنسبة لو 
لتفاصيؿ اكثر عف انكاع الطبلؽ كحاالتو يراجع: محمد حسف كشككؿ ك عباس األسعدم، شرح قانكف االحكاؿ 

تطبيقات قضائية، دكف مطبعة كمكاف كسنة  -كتعديبلتو، دراسة قانكنية فقيية ُٗٓٗلسنة  ُٖٖالشخصية رقـ 
 كما بعدىا. ُْٓالطبع، ص
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ذا كى ،(ُ)قائما حكمان  في ىذه الحالة إذ يعد الزكاج ،انتياء عدتيا قبؿك في ام كقت يرجع زكجتو 
في احدل قراراتو الذم نص فيو عمى: " اف المطمقة اثناء فترة  ما أكده المجمس االعمى المغربي

العدة تظؿ في حكـ الزكجة، كلذلؾ اذا ثبت اقترافيا لمفاحشة اثناء ىذه العدة، فأنيا تعتبر مرتكبة 
، اما اذا ارتكبت الزكجة الزنا بعد عدة الطبلؽ (ِ)ة الزكجية كليس جريمة الفساد"لجريمة الخيان

الرجعي اك بعد الطبلؽ البائف فميس لمطمقيا طمب محاكمتيا لسقكط الحؽ نتيجة انتياء العبلقة 
  .)ّ(الزكجية، كألف الطبلؽ البائف يرفع احكاـ الزكاج

ريمة زنا الزكجية ما ىك اال ترجمة لسياسة نبلحظ مما تقدـ اف الركف المفترض في ج       
المشرع في االعتداد بالرابطة الزكجية، إذ تككف ىذه االخيرة بمثابة الحد فاصؿ بيف ما ىك ميجـر 
كما ىك مباح في التشريعات محؿ الدراسة المقارنة، فيي السبب في دخكؿ السمكؾ حيز التجريـ 

 بكصفو زنا الزكجية.

الزكجية كركف مفترض ليذه الجريمة يستمـز تحقؽ زنا الزكجية بالنسبة  كالى جانب الرابطة      
اف يككف ارتكاب الفعؿ في منزؿ الزكجية، إذ نص كؿ مف المشرع  -الذكر -لمزكج الزاني

المصرم كالعراقي عمى منزؿ الزكجية بخبلؼ المشرع المغربي الذم لـ يأخذ بيذا الركف، فنصت 
: " كؿ زكج زنا في منزؿ الزكجية..."، اف ت المصرم النافذ عمى( مف قانكف العقكبإِٕالمادة )

: اف ( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ التي نصت عمىّٕٕ( مف المادة )ِكذلؾ الفقرة )
"كيعاقب بالعقكبة ذاتيا الزكج إذا زنا في منزؿ الزكجية"، كلـ يعرؼ كؿ مف المشرع المصرم 

كؿ مكاف يقيـ فيو الشخص عادةن مع عرفو الفقو الجنائي بأنو: )ي حيف كالعراقي منزؿ الزكجية ف
ككف لمزكجة دخكلو مف زكجتو ككؿ مكاف يتخذه الزكج مسكنان يطمب فيو الزكجة لئلقامة فيو، كي

، كبذلؾ ال يدخؿ فعؿ الزكج نطاؽ التجريـ ما لـ ييرتكب الكطء غير المشركع مع (ْ)تمقاء نفسيا(

                                                           

 .ٖٖ، صُٖٔٗ، مكتبة المعارؼ، الرباط، ِ، طِ( احمد الخمميشي، القانكف الجنائي الخاص، جُ)
، ِْمدمج مجمة القضاء كالقانكف، ،ُْٖٗاكتكبر  ِالمؤرخ  ُْٕٕعدد  ي( قرار المجمس االعمى المغربِ)
 .ُِٖ، صُٖٔٗ، المغرب، ُّٔ-ُّٓعددال
 .ِٔمصدر سابؽ، ص ( د. تافكة عباس البستناني، ّ)
 -( د. عبد الرحيـ صدقي، جرائـ األسرة في الشريعة االسبلمية كالقانكف المصرم كالفرنسي ) القتؿ بيف االزكاجْ)

، ُٖٔٗمكتبة نيضة الشرؽ، القاىرة، الزنا( مكقؼ التشريع كالفقو كالقضاء المعاصر،  -السرقة العائمية
 .َِّص
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كمف ثمة فأف ارتكاب الزكج لمفعؿ خارج منزؿ الزكجية ال ، (ُ)لزكجيةامرأة غير زكجتو في منزؿ ا
يقع تحت طائمة ام نص عقابي، كيصنؼ منزؿ الزكجية مف حيث الثبات المكاني كالزماني الى 

: النكع االكؿ منزؿ الزكجية الدائـ كىك ما يأكل اليو الزكجيف في كؿ الكقت اك (ِ)ثبلث انكاع
ا النكع الثاني فيك منزؿ الزكجية العرضي كالذم يتخذه الزكجيف معظمو فيك مقر الزكجية، ام

عمى نحك عرضي ال دائـ كال منقطع كالغرؼ في الفنادؽ، كال خبلؼ عمى اف النكع االكؿ يصمح 
اف يككف منزؿ لمزكجية الذم اشترطو المشرع لتحقؽ الثبات المكاني كالزماني فيو عمى نحك ال 

 ، كاف النكع الثاني ال يصمح النعداـ الثبات المذككر.يعيؽ تكميؼ الزكج لزكجتو دخكلو

اال اف الخبلؼ يككف بشأف نكع ثالث يطمؽ عميو بمنزؿ الزكجية المؤقت كالذم كاف تحقؽ         
الثبات المكاني فيو فأف الثبات الزماني غير متحقؽ كالبيكت التي يخصصيا الزكجيف لقضاء 

يعٌد منزؿ الزكجية المشار لو في القانكف، ألف منزؿ العطؿ، فيناؾ مف يرل اف ىذا النكع ال 
اف ، في حيف (ّ)الزكجية ىك المكاف الذم يتخذ عمى نحك دائـ لغرض اإلقامة كتأسيس األسرة

ىناؾ مف يذىب الى اف ىذا النكع يصمح اف يككف منزؿ لمزكجية لعدـ امتناع الثبات المكاني 
كما ليس ىناؾ ما يعيؽ تكميؼ الزكج زكجتو كالزماني كامكانية دخكؿ الزكجة لو كقت تشاء 

لمزكجة أف تساكف زكجيا حيثما ، كبذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأف: " (ْ)باإلقامة فيو
مسكف يتخذه، كما لمزكج أف يطمبيا لئلقامة بو. كمف ثـ  مسكف. فميا مف تمقاء نفسيا أف تدخؿ أ

مسكف يتخذه الزكج ك لك لـ تكف الزكجة  مع منزالن لمزكجية أ ِٕٕـ المادة فإنو يعتبره في حك
ذف فإذا زنا الزكج في مثؿ ىذا المسكف فإنو يحؽ عميو العقاب  .(ٓ)..."مقيمة بو فعبلن. كا 

                                                           

الركابط األسرية عمى تطبيؽ القانكف الجنائي، اطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ، ( محمد عبد الرؤؼ محمكد، أثر ُ)
 .ُِٔ، صََُِجامعة القاىرة، 

 .ٖٓ( د. محمكد احمد طو، مصدر سابؽ، صِ)
، مكتبة ُ( د. عدم جابر ىادم ك عمي حمزة جبر، االحكاـ المكضكعية كاالجرائية الناشئة عف الزنا، طّ)

 .َُِ، صَِِِالقانكف المقارف، بغداد، 
 .ُِٔمحمد عبد الرؤؼ محمكد ، مصدر سابؽ، ص .ٖٓ( د. محمكد احمد طو، مصدر سابؽ، صْ)
. ُّْٗ/ُِ/ُّالصادر في  -قضائية، الدكائر الجنائية ُْلسنة  ُُٗ( قرار محكمة النقض المصرية رقـ ٓ)

قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط: 
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كنذىب الى تأييد الرأم االخير ألف مصطمح منزؿ الزكجية لـ تحدد ضكابطو بالنص فقد         
تتعدل فكرة اإلقامة الدائمة فيو  جاء عمى نحك مطمؽ، كمف ثمة يمكف اف يتسع ليشمؿ حاالت

ىذا مف جية، كمف جية اخرل فأف حماية الكياف األسرم تتطمب اف يككف ىناؾ صرامة في 
التعامؿ مع فعؿ زنا الزكجية سيما كاف النص عمى ارتكاب فعؿ الزنا في منزؿ الزكجية ىك شرط 

صمحة الجاني، كعمى كؿ حاؿ نتحفظ عميو كنعٌده ثغرة قانكنية فبل ييصح اف نتكسع في تفسيرىا لم
 فأف األمر متركؾ لمسمطة التقديرية لممحكمة.

ثانيا :الركنالمادي

( بأنو: " سمكؾ اجرامي بارتكاب فعؿ ِٖعرؼ المشرع العراقي الركف المادم في المادة )       
بأنو: النشاط الذم يصدر مف  جرمو القانكف اك االمتناع عف فعؿ امر بو القانكف"، كعرؼ فقيان 

الجاني كيتخذ مظيران خارجيان يقرر المشرع بسببو العقكبة، فيمثؿ ىذا الركف ماديات الجريمة ككؿ 
، كيتألؼ الركف المادم مف السمكؾ االجرامي كالنتيجة الجرمية كالعبلقة (ُ)ما يخؿ في كيانيا

 السببية.

دم الخارجي المككف لمجريمة، فبل جريمة دكف النشاط الما (ِ)كيراد بالسمكؾ اإلجرامي       
سمكؾ مادم ميعبر عنيا
عمى النكايا ما لـ تترجـ الى افعاؿ، كيختمؼ ذلؾ  ، إذ ال يعاقب المشرع(ّ)
الكطء بفعؿ الزنا كىك: " كيتجسد السمكؾ اإلجرامي لجريمة زنا الزكجية ،السمكؾ في كؿ جريمة

 .(ْ)"غير المشركع

                                                           
 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111310876&&ja=123469=  تاريخ اخر زيارة
 مساءان. ََ:ّالساعة  َُِِ/ٗ/ُٖفي 
، منشكرات ُامة، ط( د. عمار تركي السعدكف، الحماية الجنائية لمحرية الشخصية في مكاجية السمطة العُ)

 .ُٕٓ، صَُِِ لبناف،-بيركت الحمبي الحقكقية،
لمسمكؾ اإلجرامي كاكتفى المشرع العراقي بتعريؼ الفعؿ مف تعريؼ ( خمت التشريعات محؿ الدراسة المقارنة ِ)

تصرؼ الفعؿ: كؿ  -ْ( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ كالتي نصت عمى اف: " ُٗ( مف المادة )ْفي الفقرة )
 جرمو القانكف سكاء اكاف إيجابيان اك سمبيان كالترؾ اك االمتناع ما لـ يرد نص عمى خبلؼ ذلؾ...".

 .ُّٗ( د. عمي حسيف الخمؼ ك د. سمطاف عبد القادر الشاكم، مصدر سابؽ، صّ)
. د. عدم جابر ىادم ك عمي َُٓ( يراجع في تعريؼ الكطء: د. عبلء زكي مرسي، مصدر سابؽ، صْ)

 . َُُبر، مصدر سابؽ، صحمزة ج

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111310876&&ja=123469
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111310876&&ja=123469
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، اما الخمكة غير المقركنة (ُ)لسمكؾ االيجابي كىك القياـ بفعؿ الكطءكمف ثمة ىك يتخذ صكرة ا 
، كما ال نككف اماـ جريمة زنا الزكجية بمجرد (ِ)بالكطء ال تككف محققة لجريمة زنا الزكجية

ميما بمغت درجة  اإلتياف باألفعاؿ المخمة بالحياء التي تقكـ بيا المرأة المتزكجة اك الرجؿ المتزكج
محكمة  بو قضت ، كىذا ما(ّ)تنتيي باالتصاؿ الجنسي بينيـ كال يكفي الشؾ لذلؾفحشيا ما لـ 

استئناؼ القادسية االتحادية بصفتيا التمييزية بأف: "... ذلؾ اف تحقؽ جريمة ) زنا الزكجية( 
يتطمب تكافر اركاف الجريمة في فعؿ المتيميف كالمتمثمة بكقكع الكطء غير المشركع كقياـ الزكجية 

الجنائي كاف تخمؼ احد ىذه االركاف ال يجعؿ مف الجريمة متحققة كحيث اف مبنى كالقصد 
فبل ... االتياـ... جاء مف خبلؿ شؾ بكجكد عبلقة غرامية بينيما انتيت بممارسة فعؿ الزنا 

نككف إزاء جريمة زنا الزكجية عمى الرغـ مف تكافر الركف الثاني كىك قياـ الزكجية لتخمؼ الركنيف 
، فنبلحظ مف القرار تأكيده عمى ضركرة (ْ)ي الجريمة كىما ركف الكطء كالقصد الجرمي"االخريف ف

تكافر اركاف الجريمة مجتمعة إذ ال مجاؿ لمتجريـ بمجرد الشؾ بكقكع الكطء بؿ ينبغي اف يككف 
 .كقكعو محققان 

ار حكؿ كلما كاف الكطء شرط اساسي لقياـ الركف المادم لزنا الزكجية، فأف التساؤؿ يث      
 الشركع في ىذه الجريمة، فيؿ يتصكر اف يرد الشركع في جريمة زنا الزكجية؟

بدءان لـ تتضمف التشريعات الجزائية محؿ الدراسة المقارنة نص خاص لمعقاب عمى الشركع       
في ىذه الجريمة، كبالعكدة الى النصكص العامة التي جاءت بيا ىذه التشريعات فيما يتعمؽ 

متباينة بالنسبة لمجنح، فبالنسبة لممشرع المصرم اخذ بالشركع في الجنح كبالتالي بالشركع فيي 

                                                           

كلما كانت جريمة زنا الزكجة ال تقـك إال بحصكؿ كطء في قضت محكمة النقض المصرية بأف: "  كبذلؾ( ُ)
 ّٔلسنة  ُِِّٗ...". قرار رقـ غير حبلؿ بما مفاده أف الجريمة ال تقع بما دكف ذلؾ مف أعماؿ الفحش

قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:  ََُِ/َُ/ِْقضائية الصادر في 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111143608&&ja=42702  تاريخ اخر زيارة في

 مساءان.ّٓ:ُُالساعة  َُِِ/َُ/ْ
، ُْٗٗ القاىرة، ( د. عبد الحكـ فكده، الجرائـ الماسة باآلداب العامة كالعرض، دار الكتب القانكنية،ِ)

 .َٓٔص
 .َُٓ( د. عبلء زكي مرسي، مصدر سابؽ، ص ّ)
الصادر في  َُِٗ/ت/ج/ ُُُْالعدد ( قرار محكمة استئناؼ القادسية االتحادية بصفتيا التمييزية ْ)

 ) قرار غير منشكر(. َُِٗ/ُِ/ُٔ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111143608&&ja=42702
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111143608&&ja=42702
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، في (ُ)ييتصكر اف يككف ىناؾ شركع في جريمة زنا الزكجية بحسب قانكف العقكبات المصرم
( مف القانكف الجنائي عمى اف ال شركع ُُٓحيف اف المشرع المغربي نص صراحةن في الفصؿ )

، كبالتالي ليس ىناؾ (ِ)نص خاص كىك ما لـ يرد في جريمة زنا الزكجية في الجنح اال بمقتضى
شركع في ىذه الجريمة بمكجب القانكف الجنائي المغربي، اما بالنسبة لممشرع العراقي، فأف جريمة 

 .(ّ)( مف قانكف العقكبات العراقي فالشركع جائز فيياَّزنا الزكجية جنحة ككفقان لممادة )

مف يرل اف الشركع ممكف في جريمة زنا الزكجية كما لك اف الجاني بدء  ناؾاما فقيان في      
بمحاكلة مكاقعة امرأة اال انو سمع صكت اقداـ فتراجع كلـ تتـ الجريمة لسبب خارج عف ارادة 

ع كال الى عدـ تصكر اف يككف في ىذه الجريمة شرك  ، في حيف اف ىناؾ مف يذىب(ْ)الفاعؿ
، كىك ما نذىب لتأييده (ٓ)غياب نص خاص يقضي بذلؾ ضكءيمكف اف يحكـ بالشركع في 

لخصكصية ىذه الجريمة كالفعؿ المككف ليا يجعؿ قياسيا عمى باقي الجرائـ غير ممكف، كتطبيقان 
( / عقكبات عراقي ّٕٕلذلؾ ذىبت محكمة استئناؼ بغداد الى اف: "... اف اىـ اركاف المادة )

 .(ٔ)اال تامة كال يتصكر الشركع فييا..."ىك كقكع الكطء كال يمكف كقكع الجريمة 

                                                           

( مف قانكف العقكبات المصرم النافذ عمى اف: " الشركع ىك البدء في تنفيذ فعؿ  بقصد ْٓ( نصت المادة )ُ)
 ارتكاب جناية اك جنحة...".

عمى محاكلة الجنحة اال ( مف القانكف الجنائي المغربي النافذ نص عمى اف: " ال يعاقب ُُٓ( الفصؿ )ِ)
 بمقتضى نص خاص في القانكف".

( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى اف:" الشركع ىك البدء في تنفيذ فعؿ بقصد َّنصت المادة )اذ  (ّ)
 .ارتكاب جناية اك جنحة إذا اكقؼ اك خاب أثره ألسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ فييا..."

، ُٗٗٗ، منشأة المعارؼ، االسكندرية، ُكف العقكبات، جرائـ القسـ الخاص، ط( د . رمسيس بيناـ، شرح قانْ)
 .ٕٓٗص
. مجدم محمكد ّْٔ( د . محمكد نجيب حسني، ، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، مصدر سابؽ، ص ٓ)

مصدر سابؽ، . د. عبد الحميد الشكاربي كعاطؼ الشكاربي كعمرك الشكاربي، ُُٔٗمحب، مصدر سابؽ، ص
 .َِٖ، د. فتكح عبد ا الشاذلي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، مصدر سابؽ، صُّٖص
. ُٖٗٗ/ٗ/ُُصادر في  ُٖٗٗ/جنح/ِِٕ/ِٔٔ( قرار محكمة استئناؼ بغداد بصفتيا التمييزية المرقـ ٔ)

ماجستير، كمية  مشار اليو عند: اثير سعد حامد، جريمة الخيانة الزكجية بيف الشريعة كالقانكف، رسالة قرار منشكر
 .ِٖ، صََِْالحقكؽ، جامعة النيريف، 
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كلما كاف زنا الزكجية فعبلن ال ييتصكر اف يتـ مف قبؿ شخص كاحد فأف المساىمة حاضرة       
فيناؾ مف يرل اف مف  فقيي حكؿ الكضع القانكني لمشريؾ في ىذه الجريمة، كقد أثير خبلؼ

الفاعؿ في ىذه الجريمة ىي الزكجة اك أيرتكب فعؿ زنا الزكجية معو يعٌد شريكا كليس فاعبلن، ف
ريمة يتعدد ، إذ تدخؿ ىذه الجريمة في عداد الجرائـ ذات الفاعؿ الكاحد كليست ج(ُ)الزكج فقط

في الجريمة  فييا الفاعميف، في حيف ىناؾ مف يرل الى اف مرتكب جريمة الزنا معو يعد فاعبلن 
ىما الرجؿ كالمرأة إذ ال يتـ فعؿ الكطء في حالة غياب  ىذه الجريمة تتطمب فاعمييفالف ارتكاب 

احدىما، كتعد مساىمة ام منيما امر اساسي في تحقيؽ الجريمة، لذا يعٌد مف أيرتكب الكطء معو 
كجية معو ، كنذىب لتأييد الرأم االكؿ كالقائؿ بأف مف أرتكب فعؿ زنا الز (ِ)في ىذه الجريمةفاعبلن 

اك الزكج ىما اساس التجريـ كىذا ما تؤكده القرارات القضائية، إذ قضت ، فالزكجة شريكان ال فاعبلن 
محكمة استئناؼ القادسية االتحادية بصفتيا التمييزية بأف: "...لدل عطؼ النظر عمى القرار 
المميز كجد انو جاء صحيح كمكافؽ لمقانكف لؤلسباب التي استند الييا ذلؾ اف المميز حكـ عميو 

( مف قانكف العقكبات العراقي ُ/ّٕٕخمس سنكات عمى المتيـ كفؽ المادة )بالحبس الشديد لمدة 
ف المحكمة عدت مف ارتكبت فنبلحظ ا ،(ّ)عف جريمة زنا الزكجية بكصفو شريكان لممتيمة..."

 .كليس فاعبلن  شريكان  الزكجة معو فعؿ الزنا

لدل احدىما فأف  كيشترط في السمكؾ اف يتـ برضا الطرفيف، كفي حاؿ لـ يتكافر الرضا      
، كىذا ما يميزىا عف جرائـ العرض (ْ)الجريمة تككف اغتصاب كليس جريمة زنا الزكجية

 اك الزكج الزاني كشريكيا اال بحصكؿ الكطء برضا الزكجة الزانيةفبل تتحقؽ ، (ٓ)االخرل
                                                           

، ُٕٔٗ( د. فكزية عبد الستار، المساىمة االصمية في الجريمة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، ُ)
 .َِٕص 

ية، يف، مجمة العمـك الجنائ( امنة سميع، الخيانة الزكجية دراسة الجريمة في ضكء القانكف كالقضاء المغربيِ)
 .ٖٗ، صَُِِ_ََِِ، ُالعددالمغرب، 

الصادر في  ََِِ/ت/ج/ٖٗٓقرار محكمة استئناؼ القادسية االتحادية بصفتيا التمييزية العدد ( ّ)
 )قرار غير منشكر(. ََِِ/ُُ/َّ
( د. كامؿ السعيد، شرح قانكف العقكبات، الجرائـ الكاقعة عمى االخبلؽ كاآلداب العامة كاألسرة، مكتبة دار ْ)

 .  َِْ، ص ُْٗٗاالردف،  -الثقافة، عماف
( إذ تشترؾ جريمة الزنا مع جريمة االغتصاب بحدكث الكطء اال انيا تختمؼ عف جريمة االغتصاب في اف ٓ)

د.  ث برضا الطرفيف كاتفاقيما، بينما في جريمة االغتصاب يقع بغير رضا احدىما.الكطء في جريمة الزنا يحد
 .ِٔالقسـ الخاص، العاتؾ لصناعة الكتب، القاىرة، دكف سنة نشر، ص -كاثبة داككد السعدم، قانكف العقكبات
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 قضت محكمةلذلؾ  تيي لحظة تحقؽ الكطء كتطبيقان ، كىي مف الجرائـ الكقتية التي تنكشريكتو
ارتكب المتيميف فعؿ الزنا في دار الزكجية الخاص بالمشتكي ككذلؾ  ... " بأف: الديكانيةجنح 

قاـ المتيميف بممارسة فعؿ الزنا مع قياـ الزكجية في سيارة المتيـ كلعدة مرات ... كعميو تجد 
المحكمة اف االدلة كافية كمقنعة لتجريـ المتيميف كعميو قررت المحكمة تجريـ المتيميف كفؽ 

، فنبلحظ اف العقكبة جاءت (ُ)"كبات كتحديد عقكبتيـ بمقتضاىا...عق ُ/ّٕٕاحكاـ المادة 
كطء المتيميف قد تكرر لعدة مرات كىذا ما رغـ ( ّٕٕ( مف المادة )ُباالستناد الى الفقرة )

 يقكدنا الى طرح التساؤؿ اآلتي: ىؿ يؤثر تكرار المتيميف الفعؿ عدة المرات عمى العقكبة؟

كال  ةالتي تتحقؽ بارتكاب فعؿ الكطء لمرة كاحد الجرائـ الكقتيةة زنا الزكجية مف تعد جريم    
يشترط االستمرار في الفعؿ، كاف تكراره يشكؿ جريمة كاحدة متى ما كاف الفعؿ كالجاني كالحؽ 

 .(ِ)المعتدل عميو كاحد

الشكمية تعٌد جريمة زنا الزكجية كبحسب الفقو الجنائي كىك ما نذىب لتأييده مف الجرائـ كما 
ييجـر الفعؿ  ، كىذا يعني اف المشرع(ّ)السمكؾ االجرامي ارتكاب التي يكفي لتحقؽ ركنيا المادم

، كمف ثمة يعد الركف المادم لجريمة زنا الزكجية متحققان (ْ)مادية  دكف انتظار تحقؽ نتيجة
عمى مصمحة  كالنتيجة تتحقؽ بمعناىا القانكني كالمتمثؿ باالعتداء ،(ٓ)بالسمكؾ اإلجرامي فقط
لكطء دكف حاجة الى ا ائـ الخطر التي يكفي لتحققيا كقكعفيي مف جر  حماية العبلقة الزكجية،

                                                           

 (.) قرار غير منشكر َُِٗ/ُُ/ُٖالصادر في  َُِٗ/ج/ّّْٗ( قرار محكمة جنح الديكانية بالعدد ُ)
 .َُٖ( د. عدم جابر ىادم ك عمي حمزة جبر، مصدر سابؽ، صِ)
. د. محمد صبحي ٕٓٗد. رمسيس بيناـ، شرح قانكف العقكبات، جرائـ القسـ الخاص، مصدر سابؽ، ص( ّ)

عزت عبد القادر، جرائـ العرض . َُٓ. د. عبلء زكي مرسي، مصدر سابؽ، صِِّنجـ، مصدر سابؽ، ص
فساد االخبلؽ، دار محمكد  .َُّ، صُٔٗٗلمنشر، القاىرة،  كا 

عرؼ النتيجة بالمعنى المادم بأنيا: "التغيير الذم يحدث في العالـ الخارجي كأثر لمسمكؾ اإلجرامي ". د. ( تْ)
جامعة عيف  -محمد عمر مصطفى، النتيجة كعناصر الجريمة،  مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية، كمية الحقكؽ

 .ُّْ، صُٓٔٗ، ِالعدد ،شمس، القاىرة
اما النتيجة بمعناىا القانكني بأنيا: "العدكاف عمى المصمحة التي ييدؼ القانكف الجنائي الى حمايتيا". د. محركس 

 .ُّ، صَُُِنصار الييتي، النتيجة الجرمية في قانكف العقكبات، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، 
 .ٕٓٗرائـ القسـ الخاص، مصدر سابؽ، صد. رمسيس بيناـ، شرح قانكف العقكبات، ج( ٓ)
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انتظار تحقؽ نتيجة معينة، لذا ال محؿ لدراسة النتيجة الجرمية كالعبلقة السببية في ظؿ ىذه 
 الجريمة.

ثالثا :الركنالمعنوي)القصدالجرمي(

كفقان لمقكاعد العامة لمقانكف الجنائي ال عقاب عمى مجرد ماديات الجريمة، كىذا يعني اف       
الجريمة ال تكتمؿ بمجرد ثبكت الركف المادم ليا، ما لـ يتكافر القصد الجرمي كالذم عرفتو الفقرة 

دتو الى ارتكاب ( مف قانكف العقكبات العراقي بأنو: " ... ىك تكجيو الفاعؿ إراّّ( مف المادة )ُ)
الفعؿ المككف لمجريمة ىادفان الى نتيجة الجريمة التي كقعت اك أية نتيجة جرمية اخرل..."، كزنا 

، كالقصد المطمكب في ىذه (ُ)الزكجية مف الجرائـ العمدية التي ال يتصكر ارتكابيا اال عمدان 
الصفة التي يتضح بيا )  مـبعنصرم العمـ كاإلرادة، كيراد بالع ، كيتمثؿ(ِ)الجريمة ىك قصد عاـ

، كبالتالي يككف ارتكاب فعؿ الكطء مف قبؿ الزكج الزاني مع (ّ)(كيظير عمى ما ىك عميوالشيء 
عممو انو متزكج كاف مف يكطئ بيا ليست زكجتو، كاف تككف المرأة عالمو بأنيا تكطئ بغير 

، مع (ٓ)صراحةالشريؾ  ، اما بالنسبة لمشريؾ فأف المشرع المصرم لـ يتطرؽ لمسألة عمـ(ْ)زكجيا
إف كؿ ما يكجبو القانكف عمى النيابة العامة مع ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأف: " ...

زنى بيا متزكجة، كما ىك الحاؿ في ىذه الدعكل، كليس عمييا أف تثبت  التيأف تثبت أف المرأة 
اما المشرع المغربي فمـ  ،(ٔ)..."عمـ الطاعف بأنيا كذلؾ إذ أف عممو بككنيا متزكجة أمر مفترض

                                                           

 .َُٕ( د. محمد احمد المشيداني، مصدر سابؽ، صُ)
 .ُّٓ( د. عبلء زكي مرسي مصدر سابؽ، صِ)
، َُِٖ( د. فخرم عبد الرزاؽ صمبي الحديثي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، العاتؾ بالقاىرة، القاىرة، ّ)

 .ِٕٔص
 ّّسابؽ، ص( د. محمكد احمد طو، مصدر ْ)
( مف قانكف العقكبات المصرم النافذ عمى اف: "كيعاقب أيضا الزاني بتمؾ المرأة بنفس ِٕٓ( نصت المادة )ٓ)

 العقكبة".
. قرار ُٖٖٗ/َُ/ُٔجمسة  -قضائية الدكائر الجنائية ٖٓلسنة  َّْٓ( قرار محكمة النقض المصرية رقـ ٔ)

 مى الرابط: منشكر في المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية ع
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111127210&&ja=148651  تاريخ اخر زيارة في

 مساءان. ََ:ٖالساعة  َُِِ/َُ/َّ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111127210&&ja=148651
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111127210&&ja=148651
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افترض عمـ شريؾ  ، في حيف اف المشرع العراقي قد(ُ)ينص ىك االخر عمى عمـ الشريؾ صراحة
( عمى اف: "... كيفترض عمـ ّٕٕ( مف المادة )ُبمتزكجة إذ نص في الفقرة ) الزكجة بأنو يزني

لعمـ بيا" كبذلؾ قضت الجاني بقياـ الزكجية ما لـ يثبت مف جانبو انو لـ يكف بمقدكره بحاؿ ا
محكمة استئناؼ القادسية بأف: "... كاف اركاف جريمة زنا الزكجية متكاممة بفعمو كالمتمثمة بالكطء 
غير المشركع بامرأة متزكجة مع تحقؽ القصد الجرمي لدل المجـر ككنو يعمـ انيا امرأة متزكجة 

نبلحظ اف عقكبة الشريؾ ال تقـك ، إذ (ِ)كما اف العقكبة المفركضة بحقو جاءت مناسبة لفعمو..."
دكف تكافر اركاف الجريمة كاف يككف القصد الجرمي متحققان بعممو ارتكاب فعؿ الزنا مع امرأة 

، كنرل اف مكقؼ المشرع العراقي فيما يخص افتراض عمـ الشريؾ مكفقان ألنو اعفى متزكجة
و حؽ نفي االفتراض المشتكي مف عبء اإلثبات كنقؿ ذلؾ العبء الى الشريؾ الذم يككف ل

، اما عف عمـ شريكة الزكج الزاني يكف مقدكره العمـ بذلؾ بأف يثبت انو لـ المنصكص عميو قانكنان 
 فمـ يتطرؽ المشرع العراقي لذلؾ كىذا ما يعد قصكران تشريعيان.

كلما كاف القصد الجرمي يستمـز تكافر العمـ، فأنو ينتفي متى ما كاف الزكج اك الزكجة      
مرتكبي فعؿ زنا الزكجية كقت الفعؿ يجيمكف قياـ رابطة الزكجية، كما لك كاف االعتقاد بأف 
الرابطة انحمت بالطبلؽ اك المكت، اال اف التساؤؿ يثار حكؿ حكـ اف يدعي الزكج اك الزكجة 

انية جيميـ باستمرار الرابطة الزكجية كقت ارتكاب الفعؿ، كاالصؿ اف يككف الحكـ في ىذه الز 
الحالة اف مجرد االدعاء بعدـ العمـ باستمرار الرابطة ال ينفي كقكع الجريمة كذلؾ ألف الرابطة 
الزكجية كبمجرد نشكئيا تبقى قائمة ما لـ تنحؿ بحكـ قضائي اك بمكت حقيقي اك حكمي عمى 

، كفي عدا ذلؾ يفترض عممو كبالتالي تكافر القصد (ّ)ك الذم تنظمو التشريعات ذات الصمةالنح
لمتأكد مف ىكذا ادعاءات مسمكيف: المسمؾ االكؿ ىك اف تكقؼ  عادة ما تسمؾ المحاكـالجرمي، ك 

المحكمة الجزائية الفصؿ في ىذه الدعكل كتحيميا الى المحكمة المختصة بمسائؿ االحكاؿ 
                                                           

يعاقب بالحبس مف سنة إلى سنتيف أحد ( مف القانكف الجنائي المغربي النافذ عمى اف: " ُْٗ( نص الفصؿ )ُ)
 الزكجيف الذم يرتكب جريمة الخيانة الزكجية...".

) قرار  َُِٗ/ٗ/ِٔالصادر في  َٖٗ( قرار محكمة استئناؼ القادسية االتحادية بصفتيا التمييزية العدد ِ)
 غير منشكر(.

النافذ عمى اف: " لممحكمة اف  َُٖٗلسنة  ٖٕ( مف قانكف رعاية القاصريف العراقي رقـ ّٗالمادة ) نصت (ّ)
اذا مرت اربع سنكات ثانيان: اذا قاـ دليؿ قاطع عمى كفاتو. اكالن: تحكـ بمكت المفقكد في احدل الحاالت االتية: 

 و كمرت سنتاف عمى اعبلف فقده".اذا فقد في ظركؼ يغمب معيا افتراض ىبلكثالثان: عمى اعبلف فقده. 
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اء كانت محكمة االحكاؿ الشخصية اك محكمة االسرة، فبل تفصؿ المحكمة الجزائية الشخصية سك 
، اما المسمؾ (ُ)في الدعكل لحيف صدكر الحكـ مف المحكمة المدنية بصحة االدعاء اك نفيو

التحقؽ مف ىذا عمى الثاني ىك اف تقٌدر المحكمة الجزائية عدـ الحاجة لتمؾ اإلحالة، لقدرتيا 
االكراؽ المرفقة بالدعكل اك التي تطمبيا ليذا الغرض كترد عميو اما بالرفض اك  الدفع بنفسيا مف

 .(ِ)القبكؿ

اما العنصر الثاني لتحقؽ القصد الجرمي فيي اإلرادة كالتي تعرؼ بأنيا: " عنصر الـز في       
ط الركف المعنكم أيان كانت صكرتو، فبل يسأؿ شخص عف نشاطو كنتيجتو إال إذا كاف ىذا النشا

، أم تتجو إرادة الزكج الزاني اك الزكجة الزانية الى االتصاؿ الجنسي بشخص (ّ)معبران عف إرادتو"
، كبذلؾ ال يعٌد حصكؿ الكطء تحت التيديد اك باإلكراه محققان (ْ)ال تربطيـ بو رابطة زكجية

اف  ليوا ، كما يجدر اإلشارة(ٓ)لجريمة زنا الزكجية كانما جريمة اغتصاب اذا تكافرت شركطيا
 .(ٔ)الباعث في جريمة زنا الزكجية ليس لو عبرة في تحديد عناصر القصد الجرمي

الفرعالثالث

 عقوبةجريمةزناالزوجية

متى ما تحققت اركاف جريمة زنا الزكجية ترتب عمى ذلؾ أثران يتمثؿ بعقكبات أصمية كاخرل      
السالبة لمحرية كالتي يقتضي تنفيذىا  عقكباتالفرعية، كتتمثؿ العقكبات االصمية ليذه الجريمة ب

إذ ال مكاف لمعقكبة  ،(ٕ)إيداع المحككـ عميو في احدل المؤسسات العقابية بحيث ييجرد مف حريتو

                                                           

 .ِِٗص مصدر سابؽ، ( د. طبلؿ عبد حسيف البدراني، أثر العبلقة الزكجية في قانكف العقكبات العراقي،ُ)
 .َٖٓ( د. فتكح عبد ا الشاذلي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ) القسـ الثاني(، مصدر سابؽ، ص ِ)
، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، ٓالعقكبات القسـ العاـ، ط ( د. محمكد محمكد مصطفى، شرح قانكفّ)

 .ُِّ، صُُٔٗ-َُٔٗالقاىرة، 
 .َُُ( سجى اسماعيؿ محمد الياسرم، مصدر سابؽ، صْ)
( د. عبد الصمد محمد يكسؼ، جريمة الزنا كعقكبتيا في فقو التشريع الجنائي االسبلمي، كقانكف العقكبات، ٓ)
 .ُُٔ، صَُِٕاالسكندرية،  ، مكتبة الكفاء القانكنية،ُط
 . َُِِ( د. مجدم محمكد محب حافظ، مصدر سابؽ، صٔ)
( د. مدحت محمد عبد العزيز ابراىيـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ النظرية العامة لمعقكبة كالتدابير االحترازية، ٕ)

 .ّٕ، صََِٕ، دار النيضة العربية، القاىرة، ُدراسة مقارنة، ط
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، فبالنسبة لممشرع المصرم أكرد عقكبة ىذه الجريمة في ية كالغرامة في الجريمة محؿ الدراسةالبدن
المرأة المتزكجة التي ثبت زناىا يحكـ : "اف عمى( مف قانكف العقكبات كالتي نصت ِْٕالمادة )

..."، فيبلحظ اف المشرع المصرم قد حدد الحد االعمى عمييا بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف
: " كيعاقب اف ( عمىِٕٓلمعقكبة كىي سنتيف، كعاقب الشريؾ بالعقكبة ذاتيا إذ نصت المادة )

 .ة"ايضان الزاني بتمؾ المرأة بنفس العقكب

( مف قانكف العقكبات المصرم إذ ِٕٕكعاقب المشرع المصرم الزكج الزاني في المادة )      
: " كؿ زكج زنى في منزؿ الزكجية كثبت عميو ىذا االمر بدعكل الزكجة يجازل اف نصت عمى

الحبس مدة ال تزيد عمى ستة شيكر"، كفي ضكء ىذه النصكص اف المشرع المصرم لـ يساكل ب
 .(ُ)ج كزنا الزكجة ككذلؾ شريؾ كؿ منيما في جريمة الزنابيف احكاـ زنا الزك 

فنرل اف المشرع المصرم حيف قرر العقكبة منح الزكجة كضعان خاصان لدكرىا الحساس       
داخؿ االسرة، إذ شدد العقاب عمى الزكجة الزانية فجعؿ عقكبة جريمة زنا الزكجة تصؿ الى 

عمى التفرقة بيف جريمة زنا الزكج اك الزكجة مف الحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف، كمع تحفظنا 
 حيث العقكبة كاشتراط ارتكاب الزكج الفعؿ في منزؿ الزكجية.

