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ت اول الحقوق التي اعترفت بها التشريعوأهم أجريمة االغتصاب يعد من  ن حماية العرض منإ
ا هو الشعور بالحياء،هذتجسيد قانوني لشعور طبيعي موجود لدى كل انسان و وهذاالحق هو والقوانين ،
مة صبح قيأبحيث ،عليه مع تقدم الحضارة  وجد لدى االنسان البدائي وازداد الحرصي الشعور الذ

 والمتمثل في فعل االغتصاب عتداءاإلارتكاب هذا النوع من صبح جتماعية، وأدينية و أخالقية وأ
 .ام االجتماعيخالق و النظاألو  مخالفة للدين

صيانة العفة  لى الزواج،وحث علىق غرائز وشهوات االنسان بالدعوة إتطوي سالم قر اإلوقد أ
–البقرة.سورةشئتم"نفاتوا حرثكم أ " نساءكم حرث لكمن الكريم:أيقول سبحانه وتعالى في القر ذوالطهارة،إ

 .222 -يةاأل
 نها من الشيطان،ولذلك فقد شرع،ألختالط غير المشروع وحرم الخلوةوحارب االسالم بذلك اإل

ذا صيانة للفرج و ه ن فيكما أجريمة االغتصاب ،على سلم للقضاء الزواج واعتبره الحل الوحيد واأل
 .نغماس في الشهوة االثمة لإلحفض للنسل ودرء 

فراد بحمايته للحرية رض األيحمي عن المشرع الجزائري خرى نجد أومن جهة أ
وسنركز على خرق هذه القيود عقوبات رادعة،عتداء عليها بوضع قيود معينة، ورتب اإلالجنسية،وحضر 

من  ضوء التشريع الجزائري موضوع التصدي لجريمة االغتصاب  علىدراستنا في هذا البحث على 
 تجريمية المجرمة لفعل االغتصاب.تحليلنا للنصوص الخالل قانون العقوبات، وذلكب

في فعل االغتصاب  نه تم تجريم الفعل الماس بعرض االنسان والمتمثلاإلشارة هنا إلى أويجب 
عراض ومباشرة الفحشاء ألديان السماوية تحرم المساس باألن جميع اأباعتبار ،لعدة اعتبارات دينية 

لى اتباع الزواج كطريق مشروع للعالقات الجنسية،لذلك اهتمت المجتمعات قديما وحديثا وتدعوا إ
ن كانت مقتصرة تمع،فبعد أالمجطورت هذه االليات بتطور ،و تبموضوع التصدي للجريمة ومكافحتها

قاية واالصالح، لي ثالث طرق وهي :الو إبعض الدول والمجتمعات الحديثة على العقاب وحده وصلت
مر الذي يدعو للبحث بمناهج باء بفشل ضريع،األ العالج وثم العقاب،ولكن التصدي لهذه الجرائم

صبح وقوع الجريمة أجرامية حتى اهرة اإلسالم باعتباره دين صالح و إصالح قد تصدى للظة،واإلبديل
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 قامة الحد عليهسه إلي إصل العام في االستقامة، فكثيرا ما كان المجرم يسعى بنفاستثناء من األ
 الذي إرتكبه. لتطهير نفسه من الذنب

ما بالحديث عن إحاطة المشرع الجزائري لجريمة االغتصاب وهي محل دراستنا، وذلك بالتصدي أ
لجريمة المتضمنة ضمن جرائم يتحقق فيه فعل االغتصاب، فقدخصص لهذه اهاك ومساس لهاوألي انت

يحمل عنوان القسمين السادس و السابع من الفصل الثاني الذي ،عتداء على العرض والفاحشة اإل
فراد من الكتاب الثالث، وهذا في الجزء الثاني من قانون العقوبات، حيث ألاالجنايات والجنح ضد 

ضمن جرائم  ، 2141سنة  41/14من القانون رقم  جزائري قانون عقوبات 223المادةنص عليها في 
 طار الفعل،فقد توسع مفهوم االغتصاب إلى أبعد من الحدود المرسومة في إالعامة  اآلدابانتهاك 

 فعل عليها بدون رضاها،وقد تعدى المجني المرأةيالج العضو الذكري في فرج التقليدي المتمثل في إ
صابتها إترتب عليها ة الضحية و شرفها، بل جسد المرأ عتداء على حصانةاب حد اإلاالغتص

ذا كانت غير يقلل من فرص زواجها إ ألنهضرار بمستقبلها، نفسية وعقلية،وكذا اإل باضطرابات
 نتحار خشية الفضيحة والعار.بها إلى اإلقدام على اإل متزوجة، وقد يؤدي

وهوجريمة االغتصاب في التشريع الجزائري ،في تحقيق الغايات ال هذا الموضوع إهمية وتكمن أ
يجاد الحماية الجزائية الرادعة ،وذلك للوصول إلى أفضل السبل التي من شأنها إالمرجوةمقاصدهالو 

،والتي يهدف من خاللها المشرع الى من فعل االغتصاب عتداء على العرضوطبيعة اإل التي تتناسب
 دع العام والخاص.تكريس الحماية من خالل الر 

الضحية ع على جسامة الفعل الشنيع الذي يق،نظرا لهميه بالغةكما كان لدراستنا لهذا الموضوع أ
والمتمثل في فعل االغتصاب المجرم قانونا، فالجريمة هنا ذات وقع كبير ال يقتصر حدوثها على 

،ويتعد ى على االنسابعراض و تختلط ، حيث تسفك األللغيرثرها أ  المجني عليها فقط بل يمتد
 مراض.شرفها وكرامتها،وينتشرالفسادواألسرة في النسل وتمس األ

 وعلىضوءماسبقذكرهوجبطرحاالشكاليةالتالية: 
  جريمة االغتصاب؟في فعاللتعديضبطفيوفق المشرع الجزائرييمدىأليإ
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والتي ام الختيارنا لموضوع جريمة االغتصاب السبب اله لىإ لى ماسبق، وجبت االشارةواستنادا إ
، بل هذا االعتداء يشمل فقط نسانالجنسية لإل ةعتداء فيها ليس على حرمة الجسد والحرييكون اإل

، بل هو تعدي على حد من يتوقف على هذا الحد  ، والعتداء على شرف وعرض المجني عليهاإل
على صيانة العرض والشرف وتحصين الفرج وعدم االعتداء  حدود اهلل،حيث حثتنا الشريعة االسالمية

 عليهما،ونبذت كل فعل ينافي هذه المقاصد.
صاب متداد فعل االغت، تمثلت في إإلختيارنا لهذا الموضوعخرى كانت دفعا قويا وهناك أسباب أ  

جراء وقوع   هم العار والفضيحة منو عائلة الضحية والذين يلحقإلى نواة المجتمع أال وهم أسرة أ
سباب عدة ،منها الجرائم في مجتمعاتنا العربية أل نظرا لكثرة هذهو حد افرادها، جريمة االغتصاب على أ

تستر على يكون الالجاني وعائالتهم في المجتمع،في للحفاظ على سمعة المجني عليه و ما كان يرم
عتداء عليها ية حقها بفعل اإلاليها، لنيل الضحهذه الجرائم هو الستار الذي يحجب الحقيقة والوصول 

ن كان هناك تدارك للخط حيان يتم بزواج الجاني أ من طرف الجاني، ففي كثير من األوعلى شرفها، وا 
ننا نعيش في مجتمع عربي يتمسك االمر وكأن شيئا لم يكن، سيما وأ من المجني عليها والتكتم على

يتم هدر حقوق المجني عليها الشرعية والقانونية  ذاقاليد العشائرية و التعاليم الدينية،وبهبالعادات والت
مهما يكن من تضافر جهود  برد االعتبار لو بجزء بسيط،ألن التي تكفل لها كامل الحرية والحماية

و عتداء عليها جنسيا،يبقى محل الضرر قائما ،وهاية  الجنائية للضحية التي تم اإللتكريس الحم
 و العرض والشرف.وهغلى مايملك االنسان أالالمساس بأ

لى تبيان في السعي إ فقد تلخصت في هدف وحيد تمثل من هذه الدراسة ،  لألهدافما بالنسبة أ  
لى الثغرات والهفوات التي وقع فيها المشرع الجزائري ،وذلك لضمان تكريس الحماية  القوية واإلشارة إ

جتماعية ثار نفسية وا  االغتصاب من أا لما تخلفه  جريمة التي تصون هذا الحق من المساس به، نظر 
 ذات الوقع الخطيروالشديد على المجني عليها وعلى عائلتها.

والتي تناولت موضوع  جريمةاالغتصاب ،حتى ولو  بعض الدرسات السابقةولقد تم االعتماد على 
ب في تصاحكام جريمة االغأكان هذا بالشيء القليل،ومن هذه الرسائل نجد رسالة الماجيستير بعنوان

ابع الديني أكثر مما هو قانوني، أي االحتكام ن هذه الدراسة يغلب عليها الطالفقه االسالمي ،فنالحظ أ
تم قولبة  الجريمة ورسم حدودها اسالمية في التصدي لجريمة االغتصاب،حيثإلى قواعد الشرعة اإل
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االغتصاب  جريمة  ي جريمةمذ اعتبر الفقه االسالساس،إلهذه الجريمة وفقا لهذا األ ركانها المكونةوأ
عقاب عن ال في حاالت انتفاء شروط الجريمة،فال يقبل هنا التساهل في السقاط إحدية ال تقبل اإل

ن االنظمة واللوائح المنظمة لعقوبة جريمة االغتصاب في المملكة ضا أيالجريمة مثال،كما نالحظ أ
تتالءم  هاومقتضيات هاوقواعدها العامة،ألنضروف العربية السعودية راعت نصوص الشريعة االسالمية

سالمية في القضاء على هذا النوع من الجرائم باعتباره مجتمع عربي حكام الشريعة اإلوتطبيق أ
ه الجريمة  بالنص عليها استنادا في التصدي لهذ ن يقتدي به المشرع الجزائريسلم أ،وكان من األمسلم

 قرته الشريعة االسالمية.لى ماأإ
 ن بين الصعوبات التي واجهتنا ،قلة المراجع الجزائرية والتي تتحدث عن جريمة االغتصاب.وم

ولقدكانتدراستنامعتمدةعلىاتباعالمنهجالوصفي،وذلكبتحلياللنصوصالتياعتمدهاالمشرعالجزائريفيالتصديو 
نالم،ألمكافحةهذهالجريمة،وقدتمتاالستعانةبالمنهجالمقارنبينمختلفالتشريعات،خاصةمنهاالتشريعالفرنسي،

ي شرع الجزائر 
ركانجأيضاتحديدوبيانأفعلمجرم،ولميتمحاطته،ووضعهلوصفوتعريفاالغتصابكإتركثغرةوفراغونقصيتمثلفيعدم

 المااستنبطمناحكامالفقهوالقضاء.إريمةاالغتصاب.
ي فصل تمهيدي بعنوان ماهية ضافة إلباإللي فصلين تقسيم موضوع البحث إ ومن هنا وجب

اني تمييز االغتصاب ،و المبحث الث ول مفهوم،المبحث  األاالغتصاب،وهو يتضمن مبحثين
في  ابركان جريمة االغتصأول بعنوان ، أما الفصل األخرىالعرض األ االغتصاب عن باقي جرائم

ركن المبحث الثاني ي ،والول الركن المادلمبحث األمباحث ، فا ثالث وفيه،الجزائريالقانون 
طرق اثبات جريمة  ما الفصل الثاني،ألمبحث الثالث الركن الشرعي لجريمة االغتصاب،واالمعنوي

االغتصاب  ول طرق اثبات جريمةفالمبحث األ، و فيه مبحثين،االغتصاب في التشريع الجزائري
 جريمة االغتصاب.د منني سبل الح،والمبحث الثا
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 االغتصاب جريمةماهية  تمهيدي:فصل 

لتر  ترت  هر  ا فعال الجنسية المشروععة أن األليه نه لمن المتفق عإ    
ه العالقرة تعتررو فعرال التر  ترت  جراو  هر عاأل ف  اطاو العالقة الزعجية 

 فعرررال الشرررنيعةعيعتررررو فعرررل ا غت رررا  مرررن أجطرررو أل  غيرررو مشررروععة
عتشرر ل تيريرررا  ريرروا علرر  جسررمه الترر  تجرررف شررو  ععررو، ا نسان 

 عحويته الجنسية.

ال الجنسرية المشروععة فعرالر   يحررر األعهنا  ررر مرن تررجل الوانعن    
 عاآلرا عالنظررا  العررا  عغيررو مشرروععة عفوا لموت ررياة حمايررة المجتم  

 العامة.

سرررنوع  رتحريرررر ماهيرررة ا غت رررا  مرررن   رواسرررتنا ليررر ا الف رررلعفررر     
فررر   سرررعا  ساسرررية ليررر ا الفعرررل المجرررو  قانعنرررا جرررالل تريررران المفررراهي  األ

عه ا ف  مرحر   المواونة  جوىالوعانين األ عأ الجزائو التشوي  الجزائ  
ا غت رررا  عرررن  جويمرررة لرر  تميرررزفررر  المرحررر  ال ررران    عسررنتطوقعل أ

   جوى.ألراق  جوائ  العو، 

 االغتصابجريمة ول:مفهوم المبحث ال 

فررر   ررريانة  المررروأ فعرررال التررر  تمررر  حرررق جطرررو األأا غت رررا  مرررن   
 عي من  ررررررل المتفررررررق عليرررررررهعهع األ عالحفرررررراظ علرررررر  شرررررروفيا عو رررررريا

ق  فعل ا غت ا  عل  المجتمعاة رراجتال  الورعانين ع جتال  ف  اإل
فعرررال هررر ه األحيررر  ترررعل  المشررروععن تجررروي   عالتشرررويعاة المنظمرررة ليا

 رن عص تتال   عغو، التجوي .
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لرررر  ا عترررررا  علرررر  ييررررر    هررررع فعررررل مجررررو   ففعررررل ا غت ررررا      
عهرع رير ا المفيرع    ا وار  عالحوية الجنسية الت  ه  حق للمجن  عليه

 رل تعرر علر  العرو، ل رن هر  فر  األ  فعال مشرارية لرهأيجتل  عن 
عليرر ا سررنرو  هرر ه  تجتلرر  فرر  الم ررمعن عالع رر  الرر   يحررع  الفعل

لرر  تعويفيررا فرر  التشررويعاة   ويمررة مررن جررالل هرر ا المرحرر  رررالتطوقالج
 :المجتلفة ع لك من جالل 

    عا طالحا ا غت ا  لغةجويمة تعوي   :عل المطل  األ

 ف  الشويعة ا سالمية المطل  ال ان : تعوي  جويمة ا غت ا 

 ا غت ا  ف  الوانعن الجزائو   جويمةتعوي     :ل المطل  ال ا

 ا غت ا  ف  الوعانين المواونة جويمة تعوي   : وار لالمطل  ا
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 واصطالحا ول: تعريف االغتصاب لغةالمطلب ال   

عوجرررال الوررررانعن فرررر  تحريرررر معنرررر  جويمررررة  أوا  الفويررررا لورررر تعررررررة    
ع ا غت ررررا   عسنع رررر  مررررن جررررالل هرررر ا المطلرررر  التعويرررر  اللغررررع  

 الفوييرة لتعوير  هر ه  اآلوا م  تريان  لجويمة ا غت ا   ا  طالح 
 الجويمة.

