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ىذا العمل الذي كان ثمرة  إتمامإن الشكر ينبغي أن يكون هلل وحده عمى أن وفقنا عمى 

 -ة بسكر  -رمجيودنا في ميدان التحصيل العممي بجامعة محمد خيض

 -:المشرف م بخالص شكري وتقديري إلى أستاذيكما ال يسعني في ىذا المقام أن أتقد

والتوجيو، ولم يبخل عمينا بالنصيحة  اإلشرافالذي تحمل مشقة  -امــغــد جــحمــم

 .خيالمنذ أن كان البحث فكرة في ال واإلرشاد

ساعدونا في بحثنا ىذا وال  كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل األساتذة األجالء الذين

 أنسى كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد.
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 أىدي ثمرة جيدي إلى:
 

من وضعت الجنة تحت قدمييا، وكانت القوة عند ضعفي، والفرج في ضيقتي، وحضن األمان عند 
 خوفي...
 

و من أجمي أكبر من أن يكتب أمي ... يا غاليتي ميما قمت وميما فعمت لن أوفيك حقك فالذي فعمت
 عمى الورق، فبفضمك وبفضل دعواتك وصمت إلى ما أنا عميو.

 
 إلى من جمعني بيم رحم واحد: إخوتي

بوعبلم : لن أنسى تضحيتك من أجمنا، ووقفتك إلى جانبنا، فكنت األخ واألب والصديق الذي حمانا 
 تحت جناحيو ولم يبخل عمينا بعمرة ومالو وحنانو.

 ي ومرشدي وسندي، وميما أبعدتك الظروف فأنت دائما في قمبيلخضر: سيد
 إكرام: توأم روحي وظمي ورفيقة دربي.
 عقبة: أخي العزيز، واألحب إلى قمبي.
 إلى فرحة البيت ابنة اختي سيرين .

 
 إلى كل األساتذة األفاضل الذين نيمت من فيض عمميم.

 والذين إذا نساىم قممي فمن ينساىم قمبي.
 

 وسمم عمى سيدنا محمد خاتم األنبيا  وقدوة األتقيا  وعمى للو و صحبو والحمد هلل وصمى اهلل
 رب العالمين

 
 

 



[Texte] 

 

 

 
 

عرفت المجتمعات البشرية  نظام األسرة منذ أقدم العصور، حيث ظيرت نتيجة العبلقة بين          
أقدم أسرة بشرية  -بلمعمييما الس-الذكور واإلناث، فكانت األسرة الصغيرة التي كونيا لدم و حوا  

عمى مر التاريخ، وكانت المبنة األولى التي كونت المجتمعات اإلنسانية منذ ذلك الحين لقولو تعالى : 
 1" َواهلُل َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدة".

 نا  األسرة، والركيزة األساسية في تكوين الروابط األسرية.وظل الزواج ىو اإلطار الشرعي لب  
وفي إطار ىذا المفيوم االجتماعي البسيط لؤلسرة نشأت بين أفرادىا مجموعة من الروابط،   

كالرابطة الزوجية، ورابطة األصل بالفروع، ورابطة األخوة، كما امتدت لتشمل األقارب و األصيار 
 السبلم.ليسود بينيم المودة والرحمة و 

لكن قد تتفكك أواصر القربى، وتدخل عمى ىذه العبلقات الغيرة والحقد في قموب بعض   
 أفرادىا، فتتحول المحبة إلى عداوة وكراىية، مما يؤدي إلى االعتدا  عمى الحياة واألموال.

رعونية وليذه األسباب فقد اىتمت مختمف الشرائع القديمة باألسرة، منيا الييودية والرومانية والف 
والمسيحية وكذا الشريعة اإلسبلمية، من خبلل وضعيم ألحكام تجريم و عقاب تتعمق بالرابطة 

 األسرية.
وىو أيضا ما ذىبت إليو مختمف التشريعات الوضعية، فقد اىتم المشرع الجزائري ىو اآلخر  

من الدستور بقولو  58باألسرة، وذلك بوضع قوانين ليا لتنظيميا وحمايتيا، وقد تجمى ذلك في المادة 
 أن األسرة تحظى بحماية الدولة و المجتمع.

وىي تحظى أيضا بحماية دولية، نذكر منيا ما ورد في اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان  
" األسرة ىي الخمية الطبيعية واألساسية منو أن :  16في المادة  1948ديسمبر  10الصادر في 

، و أيضا ما جا  بو العيد الدولي لمحقوق  مجتمع والدولة"في المجتمع وليا حق التمتع بحماية ال
" منو :  10: نص في المادة  1966ديسمبر  16االقتصادية و االجتماعية و الثقافية الصادرة في 

تقوم الدول األطراف في ىذا العيد بما يمي: و جوب منح األسرة التي تشكل الوحدة الجماعية 

                                                 
 .72نحل، اآلية سورة ال–1
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أكبر قدر ممكن من الحماية و المساعدة ، خصوصا لتكوين  الطبيعية  و األساسية في المجتمع
 ىذه األسرة و طوال نيوضيا بمسؤولية تعيد بتربية األوالد الذين تعيميم ...".

حيث تنص:"  1989نوفمبر  20وكذلك ما ورد في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل في  
ية الطفل تقتضي في المقام األول حماية تقوم االسرة بالدور البارز في حماية أطفاليا، و أن حما

 أسرتو" 
ويظير أيضا ىذا االىتمام في كل من قانون األسرة والقانون المدني وقانون الحالة المدنية،  

بحيث تتضمن ىذه القوانين نصوصا تيتم كل منيا بجانب من جوانب األسرة، باإلضافة إلى الحماية 
لمعنى الواسع، وىي مجموع المناىج واآلليات، التي اعتمدىا الجنائية المقررة في القانون الجنائي با

المشرع في مختمف شعب القانون الجنائي، من أجل حماية القواعد القانونية التي تقوم عمييا األسرة، 
 وحفظ الروابط التي تتكون منيا، والتصدي إلى كل ما ييدد استقرارىا.

ابط األسرية كعنصر تكويني لمجريمة مثل وتتخذ ىذه الحماية أربع صور، فتارة يؤخذ بالرو  
ق.ع(، كما أنيا قد تكون  331ق.ع (، وجريمة اإلىمال العائمي ) المادة  399جريمة الزنا ) المادة 

كظرف تخفيف لمعقوبة كما ىو األمر في جريمة قتل األم لطفميا حديث العيد بالوالدة ) المادة 
ق.ع(، كما قد تتخذ صورة أخرى  279) المادة  ق.ع(، وعذر االستفزاز في جريمة الزنا 261/01

 259ق.ع(، وقتل الفروع ) المادة  261تتمثل في تشديد العقاب كجريمة قتل األصول ) المادة 
ق. ع ( وغيرىا  272،  268،   267ق.ع(، وأعمال العنف العمدية بين الصول والفروع ) المواد 

د خرج المشرع في بعض أحكامو عن القواعد من الجرائم، ولخر صورة ىي اإلعفا  من العقاب فق
العامة و قرر أحكاما استثنائية مراعاة لصبلت القربى ، و من ىذه األمور تنظيمو ألثر القرابة عمى 

 الجريمة و العقوبة باعتبارىا عذرا معفيا من العقاب.
سؤولية وىذا الموضوع ىو محل الدراسة  حيث يقتضي ذلك قيام الجريمة كاممة، مع توافر الم 

الجنائية بكامل عناصرىا، ويقرر القانون استثنا ا عدم العقاب عمييا لمصمحة يراىا تسمو عمى 
المصمحة في العقاب، وىي أعذار ال يتعدى أثرىا لغير من توافرت فيو، ومثال ذلك ما قرره القانون 

ة األصل بالنسبة لمن يكشف عن اتفاق جنائي أو جمعية أشرار، و كذا عذر صمة القرابة كصف
خفا  األشيا  المسروقة، كذلك العذر المقرر  والفروع في جرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة وا 

بالنسبة لمن يبمغ السمطات اإلدارية أو العسكرية عن جناية أو جنحة ماسة بأمن الدولة قبل البد  في 
 تنفيذىا.
اب عن أسباب أخرى تشبييا وتختمف األعذار القانونية المعفية من العقاب أو موانع العق 

ينظميا الفانون خاصة أنيا تشترك معيا حول أثر واحد، وىو التأثير في العقوبة، وىذه األسباب ىي 
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أسباب اإلباحة وموانع المسؤولية، وىو اختبلف يكمن في طبيعة كل منيا ونطاقيا  ولثارىا عمى 
تعتبر أسباب شخصية متعمقة بمرتكب الجريمة والمسؤولية عنيا جنائيا ومدنيا، فموانع المسؤولية 

الجريمة فتجعل إرادتو غير معتبرة  قانونا، بتجريدىا من اإلدراك والتمييز أو حرية االختيار كصغر 
السن والجنون واإلكراه، وبعبارة أخرى ىي أسباب تتصل بالركن المعنوي لمجريمة فتيدمو، فبل تقوم 

ف أحد العناصر السابقة، وبما أنيا ذات طبيعة شخصية المسؤولية الجنائية وال يوقع العقاب عند تخم
فبل يستفيد منيا إال من توافرت فيو، أما من ساىم في الجريمة فيسأل جنائيا، ألنو ساىم في فعل 

مجرم، كما أنيا ال تعفي من قيام المسؤولية المدنية عن األضرار التي سببتيا الجريمة المرتكبة، ألنيا 
 الجريمة.أسباب ال تؤثر في وجود 

أما بالنسبة ألسباب اإلباحة فيي ظروف موضوعية تمحق السموك اإلجرامي، فتمحو عنو  
الصفة اإلجرامية، أي أنيا تتعمق بالركن الشرعي لمجريمة فتجعل منو فعبل مباحا، وتبطل مفعول 

بيح الفعل النص التجريمي، وبالتالي عدم قيام المسؤولية الجنائية، وبما أنيا أيضا أسباب موضوعية ت
المجرم متى توافرت شروطيا، فإن كل من ساىم في ارتكاب الفعل المجرم فاعبل كان أو شريكا 

 يستفيد من اإلباحة.
كما ال تقوم بوجودىا المسؤولية المدنية عن األضرار، ومن أمثمتيا حالة الدفاع الشرعي أو ما  

 يأمر بو القانون.
 :أىمية الموضوع 

نممس أىمية الموضوع في أىمية األسرة باعتبارىا الخمية األساسية لبنا  من خبلل ما سبق          
 المجتمع، إذ يقوى بقوتيا ويضعف بضعفيا.

وتبرز أيضا ىذه األىمية في العبلقة التي تربط قانون األسرة بالقانون الجنائي، فيذا األخير       
فراده لفصل كامل في قانون يكفل الحماية البلزمة لمنظم األسرية، ويتجسد ذلك في تخصيصو و  ا 

 العقوبات تحت عنوان " الجنايات والجنح ضد األسرة واآلداب".
 :أسباب اختيار الموضوع 

من بين األسباب التي دفعتني الختيار ىذا الموضوع ىو ميولي لدراسة القانون الجنائي، وبما        
 ين معا.أن تخصص دراستي ىو قانون األسرة فإن ىذا الموضوع تناول الجانب

كذلك ما يحممو الموضوع من أىمية بالغة بحيث خرج المشرع عن القواعد العامة حماية 
 لمروابط األسرية.

 :أىداف الدراسة 
 يكمن الغرض من الدراسة في إبراز أىمية الروابط األسرية. -
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 مدى تأثيرىا عمى الجريمة والعقوبة من خبلل جعميا عذرا معفيا من العقاب. -   
 سابقة:الدراسات ال 

كما أنو لم يتم التركيز عمى ىذا الموضوع في الدراسات السابقة، بحيث تم تناولو كجزئيات        
 فقط نذكر منيا:  

رسالة دكتوراه في القانون الجنائي لمباحث محمود لنكار، تحت عنوان :" الحماية الجنائية  -1
 لؤلسرة دراسة مقارنة".

حث عبد الحميم بن مشري، تحت عنوان: " الجرائم رسالة دكتوراه في القانون الجنائي لمبا -2
 األسرية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون."

كتاب تحت عنوان: " شرح قانون العقوبات الجزائري ، جرائم ضد األموال واألشخاص"،  -3
 لمباحث حسين فريجة.

 كتاب تحت عنوان: " الوجيز في القانون الجنائي الخاص"، لمباحث أحسن بوسقيعة. -4
 كتاب تحت عنوان:" الجرائم الواقعة عمى نظام األسرة"، لمباحث عبد العزيز سعد. -5
 كتاب: " القرابة وأثرىا عمى الجريمة والعقوبة"، لمباحث عبد العزيز سميمان الحوشان. -6
كتاب: " أثر الروابط األسرية عمى تطبيق القانون الجنائي"، لمباحث محمد عبد الرؤوف محمد  -7

 أحمد.
نحو بنا  نظرية عامة لحماية األسرة جنائيا"، لمباحث أشرف رمضان عبد كتاب حول: "  -8

 الحميد.
وتختمف دراستنا عن الدراسات السابقة في اإللمام بكافة الجرائم المذكورة في قانون العقوبات   

 أي الجرائم المشمولة بالحصانة العائمية.
ال وجود الرابطة األسرية، بينما كما انحصرت الدراسة في األعذار المعفية من العقاب في ح   

 توسعت بعض الدراسات في دراسة كافة صور الحماية الجنائية لؤلسرة.
 :مناىج الدراسة 

اعتمدنا عمى المنيج التحميمي من خبلل تحميل النصوص القانونية المتعمقة بالموضوع محل    
 الدراسة.
يو المشرع الجزائري بالشريعة كما اعتمدنا كذلك المنيج المقارن، حيث قارنا ما ذىب إل   

اإلسبلمية والقانون الفرنسي، نظرا العتبار ىذا األخير المصدر الرئيسي الذي أخذ عنو أغمب 
 تشريعاتنا باإلضافة لمعالجتو لمحصانة العائمية.
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إضافة إلى ذلك اتبعنا أيضا المنيج الوصفي في إبراز بعض النقاط، كنشأة األسرة وبيان   
 ة وصورىا.الحماية الجنائي
 : اإلشكالية 

 بالرجوع إلى إشكالية الدراسة، نجد أن ىناك إشكال رئيسي يتمثل في:  
ما مدى فعالية اعتماد الرابطة األسرية كعذر معفي من العقاب بين حماية الترابط األسري           

 والنظام العام؟
 ة نذكرىا كما يمي:ويتفرع من ىذه اإلشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤالت الفرعي   
 ما ىو النطاق الجرمي لئلعفا  من العقاب استنادا إلى الرابطة األسرية؟ -1
 ما ىو النطاق الشخصي لئلعفا  من العقاب استنادا إلى الرابطة األسرية؟ -2
 ما مدى إلمام المشرع الجزائري لؤلفراد المستحقين ليذا العذر؟ -3
؟ و ماىو السبب  2015ديسمبر  30 الصادر في 19-15ما ىو أثر تعديبلت القانون رقم  -4

 ورا ه؟
ومن أجل اإلجابة عمى اإلشكالية األساسية، والتساؤالت الفرعية قسمنا الموضوع إلى قسمين،      

خصصنا الفصل األول لدراسة الحصانة المالية، فتطرقنا في المبحث األول إلى المجال الجرمي، 
خفا  بحيث تناولنا الجرائم المشمولة بيذا المبدأ وى ي جريمة السرقة، النصب، خيانة األمانة وا 

األشيا  المسروقة، أما في المبحث الثاني فخصصناه لدراسة المجال الشخصي، أما في المبحث 
 الثالث فبينا لثار ىذه الحصانة من حيث تحريك الدعوى العمومية والجزا  المترتب عنيا.

امن من العاطفي وقد قسمنا ىذا األخير أما الفصل الثاني فقد كان تحت عنوان مبدأ التض    
إلى مبحثين، تناولنا في األول المجال الجرمي والمتمثل في جريمة إخفا  الفار من العدالة، جريمة 

االمتناع عن التبميغ عن الجرائم وجريمة عدم الشيادة لصالح بري ، وفي المبحث الثاني قمنا 
 بدراسة المجال الشخصي ليذه الحصانة.