: "يعاقب اف عمىمف القانكف الجنائي ( ُْٗ) الفصؿاما المشرع المغربي فقد نص في        
بالحبس مف سنة الى سنتيف احد الزكجيف الذم يرتكب جريمة الخيانة الزكجية،..."، كنبلحظ مف 
النص اعبله اف المشرع المغربي قد ساكل في العقكبة في حالة زنا الزكجة اك زنا الزكج كحسنان 

قكبة الشريؾ في فعؿ، إذ لـ يفرؽ بيف الجريمتيف في العقكبة، إال اف ما يؤاخذ عميو عدـ تطرقو لع
 ىذه الجريمة. 

 اف: عمى مف قانكف العقكبات (ّٕٕالمادة )( ُالفقرة )نص في  فقد المشرع العراقي اما      
عاقب بالحبس الزكجة الزانية كمف زنا بيا كيفترض عمـ الجاني بقياـ الزكجية ما لـ يثبت ت_ ُ"

اف العقكبة جاءت بمفظ الحبس عمى "، كيبلحظ مف جانبو انو لـ يكف في مقدكره بحاؿ العمـ بيا 
نحك مطمؽ كعميو فأف المشرع قد منح سمطة تقديرية لمحكمة المكضكع في تقدير العقكبة، كما اف 

 المشرع العراقي جعؿ عقكبة شريؾ الزكجة مساكية لعقكبة الزكجة الزانية.

                                                           

 ْٓ-ْْطو، مصدر سابؽ، ص د. محمكد احمد (ُ)
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مف قانكف  (ّٕٕالمادة ) ( مفِاما فيما يخص عقكبة الزكج الزاني، فقد نصت الفقرة )     
"، كيثار بشأف كيعاقب في العقكبة ذاتيا الزكج اذا زنا في منزؿ الزكجية -ِعمى اف: " العقكبات 

عدة: االكلى اف المشرع العراقي قد اشترط كنظيره المصرم اف يككف ارتكاب  ىذه الفقرة نقاط
ف الفعؿ في منزؿ الزكجية كىك ما ابدينا التحفظ عميو أنفان، كثانيان انو لـ ييفرؽ في مقدار العقكبة بي

حسنان فعؿ مقارنة بالمشرع المصرم الذم جاء بتفرقة غير عادلة، الزكجة الزانية كالزكج الزاني، ك 
العقكبة قد تككف فقد جاءت بشكؿ مطمؽ مما يعني اف  ،كاف لـ يكرد الحد االدنى مف الحبس

كىك ما ال نراه يتبلءـ مع خطكرة ىذه الجريمة كتأثيرىا السمبي عمى الكياف الحبس البسيط، 
كنرل اف اغفاؿ اإلشارة  ،األسرم، كيبلحظ اف النص اعبله اغفؿ اإلشارة الى عقكبة شريكة الزكج

 .(ُ)عني إعفاء الشريكة بؿ أف المسألة تحاؿ الى القكاعد العامة المتعمقة باالشتراؾال ي

نرل اف تمييز المشرع العراقي في جريمة الزنا انفان كتعقيبان عمى فقرتي المادة المشار الييا        
افظة بيف الزكجة كالزكج ال يتكافؽ مع عمة التجريـ التي كنا قد سمطنا الضكء عمييا، كىك المح

عمى حرمة الحياة االسرية كصيانتيا، كذلؾ ال يتناسب مع ما نأمؿ اف يكفره قانكف العقكبات مف 
حماية لمكياف األسرم الذم يييدد بزنا الزكجية سكاء ارتكب الفعؿ مف الزكج اك الزكجة داخؿ منزؿ 

لنص صيانة الزكجية اك خارجو، فمكؿ منيما تأثير ال يقؿ عف اآلخر، مع ذلؾ ال ننكر اف في ا
لحرمة المنازؿ مف جية كصيانة لكرامة الزكجة مف االىانة التي تصيبيا جراء خيانة زكجيا ليا 

ارتكاب الفعؿ مف قبؿ الزكج اشتراط داخؿ منزؿ الزكجية مف جية اخرل، اال اف ذلؾ ال ينفي اف 
لكياف حماية ا ا لمتيرب مف العقكبة كىدرفي منزؿ الزكجية ثغرة قانكنية قد ييصار الى استغبللي

 الفكارؽ كتعدم األسرم، فالشرط ال ييظير جدية عقكبة الزكج، مما يستكجب االلتفات لذلؾ
 لمنزؿ كليس الزكجية لمرابطة تككف اف يفترض الحماية الف، الزكجية منزؿ شرط بخصكص

الزكجية، كما اف في التفرقة تمييز بيف الزكج كالزكجة عمى اساس الجنس كفي ذلؾ مخالفة 
 .(ِ)(ُْلمعدالة كالمساكاة التي كفميا الدستكر العراقي في المادة )

                                                           

( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى اف: " كؿ مف ساىـ بكصفو فاعبلن َٓ( مف المادة )ُ( نصت الفقرة )ُ)
 اك شريكان في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقكبة المقررة ليا ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ..."

النافذ عمى اف: " العراقيكف متساككف اماـ القانكف دكف تمييز بسبب ( مف الدستكر العراقي ُْ( نصت المادة )ِ)
 الجنس...".
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فيي العقكبات التي ال تقع منفردة كانما تتبع عقكبة اصمية اك  ،(ُ)اما العقكبات الفرعية        
، كبالنسبة لمعقكبات التكميمية (ّ)، كتصنؼ الى عقكبات تبعية كتكميمية كتدابير احترازية(ِ)تكمميا

العقكبات التي ال تكقع لكحدىا كانما تكقع  لزكجية، فتعرؼ في العمكـ بأنيا )زنا الجريمة 
، (ْ)(باإلضافة الى العقكبة االصمية كال تمحؽ بالمداف اال اذا نصت عمييا المحكمة في قرار الحكـ
مشرع كتتمثؿ تبعان لمعقكبة المقررة ليذه الجريمة بالحرماف مف بعض المزايا كالمصادرة، فبالنسبة لم

، اما بالنسبة (ٓ)المصرم فقد اجاز لممحكمة اف تقضي بمصادرة كؿ ما لو عبلقة بارتكاب الجريمة
زنا الزكجية مف بعض الحقكؽ كالمزايا جريمة لممشرع المغربي فقد أشار الى جكاز حرماف مرتكب 

مزايا ، اما المشرع العراقي فقد اجاز فرض كؿ مف الحرماف مف الحقكؽ كال(ٔ)كعقكبة تكميمية
، كعميو يككف لممحكمة اف تقضي (ٕ)الدراسةكالمصادرة كعقكبات تكميمية لمرتكب الجريمة محؿ 

بحرماف المحككـ عميو بجريمة زنا الزكجية مف بعض الحقكؽ كبمصادرة كؿ ما لو عبلقة بارتكاب 

                                                           

عمى  ُُٕٗلسنة  (ِّ) المحاكمات الجزائية العراقي رقـ ( مف قانكف اصكؿِِْ( نصت الفقرة )ق( المادة )ُ)
بير االحترازية المنصكص اف: " يقصد بالعقكبات الفرعية الكاردة في ىذا القانكف العقكبات التبعية كالتكميمية كالتدا

 عمييا في قانكف العقكبات".
( د. فتكح عبد ا الشاذلي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، الكتاب الثاني المسؤكلية كالجزاء، دار ِ)

 .ُُٔ، صََِْالمطبكعات الجامعية، االسكندرية، مصر، 
بما يتبلءـ مع مقدار العقكبة االصمية لجريمة ت فرعية ( اكتفينا بالعقكبات التكميمية كالتدابير االحترازية كعقكباّ)

الف ىذه العقكبات تفرض تبعان لعقكبة  زنا الزكجية كىي الحبس كبالتالي ال مجاؿ لمخكض في العقكبات التبعية
 .السجف كىذه الجريمة لـ تصؿ عقكبتيا لمسجف

االردف، -ر الثقافة كالنشر، عماف، داُ( د. محمد صبحي نجـ، المدخؿ الى عمـ االجراـ كعمـ العقاب، طْ)
 .َُّ، صُٖٗٗ

جكز لمقاضي إذا حكـ بعقكبة لجناية أك ي( مف قانكف العقكبات المصرم النافذ عمى اف:" َّ( نصت المادة )ٓ)
 جنحة أف يحكـ بمصادرة األشياء المضبكطة التي تحصمت مف الجريمة...".

ذ عمى اف: " يجكز لممحاكـ، في الحاالت التي يحددىا ( مف القانكف الجنائي المغربي النافَْ( نص الفصؿ )ٔ)
القانكف، إذا حكمت بعقكبة جنحية أف تحـر المحكـك عميو، لمدة تتراكح بيف سنة كعشر سنكات، مف ممارسة حؽ 

 ".ِٔأك عدة حقكؽ مف الحقكؽ الكطنية أك المدنية أك العائمية المنصكص عمييا في الفصؿ 
( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى اف: " لممحكمة عند الحكـ ََُدة )( نصت الفقرة ) أ ( مف المإ)

بالسجف المؤبد اك المؤقت اك بالحبس مدة تزيد عمى سنة اف تقرر حرماف المحكـك عميو مف حؽ اك اكثر..."، 
جناية اك ( مف القانكف ذاتو فقد نصت عمى اف: " ... يجكز لممحكمة عند الحكـ باإلدانة بَُُكذلؾ المادة )

جنحة اف تحكـ بمصادرة االشياء المضبكطة التي تحصمت مف الجريمة اك استعممت في ارتكابيا اك التي كانت 
 معدة الستعماليا فييا كىذا كمو دكف االخبلؿ بحقكؽ لغير حسف النية...".
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ة زنا الفعؿ كأف يتـ مصادرة االمكاؿ التي تـ تمقييا كمقابؿ الرتكاب فعؿ الكطء المحقؽ لجريم
بغير مقابؿ كضمو الى  ينطكم عمى نزع ماؿ جبران عف صاحبو، فيي جزاء مالي عيني (ُ)الزكجية

 .(ِ)ممؾ الدكلة

، كىي مجمكعة مف االجراءات (ّ)اما التدابير االحترازية فقد انفرد المشرع العراقي بتنظيميا      
، إذ ترتبط تمؾ التدابير (ْ)ةالتي تكاجو خطكرة الجاني حمايةن لممجتمع مف خطر ارتكاب الجريم

، كىي اما اف تككف سالبة الحرية اك مقيدة ليا (ٓ)الدراسةبمدل خطكرة الجاني في الجريمة محؿ 
 .حقكؽاك سالبة لم

 المطمبالثاني

مواقعةالمحارمػريمةج

إذا كاف فعؿ الكطء خارج العبلقة المشركعة امر غير مقبكؿ عمى الصعيديف الديني     
كاالخبلقي، فأف ممارسة الكطء بالمحاـر اكثر استيجانان كخطكرة عمى الكياف االسرم لما يعكسو 
مف تيديد كاضح ليس لؤلسرة ككيانيا فحسب بؿ لممجتمع بأكممو، كألجؿ اإلحاطة بيذه الجرائـ 

نبيف  لتشريعات محؿ الدراسة المقارنة منيا، فأننا سنقسـ ىذا المطمب عمى ثبلثة فركعكمكقؼ ا
، اما الفرع في الفرع االكؿ تعريؼ جريمة الثاني نخصصو لبياف اركاف جريمة  مكاقعة المحاـر

، كنخصص الفرع الثالث لبحث عقك  . بة جريمةمكاقعة المحاـر  مكاقعة المحاـر

 

                                                           

 العراقي النافذ.( مف قانكف العقكبات َُُ( مف قانكف العقكبات المصرم النافذ كالمادة )َّ( المادة )ُ)
، المركز القكمي ِ، طُ( ايياب عبد المطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف العقكبات، مجمدِ)

 .ِٔٗ، صََُِلئلصدارات القانكنية، مصر، 
 ( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ.ُِٕالى  َُّ( المكاد مف )ّ)
، ُّٕٗ، دار المعارؼ، مصر، ْي قانكف العقكبات، ط( د. السعيد مصطفى السعيد، االحكاـ العامة فْ)

 .ِِٖص
( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى: " ال يجكز اف يكقع تدبير مف التدابير َُّ( نصت المادة )ٓ)

االحترازية التي نص عمييا القانكف في حؽ الشخص دكف اف يككف قد ثبت ارتكابو فعبلن يعده القانكف الجريمة، 
 تعتبر خطرة عمى المجتمع". كاف حالتو
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الفرعاالول

مواقعةالمحارمتعريؼجريمة

  الرجؿي  كاقع:  ميكاقىع كالمفعكؿ ميكاقع، فيك كًكقاعان  ميكاقعةه : يكاقع كاقعٌ  يراد بالمكاقعة لغةن        
جامىعييا: زكجتوً 

ـ ،محاًرـ، كالمحاـر لغةن: (ُ) ـ ما حرمو مىٍحرى  يىحريـ مىفٍ : النكاح في ا كالمىٍحارى
ٍرمىة نكاحو ، يقاؿ ذات رحـ منو  مؤبَّدىة اك مؤقتة، كيقاؿ حي ، كىي ذات رحـ محـر ىك ذك رحـ محـر

، كعميو فمكاقعة المحاـر تعني في المغة الجماع مع  شخص ال يحؿ (ِ)إذا لـ يحؿ ليا نكاحيا
 ، كقد جاء لفظ الجماع مطمؽ ليشمؿ حاالت الرضا كعدمو.مؤقت اكدائـ الزكاج بو عمى نحك 

اقعة المحاـر عمى المقارنة تعريفان لممكاقعة عمكمان كمك  الدراسة لـ تتناكؿ التشريعات محؿك       
)كؿ اتصاؿ جنسي  لمحاـر فقيان، فقد عرفت بأنيااما تعريؼ جريمة مكاقعة اكجو الخصكص، 

، فيبلحظ عمى (ّ)كامؿ بيف رجؿ كامرأة تربط بينيما عبلقة قرابة تمنع حصكؿ ىذا االتصاؿ(
) اك بدكف رضا، كعرفت ايضان بأنيا جاء مطمقان ليشمؿ االتصاؿ الذم يحدث برضا  التعريؼ انو

ام عبلقة جنسية بيف شخصيف ترتبط بينيما صمة القرابة تمنع حصكؿ ىذه العبلقة طبقان لممعايير 
 ، كنبلحظ عمى التعريؼ عٌده المعايير الثقافية معيار لتحديد القرابة التي تمنع(ْ)الدينية كالثقافية(
، في حيف اف المعيار اك االساس ىك النسب كالمصاىرة، كما عرفت بأنيا: ) كؿ ءحصكؿ الكط

، (ٓ)اتصاؿ جنسي تاـ بيف شخص كاحدل محارمو مف اقرباءه اك اصياره كيككف بتراض منيما(
كيبلحظ اف التعريؼ قد كسع مف نطاؽ المحاـر اذ شمؿ االقارب كاالصيار كىك ما نذىب 

المحاـر بحالة الرضا في حيف انيا  ا يؤاخذ عمى التعريؼ اف حصر مكاقعةف ملتأييده، إال ا

                                                           

 .ُِْٖ، مصدر سابؽ، ص( احمد مختار عمرُ)
، دار النفائس لمطباعة كالنشر ُفرنسي(، ط-انكميزم-د. محمد راكاس قمعجي، معجـ لغة الفقياء )عربي( ِ)

 .َّٖ، صُٔٗٗلبناف، -كالتكزيع، بيركت
، دار الكتاب ُرة في القانكف كالفقو، طد. اشرؼ رمضاف، النظرية العامة كالنظـ االجرائية لحماية االس (ّ)

 .ُٗ، صََِٖالحديث، مصر، 
، مكتبة ُ( عبد الصبكر عبد القكم مصرم، الجرائـ الكاقعة عمى العرض كاألخبلؽ ) دراسة مقارنة(، طْ)

 .ُّّ، صَُِٔالقانكف كاالقتصاد، السعكدية، 
، َُِّلمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  ( عبد العزيز سعد، الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ االسرة، دار ىكمةٓ)

 .َُٕص
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بأنيا: كنعرفيا مكاقعة المحاـر  ، كيمكف اف نقترح تعريفان لجريمةلتي الرضا كعدموتشمؿ حا
ارتكاب الكطء بيف رجؿ كامرأة بينيما حرمة زكاج دائمة اك مؤقتة كسكاء كاف الفعؿ قد تـ برضا 

 .بغير رضا اك

كاخيران تعٌد مكاقعة المحاـر مف الجرائـ الخطرة التي تيظير دناءة مرتكبييا عمى نحك يؤكؿ        
، اذ اف سكء استغبلؿ ىذه (ِ)مما يؤدم الى المساس بالكياف االسرم، (ُ)الى تقطيع االرحاـ

العبلقة كممارسة المكاقعة بيف افرادىا مف شأنو اف يؤدم الى ىدـ الكياف االسرم، كبذلؾ قضت 
المحكمة الدستكرية االتحادية في جميكرية المانيا بأف: )... اف حظر سفاح القربى كفقان لممادة 

جاء متكافقان مع القانكف االساسي كىناؾ ما يبرره، ككف الفعؿ ييدد النسؿ كالعبلقات  ُّٕ
 .(ّ)االسرية...(

الفرعالثاني

مواقعةالمحارماركانجريمة

 المحاـر كسائر الجرائـ يتطمب قياميا مجمكعة مف االركاف كىي كاآلتي: مكاقعة جريمة      

(وال :الركنالمفترض)توافرسببمناسبابالحرمةأ

مكاقعة  ة اسباب الحرمة كركف مفترض لجريمةلـ تبيف التشريعات محؿ الدراسة المقارن     
، كاكتفت باإلشارة الى المحاـر مفة، فبالنسبة لممشرع االلماني فقد كعبرت عنيا بتعابير مخت المحاـر

: " يعاقب اف ( عمىُّٕ( مف المادة )ُ)النسؿ البيكلكجي( إذ نصت الفقرة )مصطمح استخدـ 
 اما المشرع المصرم فقد استخدـ مصطمحكؿ مف مارس الجنس مع نسؿ بيكلكجي..."، 

فاعؿ مف أصكؿ : "... اك كاف الاف ( مف قانكف العقكبات عمىِٕٔنصت المادة )اذ )االصكؿ( 
                                                           

(1 ) Vgl. Frommel ,Kindhäuser,Neumann,Paeffgen, 2013,p.13. 
، ايتراؾ لمطباعة ِد. حسف السيد حامد الخطاب، أثر القرابة عمى الجرائـ كالعقكبات في الفقو اإلسبلمي، ط (ِ)

 .ُُٖ، صََُِكالنشر كالتكزيع، القاىرة،
(3 ) BVerfg, Beschluss vom 26, februar 2008, 2 Bvr 392/07. 

 رابط القرار:
/2008/02https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE

/rs20080226_2bvr039207.html  مساءان.ُٓ:ُالساعة  َُِِ/ٗ/ُٕتاريخ اخر زيارة في 
 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/02/rs20080226_2bvr039207.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/02/rs20080226_2bvr039207.html
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)االصكؿ( إذ نص الفصؿ  بي استخدـ ىك اآلخر مصطمحالمجني عمييا..."، كذلؾ المشرع المغر 
كيؤاخذ  : " إذا كاف الفاعؿ مف اصكؿ الضحية...".اف ( مف القانكف الجنائي المغربي عمىْٕٖ)

 عمى المشرع المصرم انو ضيؽ مف نطاؽ تجريـ مكاقعة المحاـر بقصرىا عمى االصكؿ فقط 
 كىك ما ال نراه مكقفان مكفقان.

( في المادة ) مصطمح اما المشرع العراقي فقد استخدـ       ( مف قانكف العقكبات ّٖٓ)محاـر
( مف قرار مجمس قيادة ِ: "...مف كاقع احدل محارمو..."، كذلؾ الفقرة )أكالن/اف التي نصت عمى

: "...يزنى بإحدل محارمو..."، عمى اف كالتي نصت ََُِلسنة ( ِّْالثكرة المنحؿ رقـ )
: "إذا اف ( التي نصت عمىّّٗ/ب( مف المادة )ِ)االقارب( في الفقرة )مصطمح كذلؾ استخدـ 

 المنحؿ كاف الجاني مف اقارب المجنى عميو الى الدرجة الثالثة..."، كذلؾ قرار مجمس قيادة الثكرة
كؿ مف  -ُعاقب باإلعداـ: : " ياف نص عمىاذ االقارب مصطمح استخدـ  ُٖٕٗ( لسنة ْٖٖ)

 ...".بغير رضاىا كاقع انثى مف اقاربو الى الدرجة الثالثة

محاـر لكؿ قريب تنشأ مف عبلقة القرابة معو حرمة زكاج كبالتالي فأف  كينصرؼ مصطمح      
استخداـ المشرع لمصطمح محاـر معبران عف الحرمة التي افترضيا لتحقؽ ىذه الجريمة، اما 

، كما انو حدد القرابة المعنية في )ُ(أف ليا اكثر مف معنى كبحسب نكع القرابةمصطمح أقارب ف
، كبالتالي فأف كؿ مف )ِ(ىذه الجريمة الى الدرجة الثالثة كالتي تككف حرمة الزكاج فييا متحققة

 مع ذلؾ كاف االجدر بالمشرع تكحيد المصطمحات.و لذات لممعنى المصطمحيف ينصرفاف

                                                           

القرابة المباشرة ىي  -ُ( مف القانكف المدني العراقي النافذ عمى اف: " ّٗ( مف المادة )ُنصت الفقرة )( ُ)
الصمة ما بيف االصكؿ كالفركع، كقرابة الحكاشي ىي الرابطة ما بيف اشخاص يجمعيـ اصؿ مشترؾ دكف اف 

ية العراقي النافذ عمى اف: " ( مف قانكف االحكاؿ الشخصُّالمادة )يككف احدىـ فرعان لآلخر"، كذلؾ نصت 
اسباب التحريـ قسماف مؤبدة كمؤقتة فالمؤبدة ىي القرابة كالمصاىرة كالرضاع كالمؤقتة الجمع بيف زكجات يزدف 
عمى اربع كعدـ الديف السماكم كالتطميؽ ثبلثا كتعمؽ حؽ الغير بنكاح اك عدة كزكاج احدل المحرميف مع قياـ 

 الزكجية باألخرل".
لدرجة االكلى لمقرابة: االب كاالـ كالزكجة كالزكج كاالبف كالبنت، اما الدرجة الثانية فتتضمف: االخ تشمؿ ا( ِ)

كاالخت كالجد كالجدة كابف االبف كبنت االبف، اما الدرجة الثالثة فيي: العـ كالخاؿ كالعمة كالخالة. كلبلطبلع عمى 
جة القرابة كاثرىا في الميراث )دراسة مقارنة(، تفاصيؿ اكثر عمى ىذا المكضكع يراجع: قحطاف ىادم عبد، در 

 .َُِ، صَُِٔ، ِمجمد العراؽ، مجمة جامعة تكريت لمحقكؽ،
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)الصمة بيف  عرفيا الفقو االلماني بأنيا إذالقرابة بتعريفات عدة:  كعرؼ الفقو صمة      
)العبلقة  ، كعرفت ايضان بأنيا( (1حدة محسكبة باألجياؿ حتى اخر فرعشخصيف ضمف االسرة الكا
الرابطة التي )بأنيا  ، كىناؾ مف عرفيا)ِ(يف ينحدركف مف اصؿ كاحد(نالتي تربط اشخاص معي

الصػمة ، فيي )ّ((األفراد الذيف يككنكف جماعة تجمعيـ كحدة الدـ كىي األسرةتربط الفرد بغيره مف 
، كمف الجدير بالذكر اف القرابة في ىذه الجريمة )ْ(التي تقػكـ بػيف كػؿ مػف يػجمعيـ أصؿ مشػترؾ

، بؿ يتعداىا الى قرابة المصاىرة كالتي تقكـ عمى اساس )ٓ(ال تنحصر بقرابة النسب )الدـ(
رابطة بيف شخصيف اساسيا النسب )الدـ(  بأنيا :كنعرفياكيمكف اف نقترح تعريفان لمقرابة ، )ٔ(الزكاج

 اك المصاىرة.

تربطيـ  : ىؿ اف كؿ عبلقة جنسية بيف رجؿ كامرأةمما تقدـ يمكننا اف نطرح التساؤؿ اآلتي     
؟ابة محققان لمركف المفترض لجريمة رابطة قر   مكاقعة المحاـر

، ينبغي اف يككف يذا الركف المفترض في ىذه الجريمة لكي تنشأ القرابة الحرمة المحققة ل     
ىناؾ حرمة زكاج بيف االثنيف بمعنى اف تككف المرأة ال تصمح لمزكاج مف الرجؿ ككنيا مف 

، (ٕ)البلتي يحـر عمى الرجؿ الزكاج بيف اإلناث ىفٌ  حرماتالمالمحرمات حرمة دائمة اـ مؤقتة، ف

                                                           

( 1  ) Paul Grebe, Duden-Redaktion (Hrsg.): Duden Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache (= Der Große Duden. Band 4/9), Völlig neu bearbeitet Auflage. 
Bibliographisches Institut, Mannheim 1959, p. 137  

لمغاربية، مجمة االجتياد لمدراسات القانكنية الفاحشة بيف ذكم األرحاـ في القكانيف ا( منصكرم المبركؾ، ِ)
 .َُٓص، ، َُِِ، ِلتامنغست، الجزائر، العددكاالقتصادية، المركز الجامعي 

 .َّٗ، صَُٓٗد. محمد عمي عرفة، مبادئ العمـك القانكنية، مطبعة السعادة، مصر، ( ّ)
 .ِٖٔ، ص ُٕٖٗ، دار الكتب القانكنية، مصر، ٔد. سميماف مرقس، المدخؿ لمعمـك القانكنية، ط (ْ)
قصر المشرع االلماني القرابة كركف مفترض ليذه الجريمة بقرابة النسب ) الدـ( فقط دكف اف يشير الى قرابة   (ٓ)

 لنافذ.( مف القانكف الجنائي االلماني إُّ( المادة )ُالمصاىرة بحسب الفقرة )
Kenny, Qualities of Criminal law, 19ed, j. Cecil Cambridge, 1966, p.205. 

، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، ُعبد العزيز سميماف الحكشاف، القرابة كأثرىا عمى الجريمة كالعقكبة، ط (ٔ)
. د. محمد إسماعيؿ إبراىيـ ،القرابة كأثرىا في إباحة الفعؿ المجـر أك تجريـ الفعؿ المباح، مجمة َِ،  صََِٔ

ادـ كىيب النداكم، المرافعات د. . َُّ، صََُِ، ِ، مجمدُالمحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية، العدد
 .ُْ، صُٖٖٗالمدنية، مطبعة التعميـ العالي، جامعة بغداد، 

 . ٗٔ( د. احمد الكبيسي، الكجيز في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية كتعديبلتو، مصدر سابؽ، صٕ)
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كحدد كؿ مف المشرع المغربي كالعراقي المحرمات ، (ُ)نكع معيف أمعبلقة جنسية مف  إقامة أك
مف  ، فقد حدد المشرع المغربي المحرمات في القسـ الثالثالمشرع االلماني كالمصرم بخبلؼ

كقسـ المحرمات الى مؤبدة  تحت عنكاف ) مكانع الزكاج(  مدكنة االسرة المغربية النافذة
، اما المشرع العراقي فقد حدد ىك اآلخر المحرمات في الفصؿ االكؿ مف الباب الثاني )ِ(كمؤقتة

عمى ( كىي المحرمات كزكاج الكتابياتمف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي النافذ تحت عنكاف)
 . )ّ (نكعيف حرمة مؤبدة كاخرل مؤقتة

ف المحاـر يتطمب امريف االكؿ امكاقعة دـ اف تحقؽ الركف المفترض لجريمة يتضح مما تق      
ألف ليس كؿ عبلقة قرابة ، كالثاني اف يككف بينيما حرمة دائمة اك مؤقتة، يككف ىناؾ درجة قرابة

، كما يجدر االشارة انو كبحسب نص  تجعؿ مف بيف رجؿ كامرأة فعؿ الكطء بينيما مكاقعة محاـر
( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي اسباب التحريـ مؤبدة كمؤقتة كعميو فأف ُّالمادة )

المحاـر يمكف اف تككف محاـر مؤبدة كاخرل مؤقتة، كالقرابة ىي احدل اسباب التحريـ كليس 
آلتي: زكج طمؽ زكجتو ثبلثان فحرمت عميو حرمة مؤقتة جميعيا، كلمتكضيح نضرب المثاؿ ا

، كعميو نصؿ ال نتيجة مفادىا اف الركف  ىككاقعيا برضاىا ىنا ال تكيؼ الكاقعة مكاقعة محاـر
مؤبدة اك المفترض ليس القرابة كانما تحقؽ سبب مف اسباب التحريـ بيف الرجؿ كالمرأة سكاء 

 يرىا الكثير.الف القرابة احد اسباب التحريـ كغمؤقتة 

 

 

                                                           

(1 ) Lukas Schindler, Blutsverwandte, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, 
Universitä Wien, 1997, p.1. 
   

( محرمات قرابة كمصاىرة كرضاع، اما المحرمات ّٖ-ّٕ-ّٔإذ تشمؿ المحرمات المؤبدة بحسب المكاد )( ِ)
دكنة االسرة المغربية النافذة كىي: الجمع بيف اختيف اك ( مف الباب الثاني مف مّٗالمؤقتة فقد كردت في المادة )

 الجمع بيف المرأة كعمتيا اك خالتيا مف نسب اك رضاعة. 
( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي النافذ عمى اف: " اسباب التحريـ قسماف مؤبدة ُّ( نصت المادة )ّ)

لجمع بيف زكجات يزدف عمى اربع كعدـ الديف السماكم كمؤقتة فالمؤبدة ىي القرابة كالمصاىرة كالرضاع كالمؤقتة ا
 .كالتطميؽ ثبلثا كتعمؽ حؽ الغير بنكاح اك عدة كزكاج احدل المحرميف مع قياـ الزكجية باألخرل"
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ثانيا :الركنالمادي

، كيتضمف (ُ)يمثؿ الركف المادم المظير الخارجي المممكس لمجريمة كشكميا الذم تظير بو    
ىذا الركف العناصر الثبلثة كىي السمكؾ االجرامي كالنتيجة الجرمية كالعبلقة السببية، فيتمثؿ

، إذ ال تختمؼ جريمة مكاقعة المحاـر عف (ِ)السمكؾ االجرامي ليذه الجريمة بالكطء غير المشركع
القانكف الجنائي ( مف ُّٕجريمة زنا الزكجية مف ناحية الكطء غير المشركع، إذ نصت المادة )

يعاقب كؿ مف مارس الجنس مع نسؿ بيكلكجي...:، كذلؾ المشرع  -ُ: "اف عمىااللماني 
: " مف كاقع انثى..."، اما اف ( مف قانكف العقكبات النافذ عمىِٕٔالمصرم نص في المادة )

مف كاقع : " ... اف عمى مف قانكف العقكبات العراقي (ّٖٓالمشرع العراقي فقد نص في المادة )
 "عمى اف: نص  ُٖٕٗ( لسنة ْٖٖ..."، كذلؾ القرار رقـ )احد محارمو اك الط بيا برضاىا

 ََُِ( لسنة ِّْقرار رقـ )مف اقاربو..."، كال كؿ مف كاقع انثى _:ّ ...عداـيعاقب باإلاكالن: 
يزنى بإحدل محارمو..."، فيبلحظ اف المشرع  -ِالذم نص عمى اف: " أكالن: يعاقب باإلعداـ: 

 مصطمحي مكاقعة كزنا فما الفرؽ بيف االثنيف؟بعف السمكؾ االجرامي ليذه الجريمة عبر العراقي 

لزنا في المغة فيي إتياف المرأة دكف بالعكدة الى معنى المكاقعة لغةن فأنيا تعني الجماع، اما ا     
زنا ينصرفاف لمعنى كاحد ىك الجماع اك الكطء عمى المكاقعة ك العقد شرعي كبالتالي فأف كؿ مف 

زنا ينصرؼ معناه الى كبدكف رضا، اما في االصطبلح القانكني فأف ال نحك مطمؽ أم برضا اك
بداللة النصكص التي اكردىا  اف الزنا ينصرؼ الى الكطء برضا ، كىناؾ مف يرل(ّ)الكطء برضا

المشرع العراقي سكاء عمى نحك صريح اك ضمني، فبالنسبة لمنصكص الصريحة فأف المادة 
مف كاقع احدل محارمو اك الط بيا : "... اف ( مف قانكف العقكبات العراقي نصت عمىّٖٓ)

 ُٖٕٗ( لسنة ْٖٖرقـ ) المنحؿ مس قيادة الثكرة..."، كذلؾ الفقرة الثالثة مف قرار مجبرضاىا
كؿ مف كاقع انثى مف اقاربو الى الدرجة الثالثة برضاىا..."، اما بالنسبة  -ّكالتي نصت عمى: 

( ِّْرقـ )المنحؿ ( مف قرار مجمس قيادة الثكرة ِلمنصكص الضمنية فقد نصت الفقرة )اكالن/

                                                           

 .ُّٖ( د. عمي حسيف الخمؼ ك د. سمطاف عبد القادر الشاكم، مصدر سابؽ، صُ)
ميف عمى جرائـ العرض ) الزنا كالقذؼ( في الفقو ( د. عبد الحكيـ احمد محمد عثماف، عقكبة غير المسمِ)

 . ِٓ، صََِٖ، العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيع، االسكندرية، ُاالسبلمي دراسة مقارنة، ط
 . ُِ( د. محمكد احمد طو، مصدر سابؽ، صّ)
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ة كقت ارتكابو الجريمة قد اكمؿ الثامن افاف: "... يزنى بإحدل محارمو كك عمى ََُِلسنة 
 .(ُ)كماؿ االىمية كتماميا داللة قطعية عمى الرضا بفعؿ الزناعشرة مف عمره..."، ف

كبغير  (ِ)رضاالى الكطء بفأنيا تنصرؼ  المشرع العراقي اما المكاقعة كبداللة نصكص      
ذا كانت جريمة مكاقعة المحاـر ، (ّ)رضا زنا الزكجية بالسمكؾ االجرامي اال  جريمة مع تشترؾكا 

المحاـر يتحقؽ ف الركف المادم في جريمة مكاقعة انيا تختمؼ عنيا مف حيث صفة الجاني، اذ ا
يباشر الجاني السمكؾ االجرامي في ىذه اذ  ،(ْ)باالتصاؿ الجنسي بيف الشخص كاحدل محارمو

، مع ذلؾ قد يصعب احيانان تكييؼ امرأة محرمة عميوتكاب الفعؿ الجنسي )الكطء( مع الجريمة بار 
ككانت في الكقت ذاتو متزكجة، فعمى أم اساس يكيؼ كاقع رجؿ احد محارمو الجريمة كما لك 

 سمككيا؟

قضت محكمة التمييز االتحادية في احدل قراراتيا بتأييد قرار محكمة االستئناؼ التي        
نقضت القرار الصادر مف محكمة الجنح عمى متيمة كانت قد ارتكبت زنا الزكجية مع احد 
محارميا، كقررت إحالتيا الى محكمة الجنايات لتعاقب عمى اساس جريمة مكاقعة المحاـر كليس 

ية، إذ جاء في القرار: "... اصدرت محكمة استئناؼ القادسية االتحادية بصفتيا زنا الزكج
التمييزية قراراىا بنقض كافة القرارات الصادرة مف محكمة جنح الديكانية كالتدخؿ تمييزان بقرار 

عادة الدعكل الى محكمة تحقيؽ الديكانية إلحالة  ََِِ/ٗ/ُفي  ََِِ/إحالة/َُّٕاإلحالة  كا 

                                                           

 .ُِْ(  د. عدم جابر ىادم ك عمي حمزة جبر، مصدر سابؽ، صُ)
العقكبات العراقي عمى اف: "... مف كاقع احدل محارمو اك الط بيا ( مف قانكف ّٖٓ( إذ نصت المادة )ِ)

 -ّفقد نص عمى اف: " أكالن: يعاقب باإلعداـ:  ُٖٕٗلسنة  ْٖٖبرضاىا..."، كذلؾ قرار مجمس قيادة الثكرة 
كؿ مف كاقع انثى مف اقاربو الى الدرجة الثالثة برضاىا ككانت لـ تتـ الخامسة عشر مف العمر كافضى الفعؿ 
الى مكتيا اك إزالة بكارتيا. ثانيان: يعاقب بالسجف المؤبد مرتكبان فعؿ الكقاع... إذا تـ الفعؿ برضاىما ككانا قد اتما 

 الثامنة عشرة مف العمر ككانت درجة القرابة بينيما الى الدرجة الثالثة...".
اف: "... كؿ مف كاقع انثى بغير  ( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمىّّٗ( مف المادة )ُ( نصت الفقرة )ّ)

كؿ مف كاقع انثى مف  -ُ( فقد نص عمى اف: "...ْٖٖرضاىا..."، كذلؾ قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ )
 اقاربو الى الدرجة الثالثة بدكف رضاىا...".