 االغتصاب لغة جريمة  تعريف ول:الفرع ال 

غ رررر  عهع م رررررو يوررررال  مررررن ال مرررر جع ن ا غت ررررا  فرررر  اللغررررة    
  اغت ره. ج ه ظلما أ  يغ ره  أ  يعن  ره  غ

 .  قيوهأ الش  عغ ره :فالن عل   

نتفرررا عقشررروا ررررال عطرررن  زال عنررره الشرررعو  عالرررعرو  عغ رررره الجلرررر:يعن  أ
 .   1عمال ف  نرىرراغ ع   

عورمررا    غلرررة علرر  الزنررا أ نفسرريا: المرروأ اغت رررة  عيرنرر  للمفعررعل 
 .  2قيل عل  نفسيا

 

 

 

                                                                 
 ،السادسة ،الطبعة لبنان الرسالة،  ،مؤسسة المحيط القاموسيعقوب، محمد بن الدين مجد ر1

 .921، ص9118
 االولى، ،الطبعة لبنان لبنان، ، مكتبةالمنير المصباحالفيومي،  علي بن محمد بن أحمدرر2

 .911،ص9181
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 االغتصاب اصطالحاجريمة : تعريف الفرع الثاني

 جر  المرال قيرواهع أ   و مما يور ا غت ا  ف  ا طالح الفويا  أ   
لفويررررا  علرررر  اغت ررررا  الشررررو  عالعررررو، عوره رعرررر، ان أعا   ظلمررررا ع 

 .  1سرا  زعال عير ال مةأ نا  الحري  عن أ

نره يعنر  أ  عهر ا2  ذ غصب المسلم فيي الننيا لتيلالنصراني إفمنيرا     
 نررا  الحررري  عررن   ررواه المرروأ  علرر  أمنيررا  أع زنرر  ريررا رغيررو مطاععررة 

و نني  بصيبية مثلهيا اميرأ،أأن رجيال غصيب أأرأيت لو الزنا قال مالك: 
يكون عليييا الحييد والصييدا  و ننيي  بمجنونيية أو انثيي  نا مييةأأيجييامأأأ
إ ن الحيد والصيدا  يجتمعييان قرال مالرك فر  الغ ر  أي را: أ 3جميعيا 

فميييين أتيييي  المجنونيييية التييييي ال تعهييييل والنا ميييية فكانييييا  عليييي  الرجييييل
   4. إغتصبهما

وي   غيرروه مررن ا  رررالتعل ررن الفويررا  لرر  يتعو ررعا لم ررطل  ا غت رر  
ن ررررا الررراح عن فرر   تحريررره فرر  الع ررو الحا ررو  الم ررطلحاة  لرر  أ

عقرررر ق ررروه رع ررري  فررر  حري ررره عرررن جويمرررة الزنرررا راعترررراو الوجرررل هرررع 
الرجيل  حميلنره: عرو  شرق مرن الفويرا  ا غت را  علر  أالمغت    ف

 5. و اختيار منهادورن رضا أ عل  االتصال با جنسياأ المرأ،

                                                                 
 المعرفة، لبنان، دون دار ،مختصر شرح االكليل جواهراالزهري،  السميع عبد صالح ـ  1

 .911النشر، ص سنة
 .261،ص المرجع نفس ـ  2
الثالثة،  الطبعة سوريا، الرشيد، دار ، الهجرة دار مامإ عامر، ابي انس بن مالك  ـ  3

 .196ص ،(م9119 ـ ه9191)
-ه9191، دار الفكر، لبنان، الطبعة االولى،)المدونة الكبرىاالمام مالك بن انس،  ـ 4

 .119م( ،ص9118
 راو الني ة جريمة اغتصاب االناثرر محمر الشحاة الجنر   5

 .16 ص9111العورية م و 
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ن أ :حي  يوى رع، من الفويا  أن م طل  ا غت را  يو رر رره   
و و فييي غييير حييل  بالرضيي  أمطلهيياأفي حييل أ الموالعيية تعنييي الييوط 

  عليرررر ا  رررران هرررر ا ا  ررررطالح غيررررو رقيررررق فرررر  الر لررررة علرررر  بدونييييا 
زا   لرك   جمير   رعو المعاقعرة  عا  ن المشوع   يعاقر  علرأل الجويمة 

ن ا  رواه  ألبغيير رضياهاعرراو     الموالعية ا  الفويا  مؤيرع  لمرة  أ
   1و ان ه ه الجويمة.ع عر  الو ا ف  نظوه  و ن من أأ

كل فعل لالييال  عنجر أن التعوي  الفوي  الحري  لالغت ا  ر نه :   
 طبيعتييا يرتكييب عليي  الغييير باسييتخدام العنييفأ الجنسييي مهمييا كانييت

 2 والمباغتةواإلكراه والتهديد 

اتصاال جنسييا تاميا  بامرأ،اتصال رجل   :لفوه أنرهعيعو  جان  من ا  
 3. غير مشروع 

اتصيال ا غت را  علر  أنره :   جويمرةعجان  أجرو مرن الفوره يعرو    
 .4  جنسيا تاما دون رضا صحيح منها بذلك اتصاالبامرأ، رجل 

 

                                                                 
 الرواساةمجلة   الموالعةالجاني والمجني عليا في جريمة ر عع، محمر عع،   1

 .12رعن رلر النشو  رعن سنة النشو  ص  الوانعنية
لطرعة ا  ت   م و   م ترة عال  الالجرا م المخلة باآلداب فهها ولضا اسير حسن    2

 .111 ص9111ال انية  
  9181 راو الني ة العورية م و  عل  االشخاص عتدا جرا م االر حسنين ارواهي  عرير   3

 .962ص
م و   عان المطرععاة الجامعية  ري لح  في صيانة العرضا ر محمعر نجي  حسن   4

 .21ص 1997
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عل لر  جيوين الساروين  أن التعوي  األعما يالحظ عل  التعويفين األ   
ساسر  انعررا  الو را عالر   يعرر شروط أ عن رولر  الفويرا   يتطوق فيه 

ال ررررران  فررررريالحظ  غفرررررال الفوررررره عن رررررو   أمرررررا التعويررررر  الجويمرررررةلويرررررا  
 جويمرةالتر  تورع  ريرا  األساسريةو ران من أحر األ المشوععية عال   يعر

 ا غت ا  . 
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 المطلب الثاني: تعريف جريمة االغتصاب في الشريعة االسالمية

لور  ان قانعن أشنعنا مرن أعائرل الورعانين الرارليرة التر  تفرو، عوعررة    
المررعة علرر  مررن يغت رر  فتا  علوررر شرروع هرر ا الوررانعن فرر  عيررر الملررك 

 1قرل الميالر. 5391ريال ما ف  عا  

شرويعة حمرعوار  عالتر  فو رة  أشرنعنا  نير  قرانعن عقر ساوة علر    
عوعررة الطرور أع النفر  وأ    مرا فو رة المعة أي ا عل  مغت   الم

 مرررا عاقررررة  مرررن المرينرررة علررر  األ  الررر   يمررراو  السرررفاح مررر  ارنتررره 
 .2األ  ال   يعاق  زعجة ارنه رالوم  رالنيو

ع انة المروأ    ان من يغت   فتا  يج   عف  الح او  الفوععنية    
ع  تتررررعفو ليررررا  العوريررررة   تحظرررر  ر يررررة م انررررة فرررر  الع ررررو الجرررراهل  

ع انرررة عرررار  سرررر   رتيرررا ف انرررة تتعرررو، للرررعأر عالوترررل الحمايرررة منررر  ع 
 الترررر  رو  علييررررا العررررو  فرررر  غررررزعاتي   النسررررا  مررررن العرررراراة الشررررييو 

عالجزا  علر   ع انة السرية تستراح عمن يستورها من قعميا ينال منيا 
عجررزا  المغت رر  فرر  الحررا ة  اغت ررا  النسررا  هررع المعاملررة رالم ررل 

 3الفورية المعة.

عحررررررررة الشررررررويعة  ال  شرررررروع الررررررزعا  ح ررررررانة للفررررررو  عرظيررررررعو اإلسرررررر
طوقرا معينرة إل رراة الزنرا عل  ترنص علر  جويمرة ا غت را   اإلسالمية

                                                                 
  األورن  ال وافة راو مهارنةأ دراسة للعرض يييي الجنا ية الحمايةحجيلة رر عل  وشير ارع  1

 .18 ص(  2199ر ه9112)  ا عل  الطرعة
 .18رر نف  الموج  ص 2
 .18رر نف  الموج  ص 3
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نمررا تعجررر جويمررة الزنررا رحيرر    يوررا  الحررر علرر   رررالمفيع  الع ررع   عا 
 .1أحر الزانين   ا  ان م وها

م را    جويمة ا غت ا  تعارل ف  الفوه جويمة الزنرا أع اللرعاطع   
 أع ا ت ال رره رعن اجتيراو   ل   ل منيما   واه األجو عل  ا ت ال

 عجويمرة الزنرا أع اللرعاط تعنر  فر  الفوره عطر  محومرا جاليرا  حويور  منره
 فرر ن  رران الررعط  فرر  الورررل عترر   يررال  الحشررفة  مررن الن رراح أع شرررية

ن  ران الرعط  فر  الرررو رر ن تر   األ لية ف  الفو  األ ل   ان زنا  عا 
 2يال  الحشفة األ لية فيه  ان لعاطا. 

سررررعا  عهررر ا الررررعط  محررررو  عمعاقرررر  عليرررره فرررر  الشررررويعة ا سررررالمية     
عليرر ا عجرر  تعويرر  جويمررة الزنررا  .  ليرره اإل ررواه أع لرر  ي رر أ رري   

عالت  اجتل  مفيعميا رتعرر الم اه   حي  اتفرق الفويرا  علر  اعترراو 
 3.شرية ملكالعط  ف  الورل زنا  ف  حال ل  ي ن هناك ملك أع 

الزنررا عنرر األحنررا  هرع الررعط  مرن قرررل جرال عررن يي تعريييف الحنفييية :1
 4الملك عالشرية.

 

                                                                 
 .18الموج  صنف   1
 راو الني ة جريمة االغتصاب في الهوانين الوضعيةمحمر المليج     2

 . 29 ص2112العورية م و 
 المؤسسة جريمة االغتصاب في الشريعة االسالمية و الهانون الوضعي ررني  الواطوج    3 

 19 ص  4009ر رره  5249  الجامعية للرواساة عالنشو عالتعزي   ا ورن الطرعة ا عل 

 .11 ص نف  الموج    4
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الرالغ العاقل حشفة   وه ف  : هع تغيي  ي تعريف الشافعية2
 أحر الفوجين  من قرل أع من ررو  ممن   ع مة رينيما ع 

 1شرية.

:  ه  عط  عق  عل  غيو ن اح  حي   ع  شررية ي تعريف المالكية3
 .2ن اح  ع ملك يمين

: هع أن يورع  وجرل ررعط  مرن   يحرل النظرو  لر  ي تعريف الضاهرية4
 3حجوها  عهع عال  رالتحوي .

: هرع عط  مرن حرو  اع تعرال   عط  مرن غيرو عورر تعرييف الشييعةي 5
ع  شرررية عوررر  عي ررعن الررعط  فرر  الفررو  جا ررة  عي ررعن الررعاط  رررالغ 

  4 امال.

                                                                 
 .11 صني  الواطوج   موج  سارق  1
 11ص  نف  الموج   2
 11ص المرجع، نفس  3
 11ص المرجع، نفس  4
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 رييمة االغتصاب في الهانون الجنا المطلب الثالث:تعريف جر 

 ن ا غت رررا  هرررع الفعرررل المن رررعص عالمعاقررر  عليررره فررر  المرررار     
 العامررة اآلرا    ررمن جرروائ  انتيرراك جزائررو  مررن قررانعن العوعررراة993

فررر  الوسررر  السرررار  مرررن الف رررل ال ررران  مرررن الررررا  ال ررران  مرررن ال ترررا  
-49ال ال   من الجز  ال ان  من قانعن العوعراة عالتر  توارليرا المرعار 

عوعرره ليرر  202عوعرراة م رو   ع432عوعراة فونس  عالمرار  444
 .عوعراة عواق  494عوعره سعو  ع253ع

  ي ه الجويمة تعر مرن أجطرو الجروائ  التر  تنتيرك ريرا اآلرا  العامرةف  
مرررن جررروائ   عتراوهررراالررر  ت رررنيفيا ع ممرررا جعرررل المجتمررر  الررررعل  يعمرررر  

 مررا  رران الحررال فرر  الرعسررنه عاليوسررك عفلسررطين رل ع رراوة  الحررو  
تجررررتص رررررالنظو فرررر  م ررررل هرررر ه الجرررروائ  نظرررروا  الرعليررررةمح مرررره الجررررزا  
 .1ن تجلفيا ه ه الجويمةالت  يم ن أ لألرعار الجطيو 

 عل ن يرو  التساؤل مطوعح :   

 عفرر  الموارررل نجررر أن المشرروع  الجزائررو  لرر  مييا هييو االغتصيياب      
علرررر  يحرررررر أو انرررره روجععنررررا  لرررر  الوررررانعن   يعررررو  هرررر ا الفعررررل المجررررو 

الجزائرررو   ممرررا يجرونرررا للوجرررعع  لررر  الفوررره عالو رررا  الجزائرررو  مرررن أجرررل 
لتشرررويعاة افررر  تحريرررر المفيرررع  الورررانعن  ليرررا عالرحررر  عرررن  لرررك أي رررا 

 . المواونة

                                                                 
  2111الجزائو    راو هعمة للنشوالوجين في الهانون الجنا ي الخاصر احسن رعسويعة  1

 .11ص
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    :عهررر ن ا غت رررا أ الجزائرررو   ح رررا  الو ررراأمرررن  عمرررا يسرررتجلص   
 1.  رضاها بغير مرأ،إلموالعا رجل  

ليره الو را  الفونسر   لرص جعه ا التعوي  هع ف  العاق  مطارق لمرا   
حيرر  عررو  المشرروع  4052سررنه   الفونسرر  قررانعن العوعررراةمررن جررالل 
ا غت ررا  فرر  قررانعن العوعررراة الفونسرر  عتحريرررا فرر   جويمررةالفونسرر  

 :ا ت منه عل  النحع 49رر444 المار 

ارتكييب عليي  ذات أيييال  جنسييي مهمييا كانييت طبيعتييا  هييو كييل فعييل إ
 2.و المباغتا  أأو التهديدو االكراه أأأالغير بالعنف 

« Tout acte de pénétration sexuelle de quelque 
nature qu’ il soit commise sur la personne 
d’autrui par violence contrainte, menace ou 
surprise est un viol »3 

و  فرررر  ع رررر  تعويرررر  لجويمررررة عرررررالوغ  مررررن ق ررررعو المشرررروع الجزائرررر  
ننررا نجررر رعرر، مررن محرراع ة الفورره لسررر هرر ا الفررواغ   أ   ا غت ررا 

الرررر   تو رررره المشرررروع  حيرررر  نجررررر المستشرررراو عرررررر العزيررررز سررررعر عررررو  
 كيل فعيل“ا غت ا  ف   تاره الجوائ  العاقعة عل  نظا  األسو  ر نه: 

                                                                 
 .19ر نف  الموج   ص 1
 .19ص  المرجع، نفس 2
،الصادرة في  21/11/2191قانون عقوبات فرنسي، المؤرخ في 21ــ222المادة  3

 http:/ /codes-droit.org /cod pénalعلى الموقع:  21/11/2191
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ه محرمييا عليييا شييرعا ولانونييا أاميير ممارسييا رجييل لعمييل جنسييي مييأ 
 1 .دون رضاها  باإلكراه و

 اشرررتواطن جميررر  التشرررويعاة تشرررتوك فررر  فررر  عمرررن جرررالل مرررا سررررق     
 تعويفاتيررراع لرررك مرررن جرررالل   ترررا  عط   جنسررر   امرررل أ ات رررالعجرررعر 

المشررروع الجزائرررو  مرررن جرررالل  أقررروه  مررراا رينيرررعمرررن   لفعرررل ا غت رررا 
مرن قرانعن العوعرراة  993 المار   لفعل ا غت ا  ف  التجويمالنص 

 .اموأ   من وجل عل  ن   ي عن  عأ الجزائو  

 4052لسررررنة  عوعررررراة الجزائررررو  993 المررررار جررررا  فرررر  نررررص حيرررر   
كيل مين ارتكيب   : نرهأ العوعرة التجويمية لالغت را  عالت  تنص عل  

( سينوات إلي  5جناية االغتصاب يعالب بالسجن المؤليت مين خمي  
 ( سنوات.11عشر  

  أ( سينة11ليم يكميل الثامنية عشير  إذ ولأ االغتصياب علي  لاصير  
( سينوات إلي  عشيرين 11فتكون العهوبة السيجن المؤليت مين عشير 

 2( سنة. 21 

 

 

 

                                                                 
عالنشو عالتعزي      راو هعمة للطراعةالجرا م الوالعة عل  نظام االسر،ر عرر العزيز سعر   1

 .61  ص2191الجزائو  
ال ارو المت من قانعن العوعراة الجزائو    96/11/2191المؤوخ ف  91/19ر الوانعن  2

 1 العرر96/11/2191رتاويخ  رالجوير  الوسمية الجزائوية
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 جريمة االغتصاب في الهوانين المهارنة المطلب الرابأ: مفهوم

  تناعلررررة التشررررويعاة المواونررررة جويمررررة  لرررر  جانرررر  المشرررروع الجزائررررو    
تعر  علر  عرو، ا غت ا    ع لك رتجويميا عالت ر  ليا  جويمة 

 تجويميررررهعشررررو  المجنرررر  عليرررره  عجسررررر هرررر ا الت ررررر  فرررر  ن ررررعص 
 ررررران فررررر  رعررررر، منيرررررا نوررررراط التورررررا  مررررر  المشررررروع  لت ررررروي  الحمايرررررة 

  جروى اجتالفراة مر  م رمعن هر ه الن رعص أالجزائو   عف  جعان  
 م  متطلراة  ل مجتم .  يتال   ما عل  رنا ا

عالتررر  تررر  تناعليرررا رالرواسرررة هررر  الورررانعن واونرررة  معمرررن التشرررويعاة ال   
 ية.الرعل ا تفاقياةراإل افة  ل  لفونس   عالوانعن الم و   ا

  جريمة االغتصاب في الهانون الفرنسي تعريفول:ل االفرع 

 الجنسرريةيوررع  علرر  المعاشررو   ن ا غت ررا  حسرر  هرر ا الوررانعن     
 .1عررعن وغرة المجن  علييا راإل واه

فعيل معاشير، شيهوانية  نا كيل بأ: ستا  جاوع ا غت ا ألاعلور عو  
 فيوعل :  عن ارادتها ، رغمايهأ عل  امرأ

 ceci pose ,et en la absence de toute définition 
précise donné par le code pénal , il résulte de 
ces précédents qu’ on a toujours entendu par 

                                                                 

. 11ص   ر أحسن رعسويعة  موج  سارق 1  
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viol le fait de connaitre charnellement une 
femme sans la participation de sa volonté   1 