ا ىذا البحث المتواضع بخاتمة ذكرنا فييا أىم النتائج والتوصيات األساسية التي وختمن    
 أسفرت عنيا الدراسة.
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 الفرع األول: أركان جريمة السرقة          
 أوال: الـــركـــن الـــمـــــادي                
 ثانيا: الـــركـن المـعنـوي          

 الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى جريمة السرقة                    
 المطمب الثاني: جــــريـمـة اـمنـصـــب           

 الفرع األول: أركان جريمة النصب          
 أوال: الـــركـن المـــادي          
 ثانيا: الــركن المـعنـوي          

 ا  المترتب عمى جريمة النصبالفرع الثاني: الجز                    
 المطمب الثالث: جــريـمــة خـيـانـة األمــــانــــــة  
 الفرع األول: أركان جريمة خيانة األمانة          
 أوال: الــــركــن المــــادي          
 ثانيا: الـركـــن المـعنــوي          

 عمى جريمة خيانة األمانةالفرع الثاني: الجزا  المترتب                    
 المطمب الرابع: جريمة اخفا  األشيا  المتحصل عمييا من جنحة أو جناية   
 الفرع األول: أركــــان جــريـــمـــة االخــــفــــــــــا           
 أوال: الـــركـــــن الـــمــــــــــادي           
 ويثانيا: الـــركـــن المــعنــــــ           

 الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى جريمة اإلخفا                     
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 المبحث الثاني: الـــمجــــال الشــخـــصي لمـــحــصانــــة الــمــالـــيـــــــــــــــــــــــــــة 

 المطمب األول: بالنسبة لرابطة األصول و الفروع
 ك في الجــريمــــــةالمطمب الثاني: بالنسبـــة لبلشـترا

 
 المبحث الثالث: لثــــــــــــــــار مــبـدأ الـتـــضــــــــــــــــامن الـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي      

 المطمب األول: فيما يتعمق بتحريك الدعوى العمومية
 المطمب الثاني: فيما يتعمق بالجزا  المترتب عن الجرائم

 
 ــــــــفـــصـــــل الثـــانــي: مــبدأ الــتــضـــــامـــــــــن الـــــــعـــــــاطـــفــــــــيالــــ

 المبحث األول: المـجال الجــــرمي لمـحصاـــنة العـــــاطفيــــــــــة 
 المطمب األول: جريمة اخفا  الفار من العدالة   
 جريـــــــــمـــةالفرع األول: أركــــــــان الـ           
 أوال: الــــــركــــــن المــــــــــادي            
 ثانيا: الـــركـــــن المـــعنـــوي            

 الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى الجريمة                            
 المطمب الثاني: جريمة االمتناع عن التبميغ عن الجرائم   
 رع األول: اركــــان الـجــريمــــةالف           
 أوال: الــــركـــــن المـــــــــادي            
 ثانيا: الــــركــن المــــعـنوي            

 الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى الجريمة                            
 المطمب الثالث: جريمة االمتناع عن الشيادة لصالح برئ    
 الفرع األول: أركـــــــان الـــجــريــــــمـــــة          
 أوال: الــــــركـــــــن المــــــــــــادي            
 ثانيا: الـــــركــــن المــعنـــــوي             

 الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى الجريمة                           
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 ــجال الشـــخـــصــي لمــــحصــــانـــــة الـــعاطـــفــــــيـــــــــــــــة المبحث الثاني: الـــمـ

 المطمب األول: بـــالــــنســبــــــة لمــــــقرابـــــــــــة   
 الفرع األول: القـرابـة المـبـاشــرة          
 الفرع الثاني: قـرابــة الـحـواشـــي          
 النـسبـة لمــمــصاىـــــرةالمطمب الثاني: بـ   
 خــــــــــــــــــــاتـــمـــة 
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 فصــل األول: مـبدأ التــضــامـن الـمــــــــاليـــال
، أو ىو عبارة عن حماية جنائية انة أسرية مبررة بالتضامن الماليصىو عبارة عن ح            

التي تكون جز ا عمى األموال و الذي ينصب عمى الجرائم المتعمقة باالعتدا   لرابطة األبوة و البنوة، و
 من الجرائم الواقعة عمى نظام األسرة.

، ألنيا كانت را من األىمية في العصور القديمةوالجرائم الواقعة عمى األموال نالت قدرا كبي           
ة فقد لجأ المجرمون إلى الدىا  يث، أما في العصور الحدبالغصاستعمال العنف كالسرقة و تتم ب

سا ة االئتمان.جرائم االحتيال و الغش بعيدا عن العنف خاصة في الحيمة و الخداع و و   1ا 
، فاألول يتعمق بتقرير بان لضمان حماية الروابط األسريةوقد اتبع المشرع الجزائري أسمو           
 2مومية عمى شكوى الشخص المضرور.الثاني متعمق بشرط تحريك الدعوى العمن العقاب، و  اإلعفا 

من قانون  311ىذا عمى خبلف المشرع الفرنسي الذي اختار أسموبا واحدا في المادة          
 3العقوبات، وىو أسموب منع المتابعة الجزائية.

وقد حصر المشرع الجزائري ىذه الحصانة في أربع جرائم ىي : السرقة، النصب، خيانة          
ا  أشيا  مسروقة ، باستثنا  جريمة االستيبل  بالغش عمى التركات الواردة في نص المادة األمانة واخف

: " يعاقب بالحبس من شيرين إلى ثبلث سنوات و بغرامة من من قانون العقوبات و التي تنص 363
دينار الشريك في الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي يستولي بالغش عمى  3000إلى  500

 رث أو عمى جز  منو قبل قسمتو."كامل اإل
اعتبارىا سرقة عادية، العقوبات و  من قانون 350وعميو ففي ىذه الحالة يطبق نص المادة         

حاز كل و بشكل شرعي ت القسمة القانونية بين الورثة و ألن االستيبل  كان قبل القسمة، أما لو وقع
دىم عمى نصيب غيره، ىنا يمكن تطبيق ة، ثم استولى أحميعمى نصيبو حيازة مادية أو حك وارث

يمكن بذلك إعمال نظام الحصانة و مادة السرقة أو النصب أو خيانة األمانة إذا كانت بين األقارب، 
 4المالية.

                                                 
 قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المتعمقة بالمصمحة العامة و الجرائم الواقعة عمى األموالمحمد صبحي نجم ،  –1

 .119، ص 1982، دار النيضة العربية ، القاىرة، 2، ج وممحقاتيا
، ص 2003، دار ىومة، الجزائر، ( و األشخاص الوجيز في القانون الجنائي الخاص ) الجرائم ، ضد األمواليعة، قأحسن بوس – 2

293. 
 .226محمود لنكار، مرجع سابق، ص  -3

 .229محمود لنكار، مرجع سابق، ص  -4
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 المبحث األول: المجال الجرمي لمحصانة المالية

التي عقوبات، و المن قانون  368تناول المشرع الجزائري موضوع الحصانة األسرية في المادة         
 من قانون العقوبات. 389،  377،  373تحيل أحكاميا إلى المواد 

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فقد امتد تطبيقو لمحصانة المالية إلى خمس جرائم و ىي: السرقة         
التشيير ) يديد و (، الت314/4(، خيانة األمانة ) المادة 313/03(، النصب ) المادة 311/12)م 
 (.312/09(، و انتزاع التوقيع ) المادة 312/12ادة الم
وعميو سنتناول في ىذا المبحث الجرائم المشمولة بمبدأ التضامن المالي، والتي ذكرىا المشرع        

 الجزائري عمى سبيل الحصر و ىي:
 ــــ جريمة السرقة                    
 ــــ جريمة النصب                    

 ــــ جريمة خيانة األمانة                    
 ــــ جريمة إخفا  أشيا  مسروقة                    

 
 ة:ـــــــــرقــســة الــمــريــب األول: جـمطمــال

من قانون العقوبات بقولو: " كل من  350عرف المشرع الجزائري جريمة السرقة في المادة    
من قانون  379، كما عرفيا المشرع الفرنسي في المادة اختمس شيئا غير ممموك لو يعد سارقا"

 1العقوبات وىو تعريف مطابق لممشرع الجزائري.
وعميو فإن أركان جرائم السرقات العائمية ال تختمف كثيرا عن العناصر المكونة لجرائم          

إن عناصر جريمة السرقات األخرى، والتي ال يكون فييا لممتيم أي عبلقة قرابة مع الضحية، ومنو ف
 السرقة تتمثل في: 
 ــــ الركن المادي                  
 ــــ الركن المعنوي                  

 
 
 

                                                 
 .07، ص 2006، دار اليدى، الجزائر، جريمتا السرقة واالبتزاز محمد داحي، – 1
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 :ةــــــسرقــة الــمـــريــــان جـــــرع األول: أركـــفـــال
 و يتمثل في فعل االختبلس و محل السرقة. أوال: الركن المادي:    

االستيبل   قوم بو الجاني، يؤدي إلى اغتيال وأخذ، أو: وىو كل فعل يفعل االختالس .1
 1عمى مال الغير، أو أي شي  منقول ممموك لمغير دون عمم أو رضا صاحب أو حائز ىذا الشي .

وعميو فاالختبلس في جريمة السرقة يقوم عمى االستيبل  وعدم رضا المجني عميو،       
وع بسرقة مال األصل أو الفرع اآلخر،  ويتمثل ىذا العنصر في قيام أحد األصول أو الفر 

والمقصود بالمال ىنا ىو كل ما ىو في حيازة الضحية من أشيا  ونقود وحيوانات وغيرىا، مما 
 2ىو ممموك لو شرعا وقانونا، ومما تم أخذه منو خمسة و دون رضاه أو موافقتو.

س إال عمى تقع السرقة عمى شي  غير ممموك لمجاني، فبل يقع االختبلمحل الجريمة:  .2
شي ، وال يقع عمى االنسان، فمحل ىذه الجريمة ىو كل شي  قابل لمسرقة، وتكون لو قيمة سوا  

 3كانت مادية أو أدبية، ويجب أن يكون المال أو الشي  المسروق منقوال.

فبل تقع السرقة إال عمى األموال المنقولة، ألن السرقة اعتدا  عمى المنقوالت التي تفترض      
 4يا إمكان اختبلسيا، ونقل حيازتيا من شخص إلى لخر.طبيعت
فالمنقول ىو كل شي  يمكن نقمو من حيزه دون تمف، عمى عكس العقار، فيو كل شي  مستقر      

 5بحيزه، ثابت فيو، ال يمكن نقمو دون تمف.
قيا ويقصد بذلك أن يكون الشي  منقوال بحسب طبيعتو بصرف النظر عن التسمية التي يطم         

  6عميو القانون المدني اعتبارا، كالعقار بالتخصيص، والتي يجوز سرقتيا ألنيا قابمة لبلنتقال بطبيعتيا.
كما أنو ال يشترط في المال أن تكون حيازتو مشروعة، فالسرقة كما تقع عمى األموال          

محة غير المرخصة المشروع حيازتيا يمكن أن تنصب عمى الحيازة غير المشروعة، مثال ذلك األس
 7والمخدرات واألموال المتحصل عمييا من جريمة.

                                                 
 .116ق، ص مرجع ساب شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاص"،محمد صبحي نجم،  -1
 .155، ص 2013، دار ىومة، الجزائر، الجرائم الواقعة عمى نظام األسرةعبد العزيز سعد،  –2
 .122"، مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاصمحمد صبحي نجم،  -3
 .382، ص2002عية، االسكندرية، ، دار المطبوعات الجاماألشخاصعتداء عمى األموال و جرائم االفتوح عبد اهلل الشاذلي،  –4
 .15، ص 2005، دار الكتب القانونية، مصر، الجرائم الممحقة بياجريمة خيانة األمانة و خميل عدلي،  –5
خفاء األشيجرائم السرقات و عبد الحميد المنشاوي،  –6 ، دار الفكر الجامعي، الشريعة االسالميةاء المسروقة في القانون الوضعي و ا 

 .48، ص 1994االسكندرية، 
، دار النيضة العربية، القاىرة، 2، جالعقوبات " القسم الخاص" جرائم االعتداء عمى األشخاص قانونمأمون محمد سبلمة،  –7

 .154، ص 1982
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 ي:ثانيا: الركن المعنو        
يتمثل الركن المعنوي في جريمة السرقة في القصد الجنائي، وىذا األخير يتطمب توفر             

ظيور عمى القصد الخاص، الذي جرى التعبير عنو في جريمة السرقة بنية التممك، مفادىا إرادة ال
 1المال المختمس بمظير المالك، وذلك بمباشرة السمطات التي يخوليا حق الممكية.

العام، والذي يقوم عمى العمم الذي ينصب عمى الجريمة ، وذلك  الجنائي وكذلك يجب القصد        
لديو القصد  بأن يعمم الجاني بـأن المال الذي يستولي عميو ممموك لمغير، فإذا انتفى لديو العمم انتفى

الجنائي، وأيضا يقوم عمى االرادة، وذلك بأن تتجو إرادة المتيم إلى ارتكاب جريمة السرقة و تحقيق 
 2النتيجة االجرامية ليذا الفعل.

والشروع في السرقة كما الشروع في أية جريمة أخرى، وىو البد  بتنفيذ فعل من األفعال   
كانت أو جنحة، وأوقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الظاىرة المؤدية إلى ارتكاب سرقة، جناية 

 3الفاعل فييا.
ىذا في السرقة البسيطة، أما إذا اقترنت السرقة بظرف من ظروف التشديد كالضرب مثبل،   

كأن يقوم أحد الفروع بالسرقة مع الضرب عمى أحد األصول، فينا القاضي مجبر أن يعفي الجاني 
ظرف عمى جريمة السرقة، ولكن تصبح الرابطة األسرية في ىذه الحالة )الفرع مثبل( من العقاب 

 .مشدد لمعقاب عمى جريمة الضرب
 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عمى جريمة السرقة:

 من قانون العقوبات وىي: 350نص المشرع الجزائري عمى عقوبة السرقة في المادة        
 ـــ الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

دج وتطبق نفس العقوبة عمى اختبلس المياه والغاز  500.000دج إلى  100.000امة من ـــ غر 
 والكيربا .

ـــ يجوز أن يحكم عمى الجاني عبلوة عمى ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 
لمدة سنة عمى األقل وخمس سنوات عمى األكثر، من اإلقامة طبقا لمشروط  1مكرر 9المادة 

 من ىذا القانون. 13و  12نصوص عمييا في المادتين الم
 ـــ ويعاقب عمى الشروع في ىذه الجنحة بالعقوبات ذاتيا المقررة لمجريمة التامة.

                                                 
، ص 2008، دار الثقافة، عمان، شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة عمى األموال / جرائم الواقعة عمى االنسانكامل السعيد،  –1
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 ب:ــنصـــة الــمــريـــاني: جــــمب الثـــطــمـــــلا

 375ى إل 372تكمم قانون العقوبات الجزائري عن النصب والجرائم الممحقة بو في المواد     
صدار شيك بدون رصيد، وقد نصت المادة  في القسم الثاني من الفصل الثالث تحت عنوان النصب وا 

من قانون العقوبات عمى : " كل من توصل إلى استبلم أو تمقي أموال أو منقوالت أو سندات  372
عمى أي أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبرا  من التزامات أو إلى الحصول 

منيا أو شرع في ذلك باالحتيال لسمب كل ثروة الغير أو بعضيا أو الشروع فيو إما باستعمال أسما  
أو صفات كاذبة أو سمطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث األمل في الفوز بأي شي  أو في 

بالحبس من سنة وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وىمية أو الخشية من وقوع أي شي  منيا يعاقب 
 دج ". 20.000إلى  500عمى األقل إلى خمس سنوات عمى األكثر وبغرامة من 

من خبلل نص المادة يمكن القول بأن النصب من جرائم االعتدا  عمى األموال، وأن     
في غمط يدفعو إلى  إيقاعوجوىره يتمثل في خداع المجني عميو بوسائل معينة حددىا القانون، بقصد 

عميو في النصب يقوم بتسميم مالو إلى الجاني تحت تأثير االحتيال  فالمجنيلو إلى المتيم، تسميم ما
والخداع، وىذا التسميم ينفي االختبلس الذي تقوم بو السرقة ألنو يكون بنية نقل الحيازة الكاممة.  