ة ماجستير، ( محمد ابف مرزكؽ العصيمي، مكافحة الزنا بالمحاـر )دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية(، رسالْ)
 .َٖ، صََُِجامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية، الرياض، 
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الرتكابيا جريمة زنا  ُٖٕٗلسنة  ْٖٖى محكمة جنايات القادسية كفؽ احكاـ القرار المتيمة ال
"...  .(ُ)بالمحاـر

االكلى فيتبيف لنا مف القرار اف لممتيمة التي مارست فعؿ الكطء غير المشركع صفتاف ىما      
حـر لزكج م الفعؿ كجريمة زنا زكجية، كالثانية صفة ما يعٌد اساسان في تكييؼ صفة الزكجة كىي

، إذ اف بيف االثنيف قرابة مصاىرة تنشأ منيا حرمة زكاج مؤقتة كىي الجمع بيف االختيف ،االخت
، كلما كانت عقكبة ىذه االخيرة ىي االشد كمف ثمة فأف تكييؼ فعميا يككف  جريمة مكاقعة المحاـر

حكمة التمييز لذا فأف المحكمة المختصة ىي محكمة الجنايات ال محكمة الجنح، لذا كاف قرار م
 .(ِ)بتأييد قرار االستئناؼ صحيحان كمكافقان لمقانكف

مكاقعة المحاـر بحسب تكافر الرضا مف عدمو، فتارة يككف  كيختمؼ السمكؾ االجرامي لجريمة    
رضا، كتارة اخرل يككف بغير بة مكاقعة المحاـر الكطء بمحـر برضا الطرفيف لنككف اماـ جريم

رضا، كبكؿ االحكاؿ فأف السمكؾ االجرامي ماـ مكاقعة المحاـر بغير ا رضا احد االطراؼ فنككف
، كىي مف الجرائـ الكقتية التي ال يشترط استمرار الفعؿ فترة ما (ّ)ليذه الجريمة ىك سمكؾ إيجابي

رضا فيك غير متصكر ألنيا مف جرائـ الخطر، في اقعة محاـر ب، اما الشركع في مك (ْ)لتحققيا
 .(ٓ)ألنيا مف جرائـ الضرر )االغتصاب( رضامكاقعة المحاـر بغير  الشركع فيحيف ييتصكر 

                                                           

. ) قرار َُِِ/ْ/ِٕالصادر  َُِِ/ الييئة المكسعة الجزائية/ُِٔ( قرار محكمة التمييز االتحادية المرقـ ُ)
 غير منشكر(

( مف القانكف ّٗ) ( مف المادةّعمى الفقرة ) قد قررت كجكد درجة القرابة بناءن  ( كانت محكمة االستئناؼِ)
المدني العراقي إذ قضت بأف: " ... اف العبلقة بيف المتيـ كالمتيمة تعد المتيمة مف المحاـر كيككف الكصؼ 

( مف القانكف ّٗ( مف المادة )ّكسند ذلؾ نص الفقرة ) ُٖٕٗ/ثانيان لسنة ْْٖالقانكني لفعمو عمى كفؽ القرار 
اقارب احد الزكجيف يعتبركف في نفس القرابة كالدرجة بالنسبة لمزكج المدني العراقي النافذ إذ نصت عمى اف: " ك 

االخر( كبذلؾ يككف المتيـ قريب لممتيمة/ المميزة مف الدرجة الثانية...". قرار محكمة استئناؼ القادسية 
 ) قرار غير منشكر(. ََِِ/ٗ/ُٕالصادر في  ََِِ/ت/ج/ِّْاالتحادية بصفتيا التمييزية العدد/ 

 .ُِٗاؿ ابراىيـ الحيدرم، مصدر سابؽ، ص( د. جمّ)
 .ُِٔ، صُٖٕٗ( د. حسف صادؽ المرصفاكم، قانكف العقكبات الخاص، منشأة المعارؼ، االسكندرية، ْ)
 .ُْٗ( د. رمسيس بيناـ، شرح قانكف العقكبات، جرائـ القسـ الخاص، مصدر سابؽ، صٓ)
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رضا كىناؾ مف يرجع لمصرم لـ يجـر مكاقعة المحاـر بكما يجدر اإلشارة لو اف المشرع ا       
، (ُ)الى العادات كالتقاليد السائدة في المجتمعات الشرقية التي ال تيفصح عف ىكذا جرائـ اكالن  ذلؾ

غير منطقي ألف ثقافة االنكار المجتمعي التي تدفع االفراد الى عدـ البكح  كنبلحظ اف المبرر
بتمؾ المسائؿ خكفان مف الفضيحة ال يبرر لممشرع إغفاؿ مكافحة افعاؿ مكجكدة عمى ارض الكاقع 
كال مجاؿ إلنكارىا السيما اف كظيفتو االساس تتجسد بحماية المصالح في المجتمع، كلك كاف 

ـر االغتصاب الذم يتجنب بعض المجنى عمييف الشككل خكفان مف العار االمر كذلؾ لما جي 
بالقانكف الفرنسي فنرل انو االقرب لمكاقع،  المصرم ايضان، اما المبرر الثاني فيك تأثر المشرع

مكاقعة تجريـ رضا، كاكتفى بمكاقعة المحاـر بكذلؾ المشرع المغربي فمـ يتناكؿ ىك اآلخر تجريـ 
 .(ِ))االغتصاب(المحاـر بغير رضا 

صرم كالمغربي لمكاقعة المحاـر عدـ تجريـ كؿ مف المشرع المعمى التبريريف اعبله بكتعقيبان      
رضا يرجع الحتماليف االكؿ اف كؿ مف المشرع المصرم كالمغربي قد تبنى مبدأ الحرية الجنسية ب

حماية العرض لذاتو، اما كمف ثمة ال يجـر الفعؿ اال اذا شكؿ اعتداء عمى الجسد دكف االكتراث ل
االحتماؿ الثاني فيك كقكعو بخطأ اقتباس النصكص مف التشريعات الغربية كىذا االحتماؿ ىك 

 االقرب لمصكاب بحسب رأينا. 

، ذلؾ محاـر تتحقؽ في حاؿ كاف الكطء برضامكاقعة الكاخيران فأف المساىمة في جريمة        
تقـك عمى عنصر االتصاؿ الجنسي كمتى ما تحقؽ بفعؿ الكطء مف احدىما كاف  اف ىذه الجريمة

، كما قد تككف المساىمة (ّ)الشخص االخر فاعبلن مع غيره كتككف المساىمة االصمية متحققة
رضا اك الخاطؼ محرض عمى المكاقعة في حاؿ تمت ب، كأف يككف ال(ْ)تبعية مف شخص ثالث

 رضا.رميا ليمارس فعؿ الكطء معو بغير المخطكؼ الى احد محا الذم يسمـ

                                                           

(، ، ص( د. احمد عبد الظاىر، صناعة التشريعات الجنائية في عالُ) ، مقاؿ منشكر ُٓـ متغير )زنا المحاـر
 عمى الرابط: 

http://20%D9%85.Kenanaonline.com  مساءان. َِ:ٓالساعة  َُِِ/ٗ/ُٔتاريخ اخر زيارة 
 ( مف القانكف الجنائي المغربي النافذ.ْٕٖ( الفصؿ )ِ)
 .َُّ( د. جماؿ ابراىيـ الحيدرم، مصدر سابؽ، صّ)
 .ٕٔٗمحمكد محب حافظ، مصدر سابؽ، ص( د. مجدم ْ)
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رضا مف جرائـ الخطر ال الضرر، كال جديد فيما ة الجرمية فاف مكاقعة المحاـر باما النتيج      
يخص النتيجة الجرمية بيذا الخصكص، إذ ييصار الى تجريـ السمكؾ بصرؼ النظر عف النتيجة 

جة إذ انيا تككف متحققة بمعناىا القانكني التي يتركيا الفعؿ، إال اف ذلؾ ال يعني عدـ تحقؽ نتي
الذم يتجسد باالعتداء عمى المصمحة المحمية كالمتمثمة برابطة القرابة، اما مكاقعة المحاـر بغير 

.  (ُ)الرضا فبل يتحقؽ الركف المادم دكف نتيجة جرمية ككنيا مف الجرائـ المادية

رضا فبل مجاؿ لكجكد مكاقعة المحاـر ب لجريمةكف المادم اما العبلقة السببية فيكتمؿ الر       
مكاقعة المحاـر بغير رضا تككف  ، في حيف اف جريمةالعبلقة السببية لعدـ كجكد النتيجة الجرمية

النتيجة الضارة التي يرتبيا السمكؾ االجرامي سكاء عمى المجتمع اك متحققة ب العبلقة السببية
ألة مكضكعية خاضعة لتقدير يبقى مس ذكرنا سابقان  حقؽ مف تمؾ الصمة كماالكياف األسرم، كالت

.(ِ)المحكمة

)القصدالجرمي(ثالثا :الركنالمعنوي

مكاقعة المحاـر بالرضا مف الجرائـ العمدية التي يستمـز تحققيا تكافر القصد  اف جريمة      
تتطمب تكافر عمدية جريمة  رضافي حيف اف مكاقعة المحاـر بغير الجرمي )العاـ( لدل الطرفيف، 

القصد الجرمي لدل الجاني فقط، كعمكمان اف القصد الجرمي كالذم يعرؼ بأنو القكة التي تدفع 
 كلما كاف القصد الجرمي يتطمب تكافر عنصريف ، (ّ)الفاعؿ الى االعتداء عمى المصمحة المحمية

يمارسكف الفعؿ رضا عمى عمـ انيـ اف يككف الطرفيف في المكاقعة ب ىما العمـ كاإلرادة، فينبغي
غير المشركع كبكجكد صمة القرابة بينيما كىك عمـ مفترض، اما اذا كاف احدىـ عمى عمـ بدرجة 
القرابة كاالخر يجيميا ففي ىذه الحالة تككف العقكبة عمى مف يعمـ بصفة القرابة كحده كتقـك 

                                                           

، المركز القكمي ْايياب عبد المطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف العقكبات، مجمد( ُ)
 .ّٕٕ، صََُِلئلصدارات القانكنية، مصر، 

لقاىرة، ( د. محمكد نجيب حسني، عبلقة السببية في قانكف العقكبات، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، اِ)
 .َٓ، صُْٖٗ

، المطبعة كالكراقة الكطنية زنقة ُ( د. لطيفة الداكدم، الكجيز في القانكف الجنائي المغربي) القسـ العاـ(، طّ)
 ُٗ، ص ََِٕابك عبيدة، مراكش،
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بة لمجاني فحسب رضا فتكافر العمـ يككف بالنس، اما في حاؿ المكاقعة بغير (ُ)الجريمة في حقو
 يكاقع احدل محارمو بغير رضاىا. وام انو يعمـ ان

رضا اك اف الطرفيف في حاؿ كانت المكاقعة بكفضبلن عف تكافر العمـ ينبغي اف تتجو إرادة      
ؿ منيـ  ، ام يقدـ ك(ِ)الى ارتكاب الفعؿ رضااني في حاؿ كانت المكاقعة بغير تتجو إرادة الج

ل الجاني في حاؿ لداك رضا، حـر عميو في حاؿ المكاقعة بمب الكطءعمى الفعؿ كىك قاصدان 
مكاقعة لدل الجاني فأف جريمة  اك احدىما رضا، اما اذا انتفى العمـ كاالرادةالمكاقعة بغير 

 . (ّ)المحاـر ال تتحقؽ

الفرعالثالث

مواقعةالمحارمعقوبةجريمة

مكاقعة المحاـر تبعان لكجكد الرضا مف عدمو في التشريعات  تختمؼ عقكبة ارتكاب جريمة    
لممشرع  محؿ الدراسة المقارنة، كجاءت العقكبات االصمية متباينة في تمؾ التشريعات، فبالنسبة

( مف ُّٕرضا في المادة )ب (ْ)(Inzestمكاقعة المحاـر سفاح القربى )االلماني فقد عاقب عمى 
مارس الجنس مع نسؿ يعاقب كؿ مف  -ُ: "اف نصت عمى القانكف الجنائي االلماني التي

يعاقب كؿ مف مارس الجنس مع  -ِلمدة تصؿ الى ثبلث سنكات اك بغرامة.  بيكلكجي بالحبس
لمدة تصؿ الى سنتيف اك بغرامة، كما يعاقب  بيكلكجي مف اصكلو اك فركعو بالحبسنسؿ 

ال يعاقب االحفاد كاالشقاء  -ّض. االشقاء البيكلكجيكف الذيف يمارسكف الجنس مع بعضيـ البع
كفقان ليذا النص إذا لـ يككنكا قد بمغكا الثامنة عشرة مف العمر كقت ارتكاب الجريمة"، فيتضح مف 

مدة ال تتجاكز  اقعة المحاـر برضا بعقكبة الحبسالنص اف المشرع االلماني يعاقب عمى مك 
رتكاب الفعؿ بيف االشقاء، كاعفى الثبلث سنكات، كحددىا بمدة ال تتجاكز السنتيف في حاؿ ا

                                                           

 .ٕٔ( عبد العزيز سعد، مصدر سابؽ، ص ُ)
 .ُٓٓ( منصكرم المبركؾ، مصدر سابؽ، صِ)
، دار الكاتب العربي، بيركت، ِع الجنائي االسبلمي مقارف بالقانكف الكضعي، ج( د. عبد القادر عكدة، التشريّ)

 .ّْٕصُْٓٗ
( 4 ) Sigmund freud, Die Inzestscheu, produced by Jans srna and the online 
Distributed proofreading team at https ://www.pgdp.net, 2011, p.22. 
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االحفاد كاالشقاء إذا كانكا اقؿ مف الثامنة عشر سنة كقت ارتكاب الجريمة، ففي حاؿ كاف احدىـ 
دكف سف البمكغ فأنو يعفى لكحده مف العقكبة ليعاقب الشخص البالغ فقط، كلـ يفرد المشرع 

عؿ ظرفان مشددان ضمف جريمة رضا اك عٌد الفان خاصان بمكاقعة المحاـر بغير االلماني نص
 .(ُ)االغتصاب

 رضا كاكتفى بتجريـكاقعة المحاـر بانو لـ يجـر م اما المشرع المصرم كما سبؽ اف ذكرنا    
( ِٕٔظرفان مشددان لعقكبة جريمة االغتصاب بحسب المادة )، كجعميا رضامكاقعة المحاـر بغير 

كاقع انثى بغير رضاىا يعاقب باإلعداـ اك  : " مفاف مف قانكف العقكبات النافذ كالتي نصت عمى
السجف المؤبد. كيعاقب الفاعؿ باإلعداـ إذا كاف المجني عمييا لـ يبمغ سنيا ثماني عشر سنة 
ميبلدية كاممة اك كاف الفاعؿ مف أصكؿ المجني عمييا..."، فيبلحظ عمى النص اف جعؿ 

ضيؽ مف نطاؽ التجريـ بتحديد ممارسة فعؿ الكطء مع محـر ظرفان مشددان لمعقكبة إال انو 
المحاـر باألصكؿ فقط في حيف حرمة النسب )الدـ( تشمؿ االصكؿ كالفركع إضافة الى حرمة 

 المصاىرة.

ى بتجريـ الفعؿ في رضا كاكتفخر مكاقعة المحاـر باما المشرع المغربي فمـ ييجـر ىك اآل       
ع كجكد حرمة قرابة ظرفان مشددان رضا مضا، كجعؿ ارتكاب فعؿ الكطء بغير ر حالة انعداـ ال

 ( مف القانكف الجنائي المغربي عمىْٖٔلمعقكبة إال انو قصرىا باألصكؿ فقط، إذ نص الفصؿ )
: " ... غير انو إذا كاف سف المجني عمييا تقؿ عف ثماف عشرة سنة اك كانت عاجزة اك معاقة اف

يعاقب بالسجف مف عشر الى عشريف اك معركفة بضعؼ قكاىا العقمية اك حامبلن، فأف الجاني 
: " إذا كاف الفاعؿ مف اصكؿ الضحية... اف ( مف القانكف ذاتو عمىْٕٖسنة"، كنص الفصؿ )

فإف العقكبة ىي:... السجف مف عشريف الى ثبلثيف سنة في الحالة المشار الييا في الفقرة الثانية 
( نجد انو متى ما كاف ْٕٖ( كالفصؿ )ْٖٔ("، فبالمكائمة بيف الفصؿ )ْٖٔمف الفصؿ )

المجنى عمييا مف فركع الجاني ككانت أقؿ مف ثماف عشر سنة اك كانت عاجزة اك معاقة اك 
مصابة بضعؼ قكاىا العقمية اك حامؿ فتشدد العقكبة مف عشريف الى ثبلثيف سنة، فنبلحظ انو 

عمييا، اال انو شدد العقكبة عمى درجتيف االكلى لكجكد حرمة نسب )الدـ( كالثاني لعجز المجنى 
 قصر حرمة النسب باألصكؿ فقط كما ذىب المشرع المصرم عمى النحك المبيف انفان.

                                                           

 ( مف القانكف الجنائي االلماني النافذ.ُٕٕ)( عالج المشرع االلماني جريمة االغتصاب في المادة ُ)
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مو، فبالنسبة لمكاقعة المحاـر اما المشرع العراقي فقد جـر مكاقعة المحاـر بحالتي الرضا كعد    
: اف التي نصت عمىمف قانكف العقكبات العراقي ( ّٖٓرضا فقد جاءت العقكبة في المادة )ب
يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنيف اك بالحبس مف كاقع احد محارمو اك الط بيا "

برضاىا ككانت قد اتمت الثامنة عشرة مف عمرىا. كيعتبر ظرفا مشددا اذا حممت المجنى عمييا 
 اف المشرع .."، كيتضح مف النصاك ازيمت بكارتيا اك اصيبت بمرض تناسمي نتيجة لمفعؿ.

رضا كجعؿ ليا ظركفان مشددة لمعقاب، اال انو حدد عمر االنثى جـر فعؿ المكاقعة ب العراقي قد
لـ يبيف حكـ ارتكاب  أضؼ الى ذلؾبتماـ الثامنة عشر مف العمر دكف اف يحدد عمر الجاني، 

الفعؿ مع انثى دكف سف الثامنة عشر، أضؼ الى ذلؾ انو حدد العقكبة بالسجف مدة ال تزيد عمى 
 اف العقكبة ال تتناسب مع خطكرة الفعؿ.  اذعشر سنكات، 

كجاءت قرارات مجمس قيادة الثكرة المنحؿ لتعالج القصكر التشريعي الكارد في المادة        
 ُٖٕٗ( لسنة ْٖٖ)أكالن( مف القرار رقـ ) العقكبات العراقي، إذ نص البند ( مف قانكفّٖٓ)

انثى مف اقاربو الى الدرجة الثالثة برضاىا  كؿ مف كاقع _:ّ ...عداـيعاقب باإلاكالن:  "عمى اف: 
ككانت لـ تتـ الخامسة عشرة مف العمر، كافضى الفعؿ الى مكتيا اك ادل الى حمميا اك ازالة 

 .(ُ)"بكارتيا

( قد رفع سقؼ العقكبة لئلعداـ في حالة ككف ْٖٖبمكجب قرار رقـ ) فنبلحظ اف المشرع       
االنثى لـ تبمغ سف الخامسة عشر مف العمر، إذ لـ يعتد برضا المجنى عمييا التي لـ تبمغ سف 

يبلحظ اف المشرع قد جعؿ العقكبة ىي االعداـ إذا كانت المجنى عمييا لـ تتـ ، ك  الثامنة عشر
انو اشترط اف  ىل الفعؿ الى مكتيا اك حمميا اك إزالة بكارتيا بمعنالثامنة عشر مف العمر كاد

تتكافر احدل الظركؼ المشددة لتككف العقكبة االعداـ، كبالتالي اف عدـ تكافر تمؾ الظركؼ 
)ثانيان( مف القرار ذاتو فقد نصت  يجعؿ الفعؿ يكيؼ كظرؼ مشدد لجريمة اغتصاب، اما البند

المؤبد مرتكبان فعؿ الكقاع اك المكاط ذكران اك انثى، إذا تـ الفعؿ  عمى: " ثانيان: يعاقب بالسجف
برضاىما، ككانا قد اتما الثامنة عشرة مف العمر ككانت درجة القرابة بينيما الى الدرجة الثالثة"، 

ف قد أتما سف الثامنة ي السجف المؤبد في حاؿ كاف الطرفيفيبلحظ اف الفقرة قد جعمت العقكبة ى
 .عؿ برضاىماككاف الف عشر

                                                           

 .ُٖٕٗلسنة  ْٖٖ( البند أكالن مف قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ُ)
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/ ِّْ... ادانة المتيميف كفؽ القرار "كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة التمييز االتحادية بأف:       
عقكبات الشتراكيما بارتكاب الزنا بينيما  ْٗ،ْٖ،ْٕكبداللة مكاد االشتراؾ  ََُِلسنة ِأكالن/

... قررت محكمة مع ككنيما مف المحاـر كحكمت عمى كؿ كاحد منيـ باإلعداـ شنقان حتى المكت
التمييز االتحادية كباألكثرية ابداؿ الكصؼ القانكني لفعؿ المتيميف كجعمو كفؽ الفقرة )ثانيان( مف 

، كيبلحظ (ُ)"كتجريميما بمكجبو كالحكـ عمييما بعقكبة السجف المؤبد... ُٖٕٗلسنة  ْٖٖالقرار 
ؤبد، كىك ما يعتبر محؿ عمى القرار انو ذىب الى تخفيؼ العقكبة مف االعداـ الى السجف الم

اف ىذه الجريمة تعد مف اخطر الجرائـ كاكثرىا تأثيرا عمى الكياف االسرم فكاف االجدر اذ نظر 
ا ىك مقرر مف محكمة الجنايات، كقد استندت ترؾ الحكـ كم االتحادية مف محكمة التمييز

الثكرة المنحؿ رقـ  محكمة التمييز االتحادية في حكميا عمى البند الثاني مف قرار مجمس قيادة
 .ُٖٕٗلسنة  ْٖٖ

ـر بغير رضا فقد جـر المشرع العراقي فعؿ المكاقعة بغير رضا بصفة اما مكاقعة المحا       
( مف قانكف العقكبات العراقي كعد تكافر القرابة بيف الجاني كالمجنى عميو ّّٗعامة في المادة )

 عمى /ب( في المادة المشار الييا كالتي نصتِالى الدرجة الثالثة ظرفان مشددان كذلؾ في الفقرة )
: يعتبر ظرفان ِ: يعاقب بالسجف المؤبد اك المؤقت كؿ مف كاقع انثى بغير رضاىا... .ُ: " اف

مشددان إذا كقع الفعؿ في إحدل الحاالت التالية: ب: إذا كاف الجاني مف اقارب المجنى عميو الى 
يو قرابة عؿ بغير الرضا ككاف بيف الجاني كالمجنى عمالدرجة الثالثة..."، فنبلحظ اف ارتكاب الف

 .دة في ىذه الجريمةتنشأ الحرمة المقصك  ، كالتييجعؿ مف العقكبة مشددة

( مف ِ,ُفي الفقرتيف ) ُٖٕٗ( لسنة ْٖٖقرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ) كما عالج      
كؿ مف كاقع  -ُيعاقب باإلعداـ: : الن : " أك اف رضا، إذ نص عمىالبند اكالن مكاقعة المحاـر بغير 

انثى مف اقاربو الى الدرجة الثالثة بدكف رضاىا ككانت قد اكممت الخامسة عشره مف العمر 
كؿ مف كاقع انثى مف اقاربو  -ِكافضى الفعؿ الى مكتيا اك ادل الى حمميا اك إزالة بكارتيا. 
عشر مف العمر..."، كمف استقراء  الى الدرجة الثالثة بدكف رضاىا اف كانت لـ تتـ الخامسة

النص نجد اف المشرع العراقي قد جعؿ ارتكاب الفعؿ مع انثى مميزة مكجب لعقكبة االعداـ متى 

                                                           

) قرار غير  َُِِ/َُ/ِْالتاريخ  ِٕٔت / َُُِ/الييأة العامة/ٖٖ( قرار محكمة التمييز االتحادية العدد/ُ)
 منشكر(.
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، في حيف جعؿ ارتكاب الفعؿ مع انثى المذككرة في النص مشددةالظركؼ أحد الما ارتبط الفعؿ ب
 .كحسنان فعؿدكف سف التمييز ظرفان مشددان لذاتو كمكجب لعقكبة االعداـ 

عمى اف: " أكالن:  ََُِ( لسنة ِّْمف القرار رقـ ) مف البند أكالن  (ِكما نصت الفقرة )      
يزنى بإحدل محارمو ككاف كقت ارتكابو قد اكمؿ الثامنة عشرة مف عمره"،  -ِيعاقب باإلعداـ: 

رضا اك اقعة بفيما لك اف فعؿ المك  المنحؿ لـ ينص صراحة فيبلحظ اف قرار مجمس قيادة الثكرة
بمحـر ىنا يككف بغير  القرار مف قبؿ المحاكـ ييظير اف المراد بالمكاقعة بغيره، اال اف تطبيؽ

قضت محكمة جنايات القادسية  بأف: " ... اف المشتكية تعرضت لبلعتداء الجنسي مف  رضا، إذ
  َُِٕ/ج/َِْكبالعدد   َُِٕ/ٔ/ُبتاريخ  ِقبؿ شقيقيا... قررت محكمة جنايات القادسية ق

منو كبداللو امر سمطة االئتبلؼ  ِكالفقرة اكالن/ ََُِلسنة  ِّْتجريـ المتيـ كفؽ احكاـ القرار 
مف كذلؾ لكفاية االدلة ضده ... بممارسة الفعؿ الجنسي كالزنا  ُ/ّالقسـ  ََِّلسنة  ٕالمرقـ 

 .(ُ)بشقيقتو كحكمت عميو بالسجف مدل الحياة مع احتساب مدة مكقكفيتو..."

مكاقعة المحاـر كلما كانت العقكبة المقررة  ا يتعمؽ بالعقكبات الفرعية لجريمةكاخيران كفيم        
ليا ىي اإلعداـ اك السجف المؤبد اك المؤقت تبعان لمكقؼ التشريعات محؿ الدراسة المقارنة كعمى 

التدابير -التكميمية-الفرعية ) التبعية تخضع لكافة العقكبات فأف ىذه الجريمة ،النحك المبيف انفان 
االحترازية( كنكتفي بإحالة المسألة الى القكاعد العامة المتعمقة بتمؾ العقكبات في تمؾ التشريعات 

 لتجنب االستغراؽ في المبادئ العامة.

المبحثالثاني

الماسةبالكياناالسريجرائمالمتعمقةبالجانبالشخصيال

في التشريعات محؿ بالكياف االسرم  ةالماس بالجانب الشخصيالمتعمقة الجرائـ  ف التتبع فيإ    
الجانب لكؿ فرد مف افراد األسرة كبالتالي  ىذا أخطر ما ييددنة قادنا الى اف نختار الدراسة المقار 
كجريمة االمتناع  تمؾ الجرائـمكاجية  فيالنيج التشريعي كالتي تيظير  ،كياف االسرمالمساس بال

                                                           

. َُِٕ/ )قرار غير منشكر(ٔ/ُالتاريخ  َُِٕ/ج/َِْ( قرار محكمة جنايات القادسية الييئة الثانية العدد ُ)
 ُْٖٓت/ َُِٕ/ الييئة الجزائية/ُِٖٖٗكقد تـ تصديؽ ذلؾ مف قبؿ محكمة التمييز االتحادية بالقرار عدد 

 ) قرار غير منشكر(. َُِٖ/ّ/ٕبتاريخ 
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لتعمقيا  ةبيف أفراد االسر  العمد االيذاء ائـأك جر  بحؽ صاحب الحؽ بالنفقة الماسة عف أداء النفقة
: نخصص مطمبيف عمىحاطة بيذه الجرائـ نقسـ البحث بشأنيا ، كسعيان لئلبشخص المجنى عميو

فنخصصو لبحث جريمة االكؿ لبحث جريمة االمتناع عف اداء النفقة، اما المطمب الثاني  المطمب
  .اإليذاء العمد

المطمباالول

جريمةاالمتناععناداءالنفقة

، تكفرىا التشريعات لمكياف األسرم كمنيا حماية الجانب المالي لوتتعدد اكجو الحماية التي      
اذ جـر المشرع االمتناع عف اداء النفقة ككنيا تمس الجانب المالي لؤلسرة كتؤثر عمى كيانيا، 

نقسـ المطمب ىذه الجريمة ، كألجؿ البحث في في المجتمعشيكعا كانتشاران كىي مف اكثر الجرائـ 
عمى ثبلثة فركع، اذ نخصص الفرع االكؿ لتعريؼ جريمة االمتناع عف اداء النفقة، كالفرع الثاني 
لبياف اركاف جريمة االمتناع عف اداء النفقة، مف ثمة نتناكؿ عقكبة جريمة االمتناع عف اداء 

 النفقة في الفرع الثالث.     

 

لفرعاالولا

تعريؼجريمةاالمتناععناداءالنفقة

، (ُ)ة مف الجرائـ الشائعة كالتي تمس الكياف األسرمتعد جريمة االمتناع عف اداء النفق       
نظران لما تمحقو مف ضرر باألسرة كتيدد اكثر متطمبات الحياة ضركرة كالسكف كالغذاء كالممبس 

إليو، اما األداء:  ميمتنع كالمفعكؿ ميمتنع، فىييك امتناعان  ًيمتنعي  أمتنعى  ، كيراد باالمتناع لغةن (ِ)كغيرىا

                                                           

لتزاـ المديف بتأميف ما يحتاج اليو الدائف بيا مف مسكف كعبلج كممبس في حدكد قدرتو كيقصد بالنفقة )ا( ُ)
 .ّٗد. محمكد احمد طو، مصدر سابؽ، ص المالية كامكانياتو(. 

( د. آالء عدناف الكقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنؼ االسرم، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ِ)
 .ِٖٖ، ص َُِْمصر، 



 91الفصل الثاني : بعض تطبيقات الحماية الجزائية للكيان األسري         
 

  

( ميفرد)نىفىقىة  ، اما تعريؼ النفقة لغةن فيك(ُ)كمستحؽي  كاجبه  ما ىك دىفع أك  تسديد(  مفرد)أداء
نفاؽ نىفىقىات  .(ِ)كحضانةه  كسكفو  ماؿو  مف لزكجتوً  الٌزكج عمى ييفرض ما. ماؿ مف ما يبذؿ: ًكا 

محؿ الدراسة المقارنة جريمة االمتناع عف اداء النفقة كاكتفت  التشريعاتلـ تيعرؼ       
 Verletzung der، إذ تناكليا المشرع االلماني تحت مسمى االخبلؿ بكاجب النفقة )بتجريميا

Unterhaltspflicht)(ّ)( مف القانكف الجنائي االلماني َُٕ( مف المادة )ُ، إذ نصت الفقرة )
لمدة تصؿ إلى ثبلث سنكات أك بغرامة كؿ مف تيرب مف التزاـ  حبسيعاقب بال -ُ: " اف عمى

 بدفع النفقة ـ عدـ تنفيذ الحكـ القضائي الصادرالمصرم فقد جر ..."، اما المشرع النفقة القانكنية

ف صدر عميو حكـ قضائي : " كؿ ماف ( مف قانكف العقكبات كالتي نصت عمىِّٗفي المادة )
جاكز خمسة االالؼ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تت ...فاذ بدفع نفقةكاجب الن

"، اما المشرع المغربي فقد نص عمى ىذه الجريمة في الفصؿ اتيف العقكبتيفجنيو اك بإحدل ى
( مف الفصؿ الخامس )إىماؿ األسرة( في الباب الثامف )في الجنايات كالجنح ضد نظاـ َْٖ)

: " كيعاقب بنفس العقكبة مف صدر عميو حكـ نيائي اك اف بلؽ العامة( إذ نص عمىاالسرة كاالخ
قابؿ لمتنفيذ المؤقت بدفع نفقة..."، كجـر المشرع المغربي االىماؿ بأكثر مف صكرة، منيا ما ىك 

 .(ْ)ىك معنكمما مادم كمنيا 

( مف قانكف العقكبات ّْٖكذلؾ المشرع العراقي جـر االمتناع عف اداء النفقة في المادة )      
العراقي في الفصؿ الخامس) الجرائـ المتعمقة بالبنكة كرعاية القاصر كتعريض الصغار كالعجزة 

" مف  :اف ، إذ نصت المادة عمىجتماعية(مف الباب الثامف )الجرائـ اال (ٓ)لمخطر كىجر العائمة(
مدة سنة كبغرامة ال تزيد عمى  صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ بأداء نفقة... يعاقب بالحبس

..."، كيظير لنا اف المشرع العراقي قد سمؾ مسمؾ كؿ مف مئة دينار اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

                                                           

 .ُِِٖ( احمد مختار عمر، مصدر سابؽ، صُ)
 .ُِِٔالمصدر نفسو،  (ِ)
 ( مف القانكف المدني االلماني النافذ.َُّٔنظمت احكاـ النفقة بمكجب المادة )( ّ)
عبك، الحماية الجنائية لمككنات األسرة، االىماؿ نمكذجان، مجمة العمـك الجنائية، المغرب،  ( د. عبد الصمدْ)

 .َُُ، صَُِْ، ُالعدد
( كما يجدر االشارة لو اف مصطمح ىجر العائمة ينصرؼ الى اليجر المادم كالمعنكم كلـ يتطرؽ المشرع ٓ)

 متناع عف اداء النفقة.سكل لميجر المادم كالمتمثؿ باال في قانكف العقكبات العراقي
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لماني المشرع المصرم كالمغربي إذ جـر كؿ منيـ عدـ تنفيذ الحكـ بالنفقة بخبلؼ المشرع اال
 الذم جـر االخبلؿ بكاجب النفقة.