ر  عجرعر نره ازا  عرأعف  ه ا ال رر ق ة مح مة النو، الفونسية    
 عالت  ررر  الوا رر  الرحرر  نرره يتعررين  علررتعويرر  قررانعن  لالغت ررا  ف 

و ررران هررر ه الجويمرررة رحسررر  ج ائ ررريا الجا رررة عالنترررائ  مرررن ترررعفو أ
ن هر ه الجويمرة رالمجن  علييا عرشرو  عائلتيرا  عأ الجسيمة الت  تلحق
وار  شررجص سرعا   رران  لررك رغيررا  الو ررا رسررر   تنشرا عررن فعررل  ررر 

ع أجرروى عسرريلة أ ررر  ع أع ا رررر  الرر   يمرراو   ررره أا  ررواه المررار  
جرل الغرو، الر   أوارتره مرن  جل التعرر  عليره وغمرا عرن أمراغتة من 

 . 2يستيرفه الفاعل

 ر  مفيع  ا غت ا  ف  الوانعن الفونس    يوت رو أعترعا ل لك    
 امرروأ     تيانيررا  الطريعرر  العاقرر  مررن وجررل علرر  علرر  ا ت ررال الجنسرر

الشررر ع  الجنسررر  رل ع فررر  الفررر   أع مرررن وجرررل علررر  وجرررل أمرررن رروهرررا  
ن طويررق ا ت ررال الجنسررر  يررال  جنسررر  علع ترر  عرريتسرر  ليشررمل  ررل  

ع أع ماشررراره  فررر  الوررررل أرجرررال ع رررا  ع  رررر  أاألرجرررال الطريعررر    
يعررر  عمنرره   علييررا و ررا المجنرر   الررررو  ل  لررك رطريعررة الحررال رغيررو

يررررال   المالمسرررراة  المماوسرررراة الجنسررررية الترررر    تت ررررمن  اغت ررررارا
يسرم   عالمماوساة الجنسية رين النسا   عف  الوانعن الفونس  يعجرر مرا

ن يوررر  الفعرررل علررر     يم رررن أأ  المغت ررررة أرالوجرررل المغت ررر  عالمرررو 
ع أرسررررن المجنرررر  علييررررا  اعتررررراررعنمررررا    للمرررروأالوجررررل عي ررررعن  ررررحية 

                                                                 

. 16ص   نف  الموج ر  1  
   ريعان المطرععاة الجامعية  جرا م العرض في لانون العهوبات المصرير عرر الح   فعر    2

 .16ص  9111م و  
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فسرن المجنر  عليره   ع شارا( يال أ فال أع  ريا  أع عجعزا أعجنسه)ط
 ا  رران  سررن المجنرر  للعوررا   فرر  الوررانعن الفونسرر  يعترررو ظوفررا مشررررا 
 .1 عليه ل  يرلغ من العمو ا نتا عشو سنة

ع لع رررران  ن تتررررعافوع الشرررروعع فييررررا  يم ررررن أأفجويمررررة ا غت ررررا      
ميرة ل رفاة المجنر  ه مرا   أالجان  قر ق ر معاقعة   رية  غيو   

 ن  انررة ر رروا أع  يرررا أع عفيفررة عل  نحررع يم ررن معرره عليرره )ال ررحية( 
العجرررررعر ن يوررررر  علررررر    رررررل مسرررررتعياة الورررررعل أن ا غت رررررا  يم رررررن  أ

 ر اوار  المجن    ا  ان ا يال  قر عق   الرشو  حت  عل  الفاسوين 
 . 2ساس  عجعهو  ررعنه تنتف  الجويمةعهع شوط أ علييا 

 جريمة االغتصاب في الهانون المصري الفرع الثاني: تعريف

لور ج ص  المشوع الم و  لجوائ  ا عترا  عل  العو،  الرا     
 هتيك العيرضالوار  من ال تا  ال ال  من قانعن العوعراة تحة عنعان 

مين قانعن عوعراة عالت  تنص   432   عي   المار  و فساد االخال 
 والمؤلتةأشغال الشالة المؤبد، عالب بالنث  بغير رضاها يوالأ أ

و مييين المتيييولين أصيييول المجنيييي عليهييياأ ذا كيييان الفاعيييل مييين أفييي    
و كيييان خادميييا ممييين لهيييم سيييلطة عليهيييا أ وتربيتهيييا أو مالحضيييتهاأ أ

 .3 يعالب باالشغال الشالة المؤبد، و عند ممن تهدم ذكرهمأأأ عندها

                                                                 
 11أحسن رعسويعة  موج  سارق ص 1
11 ص.نف  الموج ر  2  
   م و     الم ت  الجامع  الحريالموسوعة الجنا ية  الحديثةحمر ارع الوع   ر أ 3

 .19 ص 9111الطرعة الوارعة 
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عريررررر ا ي رررررعن المشررررروع الم رررررو  قرررررر تعرررررو، لجويمرررررة ا غت رررررا      
 عاعتروها جناية يعاق  علييا را شغال الشاقة.

ن الفعرل الم رعن ليرا هرع ا غت ا  من الجوائ  الشر لية  أل عجويمة   
عهررع فرر  العقررة  اترره يتم ررل فرر  تعررر  علرر     وأالررعط  ررررعن و ررا المرر

 . 1حويتيا الجنسية

الجويمرررة  عقرررعع   يجعرررل المررروأ عرررر  و رررا  عفررر  العقرررة  اتررره فررران    
نمررا توجرر  الجويمررة    لرر  سررلعك الوجررل عحررره واجعررا الرر  سررلعك منيررا  عا 

عرالتررررال  تررررررجل فررررر  عررررررار جويمررررة الفاعرررررل العحيرررررر   جويمرررررة الفاعرررررل 
 .2المتعرر 

ممررررا  رالحويرررة الجنسرررية  لألفررروارن المشررروع الم رررو  اعترررو  أعرمرررا    
لررك الحويررة نشرراطا مشرروععا رعن توييررر   هرر هن اعتررراو مماوسررة أيعنرر  

طررروا  ال رررلة الجنسرررية    علورررر سررراو راشرررتواط العالقرررة الزعجيرررة ررررين أ
المشرررروع الم ررررو  علرررر  منررررعال المشرررروع الفونسرررر  رعررررر  العوررررا  علرررر  

ا معينررة ا عترررا اة علرر  الحويررة الجنسررية فرر   ررل  ررعوها فانتو   ررعو 
ة ا جويمررررررررلرررررررر  الغيو عمنيررررررررتتميررررررررز عررررررررن غيوها يتعرررررررررى األ ى فييررررررررا  

 . 3شر جوائ  ا عترا  عل  العو،ا غت ا  الت  تعر من أ

 

                                                                 
     المعاو    م و  منش لسم  خاص  – جرا م  لانون العهوباتر ومسي  رينا     1

 .119ص    9111الطرعة ا عل    
 .112  صنف  الموج ر  2
 .21ص  9111  راو المطرععاة الجامعية  م و  جرا م هتك العرضحمر جليل  ر أ 3
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ن المشروع الم رو  قرر ترنر  المفيرع  ال ريق لفعرل عمما  شك فيه أ   
 المعاقعرررة الرررر   تورررع  ررررره جنايررررة ا غت رررا  لو ررررعوه علررر  هرررر ا الفعررررل

 راها  شر ل عحيرر   رعن و  المروأ يال  وجل لو ريره فر  فرو    رمجور
ن فررر  معقفررره هررر ا لررري  عحيررررا ررررل نجرررر أ عهرررع    رررره تورررع  الجويمرررة  

 المشوع الجزائو  يترن  ه ا المفيع .

عرررررا   يطلرررررق عليررررره رم رررررطل      رررررلعا غت رررررا  فررررر  الورررررانعن     
يررررال  ع ررررع الترررر  يو فرررر   المعاقعررررة  عالمعاقعررررة المو ررررعر  هنررررا هرررر  
ن   ي ررعن هنرراك عورررر   عأأالمع رر  الطريعرر  المعررر لرره مرررن جسرر  المررو 

ط رررين الطوفين عرالترررال  فمعاقعررة الرررزع  لزعجترره رعن و ررراها زعا  يررور
 .1نعاع استعمال حق مشوعع للزع  أ يعر اغت ارا  نه نعع من 

تفاليات الدوليةال جريمة االغتصاب في االفرع الثالث: تعريف   

نه طروا للمار  السارعة الفوو  األعل  من النظا  األساس  للمح مة     
 الجرائم ضد اإلنسانية     ن ة الرائمة )وعما(  عالت الجنائية الرعلية 

لغرض هذا النظام األساسي , يشكل أي فعل من األفعال التالية "  -1

جريمة ضد اإلنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 

منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم 

 -: بالهجوم

 .القتل العمد  (  أ

 .اإلبادة  ( ب

 .االسترقاق  ج (

                                                                 
 .21،صأحمد خليل،مرجع سابقر  1
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 .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  د (

السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية  هـ( 

 .بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي

 .التعذيب  و (

 االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء, أو الحمل  (ز 

أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف  ,القسري

 .الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب   ( ح

سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة 

أو ألسباب أخرى من  , 3بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

المسلم عالمياً بأن القانون الدولي ال يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي 

فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص 

 .المحكمة

 .االختفاء القسري لألشخاص  ( ط

 .جريمة الفصل العنصري  ( ي

التي تتسبب عمداً  األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل  (ك

في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية 

 1 .أو البدنية

                                                                 
ف    من نظا   وعما األساس  للمح مة  الجنائية  الرعلية المعتمر 9من الفوو 1رررر المار   1

 عل  المعق :91/11/9118ال ارو ف   وعما

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 



االغتصاب جريمة ماهية: تمهيدي فصل  
 

24 
 

  فاقياة ع المنظماة الرعلية فلييا العرير من ا ت  لك أشاوة  
معارها    أن جويمة ا غت ا  وغ  جطعوتيا عل  المجتم  الرعل  

   أنيا ل  تحظ راتفاقية جا ة ريا.

لور حظو الوانعن الرعل  ا غت ا  عغيوه من أش ال ا عترا     
الجنس   ماحظو ا غت ا   منيا عا عترا  الجنس  ف  المار  

 اف  ال ان  المتعلق رالنزاعاة وعتع عل األمن الر05من الفوو 02
تعد العمال التالية الموجهة ضد الشخاص  المسلحة عالت  تنص: 

ول  محظور، حاال ً واستهباال ً وفي كل نمان المشار إليهم في الفهر، ال 
ومكان, وذلك دون اإلخالل بطابأ الشمول الذي تتسم با الحكا م 

  السابهة:

أ ( االعتدا  عل  حيا، الشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو 
العهلية والسيما الهتل والمعاملة الهاسية كالتعذيب أو التشويا أو أية 

.لبدنيةصور، من صور العهوبات ا  

 ب( الجنا ات الجنا ية

   ( أخذ الرها ن

 د ( أعمال اإلرهاب

هي( انتهاك الكرامة الشخصية وبوجا خاص المعاملة المهينة 
والمحطة من لدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه عل  الدعار، وكل ما 

 من شأنا خدش الحيا 

 و ( الر  وتجار، الرلي  بجميأ صورها
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 ن ( السلب والنهب

  ما ت  حظو 1 التهديد بارتكاب أي من الفعال المذكور،ح( 
من النظا   01ا نسانية رمعج  المار ا غت ا  ر فته جويمة  ر 

.ساس  للمح مة الجنائية الرعلية ليعغسالفيااأل   

شاوة أرالمع عع ه  اتفاقية جني  الت   ح ا   لة  و األعمن أ  
يجب حماية النسا  بصفة من الرا  الوار   04من الفوو  42ف  المار 

  االغتصابضد  خاصة ضد اي اعتدا أعل  شرفهن أوال سيما
2. ي هتك لحرمتهنوأواالكراه عل  الدعار،    

يجب عل ألا اإل اف  من الروعتع عل 23/5شاوة   لك المار  أع     
ن تكون النسا  موضأ احترام خاصأويتمتعن بالحماية وال سيما أ

خرى من صور والدعار،أوضد أي صور، أاالغتصاب واالكراه ضد 
.3 خدش الحيا   

فيما يجص  لوعانرااستوشرة المح مة الجنائية الرعلية  علور   
مع عع ا غت ا  ال  تحرير تعوي  له  عالت  حررة مفيعمه ف  

ل  عجل ة الرائو  ا رترائية   سانية اطاو الجوائ  الموت رة  ر ا ن
                                                                 

من الروعتع عل ا  اف  ال ان  من اتفاقية جني  المتعلوة رحماية  حايا  11ر المار 9
  عل  المعق :9111 سنة9111/ا /اغسط 92المنازعاة المسلحة غيو رعلية المنعور  ف  

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm  
 

األشجاص المرنيين ف  عقة  المتعلوة رحماية 92/18/9111اتفاقية جني  المؤوجة ف   ر2
عل  المعق  :   29/91/9111 الحو   رجلة حيز التنفي 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm      
                                        

.عل من الع يوة السالفة ال  وأل اإل اف  من الروعتع عل16/9المار ر   1 
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رش ل عا   لي ا الم طل  ف   هناك تعوي  متعاو  عليه أنه لي 
نه ف  العقة ال   يعو  فيه ا غت ا  ف  أعأقوة  الوانعن الرعل  

 فان هناك تعاوي   قعانين عطنية معينة راعتراوه جماعا رغيو توا،
شكل من أشكال مجتلفة له  حي  جل ة المح مة أن ا غت ا   

ي ظل العدوان وهو اعتدا  بدني ذو طبيعة جنسية يرتكبا الشخص ف
ن  المووو  الجا ة لألم  المتحر  رش   ع عوفة من االكراه ظروف

حالة ا غت ا  المنيج   علالستوقاق الجنس  عالمماوسة الشريية 
:رالوق  جالل فتواة النزاع المسل  عل  أنه  

و أي شي  بما في ذلك لضيب الشخص في ضروف الهسر أ إيال   
و ايال  لضيب الشخص أو شر  الضحية أاالكراه او االجبار أ فر  

  سوافي فم الضحيةأ وان الرجال والنسا  يكون ضحايا عل  حد  
1. لجريمة االغتصاب   

عل ا نوى تعوي  ا غت ا  عال   يم ل جويمة  ر ا نسانية        
  اعتدا  بدني ذو طبيعة  جنسية يرتكبا  شخص بالهو، أو ر نه: 

.2د السكان المدنينالتهديد بطر  منهجية منظمة ض   

 

 

 

                                                                 
   التورعية لألشغال العطن  الريعان  االنسانية ضد الجرا م مفهومرويواة عرر الوارو    1

 .991 ص 2111  ا عل  الطرعة
 .999نف  الموج  ص  2
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العيييرض االغتصييياب عيين بييالي جييرا م  جريمييةالمبحييث الثيياني:تميين 
 خرىال

عمتنععررررة  عتتسررر  رررررالجطعو  الشررررير  فرررر   ن جررروائ  العررررو،   يرررو      
 ررواو المجنرر  علييرا  لمررا تلحورره ريرا مررن أالتعرر  علرر  شرو  ععررو، 

مرن يحريط ريرا ي رل ال روو ل رل جسمانية عنفسية  عيتعرى هر ا الحرر ل
 .قاو هل عاألمن األ

  وهرا عقعرا هر  جويمرة ا غت را  عالت  يرت  ف جطو هاته الجوائ  عأ   
ج ررراعياوار  المجنررر  علييرررا فييرررا شرررل الحويرررة الجنسرررية عاغت رررا     عا 

لفعرررل رررررعن و ررراها عه  جويمرررة تشرررتوك فررر  عرررر  عنا رررو مررر  جررروائ  
معيرا فر   اجوى ماسة رالعو، ه ا من جية   عمن جيرة  انيرة تجتلر 

 .جوىأعنا و 

عسنع رررر  فرررر  هرررر ا المطلرررر  رعرررر، مررررن جرررروائ  العررررو، المشررررارية    
روازلجويمة ا غت ا      ه  ما يميزها عن ه ه الجويمة.أ عا 

 :مهارنة بين جريمتي االغتصاب والنناولل االمطلب 

متيمرة  الر   المروأ ن ت رعن فيره أجويمة الزنا من الجروائ  التر  يجر     
ن ت ررعن أنرره يشررتوط  تياميررا أ    هرر ه الجويمررة  راوت ررا جانرر  الوجررل 

ع سنع ر  فر   روجرل مترزع   ع تماو  عالقة غيرو مشروععةأمتزعجة 
  .1ه ا المطل  معن  الزنا عتمييزها عن ا غت ا   جويمة

 

                                                                 
 .111 ص  2111اليرى الجزائو   راوالوسيط في جرا م االشخاصر نريل  وو   1
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 اول: تعريف جريمة الننالفرع ال 

ميين   المشييروع غيييرارتكيياب الييوط   : نررهأ  لوررر ترر  تعويرر  الزنررا علرر  
 .1  حكماو أ برضاها حالة ليام النوجية فعال  امرأ،متنو  مأ  صشخ

عاللة جنسيية لشيخص متينو    : نه عف  الفوه الفونس  عو  الزنا ر 
زنرا رسريط عهرع الزنرا  عيميز رين نععين مرن الزنرا:  . خار  اطار النوا 