الجاني في وتتميز جريمة السرقة عن النصب في أن األولى تقوم عمى المجيود الجثماني الذي يبذلو 
سبيل االستيبل  عمى حيازة الشي  المسروق، أما في جريمة النصب فتقوم عمى المجيود المعنوي 

 1الذي يبذلو الجاني في حمل المجني عميو عمى تصديقو.
أيضا تقوم جريمة السرقة باالستيبل  عمى المال دون رضا المجني عميو، بخبلف جريمة و      

 سمم المال إلى الجاني راضيا مختارا.النصب فإن المجني عميو نفسو ي
 ن ىما:يطمب لقيام جريمة النصب توافر ركنيتو            

 ــــ الركن المادي                           
 القصد الجنائي ( (ــــ الركن المعنوي                           
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 :بــصــــة النـمــريـــــان جــــــرع األول: أركــفـــال
 :أوال: الركن المادي      

 يتكون الركن المادي لمجريمة من ثبلث عناصر وىي:           
 استعمال وسيمة التدليس.ــــ               
 سمب مال الغير.ــــ               
 ة بين وسمية التدليس وسمب مال الغير.ببيقة السعبلــــ               

التدليس ىو كذب ينصب عمى واقعة معينة و  :استعمال وسيمة من وسائل التدليس-1
إليقاع الشخص في الغمط بحيث لوالىا لما تمت الطرق التدليسية المنصوص عمييا في قانون 

 وىي: 3721العقوبات في المادة 
والتي تأخذ عدة صور، فاألقوال التي تصدر من الجاني إلى استعمال طرق احتيالية:  - أ

الطرق االحتيالية وذلك ألن القانون اشترط أن يتجاوز نشاط المجني عميو ال تكفي وحدىا لقيام 
 2الجاني إلى األفعال المادية ليضفي عمييا الثقة و االطمئنان.

كما أن الجاني قد يستعين بأشخاص لخرين لتأييد أقوالو، أو بأشيا  أخرى يرتبيا عمى نحو       
يقية يستعمميا أىل المينة، أو تزوير معين بحيث تصبح دليبل عمى صحة أقوالو، كاستعمال أدوات حق

أوراق ويقدميا لممجني عميو، أو يمجأ إلى أشيا  معدة وجاىزة ال دخل لو فييا فيستغميا لصالحو كدليل 
عمى صدق ادعائو، أو أن يحيط الجاني نفسو بمظاىر أبية خادعة، واستعمال االسم الكاذب والصفة 

من ىذه الطرق االحتيالية ىي إييام الناس بأمور معينة  الكاذبة، وغيرىا من طرق االحتيال، والغاية
 من أجل تسميم أمواليم إلى الجاني.

عبر المشرع الجزائري عن ىذا العنصر في المادة  سمب مال الغير و التصرف فيو: - ب
من قانون العقوبات بقولو:ً  كل من توصل إلى استيبلم أو تمقي أموال أو منقوالت أو سندات  373

و أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو بإبرا  من التزامات أو إلى الحصول عمى أي أو تصرفات أ
ولكي تتم جريمة  و،ة الغير أو بعضيا أو الشروع فيمنيا أو شرع في ذلك باالحتيال لسمب كل ثرو 

 النصب يجب تحقق نتيجتيا وىي االستيبل  عمى مال الغير.

ال والمنقوالت حل الجريمة، ويتعمق األمر باألمو المال م 372ولقد عرفت المادة              
 1السندات والتصرفات واألوراق المالية والوعود والمخالصات واإلبرا ات من االلتزامات.و 
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فمفيوم تسميم المال ىو استيبل  الجاني عمى المال الذي تسممو من المجني عميو بعد           
 2يس.قيام الجاني بخداع المجني عميو بوسائل التدل

ويمزم كذلك توفر عنصر لخر وىو التصرف في مال ثابت أي عقار أو منقول مع          
 انتفا  ممكية الجاني لممال وحقو في التصرف فيو.

ويقصد بكممة التصرف في الشي  بيعو أو رىنو أو تقرير أي حق من الحقوق العينية          
 أكثر الجرائم شيوعا.األصمية أو التبعية عميو والتصرف في العقار ىو 

وىذه الجريمة ال تتحقق إذا كان الشي  المتصرف فيو ممموكا لمجاني، فحق الممكية          
يجيز لو التصرف في الشي  ورىنو وبيعو والتبرع بو طالما أنو خالي من أي رىن أو حجز ويشترك 

 3النصب مع السرقة في أنو ال يقع إال عمى مال ممموك لمغير.
يشترط لقيام جريمة و قة السببية بين التدليس و االستيالء عمى مال الغير:عال -ج     

النصب أن تكون رابطة سببية بين الوسائل االحتيالية المستعممة و تسميم األموال، وىذا يقتضي أن 
 يكون التسميم الحقا عمى استعمال التدليس.

تدليسية بيدف ضم ىذا المال فإذا استمم شخص ماال عمى سبيل األمانة، ثم قام بطرق       
 إلى ممتمكاتو، فينا يكون ىذا الشخص ارتكب جريمة خيانة األمانة.

 ثانيا: الركن المعنوي:        
النصب ىو جريمة عمدية يتخذ ركنيا المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد الجنائي       

 القصد العام. المتطمب لقيام ىذه الجريمة ىو القصد الخاص، الذي يفترض توافر
ويتمثل القصد العام في انصراف إرادة المتيم إلى تحقيق الجريمة بأركانيا الكاممة كما       

حددىا القانون وىو عالم بذلك، او ىو عمم الجاني بالعناصر المتعمقة في ماديات الجريمة وانصرف 
 4إرادتو إلى تحقيق ىذه العناصر.

المتيم في االستيبل  عمى مال الغير، أما إذا كان  أما القصد الخاص فيتمثل في نية      
الغرض من االحتيال ىو مجرد مزاح أو مداعبة أو مجرد منفعة عابرة فبل تقوم الجريمة، وىذه النية ال 

 تختمف عن النية  في جريمة السرقة باعتبارىا من جرائم االعتدا  عمى الممكية.
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ت منصوص ومعاقب عميو وذلك بالرجوع لنص المادة كما أن الشروع في جرائم الجنايا            
 من قانون العقوبات، أما الشروع في الجنح فبل يعاقب عميو إال بنص خاص. 30

 
 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عمى جريمة النصب:

 من قانون العقوبات عمى عقوبة جريمة النصب وىي: 372نصت المادة           
 إلى خمس سنوات عمى األكثر. ـــ الحبس من سنة عمى األقل

 دج. 20.000إلى  500ـــ غرامة من 
ـــ واذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجميور بقصد إصدار أسيم أو سندات أو أذونات أو 

حصص أو أية سندات مالية سوا  لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة 
 دج. 200.000الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 

ـــ وفي جميع الحاالت يجوز أن يحكم عبلوة عمى ذلك عمى الجاني بالحرمان من جميع الحقوق 
أو من بعضيا وبالمنع من اإلقامة لمدة سنة عمى األقل وخمس سنوات عمى  14الواردة في المادة 

 األكثر. 
 :ةـــــــانــة األمــيانــة خــمـــريـــث: جــالــب الثــمــــمطـــال

من قانون العقوبات  376نص المشرع الجزائري عمى جريمة خيانة األمانة في المادة         
بقولو:ً  كل من اختمس أو بدد بسو  نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالية أو 

يل لم تكن قد سممت إليو عمى سب إبرا مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو 
أو الوديعة أو الوكالة أو الرىن أو عادية االستعمال أو ألدا  عمل بأجر أو بغير أجر بشرط  اإلجارة

بمالكييا أو واضعي اليد  إضرارردىا أو تقديميا أو الستعماليا أو الستخداميا في عمل معين وذلك 
ة أشير إلى ثبلث سنوات عمييا أو حائزييا يعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة ويعاقب بالحبس من ثبلث

 دج ". 20.000إلى  500و بغرامة من 
من خبلل نص المادة فان خيانة األمانة ىي كل اختبلس أو تبديد أو ما في حكميما       

 1لمال منقول سمم إلى الجاني بعقد من عقود األمانة اضرارا بمالك المال أو حائزه.
منقول يحوزه بنا ا عمى عقد مما حدده أي أن خيانة األمانة ىي استيبل  شخص عمى      

 القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيو بمقتضي ىذا العقد.
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وبتجريم خيانة األمانة يكون المشرع بذلك قد حمى حق ممكية المنقوالت، باإلضافة إلى      
عمى العبلقة القانونية التي  حماية الثقة التي تسمم المتيم المال الممموك لغيره عمى أساسيا بنا ا

 تربطو بو.
والتسميم في جريمة خيانة األمانة يختمف عن التسميم في جريمة النصب، ففي األولى            

المال يكون مسمما إلى الجاني عمى سبيل األمانة بعقد من العقود المنصوص عمييا قانونا، أما في 
 1كبو الجاني من طرق احتيالية.جريمة النصب فيحصل التسميم تحت تأثير ما يرت

التي ال و و بمعنى أن التسميم في جريمة خيانة األمانة يعتمد عمى االرادة الحرة لممجني عمي     
  ة بعيب.وبلنصب فان ارادة المجني عميو مشيشوبيا أي عيب، بخبلف الحال في جريمة ا

 ىما: عنصرينويتطمب لقيام جريمة خيانة األمانة توافر       
 ــــ الركن المادي                          

 ــــ الركن المعنوي                          
 

 :ةـــانــة األمــيانــة خــريمــان جــرع األول: أركــفـــال
 أوال: الركن المادي :       

 ويتمثل الركن المادي في:            
 االختالس والتبديد واالستعمال:  -1
في جريمة خيانة األمانة يختمف عن االختبلس في السرقة، ألن ىذا  االختالس:-أ          

األخير يتمثل في سمب مال الغير دون رضاه، أما األول فيتحقق االختبلس فيو بتحويل الشي  من 
  2حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة بنية التممك.

 عميوأو المال الذي أؤتمن  : ىو كل فعل يخرج بو األمين عمى الشي التبديد -ب          
 3من حيازتو، إما باستيبلكو أو بالتصرف فيو لمغير برىنو أو بيعو أو التبرع بو وغير ذلك.

 ففي كمتا الحالتين يقوم الفاعل بتحويل الحيازة من مؤقتة إلى حيازة ممكية. 
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زتو، أو ينكر ومن أمثمة االختبلس في جريمة خيانة األمانة أن ينكر المتيم وجود الشي  في حيا
وجود العقد الذي يربطو بالمجني عميو، أو اعترف بوجود العقد لكنو أنكر تسممو الشي  تنفيذا ليذا 

 العقد.
يتحقق بكل فعل يعد استخداما لمشي  عمى نحو ال يجوز أن يحدث  االستعمال: -ج          

التجارية كي يستخرج منيا إال من مالكو، ومثال ذلك أن يسمم تاجر إلى شخص ألواحا تحمل عبلمتو 
 1عددا من النسخ، فيستخرج عددا أكبر ويبيعو لتاجر لخر.

عند قوليا " ... اضرارا بمالكيا أو واضع اليد  376اشترطت المادة الضرر: -2          
 2ا  ىذا الضرر ييدم الجريمة كمية.ففانتعمييا أو حائزىا ..." توافر عنصر الضرر لقيام الجريمة، 

فالتبديد أو االختبلس أو االستعمال لؤلشيا  المؤتمن عمييا المتيم قد أحدث ضررا بمالكييا         
 3أو واضعي اليد عمييا أو حائزييا.

بمعني أنو ال يشترط أن يمحق الضرر المالك نفسو، بل يكفي أن يمحق الضرر حائزه حيازة   
 مؤقتة أو واضع اليد عمييا.

خيانة األمانة ال يشترط فيو أن يكون عمى قدر كبير من  والضرر الذي يمزم لقيام جريمة  
 الجسامة، فأقل قدر من الضرر يمحق المجني عميو يكفي لقيام الجريمة. 

وذىب رأي إلى أن اشتراط الضرر عمى الوجو المذكور ال يضيف جديدا إلى الجريمة،        
يتحقق بتغيير الحيازة، وىذا التغيير ويتعين االستغنا  عنو، و يعمل ذلك بأن الركن المادي لمجريمة 

ينطوي حتما عمى تعريض مصالحة المجني عميو لمضرر، فالذي يغتال ممكية غيره يعرض مصمحة 
 4ىذا الغير لخطر الضياع.

ىو المال المنقول الممموك لمغير، مثل األوراق التجارية، النقود،  محل الجريمة : -3       
الصات وىي أمثمة لم يوردىا المشرع عمى سبيل الحصر بدليل أنو البضائع، األوراق المالية، المخ

أضاف " أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبرا "، والذي سمم إلى المتيم تسميما 
و غيرىا مما  اإلجارةناقبل لحيازتو، بنا ا عمى سند حدده القانون مثل الوكالة أو الرىن أو الوديعة أو 

 من قانون العقوبات. 376مادة ورد في نص ال
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 ثانيا: الركن المعنوي :      
خيانة األمانة من الجرائم العمدية التي يتطمب فييا قصد عام وىو اتجاه إرادة الجاني إلى      
 لمجريمة عن عمم و ادراك. كونةجميع األركان القانونية الم تنفيذ

أو الجاني في تممك الشي  موضوع  أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في نية المتيم     
 1الخيانة.
 والمشرع الجزائري لم يجرم أفعال الشروع في جريمة خيانة األمانة.     

الصادر بتاريخ :  420105وقد صدر قرار في ىذا الشأن عن المحكمة العميا تحت رقم           
أجل جنحة خيانة ، حيث توبع المدعو ) ح .ب( و أحيل عمى محكمة عزازقة من 15/01/2008

من قانون العقوبات بنا ا عمى شكوى رفعتيا ضده  376األمانة المنصوص والمعاقب عمييا بالمادة 
 زوجتو بعدما استولى عمى وثائق إدارية تخصيا وامتنع عن تسميميا إياىا.

ضي ببرا ة المتيم لعدم توافر حكما يق: أصدرت محكمة عزازقة 05/01/2005وبتاريخ     
 ريمة.أركان الج
ثر استئناف الحكم من قبل النيابة والطرف المدني، أصدرت 15/06/2005وبتاريخ      : وا 

الغرفة الجزائية لمجمس قضا  تيزي وزو قرارا يقضي بإلغا  الحكم المستأنف والقضا  من جديد 
 بإعفا  المتيم من العقوبة.

بطال القرار  : أصدرت المحكمة العميا قرارا قضت فيو15/01/2008وبتاريخ        بنقض وا 
المطعون فيو، ألن القضاة أصبحوا أمام حاالت موانع تحريك الدعوى العمومية باعتبار قيام و ثبوت 
رابطة الزواج بين الشاكية والمشتكي منو في دعوى الحال يقيد مباشرة الدعوى العمومية عمى جنحة 

عمى قضاة الموضوع إبطال أعبله مما يستوجب  376خيانة األمانة المنصوص عمييا بالمادة 
 المتابعة من أساسيا و ليس االعفا  من العقوبة كما ذىب إليو قضاة المجمس.

 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عمى الجريمة
من قانون العقوبات الجزائري عمى الجزا  المترتب عمى جريمة خيانة  376نصت المادة           

 األمانة وىي:
 ر ثبلث سنوات.ـــ الحبس من ثبلثة أشي

 دج. 20.000إلى  500ـــ غرامة من 
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ـــ ويجوز عبلوة عمى ذلك أن يحكم عمى الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 
 وبالمنع من اإلقامة وذلك لمدة سنة عمى األقل وخمس سنوات عمى األكثر. 14المادة 

 
 يا من جناية أو جنحة:المطمب الرابع: جريمة إخفاء األشياء المتحصل عمي

ضربا  اإلخفا ظل يعتبر  -الممغي – 1810بعد صدور قانون العقوبات الفرنسي لعام        
منو بحيث تنص أنو كل من أخفى عمدا  63،  62من المساىمة الجنائية، وذلك بنص المادتين 

يعاقب بعقوبة أشيا  مختمسة أو مبددة أو متحصمة من جناية أو جنحة في مجموعيا أو جز  منيا، 
 الشريك لتمك الجناية أو الجنحة.