كالتي تنصرؼ  عرؼ جريمة االمتناع عف اداء النفقة مع اختبلؼ المسميات، تي اما فقيان      
)ترؾ الزكج اك األب النفقة عمى الزكجة كاالبناء القصر برغـ صدكر حكـ  لممعنى ذاتو، بأنيا

نو قصر االمتناع عف اداء النفقة ، كيؤخذ عمى التعريؼ ا(ُ)يقضي بإلزامو بالنفقة عمييـ(
باالمتناع الصادر مف االب اك الزكج، في حيف اف امتناع االبف عف اداء النفقة المستحقة 
ألصكلو يعٌد جريمة، إذ تقع الجريمة بيف االشخاص الذيف تربطيـ عبلقة زكجية اك اصكؿ 

) احجاـ الزكج عف تقديـ  ناع عف اداء النفقة الزكجية بأنوكفركع، كىناؾ مف عرؼ االمت
، (ِ)المساعدة لزكجتو مع كجكد كاجب قانكني يمزمو بالمساعدة شرط اف يككف باستطاعتو تقديميا(

كيؤخذ عمى التعريؼ ما يؤخذ عمى سابقو كىك تحديد النطاؽ الشخصي بالنسبة لمممتـز بالنفقة 
ان، كعمى ىذا فأف النفقة ديف بالزكج فقط في حيف اف التزاـ النفقة يمتد الى اشخاص اخريف قانكن

 .(ّ)في ذمتو كال يسقط اال باألداء اك االبراء

تعريؼ لجريمة  كء المآخذ المثبتة يمكف اف نقترحكبعد استعراض التعاريؼ اعبله كفي ض     
إحجاـ الممتـز بأداء النفقة قانكنان عف دفعيا لمستحقييا مع : بأنيا كنعرفيا اع عف أداء النفقةاالمتن
 عمى ذلؾ خبلؿ مدة معينة. قدرتو

، (ْ)كيؤدم امتناع المديف بالنفقة عف اداءىا الى اىدار لحؽ مستحقيا في الحياة الكريمة        
ألف االمتناع قد يعرض المحتاج الى النفقة الى سبلمة حياتو مف خبلؿ حرمانو مف تغطية 

، لذا فأف (ٓ)كيانيا المتطمبات الضركرية، كما اف ىذا الحرماف ينعكس عمى االسرة كيضعؼ
                                                           

 .َٓ، صََِٗ، دار قرطبة، الجزائر، ُ( غنية قرم، شرح القانكف الجنائي، طُ)
، ُمجمدجمة كمية التربية، جامعة بابؿ، ( د. حسكف عبيد ىجيج، جريمة االمتناع عف اداء النفقة الزكجية، مِ)

 .ُٖٕ، صََِٖ، ُالعدد
، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، ُد المرأة، ط( مريفاف مصطفى رشيد، جريمة العنؼ المعنكم ضّ)

 .ُّٕ، صَُِٔالقاىرة، 
، مطبعة دار نشر الثقافة، االسكندرية، ُالقسـ العاـ، ط -د محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكباتك ( د. محمْ)

 .ُٖٔ، صُْٕٗ
السنة الثامنة، يناير،  رة،القاى ( د. حسف صادؽ المرصفاكم، جريمة ىجر العائمة، مجمة ادارة قضايا حككمية،ٓ)

 .َُٗ، صُْٔٗيناير، 
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التجريـ جاء الستشعار المشرع خطكرة تبعات االمتناع عف اداء ىذا الكاجب عمى ركابط التعاكف 
 بيف افراد األسرة الكاحدة. 

الفرعلثاني

اركانجريمةاالمتناععناداءالنفقة

 اف جريمة االمتناع عف اداء النفقة ليا ثبلثة اركاف كلئلحاطة بيا نبينيا عمى النحك االتي:     

اوال :الركنالمفترض)صدورحكمقضائيواجبالنفاذبدفعالنفقة(

لقياـ الجريمة كانما يشترط صدكر  صاحب الحؽ بالنفقة، ال يكفي كحده اف مجرد استحقاؽ      
فاذ مف المحكمة المختصة، إذ ييمـز المديف بالنفقة بمكجب ىذا الحكـ بدفع حكـ قضائي كاجب الن

، فمجرد االتفاؽ بيف الطرفيف عمى اداء مبمغ النفقة ال يحقؽ جريمة (ُ)ما ترتب في ذمتو مف نفقة
االمتناع، كذلؾ مجرد الكعد بالنفقة ال تقكـ عميو الجريمة حتى اذا صدر ىذا الكعد اماـ 

ص المشرع صراحة عمى ذلؾ كقبؿ الدخكؿ في استعراض نصكص التشريعات ، كقد ن(ِ)القاضي
ما يجدر اإلشارة لو في ىذا المكضع ىك اف المشرع االلماني جـر  فإف محؿ الدراسة المقارنة

( مف ُاالخبلؿ بالتزاـ النفقة دكف اشتراط صدكر حكـ قضائي باستحقاقيا كذلؾ بمكجب الفقرة )
لمدة  حبسيعاقب بال -ُ: " اف جنائي االلماني كالتي نصت عمى( مف القانكف الَُٕالمادة )

تصؿ إلى ثبلث سنكات أك بغرامة كؿ مف تيرب مف التزاـ النفقة القانكنية بحيث تتعرض 
عند ، كبالتالي ال كجكد لمركف المفترض ليذه الجريمة ..."لممعاؿ لمخطراالساسية االحتياجات 

االلماني، كتنظر المحكمة الجزائية بمسألة مدل استحقاؽ النفقة عند التقدـ بالشككل،  المشرع
بأف: "... يتعيف عمى المحاكـ الجنائية اف تفحص  االقميمية في سيمي محكمةالكبذلؾ قضت 

 .(ّ)..."ابشكؿ مستقؿ كتقييـ كجكد التزاـ النفقة القانكنية لممتيـ كقيمتي

                                                           

 .ِْٓ، صََِٗرائـ االشخاص، دار اليدل، الجزائر، ( د. نبيؿ صقر، الكسيط في جُ)
 .ْٔ( د. محمد عبد الحميد مكي، مصدر سابؽ، صِ)

(3) OLG Celle, Beschl. v. 19.04.2011, 32 Sa 37/11. 

 ط:قرار قضائي منشكر عمى الراب
https://www.burhoff.de/asp_weitere_beschluesse/inhalte/1397.htm   تاريخ اخر زيارة في

 مساءان.ََ:ُُالساعة  َُِِ/ٗ/ِْ

https://www.burhoff.de/asp_weitere_beschluesse/inhalte/1397.htm
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كؿ مف صدر : " اف عمى قانكف العقكبات( مف ِّٗد نصت المادة )اما المشرع المصرم فق     
اشترط صراحة اف يككف ىناؾ حكـ قد النص اف  ..."، فيبلحظعميو حكـ قضائي كاجب النفاذ

ذلؾ في الفصؿ قضى بإلزاـ شخص بالنفقة كىك كاجب النفاذ، اما المشرع المغربي فقد اشترط 
: " مف صدر عميو حكـ نيائي اك قابؿ لمتنفيذ اف عمىكالذم نص  مف القانكف الجنائي (َْٖ)

: " اف عمى مف قانكف العقكبات (ّْٖالمكقت..."، كذلؾ المشرع العراقي فقد نص في المادة )
مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ..."، كلعؿ ذلؾ ييفسر رغبة المشرع في تمؾ القكانيف اف 

مصمحتيـ كالكقكؼ عمى القدرة المالية لمممتـز بيا يتـ التأكد مف مدل استحقاؽ مف شيرعت النفقة ل
 .(ُ)ككيفية الكفاء بدينيا

الدراسة التشريعات محؿ اعدتو مذككرة انفان اف الحكـ الذم مف النصكص ال كيتبيف لنا      
القطعية بؿ يكفي اف  المقارنة ركنان مفترضان ليذه الجريمة ال يشترط فيو اف يككف مكتسبان لمدرجة

 .(ِ)بالنفاذ المعجؿ الذم يبيح القانكف تنفيذه خبلؿ مدة الطعف بو الن يككف مشمك 

جريمة االمتناع عف اداء النفقة يممي عمينا التطرؽ الى ل الركف المفترض كاف الخكض في       
مستحقييا، كاالمر انما يستمـز التفصيؿ عند كؿ مف المشرع االلماني كالمصرم كالمغربي 

 ككاآلتي:كالعراقي عمى نحك مكجز 

( مف القانكف المدني َُٗٔلمادة )اأكالن: المشرع االلماني: اف مستحقي النفقة قد كرد ترتيبيـ في 
 االلماني النافذ كعمى النحك اآلتي:

 .(ّ)(َُّٔاالطفاؿ القصر المشار ليـ بمكجب المادة ) -ُ

                                                           

د. عزمي عبد الفتاح، قكاعد التنفيذ الجبرم في قانكف  تشمؿ االحكاـ الصادرة بالنفقة بالنفاذ المعجؿ. (ُ)
 .ْٔد. محمد عبد الحميد مكي، مصدر سابؽ، ص .ُْٓ، صَُٗٗ_ُٖٗٗالمرافعات، دار الفكر العربي، 

 ُٖٔٗ( لسنة ُّ( نيظـ النفاذ المعجؿ في الفصؿ الثالث مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم رقـ )ِ)
( ْْٕ.ْٕ.ُ(، اما بالنسبة لقانكف المسطرة المدنية المغربي رقـ )ِٓٗ-ِٕٖالمكاد مف ) المعدؿ تحديدان في

 ( منو، اما بالنسبة لقانكف المرافعات المدنية العراقي رقـُْٕفقد كرد النفاذ المعجؿ في الفصؿ ) ُْٕٗلسنة 
 (.ُْٗ-ُّٖ-ُٓٔ-ُْٔالمعدؿ فقد نظـ مسائؿ النفاذ المعجؿ في المكاد ) ُٗٔٗلسنة ( ّٖ)
( مف القانكف المدني االلماني النافذ كؿ قاصر دكف السف َُّٔالمادة )( مف ِ( يراد باألطفاؿ كفقان لمفقرة )ّ)

القانكني، كيستمر حقيـ بالنفقة حتى سف الكاحد كالعشريف بشرط اف يبقى مقيمان مع كالديو اك احدىما كمازاؿ 
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 مف يتكلى رعاية طفؿ. -ِ

 (.ِالمطمقة غير المشمكلة بالفقرة ) -ّ

 (.ُالمشمكليف بالفقرة )االطفاؿ غير  -ْ

 االبكيف -ٓ

 االجداد -ٔ

 ثانيان: المشرع المصرم: 

المعدؿ  ُِٗٗ( لسنة ِٓيصنؼ مستحقي النفقة في قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ )      
 الى اآلتي: ُٖٓٗ( لسنة ََُبالقانكف )

الزكجة: تعد الزكجة اكؿ مستحقي النفقة بمكجب القانكف المصرم، كقد فصمت شركط  -ُ
( ُالمعدؿ لممادة ) ُٖٓٗ( لسنة ََُ( مف القانكف رقـ )ِقة بمكجب المادة )تمؾ النف

كالتي نصت عمى اف: " تجب النفقة لمزكجة عمى  ُِٗٗ( لسنة ِٓمف القانكف رقـ )
زكجيا مف تاريخ العقد الصحيح إذا سممت نفسيا اليو كلك حكما حتى لك كانت مكسرة اك 

كجة مف استحقاقيا لمنفقة. كتشمؿ النفقة الغذاء مختمفة معو في الديف. كال يمنع مرض الز 
 كالكسكة كالمسكف كمصاريؼ العبلج كغير ذلؾ بما يقضي بو الشرع...".

( ِالمكرر لممادة ) ُٖٓٗ( لسنة ََُ( مف القانكف رقـ )ُٖاالكالد: إذ نصت المادة )  -ِ
مى عمى اف: " إذا لـ يكف لمصغير ماؿ فنفقتو ع ُِٗٗ( لسنة ِٓمف القانكف رقـ )

ابيو..."، كيتفؽ النص مع االصؿ الشرعي بأف نفقة االنساف في مالو كأصؿ عاـ، 
 .(ُ)كبالتالي فأف امتبلؾ الصغير الماؿ يسقط التزاـ االب بالنفقة

                                                           
 

ف السف القانكنية متساككف مع البالغيف غير المتزكجيف ...االطفاؿ دك  -ِمستمران بالتعميـ، إذ نصت عمى: " =
 طالما انيـ يعيشكف في منزؿ كالدييـ اك احد الكالديف كىـ مستمريف بالتعميـ...". ُِحتى سف 

، دار محمكد لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ّمحمد عزمي البكرم، مكسكعة الفقو كالقضاء، االحكاؿ الشخصية، ج( ُ)
 .ّدكف سنة نشر، ص
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 ثالثان: المشرع المغربي:

( مف مدكنة االسرة المغربية عمى اف: " نفقة كؿ انساف في مالو إال ما ُٕٖنصت المادة )      
مقتضى القانكف. اسباب كجكب النفقة عمى الغير: الزكجية كالقرابة كااللتزاـ"، فنبلحظ استثني ب

عمى الزكجية  كاستثنى بعض االشخاص بناءن  مالو فككأصؿ عاـ اف تككف نفقة الشخص م
 كالقرابة كااللتزاـ.

كالبحث في اسباب النفقة في المادة المذككرة ييظير اف الفئات مستحقة النفقة بمكجب        
 مدكنة االسرة المغربية ىـ عمى النحك اآلتي:

( مف مدكنة االسرة المغربية عمى اف: " تجب نفقة الزكجة ُْٗالزكجة: نصت المادة ) -ُ
 عمى زكجيا...".

مدكنة االسرة المغربية عمى اف: " النفقة عمى ( مف ُٕٗاالكالد كاالبكيف: نصت المادة ) -ِ
االقارب تجب عمى االكالد كعمى االبكية ألكالدىما طبقان ألحكاـ ىذه المدكنة"، كمف ثمة 
اف الفئة الثانية مف مستحقي النفقة بمكجب المدكنة ىـ االكالد عمى الكالديف كالعكس، 

فقة في حاؿ كاف االبف مستمران كيستحؽ االبناء النفقة حتى بمكغ سف الرشد، كتستمر الن
في الدراسة حتى سف الخامسة كالعشريف، اما البنت فبل تسقط عنيا النفقة اال بزكاجيا اك 

 .(ُ)حصكليا عمى عمؿ، كيستمر استحقاؽ االبناء المعاقيف كالعاجزيف عف الكسب

ما عجز عنو كما اف المشرع المغربي يحمؿ االـ في حاالت معينة مسؤكلية النفقة بمقدار      
االب شرط اف يثبت يسرىا كعجز االب إذ يمكف متابعتيا كفؽ القانكف الجنائي المغربي بأحكاـ 

( مف مدكنة االسرة المغربية عمى اف: " إذا عجز االب ُٗٗالمادة ) ، إذ نصت(ِ)اىماؿ االسرة
بمقدار ما عجز كميان اك جزئيان عف االنفاؽ عمى اكالده، ككانت االـ مكسرة، كجبت عمييا النفقة 

نبلحظ اف مكقؼ المشرع المغربي ، (ّ)االب"، كافترض المشرع تكافر المبلءة ما لـ يثبت العكس
يعكس ضركرة المشاركة في اطار العبلقات االسرية تحديدان بيف الزكج كالزكجة فيما يتعمؽ 

                                                           

 ( مف مدكنة االسرة المغربية النافذة.ُٖٗ(  المادة )ُ)
، مطبعة ُ، القانكف الجنائي الخاص المعمؽ في الشركح، طك عابد العمراني الميمكدم ( د. امحمد إقبميِ)

 .ُّٓ، صََِِالرشاد سطات، الرباط، المغرب، 
 ( مف مدكنة االسرة المغربية النافذة.ُٖٖ(  المادة )ّ)
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في فرض بمشاركتيـ االلتزامات تجاه االبناء لمحفاظ عمى الكياف االسرم مف خبلؿ مساكاتو 
كاجب النفقة عمى كؿ مف الزكج كالزكجة، اال اف ما يؤخذ عمى المشرع المغربي انو اخرج الجد 
كالجدة مف خانة المستفيديف مف النفقة عمى الرغـ مف اف االحساف لذكم القربى يسيـ في الحفاظ 

الذم اكرد ( مف القانكف الجنائي المغربي َْٖعمى كياف االسرة، كما اف ذلؾ يتنافى مع الفصؿ )
 عبارة االصكؿ كالفركع كىي ال تنصرؼ الى االباء كاالبناء فقط.

 رابعان: المشرع العراقي: 

حدد المشرع العراقي مستحقي النفقة في قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي كعمى النحك      
 اآلتي:

مف مالو الزكجة: االصؿ في قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي اف تككف نفقة كؿ انساف  - ُ
( مف قانكف االحكاؿ الشخصية عمى اف: " نفقة كؿ انساف ٖٓباستثناء الزكجة، إذ تنص المادة )

 في مالو إال الزكجة فنفقتيا عمى زكجيا".

االكالد: كتككف نفقتيـ عمى االب مف حيث االصؿ ما لـ يكف عاجزان عف ذلؾ فتككف النفقة  -ِ
( عمى اف: " ٗٓ( مف المادة )ُذ نصت الفقرة )حينيا عمى مف كجب عميو في حاؿ غياب االب إ

إذا لـ يكف لمكلد ماؿ فنفقتو عمى ابيو ما لـ يكف فقيران عاجزان عف النفقة كالكسب..."، اما  -ُ
إذا كاف االب عاجزان  -ُ( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي فنصت عمى اف: " َٔالمادة )

 ". ...االب د عدـعف النفقة يكمؼ بنفقة الكلد مف تجب عميو عن

االباء: كتككف نفقتيـ عمى االبف المكسر بصرؼ النظر عف عمره لكنو اشترط اف يككف  -ّ
( عمى اف: " يجب عمى الكلد المكسر كبيران كاف اـ ُٔالكالديف فقيريف، إذ نصت المادة )

صغيران نفقة كالديو الفقيريف كلك كانا قادريف عمى الكسب ما لـ يظير االب اصراراه عمى 
 اختيار البطالة".

االقارب: منح المشرع العراقي االقارب ممف يعانكف الفقر حؽ النفقة عمى مف يرثيـ مف  -ْ
 .(ُ)االقارب المكسريف كيككف مقدار النفقة بقدر استحقاقيـ مف االرث

                                                           

( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي عمى اف: " تجب نفقة كؿ فقير عاجز عف ِٔ)نصت المادة اذ ( (ُ
 الكسب عمى مف يرثو مف اقاربو المكسريف بقدر إرثو منو".
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كمف الجدير بالذكر اف التشريعات الجزائية محؿ الدراسة المقارنة قد اكردت ىي االخرل       
مستحقي النفقة ضمف نصكصيا ككاف في البعض منيا تحديد ال يتطابؽ مع قكانيف االحكاؿ 

كنرل اف تحديد مستحقي النفقة بمكجب  -كالمدكنة بالنسبة لممشرع المغربي –الشخصية 
ال فائدة لو مف الناحية العممية الف قرار النفقة الذم يعٌد عدـ تنفيذه جريمة التشريعات الجزائية 

يصدر مف محاكـ االحكاؿ الشخصية التي يككف مرجعيا قكانيف االحكاؿ الشخصية كليس 
النصكص العقابية باستثناء المشرع االلماني الذم جـر كاجب االخبلؿ كليس الحكـ بالنفقة 

 حؽ النفقة الى المحاكـ الجزائية مباشرةن.كبالتالي قد يككف لجكء مست

ثانيا :الركنالمادي

يمثؿ الركف المادم لمجريمة المظير الخارجي ليا كالذم يتجسد في الجريمة محؿ الدراسة    
 ذه الجريمة صكربسمكؾ سمبي ىك امتناع المديف عف اداء النفقة، كاف لمسمكؾ االجرامي في ى

 نبينيا عمى النحك اآلتي:

 -:متناع عف االداءاال-أ

تطمبو القانكف في ظركؼ ي ) احجاـ شخص عف القياـ بفعؿ معيف اعاالمتنبيراد        
، إذ ينطكم معنى االمتناع بترؾ سمكؾ إيجابي يفرضو القانكف فميس كؿ ترؾ امتناع ما (ُ)معينة(

ركنيا المادم  فيتحقؽ، (ِ)لـ يكف إللزاـ يفرضو القانكف، كالجريمة محؿ الدراسة مف الجرائـ السمبية
بإحجاـ الشخص عف دفع النفقة المستحقة كالمفركضة عميو قانكنان، إال اف تساؤالن قد يتبادر الى 
الذىف حكؿ حكـ دفع جزء مف النفقة، فيؿ يعد المديف بيا مرتكبان لجريمة االمتناع عف اداء 

 النفقة؟

المقارنة لـ نجد ما يشير الى اف ة الدراسمحؿ  ة الى النصكص الكاردة في التشريعاتبالعكد     
دفع جزء مف النفقة يشكؿ جريمة امتناع عف اداء النفقة، فقد كردت النفقة عمى نحك مطمؽ إذ 

مف تيرب مف التزاـ النفقة القانكنية : " اف ( مف القانكف الجنائي االلماني عمىَُٕنصت المادة )

                                                           

، ُٕٕٗ، مطبعة دار السبلـ، بغداد، ُ، طُ( د. سامي النصراكم، المبادئ العامة في قانكف العقكبات، جُ)
 .ُِص
مكؾ إيجابي كالقميؿ منيا بسمكؾ سمبي ككف المشرع العقابي ينيي أكثر مما ( الكثير مف الجرائـ ترتكب بسِ)

 َِٖ، صُّٖٗمصطفى، شرح قانكف العقكبات المصرم، دكف مطبعة كمكاف طبع، يأمر. د. محمكد 
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في المادة كذلؾ المشرع المصرم ..."، لممعاؿ لمخطراالساسية بحيث تتعرض االحتياجات 
كؿ مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ : "اف ( مف قانكف العقكبات كالتي نصت عمىِّٗ)

 مف القانكف الجنائي (َْٖ"، كالمشرع المغربي في الفصؿ )كامتنع عف الدفع... ...بدفع نفقة
ابؿ لمتنفيذ المكقت عمى اف: " يعاقب بنفس العقكبة مف صدر عميو حكـ نيائي اك قالذم نص 
( مف قانكف ّْٖ) نصت المادة كامسؾ عمدان عف دفعيا..."، اما المشرع العراقي فقد ...بدفع نفقة
كامتنع عف  : "مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ بأداء نفقة...اف عمى العقكبات
قكبة، فعدـ االداء "، مما يشير ظاىران الى اف الدفع الجزئي ال يحمي المديف بيا مف العاالداء...

الكامؿ لديف النفقة يعٌد امتناعان، ألف السداد الجزئي ال تنتفي بو العمة مف التجريـ كىي الزاـ 
، اما مكقؼ القضاء في الدكؿ محؿ (ُ)المحككـ عميو بالنفقة بدفع ما يسد بو مستحؽ النفقة حاجتو

حكاـ قضائية في كؿ مف القضاء معنا عميو مف االمقارنة مف الدفع الجزئي فمـ نجد كبحدكد ما اط
 الجزئي يمثؿ امتناع اـ ال، اما القضاء المغربي فقدما يشير الى اف الدفع  المصرم كالعراقي

: " شير حبسان مكقكؼ التنفيذ كغرامة مالية قدرىا بالحكـ  بتأييد قضت محكمة استئناؼ الرباط
كبقى في ذمتو  ََِّمبمغ درىما عمى المديف الذم لـ يتخمص مف دينو كمو بحيث ادل  ََّ
 النفقة لـ يمنع المحكمة مف معاقبة ، فيبلحظ اف الكفاء الجزئي لديف(ِ)درىمان..." ْٖٕمبمغ 
كقؼ التنفيذ إضافة الى فرض  جاءت مخففة مع انيا العقكبة بيا، اال اف ما يبلحظ عمى المديف

لمعدالة مف جية ككف المتيـ  غرامة، كنرل اف المحكمة قد كفقت في تقديرىا لمعقكبة ألنيا االقرب
قد سدد جزء مف دينو، كمف جية اخرل فأف حبس المديف بالنفقة غير ضركرم في جميع االحكاؿ 
بؿ عمى العكس قد يككف سببان في ضياع حقكؽ مف ىـ تحت إعالة المتيـ مما يؤدم الى 

 .الكياف االسرمًإضعاؼ 

لبلشتراؾ التي ممكف اف تقع بصكرة كتعٌد جريمة االمتناع عف اداء النفقة مف الجرائـ القابمة      
المحددة لبلشتراؾ ال تستمـز بالضركرة اف تككف الكسيمة  المساىمة الجنائية، إذ اف النصكص

                                                           

 .ٓٔ_ْٔسابؽ، ص  ر( د. محمد عبد الحميد مكي، مصدُ)
نقبلن عف: مريـ الزغيغي، جنحة اىماؿ . ُّٖٗ/ٔ/ِٗفي  َْْٓ( قرار محكمة استئناؼ الرباط المرقـ ِ)

، َُِِ،  ِٗفي القانكف المغربي، مجمة الباحث لمدراسات كاألبحاث القانكنية كالقضائية، المغرب، العدد 
 .ُٖٗص
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قة، ، فميس ىناؾ ما يمنع اف يككف ىناؾ شريؾ لمرتكب جريمة االمتناع عف اداء النف(ُ)إيجابية
، بؿ قد يككف (ِ)فقد يككف سمكؾ الشريؾ السمبي ىك جٌؿ ما يحتاجو الجاني الرتكاب جريمتو

ف السمكؾ السمبي ىك االقكل أثران مف السمكؾ االيجابي، فعمى سبيؿ المثاؿ اف امتناع الشريؾ ع
الذم  تكفير الغطاء المالي عدـ عمى اتفاقيـ ليساعد الجاني في تسديد ديف لمجاني في ذمتو بناءن 

 يمكنو مف اداء النفقة.

 -:ثبكت المقدرة المالية-ب

يعد ثبكت القدرة المالية شرط اساسي ليذه الجريمة إال اف المشرع االلماني لـ يكرد في النص     
شير الى رة المالية، كلكف تكجو القضاء في المانيا يالخاص بيذه الجريمة ضركرة ثبكت المقد
تفترض  "المحكمة االقميمية العميا في براندنبكرغ بأف:افتراض ذلؾ كشرط فرعي، إذ قضت 

كجكد التزاـ قانكني بالنفقة، ككشرط فرعي  َُٕالحقيقة المكضكعية لخرؽ التزاـ النفقة كفقان لممادة 
، في حيف (ّ)"يشمؿ ذلؾ احتياج دائف النفقة مف جية كقدرة المديف عمى االنفاؽ مف جية اخرل

( مف قانكف العقكبات كالتي ِّٗذلؾ صراحة في المادة ) أشار الىاف المشرع المصرم قد 
..."، اما المشرع المغربي فمـ ينص كامتنع عف الدفع مع قدرتو عميو : " ...اف نصت عمى

عمى كالذم نص ( َْٖصراحة عمى ثبكت القدرة اال انو اكرد عبارة )امسؾ عمدان( في الفصؿ )
كامسؾ عمدا عف دفعو..."، فيبلحظ اف العبارة المذككرة تنصرؼ الى ضركرة تكافر  ف: " ...ا

المقدرة الف امساؾ الشخص عف الدفع متعمدان يفترض القدرة، اما المشرع العراقي فقد اشار الى 

                                                           

( مف ِٕ( اكرد االشتراؾ في تشريعات محؿ الدراسة المقارنة، بالنسبة لممشرع االلماني كردت في المادة )ُ)
( مف قانكف العقكبات النافذ، اما َْي االلماني النافذ، اما المشرع المصرم فقد اكردىا في المادة )القانكف الجنائ

( مف القانكف الجنائي النافذ، اما المشرع العراقي فقد كردت في ُِٗالمشرع المغربي فقد اكردىا في الفصؿ )
 ( مف قانكف العقكبات النافذ.ْٖالمادة )

 .َُٖر سابؽ، صد ىجيج، مصديحسكف عب( د. ِ)
(3) Brandenburgisches Oberlandesgericht Urteil vom 24. Oktober 2012– (1) 53 Ss 
163/12  (79/12) 
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: " ... كامتنع اف ( مف قانكف العقكبات العراقي كالتي نصت عمىّْٖذلؾ صراحة في المادة )
 قدرتو عمى ذلؾ...".      عف االداء مع

ككـ عميو قادران عمى دفع النفقة كيقع عبء اثبات ذلؾ عمى كعميو يجب اف يككف المح       
ران اك ليس ، اما اذا تبيف اف المحككـ عميو بالنفقة كاف فقيران اك معسالمجنى عميو مستحؽ النفقة

القدرة عمى الدفع يقع عبء اثباتو  اف عدـذه الحالة انتظار ميسرتو، ك في ى لدية مكرد لمرزؽ، يتـ
إذ قضت عمى الدفع، عدـ مقدرتو  بشأف ، ام اف يقدـ لممحكمة دليبلن مقنعان (ُ)عمى المحككـ عميو
ؽ قرار محكمة الجنح القاضي النجؼ االتحادية بصفتيا التمييزية الى تصديمحكمة استئناؼ 

، كجاء في قرار محكمة االستئناؼ بأف: المتيـ لعدـ إثبات مقدرتو مف قبؿ الزكجة المشتكية بتبرئة
"... كلدل عطؼ النظر عمى القرار المميز كجد اف جاء صحيحان كمكافقان لمقانكف ذلؾ مف شركط 

المعدؿ ىك اثبات قدرة  ُٗٔٗلسنة  ُُُ( مف قانكف العقكبات رقـ ّْٖانطباؽ نص المادة )
 -المتيـ-لمشتكية لـ تيثبت مقدرة المديفالمتيـ المالية عمى اداء النفقة كامتناعو عف االداء كاف ا

المالية االمر الذم جعؿ مف اركاف الجريمة كالحالة ىذه غير متحققة في الفعؿ المنسكب لممتيـ 
 .(ِ)عميو قرر تصديؽ القرار الصادر مف محكمة جنح ناحية القادسية..."

 -:مضي مدة محددة عمى االخبار بالتنفيذ-ج

تبدأ مف تاريخ اخبار المحكـك  اف المدة التي ييعد المديف بالنفقة بعدىا ممتنعان عف االداء       
ددىا بثبلثة مشرع المصرم فقد ح، اما بالنسبة الةماني ىذه المداالل المشرعلـ يحددىا عميو، ك 

 قانكف ( مفِّٗإذ نصت المادة ) بحكـ النفقة الصادر ضده المديفاشير مف تاريخ عمـ 
اشير بعد التنبيو عميو بالدفع..."، كنبلحظ اف المدة  ة: " ... لمدة ثبلثاف عمى العقكبات المصرم

التي حددىا المشرع المصرم في قانكف العقكبات انيا جاءت طكيمة قياسان بالحاجة الممحة ليا، 
 كمف شأف ذلؾ اف يضر باألسرة كيعرضيا لمتشرد كاالنحراؼ لسد حاجتيا اليكمية.

                                                           

(1( OLG Düsseldorf, StV 1996, Ws 555/95. 
تاريخ  https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung قرار قضائي منشكر عمى الرابط: 

 مساءان. ََ:ُِفي الساعة  َُِِ/َُ/ِٓزيارة  اخر
الصادر في  َُِٖ/ت/ج/َُْ( قرار محكمة استئناؼ النجؼ االتحادية بصفتيا التمييزية العدد ِ)
 ) قرار غير منشكر(. َُِٖ/ٕ/ُُ

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung%20تاريخ%20اخر%20زيارة%2025/10/2021%20في%20الساعة%2012:00
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung%20تاريخ%20اخر%20زيارة%2025/10/2021%20في%20الساعة%2012:00
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كاف المدة القانكنية المقررة لذلؾ تبدأ مف تاريخ اخبار المحككـ عميو بالنفقة بالحكـ الصادر       
اذا كاف صدكر الحكـ غيابيان، اذ تقتضي العدالة  ، خاصة(ُ)ه كليس مف تاريخ صدكر الحكـضد

، ـ الصادردكف اف يعمـ بالحك اف ال ييعد المديف بالنفقة مماطؿ بسبب عدـ االنقياد بدفع النفقة
اعبلف  اعبلنا صحيحان بالطرؽ الي يتـ بيا ككف متحقؽ بإعبلف الحكـ الى المديفكاف االخبار ي

 .(ِ)االحكاـ القضائية بشكؿ عاـ، كما يتـ ذلؾ بأية طريقة مف شأنيا اف تجعؿ العمـ بالحكـ مؤكدان 

لـ يحدد المدة التي ( مف القانكف الجنائي المغربي َْٖاما المشرع المغربي فأف الفصؿ )       
: "... اف عمىيا في مكعدىا المحدد إذ نص يتـ فييا االداء، كاكتفى بعبارة امسؾ عمدان عف دفع

 جكع لمدكنة االسرة المغربية نجد انياامسؾ عمدان عف دفعيا في مكعدىا المحدد..."، كبالر 
التي يتعيف فييا أداء  التشريعي الذم يعترم القانكف الجنائي، كذلؾ بتحديد المدة القصكر عالجت

: " كؿ تكقؼ ممف اف ( مف مدكنة االسرة المغربية عمىَِِنصت المادة )اذ النفقة المستحقة 
تجب عميو نفقة االكالد عف االداء لمدة اقصاىا شير دكف عذر مقبكؿ، تطبؽ عميو احكاـ اىماؿ 

كاف مقصكران عمى نفقة االسرة"، اال اننا نبلحظ اف تحديد المدة ضمف مدكنة األسرة المغربية 
ىـ الفصؿ د، كبالتالي فأف معالجة المشرع ضمف المدكنة لـ تشمؿ كؿ المستحقيف الذيف اكرداالكال

اف  يف تاريخ احتساب االمتناع ابتداءن ( مف القانكف الجنائي المغربي، كما اف النص لـ يبَْٖ)
ؼ عف االداء كليس ، كما اف النص يشمؿ حالة التكقكاف مف صدكر الحكـ اك االخبار بو

 االمتناع 

ير إذ نصت اما المشرع العراقي فقد حدد مدة دفع النفقة المستحقة في قانكف العقكبات بش      
: "... خبلؿ الشير التالي إلخباره بالتنفيذ..."، فبل تقكـ الجريمة بمجرد اف عمى (ّْٖالمادة )

انكنان لمدفع، كالغرض مف تحديد ىذه االمتناع عف الدفع، بؿ ينبغي اف تنتيي المدة الممنكحة ق

                                                           

( د. عبد العظيـ مرسي كزير، دكر القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، ُ)
 .ُُٖ، صُٖٗٗ

( د. أشرؼ عبد القادر قنديؿ، جرائـ االمتناع بيف الفقو االسبلمي كالقانكف الكضعي، دار الجامعة الجديدة ِ)
د. مكسى مسعكد ارحكمة، جريمة االمتناع عف اداء النفقة الزكجية  .ٔٔٓ-ٓٔٓ، صََُِلمنشر، االسكندرية، 

 .ِّْ، صَََِ، ِعددال، ِْالككيت، مجمد في القانكف الميبي كالقانكف المقارف، مجمة الحقكؽ،



 112الفصل الثاني : بعض تطبيقات الحماية الجزائية للكيان األسري         
 

  

المدة ىك منح المديف ميمة لتكفير مبمغ النفقة المستحقة، فاذا مضى الشير التالي لؤلخبار بالتنفيذ 
 .دكف دفع النفقة، فأف ىذه الجريمة تتحقؽ متى ما كاف المديف بالنفقة قادران عمى الدفع

لدفع النفقة مدة كافية فيي ليست بالمدة كنبلحظ اف تحديد المشرع العراقي مدة الشير       
 الطكيمة بحيث يكفي إلثبات كجكد مماطمة.