 عالزنررا ال نررائ   الرر   يوت ررره الشررجص المتررزع  مرر  شررجص غيررو متررزع 
  2يوت ره شجص متزع  م  شجص أجو متزع . عهع الزنا ال  

 وجا االختالف والشبا بين الجريمتينأالفرع الثاني: 

 وجا الشباوال:أأ

نيمرررا جويمتررران مرررن مررر  جويمرررة ا غت رررا   فررر  أ تشرررتوك جويمرررة الزنرررا
 .اموأ  ع  ال فة الجا ة الفاعل فييما وجل عالمفععل ره 

 وجا االختالف بين الجريمتينأثانيا: 

الررنص المجررو  لجويمررة الزنررا فرر  الوررانعن الجزائررو   ن ررة عليرره ررر  ن 5
يهضيي بيالحب  مين قانعن عوعراة جزائو  عالت  ن رة :  993المار 

 .سنة ال  سنتينأ عل  كل امرأ، متنوجة ثبت ارتكابها جريمة الننا

يعليم  اميرأ،وتطب  العهوبة ذاتها عل  كل من ارتكب جريمية الننيا ميأ 
 .انها متنوجة

                                                                 
 111 ص نف  الموج ر  1
2
 111ر نف  الموج  ص 
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لييينو  اليييذي يرتكيييب جريمييية الننيييا بيييالحب  مييين سييينة الييي  ويعاليييب ا
وال تتخييذ االجييرا ات اال  سيينتينأوتطب  العهوبيية ذاتهييا عليي  شييريكتا

بنا  عل  شكوى النو  المضرورأوان  صيفح هيذا االخيير يضيأ حيدا 
 . لكل متابعة

قرررانعن  993الغت رررا   فن ررة عليررره المرررار لمررا الرررنص المجرررو  أ     
 السالفة ال  و. العوعراة جزائو 

الل الن رررررين نسرررررتنت  ان الجرررررويمتين  تجتلفررررران مرررررن حيررررر  عمرررررن جررررر   
شررروعط  رررل جويمرررة   مرررا يجتلفررران  فررر  مورررراو العوعررررة نظررروا لجسرررامة 

فعررررال الماريررررة ل ررررل األ ررررراجتال التشرررررير ع لررررك  ظرررروع الفعررررل  عفرررر  
 .جويمة

متزعجررة  عامرروأ  ررراة جويمرة الزنررا مجررور الجلررع  ررين وجررل رر ي فرر  فرر  ا4
ما جويمرة ا غت را  فيشرتوط أ تج ان ع عا يما ل حالة جويمة الزنا ي

  .1الموأ  رفيه ا يال  ف  الم ان المعر له عن

ر جويمة الزنا تفتو، و ا  الزعجة را ت رال الجنسر  رغيرو زعجيرا 9 
أن ي ررعن ا ت ررال  مررا جويمررة ا غت ررا  فيفتررو،أع   ررحيحا  و ررا 

  .2ع رعن اجتياو  حي ريا وغما عنيا أ

                                                                 
 الفقه في العرض اغتصاب جريمة حكامأ اللحيدان ، محمد بن صالح بن ابرهيمر  1

ماجيستيو ف  التشوي  الجنائ  ا سالم    جامعة ناي  العورية ، دراسةمقارنة -االسالمي
هر 9121لسععرية   سنة  )العليا   قس  العرالة الجنائية  ا  للعلع  ا منية ل لية الروساة

 .  16ص  (  2111
 .16 صنف  الموج   2
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ع الزانررر  زعجرررا علررر  أمرررن  رررعن المزنررر  ريرررا  رررر  ررررر فررر  جويمرررة الزنرررا2
جررال  جويمررة ا غت ررا  الترر    تشررتوط ان ي ررعن المجنرر  علييررا اع 

   .1الجان  متزعجا

 المطلب الثاني:مهارنة  بين جريمة االغتصاب والتحرش الجنسي

 ن التحروف الجنسر  مررن مظراهو الجلررل فر  العالقرراة ررين الجنسررين    
المجتم  عشرر ل مررن أشرر ال الويررو الرر   تتعررو، لرره الموأ  عفيرره  راجررل

استغالل لمعاطن  ال ع  ال   تعجر علييا الفتا  أع المروأ  أع العاملرة 
عالمعظفررررة فرررر  عالقتيررررا مرررر  المسررررؤعل أع الرررروئي   عفرررر  عالقتيررررا مرررر  

 .  2الوجال عامة ف  الشاوع

الجنسر  عاررواز التحوف معن   عمن جالل ه ا المطل  سنوع  ر رواز   
 .جتال  رينه عرين جويمة ا غت ا معاطن ا 

  الفرع الول:تعريف جريمة  التحرش الجنسي

 عل عورية علر  يرت  تحريرر أ ن التحوف الجنس  م طل  لي  له     
التصيرفات نره يعنر  :  أجام  له  عل نه هنراك اتفراق علر   معن  شامل

  .3 التي تنتهك الحهو  الجنسية للمرأ،

 

                                                                 
 16 المرجع،ص نفسر  1
 126ر نريل  وو موج  سارق  ص  2
 126  صنف  الموج ر  3
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حي  يعر من قريرل ا فعرال الواميرة للتحروف الجنسر   الورعل ال روي    
عالوررر   العلنررر  ر لمررراة جاوحرررة ع اللمررر  عا حت ررراك عطلررر  المعاشرررو  

  .1الجنسية رش ل غيو مراشو

سييلوك عييدواني ذو عيعررو  الفويرره ري ررعع التحرروف الجنسرر  علرر  أنرره : 
اسيييتغالل  ساسيييا مييينبيييالخوف اليييذي يسيييتمد أ جنسيييية ييييرتبط طبيعييية

 .2سلطة التحرش  مامأالسلطة واإلحسا  بالعجن النفوذ وعاللتا ب

 الفرع الثاني: إبران االختالفات  بين الجريمتين

من جالل مواونتنا للجويمتين  نستنت  أن  ال من ا غت ا     
عالتحوف الجنس  يشتو ان ف  أنيما فعالن يوعان عل  ا ن    
)المجن  علييا( ع يجتلفان ف  روجة ععق  الفعل النات  عن  ل 
جويمة  حي  نجر النص المجو  للتحوف الجنس  ن ة عليه 

يعد   الت  ن ة عل :م وو قانعن عوعراة جزائو   ع 925المار 
مرتكب لجريمة التحرش الجنسي ويعالب بالحب  من شهرين ال  

د  أ كل شخص 111111د  ال  51111سنة وبغرامة من 
يستغل وظيفتا أو مهنتا عن طري  اصدار  الوامر للغير أو التهديد 

أو االكراه او بممارسة ظغوط علياألصد اجباره عل  االستجابة 
 لرغباتا الجنسية.

في حالة العود تضاعف العهوبة ي   

                                                                 
 981علي رشيد ابو حجيلة،مرجع سابق،صر  1
 989ص ، المرجع نفسر  2
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 993أما النص المجو  لجويمة ا غت ا   ن ة عليه المار     
قانعن عوعراة جزائو  عمن جالل مواونتنا للن ين التجويمين نلم  
فوعقاة تتم ل ف  ا جتال  ف  معاييو التفوقة المتم لة ف  روجة 

 العوعرة عظوع  التشرير.ا جتال  عالتراين ف  موراو 

تجتل   ال مرن الجرويمتين فر  الفعرل الم رعن  للرو ن المرار   حير   ر4
نجررررر الررررو ن المررررار  لجويمررررة ا غت ررررا  يشررررتوط لتحوورررره حرررررع  فعررررل 

لييررا مرر  العقرراع المتم ررل فرر  ا يررال  مررن طررو  الجرران   ررر المجنرر  ع
أمرررررا الرررررو ن المرررررار  لجويمرررررة التحررررروف    انعررررررا  و رررررا المجنررررر  علييرررررا

الجنسرررر  فيتم ررررل فرررر  فعررررل مررررار  يوررررع  ررررره  رررراح  السررررلطة   ررررالغزل 
ال وي  عالو   العلن  ر لمراة جاوحرة عماجنرة تجررف الحيرا  عر فعرال 

 .1اللم  عا حت اك الررن ... ا افة ال  انعرا  و ا المجن  علييا

ل رال الجرويمتين   ر  ما تجتل  الجويمتان فر  الرو ن المعنرع  الم رعن 9
حيررر  يتم رررل الرررو ن المعنرررع  لجويمرررة ا غت رررا  فررر  الو رررر الجنرررائ  
العا  عالجاص للجويمة عالوام  للع رعل الر  تحويرق فعرل ا يرال  رعن 

أمرا الرو ن المعنرع  لجويمرة التحروف الجنسر  فيتم رل فر  ترعافو    .سعاه
ررر ن مررن الو ررر الجنررائ  راتجرراه اوار  الجرران   لرر  اوت ررا  الفعررل عالمررا 

 .2ش نه أن يحوق من جالله وغراته الجنسية

الجنسر   فر   ررفة رر تجتلر  جويمرة ا غت را  عرن جويمرة التحروف 2
قررانعن عوعررراة جزائررو  لرر  تشررتوط  993ن المررار الجرران   حيرر  نجررر أ

 925ما المررار  أا غت ررا   ررفة معينررة  فرر  الجرران  الموت رر   لفعررل 
                                                                 

 126ر نريل  وو موج  سارق ص  1
 111نف  الموج   ص ر  2
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ع  حررررررة  ررررفة الجرررران م رررروو المجومررررة لفعررررل لتحرررروف الجنسرررر  فوررررر 
 .1ع  اح  السلطةأسؤعل مالمتم لة ف   فة ال

الفييير  بيييين جريمتيييي االغتصييياب والفعيييل الفاضيييح  المطليييب الثاليييث:
 العلني

الر   يجررف فر  المجنر  عليره  حيرا   هرع ن الفعل الفا ر  العلنر     
  الفعل الفا ر  العلنر  العين عا  ن  ععل  ه ا سيت   التعو، لتعوي

 .2ه  نواط ا جتال  رينه عرين جويمة ا غت ا أل   عالتطوق  

الفعل الفاضح العلني جريمة ول:تعريفالفرع ال   

هو كل حركة عضوية ادارية يأتيها الفاعل ويكون من شانها   
 .3 لتهاليد الجماعة خدش الحيا  العام تطبيها

أن تجرررف الحيررا  هرر   ررل سررلعك تتعلررر  عاألفعررال  الترر  مررن شررانيا   
عنررره  حمرررو  العجررره ججال عيتوتررر  عليررره جررررف حيرررا  العرررين أع ا  ن  

شاوته ال  احرى ععواتره أع تم لره لحالرة    ش  ا نسان عن اسعته أع
التمررراز  الجنسررر  رالحو ررراة أع ا قرررعال فررر  طويرررق عرررا   حيررر  تعتررررو 

 .  4جميعيا  أفعا   مجلة رالحيا  العا  

 

  

                                                                 
 121ر نف  الموج   ص 1
 216ص  المرجع، نفسر  2
 216نف  الموج  ص 3
4
 216الموج  ص نف  
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 رع الثاني: ابران أوجا االختالف بين الجريمتينالف

ر يجتلفان  مرا   رو سراروا  فر  مورراو العوعررة عظروع  التشررير  عهر ا 5
ل ل مرن الجرويمتين  فرالنسررة للفعرل الفا ر    عفوا للن عص التجويمية

قانعن عوعراة جزائو   عالت  ن رة  يعاقر   999العلن  جومته المار 
ر   رل مرن 4000الر 100رالحر  من شيوين ال  سرنتين عرغوامرة مرن

 اوت   فعال عالنيا مجال رالحيا . 

عا ا  ان الفعل العلن  المجل رالحيا  من افعال الش ع  الجنس  اوت ر  
 ررر شررجص مررن نفرر  الجررن  ت ررعن العوعرررة رررالحر  مررن سررتة اشرريو 

 ".ر 50000ال 5000ال   ال  سنعاة  عرغوامة  من 

قرررررانعن  993المرررررار   أمرررررا فعرررررل جويمرررررة ا غت رررررا  فورررررر جومتيرررررا    
 و .عوعراة جزائ

 ررر عتجتلرر  جويمررة ا غت ررا  عررن جويمررة الفعررل الفا رر  العلن  فرر 4
الفعررل المررار  الم ررعن للررو ن المررار  للجويمررة الموت رررة حي  نجررر فرر  

حوررق الفعررل المتم ررل رررا  حو ررة الفعررل الفا رر  العلنرر  توررع  الجويمررة رت
نيا جرررف الحيررا  العا  تطريوررا لتواليررر الجماعررة  رينمررا فرر  فعررل  مررن شرر

ا غت ررا  فيتم رررل الفعرررل المجررو  فررر  ايرررال  ق رري  الجررران  فررر  فرررو  
  .1 ا المجن  عليها ن   رعن و 

  الفاعرل فر  حرر أالعلن  قرر يور  علر  الجران  نفسره  ر الفعل الفا  9
ا تررعفو م رران  اترره  ما أن جويمررة الفعررل الفا رر  العلنرر  يشررتوط عقععيرر
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  فرررر  م رررران عا  رينمررررا جويمررررة ا غت ررررا  أمعررررين لتحوررررق الجويمررررة 
 1  م ان  انأق عقععيا ف  يتحو

ن   ت رل الر  روجرة جسريمة أويمة الفعل الفا   العلنر  تشرتوط ر ج2
أجررررروى  أمرررررا جويمرررررة مرررررن الفحف رحيررررر  ت يررررر  علررررر  أسرررررا  جويمرررررة 

ن ت رل الر  روجررة جسريمة مرن الفحرف الر  روجررة أا غت را  تشرتوط 
 .2ا يال  عالمعاقعة الجنسية

 المطلب الرابأ:مهارنة بين جريمتي االغتصاب وهتك العرض

مرن حير   المروأ هتك العو، من الجروائ  التر  تور  علر  عرو،  يعترو
المسا  رشوفيا ععفتيا عجرف حيا ها  ر عو  تتوك  جوحا عميورا فر  

 .3 وامتيا

عمن جالل ه ا سنع   معن  هتك العو، عشوعط قيامره  جويمرة    
  .تميزه عن جويمة ا غت ا 

 (ا الفرع االول:تعريف جريمة هتك العرض  الفعل المخل بالحي

نرره لرر  يحررظ أ ن ا غت ررا   نه شرر يسررتع  الفعررل المجررل رالحيررا  شرر   
حيررر  لررر  يعرررو  قرررانعن العوعرررراة الجزائرررو   المشررروع الجزائرررو   راهتمرررا 

غلريررررا لرررر  غررررواو ررررراق  التشررررويعاة   عالترررر  أالفعررررل المجررررل رالحيررررا  ع
 .استعحة تعويفه من الوانعن الفونس 
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كيل فعيل يميار  نره: أستوو عليه الو ا  عاتفرق عليره الفوره ا عل ن ما  
أ سييوا  بياآلدابن يشيكل اخيالال أميين شيانا  خيرأ ويكيونأعلي  جسيم 

 ".1 و خفا أكان ذلك في علنية 

جرررو مرررن الفويرررا  جويمرررة هترررك العرررو، علررر  عقرررر عرررو  الررررع، األ   
بفعييل يرتكييب  والجسيييم بحيييا  المجنييي عليهيياأ االخييالل العمييدينيررا: أ

 ".2 ويم  في الغالب عور، فيا جسمهاأعل  

 وجا الشبا واالختالف بين الجريمتينالفرع الثاني:أ

 اوال :اوجا الشبا

نيمرررا أهترررك العرررو، مررر  جويمرررة ا غت رررا  ف   تشرررتوك جويمرررة رررر 5  
 3.اعترا  عل  الحوية الجنسية للمجن  علييا

 ررلة تفتررو، الجويمترران  انرره   تعجررر رررين الجرران  عالمجنرر  علييررا ررر 4 
 . 4زعجية

عالتيرير ت عن لي ا الو ن  اة أعنرما يوت   هتك العو، رالوع  ر 9
الر لة لعر  الو ا ف  ا غت ا  عيوت   رالفعل العاحر الشوعع ف  

 .5ا غت ا  عهتك العو، عيتعرران معنعيا
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وجا االختالفثانيا: أ  

فيو     أما هتك العو، أ  من وجل عل   مو  ر ا غت ا    يو  5 
1عل  الوجل أع الموأ  عل  حر سعا .  

قانعن عوعراة  993ر ا غت ا  جناية  عن ة عل   لك المار  4
 992ما هتك فور ي عن جنحة عن ة عل   لك المار  أجزائو   

 921قانعن عوعراة جزائو  عقر ي عن جناية عن ة عل   لك المار  
  . 2قانعن عوعراة

محل الطريع  المعر ل لك قعة ف  ال  رالمعار   يتحوق ا غت ا   9
ن   فررعن فعل  ا يال    يوع  ا غت ا   اما هتك ألاف  جس  

ع ال  و عن طويق مالمسة و، فيت  رجوح حيا  العو، لألن   أالع
.3الععواة أع رمجور ال ش  عنيا   

 مارو حوية العو، لرى المجن  علييا أر  ا غت ا  جويمة تي2
هتك العو، فيع جويمة تجوح حيا  المجن  علييا   وا  ان أ  

.4أن    
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 ركان جريمة االغتصاب في القانون الجزائريأ: االول  الفصل
نه كان قاصرا في ذلك لعدم ايجاد ئري حدود هذه الجريمة،بالرغم من ألقد رسم المشرع الجزا   

تستنبط االركان االساسية لجريمة )التعريف القانوني( تعريف  لهذا الفعل المجرم ، الذي من خالله 
 االغتصاب.