منو واعتبر  460في المادة  1915ماي  22ثم تطور األمر إلى غاية صدور قانون        
 جريمة قائمة في حد ذاتيا، وتم تجريمو تجريما خاصا. اإلخفا 
قوبات من قانون الع 387أما المشرع الجزائري فقد أورد ىذه الجريمة في نص المادة        

مختمسة أو مبددة أو متحصمة من جناية أو جنحة في  أشيا والتي تنص عمى: " كل من أخفى عمدا 
مجموعيا أو في جز  منيا يعاقب بالحبس من سنة عمى األقل إلى خمس سنوات عمى األكثر و 

 دينار ." 20.000إلى  500بغرامة من 
ال تقوم إال إذا كانت ىذه  خفا اإلمن خبلل نص المادة السالفة الذكر فإن جريمة        

األشيا  متحصل عمييا إما من جناية أو جنحة، وىذا ما يؤكد الطابع المستمر لمجريمة،  والمشرع 
، ىذا ما اإلخفا الجزائري لم يتميز بين مختمف الجنايات والجنح الصالحة ألن تكون محبل لجريمة 

 لغير شرعي لجنحة فتح الباب واسعا أمام القضا  والفقو لحصر المصدر ا
 1.اإلخفا المتابعة من أجل جريمة  إمكانيةكما أن عدم وجود الجريمة السابقة يؤدي إلى عدم  اإلخفا 
 وكأي جريمة يجب توافر أركان لقياميا والتي سنتناوليا في النقاط التالية :   

 ــــ الركن المادي                     
 لمعنويــــ الركن ا                     

 
 
 
 

                                                 
 .15، مرجع سابق ، ص كوثر بن مموكة -1
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 الـــــفرع األول: أركــــان الـــجريمـــــــــــــة :
 أوال : الركن المادي :            

 يتمثل الركن المادي في:                 
الناس، فيشترط  رعن أنظا وىو اخفا  المتيم لمشي  المراد اخفاؤه وابعادهفعل االخفاء:  -1

حيث أنو  1في حجزه وتسممو لشي  واخفائو لو عمدا.أن يقوم الجاني بنشاط مادي ايجابي يتمثل 
بمجرد استبلم المتيم لممال أو الشي  محل أو موضوع الجناية أو الجنحة يتحقق العنصر أو الركن 

 المادي لجريمة االخفا .

أما إذا كان الشخص عمى عمم بوجود الشي  المسروق في مكان ما ورغم ذلك لم يقم بأي   
 2يعتبر مرتكبا لمجريمة. فعل مادي إلخفائو فبل

في ىذا الشأن قضي في فرنسا بأنو يستوي أن يكون تمقي الشي  مباشرة من مرتكب و   
 3الجريمة األصمية أو من وسيط حتى إذا كان ذلك بحسن نية.

، أي ضرورة شي  مصدره الجريمة األوليةمحل جنحة االخفا  ىو بال :ل االخفاءمح -2
ن يجب أن يكو و  ، مثل في شي  ناتج عن ارتكاب جريمةالمتتحتاج لقياميا مصدرا غير مشروع و 

، فكل ما يصمح محبل لمسرقة يصمح لئلخفا  إذا ما محل ىذه الجريمة من المنقوالت الممموكة لمغير
 4.، أو خيانة أمانةمن جناية أو جنحة ميما كان نوعيا، سوا  سرقة أو نصبتحصل عميو 

مة متحصبل عميو من جناية أو يكن الشي  محل الجريى المسؤولية الجنائية إذا لم فكما تتن  
، ما تبين من أحكام القضا  الفرنسيك ،مخفيا لنفس األشيا و  أن يكون الجاني سارقا يمكن الو  .جنحة

 5.مخفيا لؤلشيا شريكا و غير أنو باإلمكان أن يكون الجاني 
في ىذا معاقب عمييا و  أنيا عقوبة أو غيرالييم إذا كانت الجريمة السابقة قد صدر بشو       

ن لم االخفا  حتى و االتجاه قضي في فرنسا بالعقاب عمى جنحة  يحاكم بعد مرتكب الجريمة ا 
 6، أو في حالة فرار او لم يتابع بعد.األصمية، أو وافتو المنية، أو ضل مجيوال

    
                                                 

 .180ص مرجع سابق، ، "شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاص، محمد صبحي نجم –1
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 ثانيا : الركن المعنوي :  
المتمثل في شترط فييا توافر القصد الجنائي جريمة االخفا  من الجرائم العمدية التي ي           

، مع عممو بأن الشي  الذي قام بإخفائو افة ظروف وعناصر الجريمةادراكو لكاتجاه ارادة الجاني و 
 مسروق.
خفي بالمصدر االجرامي لؤلشيا  المخفاة مرد عمم الجوقد جرى القضا  الفرنسي عمى أن م    

 1يكفي لتوافر القصد الجنائي.
ة عن الجريمة األخرى ، ألن االخفا  جريمة مستقمأىمية لمعرفة من سرق، ومتى سرقووال     

 2، أو خيانة األمانة... الخ.و ىي السرقة، أو النصب
ريمة التامة دون النص عمى كما أن المشرع الجزائري اكتفى بالنص عمى العقوبة المقررة لمج    
ليس بيا أية ل ىذه الجريمة ال تتكون إال تامة، و مث و ذلك ربما العتقاد المشرع الجزائري أن الشروع،

  3وقائع أو أعمال يمكن اعتبارىا شروعا في مثل ىذه الجريمة.
 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عمى الجريمة

 من قانون العقوبات وىي :  387نص المشرع الجزائري عمى عقوبة جريمة اإلخفا  في المادة         
 ن سنة عمى األقل إلى خمس سنوات عمى األكثر.ـــــ الحبس م      
دج حتى تصل إلى  20.000دج ويجوز أن تجاوز الغرامة  20.000إلى  500ــــ غرامة من       

 ضعف قيمة األشيا  المخفاة. 
ــــ ويجوز عبلوة عمى ذلك أن يحكم عمى الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة       

 من ىذا القانون لمدة سنة عمى األقل إلى خمس سنوات عمى األكثر.  14في المادة 
ــــ وعمى ذلك مع عدم اإلخبلل بأية عقوبات أشد اذا اقتضى األمر في حالة اإلشتراك في       

 .44و 43و 42الجناية طبقا لممواد 
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 المبحث الثاني : المجال الشخصي لمحصانة المالية :
قبل التعديل عمى : " ال يعاقب عمى السرقات التي  لعقوباتانون امن ق 368نصت المادة    

 التعويض المدني: ي فيما بعد و ال تخول ليم إال الحق ف بينينترتكب من األشخاص الم
 األصول إضرار بأوالدىم أو غيرىم من الفروع.  -1
 الفروع اضرارا بأصوليم.  -2
 أحد الزوجين اضرارا بالزوج اآلخر."  -3

 19-15تحت رقم  2015ديسمبر  30ادر في الجريدة الرسمية بتاريخ بعد التعديل الصو       
 بحت كاآلتي :صأالمادة السالفة الذكر و  امعدلت أحك

 تخول إال الحق الن فيما بعد، و بينيقات التي ترتكب من األشخاص الم" ال يعاقب عمى السر        
 في التعويض المدني :

 وع.األصول إضرارا بأوالدىم أو غيرىم من الفر   -1
 الفروع اضرارا بأصوليم."  -2

، نجد أن المشرع من قانون العقوبات القديمة والمعدلة 368من خبلل استقرا  نص المادة          
، بحيث ال يستفيد أحد الزوجين دائرة األعذار المعفية من العقابالجزائري أخرج رابطة الزوجية من 

توقع عميو العقوبة العقاب، و  المعني من الذي يرتكب جريمة السرقة ضد الزوج اآلخر من العذر
 التي تتمثل في :من قانون العقوبات و  350المادة  الجزائية الواردة في نص

 ( 05( إلى خمس سنوات )01ن سنة )الحبس مــــ     
 دينار. 500.000إلى  100.000ة من بغرامو ــــ     
 ردة في نفس النص.يجوز الحكم عميو بإحدى العقوبات التكميمية الواو ــــ     

سرية تصبح عذرا ، لكن عندما تدخل الرابطة األىي جرائم قائمة في حد ذاتيارائم وىذه الج       
 .368 ، يستفيد منو األشخاص المحددين في نص المادةمعفيا من العقاب

 عمى أموال األصل جريمة السرقةيرتكب صول أو الفروع الذي عميو لكي يتم اعفا  أحد األو        
، فاذا تخمف ىذا العنصر ال بين المتيم والضحية، يجب اثبات وجود عبلقة قرابة أو الفرع اآلخر

نو يجب معاقبتو وفقا إال ايضا إلعفا  المتيم من العقاب، بل ال مج، و 368يمكن اعمال نص المادة 
 من قانون العقوبات. 350لنص المادة 
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أو  قات التي تقع اضرار باألصلات جزائية عمى السر و ال يرتب متابعأما المشرع الفرنسي فان        
 1.، أو اضرارا بالزوج اآل اذا كان الزوجان منفصمين جسديا ، أو مسموح ليما بالسكن المستقلالفرع

كما أننا نجد أن المشرع الجزائري قد أحال أحكام جرائم النصب و خيانة األمانة و اخفا   
 ةو المتعمق 369و  368جنحة إلى أحكام المادتين األشيا  المتحصل عمييا من جناية ـاو 

من  389،  377،  373باإلعفا ات و القيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية ، و ذلك في المواد 
 قانون العقوبات الجزائري.

 
 روع :ـــــــول و الفــة األصـرابطـة لـالنسبـ: بب األولــطمــالم

 التربية.ادئ الرحمة والمودة والرعاية و لفروع في إطار مبارابطة األصول و  اإلسبلملقد وضع   
التي تحصل من األب عمى مال ابنو،  الحد في جرائم السرقاتسبلمية ال توجب فالشريعة اإل  

ال تمنع التعزير و من الزوج عمى مال زوجو، ومن المحارم ذوي القربى و أبن عمى مال أبيو، أو من اإل
فوجود أنت و مالك ألبيك" سمم : " لحديث الرسول صمى اهلل عميو و ذا ىو  2الذي يجوز فيو الحبس.

عمى مصمحة األسرة، فميس ىناك فرق بين حفاظا ذلك و  3األبوة أو القرابة شبية تدرأ بيا الحدود.
 موال األب.أبن و أموال اإل
مى ت الواقعة منيم عقانون العقوبات الجزائري أعفى األصول من العقاب بشأن جرائم السرقاو    

 أعفى الفروع من العقاب بشأن السرقات الواقعة منيم عمى أموال أصوليم.و  ،أموال فروعيم
بل يخضع في  368المتيم ال نطبق نص المادة تخمف عنصر القرابة بين الضحية و  فاذا   

الفروع ىي التي تربط بين من قانون العقوبات، فرابطة األصول و  350المقابل ألحكام المادة 
آلخر كقرابة االبن ألبيو والحفيد لجده، يكون أحدىم أصبل أو فرعا ل، و يم أصل مشتركأشخاص يجمع

درجة عند الصعود ، وتحسب درجة ىذه القرابة باعتبار كل فرع فاألب أصل ألبنو، واألبن فرع ألبيو
 4الثانية. الحفيد قريب لجده من الدرجةبن قريب ألبيو من الدرجة األولى، و ، فاأللؤلصل
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ري لم يحدد درجة األصول و من قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائ 368مادة في الو   
ن نزلوا كاألبن، وابن االبن، عميو الفروع، و  ن عمو، والفروع ىم األبنا  وا  فاألصول ىم األب واألم وا 

 ابن ابن االبن.و 
ذلك ط، و بالنسب الناتج عن زواج شرعي فق خذ إالأشرع الجزائري في كل المسائل ال يالمو   

أما النسب   " يثبت النسب بالزواج الصحيح..." :التي تنص عمىمن قانون األسرة و  40بنص المادة 
الطبيعي الناتج عن عبلقة غير شرعية فحتى لو اعترف بو فيو ال يستفيد من العذر المعفي من 

ال يجوز شرعا  متبني باعتبارهلأيضا بالنسبة كافل والمكفول، و م، و كذلك األمر بالنسبة ل1العقاب
ىذا عمى عكس المشرع الفرنسي الذي يعترف بالنسب ، من قانون األسرة 46قانونا بنص المادة و 

 .طبيعتو تميما كان
أما بالنسبة لممشرع المبناني فقد أعفى الحفيد من العقوبة عمى جريمة السرقة المرتكبة اضرار 

بتاريخ  141رار رقم : قمن قانون العقوبات في ال 674بجده ، عمبل بأحكام المادة 
18/05/1952.2 

 
 ة:ــــمــجريـراك في الـــة لالشتـالنسبـ: بب الثانيـطمـالم

لم يساىم في من قانون العقوبات عمى أنو يعتبر شريكا في الجريمة من  42نصت المادة  
سيمة أو لكن ساعد بكل الوسائل أو عاون الفاعل عمى األعمال التحريضية أو المارتكابيا مباشرة ، و 

 المنفذة ليا مع عممو بذلك.
لحصانة األصل أو الفرع شخص لخر في ارتكاب احدى الجرائم المشمولة با إذا ساىم مع 

، ألن نص المادة جا  3المحرضوند من االعفا  الفاعمون اآلخرون و ال يستفياألسرية المالية ، فإنو 
 واضحا.صريحا و 
الشريك يدخل ضمن حاالت االعفا   إذا كانكما ال يستفيد الفاعل األصمي من االعفا   

 .قوباتعانون الق نم 368المقررة في المادة 
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، الحصانة ارتكاب الجريمة من االستفادة من ، فقد منع المساىم فيلقضا  الفرنسيأما في ا 
بنص المشرع الجزائري لم ينص عمييا  نفي حي 1،لكن بالمقابل قرر منح المشارك االستفادة منيا

 صريح.
 

 الي:ــــــــامن المـــــضــبدأ التـار مـــالث : آثــــحث الثـمبــــلا
عمى : " ال يجوز اتخاذ اجرا ات المتابعة  من قانون العقوبات المعدلة  369 تنص المادة 

بنا ا األصيار لغاية الدرجة الرابعة إال ن األزواج و األقارب و الحواشي و بالنسبة لمسرقات التي تقع بي
 التنازل عن الشكوى يضع حدا ليذه االجرا ات."الشخص المضرور. و  عمى شكوى

من قانون العقوبات قد أخرج من دائرة األعذار  368المبلحظ أن المشرع الجزائري في المادة  
 لكن أضافيم مع األقارب و الحواشيو  ربيل الحصسالمعفية من العقاب في الجرائم التي حددىا عمى 

 ، فيما يخص قيد تحريك الدعوى العمومية.الرابعةو األصيار لغاية الدرجة 
قت كما ذكرنا سابقا أن المشرع الجزائري ال يعترف إال بالزواج القانوني الذي يكون قائما و و  

ما قضى بو المشرع الفرنسي عمى الرغم من أنو يعترف بالمخادنة و ارتكاب الجريمة ، و ىو أيضا 
 2بعقد التضامن إلى جانب الزواج.

فإن رابطة القرابة ىي التي تربط بين أشخاص يجمعيم أصل مشترك و يكون أحدىم  عميوو  
 أصبل أو فرعا لآلخر.

التي تربط بين أشخاص يجمعيم أصل مشترك دون أن يكون أحدىم اما قرابة الحواشي فيي  
 بنائيمأخوة واألخوات و ة الدرجة الرابعة لتشمل اإلغاي إلى، بحيث تمتد 3أصبل أو فرعا لآلخر.

ابن قريب أختو من الدرجة الثانية ، و بنا ا عمى ذلك فإن األخ بنائيم ، و أمام وأبنائيم، واألخوال و األعو 
 العم قريب البن عمو من الدرجة الرابعة.

أقارب الزوج أحد الزوجين و بين تقوم و ا بالنسبة لقرابة المصاىرة فيي التي تنشأ عن الزواج أم 
ون أقارب لمزوج ، حيث يكونالرابعة لتشمل والدي الزوج اآلخردرجة ، بحيث تمتد إلى غاية ال 4اآلخر.