التي ال  (ُ)كلما كانت جريمة االمتناع عف اداء النفقة مف الجرائـ الشكمية )مبكرة اإلتماـ(      
فيي جرمية اف ىذا ال يعني عدـ كجكد نتيجة ، اال (ِ)يتكقؼ قياميا عمى كجكد ضرر فعمي

، كذلؾ انتفاء العبلقة نكني كالذم يتجسد باالعتداء عمى حؽ مستحقي النفقةبالمعنى القا متحققة
كبالتالي فأف الشركع ال ييتصكر كما انيا مف جرائـ االمتناع  السببية النعداـ النتيجة الجرمية، 

فييا ككف الشركع يقكـ عمى فكرة عدـ تحقؽ النتيجة لسبب خارج عف إرادة الجاني كىك ما ال 
 .(ّ)تككف مستحقة بمجرد االمتناعيمكف تصكره في ىذا المكضع، كالعقكبة 

ثالثا :الركنالمعنوي

تعٌد جريمة االمتناع عف اداء النفقة مف الجرائـ العمدية إذ تتطمب تكافر القصد الجرمي        
 عند مرتكبيا كىك االمتناع عمدان عف دفع النفقة المترتبة بذمتو مع عممو بصدكر حكـ قضائي

ثبت ، أم اف يككف المتيـ عمى عمـ بالحكـ القضائي الصادر ضده بدفع النفقة، كأف يكاجب النفاذ
عممو بيذا الحكـ، أم اف يتـ اعبلنو بالطرؽ المقررة إلعبلف االحكاـ القضائية، كمتى ما انتفى 
ىذا العمـ انتفى القصد الجرمي لديو، كذلؾ اف يككف المديف عالمان بقدرتو عمى االداء اما اذا 

و عف طريؽ اتضح لممحكمة اف لو ماالن يكفي ألداء النفقة اال انو ال يعمـ بو كما لك حصؿ عمي
 .(ْ)الميراث كيككف غير عالـ بو، فأف القصد الجرمي ينتفي لديو ايضان 

                                                           

د. ادـ سمياف ذياب الغريرم، االكصاؼ الخاصة بالجرائـ مبكرة اإلتماـ، مجمة جامعة تكريت لمحقكؽ، ( ُ)
 .ٕ، صَُِٕ، ِالعدد ،ُج ،ِ، مجمدِسنةالعراؽ، 

 .ٔٓٓر سابؽ، ص، مصدْ( ايياب عبد المطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف العقكبات، مجمدِ)
، دار الفكر العربي، القاىرة، ِ( د. محمكد ابراىيـ اسماعيؿ، شرح االحكاـ العامة في قانكف العقكبات، طّ)

 .ُُٕ-ُُٔمكي، مصدر سابؽ، ص. د. محمد عبد الحميد، ُِّ، صُٗٓٗ
مقارنة(، رسالة المعالجة التشريعية لجرائـ العنؼ االسرم )دراسة تحميمية ( كشاك معركؼ سيده البرزنجي، ْ)

 .ٕٗ، ص َُِْماجستير، كمية القانكف كالعمـك السياسية، جامعة كرككؾ، 
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ام اف تنصرؼ إرادة الجاني الى كما اف االمتناع عف اداء النفقة يجب اف يككف اراديان،      
كاف الدفع بعدـ كفاية المكارد ال يعفي المديف عف السداد، ، (ُ)االمتناع عف الدفع مع قدرتو عميو

في حالة اعساره فأنو يجب عميو اف يثبت اف االعسار الذم لحؽ بو كاف ألسباب خارجو عف اما 
ارادتو كفقداف العمؿ اك المرض ما لـ يكف ذلؾ بخطئو، ففقداف العمؿ بسبب االدماف عمى 

  .(ِ)المخدرات اك سكء السمكؾ ال يمكف اف يؤخذ كمبرر لمتيرب مف دفع النفقة

الفرعالثالث

االمتناععناداءالنفقةعقوبةجريمة

متى ما تكفرت االركاف المذككرة آنفان تحققت جريمة االمتناع عف اداء النفقة، كاستحؽ        
( َُٕفاعميا العقكبة المحددة قانكنان، فبالنسبة لممشرع االلماني عاقب عمى ىذه الجريمة بالمادة )

لمدة تصؿ إلى ثبلث  حبساقب باليع -ُ: " اف مف القانكف الجنائي االلماني كالتي تنص عمى
االساسية سنكات أك بغرامة كؿ مف تيرب مف التزاـ النفقة القانكنية بحيث تتعرض االحتياجات 

مدة ال تزيد عف خمس سنكات أك بغرامة كؿ مف  كتككف العقكبة الحبس -ِ... لممعاؿ لمخطر
"، فيتضح مف إنياء الحمؿعاؿ امرأة حامؿ كأكقؼ ىذه النفقة بطريقة مستيجنة مما أدل إلى ا

تحت اإلعالة كجعمو  النص اف المشرع االلماني جـر االمتناع عف أداء النفقة حماية لكؿ مف ىـ
 محكمةالمدة ال تزيد عمى ثبلث سنكات اك الغرامة، كتطبيقان لذلؾ قضت  العقكبة الحبس

معمكمات ممكنة  اكبر قدر مفبأف: )... يسعى القاضي الى الحصكؿ عمى  الدستكرية االتحادية
، كما شدد العقكبة إذا كانت (ّ)لتقييـ ما إذا كاف الشخص المداف قد اخؿ بكاجب النفقة اـ ال...(

مدة ال تزيد  فقداف الحمؿ فتككف العقكبة الحبس مستحقة النفقة امرأة حامؿ كأدل قطع النفقة الى
 عمى خمس سنكات اك بالغرامة. 

                                                           

 .ُٖٓ( د. حسكف عبيد ىجيج، مصدر سابؽ، صُ)
 .ُُّ( د. عبد الصمد عبك، مصدر سابؽ، صِ)

(3 (  BVerfG, Beschluss vom 28. September 2010 – 2 BvR 1081/10. 
ي تاريخ اخر زيارة ف https://www.bundesverfassungsgericht.deقرار منشكر عمى الرابط: 

 صباحان.ََ:ُالساعة  َُِِ/َُ/ُْ

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/09/rk20100928_2bvr108110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/
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( مف قانكف العقكبات ِّٗقكبة ىذه الجريمة في المادة )اما المشرع المصرم فقد حدد ع       
كؿ مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ بدفع نفقة لزكجو أك أقاربو كالتي نصت عمى اف: "

أك أصياره أك أجرة حضانة أك رضاعة أك مسكف كامتنع عف الدفع مع قدرتو عميو لمدة ثبلثة 
س مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تتجاكز خمسة أشير بعد التنبيو عميو بالدفع، يعاقب بالحب

 .(ُ)..."آالؼ جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

كمف الجدير بالذكر اف المشرع المصرم قد شدد العقكبة في المادة ذاتيا في حاؿ تكافر       
ذا رفعت بعد الحكـ عميو دعكل ثانية عف ىذه الجريمة  ظرؼ العكد، إذ نصت عمى: "... كا 

في حاؿ عكدة الجاني الى ارتكاب  وفتككف عقكبتو الحبس مدة ال تزيد عمى سنة..."، فيتضح ان
في الجريمة االكلى يككف  حكـ مكتسبان لدرجة البتات عميو تناع اخرل بعد اف صدرجريمة ام

مف خطكرة سمكؾ الجاني، كما تشير المادة الى اف تسديد  (ِ)مشددان لعقكبتو لما ينطكم عميو العكد
المحكـك عميو لما في ذمتو اك انو قدـ كفيبلن يقبمو صاحب الشأف فأف العقكبة ال تنفذ، إذ نصت 

عمى اف: "... كفي جميع االحكاؿ، إذا ادل المحككـ عميو ما  مف قانكف العقكبات (ِّٗدة )الما
تجمد في ذمتو اك قدـ كفيبلن يقبمو صاحب الشأف فبل تنفذ العقكبة..."، كتبرير ذلؾ أف اساس 
التجريـ في ىذه المادة ىي حماية مستحؽ النفقة اتجاه المديف بيا، فإذا حصؿ المستحؽ عمى 

 يككف بقاء العقكبة بدكف مسٌكغ، لذا يجب اال تنفذ.  النفقة

مف القانكف الجنائي كالذم ( َْٖعمى الجريمة في الفصؿ ) فقد عاقباما المشرع المغربي       
عمى اف: " يعاقب بنفس العقكبة مف صدر عميو حكـ نيائي اك قابؿ لمتنفيذ المكقت بدفع نص 

مسؾ عمدا عف دفعيا في مكعدىا المحدد، كفي حالة نفقة الى زكجو اك احد اصكلو اك فركعو كا

                                                           

( جاء في قرار محكمة النقض المصرية بأف: " جريمة امتناع المحكـك عميو بنفقة عف الدفع رغـ قدرتو عميو ُ)
عقكبات...". قرار محكمة النقض  ِّٗر بعد التنبيو عميو بذلؾ المنصكص عميو في المادة لمدة ثبلثة اشي
. قرار منشكر عمى المكقع ُّٕٗ/ُِ/ّقضائية/ الدكائر الجنائية الصادر في  ّْلسنة  ِٕٕالمصرية رقـ 

 الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط
:https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111155656&&ja=51132 اخر زيارة في  تاريخ

 مساءان.ََ:َُالساعة  َُِِ/َُ/ُّ
د. عدناف ميو بجريمة سابقة. ( يعرؼ العكد بأنو ارتكاب الجاني جريمة ثانية بعد صدكر حكـ نيائي عِ)

الخطيب، مكجز القانكف الجزائي الكتاب األكؿ، المبادئ العامة في قانكف العقكبات ، مطبعة جامعة دمشؽ، 
 .ََٕ، ص ُّٔٗسكريا، 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111155656&&ja=51132تاريخ
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111155656&&ja=51132تاريخ
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العكد يككف الحكـ بعقكبة الحبس حتمان، كالنفقة التي يحددىا القاضي تككف كاجبة االداء في محؿ 
المستحؽ ليا ما لـ ينص الحكـ عمى خبلؼ ذلؾ"، كقد حدد المشرع المغربي عقكبة جريمة 

( كىي الحبس مف شير الى ْٕٗدة في الفصؿ )االمتناع عف اداء النفقة بالعقكبة نفسيا الكار 
 . (ُ)اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف سنة كالغرامة

بالتحرم بكافة الكسائؿ حكؿ الكضع المادم لممديف بالنفقة قبؿ المجكء الى كتقكـ المحكمة       
بالحكـ تطبيؽ مسطرة اىماؿ االسرة، كقد منح المشرع المغربي القاضي سمطة تقديرية فيما يتعمؽ 

 .(ِ)بالحبس اك الغرامة اك بكمييما

اما بالنسبة لمكقؼ المشرع العراقي فأنو نص عمى جريمة االمتناع عف اداء النفقة في       
( مف قانكف العقكبات العراقي عمى ّْٖالباب المتعمؽ بالجرائـ االجتماعية، اذ نصت المادة )
قة لزكجو اك احد مف اصكلو اك فركعو اك اف: "مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ بأداء نف

ألم شخص اخر اك بأدائو اجرة حضانة اك رضاعة اك سكف كامتنع عف االداء مع قدرتو عمى 
ذلؾ خبلؿ الشير التالي ألخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة كبغرامة ال تزيد عمى مائة دينار 

 اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف".

اعطى لمقاضي حرية التفريد في العقكبة، إذ بإمكانو اف يحكـ  لمشرعيتضح مف النص اف ا     
قضت محكمة ، فقد (ّ)اداء النفقة بالحبس كالغرامة اك احدل العقكبتيفعمى المديف الممتنع عف 

استئناؼ القادسية االتحادية بنقض قرار محكمة الجنح الصادر بمعاقبة متيـ كاف قد سدد ما 

                                                           

( مف القانكف الجنائي المغربي النافذ عمى اف: " يعاقب بالحبس مف شير الى سنة ْٕٗ( نص الفصؿ )ُ)
 درىـ اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط...". َََ.ِالى  ََِكبالغرامة مف 

د. عبد المجيد الكتاني، جرائـ االمتناع المتعمقة بالحضانة كالنفقة كما في معناىما )دراسة في التشريعيف ( ِ)
 .ُُ، صََِِ، ٓٗعددالالمغربي كالمصرم كتطبيقاتيما القضائية(، مجمة الفقو كالقانكف الدكلية، المغرب، 

)) تعديؿ  ََِٖلسنة ( ٔ)مقدار الغرامات الكاردة في قانكف العقكبات العراقي النافذ بقانكف رقـ ( تـ تعديؿ ّ)
المعدؿ كالقكانيف الخاصة االخرل(( النافذ بتاريخ  ُٗٔٗلسنة  ُُُالغرامات الكاردة بقانكف العقكبات رقـ 

( مف ِ، إذ نصت المادة )ََُِ/ْ/ٓبتاريخ  ُْْٗكالمنشكر بجريدة الكقائع العراقية/ العدد ََُِ/ْ/ٓ
 ُٗٔٗلسنة  ُُُمنصكص عمييا في قانكف العقكبات رقـ القانكف المذككر عمى اف: " يككف مقدار العقكبات ال

( مئتي الؼ دينار ككاحد كال يزيد عف ََََُِفي الجنح مبمغا ال يقؿ عف ) -لمعدؿ كاآلتي: ... با
 ( مميكف دينار...".ََََََُ)
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التنفيذ بأف: "... كلدل عطؼ النظر عمى القرار المميز فقد لكحظ انو بذمتو مف نفقة خارج دائرة 
غير صحيح كمخالؼ لمقانكف لصدكره قبؿ استكماؿ المحكمة لتحقيقاتيا عمى ضكء ما كرد بأقكاؿ 

ف عالمتيـ كشيكد دفاعو التي جاء فييا اف المتيـ كاف يدفع نفقة اكالده لممشتكية مباشرة كليس 
عمى اتفاؽ مسبؽ مع المشتكية بشأف ذلؾ اف المقتضى بالمحكمة  ذلؾ بناءن طريؽ دائرة التنفيذ ك 

، كيتضح مف القرار الحرص (ُ)التكسع في تحقيقاتيا بغية الكصكؿ لمحكـ العادؿ في الدعكل..."
عمى اف يككف الغرض مف المجكء الى القضاء لممطالبة بالنفقة ىك لسد حاجة مستحقييا كاف ليس 

عقكبة اذا كاف الممتـز بالنفقة قد ادل ما في ذمتو بأم طريقة كانت، لذا مف العدؿ اف يقضى بال
 نرل اف تكجو محكمة االستئناؼ بالنقض كاف محمكدان.

يضاؼ الى ذلؾ أف المشرع العراقي منح المحككـ عميو فرصة التخمص مف العقكبة عف       
كفي ىذه الحالة يكقؼ تنفيذ ، (ِ)طريؽ اداء ما تجمد في ذمتو اك في حالة تنازؿ مستحؽ النفقة

ىناؾ مف يبلحظ ضآلة العقكبة في ىذه المادة خاصة اذا صدرت مع كقؼ ، ك (ّ)العقكبة عميو
التنفيذ، ككاف االجدر بالمشرع العراقي النص عمى الحكـ بالنفقة عند االمتناع باإلضافة الى 

 .(ْ)الحكـ بالتعكيض نتيجة لما سببو مف اضرار لمستحقي النفقة

                                                           

الصادر في  َُِِ/ت/ج/ّْٕقرار محكمة استئناؼ القادسية االتحادية بصفتيا التمييزية العدد ( ُ)
 ) قرار غير منشكر(. َُِِ/ٓ/ُُ
( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ عمى اف: "... تنقضي الدعكل بتنازلو عف شككاه اك ّْٖ( نصت المادة )ِ)

بأداء المشكك منو ما تجمد في ذمتو فإذا كاف التنازؿ اك األداء قد حصؿ بعد صدكر حكـ في الدعكل، اكقؼ 
 تنفيذ العقكبة".

لديكانية بأف: "... كاف المشتكية قد تنازلت عف الشككل لقيامو بالتسديد كحيث اف المادة ( قضت محكمة جنح اّ)
عمى شككل صاحب الشأف  منيا عدـ تحريؾ الدعكل اال بناءن  مف قانكف العقكبات اكجبت في الشؽ الثاني ّْٖ

جراءات القانكنية بحؽ كتنقض الدعكل بتنازلو عف شككاه كلتنازؿ المشتكية...، عميو قررت المحكمة إيقاؼ اإل
مف قانكف العقكبات...". قرار محكمة جنح الديكانية المرقـ  ّْٖالمتيـ كقفان نيائيان استنادان ألحكاـ المادة 

 )قرار غير منشكر(. َُِٗ/ِ/ُٗالصادر في  َُِٗ/ج/ُٕٔ
، ُة مقارنة، ط( شيبلف سبلـ محمد، المعالجة الجنائية لمعنؼ ضد المرأة في نطاؽ األسرة، دراسة تحميميْ)

 .ُْٖ، صَُِٖالمركز العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 
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اما العقكبات الفرعية لجريمة االمتناع عف أداء النفقة كالتي تكيؼ كجنحة في التشريعات       
محؿ الدراسة المقارنة فتشمؿ عقكبات تكميمية ) الحرماف مف الحقكؽ كالمزايا كالمصادرة( كتدابير 

 احترازية كعمى النحك الذم تقضي بو القكاعد العامة لتمؾ العقكبات.

المطمبالثاني

 االيذاءالعمدجريمة

مف المكضكعات التي تعترض الحياة األسرية كتمس في نطاؽ االسرة  العمد اإليذاءاف         
كيانيا كال يقتصر سمكؾ اإليذاء عمى الزكجة اك الزكج فحسب، بؿ يتسع نطاقو ليشمؿ كافة افراد 

ط مى ما تقدـ سنسماألسرة، كىك انتياؾ كاضح لحؽ االنساف في الحياة كسبلمة الجسد، كتأسيسان ع
بكصفيا كاحدة مف ميددات الكياف األسرم، كذلؾ بتقسيـ  الضكء عمى جرائـ اإليذاء العمد

، اما الفرع الثاني اإليذاء العمد االكؿ تعريؼ جريمةالمطمب عمى ثبلثة فركع: نتناكؿ في الفرع 
 .  اإليذاء العمد جريمةخصصو لعقكبة ، كالفرع الثالث ناإليذاء العمد كف لبحث اركاف جريمةفسيك

الفرعاالول

االيذاءالعمدتعريؼجريمة

أذل        قوي ( يآذم)يعرؼ األذل لغةن: ى ، اما العمد لغةن فتعني: (ُ)يسير مكركهه  أم: أىٍذل منوي  لحى
العىمدي: ضٌد الخطًإ في القتؿ كسائر الجنايات، كقد تىعىمَّد لو كعىمىده يعًمده عىمدان كعىمىدى إليو كلو 

لغةن ىك المكركه الذم  يىعمَّد عمدان كتعمىده كاعتىمىده: قصده، كالعمد المصدر منو، فاألذل العمدم
 .(ِ)يمحؽ بجسـ االنساف كاف كاف يسيران 

                                                           

 .ٔ، صََِٖ، دار الكتب العممية، بيركت، ْبطرس البستاني، محيط المحيط، ج( ُ)
، دار احياء ّ، طٗابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر منظكر االفريقي المصرم، لساف العرب، ج( ِ)

 .ّٕٖص، ُٗٗٗالتراث العربي، بيركت، 
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، كاكتفت (ُ)اإليذاء العمد نة تعريفان لجريمةلـ تتناكؿ التشريعات محؿ الدراسة المقار       
 يعاقب بالحبس -ُاف: " عمى القانكف الجنائي االلماني( مف ِِّ، إذ نصت المادة )بتجريميا

لمدة تصؿ الى خمس سنكات اك بغرامة كؿ مف أساء جسديان الى شخص اخر اك اضر 
عندما يترتب عمى األذل الجسدم  -ُ: " اف ( عمىِِٔبصحتو..."، كما نصت المادة )

( مف قانكف العقكبات كالتي نصت َِْفي المادة ) ، اما المشرع المصرم اكردىالممصاب..."
( فقد نصت عمى اف: " ُِْ..."، كذلؾ المادة )كؿ مف أحدث بغيره جرحان أك ضربان عمى اف: " 

بنص خاص  ع المغربي فقد جـر اإليذاء العمد..."، اما المشر كؿ مف أحدث بغيره جرحان أك ضربان 
يعاقب كؿ مف ارتكب عمدا ضربا أك ى اف: "نص عماذ ( َْْبإفراد االسرة كرد في الفصؿ )

اك ضد احد األصكؿ اك ضد كافؿ اك ضد زكج  ...جرحا أك أم نكع آخر مف العنؼ أك اإليذاء
( مف قانكف ُِْ) في المادة ع العراقي فقد جـر اإليذاء العمد"، اما المشر اك ضد خاطب...

بالجرح اك بالضرب اك مف اعتدل عمدان عمى اخر  -ُكالتي نصت عمى اف: "  العقكبات 
بالعنؼ اك بإعطاء مادة ضارة اك بارتكاب ام فعؿ اخر مخالؼ لمقانكف قاصدان إحداث عاىة 

مف اعتدل عمدان عمى اخر  -ُ" ( كالتي نصت عمى اف: ُّْمستديمة بو ..."، كذلؾ المادة )
اك مرضا  بالجرح اك بالضرب اك بالعنؼ اك بارتكاب ام فعؿ اخر مخالؼ لمقانكف فسبب لو اذل

( فقد نصت عمى اف: " كؿ كقع عميو اعتداء اك إيذاء خفيؼ لـ يترؾ ُْٓ، كذلؾ المادة )..."
 اثران بجسـ المجني عميو يعاقب ...".

ام فعؿ اك امتناع يؤدم الى االخبلؿ بالسير الطبيعي ) اما فقيان فيناؾ مف عرفيا بأنيا      
اك يكجد آالما لـ يكف يشعر بيا المجني  لكظائؼ اعضاء الجسـ اك ينتقص مف تكامؿ الجسد

األنشطة التي مف شأنيا اف تصيب )ب ، كعرفت ايضان (ِ)(الـعميو مف قبؿ اك يزيد مف ىذه آال

                                                           

العنؼ النافذ  َُِٖ  لسنة( ُّ.َُّ) رقـ المغربي النساء ضد العنؼ محاربة( مف قانكف ُعرفت المادة )( ُ)
بأنو: " ىك كؿ فعؿ أك امتناع يمس، أك مف شأنو المساس، بالسبلمة الجسدية لممرأة، أيا كاف مرتكبو أك كسيمتو 

  أك مكاف ارتكابو".
( د. جبلؿ ثركت، نظرية القسـ الخاص) الجزء االكؿ( جرائـ االعتداء عمى االشخاص، دار النيضة العربية ِ)

 .َِْص، ُٕٔٗلمطباعة كالنشر، بيركت_ لبناف، 
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تكجيو ) ، كذلؾ عرفت بأنيا(ُ)(االنساف في جسمو اك صحتو بالضرر دكف اف تطاؿ حياتو
، (ِ)(الجسدية كالصحية الجاني فعمو عف قصد الى جسـ المجنى عميو مما يؤثر عمى سبلمتو

كيتضح مف التعاريؼ المذككرة آنفان اف جميعيا  ،(ّ)الجسديةكمف ثمة ىك تعدم عمى السبلمة 
ينصرؼ لمعنى كاحد ىك تعريض جسـ المجنى عميو الى األذل بسمكؾ قد يتخذ مظيران إيجابيان اك 

كؿ سمكؾ إيجابي اك سمبي  :كنعرفيا بأنياالعمد اإليذاء  بيان، كيمكف اف نقترح تعريؼ لجريمةسم
 مف شأنو اف يؤثر بالسبلمة الجسدية لممجنى عميو دكف اف يؤدم لمكفاة.

مف الجرائـ ذات المصمحة الشخصية كاالجتماعية، كيظير  العمد اإليذاء كتعد جريمة      
تأثيرىا عمى األسرم ككنيا تجرد الفرد مف قيمتو عمى المستكل الشخصي مما ينعكس عمى 

داخؿ األسرة، كليذه الجرائـ صنفاف: جرائـ إيذاء عمدية يككف الجاني فييا قاصدان الحاؽ العبلقات 
االذل بالمجنى عميو، كجرائـ إيذاء غير عمدية يمحؽ االذل فييا بالمجنى عميو نتيجة خطأ 

، (ْ)المتسبب فيو، اما لعدـ تبصره اك عدـ احتياطو اك انتباىو اك انو لـ يراعي االنظمة القانكنية
اإليذاء العمد ىي في الغالب مف يؤثر عمى الكياف األسرم ألنيا تنجـ عف  كنبلحظ اف جريمة

 قصد اضرار الجاني بأحد افراد أسرتو.

 

 

 

 

 

                                                           

( د. عبد الكاحد العممي، شرح القانكف الجنائي المغربي ) القسـ الخاص(، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، ُ)
 .َّّص َُِّ

. ِٗ، صَُِٔمناؿ محمد عباس، العنؼ االسرم رؤية سكسيكلكجية، دار المعرفة الجامعية، مصر، ( د. ِ)
 .ِّٓ، صََِٓنكر الديف العمراني، شرح القانكف الجنائي الخاص، دار االماف، الرباط، 

(3) Schmidt Priebe, Strafrecht Besonderer, Teil I, 8. Aufl. 2009, p. 282.  
 .ُّّك عابد العمراني الميمكدم، مصدر سابؽ، ص ( د. امحمد اقبميْ)
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 الفرعالثاني

االيذاءالعمدأركانجريمة

 بتكافر اركاف الجريمة كىي عمى النحك اآلتي: االيذاء العمد تتحقؽ جريمة    

أوال :الركنالمادي: 

كىي: السمكؾ االجرامي  ةالعناصر الثبلث اإليذاء العمد ركف المادم لجريمةنبحث في ال     
لـ تتطرؽ التشريعات الجزائية محؿ كالنتيجة الجرمية كالعبلقة السببية، فبالنسبة لمسمكؾ االجرامي

افعاؿ تعكس ، كاكتفت بإيراد امؿ لمسمكؾ اإلجرامي ليذه الجريمةتحديد ش الى مقارنةالالدراسة 
في التشريعات محؿ الدراسة  لرجكع لمنصكص الخاصة بتمؾ الجريمةالمظير الخارجي ليا، كعند ا

االيذاء الكاقعة عمى افراد األسرة كانما تـ تناكليا  ة لـ نجد ىناؾ نص خاص يعالج جريمةالمقارن
 راقي.بالعمكـ باستثناء المشرع المغربي كىك ما نعٌده محؿ نظر بالنسبة لممشرع الع

كعيبر عف السمكؾ االجرامي في التشريعات محؿ الدراسة المقارنة باستخداـ مصطمحات  
إذ نصت المادة  مختمفة، فبالنسبة لممشرع االلماني فقد استخداـ مصطمح )اإلساءة الجسدية(

لمدة تصؿ الى خمس سنكات  يعاقب بالحبس -ُاف: " ( مف القانكف الجنائي االلماني عمىِِّ)
( ِِٔالجسدم( في المادة )بغرامة كؿ مف أساء جسديان..."، كذلؾ استخدـ مصطمح )األذل اك 

عندما يترتب عمى االذل الجسدم لممصاب..."، ك)المعاممة  -ُالتي نصت عمى اف:"
( كالتي نصت عمى اف: " يعاقب عمى التعذيب اك المعاممة ِِٓفي المادة ) السيئة/التعذيب(

، في حيف اف بقية (ُ)عف السمكؾ كالضرب اك الجرح كغيرىا السيئة..."، دكف ذكر صكر
التشريعات محؿ الدراسة المقارنة ذكرت صكر بذاتيا، إذ أشار المشرع المصرم لصكرتيف ىما 

( مف قانكف العقكبات كالتي نصت عمى اف: " كؿ مف احدث َِْالجرح كالضرب في المادة )
ي فأنو اكرد الجرح كالضرب كالعنؼ كااليذاء في بغيره جرحان اك ضربان..."، اما المشرع المغرب

عمى اف: " يعاقب كؿ مف ارتكب عمدان ضربا اك  ( مف القانكف الجنائي كالذم نصَْْالفصؿ )
جرحا اك ام نكع اخر مف العنؼ اك االيذاء..."، اما فيما يخص المشرع العراقي فأنو ذكر 

عؿ اخر مخالؼ لمقانكف كذلؾ في الضرب كالجرح كالعنؼ كاعطاء مادة ضارة كارتكاب ام ف

                                                           

(1) Schmidt Priebe, Strafrecht Besonderer, Op. cit., p. 287.   
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مف اعتدل عمدان عمى اخر  -ُ( مف قانكف العقكبات كالتي نصت عمى اف: " ُِْالمادة )
ام مادة ضارة اك بارتكاب ام فعؿ اخر مخالؼ  بإعطاءبالجرح اك بالضرب اك بالعنؼ اك 

نة عف كؿ اشكاؿ قار لمقانكف..."، فيؿ تعبٌر االفعاؿ التي اكردتيا التشريعات محؿ الدراسة الم
 لؤلشخاص عمكمان كافراد األسرة خاصةن؟ اإليذاء العمد

اف اإلجابة عمى التساؤؿ اعبله انما يتطمب اف نحدد معنى المصطمحات التي اكردتيا تمؾ      
بصكرة ؽ في انسجة الجسـ، فبالجرح ىك كؿ فعؿ مف شأنو اف يحدث تمزيالتشريعات، فيقصد

، كقد يختمؼ تمزيؽ انسجة (ُ)مف قبيؿ الجرح جسـ تعدفي انسجة العامة فأف ام تغيرات مممكسة 
الجسـ عف قطعيا اذ اف تمزيؽ انسجة الجسـ يككف عميقان ألنو يناؿ االنسجة الداخمية لمجسد، 
بينما قطع الجسـ يككف مقتصران عمى الجمد فيك سطحي، كفي كمتا الحالتيف يتحقؽ فعؿ 

، (ّ)تحقؽ بصرؼ النظر عف الكسيمة المستعممة في احداثو، كما اف الجرح يمكف اف ي(ِ)االعتداء
دكف اف يسبب خمؿ فييا،  اما الضرب فيك المساس بأنسجة الجسـ عف طريؽ الضغط عمييا

كىذه الخاصية التي يمكف اف يتميز بييا الضرب عف الجرح، كقد يمحؽ بفعؿ الضرب نشاط اخر 
دكف مساسًو مباشرةن، كيدخؿ في ىذا  لمجاني مف شأنو اف يسبب االلـ في جسـ المجنى عميو

النطاؽ اعطاء مادة ضارة كيراد بالمادة الضارة ىي التي تسبب اضطرابان في صحة المجنى عميو 
، اما العنؼ فيعد مف ابرز (ٓ)، كما لك كانت ىذه المادة مقيئة(ْ)الجسمية اك العقمية اك النفسية

كقد عرؼ بأنو تعبير عف حالة مف حاالت   ،(ٔ)المصطمحات القانكنية كاالجتماعية كالسياسية
االعتداء، التي ال تككف مف حيث الجسامة تبمغ درجة الجرح اك الضرب اك اعطاء مادة ضارة، 

، فيك (ٕ)كيعد مف قبيؿ العنؼ اطبلؽ رصاص في اليكاء فكؽ رأس المجنى عميو اك قص شعره

                                                           

 .ُّٓ( د. محمد زكي ابك عامر، قانكف العقكبات، القسـ الخاص، مصدر سابؽ، ص ُ)
 .ٖٗٔ، مصدر سابؽ، ص( د. فتكح عبد ا الشاذلي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ) القسـ الثاني(ِ)
 .َْْ( د. حميد السعيدم، جرائـ االعتداء عمى االشخاص، مطبعة المعارؼ، بغداد، بدكف سنة نشر، صّ)
 .َٗ( حسيف عبد الصاحب عبد الكريـ الربيعي، مصدر سابؽ، صْ)
 .ُِِ( د. حسف صادؽ المرصفاكم، قانكف العقكبات الخاص، مصدر سابؽ، صٓ)
ضد المرأة بيف النظرية كالتطبيؽ، دراسة تحميمية كقانكنية كاجتماعية، دار الكتب  ( د. شيباؿ دزيي، العنؼٔ)

 .ِٗ، صََُِالقانكنية، مصر، 
 ،ُٔٗٗبغداد،  ،القانكنية ف العقكبات القسـ الخاص، المكتبةالحديثي، شرح قانك  صمبي الرزاؽ ( د. فخرم عبدٕ)

 .ُٓٗص
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كؿ تأثير يقع عمى جسـ المجني عميو  اك السبلح بقصد اإليذاء، كقد يراد بو اؿ القكة البدنيةاستعم
 . (ُ)رض اك جرحبقسكة حتى كاف لـ يترؾ اثران ل

يمكف اف نبحث عف إجابة لمتساؤؿ الذم اثرناه  كعطفان عمى المصطمحات آنفة الذكر      
بمصطمحات  مقارنة قد عبرت عف اإليذاء العمدبالقكؿ: كنا قد بينا اف التشريعات محؿ الدراسة ال

ا ما كاف صياغة النص فيو تيشير الى اف نطاؽ التجريـ يشمؿ كافة اشكاؿ اإليذاء، إذ مختمفة مني
مف  (َْْكردت عبارة )ام نكع اخر مف العنؼ اك اإليذاء( بالنسبة لممشرع المغربي في الفصؿ )

، إال اف االمر مختمؼ بالنسبة مف قانكف العقكبات العراقي (ُِْالمادة ) ك القانكف الجنائي
( مف النص عمى ذلؾ، لذا اف نطاؽ التجريـ الكارد َِْلمصرم فقد خمت المادة )لممشرع ا

بالنص يشمؿ الجرح كالضرب كىك ما مف شأنو اف يضيؽ نطاؽ التجريـ، فعمى سبيؿ المثاؿ اف 
الى جسـ المجنى عميو اك الجمع بينو كبيف شخص مريض بمرض معدم،  ضارة تكجيو أشعة

لمجني تو بمرض معدم مع ذلؾ المس افراد عائمتو، اك إجبار اكما لك كاف الزكج عالمان بإصاب
، كمف ثمة فأف نطاؽ التجريـ يجب اف العمد عتبر مف قبيؿ اإليذاءعميو عمى بذؿ إجياد بدني أي 

 يتسع ليشمؿ سمككيات اخرل تنطكم عمى معنى اإليذاء غير الجرح كالضرب، كبالتالي فأف كؿن 
 مقارنة بالمشرع المصرم. كفقيفم امشرع المغربي كالعراقي كانمف ال

جرائـ ذات سمكؾ مزدكج فقد يككف بالترؾ )سمكؾ سمبي( اك بفعؿ  اإليذاء العمد كتعد جريمة     
إيجابي، كقد يصدر السمكؾ مف شخص كاحد اك عدة اشخاص فنككف اماـ مساىمة جنائية ليسأؿ 

 .(ِ)الجميع عف النتيجة الحاصمة

مكضكع ذا صمة كثيقة بتمؾ  اف البحث في السمكؾ االجرامي يقكدنا الى التطرؽ الى      
ي تيخرج الفعؿ ، كالذم يعٌد تطبيقان مف تطبيقات اسباب االباحة، الت(ّ)اال كىك حؽ التأديب الجريمة

                                                           

، دار العمـ لمجميع، بيركت_ لبناف، بدكف سنة ِزء الخامس، ط( د. جندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية، الجُ)
 .ُٖٕشر، صن
، مصدر سابؽ، ِ( مصطفى مجدم ىرجة، المكسكعة القضائية الحديثة، تعميؽ عمى قانكف العقكبات، مجمدِ)

 .ُٖٓص
بشركط  يعرؼ حؽ التأديب بأنو: سمطة يتـ منحيا مف قبؿ المشرع لمف تكافرت بو صفة معينة كالزكج كاالب( ّ)

، دار الكتب ُبشركط معينة. د. سامي جميؿ فياض الكبيسي، رفع المسؤكلية الجنائية في اسباب اإلباحة، ط
 .ُِٓ، صََِٓلبناف،  -العممية، بيركت
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، كىي مشركعية استثنائية تختمؼ عف (ُ)ضفي عميو المشركعيةالفعؿ مف نطاؽ التجريـ كت
، كانفرد (ِ)لعادية التي تمحؽ باألفعاؿ التي ال تتصادـ مع احد النصكص العقابيةالمشركعية ا

المشرع العراقي مف بيف التشريعات محؿ الدراسة المقارنة بتنظيـ حؽ التأديب، كذلؾ استنادان لمفقرة 
: " ال جريمة إذا كقع الفعؿ اف ( مف قانكف العقكبات كالتي تنص عمىُْاالكلى مف المادة )

تأديب الزكج لزكجتو كتأديب  -ُاالن لحؽ مقرر بمقتضى القانكف كيعتبر استعماالن لمحؽ: استعم
اآلباء كالمعمميف كمف في حكميـ االكالد القصر في حدكد ما ىك مقرر شرعان اك قانكنان اك عرفان"، 

، مع ذلؾ قضت محكمة (ّ)كال مقابؿ ليذا النص عند كؿ مف المشرع االلماني كالمصرم كالمغربي
، كما دفعنا الى اف نعرج عميو ىك اف الكثير مف القرارات التي (ْ)النقض المصرية بذلؾ الحؽ

                                                           

، ُُٖٗ القاىرة، ، القسـ العاـ، دار النيضة العربية،ُد. احمد فتحي سركر، شرح قانكف العقكبات، ج (ُ)
 .َّٓص
 .ْٕٖ، صَُٗٗد. محمد ىشاـ ابك الفتكح، شرح القسـ العاـ مف قانكف العقكبات، دار النيضة العربية،  (ِ)
( مف القانكف المدني ُُّٔكاف المشرع االلماني يبيح حؽ التأديب لؤلب عمى ابنو بمكجب المادة )( ّ)

مية الميينة غير مقبكلة"، كعمى الرغـ لتككف بالصيغة اآلتية: " التدابير التعمي ُٕٗٗااللماني، ثـ عدلت في العاـ 
مف اف النص كاف كاضحان برفض ام كسيمة تربية مف شأنيا إىانة الطفؿ بما فييا الضرب، اال اف المشرع 

لتككف بالصيغة النيائية: " لؤلطفاؿ الحؽ في تنشئة غير عنيفة، ال ييسمح  َََِااللماني عاد كعدؿ المادة عاـ 
كغيرىا مف اإلجراءات الميينة"، اما المشرع المصرم فأنو احاؿ ذلؾ الى احكاـ  بالعقكبة الجسدية كالنفسية
( مف قانكف العقكبات كالتي تنص عمى اف : " ال تسرم أحكاـ قانكف العقكبات عمى ُٔالشريعة استنادان لممادة )

بو نص بخصكص  ربي فمـ يردلمغكؿ فعؿ ارتكب بنية سميمة عمبل بحؽ مقرر بمقتضى الشريعة"، اما القانكف ا
 حؽ التأديب.