 سيتم تبيانه منساسية لفعل االغتصاب المجرم،والذي سبق ذكره سنوضح االركان اال ومن خالل ما
 ركان االساسية لجريمة االغتصاب.خالل ثالث مباحث وفقا لمضمون األ

 المبحث االول:الركن المادي
 الركن المعنويالمبحث الثاني:

 المبحث الثالث:الركن الشرعي
 ة(الركن المادي)ركن المواقع األول:المبحث 

رة لجريمة االغتصاب ،من أجل تحديد المصطلحات المقر  ضبطالمشرع الجزائري لم يوفق في 
 وبيان أركان الجربمة وشروطها.

ساسية لقيامه، والتى سيتم التعرض اليها من خالل األيشترط توفر العناصر قيام الركن المادي و   
 مطلبين.

 ول:فعل المواقعة )االيالج(المطلب األ
 رضا المجني عليها)االكراه( إنعدامالثاني:المطلب 

 المطلب االول:فعل المواقعة )االيالج( 
يجبرنا الرجوع الى الفقه والقضاء من  ،مع غياب التعريف القانوني الجزائري لجريمة االغتصاب   
،ومن ساسية  لجريمة االغتصابالذي ستحدد من خالله  االركان األ  المفهوم القانوني جل تحديد أ

 خالله الركن المادي  المكون للجريمة.
،وذلك نثى عن جريمة هتك العرضجريمة اغتصاب أ يميز ماهم أهو في الحقيقة  فعل الوقاعو

ال بد لقيامهما من فعل يقع على جسم المجني عليه،  ه نفي أ الن كل من الجريمتان تشتركان
تتحقق به جريمة االغتصاب يمثل ي ن الفعل الذال أ،إ ضمن اعتداءا على حريتها الجنسيةويت
 ات االعتداء على الحرية الجنسية،إذ ينبغي أن يصل إلى حد وقاع المجني عليها.قصى درجأ
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ي التقاء الرجل ،أ لألنثىمشروعة الغير مكون لهذه الجريمة هو المواقعة ن الفعل المادي الأي أ 
 1.ليست حالله بأنثىجنسيا 

ي عضو أيالج العضو  الذكري في الموضع الطبيعي المعد له ،": إلمواقعةويقصد بكلمة" ا    
و الجارحة أو المخدشة للحياء أ لآلدابفعال المنافية التناسل من جسم األنثى،ويعد ذلك من األ

 2ذا توفرت شروطه.إللعرض،فال تعد اغتصابا،ولكنها قد تعتبر هتك عرض 
و عدة أو جزئيا،مرة واحدة أي االيالج،كليا أ،ن يكون فعل الوقاع المكون للركن المادي ويستوي أ   

ولم يتاثر ،ففعل االيالج أو لم يبلغ ذلك،تمزق غشاء البكارة أمرات،بلغ الجاني شهوته بقذف المني 
ة،فال يعد أمر إال من رجل على إنزال السائل المنوي،وال يقع فعل االغتصاب إوحده  كاف، ولولم يتم 

و أو عصا أخر في فرجها ،كوضع االصبع إيالج أي شيء أ أو،ة من دبرهاأاغتصابا  اتيان المر 
نما تعد هذه االفعال ك  فض بكارة المجني عليها فعال،وا  خر ولو كان قاصدا من ذلأي شيء أ

 3اخالال بالحياء.
 فعال المادية  التي ال تعد اغتصابا هي :فمن قبيل األ    
، ولكنها لم تبلغ مبلغ االتصال الجنسي للمرأةجميع االفعال  المادية الماسة بالحرية الجنسية     

 باألعضاءيا كانت درجة الفحش التي تنطوي عليها، فعبث يد الجاني كرها  ،وذلك  أالكامل
 4صبعه في فرجها وفض بكارتها.يعد اغتصابا، ولو بلغ حد ادخال إ ة الأالتناسلية للمر 

غير فرجها،ويعد عورة  المرأةكما ال يعد اغتصابا من عبث بعضوه الذكري في جزء من جسم 
 نما تتحقق به جريمة الفعل المخل بالحياء.بالنسبة إليها، وا  

خذ أ فإذاي االدخال أ المرأةعلى فرج  شكل  االيالج يأخذلمادي للجريمة ن يكون الفعل اويجب أ  
 5منى عليه، فال تقوم الجريمة.من الخارج حتى أ المرأةشكل االحتكاك على فرج 
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قانون  223فمن خالل هذه التعاريف ومطابقتها لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة    
ي ن جميع التشريعات تشترك في إشتراط وجود اتصال جنسي كامل إأعقوبات جزائري ،نالحظ  

كرها،ويكون الوطء طبيعيا، وكل عالقة  المرأةوطء تام،وذلك بوضع عضو تذكير الرجل في فرج 
ن فا لذلك ال تعد اغتصابا.وعلى هذا االساس سيتم دراسة فعل الوقاع المكون للركجنسية تتم خال

 لى:  المادي دراسة تفصيلية بالتعرض إ
 الفرع االول :الفاعل في جريمة االغتصاب

 الفرع الثاني:المجني عليه في جريمة االغتصاب
 الفرع الثالث: سن المجني عليه في جريمة االغتصاب.

 يف فعل تلقيح المرأة صناعياالرابع: تكي الفرع
 : الشروع )المحاولة(  في جريمة االغتصابالخامسالفرع 
 :المساهمة الجنائية في جريمة االغتصابسادسالفرع ال

 الفرع االول : الفاعل في جريمة االغتصاب 
ها ذلك ألن فعل ن يكون الرجل هو الجاني والمرأة هي المجني عليأتتطلب جريمة االغتصاب    

 .1ال عن طريق الرجل وليس المرأة االيالج ال يكون إ
لذلك فان جريمة االغتصاب بطبيعتها ، وبالفعل المادي المكون لها ، ال تكون المرأة فاعل فيها 

ن الرجل هو الذي يرغمها على الخضوع لطلبه أألن المرأة هي المجني عليها في هذه الجريمة، و 
و صبيا ده في ذلك أن المرأة إذا اجبرت رجال أالبعض ونؤيباالتصال الجنسي معه ، لذلك يرى 

نماعلى مواقعتها، فإنها ال ترتكب االغتصاب   .2" هتك العرضفعل الفحشاء " وا 
ن العالقة الجنسية التي يجرمها المشرع الجزائري قانون عقوبات جزائري، فإ 223لمادة واستنادا ل

 . يعود الجاني فيها رجال والمرأة هي مجني عليها
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جوهر االغتصاب هو االيالج فإن مقتضى ذلك أن الجريمة يستحيل أن تقع تامة اال  وما دام    
ذا كان الرجل عاجزا مطلقا نت المرأة صالحة له )االغتصاب(، أما إذا كان الرجل قادرا عليه وكاإ

فيه فان  و كان عضو المرأة غير صالح مطلقا لدخول شيئأعلى االيالج لفقدان القدرة عليه 
على صورتها التامة، وال على صورتها الناقصة تطبيق لنظرية االستحالة  إالالجريمة ال تقوم 

 .1المطلقة 
ن الجاني مذبذبة على فعل الوقاع وا   اذا كانت استحالة الجريمة نسبية كأن تكن قدرة الرجل أما    

 يتحققذا لم في صورة شروع إ مت الجريمةيقا لعيب خلقي قاو كان فرج المرأة ض، ألم تكن منعدمة
 . 2الدليل على توفر قصد جنائي وأقامااليالج ،

ذا وقعت من زائري يعاقب على جريمة االغتصاب إن المشرع الجألى خير نلخص إوفي األ   
 طرف الجاني ،وكان طرف فيها بصفته رجال على الضحية المغتصبة بصفتها المرأة .

 الفرع الثاني : المجني عليها في جريمة االغتصاب 
تساوي بين  وذلك في التشريعات التي ال، األنثىالمجني عليها في جريمة االغتصاب هي    

على امرأة ال يعد  ةاالغتصاب والفحشاء ، لذلك فان الفعل الذي وقع من رجل على رجل ومن امرأ
نمااغتصاب   3يعد فعل مخل بالحياء  وا 

ويشترط في المرأة المجني عليها التي وقع عليها فعل الوطء ان تكون حية، فال تقوم هذه الجريمة 
 4ومن ثم يخرج من نطاق االغتصاب فسق الرجل بجثة امرأة  األحياءعلى  إال

لو كانت قد بلغت سن  عجوزو أرملة أمتزوجة او مطلقة او ويستوي ان تكون المرأة بكرا او ثيبا او 
للواتي اصل والنسب ، وقد تكون من البغايا أخالق المرأة فقد تكون عريقة األعبرة بدرجة  ال،اليأس 
نماريم حماية الشرف الدعارة ،فهنا ليست العبرة بالتج يمارسن  حماية االعتداء على الحرية وا 

قد تم الجنسية ، ولكن اعتياد المرأة على ممارسة الدعارة فان ذلك قد يؤخذ عليها كقرينة ان الوقاع 
ذ كانت ، إذ يقع االغتصاب على العاهرة إ برضاها فالقانون يحمى لكل امرأة حريتها الجنسية كاملة
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كثر سبق له معاشرة المرأة أ بأنهن يدفع الجريمة ضاها ، وكذا  ال يقبل من الجاني أالمواقعة بدون ر 
  1عاشرة غير شرعية ثناء مو حتى بأنها سبق أن أنجبت منه طفال طبيعيا أأ ،من مرة في غير حل

و أنثى على رجل ،فتجبره على المواقعة بالقوة ن تقع جريمة االغتصاب من أأوال يتصور   
و أو الغش ألى ذلك عن طريق الخديعة استعمال العنف ، ولكن من الممكن أن تتوصل األنثى إب
و االكراه المعنوي دون االكراه المادي ، ففي تلك الحاالت تكون الجريمة المتمثلة في ألتحاليل ا

رجال دائما ، ولكن  إالجريمة هتك عرض بغير رضا ، ألن الجاني في جريمة االغتصاب ال يكون 
 . 2ن تكون االنثى جانية في جريمة االغتصابال يمكن أ

من رجل، فالمرأة ال يتصور  إالنثى ال تقع اغتصاب أ ن جنايةأوفهم الوقاع بالمعنى المتقدم مؤداه 
نماصليا فيها ، أن تكون فاعال أ   3ن تلحقها المسؤولية بصفة شريكيصح أ وا 
الرجل على االتصال بها ، كما لو ذا كانت المرأة هي التي حملت إوال تتحقق جريمة االغتصاب   

و اذا كان الرجل أنها زوجته ، أها معتقدا ثناء نومه فواقعأدخلت حيلة أو خداعا إلى فراش الرجل ا
 4و جنون فاستغلت المرأة هذه الحالةفي حالة سكر أ

ن في ذلك مساس ي فعل "هتك العرض" باعتبار أأومن الممكن اعتبار الفعل من قبيل الفحشاء   
  5و المساس بهاأبعورة الرجل التي يحرص على صونها وسترها من العبث 

غتصاب الفتقع عليها جريمة ا،و غير متزوجة أن يكون المجني عليها  متزوجة أوهنا يستوي    
 وهو: من طرف الجاني  ، ولكن هناك تساءل مطروح 

عملية االغتصاب من طرف الزوج )الجاني( على  ن تتمل يمكن في اطار العالقة الشرعية أه   
 زوجته )المجني عليها(؟ 

انعدام الرضا وهذا في المبحث األول من  رح المتعلق بعنصروهذا التساؤل يتم االجابة عليه في الط
 .ول من الفرع الثاني من نفس الفصل المطلب األ
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 الفرع الثالث : سن المجني عليها في جريمة المواقعة 

ردني والسوري ( لقوانين )الفرنسي ، اللبناني واألالجزائري كغيره من ا العقوبات قانونلم يشترط      
و ألى الكبير ن تقع عة االغتصاب ، فهذه الجريمة يمكن أللمجني عليها في جريمسنا معينا  

 .الصغير على حد سواء
ع الجزائري لم يحدد سنا محددا ، إذن ال قانون عقوبات نجد المشر  223مادة لى نفس الوبالرجوع إ

نما ركان جريمة االغتصاب يعتبر السن ركن من  أ ففي نصه  يعتبر ظرفا مشددا للجريمة ،  وا 
لم يكمل  قاصرةذا وقع االغتصاب على إ":يقول المشرع الجزائري المتعلق بعقوبة االغتصاب 

لى سنوات إ ( 81)تكون العقوبة السجن المؤقت من عشرف ( سنة81الثامنة عشر )
 ي العقوبة مشددة ."، أسنة  ( 01)عشرين

 ركان جريمة االغتصاب أذن يعتد بسن المجني عليها كظرف تشديد وليس كركن من إ    
 قصى. و كحد أأدنى إذ كان السن المحدد ثمانية عشر سنة كحد أ،والمشرع الجزائري لم يحدد 

 
 الفرع الرابع: تكييف فعل تلقيح المرأة صناعيا 

وجدها التقدم العلمي والتكنولوجي ، تعد من التقنيات المستحدثة التي أن هذه العملية إفي الواقع 
الفقهاء ورجال القانون ، وحتى محل جدل بالنسبة  من المواضيع محل النقاش من قبل وأصبحت

خر يقول ن هناك فريق من الفقهاء يصرح بتحريمها وفريق آفقهاء الشريعة االسالمية من حيث أل
 ن كان من وراء استعمالها صالح وفائدة .بعدم انكار هذه التقنية إ

ن تكون المرأة قابلة ادة داخل رحم المرأة ويفترض أضع م" و ويقصد بالتلقيح الصناعي    
مرأة تم استئصال الرحم إل أولم )البلوغ( ،ن يتم لفتاة لم تبلغ سن الحولذلك فهو ال يمكن أ 1للحمل"

ألن الهدف من التلقيح هو الحمل عادة وفي الحاالت السابقة يكون  ،و بلغت سن اليأسندها أع
   2الحمل مستحيال 
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 .1ذا كانت المواد المنوية الملقحة بها المرأة تعود الى زوجها التلقيح الصناعي جريمة إال يعتبر و    
 
 

 المطروح هو: ولكن التساؤل
لى رجل أخر غير زوجها، عود إذا تم تلقيح المرأة بمواد منوية تم ال؟ ، إهل يعتبر اغتصابها أ 

 وبدون رضاها؟
،والبحث في النصوص  هذا السؤال نلجأ إلى مذهب إليه المشرع الجزائري ولإلجابة على    

القانونية التجريمية المتعلقة بتجريم فعل االغتصاب بالتوافق مع التقنية المستحدثة والمتمثلة في 
 .التلقيح الصناعي

ة سرة،وذلك في المادلى التلقيح الصناعي في قانون األوهنا نجد المشرع الجزائري تعرض إ   
 : 2مكررمن قانون األسرة وورد فيها24

 "يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الصناعي .
 ويخضع التلقيح الصناعي إلى للشروط األتية:   
 أن يكون الزواج شرعيا 

 أن يكون التلقيح برضا الزوجين واصناء حياتهما
 أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما

 .ال يجوز اللجوء إلى التلقيح الصناعي بإستعمال األم البديلة"
،أنه أي فعل يقوم به أحد الزوجين ويخالف ماورد في 24ويتضح مما سبق من خالل نص المادة

الصناعي بين  لقيح ،أي أن يتم الت ،ويتم العقاب عليه يعد فعل مخالف للقانون نص المادة،
 ية.طار العالقة الزوجوفي إ  الزوجين ،

 ن يكون خالل الحياة.والرضا من طرف الزوجين، مع وجوب أوأن يتوفر شرط القبول     
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 حة خالف ذلك.،وعدم ص وتتم عملية التلقيح الصناعي بمني الزوج وبويضة الزوجة
إال  قانون األسرة، مكرر 24،وما جاء في نص المادة حاط به المشرع الجزائريوبالرغم من ما أ   

 .المطروح لم ترد له إجابةأن التساؤل 
 
إليه المشرع الجزائري بتجريمه لفعل  ما ذهب الى مطابقة  على هذا السؤال نلجأ ولإلجابة  

أن يتم فعل  حيث نجد أنه اشترط لوقوع جريمة االغتصاب والمعاقبة عليه قانونا، االغتصاب،
،كالمواد المنوية في فرج  ،غير العضو الذكري للجاني وبالتالي فإن إيالج أي شيء أخر االيالج،

نما فعل مخل بالحياء.  المرأة ال يكيف بجريمة اغتصاب، وا 
نما يمكن ال يشكل جريمة اغتصاب، وا   كما أن وضع المواد المنوية في فرج المرأة برضاها،   

 1مساءلة الفاعل عن جريمة هتك العرض.
لتوفير الحماية الالزمة ضد تجريميه وحسب رأينا كان البد للمشرع الجزائري أن يخصص نصوص 