خوة و  مصاىرة لمزوج من الدرجة الثانية، وأعمام  أخوات الزوج اآلخر أقاربمن الدرجة األولى، وا 
 ، حيث يكونون أقارب قرابة مصاىرة لمزوج من الدرجة الرابعة.بنا  إخوة وأخوات الزوج اآلخرأو 
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 ة:ـــوى العموميـــك الدعـــتحريـعمق بـيما يتـفب األول : ــطمـــالم
وى الجزائية عن تختص النيابة العامة بوصفيا ممثمة الحق العام أو ممثمة لممجتمع برفع الدع 

الجزائية،  اإلجرا اتمن قانون  36- 29ذلك من خبلل ما ورد في نصوص المواد كافة الجرائم، و 
ي خاصة وضع المشرع الجزائر معينة ، وألسباب محددة و  ك حاالتلكن خبلفا ليذه القاعدة فان ىناو 

يا في تحريك قمجال حي لعرقمة النيابة العامة فشروطا كغيره من التشريعات الفرنسية والعربية قيودا و 
شرط الشكوى المسبقة، أو    شروط تتمثل في ضرورة توفرومباشرة الدعوى الجزائية، وىي قيود و 

 1يجوز لممثل النيابة العامة تجاوزىا.ىي قيود ال أو الطمب و  ،اإلذن
من القيود التي نص عمييا قانون العقوبات الجزائري في تحريك و ممارسة الدعوى الجزائية و  

جريمة السرقة والنصب بالمتعمقة عمى التوالي و  387و  376و  372و  368ما ورد في المواد 
 و جنحة.اخفا  األشيا  المتحصل عمييا من جناية أوخيانة األمانة و 

من  369و  368بالمادتين :  ةالقيود الخاصة بمباشرة الدعوى المقرر وعميو فاإلعفا ات و  
 اخفا  األشيا  المسروقة.وبات تطبق أيضا عمى جنحة النصب وخيانة األمانة و قانون العق
، فان دعوى السرقات جزائريالمعدلة من قانون العقوبات ال 369بنا ا عمى نص المادة و   

ال ، فانو ال يجوز تحريكيا إةالحواشي و األصيار لغاية الدرجة الرابعع بين األزواج واألقارب و لتي تقا
في المقابل نجد أن التنازل يضع حدا لكل متابعة و  ، كما أنبنا ا عمى شكوى الشخص المضرور

 أقصت األصيار و الحواشي من االستفادة من 311/12قانون العقوبات الفرنسي الجديد في مادتو 
بالتالي أصبحوا من القانون القديم، و  380ىذه الحصانة بعدما كانوا مشمولين بيا في المادة 

 2يخضعون لنفس االجرا ات التي يخضع ليا أي شخص أجنبي.
حماية ة، و المشرع الجزائري بوضعو لنص ىذه المادة كان ييدف إلى الحفاظ عمى سمعة األسر و  

و ال ييمو الجانب المالي عمى قدر ما ييمو جانب الترابط ، في3الصبلت العائمية و أسرار األسرة.
، فاذا أراد الدعوى الجنائية أو عدم تحريكيا بحيث أعطى الحق لممجني عميو في تحريك األسري.

 المضرور تحريك الدعوى تقدم بدعواه إلى السمطات المختصة.
بعدم قبول الدعوى  ، ودفع المتيم بعدم صحتيا يكون الحكمالمتابعة بدون شكوىاذا تمت و  

 4العمومية لعدم توافر شرط من شروط تحريك الدعوى العمومية.
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أثنا  قيام اجرا ات المتابعة  فان  دمت الشكوى ممن يحق لو تقديميا وتنازل عنيا قبل أواذا قو  
اذا محكمة متابعة اجرا ات الفصل فييا، و ال لملمنيابة العامة و  ال يجوزاالجرا ات يجب أن تتوقف، و 

 1قع التنازل بعد الحكم وجب وقف تنفيذ العقاب.و 
 485252قد تجسد ذلك في االجتياد القضائي الصادر عن المحكمة العميا في القرار رقم و  

) ىو ابن أخت الشاكي أو الضحية المتيم ) ر.ع( و ، حيث توبع  04/02/2009الصادر بتاريخ : 
 219و  350المعاقب عميو بالمادتين ص و س.خ( بجنحة السرقة والتزوير واستعمال المزور المنصو 

 .2من قانون العقوبات
: صدر حكم عن محكمة سيفيزف قضى بإدانة المتيم بالتيم 2006-10-16 خيوبتار  

 المنسوبة إليو.
صدر قرار عن الغرفة الجزائية بمجمس قضا  سيدي بمعباس  :24/12/2006بتاريخ و  

لممادة  ات المتابعة بنا ا عمى تنازل الضحية طبقاالقاضي بإلغا  الحكم المستأنف بوضع حد إلجرا 
 ثر استئناف المتيم ) ر.ع( لحكم الدرجة األولى.إمن قانون العقوبات وىذا  369

قدم النائب العام طعنا بالنقض لدى مجمس قضا  سيدي بمعباس : 27/12/2006وبتاريخ  
قض مأخوذ من الخطأ في مستندا عمى وجو وحيد لمن 24/12/2006ضد القرار الصادر بتاريخ : 

من قانون العقوبات ال تطبق عمى جنحة التزوير و استعمال المزور  369المادة تطبيق القانون ألن 
و السرقة المتابع بيا المتيم  المطعون ضده و أن التنازل ال يمتد إلى جنحتي التزوير واستعمال 

 المزور مادام لم يقضي ببرا تو منيا لعدم قيام عناصرىما.
العام الذي ىو سديد و في محمو والذي يتعين معو  منو فان الوجو المثار من طرف النائبو   

 ىو األمر الذي قضت بو المحكمة العميا.نقض وابطال القرار المطعون فيو و 
معنى تطمبيا القانون، و يالمجني عميو الصمة التي أثر التنازل يقتصر فقط عمى من تربطو بو  

 3عمى غيره من المساىمين. ذلك أن التنازل ال أثر لو
، فإن الجاني يستفيد من االعفا  المقرر مثبلمع حمل السبلح أو الضرب  في حالة السرقةو  

أو الضرب  ، و يعاقب أو يتابع من أجل جنحة حمل السبلحمن قانون العقوبات 368في المادة 
 ى جريمة الضرب مثبل.، بل و تصبح الرابطة األسرية في ىذه الحالة ظرف تشديد عمكجريمة مستقمة
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 :ةــمـترتب عن الجريـجزاء المـق بالـمـعــا يتــمـ: فيانيـــب الثــطمــالم
ال المسؤولية ي الجاني من العقوبة اعفا ا تاما، ولكنيا ال تمحوا الجريمة و األعذار المعفية تعف 

تكون إال في حالة عدم  ، و لذلك ال يجوز الحكم بالبرا ة ، بل االعفا  من العقوبة ، ألن البرا ة ال
 .د الجريمة أو عدم قيام المسؤوليةوجو 

بالرجوع لممشرع الجزائري نجد أنو استعمل مصطمح " ال عقوبة" و ليس " ال جريمة" ألنو عند و  
ة أو غيرىا من ، تحكم بإدانة المتيم سوا  عمى جريمة السرقالمحكمة بإثبات الوقائع الجرمية اقتناع

بإعفائو من العقاب بحكم القانون،  شمولة بالحصانة المالية األسرية، ثم تقضيالمالجرائم المحددة و 
كم لو ، يمتمس الحة من الضحية باعتباره طرفا مدنياان كانت ىناك دعوى مدنية تبعية مرفوعو 

عفائو من العقاب أن بإدانتو و ، فإنو يجب عمى المحكمة التي قضت بالتعويض عما أصابو من ضرر ا 
 كما يسري ىذا القيد عمى الشروع في الجريمة. 1مدني بما يستحق من تعويض.تحكم لممدعي ال

، نذكر الغرفة الجزائية لممحكمة العميا ىو المبدأ الذي أكدتو مجموعة من القرارات الصادرة عنو       
 ، و الذي جا  فيو: 343989. ممف رقم  29/06/2004منيا القرار الصادر بتاريخ : 

 مط بين العذر القانوني و البرا ة.يجب عدم الخــــ    
 البرا ة تعني عدم قيام الجريمة.ــــ    
 العذر القانوني يعفي من العقاب أو يخففو .ــــ           

 و الذي جا  فيو : 306921: ممف رقم :  04/09/2003كذلك القرار الصادر بتاريخ : و     
ال ، فاألخيرة تعفي من العقوبة و عذار المعفية أن محكمة الجنايات قد أخمطت بين أسباب االباحة واأل

ال تنفي المسؤولية عن فاعميا عكس األفعال المبررة يترتب عنيا إخبل  ساحة المتيم و تمحو الجريمة 
 2من المتابعة .

ليس باإلعفا  من العقوبة لكون كون بعدم قبول الدعوى الجزائية و أما في فرنسا فالحكم ي 
تؤدي إلى  ،نة عائمية تتعمق بجرائم األموال، فقد قرر حصا 3 يتابع" المشرع استعمل مصطمح " ال

، و ليست اجرائية تتعمق بالدعوى الجنائية ، فيي حصانةل الدعوى الجنائية في ىذا المجالعدم قبو 
 ال مانعا من موانع العقاب.وضوعة حيث ال تعد سببا لئلباحة و م

 : منو وىي تشمل 380في المادة ينص عمى ىذه الحصانة  قد كان التقنين الممغيو  
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شأنيا ب، فالسرقات التي تقع بين أفراد ىذه المجموعات الثبلث ال تقبل ) األزواج واألصول، األصيار(
يا  اخفا  األش، و خيانة األمانة  ىذه الحصانة إلى جرائم النصب و قد مد القضاالدعوى الجنائية ، و 

 .اغتصاب التوقيعاتالمتحصمة من جناية أو جنحة و 
و يتضح لنا من  12 – 311نص عمى الحصانة العائمية بالمادة وقد جا  التقنيين الجديد ، و  

من التقنيين الجديد نجد أن :  12 – 311من التقنيين الممغي بالمادة  380مقارنة نص المادة 
كانت المشرع الفرنسي قد أبقى عمى الحصانة العائمية كمانع إجرائي من تحريك الدعوى الجنائية كما 

في القانون الممغي ، و ان كان قد ضيق في مجاليا ، حيث لم تعد تشمل الزوجين في حالة 
االنفصال الجسدي ، و كذلك األصيار ، و يمتاز القانون الجديد بأنو نص صراحة عمى تطبيق 

 1الحصانة العائمية المنصوص عمييا في جريمة السرقة عمى جرائم األموال األخرى.
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 اطفيـــــن العـامــــضـدأ التـاني: مبـــل الثــصــفـــــال
 

 نة أسرية مبررة بالتضامن العاطفي، وينصب عمى ما يسمىالتضامن العاطفي ىو حصا مبدأ       
 بجرائم عدم احترام واجب االسيام في إعمال العدالة.

ي، وىذا األخير حدد وقد تأثر بو المشرع الجزائر  ،الفرنسي ىو من استحدث ىذا المبدأوالمشرع        
، وجعل من العبلقة العاطفية الموجودة بين أفراد األفعال التي يجب االمتناع عنيا بصفة أساسية

 .م من العقابة سببا وعذرا لتحصينياألسر 
إلى ، فمنيم من ذىب لجزائري حول طبيعة ىذا االستثنا شرائح قانون العقوبات ا توقد اختمف       

ي يكون ، وبالتالأنو عذر معفي من العقاب، ولذلك يبقى الفعل المرتكب يشكل جريمة رغم عدم العقاب
 1.سببا لممسؤولية التقصيرية

نا  ال يعد عذرا معفيا من العقاب، بل ىو سبب مبيحا وذىب البعض إلى ان ىذا االستث       
 2كون أمام صورة ال تقوم فييا الجريمة أصبل.لمجريمة، وبالتالي ن

 
 اطفيةـــانة العـــرمي لمحصــال الجـجــث األول : المــمبحــال

 اصة، وكل جريمة تحتوي في المادة الخرمي ليذه الحصانة ضيق ومحدد بدقةإن المجال الج      
، والتي التي تم دراستيا في الفصل األول اليةبيا عمى األحكام المقررة ليا، عمى خبلف الحصانة الم

 ، والتي تتعمق بجريمة السرقة.من قانون العقوبات 368دة تحيل في حكميا إلى الما
عاطفية  والمشرع الجنائي لما وضع ىذه الجرائم كان مدركا بأنو سوف يصطدم بعبلقات      

، تجعميم يتضامنون مع قريبيم مرتكب الجريمة ، واعتبر أن واجب التضامن بين أفراد األسرة موجودة
، والذي جسده عمى أرض متعمق باإلسيام في إعمال العدالةاألسري يسمو عمى الواجب االجتماعي ال
ىي  سرة الذين يساعدون قريبيم الجاني، وذلك لتكون األسرةالواقع من خبلل عدم معاقبة أفراد األ

 3مام ضغوط المجتمع.المأوى األخير لمفرد أ
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[Texte] 

 

ويدخل في ىذا النطاق ثبلث جرائم أساسية حددىا المشرع الجزائري عمى سبيل الحصر في       
 قانون العقوبات وىي: 

 جريمة إخفا  الفار من العدالة. -
 جريمة االمتناع عن التبميغ عن الجنايات. -
 جريمة االمتناع عن الشيادة لصالح بري . -

 ، واألشخاص المشمولين بيذه الحصانة.ذا الفصل دراسة كل جريمة عمى حدىوسنتناول في ى 
 

 ةـــدالــــعـار من الــاء فــة إخفــريمــمب األول : جــطــالم
"le recel des malfaiteurs " 

كاألدوات يخفون األشيا  المتعمقة بجريمتيم، ، و يتوارى المجرمون عن وجو العدالة كثيرا ما     
 يم عن العدالة.ئخفاإ، وقد عاقب المشرع من يساعد ىؤال  بالمستعممة في الجريمة

، من الفصل جمعيات األشرار ومساعدة المجرمينوقد وردت ىذه الجريمة في القسم المتعمق ب     
 .من قانون العقوبات 180/02المادة ، في لجنايات والجنح ضد الشي  العموميالسادس المتعمق با

 180ىذا الفعل مجرم ومعاقب عميو بنص المادة كرنا سابقا أن ال جريمة إال بنص و وكما ذ         
كل من  4و 3و 2فقرات  91و 42والتي تنص :" فيما عدا الحاالت المنصوص عمييا في المادتين 

أخفى عمدا شخصا يعمم أنو ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنو بسبب ىذا الفعل وكل من حال 
عمدا دون القبض عمى الجاني أو البحث عنو أو شرع في ذلك وكل من ساعده عمى االختفا  أو 

دج أو بإحدى  10000إلى  1000اليرب يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 ىاتين العقوبتين.