لية الجنائية عف الكالد الذم يضرب ابنو في الحدكد ؤك المصرية بأف: " إف انتفاء المس قضت محكمة النقض( ْ)
المعقكلة تأديبان لو ال يرجع الى انتفاء القصد الجنائي عنده لسبلمة نيتو كابتغائو الخير البنو، بؿ يرجع الى 

ع التي تقضي بأف حكـ القانكف ال يسرم عمى كؿ فعؿ يرتكب ُٔيا في المادة اإلباحة القانكنية المنصكص عن
قرار منشكر عمى المكقع  ُّٖٗقضائية  ٖلسنة  ٗٓٗبسبلمة نية عمبلن بحؽ مقرر قانكنان...". القرار رقـ 

 الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:
 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111157653&&ja=55181  تاريخ اخر زيارة

 مساءان.ََ:ٗالساعة  َُِِ/ٖ/ِٕ
كفي حكـ آخر لنفس المحكمة قضت بأف: " تأديب قاصرة كضع كالدىا قيدا في رجمييا طيمة غيابو عف المنزؿ 

مف الحركة كاال يؤلميا بدنيا ال تجاكز فيو لحدكد التأديب المخكلة لو قانكنان في مبلحظا اف ال يمنعيا ىذا القيد 
قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض  ُّْٗقضائية  ُِلسنة  ِِٖٔع". القرار رقـ ُٔالمادة 

   https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111241622&&ja=69184المصرية عمى الرابط:
 صباحان.ُٗ:َُالساعة  َُِِ/ٖ/ِّتاريخ اخر زيارة في 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111157653&&ja=55181
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111241622&&ja=69184
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اطمعنا عمييا كالمتعمقة باإليذاء كاف خركجان عف حدكد التأديب، فعمى سبيؿ المثاؿ قضت محكمة 
 مف المقرر أف التأديب حؽ لمزكج كلكف ال يجكز أف يتعدل اإليذاء النقض المصرية بأنو: "...

 قضت، ك (ُ)"بجسـ زكجتو كاف معاقبان عميو قانكنان  جاكز الزكج ىذا الحد فأحدث أذلالخفيؼ فإذا ت
مف المقرر أف التأديب حؽ لؤلب كلكف ال يجكز أف يتعدل اإليذاء الخفيؼ فإذا تجاكز بأف:" ايضان 
 .(ِ)"، كاف معاقبان عميو قانكنان ب ىذا الحد، فأحدث أذل بجسـ ابنواأل

بل يكتمؿ الركف المادم لجريمة االيذاء العمد ما لـ تكجد نتيجة اما بالنسبة لمنتيجة الجرمية ف    
، إذ تعٌد تمؾ الجرائـ مف جرائـ الضرر التي تككف (ّ)جرمية تتمثؿ بالضرر الجسدم لممجنى عميو

الحرؽ اك قطع النتيجة فييا مادية تتجسد بتغيير مادم مممكس يمكف لمحكاس إدراكو كاإلعاقة اك 
 ، بالتالي فأف الشركع في تمؾ الجرائـ متصكر.(ْ)عضك

ىي اعتداء عمى حؽ  االيذاء العمد يمةنساف، اذ اف جر اف التغيير المادم محمو جسـ اال      
، لذا فأف النتيجة التي خمفيا الفاعؿ انما محميا (ٓ)االنساف في سبلمو جسده اك االضرار بصحتو

ذلؾ تعدم عمى حؽ االنساف في سبلمو جسده، اال اف ىذا االعتداء ال ، كفي (ٔ)جسد االنساف

                                                           

. ََِٖ/ُُ/ِٕة الصادر في قضائية/ الدكائر الجنائي ّٕلسنة  ُٖٓٓٓ( قرار محكمة النقض المصرية رقـ ُ)
 قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111253704&&ja=87139  تاريخ اخر زيارة في
 صباحان.ْٓ:ُُلساعة ا َُِِ/َُ/ُُ
. ََُِ/ِ/ُٕقضائية/ الدكائر الجنائية الصادر في  ٕٕلسنة  ُْٖٕٔقرار محكمة النقض المصرية رقـ ( ِ)

 قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:
 s://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111235492&&ja=69109http  تاريخ اخر زيارة في

 صباحان.ْٖ:ُُالساعة  َُِِ/َُ/ُُ
 .ُِْ( د. جبلؿ ثركت، مصدر سابؽ،صّ)
( د. احمد عضك ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، الكتاب االكؿ، النظرية العامة لمجريمة، دكف مطبعة ْ)

 .ِٖٔص ،ََِٕكمكاف طبع، 
Op. cit., p. 286.  ،Schmidt Priebe, Strafrecht Besonderer (5 ) 

  

( د. محمد الفاضؿ، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص) الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص(، مطبعة جامعة ٔ)
 .َْٓ، صَُٔٗدمشؽ، دمشؽ،

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111253704&&ja=87139
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111235492&&ja=69109
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,(ُ)يقتصر عمى التكامؿ الخارجي اك الظاىرم، كانما يتعدل ألعضاء الجسـ الداخمية كانسجتو
.(ِ)مة االذلاسجة عمى مقدار العقكبة، كتحدد لجكيختمؼ تأثير تمؾ النتي

كف المادم ما لـ ترتبط النتيجة الجرمية بسمكؾ بل مجاؿ لتحقؽ الر ف كذلؾ العبلقة السببية    
الجاني، فالعبلقة السببية بيف فعؿ االعتداء كالنتيجة تتحقؽ عندما يككف الفعؿ سببان باألذل 

، بصرؼ النظر عف العكامؿ (ّ)الحاصؿ عمى جسد المجنى عميو مما تجرم بو عادة االمكر
بشرط اف ال تككف تمؾ العكامؿ كافية لكحدىا االخرل السابقة اك البلحقة اك المعاصرة، ككؿ ذلؾ 

 .(ٓ)، كاال فأف الرابطة السببية تنقطع كال مجاؿ لتحقؽ الركف المادم(ْ)إلحداث النتيجة الحاصمة

  :)القصدالجرمي(ثانيا :الركنالمعنوي

يكتمؿ بتكافر القصد الجرمي بمفيكمو العاـ، كالذم يتمثؿ  اإليذاء العمد اف تحقؽ جريمة     
إنساف حي كىك يعمـ بمدل خطكرة جسد أنو يكجو فعمو عمى يعمـ الجاني  بالعمـ كاإلرادة كذلؾ بأف

، اما اإلرادة فيي العنصر الثاني مف عناصر القصد (ٔ)فعمو عمى السبلمة الجسدية لممجنى عميو
حداث النتيجة )جرائـ  ، بالنسبة لمجرائـ ذات النتيجة(ٕ)الجرمي فيي المحرؾ نحك ارتكاب السمكؾ كا 

إف جريمة الضرب ال تتطمب تكافر  : "حكمة النقض المصرية بأفقضت م، ك (ٖ))جرائـ الضرر(

                                                           

االعتداء عمى االشخاص كاالمكاؿ(، ( د. عمر الفاركؽ الحسني، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )جرائـ ُ)
 .َٖص ،ََُِ_ََِٗمركز التعميـ المفتكح، 

 .ُّْ( د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، ، مصدر سابؽ، صِ)
 .ٕٔ( د. محمد احمد المشيداني، مصدر سابؽ، ص ّ)
عتداء عمى االشخاص كاالمكاؿ، دار ( د. سامح السيد جاد، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، جرائـ االْ)

 .ُٖ، صََِٓاالتحاد العربي، القاىرة، 
 .ُّْ( د. جبلؿ ثركت، مصدر سابؽ، صٓ)
، المكتبة القانكنية، بغداد، دكف سنة ِشرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، ط( د. ماىر عبد شكيش الدره، ٔ)

 .ُٖٖنشر، ص
 .ُّٗالقسـ الخاص، مصدر سابؽ، ص ( د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات،ٕ)
لبناف،  -، منشكرات زيف الحقكقية، بيركتُشرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، ط( جاسـ خريبط خمؼ، ٖ)

 .ُُّ، صَُِٕ
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ذف فبل حاجة بالمحكمة  يقصد جنائ خاص بؿ يكفى لتكفر القصد الجنائي فييا تعمد الضرب . كا 
  .(ُ)"ستقبلؿاإلى أف تتحدث في حكميا عف ىذا القصد عمى 

ال يختمؼ مف حالة الى اخرل، كانما يرجع تعدد  ةا اف القصد الجرمي في ىذه الجريمكم      
النصكص  التي تعاقب عمى ىذه الجريمة، كاالكصاؼ القانكنية ليا الى ظركؼ التشديد كاالعذار 
القانكنية ليا، كما اف ىناؾ سبب اخر ليذا التعدد ىك تدرج العقكبة بحسب درجة خطكرة الضرر 

، اذ اف المسؤكلية الجزائية ىنا تتطمب عمـ (ِ)الذم يصيب المجنى عميو جراء ىذا االعتداء
الجاني باألذل اك المرض الذم يمحؽ بالمجنى عميو كأثر لفعمو كمع ىذا اتجيت ارادتو الى 

القصد الجرمي، باإلضافة الى احداث الفعؿ، اما اذا انتفت االرادة كانتفى العمـ ينتفي بيذه الحالة 
 .سؤكلية الجزائيةالم انتفاء

الػثػالػثالػفػرع

اإليذاءالعمدعػػقػػػوبػةجريمة

ييظير لنا تفاكت العقكبات االصمية  اإليذاء العمد ص المتعمقة بجريمةاف استقراء النصك        
بحسب جسامة النتيجة، فبالنسبة لممشرع االلماني أكرد العقكبة ضمف الفصؿ السابع عشر ) 

( منو عمى ِِّإذ نصت المادة ) نكف الجنائيمف القا الجرائـ الكاقعة عمى السبلمة الجسدية(،
لمدة تصؿ الى خمس سنكات اك بغرامة كؿ مف أساء جسديان الى  يعاقب بالحبس -ُاف: "

عندما يترتب عمى  -ُ( عمى اف: " ِِٔ"، كما نصت المادة )اضر بصحتو...شخص اخر اك 
فقداف البصر بإحدل العينيف اك بكمتا العينيف اك فقداف السمع اك  -األذل الجسدم لممصاب: أ

اف يفقد جزء ميـ مف الجسد اك اف يككف غير قادر بشكؿ دائـ عمى  -النطؽ اك الخصكبة. ب
ك يؤدم الى العجز اك الشمؿ اك المرض العقمي اك اف يحدث الفعؿ تشكه دائـ ا -ِاستخدامو. 
مف سنة الى عشر سنكات"، كشدد المشرع في حاؿ كاف المجنى  فتككف العقكبة السجفاإلعاقة. 

                                                           

 ُّ/ُِ/ُْٗٗجمسة  -قضائية/ الدكائر الجنائية  ُٗلسنة  َُِٔ( قرار محكمة النقض المصرية رقـ ُ)
 المنشكر عمى المكقع الرسمي

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=ُُُُُّّٗٔ&&ja=ُُُٖٕٔ تاريخ الزيارة 
 مساءان  ِْ:ُِالساعة  َُِِ/ٔ/ِٔ 
 .َُْ( د. احمد الخمميشي، مصدر سابؽ، صِ)

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111319631&&ja=161187
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ييعاقب عمى التعذيب أك المعاممة ( عمى اف:" ِِٓعميو احد افراد أسرة الجاني إذ نصت المادة )
أشير إلى  مف ستة سجفبال تعمد لكاجب الرعايةنتيجة االىماؿ الم االضرار بالصحةالسيئة أك 

بسبب  كاف محجكران أك  العمرلـ يبمغ الثامنة عشرة مف    -ُإذا كاف المجنى عميو  عشر سنكات
 "، ... ينتمي إلى أسرتو -ِككاف:  مرضضعؼ أك 

تارةن  كبة في ىذه الجريمةيتضح مف النصكص المذككرة آنفان اف المشرع االلماني قد شدد العق     
المجنى لجسامة النتيجة الجرمية التي خمفيا سمكؾ الجاني، كتارةن اخرل ألسباب متعمقة بشخص 

 عميو كىي اما لضعفو اك مرضو اك عدـ بمكغو اك انو ينتمي الى اسرة الجاني.

( مف القتؿ كالجرح كالضرب)الباب األكؿ اما المشرع المصرم فقد نص عمى العقكبة في       
مف قانكف ( َِْ(، إذ نصت المادة )الجنايات كالجنح التي تحصؿ آلحاد الناسلث )الكتاب الثا
كؿ مف أحدث بغيره جرحان أك ضربان نشأ عنو قطع أك انفصاؿ عضك أك فقد عمى اف: " العقكبات 

منفعتو أك نشأ عنو كؼ البصر أك فقد إحدل العينيف أك نشأ عنو أم عاىة مستديمة يستحيؿ 
مف ثبلث سنيف إلى خمس سنيف. أما إذا كاف الضرب أك الجرح صادران  برؤىا يعاقب بالسجف

"، عف سبؽ إصرار أك ترصد أك تربص فيحكـ بالسجف المشدد مف ثبلث سنيف إلى عشر سنيف
اذ قرر القانكف االعتداء عمى سبلمة الجسد اذا افض الى حدكث عاىة مستديمة تحدد عقكبتو 

 .(ُ)بالسجف مف ثبلث سنيف الى خمس سنيف

كؿ مف أحدث بغيره جرحان أك : " اف فقد نصت عمى مف قانكف العقكبات (ُِْاما المادة )      
ضربان نشأ عنو مرض أك عجز عف األشغاؿ الشخصية مدة تزيد عمى عشريف يكمان يعاقب 

كال تجاكز ثبلثمائة  ،دة ال تزيد عف سنتيف أك بغرامة ال تقؿ عف عشريف جنييان مصريان مبالحبس 
أما إذا صدر الضرب أك الجرح عف سبؽ إصرار أك ترصد أك حصؿ باستعماؿ أية  صرمجنيو م

..."، يتضح مف النص اف أسمحة أك عصي أك آالت أك أدكات أخرل فتككف العقكبة الحبس
 كما اف، حصكؿ اذل اك مرض يقعد المجنى عميو مدة تزيد عمى عشريف يكمان،  المشرع يشترط

القاضي  يشيراف  ا الى القاضي، كال يكفيكعية يرجع امر تقديرىمسألة مكض تقدير جسامة االذل
، الف ىذا القكؿ  الى في حكمو اف المجنى عميو كاف تحت العبلج مدة ال تزيد عمى عشريف يـك

                                                           

 .ِْٗ( د. جبلؿ ثركت، مصدر سابؽ، صُ)
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، كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة (ُ)ال يكفي لمداللة عمى شدة المرض الذم اصاب المجنى عميو
مف قانكف العقكبات اف يككف  ُِْاف شرط تطبيؽ المادة النقض المصرية بأف: "... مف المقرر 

المرض اك العجز قد زاد عمى عشريف يكما مما يتعيف معو عمى المحكمة عند تطبيؽ تمؾ المادة 
 .(ِ)اف تبيف اثر الضربات كالجركح كمدل جسامتيا..."

رب أك الجرح إذا لـ يبمغ الضفقد نصت عمى اف: "مف قانكف العقكبات ( ِِْاما المادة )      
درجة الجسامة المنصكص عمييا في المادتيف السابقتيف يعاقب فاعمو بالحبس مدة ال تزيد عمى 

أما إذا صدر الضرب أك  سنة أك بغرامة ال تقؿ عف عشرة جنييات كال تجاكز مائتي جنيو مصرم
الجرح عف سبؽ إصرار أك ترصد أك حصؿ باستعماؿ أية أسمحة أك عصي أك آالت أك أدكات 

 ..".أخرل فتككف العقكبة الحبس..

( مف القانكف َْْفي الفصؿ ) ربي فقد نص عمى عقكبة ىذه الجريمةاما المشرع المغ      
يعاقب كؿ مف ارتكب عمدا ضربا أك جرحا أك أم نكع آخر مف الجنائي إذ نص عمى اف: "

بينا أك معمكما لدل العنؼ أك اإليذاء ضد امرأة بسبب جنسيا أك ضد امرأة حامؿ، إذا كاف حمميا 
الفاعؿ،  أك في كضعية إعاقة أك معركفة بضعؼ قكاىا العقمية، أك ضد أحد األصكؿ أك ضد 
كافؿ أك ضد زكج أك خاطب، أك ضد شخص لو كالية أك سمطة عميو أك مكمؼ برعايتو أك ضد 

 في عمييا المنصكص الحاالت في  -ُ: طميؽ أك بحضكر أحد األبناء أك أحد الكالديف كما يمي
 إلييا المشار التفصيبلت حسب حالة، لكؿ المقررة العقكبة ضعؼ ،َُْك ََْ الفصميف
، السجف مف عشرة الى عشريف َِْفي الحالة المنصكص عمييا في الفقرة االكلى  -ِفييما.

سنة. اما في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة الثانية، فيي السجف مف عشريف الى ثبلثيف 
، السجف مف عشريف َّْالحالة المنصكص عمييا في الفقرة االكلى مف الفصؿ في  -ّسنة. 

 الى ثبلثيف سنة. اما في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة الثانية، فيي السجف المؤبد".

                                                           

 .ِٓٓ( د. محمد زكي ابك عامر، قانكف العقكبات، القسـ الخاص، مصدر سابؽ، صُ)
قرار منشكر عمى  ُٓٗٗ/ِ/ُّقضائية الصادر في  ِٔلسنة  ّٖٔٓ( قرار محكمة النقض المصرية رقـ ِ)

 المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:
 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111154574&&ja=50339  تاريخ اخر زيارة في
  مساءان. ُٓ:ٖالساعة  َُِِ/َُ/ِ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111154574&&ja=50339
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عمى أفراد االسرة مشددان  ع المغربي قد جعؿ االعتداء العمديتضح مف النص اف المشر       
ذم أكرده يتدرج بحسب جسامة الضرر الكاقع عمى المجنى عميو لمعقكبة، ككاف التشديد ال

في حاؿ  (ْ)(َّْ)ك (ّ)(َِْ)ك (ِ)(َُْك ) (ُ)(ََْليضاعؼ العقكبات الكاردة في الفصكؿ )
كاف المجنى عميو احد افراد اسرة الجاني، ككاف قد كسع الحماية لتشمؿ كؿ مف الطميؽ اك 

 عمييـ بحضكر احد افراد األسرة.الخاطب كحتى االشخاص الذيف يتـ االعتداء 

محكمة استئناؼ تازة بأف: " كحيث اف الحكـ المستأنؼ قد صادؼ  لذلؾ قضت كتطبيقان      
الصكاب فيما قضاه مف أدانة المتيـ مف اجؿ الضرب كالجرح ضد الزكجة اماـ تصريحات 

كصفتو الشيادة  المشتكية انو قاـ بتكجيو عدة ركبلت كلكمات الييا كالتي جاءت منسجمة مع ما
الطبية ... كنظران لخطكرة الفعؿ الجرمي المرتكب مف قبؿ المتيـ قررت المحكمة بعد التداكؿ 

                                                           

( مف القانكف الجنائي المغربي النافذ عمى اف: " مف ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أك ََْ( نص الفصؿ )ُ)
عنؼ أك اإليذاء سكاء لـ ينتج عنو مرض أك عجز عف األشغاؿ الشخصية أك نتج ضربا أك أم نكع آخر مف ال

عنو مرض أك عجز ال تتجاكز مدتو عشريف يكما، يعاقب بالحبس مف شير كاحد إلى سنة كغرامة مف مائتيف  
 إلى خمسمائة درىـ، أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط. كفي حالة تكفر سبؽ اإلصرار أك الترصد أك استعماؿ

 السبلح تككف العقكبة الحبس مف ستة شيكر إلى سنتيف كالغرامة مف مائتيف  إلى ألؼ درىـ".
إذا كاف الجرح أك الضرب أك غيرىما ( مف القانكف الجنائي المغربي النافذ عمى اف: " َُْ( نص الفصؿ )ِ)

تككف الحبس مف سنة إلى  مف أنكاع العنؼ أك اإليذاء قد نتج عنو عجز تتجاكز مدتو عشريف يكما، فإف العقكبة
ثبلث سنكات كغرامة مف مائتيف  إلى ألؼ درىـ. كفي حالة تكفر سبؽ اإلصرار أك الترصد أك استعماؿ السبلح، 

كيجكز أف يحكـ عمى .تككف العقكبة الحبس مف سنتيف إلى خمس، كالغرامة مف مائتيف كخمسيف إلى ألفي درىـ
كبالمنع  َْمف كاحد أك أكثر مف الحقكؽ المشار إلييا في الفصؿ مرتكب الجريمة، عبلكة عمى ذلؾ، بالحرماف 

 مف اإلقامة مف خمس سنكات إلى عشر".
ذا كاف الجرح أك الضرب أك غيرىما مف ا( مف القانكف الجنائي المغربي عمى اف: " َِْ( نص الفصؿ )ّ)

أك عمى أك عكر أك أم عاىة كسائؿ العنؼ أك اإليذاء قد نتج عنو فقد عضك أك بتره أك الحرماف مف منفعتو 
دائمة أخرل، فإف العقكبة تككف السجف مف خمس إلى عشر سنكات. كفي حالة تكفر سبؽ اإلصرار أك الترصد أك 

 .كبة السجف مف عشر إلى عشريف سنة"استعماؿ السبلح، تككف العق
ب أك غيرىما مف إذا كاف الجرح أك الضر ( مف القانكف الجنائي المغربي عمى اف: " َّْ( نص الفصؿ )ْ)

كسائؿ اإليذاء أك العنؼ قد ارتكب عمدا، كلكف دكف نية القتؿ، كمع ذلؾ ترتب عنو المكت، فإف العقكبة تككف 
السجف مف عشر إلى عشريف سنة. كفي حالة تكفر سبؽ اإلصرار أك الترصد أك استعماؿ السبلح، تككف العقكبة 

 السجف المؤبد".
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. فيتضح مف القرار تشديد (ُ)جعؿ العقكبة الحبسية المحككـ بيا عمى المتيـ نافذه في حقو"
اذ زكجو  العقكبة عمى الفاعؿ في حالة كقكع الجريمة عمى احد االصكؿ اك ضد الكافؿ اك ضد

 شدد العقكبة في ىذا الفصؿ. 

قضت المحكمة االبتدائية بكجدة/ المغرب بأف:" نظرا لمكثائؽ التي ادلت بيا المشتكية،  كما      
كالتي يتبيف منيا انيا سبقت اف قدمت عدة شكاكل ضد زكجيا المتيـ في مكضكع العنؼ 

يككف لمتنازالت التي كانت تدلى بيا الزكجي، كبالرغـ مف ذلؾ يعاكد في كؿ مرة تعنيفيا دكف اف 
اماـ العدالة اثرا في كضع حد لسمككو العنيؼ اتجاىيا، فأنيا ارتأت الحكـ بخضكعو لعبلج نفسي 

، كمف استقراء القرار اعبله نبلحظ عدة امكر (ِ)شيران" ُِعمى يد طبيب متخصص كذلؾ لمدة 
رل مقبكليتو في بعض االحياف ابرزىا: اف المحكمة قضت بالحبس مع كقؼ التنفيذ كىك ما ن

كالحالة الكاردة في القضية اعبله ككف المتيـ اعتاد السمكؾ العنيؼ كالحؿ ليس بالحبس الذم لـ 
 ، يجدم نفعان، إذ ذىبت المحكمة الى الحكـ بإحالة المتيـ الى طبيب نفسي ليخضع لمعبلج البلـز

ىكذا تكجو في القضاء العراقي ككانت المحكمة كبحسب رأينا مكفقة في ذلؾ كنأمؿ اف نمتمس 
مستقببلن، ففي إطار بحث سبؿ حماية الكياف األسرم ال يعتبر الحبس حبلن مقبكالن في جميع 
االحكاؿ، بؿ عمى العكس قد يسيـ في ىدـ الكياف األسرم كتشتيت افراد األسرة، كيزداد األمر 

 سكءان لك كاف المتيـ ىك المعيؿ الكحيد في األسرة.

في نصكص عامة كمتنكعة بحسب  اقي فقد نص عمى عقكبة ىذه الجريمةمشرع العر اما ال      
مف اعتدل عمدان  -ُعمى اف: " مف قانكف العقكبات ( ُِْجسامة الضرر، إذ نصت المادة )

عمى اخر بالجرح اك بالضرب اك بالعنؼ اك بإعطاء مادة ضارة اك بارتكاب ام فعؿ اخر 
مستديمة بو يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس عشر مخالؼ لمقانكف قاصدان إحداث عاىة 
كتككف العقكبة السجف مدة ال تزيد عمى سبع سنيف اك  -ِسنة. كتتكافر العاىة المستديمة...

بالحبس إذا نشأت عف الفعؿ عاىة مستديمة دكف اف يقصد الجاني احداثيا"، فيتضح مف النص 
                                                           

، ) قرار َُِٗ/َُ/َُ، الصادر في تاريخ ُٗ/ِّٓٔ/ّٖ،في الممؼ/( قرار محكمة االستئناؼ بتازة ُ)
 منشكر(.

، غ. ـ، نقبل َُِٖ/ُُ/ِٕ، صادر بتاريخَُِٖ/ُُِٓ/ُّّ( ينظر حكـ المحكمة االبتدائية بكجدة، ممؼِ)
عف د. انس سعدكف، قانكف محاربة العنؼ ضد النساء في المغربي ضكء العمؿ القضائي، مجمة قراءات عممية 

 .ُِّ، صََِِ، ُمجمد/ العددالمغرب، الدراسات القانكنية كاالدارية، بحاث ك في اال
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ني في احداث عاىة مستديمة ليرفع سقؼ لمجا ع العراقي قد اعتد بالقصد الجرمياف المشر 
 العقكبة الى مدة ال تزيد عمى خمسة عشر سنة.

مف اعتدل عمدان عمى  -ُ( مف قانكف العقكبات فقد نصت عمى اف: " ُّْاما المادة )     
اخر بالجرح اك بالضرب اك بالعنؼ اك بارتكاب ام فعؿ اخر مخالؼ لمقانكف فسبب لو اذل اك 

مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تزيد عمى مئة دينار اك بإحدل ىاتيف  مرضا يعاقب بالحبس
كتككف العقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث سنكات كالغرامة التي ال تزيد عمى  -ِالعقكبتيف. 

إذا نشأ عف  -إذا نشأ عف االعتداء كسر عظـ. ب -ثبلثمئة دينار اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف. أ
رض اعجز المجنى عميو عف القياـ بأشغالو المعتادة مدة تزيد عمى عشريف االعتداء اذل اك م

كتككف العقكبة الحبس إذا حدث االيذاء باستعماؿ سبلح نارم اك آلة معدة لغرض  -ّيكمان. 
االيذاء اك مادة محرقة اك اكمة اك ضاره"، كيتضح مف النص انو تضمف ظركؼ مشددة لمعقكبة 

 ييا بحسب جسامة الضرر.ككاف سقؼ العقكبة متغيران ف

كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة جنح الديكانية بأف: "... قياـ المتيـ باالعتداء عمى زكجتو        
المشتكية بالضرب بكاسطة عصا الماسحة كبيده كبحاكية النفايات... عميو قررت المحكمة بإدانة 

، كفي تطبيؽ اخر قضت (ُ)( كتحديد عقكبتو بمقتضاىا..."ُ/ُّْالمتيـ كفؽ احكاـ المادة )
قضت بأف: "مف سير التحقيؽ كالمحاكمة الحضكرية العمنية كما جاء اذ محكمة جنح الديكانية 

بأقكاؿ المشتكية التي طمبت الشككل كالتعكيض ضد زكجيا المتيـ الحاضر الذم قاـ باالعتداء 
ية ... كبكؿ ما خ ككنو يتناكؿ المشركبات الكحكلبطبالضرب بكاسطة االيدم كسكيف الم عمييا 

مف قانكف  ُ/ُّْتقدـ تجد المحكمة اف االدلة مقنعة ككافية إلدانة المتيـ كفؽ المادة 
أف: " مف سير التحقيؽ كالمحاكمة الحضكرية العمنية ، كما قضت المحكمة ذاتيا (ِ)العقكبات..."

قاـ بضربيا مبت الشككل كالتعكيض ضد المتيـ... كالد زكجيا طكما جاء بأقكاؿ المشتكية التي 
مة اف االدلة ككبناتيا ضربان مبرحان عمى خبلؼ بينيا كبيف زكجيا... كمع كؿ ما تقدـ تجد المح

                                                           

)قرار غير منشكر( مييز  َُِِ/ٖ/ُٖالصادر في  َُِِ/ج/ِْٖٖ( قرار محكمة جنح الديكانية العدد ُ)
 َُِِ/ٗ/ُِالصادر في  َُِِ/ت/ج/َْٗبمكجب قرار محكمة استئناؼ القادسية بصفتيا التمييزية العدد 

 ير منشكر(.)قرار غ
) قرار غير  ََِِ/ُِ/ِٖ، الصادر في ََِِ/ج/ِٖٗ( قرار محكمة جنح الديكانية االتحادية العدد ِ)

 منشكر(.
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، (ُ)مف قانكف العقكبات ..." ُ/ُّْالمتحصمة في ىذه الدعكل كافية إلدانة المتيـ كفؽ المادة 
ت عامة إال اف كاف كانالعمد فيتضح مف التطبيقات آنفة الذكر اف النصكص التي جرمت اإليذاء 

 الكاقع العممي لتطبيقيا يظير الحماية التي تكفرىا تمؾ النصكص ألفراد األسرة.

ذا كاف المشرع العر        بنصكص عامة دكف اف يتبنى  العمدااليذاء اقي قد اكرد جرائـ كا 
نصكصان خاصة بحماية السبلمة الجسدية في نطاؽ األسرة، اال انو جعؿ مف صفة الجاني ظرفان 

كالتي  مف قانكف العقكبات (ُْْ( مف المادة )ّمشددا لمعقاب عف الجريمة كذلؾ في الفقرة )
احدل الحاالت  ُّْك  ُِْنصت عمى اف: " إذا تكافر في االعتداء المذككر في المادتيف 

اذا كاف المجني عميو مف اصكؿ الجاني"، كعمى ذلؾ سار  -ّالتالية عد ذلؾ ظرفان مشددان: 
، فقد قضت محكمة جنح الديكانية بأف: " مف سير التحقيؽ كالمحاكمة (ِ)قيالقضاء العرا

الحضكرية العمنية الجارية كما جاء بأقكاؿ المشتكية التي طمبت الشككل كالتعكيض ضد المتيـ 
كىك زكجيا الذم قاـ باالعتداء عمييا بالضرب في دار الزكجية بكاسطة االيدم عمى كافة انحاء 

تقدـ تجد المحكمة اف االدلة المتحصمة في ىذه الدعكل ىي شيادة  جسميا... كمف كؿ ما
بينو  ؼالمشتكية كشيادة الشيكد كالتقرير الطبي الخاص بالمشتكية كاعتراؼ المتيـ بحصكؿ خبل

مف قانكف العقكبات. عميو  ُ/ُّْكبيف المشتكية كىي ادلة كافية إلدانة المتيـ كفؽ المادة 
                                                           

) قرار غير  ََِِ/َُ/َِ، الصادر في ََِِ/ج/َِّٔ( قرار محكمة جنح الديكانية االتحادية العدد ُ)
 منشكر(.

" مف سير التحقيؽ االبتدائي كالقضائي كالمحاكمة الغيابية العمنية كما جاء  ( قضت محكمة جنح الديكانية بأف:ِ)
بأقكاؿ المشتكية قاـ زكجيا اليارب باالعتداء عمييا بالضرب بكاسطة االيدم عمى كجييا ككتفيا االيسر كركميا 

 ُْٓتيـ كفؽ المادة باألرجؿ عمى بطنيا اثناء ما كانت في الشارع... تجد المحكمة اف االدلة كافية إلدانة الم
 بالحبس لمدة شير كاحد استنادان  ُْٓمف قانكف العقكبات لذا حكمت المحكمة غيابا عمى المداف كفؽ المادة 

مف قانكف العقكبات، كاعطاء  ُْٓإلحكاـ ىذه المادة، كاصدار امر قبض كتحرم بحؽ المتيـ كفؽ احكاـ المادة 
/ ُٕٓقرار محكمة جنح الديكانية العدد  مطالبة بالتعكيض".المشتكية الحؽ في مراجعة المحاكـ المدنية لم

 ) قرار غير منشكر(.َُِِ/ِ/ُْ/ الصادر في ََِِمكجزة/
)مف سير التحقيؽ كالمحاكمة الحضكرية العمنية كما جاء بأقكاؿ  كفي قرار اخر قضت المحكمة ذاتيا بأف:

المشتكية التي طمبت الشككل كالتعكيض ضد المتيـ الحاضر كىك شقيؽ زكجيا حيث قاـ باالعتداء عمييا 
بالضرب في دار الزكجية عمى عينيا اليسرل كسبب ليا كدمة فييا.... تجد المحكمة اف االدلة المتحصمة في 

مف قانكف  ُ/ُّْتكفي ألدانو المتيـ... عميو قررت المحكمة الحكـ بإدانتو كفؽ المادة  ىذه الدعكل
) قرار غير  ََِِ/ ِ/ ُٔالصادر في  ََِِ/ج/َْٕالعقكبات...(. قرار محكمة جنح الديكانية العدد/ 

 منشكر(.
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، فيتضح اف القرار نص (ُ)بمكجبيا كتحديد عقكبتو بمقتضاىا..."قررت المحكمة الحكـ بإدانتو 
( كالتي جاءت مشددة لمحد مف ام اعتداء يقع داخؿ ُ/ُّْعمى العقكبة المقررة بمكجب المادة )

االسرة، كىك ما مف شأنو اف يخفؼ مف االثار السمبية لغياب نصكص خاصة بحماية افراد األسرة 
 يو مف تيديد لمكياف االسرم.كما يفضي الااليذاء العمد مف 

فقد نصت عمى اف: " كؿ مف كقع عميو اعتداء اك مف قانكف العقكبات ( ُْٓاما المادة )       
إيذاء خفيؼ لـ يترؾ اثران بجسـ المجني عميو يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلثة اشير 

ىذا ما قضت بو محكمة جنح كبغرامة ال تزيد عمى ثبلثيف دينارا اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف"، ك 
الديكانية االتحادية بأف: "مف خبلؿ سير التحقيؽ كالمحاكمة الحضكرية العمنية كما جاء بأقكاؿ 

كحضر كالدىا المتيـ  اء تكاجدىا في دار الشاىد ...كاثن ََِِ/ٓ/ِٖالمشتكية... بأنو بتاريخ 
س( عمى كجييا...، حيث كقاـ باالعتداء عمى زكجيا كتدخمت ىي كقاـ بضربيا بكاسطة )بكك
مف قانكف العقكبات   ُْٓكجدت المحكمة اف االدلة كافية إلدانة المتيـ كفؽ احكاـ المادة 

مف قانكف  ُْٓكقررت الحكـ عمى المداف بغرامة مالية قدرىا مائة الؼ دينار استنادا الى المادة 
حظ مف القرار اف المشرع ، فيبل(ِ)..."بسيطا مدة عشرة اياـ العقكبات كفي حاؿ عدـ الدفع حبسو

ة كلما كانت اما العقكبات الفرعيرية بيف الحكـ بالحبس اك الغرامة. اعطى لمقاضي سمطة تقدي
منيا ما يصؿ الى جناية فأف لممحكمة تقرير العقكبات الفرعية تطبيقان لمقكاعد  جرائـ االيذاء العمد
 العامة بيذا الشأف.