تقنية التلقيح الصناعي ،إذا تم استغالله بطريقة غير مشروعة ،وفيها حماية للعرض بالدرجة األولى 
اغتصاب إذا تم تلقيح المرأة  ،حيث كان البد للمشرع الجزائري، أن يعتبر الفعل في حكم جريمة

 زوجها. بمواد منوية بدون رضاها وخاصة إذا كانت مواد منوية لغير
فإذا كانت متزوجة وتم  أيضا سيتم اإلساءة إلى سمعتها وشرفها، فإذا تم تلقيح المرأة صناعيا،   

ختالط االنساب، ،سيكون في ذلك جريمة كبرى، وهي إ من غير زوجها تلقيحها بمواد منوية
 ساءة اليها معنويا.غير مرغوب فيه،وهنا سيتم اإل وسيفرض عليها حمال

 
 االغتصابالفرع الخامس: الشروع)المحاولة( في جريمة 

نما هناك مراحل تمر بها، إبتداءا من مرحلة ،تتم مرة واحدة  من المعروف أن الجريمة ال   وا 
 .2التحضير واإلعداد ، ثم البدء في تنفيذها  ، إلى أن تكتمل أركانها وتحقق النتيجة 
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  ،التي تنظم أحكام المحاولة في الجرائم بشكل عامالشروع في االغتصاب ، يخضع للقواعد العامة  
 .1ولهذا فإننا سنقوم بتعريف المحاولة وتحديد أركانها
 أواًل : تعريف الشروع في االغتصاب وخصائصه :

 تفكير في الجريمة والتحضيرمن المعروف قانونا أن التشريعات الجزائية ال تعاقب على مجرد ال
 واإلعداد جريمة مستقلة بحد ذاتها .وذلك ما لم يشكل التحضير  ،لها
 
 االغتصاب: جريمة ــــ تعريف الشروع في8
بعدم العقاب على مرحلة التحضير للجريمة ،وذلك  ،قد نص قانون العقوبات الجزائري صراحةل    

  تبتدئكل محاوالت  الرتكاب جناية ا  "عقوبات  جزائري والتي جاء فيه قانون 27في المادة
بالشروع في التنفيذ وبأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إلي ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها ،إن لم 

 مستقلة عن إرادة مرتكبها ، حتى ولو لم يمكن بلوغ لظروفتوقف أو لم يخب أثرها إال نتيجة 
ومن خالل هذه المادة يظهر معنى ،الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها"

يشترط أن يكون الفعل الذي قام به الجاني، يؤدي مباشرة  الجزائريذ أن المشرع إ ب جليا،االغتصا
 عدم اكتمال عنصر النتيجة إلى ارتكاب الجريمة ، ويشترط لتحقق الشروع في جريمة االغتصاب 

   المتمثلة في فعل اإليالج سواء كان اإليالج كليا أو جزائيا، وسواء بلغ الجاني شهوته أم ال.
كما أنه يتحقق الشروع في الجريمة ، إذا لم يتم اإليالج نهائيا بعد أن قام الجاني بجميع األفعال   

الالزمة له ، وذلك لألسباب خارجة عن إرادته ، كمقاومة المجني عليها ، أو استنجادها بآخرين 
ني عليها ، بحيث لم يتمكن الجاني بسب ذلك من تحقيق النتيجة التي أرادها ، وهي اغتصاب المج

 .2فإن الفعل يقف عندئذ عند مرحلة الشروع 
من جرائم الخطر ذلك أن الهدف  تعد : أن من أهم خصائص الشروع ، أنها الشروع خصائصـ 0

األساسية من أي اعتداء يقع عليها ،فإذا لم تتحقق   قة التجريم والعقاب ، حماية الحقو من سياس
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فإن المشرع يعاقب على مجرد ارتكاب أفعال تشكل خطرا يهدد ، نتيجة االعتداء على تلك الحقوق 
 بقصد ارتكابها   . التنفيذتلك الحقوق ، ولو كان بمجرد البدء في 

ولذلك يجب أن يتوافر في المحاولة جميع األركان التي يتطلب المشرع للجريمة األصلية التي   
تحديد العقوبة في المحاولة يتوقف دائما  كان يهدف الجاني إلى ارتكابها باستثناء النتيجة ، كما أن

 . 1مخففة على مقدار العقوبة المحددة للجريمة األصلية وما يلحق بها من ظروف مشددة أو
 
 
 
 

 االغتصاب : جريمة لشروع فيعناصراثانيا : 
الشروع  العقوبات الجزائري، يتضح أن من قانون  27استنادا لما سبق وبالرجوع إلى نص المادة 

العدول نفيذ ، وعدم أساسيين وهما :البدء في الت يقوم بتوافر عنصريناالغتصاب  جريمة في
 .2االختياري 

 البدء في التنفيذـ 8
عليها فهما لمضمون الركن تكون اإلجابة  ،ننا عدة تساؤالتذهأ ومن هذا المنطلق يتبادر في 

 :ومن هذه التساؤالت  المادي 
 في التنفيذ ؟ما هي  األفعال التي تعد بْدءا 

ما هي األعمال التحضيرية المتعلقة بجريمة االغتصاب ، وهل يجرمها القانون باعتبار أنها 
 مرحلة من مراحل الشروع ؟

تثير  محاولة االغتصاب إشكاالت بالغة الدقة نظرا لصعوبة التميز  بين الجريمتين ،بين جريمة    
ستعمال العنف المنصوص والمعاقب عليها إالمخل بالحياء مع  الفعل االغتصاب وجريمة محاولة

 .1قانون عقوبات جزائري  224في المادة 
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الذين حاولوا و  المشرعين و على هذه التساؤالت ، تتلخص في جهود الفقهاء ةولهذا كانت االجاب  
 االغتصاب .توضيح الشروع في  

االغتصاب ، وجريمة وبالرغم من أن الجواب عن التساؤل المتمثل في التميز بين محاولة      
لتطابق  امع استعمال العنف ليس ذا أهمية في القانون الجزائري نظر  2الفعل المخل بالحياء

 العقوبات المقررة لجريمتي االغتصاب والفعل المخل بالحياء .
كير في فرج المرأة المجني ومما قد سبق ذكره أن جريمة االغتصاب تتم بعملية إيالج عضو التذ   

 عليها .
ال يشترط إلتمام الجريمة أن يشبع الجاني رغبته بإنزال المادة المنوية ، حيث يتم اإليالج وعليه    

نما ا  ، و  االغتصاب باإلدخال مطلقا سواء كان جزء أو كال ، فإن لم يحصل اإلدخال ال تتم جريمة
لك أسباب خارجة دون ذاالجاني في تنفيذ الجريمة ثم حالت  الفعل شروعا في الجريمة ، إذا بدأيعد 

 .3عن إرادته 
وتقف الجريمة عند مرحلة الشروع فقط ، إذ لم يحدث اإليالج التام الطبيعي وكان الجاني قد   

 .4وقوع االغتصاب إذ توافرت أركانه  لىومباشرة إ من شأنه أن يؤدي حاال ارتكب فعال
وجب تبيان ما اتجه إليه  ،بولتحديد األعمال التي تعد من قبيل البدء في تنفيذ جريمة االغتصا   

 الفقهاء في إتباعهم أحد المذهبين وهما المذهب الموضوعي والشخصي .
 على أن البدء في التنفيذ ، هو القيام بفعل يعتبر جزءا من  يقوم هذا المذهب المذهب الموضوعي :

تدخل في  الركن المادي للجريمة كما نص عليه القانون ،أما ما يسبق هذه األعمال من أفعال ال
أنه ال عقاب على الجاني إال  يترتب على هذا المذهب وفال تعتبر محاولة، الركن المادي للجريمة ،
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 فقد وجهت االنتقادات لهذا المذهبلحاق الضرر، وبسبب ذلك  إأرتكب أفعاال مادية تؤدي إلى  ذاإ
 .1لكونه يحصر الشروع في نطاق ضيق ال يحقق حماية كافية 

   إلى شخصية الجاني ، ومدى ما صدر عنه من أفعال  ذهبحيث يتجه هذا الم :الشخصي ذهبالم
رادته إلى ارتكاب الجريمة ، وال ترتكز هذه النظرية على ماديات السلوك الجرمي إتكشف عن اتجاه 

ة اإلجرامية للجاني ، وبالتالي يتوافر البدء في التنفيذ كلما كان الفعل الذي نما تبحث عن النيا  ، و 
نه لو ترك على حاله ألدى أنية الجرمية ، ويدل على الالجاني في ظروف معينة يكشف على أتاه 

 .2حداث النتيجة إالفعل إلى 
العمل  لجرمية ، وعدم صالحيته للتميز بينتركيزه على النسبة ا ذهبويؤخذ على هذا الم   

  3.التحضيري والتنفيذي
 
 
المذهب الشخصي إلى األخذ بالمشرع الجزائري  فيهابما ، ،تجنح األراء الحديثةوفي هذا السياق  

فعل يؤدي حاال  بأيالبدء في تنفيذها متحققا  لبدء في تنفيذ هذه الجريمة ، ويكونتحديد افي 
سية للمجني عليها في ومباشرة إلى إتمامها ، باعتباره ينطوي بذلك على خطر يهدد الحرية الجن

 صورة الوقاع.
 ا كان لحمل المرأة علىء في التنفيذ متحققا بارتكاب فعل عنف أيوتطبيقا لذلك كان البد    

االستسالم أو صدور تهديد إليها في سبيل ذلك ، أو إعطائها مادة مسكرة ، أو مخدرة أو تنويمها 
من أجل هذا الغرض أو محاولة خلع مالبسها ، أو اركابها في عربة  ولو  بالخداع ،أو مجرد 

شرط أن تكون المجني عليها  ،ينوي الجاني ارتكاب الجريمة فيهاصطحابها إلى المكان الذي 
 .4 أركابهاجاهلة بالغرض من اصطحابها أو 
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قناعها بقبول الصلة الجنسية ولكن يعد مجرد عمل تحضيري ،الحديث إلى المرأة في محاولة إل    
أو تجهيز المادة المخدرة أو المنومة ،أو إعداد المكان الذي ينوي الجاني ارتكاب الجريمة فيه، 

  1ألسباب ال ترجع إلى إرادة الجاني.ويفترض أن الشروع لم تكتمل فيه الجريمة 
ق العالقة السببية إذن عندما نكون أمام جريمة ناقصة يغيب فيها عنصر النتيجة وعدم تحق    

تساؤل متعلق بصعوبة التمييز  ،يطرح لديناالتي تربط الفعل والنتيجة أي بصدد الشروع في الجريمة
بين جريمتين ،احداهما الجريمة الناقصة)الشروع في جريمة االغتصاب( ،واالخرى جريمة الفعل 

يمة االغتصاب أال وهي فعل ال تتحقق فيهما النتيجة النهائية لجر المخل بالحياء،نظرا الن كليهما 
 المواقعة)االيالج(.

مام ،نكون أااليالجفعندما يكون الجاني مشتبها به في ارتكاب جريمة االغتصاب دون تحقق فعل   
  طرح التساؤل التالي :

 م الشروع في جريمة االغتصاب؟تكاب جريمة الفعل المخل بالحياء أهل يقصد الجاني ار    
همية في أن المشرع الجزائري ،ال يولي أي أولإلجابة على هذا التساؤل البد من االشارة الى 

، وحسب رأينا كان من األفضل لو ميز والجريمة الناقصة التمييز بين جريمة الفعل المخل بالحياء
ي بقصده ألن لكل منهما نية إجرامية تختلف فيما يتجه إليه الجان،بين الجريمتين  الجزائري المشرع

 لجاني إلى فعل اإليالج،إلى ارتكاب الجريمة ، فجريمة الفعل المخل بالحياء ال يهدف من خاللها ا
وهذا الفعل اكثر على عكس جريمة االغتصاب التي تكون نيته متجهة إلى فعل اإلدخال واإليالج 

 خطورة ووقع من الفعل المخل بالحياء.
الفعل المخل بالحياء وجريمة جريمة سابقا من تعريفات  هلوحسب ما تعرضنا وعليه     

لرجوع إلى قصد الجاني واتجاه المطروح سابقا ، تكون با على التساؤل فإن اإلجابة  ،االغتصاب
يمة الفعل فإن كانت النية متجهة إلى مجرد العبث بجسد المجني عليها كنا بصدد جر  الجرمية، نيته

(، كمسارعة الجاني إلى منعقدة على الوقاع )فعل االغتصابلنية كانت ا المخل بالحياء ، أما إذا
 لى فرجها مباشرة ، فهذا يعني أن نيته هي االغتصاب ه إبنزع مالبس المجني عليها واالتجاه بقضي
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تشترط لتوقف فأنها  منه ،27لى المادةن العقوبات الجزائري ،وبالتحديد إلى قانو وبالرجوع إ     
،لكنها ال تتحقق  الجريمة بإتماملى القيام فعلية إالجاني ال نيتةالجريمة عند حد الشروع اتجاه 

 يحصل اإلدخال ال تتم الجريمة . إذ لمخارجة عن ارادته، ف ألسباب
نما قد وفي هذا الشأن يعتبر منظورالقضاء الجزائري،أنه إذ لم يحصل اإلدخال ال تتم الجريمة  ، وا 

و  الفعل شروعا أن يبدأ الجاني في تنفيد الجريمة،ثم حالت دون ذلك أسباب خارجة عن ارادته، يعد
ومنعه من إتمام جريمته ، أو في حالة قدوم الغير لتقديم   تمكن المجني عليها من مقاومته

مساكهلمالبس المجني عليها أثناء نومها  حيث حكم بأن رفع المتهم، المساعدة  إليها ونجدتها  وا 
برجليها  في القانون عدا في حكم الشروع ، متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد ذلك، ألن 

 .1هذه األفعال تؤدي فورا ومباشرة لتحقيق ذلك القصد
ن القانون يخص الشروع شأنها شأ أخذت محكمة التميز األردنية بالمذهب الشخصي  فيما كما

 ما يلي : (1944،سنة 44/3رقم جزائي أردني)تمييز الجزائري ، وقضت في حكم لها
"إن طلب المشتكي عليه من المجني عليها السماح له بمواقعتها ولما رفضت رفع عنها طرف  

بينما كانت آلته التناسلية منتصبة وشرع في  ،اللحاف وهي في فراشها و ألقى بنفسه فوقها
لحصول الجريمة لحيلولة أسباب  الالزمةتنفيذ ما عزم عليه ، إال أنه لم يتمكن من إتمام األفعال 

  .2ال دخل ألرادته فيها ، فإن فعله هذا ينطبق على جريمة الشروع في االغتصاب"
ومحكمة النقض المصرية بعدما كانت تأخذ بالمذهب المادي)الموضوعي(، عدلت عنه    

نقض ) ت في حكم لهوأصبحت تأخذ بالمذهب الشخصي أيضا في العديد من أحكامها ،وقض
 بأنه : ( 19/17/1922،صادر بتاريخ221نيابي مصري رقم

"يتوافر الشروع  في االغتصاب  بدخول الجاني مسكن المجني عليها  بعد  منتصف الليل،  
 .3تستغيث"وهي نائمة وجلوسه بين رجليها ورفعها لمواقعتها، فتنبهت إليه وأمسكت به وأخذت 

 عدم العدول االختياريــــ 0  
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" إذ لم تتوقف من قانون عقوبات جزائري في جزء منها تقول :  27وهذا ما نصت عليه المادة 
 ".ب أثرها إال نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبيهايخولم 

، تاريخ  24/39تميز جزائي أردني رقم  ية)األردنوفي هذا السياق قضت محكمة التميز 
مام األفعال الالزمة لحصول الجريمة ألسباب ال " إن عدم تمكن المتهم من إت: (23/74/1939

  ."دخل إلرادته فيها ، فإن فعله يشكل جريمة الشروع باالغتصاب باإلكراه
ن  دخل المتهم إلى  المكان الذي  المجني عليها تنام فيه واقترب من سريرها .... كانت " وا 

ألسباب خارجة عن إرادته  ،وانزل لباسها قاصدا مواقعتها ، ولكنه لم يتمكن من إتمام مقصده
،وهى استيقاظ المجني عليها واستغاثتها بزوجها والذي كان يرقد بالقرب منها ، فإن هذا الفعل 

 .1يشكل شروعا في االغتصاب باإلكراه "
فيما يتعلق بقيام جريمة الشروع في االغتصاب نظرا ألسباب خارجة عن إرادة  نهنستنتج أ وعليه  

ن تكون  نية الجاني ، كأجبة الحدوث لتحقق وحدوث الجريمة الجاني ،أنه ال بدمن توفر شروط وا
ولكن يحول دون ذلك صد المجني عليها ومقاومتها  ،وقصده الجنائي متجهان لتنفيذ فعل الوطء

 .اعن نفسها أو تدخل الغير لنجدته بالهروب أو الدفاع
متنع الجاني عن فعتله فجأة بسبب استيقاظ ضميره مثال ، أو ألسباب أخرى ذا عدل واإأما    

نما عن جرائم أخرى يكون قد ارتكبها  تتدخل فيها إرادته باالمتناع ، فإنه ال يسأل عن الشروع ، وا 
في هذا السياق يطرح لدينا تساؤل و رى، كاستعمال العنف وتعنيف المجني عليها ، أو أفعال أخ

 .خر وهو مسألة العدول أ
ذا عدل باختياره عن القيام إوبعبارة أخرى هل يسأل الجاني عن جريمة الشروع في االغتصاب    

 بالجريمة ، أم ال ؟
بفعل  تلقائيا ، أو سوآءاواإلجابة على هذا السؤال ، نجد أنه إذ فقد الجاني القدرة على اإليالج     

تمام الجريمة ولكنه ال يستطيع إغير إرادي فالعدول هنا غير اختياري ، إذ يصدق عليه أنه يريد 
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ذا تعرفت عليه المجني عليها خالفا لما كان يتوقعه فعدل خشية انتقام أهلها منه إذلك ، وأيضا 
 1فعدوله غير اختياري .