عة فيما عدا ما الفقرة السابقة عمى أقارب و أصيار الجاني لغاية الدرجة الراب وال تطبق أحكام      
 سنة " 13يتعمق بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين ال يتجاوز سنيم 

ابقة، ووضع عذرا معفيا من فالمشرع الجزائري جرم الفعل في الفقرة االولى من المادة الس      
في  ، ووضع استثنا  عمى ىذا العذريار الجاني لغاية الدرجة الرابعة، وىو إعفا  أقارب و أصالعقاب

 الفقرة الثانية من نفس المادة كما سيتم عرضو في ىذه الدراسة.
، 1من قانون العقوبات الفرنسي  6-434أما المشرع الفرنسي فقد نص عمى الجريمة في المادة   

والتي تنص عمى : " كل من يوفر لشخص بوصفو فاعبل أو شريكا لجناية أو فعل ارىابي معاقب 
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[Texte] 

 

األقل مسكنا أو مكانا لبلختفا  أو مواد ووسائل معيشية او أي عمييما بعشر سنوات حبس عمى 
 غرامة " € 75000وسيمة تحول دون البحث عنو أو توقيفو يعاقب بالحبس بخمس سنوات حبسا و

األقارب المباشرين  –فبعدما حدد الجريمة وعقوبتيا نص عمى : " يستثني من األحكام السابقة      
زوجة الفاعل أو  –أزواجيم واالخوة واألخوات أو الفعل االرىابي و  ك في الجنايةلمفاعل أو الشري

 .الشريك في الجناية أو الفعل االرىابي أو الشخص الذي يعيش معو عمنيا في وضعية زوجية"
 

 ةــــــــــــــمــــجريــان الــــــــفرع األول : أركــال
 ن ىما :لقيام ىذه الجريمة يجب توافر ركنا        

 المادي الركن -
 الركن المعنوي -

 أوال: الركن المادي:     
 ويتمثل في:            

: اخفا  األشيا  واخفا   : والمتمثل في فعل االخفا  ، واالخفا  نوعان النشاط االيجابي  -1
خبلل  ، وذلك منا  منصب عمى األشخاص دون األشيا ، وفي ىذه الجريمة فعل االخفاألشخاص

سوا  تطبيق الجزا  عميو، ، ومساعدتو عمى التواري عن وجو العدالة وعدم إعانة المجرم عمى االختفا 
 ، أو أي فعل لخر يخفي حقيقتو.مسكن لو، أو بتغيير معالم الوجو بوسائل تنكرية أو بتخصيص

يمة عدم وجود نع من العقاب المقرر في الجر ، أنو لبلستفادة من المويشترط مما سبق            
، ألن رتكب جريمة وتقوم األسرة بإخفائوعمى أنو سوف ياتفاق مسبق بين الجاني وبين أفراد أسرتو، 

 1، وليس المساعدة المبنية عمى التضامن األسري.نا يأخذ صفة االشتراك في الجريمةاالخفا  ى
متجيا لمساعدة الفاعل او  ، سوا  كان الفعللجريمة تتحقق في القانون الفرنسيوىذه ا       
 2إخفا  الفاعل. ى ىذا التفصيل ، مكتفيا بالنص عمى، في حين لم ينص المشرع الجزائري عمالشريك
وتوجد صورة أخرى من جرائم االخفا  في قانون العقوبات الجزائري مستثناة من حكم       

ة ، لذلك فرق المشرع بين التحصين الوجوبي ، ألن إعفا  أصحابيا يخضع لسمطة القاضي التقديري
نوعين من جرائم االخفا  التي تقع بعد ارتكاب الجريمة األصمية ، اعتبر بعضيا جرائم مستقمة ليست 

 3صورة من صور االشتراك ، بينما اعتبر البعض اآلخر صورة من صور االشتراك.
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[Texte] 

 

لمتحصين ، األولى  ومن صور األفعال التي تيمنا ، وتدخل في المجال الجرمي االيجابي           
متعمقة بإخفا  المجرمين المرتكبين لجرائم ضد أمن الدولة وتدخل في صور االشتراك ، أما الثانية 

وتتعمق بإخفا  الوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجرائم ، وىاتان الصورتان  1فتشكل جريمة مستقمة، 
 ت .من قانون العقوبا 3و 2فقرة  91نص عمييما المشرع في المادة 

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي ، توجد في النصوص الخاصة جريمتان تشبيان جريمة إخفا             
في ، األولى ىي المجرمين من العدالة في االستفادة من الحصانة األسرية بسبب التضامن العاط

الخدمة من قانون  128ادة " ، ونصت عمييا الم le recel d’insoumisرد "جريمة إخفا  المتم
، أما الثانية فيي جريمة إعانة األجنبي عمى الدخول أو المرور أو االقامة بصفة غير شرعية الوطنية

 647-96بالقانون رقم  المتممالمعدل و  1945نوفمبر  2من أمر  21والتي نص عمييا في المادة 
-98انون رقم المتعمق بشروط دخول واقامة األجانب في فرنسا، والق 1966جويمية  22الصادر في 

 1998.2ماي  11الصادر في  349
أنيا جناية في القانون  : وتكيف عمىأن تقوم ىذه الجريمة تبعا لجريمة سابقة ارتكبت -2
 ، أو تكيف عمى انيا جناية أو فعل ارىابي في القانون الفرنسي.الجزائري

، وىو إذا ارتكبت الجناية وقد وضع المشرع الجزائري استثنا  عمى ىذا العذر كما ذكرنا سابقا       
لشخص المخفي ، فينا يعاقب اسنة 13يا الشخص الذي تم اخفاؤه ضد قاصر ال يتجاوز التي ارتكب

تضامن أكثر من واجب الرع الجزائري ركز عمى حماية القصر ، ألن المشوال يستفيد من العذر
ه الحالة األسرة في ىذ، وتصبح سترجع النص صفة الزامية  التطبيق، وبيذا االعاطفي وحماية األسرة

 3، أو مساعدتو عمى اليرب.ممزمة بعدم إخفا  الجاني، أو الحيمولة دون القبض عميو، أو البحث عنو
، يا مساعدة المجرمتم بائري والفرنسي مختمف الطرق التي يولقد ذكر كبل التشريعين الجز         

 .ير من حاالت ارتكاب ىذه الجريمةبوىذا التحديد يبدو واسعا جدا، ويسمح بتغطية عدد ك
 

 ثانيا: الركن المعنوي    
تجاه ارادة ، ىو ركن من أركان ىذه الجريمة ، وىو القصد االجرامي  في جريمة االخفا ا       

، فيذه الجريمة ال تقوم إال يخفيو ارتكب جناية بأن الشخص الذي ومع عمم الجاني إلى إخفا  شخص
شخص بإخفائو فبل تقوم الجريمة ، وقام إذا ارتكب جنحة أو مخالفةإذا ارتكب الجاني جناية، أي أنو 
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[Texte] 

 

أقاربيم المجرمين بسبب المنع من العقاب، وال  ، وعمى ذلك فإن أفراد األسرة ال يسألون عن اخفا 
 1تجريم الفعل.في حال الجنح والمخالفات لعدم  يسألون عن اإلخفا  

أما الشروع فقد عاقب عميو المشرع الجزائري صراحة بقولو: "....وكل من حال عمدا دون         
القبض عمى الجاني أو البحث عنو أو شرع في ذلك ...." ، في حين أغفل المشرع الفرنسي ىذا 

 الجانب.
 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عمى الجريمة:

المشرع الجزائري عمى الجزا  المترتب عمى جريمة إخفا  المجرمين الفارين من العدالة  نص       
 من قانون العقوبات وتتمثل في: 180في المادة 

 ــــ الحبس من سنة إلى خمس سنوات.       
 دج  10.000إلى  1.000ــــ غرامة من       

 
 مــــرائـجـن الـغ عـبميـعن التناع ـتـــة االمــــمـريـاني : جــــمب الثــمطـــال

لح جريمة االمتناع عن الشيادة لصاأو الجرائم و  إن جريمة االمتناع عن التبميغ عن الجنايات       
نما ىو سموك يخالف ما بري  تدخل ضمن جرائم االمتناع،  فسموك الممتنع ليس مجرد سموك سمبي وا 
 2.ىو مفروض عمى الممتنع ان يقوم بو

جيا في العقاب عن جرائم االمتناع، فاالمتناع قديم والشريعة االسبلمية كانت سباقة في مني       
 ، فمنذ خمق اهلل لدم عميو السبلم أمر المبلئكة أن يسجدوا لو فسجدوا جميعا إال ابميس فقدقدم االنسان

ا القرلن الكريم ، وقد ذكرىأبى وامتنع ان يكون من الساجدين، فكانت جريمة ابميس اول جريمة امتناع
 في أكثر من موضع.

ألصل ىو وجوب التبميغ وبالرجوع إلى جريمة االمتناع عن التبميغ عن الجرائم، فنقول أن ا        
ابطة أسرية تجمعو ، ولكن اذا امتنع شخص ما عن التبميغ عن الجرائم بسبب وجود ر عن الجرائم

وقد نص قانون  خص الذي امتنع عن التبميغ.، فينا المشرع الجزائري ال يعاقب الشبمرتكب الجريمة
أمن بغير قانون " ، وعميو  العقوبات الجزائري في مادتو األولى أنو: " ال جريمة وال عقوبة أو تدابير

 رم أي فعل إال إذا كان منصوص عميو بنص.فبل يج
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[Texte] 

 

رتيا األولى من قانون العقوبات في فق 91وقد جرم المشرع الجزائري ىذا الفعل بنص المادة        
يعاقب بالسجن المؤقت لمدة ال تقل  لواجبات التي يفرضيا سر المينة،بقولو: " مع عدم االخبلل با

عن عشر سنوات وال تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات 
دج في وقت السمم ، كل شخص عمم بوجود مخطط أو أفعال  30000إلى  3000وبغرامة من 

كاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرىا من النشاطات التي يكون من طبيعتيا االضرار بالدفاع الرت
 الوطني ولم يبمغ عنيا السمطات العسكرية أو االدارية أو القضائية فور عممو بيا".

في المقابل نجد أن المشرع الفرنسي نص بصراحة وبدقة عمى ىذه الجريمة في المادة           
قانون العقوبات بقولو :" كل من يعمم بجناية يمكن توقف ارتكابيا أو تقميص لثارىا أو  من 434/7

بفاعمين محتممين الرتكاب جنايات جديدة أو يمكن تقميص لثارىا ولم يبمغ السمطات القضائية أو 
 "€45000سنوات والغرامة بقيمة  3االدارية يعاقب بالحبس لمدة 

 
 ةــــمــريـــجـالان ـــــرع األول : أركـفـــال

 ليذه الجريمة ركنان : ركن مادي ولخر معنوي          
 أوال : الركن المادي:    

: الذي يتمثل في االمتناع أو عدم التبميغ عن الجرائم المنصوص عمييا الفعل السمبي .1
جرائم  من قانون العقوبات والمتمثمة في التبميغ عن وجود خطط وأفعال الرتكاب 1فقرة  91في المادة 

، وقد اع الوطنيالخيانة والتجسس أو غيرىا من النشاطات التي يكون من طبيعتيا االضرار بالدف
أي جواز تطبيق مبدأ التضامن العاطفي واخضاعو  اكتف المشرع الجزائري ازا ىا بحماية جوازية

" ويجوز لممحكمة في الحاالت     فقرة أخيرة بقولو: 91لسمطة القاضي التقديرية وذلك في المادة 
ألن ىذه الجرائم ذات  1تعفي أقارب وأصيار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة". أن المنصوص عمييا

 خطورة تمس بأمن الدولة، عمى عكس المشرع الفرنسي الذي جعميا حماية وجوبية.
جرمي لمتحصين، وىذا ، ال يدخل في المجال الع عن التبميغ خارج االطار السابقأما االمتنا       

" فيما عدا الحالة المنصوص عمييا في الفقرة من قانون العقوبات التي تنص : 181بحكم المادة 
 10000إلى  1000بغرامة من اقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و ، يع91األولى من المادة 

ا فعبل ولم يخبر دج ، أو بإحدى ىاتين العقوبتين ، كل من يعمم بالشروع في جناية أو بوقوعي
 السمطات فورا".
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ويفيم من نص المادة السالفة الذكر أن واجب التبميغ يكون في الجنايات التي شرع في        
 ارتكابيا أو ارتكبت فعبل وتحققت نتيجتيا.

عمى:" كل من يعمم بجناية يمكن  434/7أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فقد نص في المادة        
أو تقميص لثارىا أو بفاعمين محتممين الرتكاب جنايات جديدة أو يمكن تقميص توقف ارتكابيا 

 لثارىا..."
، لغياب عن التبميغ النافع الضروريرم إال اه المادة أن المشرع الفرنسي ال يجيفيم من نص ىذ       

القانون ، وىذه الفكرة غير موجودة في لجناية المحتممة قد يؤدي إلى حصر لثارىاوأن التبميغ عن ا
 الجزائري.

ونجد أيضا أن كبل التشريعين الجزائري والفرنسي أبطبل إعمال مبدأ الحصانة العاطفية إذا كان        
من القانون الفرنسي في فقرتيا األخيرة والتي  434/7الضحية قاصر، وىذا باالستناد إلى نص المادة 

سنة...." ،  15بالجنايات ضد القصر تحت تنص عمى :" يستثنى من األحكام السابقة إال فيما يتعمق 
من قانون العقوبات في فقرتيا األخيرة  180وىو أيضا ما نص عميو المشرع الجزائري في المادة 

 سنة". 13ر الذين ال تتجاوز سنيم القصبقولو: " فيما عدا ما يتعمق بالجنايات التي ترتكب ضد 
سنة في التشريع  13، واألقل من ريع الفرنسيسنة في التش 15قل من وليذا فالجنايات ضد القصر أ

، ألنو في ىذه الفروض أنو حق وال تكون موضوعا ألي حصانة أسرية، التبميغ عنيا الجزائري يجب
 السكوت وليس واجب الكبلم ىو الذي يؤدي أكثر إلى االعتدا  عمى سمم االسرة والتضامن األسري.

امن االجتماعي ، وىذه الحماية ىي حماية المشرع قدم واجب حماية القصر عمى واجب التضو 
 وجوبية.

، توجد صورة أخرى من صور االعتدا  عمى القاصر تخرج عن االطار وة عمى ما سبقوعبل         
، والتي تعاقب عمى من قانون العقوبات الفرنسي 434/3الجرمي ليذه الحصانة ، نصت عمييا المادة 
 15ات ، أو االعتدا ات الجنسية ضد القاصر االقل من عدم التبميغ عن األضرار أو سو  المعالج

 1سنة، حيث ال يتضمن النص أي حصانة يمكن أن يستفيد منيا أقارب مرتكب ىذه الجريمة.
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 ثانيا: الركن المعنوي       
 يتمثل الركن المعنوي في :          

:" كل شخص من قانون العقوبات الجزائري بقوليا 91/1وىو ما عبرت عنو المادة  : العمم  -1
 عمم بوجود خطط أو أفعال ...." 

: وىو اتجاه ارادة الجاني الرتكاب الجريمة مع عممو بأنو فعل منصوص ومعاقب االرادة  -2
 عميو.

 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عمى الجريمة
من  91نص المشرع الجزائري عمى عقوبة جريمة اإلمتناع عن التبميغ عن الجرائم في المادة 

 قانون العقوبات وتتمثل في :
ــــ السجن المؤقت لمدة ال تقل عن عشر سنوات وال تجاوز عشرين سنة في وقت الحرب       

 وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
 دج في وقت السمم  30.000إلى  3.000ــــ غرامة من       

 
 ريءـــــــــالح بــصــيادة لــاع عن الشـنـتـة االمـريمـالث: جــب الثـمطمـال
"l’omission, de témoigner en faveur d’un innocent" 

فقرة  182نص المشرع الجزائري عمى جريمة االمتناع عن الشيادة لصالح بري  في المادة         
من قانون العقوبات بقولو: " يعاقب بالحبس من ثبلثة أشير إلى خمس سنوات وبغرامة من  4و 3

دينار أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منو وبغير خطورة  15000إلى  500
عمى الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنو جناية أو وقوع جنحة ضد سبلمة جسم االنسان  عميو أو

وامتنع عن القيام بذلك ، بغير اخبلل في ىذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنيا ىذا القانون أو 
 القوانين الخاصة.

في حالة خطر  ويعاقب بالعقوبات نفسيا كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص      
كان في امكانو تقديميا إليو بعمل مباشر منو أو بطمب االغاثة لو وذلك دون ان تكون ىناك خطورة 

 عميو أو عمى الغير.
الدليل عمى برا ة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم  يعاقب بالعقوبات نفسيا كل من يعممو       

الدليل فورا أمام سمطات القضا  أو الشرطة عميو في جناية أو جنحة ويمتنع عمدا عن أن يشيد بيذا 
ن تأخر في االدال  بيا.بومع ذلك فبل يقضي بالعقوبة عمى من تقدم من تمقا  نفسو   شيادتو وا 
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ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إلى اتخاذ االجرا ات الجزائية ومن       
 ارىم لغاية الدرجة الرابعة".ساىم معو في ارتكابو وشركاؤه وأقاربيم وأصي

من قانون العقوبات والتي  11-434أما المشرع الفرنسي فقد ذكر ىذه الجريمة في المادة       
تنص :" كل من يعمم دليبل عمى برا ة شخص محبوس مؤقتا أو محكوم عميو في جناية أو جنحة 

سنوات والغرامة  3يعاقب بالحبس  ويمتنع عمدا عن أن يشيد فورا أمام السمطات القضائية أو االدارية
45000€ . 

 ومع ذلك يعفى من العقوبات من يقدم شيادتو من تمقا  نفسو ولو كان متأخرا.     
 ويستثنى من أحكام الفقرة األولى:

مرتكب الجريمة أو الشريك الذي أدى إلى اتخاذ المتابعات وأقاربو المباشرين وأزواجيم  -1
 وأزواجيم.وأيضا االخوة واألخوات 

زوج مرتكب الجريمة أو الشريك الذي أدى إلى اتخاذ المتابعات أو الشخص الذي  -2
 "يعيش معو عمنيا في وضعية زوجية.