                                                           

 منشكر(.)قرار غير  ََِِ/ ِ/ِٕالصادر في  ََِِ/ج/ّّٔ( قرار محكمة جنح الديكانية العدد ُ)
) قرار غير  َُِِ/ٓ/ِٕ، بتاريخ َُِِ/مكجزة/َٖٓ( قرار محكمة جنح الديكانية االتحادية/ العدد ِ)

 منشكر(.
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الخاتمة

حرم بنا  الحمايةالجزائيةلمكياناالسري_دراسةمقارنة(بعد انتيينا مف دراسة مكضكع )      
اف نختـ دراستنا ىذه بأىـ ما تكصمنا لو مف االستنتاجات كما نقدمو مف المقترحات كعمى النحك 

 اآلتي:

أوال :االستنتاجات

يعد مصطمح الكياف االسرم مف المصطمحات المرنة كالتي تتأثر بالطابع االجتماعي  -ُ
لنا تكسع الجرائـ  ، كىذا ما يفسرالنص التشريعي الذم يسعى لحمايتوً كالديني لكاضع 

 الماسة بالكياف االسرم في دكلة ما كضيقيا في دكؿ اخرل.

بيف طياتو عدد مف الجرائـ كىذه  لحماية الجزائية لمكياف االسرم يعالجاف مكضكع ا -ِ
الجرائـ نجد بعض منيا في قانكف العقكبات الذم يمثؿ الشريعة العامة لنصكص التجريـ 

في التشريعات الجزائية الخاصة، كال شؾ بأف ىذا كالعقاب، كنجد كثيران منيا كذلؾ 
المنيج التشريعي في الحماية الجزائية لمكياف االسرم رغـ المحاسف التي يتسـ بيا 

مؽ عدد مف كالمتمثمة بإحاطة المصمحة المحمية في الحماية الجزائية اال انو خ
 كجكد اكثر مف نص تشريعي يعالج مصمحة محمية كاحدة.االشكاليات منيا 

تنكعت الميسكغات التي كانت سببان في تبني المشرع النصكص المتعمقة بحماية الكياف  -ّ
قد  كاخبلقي كاجتماعي كاقتصادم فتجريـ بعض االفعاؿاالسرم، منيا ما ىك ديني 

تناع عف اداء النفقة، في حيف اف تجريـ البعض تتكقؼ عمى مسكغ كاحد كجريمة االم
مة زنا الزكجية  كعمى الرغـ مف اف كؿ كاحد منيا تطمب اكثر مف مسكغ كجرياالخر قد ي

بمثابة المرآة التي تعكس حاجات المجتمع إال اف التشريعات محؿ المقارنة تباينت في 
 تبني ىذه المسكغات.

النطاؽ جانبيف شخصي كزماني، فيحدد نطاؽ الحماية الجزائية لمكياف األسرم ب -ْ
محؿ  ي كؿ قانكف مف تمؾ القكانيفالشخصي لتمؾ الحماية يتأثر في مفيكـ األسرة ف

، إذ كجدنا اف لؤلسرة في جميكرية المانيا االتحادية مفيكـ يختمؼ عما الدراسة المقارنة
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ىك سائد في التشريعات العربية محؿ الدراسة المقارنة، اما النطاؽ الزماني لتمؾ الحماية 
 ة ضمف ذلؾ الكياف.فيك يحدد مف نقطة نشأة الكياف كيبقى ساريان ما بقي افراد األسر 

تبيف لنا مف خبلؿ الدراسة اف نيج التشريعات محؿ الدراسة المقارنة مف جريمة زنا  -ٓ
الزكجية كاف متباينان، إذ بات المشرع االلماني ال يرتب عمى جريمة زنا الزكجية ام 
مسؤكلية جزائية، بينما جرمتيا التشريعات العربية محؿ الدراسة المقارنة كاختمفت ىي 

 ل في العقكبة المقررة لمزكجة الزانية عف الزكج الزاني.االخر 

ىك ارتكاب ك  افيان في جريمة زنا الزكجاشترط كؿ مف المشرع المصرم كالعراقي شرطان اض -ٔ
كىذا الشرط يحمؿ بعديف البعد االكؿ الذم قصده كؿ مف  ،فعؿ الزنا في منزؿ الزكجية

مة المسكف الذم يسكف بو كبل المشرع العراقي كالمصرم نجده متمثبلن في حماية حر 
المكاف  مقكمات فيو كسائر افراد االسرة االخركف الذم يفترض اف تتكافر ،الزكجيف

كىك يناقض البعد  فيك حماية العبلقة الزكجية ، اما البعد الثانيالصالح لمعيش المشترؾ
بخمؿ، كالخمؿ الذم  تالمشرعيف احاطتو بالحماية قد اصيب كؿ الف المصمحة التي اراداال

ؿ الزكجة كاباحو في مكاف اخر يعارض مصمحة في منز  نا انو جـر فعؿ زنا الزكجنثبتو ى
 .حماية العبلقة الزكجية

مكاقعة المحاـر مف اخطر الجرائـ كاكثرىا استيجانان، كتبيف لنا اف الفعؿ كاف  تعٌد جرائـ -ٕ
زنا الزكجية كلعؿ ذلؾ يعكس مجرمان مف القانكف االلماني عمى الرغـ مف الغاء جريمة 

عدـ مقبكلية الفعؿ في المجتمعات كافة منفتحة كانت اـ منغمقة، كما جرميا المشرع 
 العراقي.

بالتنظيـ  بالرضا لـ يتطرؽ كؿن مف المشرع المصرم كالمغربي لجريمة مكاقعة المحاـر -ٖ
التي ال  كصكىك ما اختمؼ الفقو في تبريره، كما عدتو الدراسة احد مساكئ اقتباس النص

عمى اعتبار الشريعة االسبلمية  لرجكع الىكعدـ ا تنسجـ مع مبادئ كقيـ المجتمع العربي
 .اف الديف الرسمي ىك االسبلـ بحسب النص الدستكرم لتمؾ الدكلتيف

 النفقة اداء عف االمتناع جريمة معالجة الى المقارنة الدراسة محؿ التشريعات ذىبت -ٗ
 لـ ذلؾ مع كمعنكم، مادم جانبيف الى ينصرؼ كالذم االىماؿ اك اليجر جرائـ ضمف
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 الخامس الفصؿ ضمف المادم الجانب اطار في اال العائمة ىجر العراقي المشرع يجـر
 كتعريض القاصر كرعاية بالبنكة المتعمقة الجرائـ)  اسـ حمؿ كالذم العقكبات قانكف مف

 (.العائمة كىجر لمخطر كالعجزة الصغار

في اطار األسرة اثر بالغ في زعزعة كيانيا، لما يكلدهي ذلؾ مف  عمداإليذاء الاف لجرائـ -َُ
 فقداف لشعكر االماف كاالنسجاـ داخؿ االسرة كالتي ينبغي اف تككف المكاف االكثر طمأنينة،

محؿ الدراسة قؼ التشريعات اكمع اىمية تجريـ االيذاء داخؿ الكياف االسرم فقد تنكعت مك 
إضافة الى النصكص العامة المتعمقة بيذا مة في نصكص خاصة ىذه الجريمقارنة في ايراد ال

عٌد البعض منيا االعتداء عمى افراد األسرة ظرفان ك نحك عاـ  عمى ، اذ كردتالخصكص
 مشددان لمعقكبة.

ثانيا :المقترحات

الدعكة الى االسراع في إقرار مشركع قانكف مناىضة العنؼ االسرم مف قبؿ مجمس -ُ
عمى اف يعاد  ,يـ في حماية الكياف االسرمالعراقي لما لوي مف دكر رئيس يسالنكاب 

 .النظر بنصكصو كتضميف القانكف الجرائـ التي تكفؿ حماية الكياف االسرم

ينبغي التياكف لما كانت جريمة زنا الزكجية مف الجرائـ الماسة بالكياف االسرم التي ال -2
إلغاء شرط ارتكاب الجريمة في منزؿ الزكجية  في معالجتيا، نقترح عمى المشرع العراقي

( مف قانكف العقكبات العراقي النافذ، لتككف الفقرة بالشكؿ ّٕٕ( مف المادة )ِمف الفقرة )
 ".كيعاقب بالعقكبة ذاتيا الزكج الزاني"اآلتي: 

( مف قانكف العقكبات العراقي تتضمف ظركفان ّٕٕإضافة فقرة جديدة لممادة )نقترح  -ّ
مشددة لمعقكبة، كتككف المادة عمى النحك اآلتي:  كتككف العقكبة السجف المؤقت في "

إذا ارتكب الفعؿ في منزؿ الزكجية اك ام مكاف اخر عائد  -ُاحدل الحاالت اآلتية: 
 جة.".إذ ادل الفعؿ الى حمؿ الزك  - ِليما.

المشرع العراقي إلغاء تعدد النصكص التشريعية التي تضمنت معالجة جريمة   نقترح عمى-ْ
مجمس قيادة الثكرة ؾ بالعمؿ عمى اضافة احكاـ قرارم مكاقعة المحاـر بالرضا كذل

، الى نص المادة ََُِ( لسنة ِّْكالقرار رقـ ) ُٖٕٗ( لسنة ْٖٖالمنحؿ، رقـ )
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أكالن: ) ان عمى النحك االتي: كف النص بعد تعديمو مصاغكبات ليك( مف قانكف العقّٖٓ)
كؿ مف كاقع احدل اقاربو الى الدرجة الثالثة  مدة ال تزيد عمى عشر سنيفيعاقب بالسجف 

اك الط بيا برضاىا ككانا كقت ارتكاب الفعؿ قد أتما الثامنة عشر مف العمر، كيعٌد 
 ثانيان: كتككف العقكبةبكارتيا. فض اك افضى الفعؿ الى مكتيا اك حمميا ظرفان مشددان إذا 

، كيعد لـ تتـ الثامنة عشر مف العمر السجف المؤبد اك المؤقت اذا كانت المجنى عمييا
 (.بكارتيافض افضى الفعؿ الى مكتيا اك حمميا اك ظرفان مشددان إذا 

بعد ( الكاقعة في الفصؿ الخامس مف قانكف العقكبات العراقي النافذ ّٖٓنقؿ نص المادة )-ٓ
االخذ بمقترح التعديؿ الكارد في النقطة السابقة الى الفصؿ الرابع مف الباب الثامف  الذم 

عادة ترتيب الجرائـ، اذ تبدا مف جريمة التحريض لجرائـ االجتماعيةيحمؿ عنكاف) ا ( كا 
مكاقعة المحاـر حسب جريمة زنا الزكجية كمف ثـ جريمة عمى جريمة زنا الزكجية ثـ 

 ؾ الجرائـ. تدرج خطكرة تم

 المحاـر مكاقعة يجـر العقكبات قانكف الى جديد نص إضافة العراقي المشرع عمى نقترح-ٔ
 كاقع مف كؿ المؤقت اك المؤبد بالسجف يعاقب: ) اآلتي النحك عمى كيككف رضا دكف
 إذا االعداـ العقكبة كتككف، رضاىا دكف بيا الط اك الثالثة الدرجة الى اقاربو مف انثى
 حمميا اك مكتيا الى الفعؿ افضى اك العمر مف عشر الثامنة تتـ لـ عمييا المجنى كاف
 (.بكارتيا فض اك

مستحؽ النفقة لمقضاء لممطالبة باقتضاء حقو يستمـز فترة زمنية طكيمة،  اف لجكء الشخص-ٕ
االمر بدءن اف يحصؿ عمى حكـ نافذ بالزاـ المديف بالنفقة كاف يمضي فترة  إذ يقتضي

ضرار  زمنية عمى االمتناع، مف ثـ يمجأ الى المحاكـ الجزائية كفي ىذا ىدر لمكقت كا 
االلماني في اف يككف المجكء بمستحؽ النفقة، لذا ندعكا المشرع العراقي اسكة بالمشرع 

كيككف لمقاضي صبلحية إحالة االمر الى المحاكـ المدنية ، لمحاكـ الجزائية مباشرةن الى ا
لتثبت مف قدرة الممتنع عف اداء النفقة اك اعساره، كاف يككف كؿ ذلؾ عمى نحكو مستعجؿ 

 .الضماف حصكؿ النفقة بأسرع كقت لمستحقيي
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دعكة المشرع العراقي الى سد النقص التشريعي الكارد في الفصؿ الخامس مف الباب -ٖ
انكف العقكبات العراقي كتحديدان بما يتعمؽ بيجر العائمة كتضميف ىذا الفصؿ الثامف في ق

كيعاقب بالعقكبة ذاتيا كؿ  :)نصان يعالج اليجر المعنكم كيككف النص عمى النحك اآلتي
اب اك زكج  اك زكجة  امتنع بدكف عذر مشركع عف القياـ بكاجباتو المعنكية  لمدة تزيد 

 .مدة اال بالرجكع الى بيت االسرة كالقياـ بكاجبو(عمى شيريف كال تنقطع ىذه ال

سرة كالعمؿ ع النصكص القانكنية المتعمقة باألالنيابية الى جمدعكة لجنة االسرة كالطفكلة -ٗ
عمى دراستيا مع الجيات المختصة ككزارة الداخمية ككزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية 

المدني، لمعمؿ عمى ابداء كمجمس الكزراء العراقي كالقضاء كمنظمات المجتمع 
 المقترحات التي مف شأنيا تعزيز الحماية الجزائية لمكياف االسرم.

المختصة نشر ثقافة تعزيز الكياف االسرم بالكسائؿ الحككمية الجيات  قترح عمىن -َُ
اك إنشاء مكاتب تكجيو  ،المتاحة كإدخاؿ كزارة التربية مادة دراسية تعزز ىذا االمر

فييا باحثيف مختصيف بيذا الجانب الدعـ لؤلسر التي يككف كيانيا كرعاية أسرية يقدـ 
رباب ألاالت الطبلؽ اك الفقر كالبطالة معرضان لميدـ بأم شكؿ مف االشكاؿ كما في ح

بؿ اف يككف ىناؾ تنسيؽ مع  ،االسر عمى اف ال يككف دكر ىذه المكاتب تكجيييان فحسب
 جيات اخرل ألخذ خطكات جدية بيذا الشأف.

مراعاة احكاـ الشريعة االسبلمية كطبيعة المجتمع عند كضع  متمس مف المشرع العراقين-ُُ
قكانيف جديدة متعمقة بالكياف االسرم اك تعديؿ اخرل قائمة الف ذلؾ يساىـ في جكدة النص 

 سرة بشكؿ خاص كالمجتمع بشكؿ عاـ.التشريعي الذم يراد منو حماية اال
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المصادر

القرأنالكريم*

اوال :الكتب

كتبمعاجمالمغةالعربيةوالقانونية-أ

معجـ ابراىيـ انيس ك عبد الحميـ منتصر كعطية الصكالحي ك محمد خمؼ ا أحمد، -ُ
 .ََِْ، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، ْالكسيط، ط

 ،ُ ج العرب، لساف المصرم، االفريقي منظكر مكـر بف محمد الديف جماؿ الفضؿ ابي-ِ
 . ُٗٗٗ بيركت،، العربي التراث احياء دار، ّط، ُْ ، جٗج 

، ُمحمد بف عمي الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، جاحمد بف -ّ
 .َُٗٗمطبعة مصطفى الحمبي، دكف مكاف طبع، 

احمد عبد الكىاب الشرقاكم، معجـ المصطمحات القانكنية كحقكؽ االنساف، امكاج  د.-ْ
 .َُِٓاالردف، -التكزيع، عمافلمنشر ك 

،عالـ الكتب، القاىرة، ُ، طُمجمد احمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة،-ٓ
ََِٖ. 

 .ََِٖ، دار الكتب العممية، بيركت، ْبطرس البستاني، محيط المحيط، ج-ٔ

 .ُِٗٗ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ٕجبراف مسعكد، معجـ الرائد، ط-ٕ

 -، دار الكتاب العربي، بيركت، باب الصمحمحمد ابي بكر الرازم، مختار الصحاح-ٖ
 .ُُٖٗلبناف، 

، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، ٓابي بكر الرازم، مختار الصحاح، ط محمد -ٗ
 .ُٗٗٗبيركت،
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، دار ُفرنسي(، ط-انكميزم-محمد راكاس قمعجي، معجـ لغة الفقياء )عربيد. -َُ
 .ُٔٗٗلبناف، -النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت

يصدرىا المجمس ، سمسمة ُ، طّٔمحمد مرتضى الحسيني الزبيدم، تاج العركس، ج-ُُ
 .ََُِالكطني لمثقافة كالفنكف كاالدب، الككيت، 

ب_الكتبالقانونية

الء عدناف الكقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنؼ االسرم، دراسة مقارنة، دار د. ا-ُ
 .َُِْالثقافة لمنشر كالتكزيع، مصر، 

 التعميـ ،دارُط االطفاؿ، تربية عمى كاثرىا البيئية المتغيرات السيد، جابر ابراىيـ. د-ِ
 .َُِّ االسكندرية، الجامعي،

د. ابراىيـ جابر السيد، التفكؾ االسرم االسباب كالمشكبلت كطرؽ حميا، دار التعميـ -ّ
 .َُِْالجامعي، االسكندرية، 

 .ُُٖٗ، دار الطميعة، لبناف، ُد. احساف محمد الحسف، العائمة كالقرابة كالزكاج، ط-ْ

 .ُٖٔٗمكتبة المعارؼ، الرباط، ، ِ، طِالجنائي الخاص، جاحمد الخمميشي، القانكف -ٓ

، دار الكتاب الجامعي، االمارات، ُاحمد الكبيسي، فمسفة نظاـ االسرة في االسبلـ، طد. -ٔ
ََِّ. 

د. احمد الكبيسي، الكجيز في شرح قانكف االحكاؿ الشخصية كتعديبلتو، الزكاج كالطبلؽ -ٕ
 .ََِٕالمكصؿ، ، مطابع التعميـ العالي في ُكاثارىا، ج

، دار النيضة ُد. احمد عبد الظاىر، القكانيف الجنائية الخاصة، النظرية العامة، ط-ٖ
 .ََُِالعربية، مصر، 

د. احمد عبد المجيد الدسكقي، الحماية المكضكعية كاإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في مرحمة -ٗ
 . ََِٕ، دار النيضة العربية، القاىرة، ُما قبؿ المحاكمة، ط
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عضك ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، الكتاب االكؿ، النظرية العامة احمد د. -َُ
 .ََِٕلمجريمة، دكف مطبعة كمكاف طبع، 

د. احمد عمي عبد الحميـ محمد، الحماية الجنائية لمطفؿ في الشريعة االسبلمية كالقانكف -ُُ
 .َُِّالمصرم، دار النيضة العربية، القاىرة، 

ي قانكف العقكبات الخاص، دار النيضة العربية، د. احمد فتحي سركر، الكسيط ف-ُِ
 .ُٕٗٗالقاىرة، 

، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، ُد. احمد فتحي سركر، شرح قانكف العقكبات، ج-ُّ
 .ُُٖٗالقاىرة، 

 قانكف في الدستكرية الشرعية، الدستكرم الجنائي القانكف، سركر فتحي احمد. د-ُْ
، القاىرة، الشركؽ دار، ُط، الجنائية االجراءات قانكف في الدستكرية الشرعية العقكبات
ََِِ. 

د. احمد محمد الباليساني، نظرة الى الرجؿ كالمرأة في االسبلـ، مطبعة العاني بغداد، -ُٓ
ُٖٗٓ. 

 .ُِٖٗاحمد محمكد خميؿ، جريمة الزنا، دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية، -ُٔ

 .ُٖٖٗمطبعة التعميـ العالي، جامعة بغداد، د. ادـ كىيب النداكم، المرافعات المدنية، -ُٕ

د. إسحاؽ ابراىيـ منصكر، نظريتا القانكف كالحؽ، ديكاف المطبكعات الجامعية، -ُٖ
 .ََِٓالجزائر، 

، دار جنائيان  د. اشرؼ رمضاف عبد الحميد، نحك بناء نظرية عامة لحماية االسرة-ُٗ
 .ََِٔالنيضة العربية، القاىرة، 

لعامة كالنظـ االجرائية لحماية االسرة في القانكف كالفقو، د. اشرؼ رمضاف، النظرية ا-َِ
 .ََِٖ، دار الكتاب الحديث، مصر، ُط
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شرؼ عبد القادر قنديؿ، جرائـ االمتناع بيف الفقو االسبلمي كالقانكف الكضعي، دار د. ا-ُِ
 .ََُِالجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، 

دراسة ميدانية في مدينة بغداد، د. افراح جاسـ محمد، العنؼ االسرم ضد الزكجة، -ِِ
 .َُِّ، مف اصدارات مشركع بغداد عاصمة الثقافة العربية، ُط

، دار المعارؼ، ْالسعيد مصطفى السعيد، االحكاـ العامة في قانكف العقكبات، ط-ِّ
 .ُّٕٗمصر، 

، القانكف الجنائي الخاص المعمؽ في الميمكدم العمراني عابد ك د. امحمد إقبمي-ِْ
 .ََِِبعة الرشاد سطات، الرباط، المغرب، ، مطُالشركح، ط

 .َُِٕ، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، عماف، ُامؿ المخزكمي، الخيانة الزكجية، طد. -ِٓ

، دار الثقافة لمنشر ُد. اميف حسيف يكنس، أثر الزنى في مسائؿ االحكاؿ الشخصية، ط-ِٔ
  .ََُِكلمتكزيع، االردف_عماف، 

 لمقانكف، مكتبة كريدية اخكاف، بيركت، دكف سنة نشر.د. انكر سمطاف، المدخؿ العاـ -ِٕ

، ُايياب عبد المطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف العقكبات، مجمد-ِٖ
 .ََُِ، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، مصر، ِط، ْمجمد

ة (، د. تافكة عباس البستاني، حماية المرأة في القانكف الجنائي العراقي )دراسة مقارن-ِٗ
 .ََِٓنازه، اربيؿ،مطبعة ، ُط

د. تكفيؽ حسف فرج، االصكؿ العامة لمقانكف، المدخؿ لمعمـك القانكنية كالنظرية العامة -َّ
 لبللتزاـ، مطبعة عيتاني الجديدة، بيركت، دكف سنة نشر.

، منشكرات زيف الحقكقية، ُشرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، طجاسـ خريبط خمؼ، -ُّ
 .َُِٕلبناف،  -بيركت
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د. جبار صابر طو، النظرية العامة لحقكؽ االنساف بيف الشريعة االسبلمية كالقانكف، -ِّ
 .ََِٗلبناف، -منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت

، مؤسسة الممؾ خالد ُد. جبريف عمي الجبريف، العنؼ االسرم خبلؿ مراحؿ الحياة، ط-ّّ
 .ََِٓالخيرية، الرياض، 

الخاص) الجزء االكؿ( جرائـ االعتداء عمى االشخاص، د. جبلؿ ثركت، نظرية القسـ -ّْ
 .ُٕٔٗدار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت_ لبناف، 

جميع، بيركت_ ، دار العمـ لمِجندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية، الجزء الخامس، ط-ّٓ
 .نشرلبناف، بدكف سنة 

م لمطباعة كالنشر ، دار اليادِحبيب ا طاىرم، مشاكؿ االسرة كطرؽ حميا، ط-ّٔ
 .ََِّكالتكزيع، بيركت، 

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ُد. حسف اكـر نشأت، عمـ االنثركبكلكجيا الجنائي، ط-ّٕ
 .ََِٖاالردف،  -عماف

د. حسف السيد حامد الخطاب، أثر القرابة عمى الجرائـ كالعقكبات في الفقو اإلسبلمي، -ّٖ
 .ََُِالقاىرة،، ايتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ِط

د. حسف صادؽ المرصفاكم، قانكف العقكبات الخاص، منشأة المعارؼ، االسكندرية، -ّٗ
ُٕٖٗ. 

د. حسيف عبد الصاحب الربيعي، جرائـ االعتداء عمى حؽ االنساف في التكامؿ -َْ
 .َُُِ، العاتؾ لصناعة الكتاب، القاىرة، ُالجسدم، دراسة مقارنة، ط

لعائمية كاثرىا في القانكف الجنائي المصرم كالفقو د. حممي عمي ابك الميؿ، الركابط ا-ُْ
 .َُِْاالسبلمي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

بعة المعارؼ، بغداد، بدكف د. حميد السعيدم، جرائـ االعتداء عمى االشخاص، مط-ِْ
 .سنة
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، دار الكتب العممية، ُد. حميد مسرار، نظرية الحؽ كتطبيقاتيا في احكاـ االسرة، ط-ّْ
 .َُِّ، بيركت

خالد مجيد عبد الحميد الجبكرم، النظرية العامة لمتجريـ الكقائي، المركز العربي د. -ْْ
 . َُِٖلمنشر كالتكزيع، القاىرة، 

رفيؽ محمد سبلـ، الجديد في جرائـ الماؿ العاـ، المركز المصرم لمبحكث كالمراجع، -ْٓ
 .َُُِالقاىرة، 

، منشأة المعارؼ، ُـ الخاص طد. رمسيس بيناـ، شرح قانكف العقكبات، جرائـ القس-ْٔ
 .ُٗٗٗ، االسكندرية

د. رمسيس بيناـ، نظرية التجريـ في القانكف الجنائي، معيار سمطة العقاب تشريعيان -ْٕ
 كتطبيقيان، منشأة المعارؼ، االسكندرية، دكف سنة نشر.

يدة لمنشر، اإلسكندرية، د. رمضاف ابك السعكد، النظرية العامة لمحؽ، دار الجامعة الجد-ْٖ
ََِٓ. 

رنده سعيد ابراىيـ التكريتي، الحماية القانكنية لمرابطة االسرية في ظؿ التغييرات -ْٗ
 .َُِِ، مركز الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع، مصر، ُالمجتمعية، ط

 .َُٖٗد. زيداف عبد الباقي، االسرة كالطفكلة، مكتبة النيضة، القاىرة، -َٓ

في قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ سالـ ركضاف المكسكم، تطبيقات القضاء العراقي -ُٓ
 .َُُِ، بغداد، ُٗٓٗلسنة  ُٖٖ

سامح السيد جاد، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، جرائـ االعتداء عمى د. -ِٓ
 .ََِٓاالشخاص كاالمكاؿ، دار االتحاد العربي، القاىرة، 

، مطبعة دار ُ، طُد. سامي النصراكم، المبادئ العامة في قانكف العقكبات، ج-ّٓ
 .ُٕٕٗـ، بغداد، السبل
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، دار ُد. سامي جميؿ فياض الكبيسي، رفع المسؤكلية الجنائية في اسباب اإلباحة، ط-ْٓ
 .ََِٓلبناف،  -الكتب العممية، بيركت

سجى اسماعيؿ محمد الياسرم، الحماية الدستكرية لؤلسرة كاثرىا في قانكف العقكبات، -ٓٓ
 .َُِِ، مكتبة القانكف المقارف، بغداد، ُدراسة مقارنة، ط

د. سحر عبد الستار اماـ يكسؼ، محكمة االسرة، دراسة مقارنة في القانكف المصرم -ٔٓ
 .ََِٓكالفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، 

د. سعيد عبد المطيؼ حسف، الحماية الجنائية لمعرض في الفقو االسبلمي كالقانكف -ٕٓ
 .ََِْالكضعي، دار النيضة العربية، القاىرة، 

، مركز ُقططي، الشركط العامة كالخاصة في التشريعات الجنائية، طد. سعيد عمي ال-ٖٓ
 .َُِٔالدراسات العربية لمنشر كالتكزيع، مصر، 

 .ُٕٖٗ، دار الكتب القانكنية، مصر، ٔد. سميماف مرقس، المدخؿ لمعمـك القانكنية، ط-ٗٓ

شرح القانكف  د. سمير صبحي ك ايياب عبدالمطمب، المكسكعة الجنائية الحديثة في-َٔ
 .ََُِ مصر، ، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية،ُ، طْمجمد الجنائي المغربي، 

 .ُُٗٗد. سناء الخكلي، االسرة كالحياة العائمية، دار المعارؼ الجامعية، االسكندرية، -ُٔ

د. شيباؿ دزيي، العنؼ ضد المرأة بيف النظرية كالتطبيؽ، دراسة تحميمية كقانكنية -ِٔ
 .ََُِدار الكتب القانكنية، مصر، كاجتماعية، 

شيبلف سبلـ محمد، المعالجة الجنائية لمعنؼ ضد المرأة في نطاؽ األسرة، دراسة -ّٔ
 .َُِٖ، المركز العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ُتحميمية مقارنة، ط

 .َُِْصبيحة السامرائي، رعاية المعكقيف كالتكامؿ االسرم، دار الكركاء، لندف، د. -ْٔ

بك طالب، مكسكعة الزكاج كالعبلقة الزكجية في اإلسبلـ كالشرائع االخرل د. صكفي ا-ٓٔ
 .َََِ، دار الفتح، مصر، ُ، طُالمقارنة، ج
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د. عابد بف محمد السفياني، حكـ الزنا في القانكف كعبلقتو بمبادئ حقكؽ االنساف في -ٔٔ
 .ُٖٗٗالغرب، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، الرياض، 

، القسـ الخاص، جرائـ ِالعقكبات العراقي الجديد، مجمد عباس الحسني، شرح قانكفد. -ٕٔ
 .َُٕٗاالعتداء عمى االشخاص كاالمكاؿ، مطبعة االرشاد، بغداد، 

د. عباس العبكدم، شريعة حمكرابي، دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة كالحديثة، -ٖٔ
 .ُٗٗٗانكف، ، الناشر كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، جامعة المكصؿ، كمية القُط

، رض، دار الكتب القانكنيةد. عبد الحكـ فكده، الجرائـ الماسة باآلداب العامة كالع-ٗٔ
 .ُْٗٗ، القاىرة

د. عبد الحكيـ احمد محمد عثماف، عقكبة غير المسمميف عمى جرائـ العرض ) الزنا -َٕ
، العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيع، ُكالقذؼ( في الفقو االسبلمي دراسة مقارنة، ط

 .ََِٖسكندرية، اال

د. عبد الحميد الشكاربي ك عاطؼ الشكاربي ك عمرك الشكاربي، الجرائـ المنافية لآلداب -ُٕ
التشريع(، دكف مكاف  -القضاء -العامة في القكانيف الخاصة كقانكف العقكبات ) الفقو

 .ََِٗكدار الطبع، 

 .ُُٗٗىرة، القادار الكتاب العربي، د. عبد الحي حجازم، مذكرات في نظرية الحؽ، -ِٕ

 -قية، بيركتد. عبد الرحمف محمد العيسكم، دكافع الجريمة، منشكرات الحمبي الحقك -ّٕ
 .ََِْلبناف، 

د. عبد الرحيـ صدقي، جرائـ األسرة في الشريعة االسبلمية كالقانكف المصرم كالفرنسي -ْٕ
صر، الزنا( مكقؼ التشريع كالفقو كالقضاء المعا -السرقة العائمية -) القتؿ بيف االزكاج

 .ُٖٔٗمكتبة نيضة الشرؽ، القاىرة، 

د. عبد الرحيـ صدقي، األسرة كالجريمة في القانكف الجنائي، دار المعارؼ، اإلسكندرية، -ٕٓ
 دكف سنة نشر.
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عبد الصبكر عبد القكم مصرم، الجرائـ الكاقعة عمى العرض كاألخبلؽ ) دراسة -ٕٔ
 .َُِٔ، مكتبة القانكف كاالقتصاد، السعكدية، ُمقارنة(، ط

د. عبد الصمد محمد يكسؼ، جريمة الزنا  كعقكبتيا في فقو التشريع الجنائي االسبلمي، -ٕٕ
 .َُِٕ، ، مكتبة الكفاء القانكنية، االسكندريةُكقانكف العقكبات، ط

عبد العزيز سعد، الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ االسرة، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، -ٖٕ
 .َُِّالجزائر، 

، منشكرات ُف الحكشاف، القرابة كأثرىا عمى الجريمة كالعقكبة، طعبد العزيز سميما-ٕٗ
 .ََِٔالحمبي الحقكقية، بيركت، 

 E-kutub، ُد. عبد العزيز غكردك، الحكامة الجيدة في النظاـ الدستكرم المغربي، ط-َٖ
Ltd  ،َُِٓشركة بريطانية في انجمترا، لندف. 

زاءات الجنائية، دار النيضة د. عبد العظيـ مرسي كزير، دكر القضاء في تنفيذ الج-ُٖ
 .ُٖٗٗالعربية، القاىرة، 

دار  ِج ،ُعبد القادر عكدة، التشريع الجنائي االسبلمي، مقارف بالقانكف الكضعي، ج-ِٖ
 .ُْٓٗالكاتب العربي، بيركت،

، شركة الطبع كالنشر االىمية، بغداد، ّد. عبد المجيد الحكيـ، مصادر االلتزاـ، ط-ّٖ
ُٗٔٗ. 

، مطبعة ُمطمكب، الكجيز في احكاـ االسرة االسبلمية، ط د. عبد المجيد محمكد-ْٖ
 .ََِْمؤسسة المختار، القاىرة، 

د. عبد المنعـ البدراكم، المدخؿ لمعمكـ القانكنية النظرية العامة لمقانكف كالنظرية العامة -ٖٓ
 .ُِٔٗب العربي، مصر، المحؽ، دار الكت

 .ُْٕٗ كىبة، القاىرة، مكتبة عبد ا المنعـ الشرقاكم، نظرية المصمحة،د. عبد -ٖٔ
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، دار النيضة العربية، ٕعبد المييمف بكر، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، طد. -ٕٖ
 .ُٕٕٗالقاىرة، 

د. عبد الكاحد العممي، شرح القانكف الجنائي المغربي ) القسـ الخاص(، مطبعة النجاح -ٖٖ
 .َُِّالجديدة، الرباط، 

كتاب األكؿ، المبادئ العامة في قانكف د. عدناف الخطيب، مكجز القانكف الجزائي ال-ٖٗ
 .ُّٔٗ سكريا، العقكبات ، مطبعة جامعة دمشؽ،

د. عدم جابر ىادم ك عمي حمزة جبر، االحكاـ المكضكعية كاالجرائية الناشئة عف -َٗ
 .َِِِ، مكتبة القانكف المقارف، بغداد، ُالزنا، ط

فساد االخبلؽ، دار محمكد -ُٗ  .ُٔٗٗلمنشر، القاىرة، عزت عبد القادر، جرائـ العرض كا 

عزمي عبد الفتاح، قكاعد التنفيذ الجبرم في قانكف المرافعات، دار الفكر العربي، د. -ِٗ
ُٖٗٗ_َُٗٗ. 

د. عبلء الديف زكي مرسي، نظـ القسـ الخاص في قانكف العقكبات جرائـ االعتداء عمى -ّٗ
 .َُِّىرة، ، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، القاُالعرض ) الكتاب الثاني(، ط

، ُعمي احمد عبد الزعبي، حؽ الخصكصية في القانكف الجنائي )دراسة مقارنة(، ط-ْٗ
 ََِٔلبناف، -المؤسسة الحديثة لمكتاب، بيركت

د. عمي حسيف الخمؼ ك د. سمطاف عبد القادر الشاكم، المبادئ العامة في قانكف -ٓٗ
 .ََِٗالعقكبات، العاتؾ لصناعة الكتب، القاىرة،

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ُك حجيمو، الحماية الجزائية لمعرض، طد. عمي رشيد اب-ٔٗ
 .َُُِاالردف،  -عماف

د. عمي عبد القادر القيكجي، قانكف العقكبات القسـ الخاص، جرائـ االعتداء عمى -ٕٗ
 .ََُِلبناف، -، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركتُاالنساف كالماؿ، ط
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بكعات الجامعية، الجزائر، لبللتزاـ، ديكاف المط عمي عمي سميماف، النظرية العامةد. -ٖٗ
ََِٓ . 

، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ّد. عمي محمد جعفر، االحداث المنحرفكف، ط-ٗٗ
 .ُٔٗٗلبناف،  -كالتكزيع، بيركت

عمار تركي السعدكف، الحماية الجنائية لمحرية الشخصية في مكاجية السمطة د. -ََُ
 .َُِِ لبناف-بيركت لحقكقية،، منشكرات الحمبي اُالعامة، ط

عمر الفاركؽ الحسني، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص )جرائـ االعتداء عمى د. -َُُ
 .ََُِ_ََِٗاالشخاص كاالمكاؿ(، مركز التعميـ المفتكح، 

د. عمر محمد التكمي، أسس التربية االسبلمية، المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع، -َُِ
 .ُٕٗٗطرابمس، 

 .ُٗٗٗالفقي، الطاعة كالنشكز، المكتب الفني، القاىرة، عمرك عيسى -َُّ

عكض محمد عكض، قانكف العقكبات، القسـ الخاص، دكف دار كمكاف نشر، -َُْ
ُٖٗٓ. 

 .ََِٔ، دار غريب، القاىرة، ّغالي ادكارد الدىبي، الجرائـ الجنسية، ط-َُٓ

 .ََِٗ، دار قرطبة، الجزائر، ُغنية قرم، شرح القانكف الجنائي، ط-َُٔ

، دار ُشرح قانكف االسرة المعدؿ، دراسة مقارنة بيف الشرع كالقانكف، ط ،قرم غنية-َُٕ
 .َُُِالطميطة، الجزائر، 

فارس محمد عمراف، الزكاج العرفي كصكر اخرل لمزكاج غير الرسمي، المكتب د. -َُٖ
 . ََِٓالجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

العراقية، طبع فاركؽ عبد ا كريـ، الكسيط في شرح قانكف االحكاؿ الشخصية د. -َُٗ
 .ََِْ، ، العراؽبجامعة السميمانية



 141المصادر                                                                      
 

  

فتكح عبد ا الشاذلي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، الكتاب الثاني المسؤكلية د. -َُُ
 .ََِْكالجزاء، دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية، مصر، 

، ُ(، طد. فتكح عبد ا الشاذلي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ) القسـ الثاني-ُُُ
 .ََُِمنشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 

فخرم عبد الرزاؽ صمبي الحديثي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، العاتؾ د. -ُُِ
 .َُِٖ بالقاىرة، القاىرة،

فخرم عبد الرزاؽ صمبي الحديثي، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، المكتبة د. -ُُّ
 .ُٔٗٗبغداد،  ،القانكنية

الستار، المساىمة االصمية في الجريمة، دراسة مقارنة، دار النيضة د. فكزية عبد -ُُْ
 .ُٕٔٗالعربية، القاىرة، 

شرح قانكف العقكبات، الجرائـ الكاقعة عمى االخبلؽ كاآلداب العامة د. كامؿ السعيد، -ُُٓ
 .ُْٗٗاالردف،  -كاألسرة، مكتبة دار الثقافة، عماف

ماعيؿ، شرح قانكف مناىضة العنؼ د. كاكاف اسماعيؿ ابراىيـ ك د. مسعكد حميد اس-ُُٔ
 .َُِٖ، منشكرات زيف الحقكقية، لبناف، ُاالسرم، دراسة قانكنية تحميمية، ط

د. كماؿ ابراىيـ مرسى، مسؤكلية االسرة في االسبلـ كعمـ النفس، الكتاب الثاني، -ُُٕ
 .ََِْ، دار القمـ، الككيت، ُالزكاج كبناء االسرة، ط

، دار النشر لمجامعات، القاىرة، ُلتكافؽ االسرم، طد. كماؿ ابراىيـ مرسي، االسرة كا-ُُٖ
ََِٖ. 

، المكتب االسبلمي، بيركت، ُلطفي محمد الصباغ، نظرات في األسرة المسممة، ط-ُُٗ
ُٖٗٓ. 

، المطبعة ُد. لطيفة الداكدم، الكجيز في القانكف الجنائي المغربي) القسـ العاـ(، ط-َُِ
 .ََِٕكالكراقة الكطنية زنقة ابك عبيدة، مراكش،
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. ليف صبلح مطر، مكسكعة قانكف العقكبات العاـ كالخاص، شرح القانكف الفرنسي د-ُُِ
-، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركتٕمجمد و غارك،المعاصر كتنقيحو لمعبلمة رني

 .ََِّلبناف، 

، المكتبة ِشرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، طد. ماىر عبد شكيش الدره، -ُِِ
 نشر.القانكنية، بغداد، دكف سنة 

د. مجدم محمد جمعة، العنؼ ضد المرأة بيف التجريـ كآليات المكاجية، دراسة -ُِّ
 .َُِٓتطبيقية عمى االغتصاب كالتحرش الجنسي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

د. مجدم محمكد محب حافظ، مكسكعة الجرائـ المخمة باآلداب العامة كجرائـ -ُِْ
 . ََِٕ، دار العدالة، القاىرة، ّ، جِالعرض، ط

د. محركس نصار الييتي، النتيجة الجرمية في قانكف العقكبات، منشكرات زيف -ُِٓ
 .َُُِالحقكقية، بيركت، 

، منشكرات زيف ُالييتي، النظرية العامة لمجرائـ االجتماعية، ط نصار محركس د.-ُِٔ
 .َُُِالحقكقية، بيركت، 

عة عمى محمد الفاضؿ، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص) الجرائـ الكاقد. -ُِٕ
 .َُٔٗاالشخاص(، مطبعة جامعة دمشؽ، دمشؽ،

 ُٖٖمحمد حسف كشككؿ ك عباس األسعدم، شرح قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ -ُِٖ
تطبيقات قضائية، دكف مطبعة كمكاف  -كتعديبلتو، دراسة قانكنية فقيية ُٗٓٗلسنة 

 كسنة الطبع.

كطبيعة كخصائص د. محمد حسيف منصكر، نظرية القانكف، مفيكـ كفمسفة كجكىر -ُِٗ
 .ََِْالقاعدة القانكنية، مصادر القانكف كتطبيقو، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

، ِد. محمد زكي ابك عامر ك د. سميماف عبد المنعـ، قانكف العقكبات الخاص، ط-َُّ
 .ُٗٗٗالمؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، 
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رائية لممكظؼ العاـ في التشريع المصرم، د. محمد زكي ابك عامر، الحماية اإلج-ُُّ
 .ُٖٓٗالدار الفنية لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، 

، دار الجامعة الجديدة، ٓد. محمد زكي ابك عامر، قانكف العقكبات، القسـ الخاص، ط-ُِّ
 . ََِٓاالسكندرية، 

 .ُٕٓٗد. محمد سامي مذككر، نظرية الحؽ، دار الفكر العربي، القاىرة، -ُّّ

جرائـ التحرش الجنسي، دار العمكـ لمنشر كالتكزيع، الديف عبد الرزاؽ،  د. محمد سيؼ-ُّْ
 .َُِٓمصر،  -القاىرة

، دار الثقافة ُحمد صبحي نجـ، المدخؿ الى عمـ االجراـ كعمـ العقاب، طد. م-ُّٓ
 .ُٖٗٗاالردف، -كالنشر، عماف

ة ، الدار العممية الثقافيُمحمد صبحي نجـ، الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص، طد. -ُّٔ
   .ََِِكدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

محمد عباس، دراسات معمقة في القانكف الجنائي، دار الجامعة الجديدة االسكندرية، -ُّٕ
َُِّ. 

د. محمد عبد الحميد مكي، جريمة ىجر العائمة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، -ُّٖ
 .َََِالقاىرة، 

نشئة االجتماعية في المجتمع العربي د. محمد عبد محسف التكيجي، األسرة كالت-ُّٗ
 .َََِالسعكدم، مكتبة العبيكاف، السعكدية، 

، دار محمكد ّمحمد عزمي البكرم، مكسكعة الفقو كالقضاء، االحكاؿ الشخصية، ج-َُْ
 لمنشر كالتكزيع، القاىرة، دكف سنة نشر.

 .َُٓٗد. محمد عمي عرفة، مبادئ العمـك القانكنية، مطبعة السعادة، مصر، -ُُْ
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، مطبعة دار نشر ُالقسـ العاـ، ط -محمد محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكباتد. -ُِْ
 .ُْٕٗالثقافة، االسكندرية، 

. محمد ىشاـ ابك الفتكح، شرح القسـ العاـ مف قانكف العقكبات، دار النيضة العربية، د-ُّْ
َُٗٗ.  

لفكر ، دار اِد. محمكد ابراىيـ اسماعيؿ، شرح االحكاـ العامة في قانكف العقكبات، ط-ُْْ
 .ُٗٓٗالعربي، القاىرة، 

، دار ُالحماية الجنائية لمعبلقة الزكجية ) دراسة مقارنة(، طد. محمكد احمد طو، -ُْٓ
 .َُِٓالفكر كالقانكف، المنصكرة، 

د. محمكد صالح العادلي، الحماية الجنائية اللتزاـ المحامي بالمحافظة عمى اسرار -ُْٔ
 .ََِّاىرة، مككميو، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الق

، مطبعة ٖد. محمكد محمكد مصطفى ، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، ط-ُْٕ
 .ُْٖٗجامعة القاىرة، القاىرة، 

، مطابع دار ٓد. محمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، ط-ُْٖ
 .ُُٔٗ-َُٔٗالكتاب العربي بمصر، القاىرة، 

، دكف مطبعة كمكاف طبع، مصطفى، شرح قانكف العقكبات المصرمد. محمكد -ُْٗ
ُّٖٗ. 

القسـ الخاص، منشكرات الحمبي  -د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات-َُٓ
 الحقكقية، بيركت، دكف سنة نشر.

محمكد نجيب حسني، عبلقة السببية في قانكف العقكبات، دار النيضة العربية د. -ُُٓ
 .ُْٖٗلمطباعة كالنشر، القاىرة، 

راىيـ، قانكف العقكبات القسـ العاـ النظرية العامة د. مدحت محمد عبد العزيز اب-ُِٓ
 .ََِٕ، دار النيضة العربية، القاىرة، ُلمعقكبة كالتدابير االحترازية، دراسة مقارنة، ط
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، المركز القكمي ُمريفاف مصطفى رشيد، جريمة العنؼ المعنكم ضد المرأة، ط-ُّٓ
 .َُِٔلئلصدارات القانكنية، القاىرة، 

، دار النيضة لمنشر ُسات في االجتماع العائمي، طمصطفى الخشاب، دراد. -ُْٓ
 .ُٖٓٗكالتكزيع ، بيركت، 

، ُد. مصطفى الرافعي، نظاـ األسرة عند المسمميف كالمسيحييف فقيان كقضاءان، ط-ُٓٓ
 .َُٗٗالشركة العالمية لمكتاب، بيركت، 

، دار ُمصطفى فاضؿ كريـ الخفاجي، فمسفة القانكف في الفكر االكربي الحديث، ط-ُٔٓ
 .َُِٔنيبكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، العراؽ، 

، التعميؽ عمى قانكف ِمجمد، المكسكعة القضائية الحديثة،  مصطفى مجدم ىرجة،-ُٕٓ
 .ُٖٗٗ، دار محمكد لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ِالعقكبات، ط

د. مناؿ محمد عباس، العنؼ االسرم رؤية سكسيكلكجية، دار المعرفة الجامعية، -ُٖٓ
 .َُِٔمصر، 

د. ناىد العجكز، الحماية الجنائية لمحقكؽ العمالية في قانكف العمؿ في مصر كالدكؿ -ُٗٓ
 . ُٔٗٗالعربية، منشأة المعارؼ، االسكندرية، 

 .ََِٗد. نبيؿ صقر، الكسيط في جرائـ االشخاص، دار اليدل، الجزائر، -َُٔ

كاألسرة د. نيى عدناف القاطرجي، الغزك الناعـ، دراسات حكؿ أثر العكلمة عمى المرأة -ُُٔ
 .َُِٖ، نشر بكاسطة شركة بريطانية مسجمة، لندف، ُكالمجتمع، ط

 .ََِٓ، نكر الديف العمراني، شرح القانكف الجنائي الخاص، دار االماف، الرباط-ُِٔ

القسـ الخاص، العاتؾ لصناعة الكتب،  -د. كاثبة داككد السعدم، قانكف العقكبات-ُّٔ
 .، بدكف سنة نشرالقاىرة
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ي، التبني في االسبلـ كاثره عمى العبلقات الخاصة الدكلية، يحيى احمد زكريا الشام-ُْٔ
 .ََِٗدار الجامعة الجديد، االسكندرية، 

:_الرسائلواالطاريحالجامعيةنيا ثا

أ_الرسائلالجامعية

كمية ، لقانكف، رسالة ماجستيراثير سعد حامد، جريمة الخيانة الزكجية بيف الشريعة كا -ُ
 .ََِْالحقكؽ، جامعة النيريف، 

دراسة مقارنة، طبلؿ عبد حسيف البدراني، المصمحة المعتبرة في الجرائـ االخبلقية،  -ِ
 .ُٖٗٗكمية القانكف جامعة المكصؿ، ، رسالة ماجستير

المعالجة التشريعية لجرائـ العنؼ االسرم )دراسة تحميمية كشاك معركؼ سيده البرزنجي،  -ّ
 .َُِْالسياسية، جامعة كرككؾ، مقارنة(، رسالة ماجستير، كمية القانكف كالعمـك 

محمد ابف مرزكؽ العصيمي، مكافحة الزنا بالمحاـر )دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية(،  -ْ
 .ََُِجامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية، الرياض، رسالة ماجستير، 

معف محمد ابك سمماف، اثر استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في العبلقات االسرية  -ٓ
كمية التربية، جامعة اليرمكؾ، ، ليرمكؾ، رسالة ماجستيركاالجتماعي لدل طمبة جامعة ا

 .َُِٕاالردف، 

ب_االطاريحالجامعية

 كراه،لعقابي، اطركحة دكتباسـ عبد الزماف مجيد الربيعي، نظرية البنياف القانكني لمنص ا -ُ
 .ََِٕية القانكف، جامعة بغداد، كم

قارنة(، قكاعد االخبلؽ في القانكف الجنائي ) دراسة محسف فالح حسف الياشمي، دكر  -ِ
 .ََِِجامعة كرببلء، -كمية القانكف ،اطركحة دكتكراه

لجنائي، اطركحة محمد عبد الرؤؼ محمكد، أثر الركابط األسرية عمى تطبيؽ القانكف ا -ّ
 .ََُِكمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  ،دكتكراه
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كمية  ،لتجريـ، اطركحة دكتكراهالمعتبرة في امحمد مرداف عمي محمد البياتي، المصمحة  -ْ
 .ََِِالقانكف، جامعة المكصؿ، 

محمكد طو جبلؿ، اصكؿ التجريـ كالعقاب في السياسية الجنائية المعاصرة، اطركحة  -ٓ
 .ََِْدكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 

ية معالي حميد سعكد الشمرم، ظاىرة تشظي النصكص العقابية في السياسة الجنائ -ٔ
 . َُِٗية الحقكؽ، جامعة النيريف، كم ،معاصرة، اطركحة دكتكراهال

 

والمواقعااللكترونيةالبحوثا :_لثثا

مقاؿ  ،(المحاـر زنا) متغير عالـ في الجنائية التشريعات صناعة، الظاىر عبد احمد. د-ُ
 http://20%D9%85.Kenanaonline.com .منشكر عمى الرابط:

الغريرم، االكصاؼ الخاصة بالجرائـ مبكرة اإلتماـ، مجمة جامعة د. ادـ سمياف ذياب -ِ
 .َُِٕ، ِعددال ،ُج ،ِ، مجمدِسنة العراؽ، تكريت لمحقكؽ،

امنة سميع، الخيانة الزكجية دراسة الجريمة في ضكء القانكف كالقضاء المغربييف، مجمة -ّ
 .َُِِ_ََِِ، ٕلعددا المغرب، العمـك الجنائية،

محاربة العنؼ ضد النساء بالمغرب إصبلح الممكف اك ما ينبغي نس سعدكف، قانكف ا د.-ْ
عدد خاص،  المغرب، الرباط، اف يككف، مجمة المنارة لمدراسات القانكنية كاإلدارية،

َُِٗ. 

د. انس سعدكف، قانكف محاربة العنؼ ضد النساء في المغربي ضكء العمؿ القضائي، -ٓ
، ُمجمد/ العدد المغرب، كنية كاالدارية،كالدراسات القانمجمة قراءات عممية في االبحاث 

ََِِ. 

 القاىرة، د. حسف صادؽ المرصفاكم، جريمة ىجر العائمة، مجمة ادارة قضايا حككمية،-ٔ
 .ُْٔٗالسنة الثامنة، يناير، 
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حسنيف ابراىيـ صالح، فكرة المصمحة في قانكف العقكبات، المجمة الجنائية القكمية، د. -ٕ
 .ُْٕٗ، ِالعدد، ُٕمجمدالقاىرة، 

د. حسكف عبيد ىجيج، جريمة االمتناع عف اداء النفقة الزكجية، مجمة كمية التربية، -ٖ
 .ََِٖ، ُعدد المجمد/جامعة بابؿ، 

سمير الجنزكرم، الجرائـ الماسة بالعائمة كاالخبلؽ الجنسية، المؤتمر الدكلي التاسع -ٗ
، ُعددال قاىرة،ال ،القكمية ، المجمة الجنائيةُٓٔٗ-ُْٔٗلمقانكف الجنائي ببلىام، 

ُٗٔٓ. 

د. طبلؿ عبد حسيف البدراني، اثر العبلقة الزكجية في قانكف العقكبات العراقي، مجمة -َُ
 .َُِٖ، ُمية القانكف، جامعة بغداد، العددالعمـك القانكنية، ك

د. عادؿ عازر، مفيكـ المصمحة القانكنية، المجمة الجنائية القكمية، المركز القكمي -ُُ
 .ُِٕٗ، ّعددال، كالجنائية في القاىرةلمبحكث االجتماعية 

عبك، الحماية الجنائية لمككنات األسرة، االىماؿ نمكذجان، مجمة العمـك  د. عبد الصمد-ُِ
 .َُِْ، ُعددال المغرب،  الجنائية،

د.  عبد المجيد الكتاني، جرائـ االمتناع المتعمقة بالحضانة كالنفقة كما في معناىما -ُّ
كالمصرم كتطبيقاتيما القضائية(، مجمة الفقو كالقانكف  )دراسة في التشريعيف المغربي

 . ََِِ، ٓٗعددال، ، المغربالدكلية

، دراسة تحميمية، ََِّعمي حمزة جبر، تطكر التشريعات الجزائية في العراؽ بعد عاـ -ُْ
، ُٔمجمة ابحاث نيساف، مجمة عممية صادرة عف كمية التربية، جامعة ميساف، مجمد

 .ََِِ، ُّعددال

م حنكف خمؼ ك د. حسف حماد حميد ك جاسـ خريبط خمؼ، الزنا بالمحاـر في د. غاز -ُٓ
، ِعددال، ُٗالشريعة االسبلمية كالقانكف العراقي، مجمة القانكف، جامعة النيريف، مجمد

َُِٕ. 
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د. غالب عمي الداكدم، االثار القانكنية لمتبني كالضـ في قكانيف االحداث كاالحكاؿ -ُٔ
، السنة العاشرة، ُٓعددال، ، العراؽ، مجمة القانكف المقارفالشخصية كالجنسية العراقية

ُّٖٗ. 

قحطاف ىادم عبد، درجة القرابة كاثرىا في الميراث )دراسة مقارنة(، مجمة جامعة -ُٕ
 .َُِٔ، ِمجمدالعراؽ، تكريت لمحقكؽ، 

د. محمد إسماعيؿ إبراىيـ ،القرابة كأثرىا في إباحة الفعؿ المجـر أك تجريـ الفعؿ -ُٖ
 . ََُِ، ِ، مجمدُعددالمجمة المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية،  ،المباح

د. محمد رشيد حسف، تجميات في السياسية الجنائية لمقكانيف ذات الصمة باألسرة، مجمة -ُٗ
 .َُِٖاب ،ُِالسادسة، العدد، دراسات قانكنية، جامعة السميمانية ، السنة

ية، الجريمة، مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادد. محمد عمر مصطفى، النتيجة كعناصر -َِ
 .ُٓٔٗ، ِعددال ،، القاىرةجامعة عيف شمس -كمية الحقكؽ

 لمدراسات الباحث مجمة، المغربي القانكف في االسرة اىماؿ جنحة، الزغيغي مريـ-ُِ
 .َُِِ،  ِٗ العدد، المغرب، كالقضائية القانكنية كاألبحاث

األرحاـ في القكانيف المغاربية، مجمة االجتياد منصكرم المبركؾ، الفاحشة بيف ذكم -ِِ
 .َُِِ، ِلمدراسات القانكنية كاالقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد

د. مكسى مسعكد ارحكمة، جريمة االمتناع عف اداء النفقة الزكجية في القانكف الميبي -ِّ
 .َََِ، ِعددال، ِْكالقانكف المقارف، مجمة الحقكؽ، الككيت، مجمد

رابعا :_التشريعات

أ_الدساتير

 .النافذ ُْٗٗدستكر جميكرية المانيا االتحادية  -ُ

 . النافذ ََِٓدستكر جميكرية العراؽ  -ِ
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 .النافذ َُُِ  المغرب دستكر -ّ

 .النافذ َُِْدستكر جميكرية مصر العربية  -ْ

ب_القوانين

 .النافذ ُُٕٖ القانكف الجنائي االلماني لسنة -ُ

 .النافذ ُٖٔٗ لسنة االلماني المدني القانكف-ِ

 .لنافذا ُّٕٗ( لسنة ٖٓقانكف العقكبات المصرم رقـ)-ّ

 .النافذ  ُْٖٗ ( لسنة ُُّالقانكف المدني المصرم رقـ)-ْ

 .لنافذا ُُٓٗ( لسنة َْالقانكف المدني العراقي رقـ )-ٓ

 .النافذ ُٖٓٗ قانكف المساكاة في الحقكؽ االلماني لعاـ -ٔ

 .النافذ ُٗٓٗلسنة  )ُٖٖ(قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي رقـ -ٕ

 .نافذال ُِٔٗ( لسنة ُّْ.ٗٓ.ُالقانكف الجنائي المغربي رقـ )-ٖ

 .نافذال ُٗٔٗ( لسنة ُُُراقي رقـ )قانكف العقكبات الع-ٗ

 .نافذال ُٗٔٗلسنة  (ّٖ)قانكف المرافعات المدنية العراقي رقـ -َُ

 .النافذ ُُٕٗلسنة  (ِّ)قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ -ُُ

 .النافذ ُْٕٗ( لسنة ْْٕ.ْٕ.ُقانكف المسطرة المدنية المغربي رقـ ) -ُِ

 .النافذ َُٖٗ( لسنة ُِٔقانكف الرعاية االجتماعية العراقي رقـ )-ُّ

 .النافذَُٖٗ( لسنة ْٓقانكف التنفيذ العراقي رقـ )-ُْ

 .النافذ َُٖٗلسنة  (ٖٕ)يف العراقي رقـ قانكف رعاية القاصر -ُٓ

 .النافذ ُّٖٗ( لسنة ٕٔقانكف رعاية االحداث العراقي رقـ )-ُٔ
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 )بتعديؿ بعض احكاـ قكانيف االحكاؿ الشخصية( ُٖٓٗلسنة  )ََُ(قانكف رقـ -ُٕ
 .النافذ المصرم

 .النافذ ُٖٔٗ( لسنة ُّقانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم رقـ )-ُٖ

 النافذة. ََِْالصادرة  )َّ.َٕ(مدكنة االسرة المغربية رقـ -ُٗ

 . النافذ المصرم بأنشاء محاكـ االسرة ََِْ( لسنة َُقانكف رقـ)-َِ

 .النافذ المصرم بأنشاء صندكؽ نظاـ تأميف االسرة ََِْ( لسنة ُُقانكف رقـ )-ُِ

لسنة  ُُُ )) تعديؿ الغرامات الكاردة بقانكف العقكبات رقـ ََِٖ( لسنة ٔقانكف رقـ )-ِِ
 .النافذ العراقي ََُِالمعدؿ كالقكانيف الخاصة االخرل(( لسنة  ُٗٔٗ

 .النافذ َُُِ( لسنة ٖقانكف مناىضة العنؼ األسرم في اقميـ كردستاف رقـ )-ِّ

 .النافذ َُِٔ( لسنة ّقانكف البطاقة الكطنية المكحدة العراقي رقـ )-ِْ

 النافذ. َُِٖلسنة  (ُّ.َُّقانكف محاربة العنؼ ضد النساء المغربي رقـ )-ِٓ

المنحلجػ_قراراتمجمسقيادةالثورة

 .النافذ ُٖٕٗ( لسنة ْٖٖالقرار رقـ ) -ُ

 .النافذ ََُِ( لسنة ِّْالقرار رقـ ) -ِ

خامسا :_القراراتواالحكامالقضائية

أ_قراراتالقضاءااللماني
1- BGH FamRZ 2008, 1414, BGH FamRZ 2012,779. 

2- Amtsgericht Oranienburg am 08. Mai 2013 (AZ: 36 F 115/12). 

3- BVerfg, Beschluss vom 26, februar 2008, 2 Bvr 392/07. 

4- OLG Celle, Beschl. v. 19.04.2011, 32 Sa 37/11. 

5- Brandenburgisches Oberlandesgericht Urteil vom 24. Oktober 2012– 

(1) 53 Ss 163/12  (79/12). 
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6- OLG Düsseldorf, StV 1996, Ws 555/95. 

7- BVerfG, Beschluss vom 28. September 2010 – 2 BvR 1081/10.  



ب_قراراتالقضاءالمصري

(. ُٔ/َّ/ََِٗجمسة  -قضائية في دائرة األحكاؿ الشخصية  ّٕلسنة  ّّٗرقـ قرار -ُ
 قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=ُُُِّْٖٗٗ&&ja=ُْْٕٖٓ

. قرار منشكر ُْ/ُِ/ََِْجمسة  -قضائية الدكائر المدنية  ّٕلسنة  َُِّقرار رقـ -ِ
 عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 ?id=https://www.cc.gov.eg/judgment_singleََُُُُِّٓ&&ja=َّٕٗٗ  

منشكر عمى المكقع  ُُٖٗ/ُُ/ُُقضائية الصادر في  ُٓلسنة  َٕٓقرار رقـ -ّ
 الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111124409&&ja=27920 

. قرار ُّْٗ/ُِ/ُّالصادر في  -قضائية، الدكائر الجنائية ُْلسنة  ُُٗقرار رقـ -ْ
 منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111310876&&ja=123469  

قرار منشكر عمى  ََُِ/َُ/ِْقضائية الصادر في  ّٔلسنة  ُِِّٗرقـ قرار -ٓ
 المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111143608&&ja=42702  

. قرار منشكر ُٖٖٗ/َُ/ُٔجمسة  -قضائية الدكائر الجنائية ٖٓلسنة  َّْٓقرار رقـ -ٔ
 ابط: في المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الر 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/09/rk20100928_2bvr108110.html
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111289943&&ja=157844
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111130025&&ja=39790
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111124409&&ja=27920
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111310876&&ja=123469
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111143608&&ja=42702
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ٕ-https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111127210&&ja=1486
51  

. قرار ُّٕٗ/ُِ/ّقضائية/ الدكائر الجنائية الصادر في  ّْلسنة  ِٕٕقرار رقـ -ٖ
 المصرية عمى الرابط:منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111155656&&ja=5113
2  

قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض  ُّٖٗقضائية  ٖلسنة  ٗٓٗقرار رقـ -ٗ
 المصرية عمى الرابط:

 tps://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111157653&&ja=55181ht  

قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة  ُّْٗقضائية  ُِلسنة  ِِٖٔقرار رقـ -َُ
 النقض المصرية عمى الرابط

:judgment_single?id=111241622&&ja=69184https://www.cc.gov.eg/    

. ََِٖ/ُُ/ِٕقضائية/ الدكائر الجنائية الصادر في  ّٕلسنة  ُٖٓٓٓقرار رقـ -ُُ
قرار منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط: 

//www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111253704&&ja=8713https:
9  

. قرار ََُِ/ِ/ُٕقضائية/ الدكائر الجنائية الصادر في  ٕٕلسنة  ُْٖٕٔقرار رقـ -ُِ
 منشكر عمى المكقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111235492&&ja=69109  

جمسة  -قضائية/ الدكائر الجنائية  ُٗلسنة  َُِٔقرار محكمة النقض المصرية رقـ -ُّ
 المنشكر عمى المكقع الرسمي ُّ/ُِ/ُْٗٗ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111127210&&ja=148651
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111127210&&ja=148651
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111157653&&ja=55181
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111241622&&ja=69184
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111253704&&ja=87139
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111253704&&ja=87139
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111235492&&ja=69109
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 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=ُُُُُّّٗٔ&&ja=ُُُٖٕٔ  

قرار منشكر عمى المكقع  ُٓٗٗ/ِ/ُّقضائية الصادر في  ِٔلسنة  ّٖٔٓقرار رقـ -ُْ
 الرسمي لمحكمة النقض المصرية عمى الرابط:

 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111154574&&ja=50339  

جػ_قراراتالقضاءالمغربي

قرار منشكر في  .ُْٖٗاكتكبر  ِالمؤرخ  ُْٕٕقرار المجمس االعمى المغربي عدد  -ُ
 .ُٖٔٗ، المغرب، ُّٔ-ُّٓ، عددِْمجمة القضاء كالقانكف، مج

د_قراراتالقضاءالعراقي

قرار غير ) َُِِ/ٕ/ُِالصادر في  َُِِ/ج/َُٓٗقرار محكمة جنح الديكانية العدد -ُ
 منشكر(.

 كالمكاد الشخصية االحكاؿ ىيئة/ ِّْٔ بالعدد المرقـ االتحادية التمييز محكمة قرار-ِ
 (. منشكر غير قرار) َُِِ/ْ/ِٖ في الصادر الشخصية

 بالعدد االصمية االستئنافية الييئة/ االتحادية القادسية استئناؼ محكمة قرار-ّ
 (.منشكر غير قرار) َُِٗ/ْ/ُٗ في الصادر َُِٗ/س/ُْٔ/ُْٓ/ُْْ

 َُِٗ/ج/ت/ ُُُْ العدد التمييزية بصفتيا االتحادية القادسية استئناؼ محكمة قرار-ْ
 (.منشكر غير قرار) َُِٗ/ُِ/ُٔ في الصادر

 ََِِ/ج/ت/ٖٗٓ العدد التمييزية بصفتيا االتحادية القادسية استئناؼ محكمة قرار-ٓ
 (.منشكر غير قرار)ََِِ/ُُ/َّ في الصادر

 قرار)  َُِٗ/ُُ/ُٖ في الصادر َُِٗ/ج/ّّْٗ بالعدد الديكانية جنح محكمة قرار-ٔ
 (.منشكر غير

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111319631&&ja=161187
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111154574&&ja=50339
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 في الصادر َٖٗ العدد التمييزية بصفتيا االتحادية قادسيةال استئناؼ محكمة قرار-ٕ
 (.منشكر غير قرار)  َُِٗ/ٗ/ِٔ

 الصادر َُِِ/الجزائية المكسعة الييئة/ ُِٔ المرقـ االتحادية التمييز محكمة قرار-ٖ
 (منشكر غير قرار. ) َُِِ/ْ/ِٕ

 ََِِ/ج/ت/ِّْ/ العدد التمييزية بصفتيا االتحادية القادسية استئناؼ محكمة قرار-ٗ
 (.منشكر غير قرار) ََِِ/ٗ/ُٕ في الصادر

 قرار)  َُِِ/ٖ/ُٖ في الصادر َُِِ/ج/ِْٖٖ العدد الديكانية جنح محكمة قرار-َُ
 (.منشكر غير

 في الصادر َُِِ/ج/ت/َْٗ العدد التمييزية بصفتيا القادسية استئناؼ محكمة قرار-ُُ
 (.منشكر غير قرار)  َُِِ/ٗ/ُِ

 في الصادر ،ََِِ/ج/ِٖٗ العدد االتحادية الديكانية جنح محكمة قرار-ُِ
 (.منشكر غير قرار)  ََِِ/ُِ/ِٖ

 في الصادر ،ََِِ/ج/َِّٔ العدد االتحادية الديكانية جنح محكمة قرار-ُّ
 (.منشكر غير قرار) ََِِ/َُ/َِ

) َُِِ/ِ/ُْ في الصادر/ ََِِ/مكجزة/ ُٕٓ العدد الديكانية جنح محكمة قرار-ُْ
 (.منشكر غير قرار

 قرار)  ََِِ/ ِ/ ُٔ في الصادر ََِِ/ج/َْٕ/ العدد الديكانية جنح محكمة قرار-ُٓ
 (.منشكر غير

 قرار)  ََِِ/ ِ/ِٕ في الصادر ََِِ/ج/ّّٔ العدد الديكانية جنح محكمة قرار-ُٔ
 (.منشكر غير

 َُِِ/ٓ/ِٕ بتاريخ ،َُِِ/مكجزة/َٖٓ العدد/ االتحادية الديكانية جنح محكمة قرار-ُٕ
 (.منشكر غير قرار) 
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 التاريخ ِٕٔ/ ت َُُِ/العامة الييأة/ٖٖ/العدد االتحادية التمييز محكمة قرار-ُٖ
 (.منشكر غير قرار) َُِِ/َُ/ِْ

 َُِٕ/ ٔ/ُ التاريخ َُِٕ/ج/َِْ العدد الثانية الييئة القادسية جنايات محكمة قرار-ُٗ
 (.منشكر غير قرار) 

 بتاريخ ُْٖٓ/ت َُِٕ/الجزائية الييئة/ ُِٖٖٗ عدد االتحادية التمييز محكمة قرار-َِ
 (.منشكر غير قرار) َُِٖ/ّ/ٕ

 في الصادر َُِٖ/ج/َُُٔ العدد الثانية الييئة القادسية جنايات محكمة قرار-ُِ
 (.منشكر غير قرار) َُِٖ/ُُ/ِٕ

 ُّّْ تسمسؿ َُِٗ/الجزائية الييئة/ُُْٗ العدد االتحادية التمييز محكمة قرار-ِِ
 (.منشكر غير قرار)َُِٗ/ ِ/ُٕ في الصادر

 َُِٖ/ج/ت/َُْ العدد التمييزية بصفتيا االتحادية النجؼ استئناؼ محكمة قرار-ِّ
 (.منشكر غير قرار)َُِٖ/ٕ/ُُ في الصادر

 َُِِ/ج/ت/ّْٕ العدد التمييزية بصفتيا االتحادية القادسية استئناؼ محكمة قرار-ِْ
 (.منشكر غير قرار)َُِِ/ٓ/ُُ في الصادر

 قرار) َُِٗ/ِ/ُٗ في الصادر َُِٗ/ج/ُٕٔ المرقـ الديكانية جنح محكمة قرار-ِٓ
 (.منشكر غير
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Abstract 

 

Abstract 

 The protection of human beings is the goal of the law and the 

justification behind its issuance, hence the legal rule is described as a 

social rule, and penal protection is one of the most important forms of this 

protection because it is characterized by efficiency, and because the 

human being grows up in a family, it was necessary to protect the family 

from criminally in a way that ensure the protection of its entity, which is 

geared towards protecting cohesion among its members as a founding 

entity of the entity of society. This protection is diverse, some of which 

relate to the protection of the family in its morals and its members 

chastity, such as confronting the crimes of adultery, and others tend to 

protect it from the abuse of its right to maintenance. The most 

importantly is to protect it from harm and abuse among its members, 

which explains the tendency of legislators to carry out the task of 

protecting the family entity criminally because it comes from the role 

played by the family in establishing proper social relations and ties, 

whether within the family itself or within society as it is the universe in 

which the family existed. 

The approach adopted by the legislations in the penal protection of the 

family entity is inherently distributed to the treatments contained in the 

general texts of the Penal Code as it is the general law of the provisions 

of criminalization and punishment, as well as the special texts contained 

in the special penal legislation, and this diversity in the legislative 

treatment of this subject comes from the tendency towards a special 

approach influenced in its nature by the social and religious nature of the 

legislator of the punitive text or the individuals that applied it.  
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