يكون الجاني فيها يأخذ  حيث،لجريمةفي حالة العدول األولى للجاني هي استحالة مطلقة لحدوث ا
 .2، ويقتصر عقابه على فعل مخل بالحياء  *العنينصفة 
 أما الحالة الثانية فيعاقب الجاني على جريمة الشروع في االغتصاب .   

وهناك حالة العدول ، والتي تأخذ صورة االستحالة النسبية ، كأن يكون فرج المجني عليها ضيق 
 3 الجاني عن الشروع في جريمة االغتصاب .لصغر سنها وهنا يسأل 

 
 الفرع السادس : المساهمة الجنائية في جريمة االغتصاب 

تخضع جريمة االغتصاب للقواعد العامة في المساهمة الجنائية ، فيتصور تعدد الفاعلين    
عقوبات قانون  22شريك أو أكثر وهذا  انطالقا لنص المادة ويتصور أن يوجد إلى جانب الفاعل

 جزائري ، والتي جاء في نصها ما يلي :
"يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون 
 الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ".

م على عنصرين هما : عنصر االتصال الجنسي ، وعند تحديد أركان هذه الجريمة نجدها تقو    
نه إعدام رضاء المرأة كالعنف مثال فإن كل من يصدر عنه أحد من شأوعنصر الفعل الذى يكون 
 .4لقواعد العامة ، فاعال مع غيره أو شريك فى الجريمة لهذين الفعلين يعتبر تطبيق 

 وأمثلة االشتراك كثيرة ومتعددة ومنها :    
امرأة كي يشل مقاومتها ، حتى واقعها زميله كان فاعال أصليا معه في الجريمة  من أمسك بجسم

وليس مجرد شريك، كما يعد فاعال أصليا من ضرب المرأة أو هددها بالسالح حتى ترضخ لرغبة 
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زميله ، ولكن شرط أن يأتي فعله في الوقت الذى يباشر فيه زميله العالقة الجنسية مع المجني 
أتاه في الوقت سابق كما لو أعطى المجني عليها المادة المخدرة أو قيدها  بالحبال  عليها ، أما إذا

 1ثم باشر زميله في الوقت الالحق هذه الصلة فهو شريك بالمساعدة .
عارة أو تأجير المكان الذي ترتكب الجريمة فيه ، أو ومن صور االشتراك أيضا بالمساعدة هو إ    

تسليم السالح الذي يستعين به الجاني في ارتكاب الجريمة طبقا لنص تجهيز المادة المخدرة ، أو 
 :من قانون عقوبات جزائري والتي جاء في نصها 22المادة 

عتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان لالجتماع لواحد أو أكثر من إ"يأخذ حكم الشريك من  
من العام أو ضد أشخاص أو األشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو األ

في االغتصاب   ولتوضيح أكثر لجريمة المساهمة الجنائية ."ألموال مع علمه بسلوكهم اإلجراميا
،نتطرق إلى االراء المتعارف عليها في الفقه الجنائي، حيث اليتصور أن يكون فاعال لجريمة 

ال الجنسي الذي االغتصاب إال رجال،وحجة ذلك هي حصره لركنها المادي في فعل االتص
اليتصور أن يصدر إال على إمرأة،ولكن إذا الحظنا أن الفعل المعدم للرضاء هو كذلك عنصر في 

صلية لهذه أتعد فاعلة  هذا الركن، ويمكن أن يتصور أن يأتي هذا الفعل امرأة،وهذه االخيرة
بجسم أخرى لكي تشل مقاومتها لتمكين رجل من  الجريمة،وتطبيقا لذلك إذا أمسكت إمرأة

 2مواقعتها،فكالهما فاعال في الجريمة.
 
 
 

 انعدام الرضا  المطلب الثاني : 
ن حصل من رجل متزوج يكون الفعل لمجني عليها هو جوهر االغتصاب ، فإإن انعدام رضا ا   

 .3علنيا جريمة زنا ، أما إذا حصل عالنية فيكون فعال فاضحا

                                                           
 .12حمد محمود خليل ، مرجع سابق،صأ  1

 82نفس المرجع ،ص 2
 . 44محمد صبحي نجم ،مرجع سابق ،ص  3



الجزائري القانون في االغتصاب جريمة أركان:  االول الفصل  

 

57 
 

بدون رضاها ، و في هذه الحالة يتحقق  مواقعهاإذن ال تقع جريمة اغتصاب األنثى إال إذا كانت 
 1االعتداء على الحرية الجنسية للمرأة .

، يعتبر العنف جوهر الجريمة ،  ويتوافر ذلك كل ما وقع الفعل بغير رضا  األساسوعلى هذا 
 2خذ صورا أخرى .معنويا بل وقد يأ وأالضحية ،وقد يكون العنف ماديا 
 يعدم رضا المجني عليها فيما يلي : سوف نتعرض بالتفصيل لكل ما

 الفرع األول : مقومات انتقاء الرضا التي تشكل جريمة االغتصاب 
ويتوفر شرط انتقاء الرضا ويتحقق كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع بغير رضا األنثى ، 

مقصده وسائل التهديد والقوة أو غير ذلك مما يؤثر في سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ 
 .3المجني عليها فيعدمها االرادة و يصدها عن المقاومة

تتمثل وسائل القوة والتهديد والعنف التي يستعملها الجاني في سبيل تنفيذ مقصده في االكراه المادي 
 والمعنوي ، والتي تحقق فعل انتقاء الرضا .

 
 أواًل :االكراه المادي 

يقصد باإلكراه المادي أعمال العنف التي توجه لجسم المجني عليها بهدف إحباط مقاومتها التي    
المجني عليها حتى ال تبدي تعترض بها فعل الجاني ، وكذا العنف الذي يستهدف تخويف 

 .4مقاومة
أو االمساك باألعضاء محل التقييد بالحبال  ويتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح أوقد     

 العنف إلى شل مقاومة المجني عليها الحركة من المرأة للسيطرة عليها ، ويجب أن يؤدي هذا
ن  يكون اه طوال فترة المواقعة، بل يكفي أال يتطلب القانون  أن يستمر اإلكر عدام إرادتها ،و ا  و 

يها فإذا فقدت المجني عليها قواها المتهم قد استعمل االكراه ابتدءا ،للتغلب على مقاومة المجني عل
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أة واستسلمت ، حيث أصبحت ال تستطيع المقاومة تحقق اإلكراه ،أما إذا أثبتت أن استسالم المر 
،فال استعمل الجاني القوة أو لم يستعملها كانت ستستسلم له  جاء بمحض رغبتها ، وأنها سواء

أثرا ماديا بجسم المجني عليها ، وبجسم وال يشترط أن يترك اإلكراه  ،يمكن القول بتحقق اإلكراه
شخص الذي أرتكب االكراه ، فقد يرتكب رط كذلك أن يرتكب فعل الوطء ذات الالجاني ، وال يشت

هنا عن  االثنانعلى المجني عليها ، ويسأل  ءيمهد ألخر ارتكاب فعل الوط فعل اإلكراه شخص
ليها، لقيامه بدور رئيسي في الجريمة ألول المجني عاجناية االغتصاب حتى ولو لم يواقع الشخص 

أما الثاني فيسأل عن  االشتراكوهنا يسأل أحدهما عن فعل . 1ووجوده على مسرحها وقت التنفيذ
 جريمة االغتصاب . ارتكاب

 
 ثانيا : اإلكراه المعنوي 

طريق تهديدها بشر أو  الجنسي ،عن رغام المجنى عليها على قبول االتصالإويقصد به :"   
جسيم على نحو يشل إرادتها ويدفعها الى االستسالم ،كما في حالة من يكره انثى على أذى 

 2.نفسها تحت ضغط باستعمال السالح" التسليم في
 :االخضاع لإلكراه المعنوي كثير جدا ومنها وأمثلة

 .3فضيحة وأاالكراه األدبي كالتهديد بشره  استعمالعدم الرضا الصحيح ين أك   
من أجل إخافتها  أو بسالح ناري امرأةشهر سكين في وجه  ،أيضا االكراه المعنويومن قبيل      

 لدي ذويها عن عالقة غير مشروعةوذلك سعيا من الجاني إلخضاعها، أو تهديدها بفضح أمرها 
 سر تحرص عن كتمانه أو تهديدها بإطالق حيوان شرس عليها مثال. إفشاء، أو  ارتكبتها سابقا

،ويجب أن يؤدي وهميا بل يجوز أن يكونال يشترط  فيه  أن يكون حقيقيا ،  علما أن الخطر هنا
نا رادة المجني عليها ، وتصبح غير قادرة على رد االكراه ، فالعبرة هإلى شل إاالكراه المعنوي 
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نعدام رضا باألثر الذي يحدثه التهديد ، قتل بالمجني عليها  وقد قضي بأنه يعد تهديدا يوفر عنصرا 
 1وليدها .

وما تجدر اإلشارة إليه ، أن لجوء الجاني إلى استعمال القوة المادية للتغلب على مقاومة     
المجني عليها ، يجب أن يكون فيه استسالم األنثى نتيجة للقوة التي أستعملها الجاني ، وهذا 

القوة كافية كون المجني عليها ، وهذا يستلزم أن ت يستلزم أن تكون القوة كافية لمنع وتعطيل مقاومة
من المرأة  لمنع أو تعطيل المقاومة المجني عليها ، فإذا لم يكن التسليم نتيجة للقوة بل كان برغبة

 2للمحكمة . كله متروك للسلطة التقديريةواألمر  ،شرط انعدام الرضافال يتوافر 
 الفرع الثاني : حاالت عدم الرضا األخرى في جريمة االغتصاب :

رغم عدم تعرضها إلكراه مادي أو ،على أنه من الجائز أن ينعدم الرضا من جانب المجني عليها   
ة من طرف الجاني ، وحينئذ تقع الجريمة ألن تمعنوي ، ويشمل هذا حاالت الحيلة والخداع والمباغ

 .3القانون يكتفي في قيامها بانعدام الرضا ،وال يتطلب وقوع االكراه كشرط لحدوث الجريمة 
 الرضا دون وقوع إكراه هي كالتالي:ومن أمثلة الحاالت التي ينعدم فيها ـ  
ة بالوقاع واستعمال الحيلة والخداع ،كما إذا انتهز الطبيب فرصة الكشف عن ت: حالة المباغ أوال

وكذلك المرأة أثناء نومها أو بينما هي في حالة إغماء أو تخدير أو  ،غفلةأنثي فواقعها على حين 
 .4الشعور تحت تأثير التنويم المغناطيسي فاقدة 
ويعد في حكم انعدام الرضا أيضا ، أو توفر رضا غير صحيح ، كالرضا الذي يصدر من  ثانيًا :

مجنونة أو صغيرة غير مميزة ، أما األنثى المميزة فمادامت سنها قد تجاوز الثمانية عشر سنة 
 .5كاملة والوقاع حصل برضاها فال يعد اغتصاب

: ومما يعدم الرضا دون عنف ، استعمال المواد المخدرة أو المنومة ، ويعتبر الرضا منعدما  ثالثاً 
 .1ذا حصل الوقاع خالل غيبوبة المجني عليها ،أو كانت في حالة صرع أو سكرإ
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اقعة أنثى بطريق الخداع والمكر ، كأن انعداما للرضا ، من يتوصل إلى مو  : وكذلك يعد رابعاً 
ا نا منهموقعتها دون أن تقاومه الضحية ض نومها وينام في سريرها ، ويتمكن منيدخل إلى غرفة 

ذا فاجأ المجني نجد أن الجاني إ نه زوجها ، فال تعتبر أنها راضية بالفعل الذي وقع عليها ، وأيضاأ
 إال أنه بمجرد ما تمت عملية اإليالج استسلمت،ولكنها قاومته في البداية وبشدة ،عليها وأحتضنها 

أيضا على جريمة االغتصاب ، ألن طبيعة المرأة وغريزتها الجاني المجني عليها ، فهنا يعاقب  له
رادتها ،وعموما ينعدم الرضا ويعتبر مشبوبا بالغش والخطأ ،  الجنسية تفقدها السيطرة على نفسها وا 

 .2أو أي عيب من عيوب اإلرادة 
وليس من الضروري لتكوين جناية الوقاع أن يكون اإلكراه مستمرا وقت الفعل ، بل يكفي أن     

كان ماديا أو أدبيا ، وبطريقة كافية للتغلب على مقاومة المجني  سوآءايكون قد أستعمل اإلكراه 
ون عليها ، فإن فقدت األنثى قواها وأصبحت ال تستطيع المقاومة فاألركان القانونية للجريمة تك

 .3متوفرة 
 

 مشروعيته المواقعة المانعة من قيام جريمة االغتصاب الفرع الثالث:
 أما ثارو مشروعية، الغير الغتصاب  تقوم في إطار العالقة مما سبق التعرض إليه أن جريمة ا

 التساؤل حوله هو أن الزوج الذي يكره زوجته على الصلة الجنسية ال يرتكب اغتصابا .
لكن التساؤل يكمن في وصف العالقة الجنسية التي  يفرضها الزوج على زوجته ،هل هي    

 م ال؟أاغتصاب 
 لة،أالمسائري ،وعرض رأيه بشأن هذه واإلجابة على هذا الطرح ،نعرج إلى ما تناوله القانون الجز    

 ن.أكما ال ننسى رأى الشريعة اإلسالمية بهذا الش
ذا كان من غير الجائز شر     عا التمسك باالغتصاب بين الزوجين ،على أساس أن االتصال وا 

ننا أ إالالجنسي حق للزوج وواجب على الزوجة ،بل إن هذا الواجب هو عبارة عن موضوع الزواج ،
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نه من الجائز تجريم فعل الزوج الذي يكره فيه زوجته على الصلة أنرى استثناءا وبالرغم من ذلك 
ساس التعدي واستعمال العنف والضرب أو الجرح أعلى  الجنسية باستعمال العنف المادي

 1.العمد،وذلك حسب طبيعة  الضرر البدني  الذي يترتب عن العنف
ن االتصال الجنسي ذا كاإنه من غير  الممكن التمسك باالغتصاب بين الزوجين وفي المقابل،فإ  

،و يكون هذا االتصال  مشروعاال حقا ن ينأزوجته عليه مشروعا، يريد الزوج به  الذي اكره الزوج
مباح في نطاق نظام اجتماعي يعترف للرجل بالحق في هذا االتصال ، و يفرض على المرأة 

من قانون 23القبول به وهذا النظام في القانون هو الزواج فقط ، وهذا ما نصت عليه  المادة 
على " يجب :األسرة من الفصل الرابع بعنوان حقوق ووجبات الزوجين التي تنص

 الزوجين.....المعاشرة بالمعروف وتبادل االحترام والمودة والرحمة ."
ويؤكد الفقه االسالمي ما نص عليه المشرع الجزائري ،وذلك باتفاق فقهاء الشريعة اإلسالمية    

على أن االتصال الجنسي حق للزوج وواجبا على الزوجة ،ولكن بشرط أن يكون الزواج صحيح 
،فال يعد اغتصاب مواقعة الرجل للمرأة رغما عنها ،وبينهما عقد زواج يحكم وغير فاسد وال باطل 

 2حدهما باألخر.أعالقة 
ولكن التساؤل المطروح حول عقد الزواج  الذي عقد صحيحا ،ثم طرأ عليه ما يفقده شروط    

 .صحته وقد يجعله غير مشروع 
 فما حكم مواقعة الزوج لزوجته في هذا الحالة؟ ــ
جريمة االغتصاب متى وجدت الرابطة الزوجية ، ،سواء كانت قائمة تلك الرابطة حقيقة ام ال تقوم   

حكما ،ويقصد بالزواج الحكمي ،الفترة التي تكون فيها المرأة مطلقة طالقا رجعيا ، ذلك أن الطالق 
 3في الشريعة اإلسالمية نوعان : رجعي وبائن .
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هو الذي يقع بطلقة واحدة أو اثنين ، وهذا الطالق ال يزيل ملكا أو حال وال يرفع :  الطالق الرجعي
أحكام الزواج قبل مضى العدة ، ويعتبر الزواج قائما مادامت المرأة في العدة ولزوجها أن يراجعها ، 

ن واقعها ال يعتبر مرتكبا لجريمة االغتصاب   .1وا 
ئن بينونة صغرى وطالق بائن بينونة كبرى، فالطالق طالق با يضا:فهناك نوعان أ : للطالق البائن

ألن ،البائن بينونة صغرى فعلى المطلقة هنا أن تنقضي عدتها وال يملك الزوج مراجعة زوجته 
الطالق يزيل الزوجية من تلك اللحظة وال يزيل حلها له ، وال يستطيع الزوج الزواج منها مجددا إال 

أما البينونة الكبرى فهو الطالق الذي يزيل  ،آخرن رجل بعقد ومهر جديدين دون شرط زواجها م
إال بعد أن تتزوج المطلقة من رجل أخر غيره ،الزوجية والحل معا ، وال يجوز فيه المراجعة للزوجة 

ثم يطلقها أو يموت هذا األخير وتنقضي عدتها ، عند ذلك لزوجها السابق الذي ،زواجا صحيحا 
ال أعتبر اغتصابا تم دون  طلقها طالقا بائنا  أن يتزوجها من جديد بعقد ومهر جديدين ،وا 

 2.رضاها
جابة للتساؤل المطروح سابقا ، وهي أن ممارسة الزوج للعالقة إخير وعليه فإننا نستنتج في األ   

تيانه لزوجته بالرغم من انعدام رضاها ال يعد اغتصابا ، وحجة ذلك أن الزواج هو  الجنسية وا 
بمقتضاه يحق للزوج إتيان زوجته بشتى الطرق وهذا ما أكدته الشريعة  ،انوناإلطار الذي رسمه الق

 .سالميةاإل
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 92، ص  علي رشيد ابو حجيلة،مرجع سابق  1
 . 92، ص نفس المرجع  2



الجزائري القانون في االغتصاب جريمة أركان:  االول الفصل  

 

63 
 

 
 المبحث الثاني:الركن المعنوي لجريمة االغتصاب

الركن المعنوي،القائم  ضرورة توافر الى قيام الركن المادي ،على باإلضافةتقوم جريمة االغتصاب  
يكفي توافره لوحده،بل البد من توافر القصد  الجنائي العام والي القصد أ واإلرادةعلى عنصر العلم 
 1. يضاأالجنائي الخاص 

 .وسوف نوضح ذلك بالتفصيل بتناول كال القصدين وشروط ومضمون كل منها
 ول:القصد الجنائي العامالفرع األ 

الوقاع عالما مباشرة فعل لى رادة الجاني إإالجريمة بانصراف في هذه  العام يتوافر القصد الجنائي
 2وبانعدام الرضا به من جانب المجني عليها بعدم مشروعيته،

كما أن القصد الجنائي العام: هو الذي يكفي لتوافره اتجاه االرادة إلى تحقيق الفعل االجرامي مع 
 3العلم بعناصره.