من قانون االجرا ات الجنائية  286، فقد منع المشرع المصري بموجب المادة فضبل عن ذلك    
امتنعوا عن الشيادة ضده ،فميس توقيع العقاب عمى أصول أو فروع أو أقارب أو أصيار المتيم إذا 

 1من المنطق إلزام األشخاص بإثبات إدانة ذوييم.
 

 
 ةـــــــــــــــــريمـمجـان اـــــــــــرع األول: أركـفـال

السالفة الذكر يمكن استخبلص أركان ىذه الجريمة  3فقرة  182من خبلل نص المادة       
 والمتمثمة في :

 الركن المادي ــــ                          
 الركن المعنويــــ                      

 : أوال: الركن المادي      
 تتمثل عناصر الركن المادي في :           

: ألن أن يكون ىناك شخص بريء محبوس مؤقتا أو محكوم عميو في جناية أو جنحة -1
إال في الحالة التي يكون فييا  صالح بري  ال يشكل جريمة لتي فيفعل االمتناع عن الشيادة ا

                                                 
 .137، صالحميد، مرجع سابق شرف رمضان عبدأ -1
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والشيادة ىي يمة تكيف عمى أنيا جناية أو جنحة، الشخص محبوسا مؤقتا أو حكم عميو عن جر 
، في صادق الذي يصدر أمام ىيئة قضائية، من قبل شخص يقبل قولو، بعد أدا  اليمينالتعبير ال

 1شأن واقعة عاينيا بحاسة من حواسو.
فإذا  ،دة البد أن تقوم عمى دليل حقيقي، يثبت البرا ةوعميو فجريمة عدم االدال  بالشيا    

، وسكت ىذا األخير عن االدال  بيا فإنو ال تقوم لشخص من شأنيا فقط تخفيف العقوبةكانت شيادة ا
 2الجريمة.
محبوس : وذلك بأن يكون الشخص يعمم دليل برا ة الشخص الاالمتناع" النشاط السمبي:"-2

 مؤقتا أو المحكوم عميو في جناية أو جنحة ويمتنع عن الشيادة لصالحو.
حاول تحفيز أصحاب  ، بلد مدة يشترط فييا التقدم بالدليلالمشرع الجزائري لم يحدكما أن        

ن طال الزمن يمكن لمجناة الذين لم يتقدموا لئلدال  بشيادتيم في الوقت الضمائر الحية ، بأنو حتى وا 
، فبل يقضى عمييم بعقوبة ارتكاب ريطة أن يتقدموا من تمقا  أنفسيمالمناسب أن يتداركوا ذلك ش
 3جريمة عدم اإلدال  بالشيادة.

سبلمية فقد اتفق جميور الفقيا  عمى رد شيادة األب البنو واالبن ألبيو، أما في الشريعة اإل         
، وحجتيم في ذلك ما روي عن زوجين أحدىما لآلخرنيا وأبنائيا ليا، وشيادة أحد الوكذلك األم الب

أنو قال:" ال تجوز شيادة الوالد لولده ، وال  -صمى اهلل عميو وسمم –عائشة رضي اهلل عنيا عن النبي 
 ) رواه الترميذي.(4الولد لوالده ، وال المرأة لزوجيا وال الزوج المرأتو" 

 ثانيا: الركن المعنوي:       
كل من يعرف دليبل : " ويعاقب بالعقوبات نفسيا 181/3نص المشرع الجزائري في المادة          

، ويمتنع عمدا أن يشيد بيذا أو محكوما عميو في جناية أو جنحةعمى برا ة شخص محبوس مؤقتا 
 الدليل ...."

 فمن خبلل نص ىذه المادة يمكن استخبلص العناصر المكونة لمركن المعنوي وىي:         
أن ىذه الجريمة من الجرائم العمدية، وذلك بأن يمتنع الشخص عمدا عن أن يشيد   -1

 بدليل البرا ة ومعنى ذلك توافر القصد الجنائي.
                                                 

، دار ىومة، و قضاء المحكمة العميافي شيادة الشيود وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر عميالوجيز ، يوسف دالندة -1
 .20، ص2004، رالجزائ

 .555، ص عبد الحميم بن مشري، مرجع سابق -2
 .555، صنفس المرجع -3
، ، دار المعرفة، لبنان6، ط2، جبداية المجتيد ونياية المقتصدي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطب -4

 .464،ص 1982
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 العمم بدليل برا ة الشخص المحبوس.    -2
 

 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عمى الجريمة
من قانون  182نص المشرع الجزائري عمى الجزا  المترتب عمى ىذه الجريمة في المادة 

 العقوبات وتتمثل في :
 ــــ الحبس من ثبلثة أشير إلى خمس سنوات.  
 دج  15.000إلى  500ــــ غرامة من   

 
 ةــــــــــاطفيــانة العـــصـصي لمحـخـال الشـــجـمـاني : الـــبحث الثـمــال

، جريمة أولى مرتكبة تكيف جريمتان متتابعتان في نفس الوقت إن ىذا االعفا  يقتضي وجود        
ييا قريب لمرتكب الجريمة الثانية، أما الجريمة عمى أنيا جناية أو جنحة يكون فاعميا أو المساىم ف

بلقة أسرية بين مرتكب نتيجة لمجريمة األولى، وال يعاقب فاعميا إال بسببيا لوجود ع الثانية ما ىي إال
 1.الجريمة األولى ومرتكب الجريمة الثانية

مشرع ، والذي ذكره الراسة االطار الشخصي ليذه الحصانةوفي ىذا المبحث سنقوم بد        
، بحيث أعفى أقارب وأصيار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة، وىذا بالنسبة الجزائري في قانون العقوبات

لتبميغ عن الجرائم ، اما باقي الجريمتين فقد أعفى أقارب وأصيار الجاني لغاية لجريمة االمتناع عن ا
 الدرجة الرابعة ، كما سيتم تبيانيم كما يمي:

 
 ةـــــــــــــــــــرابــبة لمقـالنســمب األول: بـمطـــال

 فالقرابة ال، ار شرعية، ويترتب عمييا لثارة عن صفة تثبت لمشخص بسبب شرعيالقرابة عب      
ذا ثبت ترتبتتثبت إال إذا كان ليا سبب شرعي  عمييا لثار شرعية مختمفة من إرث، وحرمة نكاح  ، وا 

 ، وغير ذلك كما يمي:وصية و
 

 ة:ـــــــعـة الرابــــرة حتى الدرجــاشـــــبـة المـــــرابـفرع األول: القــــال
التي تنحصر في عمود النسب ، أو قرابة الذين يتفرعون ، وىي القرابة يطمق عمييا قرابة الوالدة      

 .2عن بعضيم البعض ، فيي صمة تربط بين األصول والفروع
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فكل شخص يمثل  ،ذ بالصعود ألعمى أو النزول ألسفلوتحسب درجة القرابة المباشرة حينئ      
وابن ابن االبن قريب و، لجد في الدرجة الثانية البن ابندرجة ، فاالبن في الدرجة األولى ألبيو ، وا
 .1لجده من الدرجة الرابعة ، والعكس بالعكس

فمم يحدد درجة وال طبيعة األقارب المباشرين، مما يقتضي بة لممشرع الفرنسي أما بالنس      
 ،كماطبيعيا أو بالتبني، شرعيا أو ريب مباشر ميما كانت درجة قرابتو، وميما كان نسبواالستفادة لكل ق
 .األخيرة أن يكون مثبتايشترط في ىذه 

 
 ة:ـــــــــــــــــــعـة الرابــــدرجلــواشي حتى اــــحـة الــرابــــاني: قــــــفرع الثـــال

، رك دون أن يكون أحدىم فرعا لآلخرويقصد بيا الرابطة بين أشخاص يجمعيم أصل مشت        
ن كان يجمعيم في النياية أصل مشترك واحد.  وا 

ىذه الحالة تعد الدرجات صعودا من الفرع وعند حساب درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة في         
، وكل فرع فيما عدا األصل المشترك يعتبر رك ثم نزوال منو إلى الفرع اآلخرإلى االصل المشت

 2درجة.
خوال وأبناؤىم ، حيث فيي بذلك تشمل االخوة واألخوات وأبناؤىم ، واألعمام وأبناؤىم ، واأل        

لى عمو وابن اخوتو وأخواتو من الدرجة الثالثة ،  يكون االبن قريب ألخيو وأختو من الدرجة الثانية ، وا 
لى أبنا  عمو من الدرجة الرابعةو   3.ا 

ط، أي األقارب من الدرجة الثانية، أما المشرع الفرنسي فقد شمل تحصينو لئلخوة واألخوات فق        
ىو األمر بالنسبة لجريمة خوة واألخوات وحتى الشريك مثل ماأي أزواج اإل ،أزواجيممضيفا معيم 

 االمتناع عن الشيادة لصالح برئ.
، عمى ان الشيادة مثبل عقد االتفاق بين المذاىب األربعة، فقد انأما بالنسبة لمشريعة اإلسبلمية       

اج ، وىم ينطمقون في ذلك من قبول شيادة مقبولة بين بقية األقارب من غير األصول والفروع واألزو 
األخ ألخيو، ويقاس عمى ذلك شيادة الشخص لعمو ، وبنا ا عمى ذلك تقبل من باب األولى الشيادة 

:" لم يختمفوا في شيادة األخ ألخيو أنيا جائزة وكذلك الترمذيمن األصيار، وىو ما جا  في سنن 
 4شيادة كل قريب لقريبو".

                                                 
 .309، ص1951، مطبعة السعادة، مصر، مبادئ العموم القانونيةمحمد عمي عرفة،  -1
 .22عبد العزيز سميمان الحوشان، مرجع سابق، ص -2
 .252، مرجع سابق، ص محمود لنكار -3
 .562، مرجع سابق، صعبد الحميم بن مشري -4
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 رةـــــــــــــصاىـسبة لممـالنـاني: بـــمب الثــمطـــال

ىي القرابة التي تنشأ نتيجة الزواج ، حيث يترتب عميو نوعان من القرابة ، أحدىما قرابة        
الزواج ، وتكون بين الزوجين فقط ، وقرابة المصاىرة وىي التي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج 

 اآلخر وتحسب كما يمي: 
خوة وأخوات الزوج             والدي الزوجة أقارب بالمصاىرة من الدرجة األولى لمزوج والعكس ، وا 

أقارب لمزوجة من الدرجة الثانية والعكس، ونفس األمر بالنسبة لؤلعمام وأبنا  إخوة وأخوات الزوج 
 1اآلخر.

العقاب ، وقد مد الفرنسي الجديد ، فقد أعفى الزوج أو الزوجة من أما قانون العقوبات            
ن كان قد ضيق من نطاق المستفيدين من ىذا  نطاق ىذا اإلعفا  ليشمل الخميل أو الخميمة ، وا 

الممغاة  100، وذلك عمى عكس المادة العفا  فأخرج منيم العم أو الخال، وابن األخ أو ابن األختا
قرابة المصاىرة سببا لئلعفا  من قانون العقوبات التي كانت تعتبر الزوجية وصمة القربة وتشمل الدم و 

 من العقاب .
وكذلك يستفيد زوج الفاعل أو المساىم في الجريمة من الحصانة العاطفية ، سوا  كان في           

الية ،إال أنيما م أنيما غير مشمولين بالحصانة الماطار المخادنة ، او العقد المدني لمتضامن ، فرغ
مثمي عقوبات الجديد بالحصانة العاطفية ، أما بالنسبة لمزواج الأصبحتا مشمولتين بعد تبني قانون ال

أصبحوا يستفيدون من الحصانة العاطفية ألنو يوجد تضامن اجتماعي وعيش  2013فبعد سنة 
 مشترك.

ىذا عمى عكس المشرع الجزائري الذي أىمل االلمام بالعبلقة الزوجية التي تعتبر من أىم           
وذلك بنصو عمى األقارب واألصيار دون ان ينص عمى األزواج ، فإذا كان العبلقات االسرية ، 

من القانون المدني ىم:" من ليم أصل واحد" ، واألصيار حسب  32األقارب بحسب نص المادة 
فاألكيد أن األزواج  2من القانون المدني : "ىم أقارب أحد الزوجين بالنسبة لمزوج اآلخر". 35المادة 

، األمر الذي يجعمنا نستبعد الزوجين عند تفسيرنا لمنص تفسيرا ، وال من األصيار سوا من األقاربلي
أحد أقارب الزوجة ضيقا، والواضح أن ىذا التفسير مناف لممنطق ،ألن من غير المعقول أن يستفيد 

أو الزوج بصفتو صيرا كأب الزوجة أو الزوج ، فيما تحرم الزوجة أو الزوج من المانع من العقاب ، 

                                                 
 .23، مرجع سابق، ص العزيز سميمان الحوشانعبد  -1
 .106، 105، ص شرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابقأ- 2
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، وذلك أنيما أكثر استعدادا لمتضامن مع لى باالستفادة من الحصانة العائميةلزوج أو الزوجة أو فا
 1بعضيما ، فروابط الود والتضامن أوثق وأقوى بين الزوجين مما ىي عميو من أبنا  العم مثبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .547عبد الحميم بن مشري، مرجع سابق، ص  -1
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ن ، يمثل وسيمة حقيقية وخطة موفقة مذار القانونية المعفية من العقابإن تطبيق نظام األع       
، من خبلل محاولتو تنظيم أحكام ىذه األعذار والنص عمييا وأثرىا المشرع لحماية الروابط األسرية

 عمى الجزا .
 :النــتــــائـــــــــــــــــج 

 :لموضوع استخمصنا النتائج التاليةمن خبلل معالجتنا ودراستنا ليذا ا        
  وع إلى قرابة نسب أو دم، وقرابة ، وتتنابة صمة تربط الشخص بأناس معينينأن القر

، وحفاظا بالتشديد أو التخفيف أو اإلعفا  ، وليا تأثير عمى الجريمة والعقوبة سوا مصاىرة أو زواج
بطة األسرية كعذر معفي من ، اعتمد المشرع الرا، ومراعاة لمتضامن بين أفرادىاعمى تماسك االسرة

، وبتقييد رفع الدعوى العمومية بشكوى الضحية كما تم ذلك بإعفا  فئة معينة من األفراد، و العقاب
 ض الجرائم ضد العدالة.، وبعيانو في الجرائم المالية األسريةب

  صول والفروع المستفيدين من العذرالدرجة بين األلم يحدد كما أن المشرع الجزائري. 
  روع فيما يتعمق بالجرائم يشجع عمى ارتكاب الجريمة بين األصول والف اإلعفا أن ىذا

 .رائم المشمولة بالحصانة العاطفية، وكذلك بالنسبة لمجالمالية
 شرع الجزائري فيما يتعمق بالحصانة العاطفية ىو إعفاؤه ألقارب أما ما يعاب عمى الم
ك أىم رابطة وىي الرابطة الزوجية، والتي ي لغاية الدرجة الثالثة والرابعة، ميمبل بذلوأصيار الجان

 تداركيا المشرع الفرنسي.
  نصوص المواد المتعمقة إعمال وجدنا أن كبل التشريعين الجزائري والفرنسي يبطبلن

كبة مرتالإذا كانت الجريمة  وكذا جريمة عدم التبميغ عن الجنايات الفارين من العدالة إخفا ة بجريم
مصمحة األسرة والواجب  من طرف الجاني جناية ضد قاصر، فقد راعوا بذلك مصمحة القاصر عمى

 االجتماعي.
  عمى خبلفمية ال يأخذان إال بالنسب الشرعيالمشرع الجزائري والشريعة االسبلأن ، 

 المشرع الفرنسي الذي أخذ بمختمف العبلقات ميما كانت طبيعتيا سوا  شرعية أم طبيعية أم بالتبني .
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   من قانون  5من العقاب يشمل العقوبات األصمية فقط كما ورد في المادة أن االعفا
 العقوبات.

  حددىا القانون كصفة ال يستفيد من العذر القانوني إال من توافرت فيو الصفة التي
 ، فبل يستفيد إذن من ساىم معو في الجريمة فاعبل كان أو شريكا.األصل والفرع
  أن االعفا  من العقوبة ال يمنع اتخاذ تدبير أمن عمى من أعفي من العقوبة حسب

 من قانون العقوبات . 52/02المادة 
  فالمشرع الجزائري أحسن 2015ديسمبر  30أما بالنسبة لمتعديل الجديد الصادر في ،

وذلك بتعميقو لممتابعة عمى شكوى  ،من قانون العقوبات 369و  368 بتعديمو لنصي المادتين عمبل
، ألن الحكم بعدم العقاب عمى محة األسرة بدال من تقرير العقابالزوج المضرور حفاظا عمى مص

وليس لو السرقة بين الزوجين في التشريع الفرنسي لو ما يبرره اعتبارا لشيوعية األموال بين الزوجين، 
 فصل أموال الزوجين. مبدأ مبرر في التشريع الجزائري الذي يحكمو

 المالية والحصانة خير نستخمص أىم الفروقات بين ما يسمى بالحصانة في األ
، وأضيق نطاقا من حيث المجال أوسع نطاقا من حيث المجال الجرمي، فنجد أن األولى العاطفية

أنو في كل من جرائم النصب وخيانة األمانة واخفا   الشخصي مقارنة بالحصانة العاطفية، كما
  من قانون العقوبات 369و 368واد االشيا  المسروقة ليس ليا أحكام خاصة بيا فكميا تحيل إلى الم

 تي تحتوي عمى أحكاميا أما بالنسبة لمحصانة العاطفية فكل جريمة ليا موادىا ال
 .الخاصة بيا
 :التوصـــيـــــــــــــات 

خبلل النتائج السابقة نقترح إعادة النظر في المعالجة التشريعية بشأن موضوع  من  
 :بللالحصانة العائمية وذلك من خ

  وذلك بإلغا  الحصانة وتعويضيا بمتابعة من قانون العقوبات 368نص المادة تعديل ،
 .ى النظام العام واالنسجام األسريجزائية معمقة عمى شكوى الضحية محافظة عم

 عبارة "أحد الزوجين" فيما يتعمق باألشخاص المستفيدين من الحصانة العاطفية. اضافة 
 .تحديد درجة االصول والفروع المستحقين لمعذر فيما يتعمق بالحصانة المالية  

وفي األخير أدعو اهلل أن تكون ىذه المذكرة قد ألمت بمعظم جوانب الموضوع، وأختم ىذه الدراسة 
 .ا "نَ أْ طَ خْ أَ  وْ ا أَ ينَ سِ نَ  نْ ا إِ نَ ذْ اخِ ؤَ تُ  الَ  انَ ب  رَ بقولو تعالى: " 

 وـوفيقـعون اهلل وتــتمت ب                     



[Texte] 

 

 

 
 

 : المصادر :أوال
 

I.  المقدسة :الكتب 
 ، برواية حفص عن عاصم.القرلن الكريم، بالرسم العثماني -1
 السنة النبوية الشريفة. -2

 
II. : االتفاقيات و المعاىدات الدولية 

 . 1948ديسمبر  10الصادر في  ،االعبلن العالمي لحقوق االنسان -1
ديسمبر  16الصادر في  ،الثقافيةلعيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية و ا -2

1966. 
 .1989نوفمبر  20، الصادر في فاقية األمم المتحدة لحقوق الطفلات -3

 
III. : القوانين 

 .1996نوفمبر 28الصادر في  ،الدستور الجزائري -1
، 1966يونيو  8لموافق لـ ا 1386صفر  18المؤرخ في  ،156 -66األمر رقم  -2

، 2015ديسمبر  30الصادر في  ،19-15 المتمم بالقانون رقمالمعدل و  المتعمق بقانون العقوبات،
 ، المتضمن قانون العقوبات.71الجريدة الرسمية، العدد 

لمتضمن قانون االجرا ات ا ،1966جوان  8في  المؤرخ ،155 -66األمر رقم  -3
ديسمبر  20، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 22-06بالقانون رقم  المتمممعدل و ، الئيةالجزا

 .84، العدد رقم 2006
و المتمم المعدل  المتعمق بقانون األسرة، ،1984يونيو  9في  ،11 – 84القانون رقم  -4
 .15عدد رقم ال ،2005فبراير  27 بتاريخ ةالصادر  ، الجريدة الرسمية،02- 05باألمر رقم 
، المعدل القانون المدني تعمق، الم1975 رسبتمب 26رخ في المؤ  ،58-75األمر رقم  -5

 .31، العدد رقم 2007ماي  13، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 02-07بالقانون رقم  و المتمم



[Texte] 

 

 
 جع :اثانيا: المر 
 
I - :الكتب 

نياية  بداية المجتيد وبن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد  -1
 .1982، دار المعرفة، لبنان، 6، ط2، جالمقتصد

ائر، ، الجز ، دار ىومة1، جالوجيز في القانون الجنائي الخاص، أحسن بوسقيعة -2
2003. 

 .2004، ر، دار ىومة، الجزائالوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -3
، األمانة و لشيك بدون رصيد جرائم السرقات والنصب وخيانةأحمد ابو الروس،  -4

 .1996المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 
، دار نظرية عامة لحماية األسرة جنائيانحو بناء ، أشرف رمضان عبد الحميد -5

 .2006النيضة العربية القاىرة، 
، المؤسسة الوطنية 2و  1، ج االجتياد القضائي في المواد الجزائية، جيبللي بغدادي -6

 .1996واالتصال، الجزائر، لمنشر 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وبات الجزائريشرح قانون العق، حسين فريجة -7

2006. 
، المؤسسة الوطنية لمكتاب، دون ن العقوبات الجزائري القسم العامشرح قانو ،رضا فرج -8

 ، دون سنة نشر.بمد نشر
األمانة والشيك والعاب العقار في جرائم االحتيال والنصب وخيانة عبد الحكم فودة،  -9

 . 2005، ر المطبوعات الجامعية االسكندرية، داضوء الفقو وقضاء النقص
اء المسروقة في القانون الوضعي اخفاء األشيجرائم السرقات و عبد الحميد المنشاوي،  -10

 . 1994دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ،  ،والشريعة االسالمية
 2001، عي، االسكندرية، دار الفكر الجامرائم خيانة األمانةج عبد الحميد المنشاوي، -11

. 
 .2013، ر، دار ىومة، الجزائالجرائم الواقعة عمى نظام األسرة، عبد العزيز سعد -12
، دار ىومة، 4، طم االعتداء عمى األموال العامة والخاصةجرائ، عبد العزيز سعد -13

 .2007، رالجزائ



[Texte] 

 

، دار ىومة، زوراستعمال الماألمانة و  جرائم التزوير وخيانةعبد العزيز سعد،  -14
 . 2005، الجزائر

، منشورات 1، طالقرابة و أثرىا عمى الجريمة والعقوبةعبد العزيز سميمان الحوشان،  -15
 . 2006، الحمبي الحقوقية، لبنان

، دار ائم االمتناع عن تنفيذ األحكام وغيرىا من جرائم االمتناعجر ، عبد الفتاح مراد -16
 دون سنة نشر.، ثائقالو الكتب و 

 . 2009، ، موفم لمنشر، الجزائرشرح قانون العقوبات القسم العامعبد اهلل أوىايبية،  -17
، دار الكتب القانونية، ة األمانة و الجرائم الممحقة بياجريمة خيان، عدلي خميل -18

 .2005مصر، 
تقميد  –االختالس  –اساءة االئتمان  -اعتصاب العقار –جرائم السرقة  ،فؤاد ضاىر -19

 .2000، ، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنانلعالمات الفارقة في ضوء االجتيادا
، دار المطبوعات جرائم االعتداء عمى األموال واألشخاصفتوح عبد اهلل الشاذلي،  -20

 .2002الجامعية، االسكندرية، 
 ، شرح قانونالموسوعة الجنائية فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، -21
 .2009،دار الثقافة، عمان، 3، ج ، الجرائم الواقعة عمى األموالقسم الخاصالعقوبات ال
شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة عمى األموال والجرائم الواقعة كامل السعيد،  -22
 .2008، دار الثقافة، عمان، عمى االنسان
م االعتداء عمى قانون العقوبات القسم الخاص ، جرائ ،مأمون محمد سبلمة -23

 .1982، دار النيضة العربية، القاىرة، 2، جاص و األموالاألشخ
 . 2006، ر، دار اليدى، الجزائجريمتا السرقة واالبتزازمحمد داحي،  -24
، ديوان 6، طن العقوبات الجزائري القسم الخاصشرح قانو، محمد صبحي نجم -25

 .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
لجرائم المخمة بالمصمحة العامة ا ،الخاص قانون العقوبات القسممحمد صبحي نجم،  -26

 .2006، األردن، ، دار الثقافةوالثقة العامة والجرائم الواقعة عمى األموال وممحقاتيا
، أثر الروابط األسرية عمى تطبيق القانون الجنائي في محمد عبد الرؤوف محمد أحمد -27

 .2008ة، القاىرة، مركز القومي لئلصدارات القانونيال ،نية المقارنةاألنظمة القانو 
 .1951، مطبعة السعادة، مصر، مبادئ العموم القانونيةمحمد عمي عرفة،  -28



[Texte] 

 

، ، دار محمود، القاىرةئم السرقة في ضوء الفقو والقضاءجرا، مصطفى مجدي ىرجة -29
 بدون سنة نشر.

، منشأة 6، طجريمتي النصب وخيانة األمانة الوسيط في، معوض عبد التواب -30
 .2000المعارف، االسكندرية، 

استقر  مايادة الشيود وفق أحكام الشريعة والقانون  و الوجيز في ش ،يوسف دالندة -31
 .2004، دار ىومة، الجزائر، عميو قضاء المحكمة العميا

 
II  - : الرسائل الجامعية 

، ) رسالة الجرائم األسرية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، عبد الحميم بن مشري -1
 .2008ق، جامعة بسكرة، دكتوراه(، كمية الحقو 

، كمية الحقوق، ، ) رسالة دكتوراه(الحماية الجنائية لألسرة دراسة مقارنةمحمود لنكار،  -2
 .2010جامعة منتوري قسنطينة، 

، ) مذكرة ء في القانون الجنائي لألعمالاألشيا إخفاءجنحة ، بن مموكة كوثر -3
 .2013ماجيستير(، كمية الحقوق، جامعة وىران، 

 
III– :المجالت القضائية 

العدد المؤسسة الوطنية لبلتصال والنشر واإلشيار، الجزائر،  ،مجمة المحكمة العميا -1
02 ،2009 

 
IV. : المواقع االلكترونية 

 منتدى الحقوق و العموم السياسية، -1
php.?T=9874-dz.com/Eorum/showthread-www.droit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.droit-dz.com/Eorum/showthread-php.?T=9874
http://www.droit-dz.com/Eorum/showthread-php.?T=9874


[Texte] 

 

 

 

 
و-... أمقدمة.................................................................  
08..الفصل األول: مبدأ التضامن المالي.....................................  
09...المبحث األول: المجال الجرمي لمحصانة المالية........................  

10....األول: جريمة السرقة......................................... المطمب  
10..الفرع األول: أركان جريمة السرقة.......................................  
10..أوال: الركن المادي.....................................................  

11....................................ثانيا: الركن المعنوي.................  
12الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى جريمة السرقة..........................  

13...............................المطمب الثاني: جريمة النصب...........  
14..الفرع األول: أركان جريمة النصب.....................................  
14....أوال: الركن المادي..................................................  

16.ثانيا: الركن المعنوي...................................................  
16النصب........................ الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى جريمة  
17...................................المطمب الثالث: جريمة خيانة األمانة.  

18الفرع األول: أركان جريمة خيانة األمانة.................................  
18.....أوال: الركن المادي...................................................  
20.......ثانيا: الركن المعنوي...............................................  

21ة األمانة.....................الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى جريمة خيان  
             21ا من حنحة أو جناية...المطمب الرابع: جريمة إخفا  األشيا  المتحصل عميي

22.................األول: أركان الجريمة..............................الفرع   
22......................المادي................................. ركنأوال: ال  

24.....................ثانيا: الركن المعنوي................................  
24...................الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى جريمة اإلخفا ......  

25.....................لية...المبحث الثاني: المجال الشخصي لمحصانة الما  



[Texte] 

 

26....................المطمب األول: بالنسبة لرابطة األصول والفروع.......  
28...................المطمب الثاني: بالنسبة لئلشتراك في الجريمة..........  
28...................المبحث الثالث: لثار الحصانة المالية.................  
29..................المطمب األول: فيما يتعمق بالدعوى العمومية...........  

32ريمة..................فيما يتعمق بالجزا  المترتب عن الجالمطمب الثاني:   
35........................الفصل الثاني: مبدأ التضامن العاطفي...........  

35ية........................العاطفالمجال الجرمي لمحصانة المبحث األول:   
36المطمب األول: جريمة إخفا  الفار من العدالة............................  

37الفرع األول: أركان الجريمة................................................  
37............................أوال: الركن المادي............................  

39......................ثانيا: الركن المعنوي................................  
40.......................الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى الجريمة..........  

40....................المطمب الثاني: جريمة اإلمتناع عن التبميغ عن الجرائم.  
41...........................األول: أركان الجريمة.................... الفرع  

41............................أوال: الركن المادي...........................  
43...............................ثانيا: الركن المعنوي......................  

43............................الجريمة....الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى   
43المطمب الثالث: جريمة اإلمتناع عن الشيادة لصالح بري .................  

45..............................الفرع األول: أركان الجريمة................  
45..............................أوال: الركن المادي........................  
46.............................ثانيا: الركن المعنوي.......................  

46.........................الفرع الثاني: الجزا  المترتب عمى الجريمة......  
47اطفية.....................المبحث الثاني: المجال الشخصي لمحصانة الع  

47...........................................لمقرابة بالنسبة المطمب األول:  
47رابعة......................القرابة المباشرة إلى غاية الدرجة الالفرع األول:   
48لرابعة......................قرابة الحواشي إلى غاية الدرجة ا الفرع الثاني:  

49.......................................المطمب الثاني: بالنسب لممصاىرة  
52............................خاتمة......................................  



[Texte] 

 

56............................قائمة المصادر والمراجع....................  
60....فيرس الموضوعات................................................  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Texte] 

 

 

 ص:ـــــــــمخــــــالم
ألسرة ، تحصين أفراد االجزائري لحماية الروابط األسريةوضعيا المشرع  التي من بين اآلليات      

ة ل، أو بعض الجرائم ضد العدازا  بعض الجرائم المالية األسرية، إمن خبلل إعفائيم من العقاب
حصانة أسرية مبررة بالتضامن  ، وىناكانة أسرية مبررة بالتضامن الماليوبالتالي ىناك حص

 العاطفي.
كان أو فرعا عند ارتكابو  تسمح ىذه األخيرة بإعفا  الجاني أصبل ،فيما يتعمق بالحصانة المالية      

، وىي السرقة المشرع الجزائري عمى سبيل الحصر لواحدة من الجرائم المالية األربع التي حددىا
خفا  االشيا والنص ، ون الجزائري كعذر معفي من العقابوالتي تكيف في القان ،ب وخيانة األمانة وا 

فيما قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية عمى شكوى مسبقة من الضحية بالنسبة 
لؤلزواج واألقارب والحواشي واألصيار لغاية الدرجة الرابعة الذين يرتكبون إحدى الجرائم السالفة 

 الذكر.
لى جانب ال       ألسرية المبررة حصانة األسرية المبررة بالتضامن المالي، توجد الحصانة اوا 

، والتي بمقتضاىا ال يعاقب أقارب وأصيار الفاعل لغاية الدرجة الرابعة عمى بالتضامن العاطفي
، وىناك ثبلث جرائم مشمولة بيذه أعمال العدالة بقصد حماية قريبيماخبلليم بواجب االسيام في 

، وجريمة فا  المجرمين الفارين من العدالة، وجريمة إخميغ عن الجناياتيمة عدم التبالحصانة وىي جر 
، وىذه الجرائم جعل من خبلليا المشرع واجب التضامن عن الشيادة التي في صالح البري  االمتناع

، وليذا حصن األقارب المرتكبين اعي المتعمق بالتعاون مع العدالةاالجتماألسري أسمى من الواجب 
 ليا.

 