ذا كان الجاني مع استعماله القوة إنه ينعدم توافر القصد الجنائي رغم استعمال االكراه ،وذلك أغير 
نهانها كانت غير جادة في هذه الممانعة،أوممانعة المجني عليها ومقاومتها يعتقد  كانت مدفوعة  وا 

ثارتها من إن تصل اليها في حالة أ،وتستطيع محكمة الموضوع  خرىأعوامل  تأثيرالى ذلك تحت 
 .4طرف الجاني

منع لمجرد اثارة رغبته نها تتأنه كان يعتقد أو معتوهة و أونة مجن المرأةن أكان الجاني يجهل  فإذاـ 1
 .5ن القصد الجنائي  ال يكون متوفرالجنسية فإ

ذاـ 2 ولكنه أو فاسد ،ن عقد زواجه منها باطل أو  ن من يواقعها ليست زوجته،أكان الجاني يجهل  وا 
ن القصد الجنائي ال يتوافر لديه،وسواء تعلق غلطه بالواقع أو الفساد فإكان يجهل سبب البطالن 
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مر بالقانون كما لو كان عالما أو تعلق األ ،نها كذلكأخته من الرضاع وهو جاهل كما لو تزوج أ
 1 بذلك لكنه يجهل القاعدة الشرعية التي تجرم هذا الزواج

وطلقها طالقا رجعيا،وكان يعتقد  ةللمرأذا كان الجاني زوجا إـ ويستوي كذلك انتفاء قصده الجنائي 2
صبح بائنا بانقضاء مدة أن الطالق قد أواالستمتاع بها في حين  ن له الحق في مراجعتهاأ

ن القاضي في هذه الحالة فإ العدة،ودفع التهمة)الجاني(بالغلط في الواقعة مؤكدا وقوعه في الغلط،
القصد  دم مشروعية الفعل حتى يتوافرن يثبت علم الجاني بعالمتهم من أ بإدانةعليه قبل الحكم 

 .2الجنائي في حقه ويمكن بعد ذلك ادانته
  الفرع الثاني:القصد الجنائي الخاص    

ن القصد الجنائي أالغالب فقها وقضاءا  والرأين جريمة االغتصاب من الجرائم العمدية، إ    
رادة إويثبت هذا القصد باتجاه  ،القصد الجنائي الخاص الالزم لدى الجاني في هذه الجريمة، هو

اها ،مع علمه وقت ارتكاب الفعل بأن هذا الوطء غير لى وطء المجني عليها بغير رضالجاني إ
أغلب األحوال ،إال ال قرائن على توافر القصد الجنائي في إالقوة والتهديد ماهي  واستعمالمشروع ، 

 . 3بدون رضا المجني عليه لى فعل الوطءإرادة الفاعل إ اتجاهأنها تدل دائما على 
هو الذي يتطلب باإلضافة إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي عن  :كما أن القصد الجنائي الخاص    

رادة)قصد جنائي عام( انصراف غاية الجاني و إرادته إلى تحقيق غاية معينة، أو هو نية  علم وا 
 )العام والخاص(.وهذا هو جوهر االختالف بين القصدين  4باعث خاص. دفعها إلى الفعل

حيث يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن القصد الواجب توافره في جريمة االغتصاب ،هو     
القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في نية الجاني أو غايته ،التي البد أن تنصرف إلى مواقعة 

 .5المخلة بالحياء واألنثى دون غيره من األفعال المنافية لآلداب أ
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وهذه النية أيضا  جريمة االغتصاب عن جريمة هتك العرض،هي التي تميز ية اإلجرامية فالن     
ت يقصد بها ،فمالمسة العورا ي هتك العرض والشروع في االغتصابتفرق بين جريمت هي التي

 .1الفعل المخل بالحياء ارتكابتتحقق بعد  بعد من ذلكأما المواقعة غاية أ الفعل المخل بالحياء،
ن جدية ،ولكنها من قبيل له لم تك المرأةن مقاومة ن يكون الجاني معتقدا بأيستبعد أ نه الأكما     

ن يثبت علمه بعدم رضا أالجاني  إلدانةغير الجاد، مما يعد غلط في الواقعة ،ولذا يلزم التمنع 
 لمرأةاقد سبق له مواقعه هذه  بأنهن يدفع المتهم هذا العنصر ،وال يعتد في هذا الصدد بأ المرأة

من  المرأةن سابقة غير مشروعة ،كما ال يعتد بأنجب منها طفال في عالقات حتى لو كان قد أ
بعض النظر عن ،ن العبرة بالواقعة موضوع الدعوى الجنسية ،أل الممارسات اعتدنالبغايا الالئي 

 2االغتصاب. ارتكابقبل  المرأةسلوك 
فعال يظهر واضحا ويبدو متالزما مع األ ن كاننقول أن هذا القصد الجنائي الخاص ،وا   وأخيرا    

الجاني مفصحة عن اتجاه رغبته الى المواقعة دون غيرها من االفعال التي تعد  يأتيهاالمادية التي 
في الشروع في االغتصاب  يا صحيحاالواقعة تكييفا قانون إلعطاءنه أ إالمن قبيل هتك العرض،

فعله شروعا في  ا كانت على غير رضاء،حتى يعتبرن المجني عليهالبد من إقامة الدليل على أ
ما اذا وقع االيالج فجريمة االغتصاب تصبح تامة سواءا كان أ، االغتصاب ال جريمة هتك عرض

  3كليا وأااليالج جزئيا 
ن المتهم عاشر زوجته بعد طالقها طالقا بائنا بمجرد المحافظة على نه ال قيمة للقول أوعليه فإ    

أو كان رادته غير مختارة إكانت  فإذالى مباشرة الركن المادي،ه ارادة الجاني إن تتجويجب أ ،األسرة
رادته وينتفي القصد فاقد االرادة كما لو أعطى منوما، أو مسكرا على غير رغبة منه فإن ذلك يعدم إ

 .4الجنائي لديه
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 المبحث الثالث:الركن الشرعي لجريمة االغتصاب
 (والشروع فيها في القانون الجنائي الجزائري عقوبة الجريمة) 

ن عقوبة قانون العقوبات الجزائري، على أ 223ولى من المادة نص المشرع في الفقرة األ     
(،وفي الفقرة 17لى عشر سنوات )( إ74السجن المؤقت من خمس سنوات) جناية االغتصاب هي

 ذا وقعتسنة ،إ 27الى  17دتها من مالثانية من نفس المادة ضاعف العقوبة وجعل 
 عشرة من عمرها.  لم تكمل الثامنة  الجناية على قاصر

ن الشروع فيها معاقب عليه  بنفس قد اعتبرها المشرع جناية فإن هذه الجريمة ومن المعلوم أ   
حتى ولو لم ينص على ذلك استقالال  ، من قانون العقوبات الجزائري 27لنص المادة ا العقوبة طبق

 في نص التجريم.
،وتوقع  و حتى رضاها ال يعتد به قانوناكر أن عدم مقاومة األنثى القاصرة أهو جدير بالذ ومما    

 المنصوص عليها في الفقرة الثانية.العقوبة 
لجريمة من ذا وقعت اعقوبات، إ 224ذي نصت عليه المادة لى ضرورة مراعاة التشديد الونشير إ  

 .شخص من فئات حصرها تلك المادة
ولهذا سنتناول بالتفصيل في هذا المبحث،كل ما يتعلق بعقوبة جريمة االغتصاب والشروع فيها في 

 ثالث مطالب.
 ول:عقوبة جريمة االغتصاب في صورتها العاديةالمطلب األ

 المطلب الثاني:عقوبة جريمة االغتصاب في صورتها المشددة
 الثالث:عقوبة المحاولة في جريمة االغتصابالمطلب 
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 ول:عقوبة جريمة االغتصاب في صورتها العاديةالمطلب األ 
وعقوبة جريمة االغتصاب في صورتها العادية تتطابق مع نص القانون،الذي نص عليه المشرع 

 يعاقب بالسجن كل من ارتكب جناية اإلغتصاب "قانون عقوبات جزائري 223الجزائري في المادة
 سنوات" (81)لى عشر( سنوات إ5المؤقت من خمس)

ن عقوبة جريمة االغتصاب في صورتها العادية،لم يغلظ أ ويستنتج من خالل المادة السابقة،   
 المشرع الجزائري العقوبة عليها لالعتبارات منها: 

وال في الواقع صاب حصقل جرائم االغتغتصاب في صورتها العادية،هي من أن جريمة االأ    
التي يتجاوز عمرها السادسة عشر ،أي لم تعد ن ترتكب على الضحية العملي،ذلك أنها تفترض أ

اليسير خضوع  باألمري ليس و التهديد أو بالحيلة أو الخداع أأ باإلكراهن يكون ذلك قاصر,وأ
 مقاومةن مكان،إذ أ بأين ارتكاب جريمة االغتصاب ليس من السهولة الضحية وترويضها ،وأ

لى وقف فعل الجاني عند مرحلة "المحاولة" في جريمة ،تؤدي إ المجني عليها في غالب األحيان
لالغتصاب خالفا للحقيقة ما يكون التعرض  خرى فان كثيرااحية ،ومن ناحية أاالغتصاب هذا من ن

،ويكون  الصانتفت وانعدمت أ ذ تكون الواقعة تمت بالرضا، وتكون في هذه لحالة الجريمةوالواقع إ
 ر الزواج ووضعه تحت األم الرجل على إلجبارما شكوى التي ستقدمها المجني عليها أالهدف من ال

                                                                                                                                                                                                                               .1سباب والدوافع ألاسبب من  أليو لالنتقام منه ،أ الواقع
 دنى لعقوبة جريمة االغتصاب في صورتها ن يجعل الحد األأالمشرع الجزائري، وكان جدير ب

 بأعراضوصونا لها من كل من تسول له نفسه العبث  لألعراضوذلك حماية العادية عشرين سنة 
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ن تترك للمحكمة السلطة التقديرية في تطبيق العقوبة وفقا لظروف كل قضية على الناس، وأ
 .1حدى

 
 

                                                           

 114علي رشيد ابو حجيلة،مرجع سابق،ص-2



الجزائري القانون في االغتصاب جريمة أركان:  االول الفصل  

 

69 
 

 .المشددة المطلب الثاني:عقوبة جريمة االغتصاب في صورتها
،والتي حددها المشرع الجزائري في  المشددة سنبحث في هذا المطلب عقوبة جريمة االغتصاب    

،والتي تتمثل في الحاالت التي  2712الجزائري  قانون العقوباتل مكرر 224و223/2المواد 
ك الحالة التي ،وكذل  223/2وهذا في نص المادة  صغيرة السن بها هذه الجريمة علىترتكب 

وهذا في نص  يمة فاحشةمن محارم المجني عليها وارتكب معها جر  فيها يكون الجاني
التي و  الزنا، هتك العرض)الفعل المخل بالحياء(،وجريمة االغتصاب :،ومن جرائم مكرر224المادة

 هي محل دراستنا.
،فمن جهة يسهل  ن للجاني على المجني عليها سلطة، فيسيء استعمالهاوعلة التشديد تعني أ  

ويجعلها ال تخشاه وال تحتاط منه، بل تثق ، عليه ارتكاب الجريمة باعتباره قريبا من المجني عليها
 .1خرى فصفة الجاني تحمله بواجبات اتجاه عرض المجني عليها،ومن جهة أ فيه

 وسنتناول في هذا المطلب تفصيل عقوبة جريمة االغتصاب في صورتها المشددة  .                                                
 االغتصاب المشددة بسبب سن المجني عليهاعقوبة ول : أل االفرع 

قانون  223/2لنص المادة  اسنة( طبق19)  الثامنة عشر سنة ت الضحية قاصرة لم تكملذا كانإ
ذا، جزائري عقوبات قوبة السجن المؤقت من عشر سنوات فتكون الع عليهافعل االغتصاب وقع  وا 

الفتيات عراض أن المشرع الجزائري ومراعاة منه لحماية إلى عشرين سنة ،والمالحظ هنا أ
المراهقة، وهي  ن الفتاة في سن السادسة عشر تكون قد بلغت سنالصغيرات، وذلك باعتبار أ

،فقد شدد  مهات المستقبلواللواتي تعتبرن أ ية عند الفتيات،خطر مرحلة من مراحل الحياة الجنسأ
 لتحقيق الردع. العقوبة

،العقوبة لنفس 2712ن المشرع الفرنسي يشدد في قانون العقوبات لسنةفإ ،ياقوفي هذا الس   
ذا ارتكب االغتصاب شغال الشاقة لمدة عشرين عاما ،إاأللتصبح  الجريمة الواقعة على القاصر

 .2على حدث لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها
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فقد ،ئم االغتصاب بحق صغار السن في األردن نه نظرا لالزدياد المستمر في ارتكاب جراأكما    
 لسنة 13 المعدل لقانون العقوبات رقم 1999 لسنة 79 ردني في القانون رقمشرع المشرع األ

دخل المشرع في هذا                            ي عقوبة مرتكبي هذه الجرائم فقد أف 1937
تتجاوز سن الخامسة عشر من صر لم التعديل،عقوبة االعدام على من يرتكب االغتصاب على قا

 قدم على اغتصاب فتاة لم تتم"كل شخص أ على مايلي: 2/ 292ذا نص في المادةعمرها إ
 .     1"الخامسة عشر من عمرها يعاقب باالعدام

قانون عقوبات أردني النص على   292في المادة  ،27722كما جاء في القانون الجديد لسنة  
 جريمة  بارتكابوهي اإلعدام وذلك ، 1999لسنة 79عليهافي القانون رقمالمنصوص  نفس العقوبة

 :"كل شخص أقدم على اغتصابعلى 2772من القانون سنة 292االغتصاب،حيث نصت المادة
، وهو في رأيه هذا يختلف عما نص عليه "فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها يعاقب باإلعدام

المشرع الجزائري وأقره فيما يخص عقوبة االغتصاب في صورتها المشددة، والواقعة على صغيرة 
السن،حيث اكتفى المشرع الجزائري بالنص على عقوبة سالبة للحرية لمرتكبي هذه 

 الجريمة)االغتصاب(.
نها ال وشديدة على مرتكبي هذه الجريمة ،وأة عقوبة قاسي ن عقوبة االعدام،وهنا يؤخذ على أ   

ن ما ذهب اليه المشرع ونرى أ الرأيننا نخالف هذا أ إالتتناسب ودرجة جسامة الجريمة المرتكبة،
ن فترة مابين الخامسة عشر سنة وفي الثامنة عشر سنة هي فترة ردني هو عين الصواب،ذلك أاال

المجني عليها سهلة االنقياد االشباع غريزة  ورعونة لدى من هم في هذا السن، حيث تكونطيش 
الجنسية، وغير ناضجة عقلية وعاطفية، وال تستطيع التحكم بإرادتها وتظهر رضاها بأفعال ال تقدر 

 عواقبها.
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ww.f-law.net/law/threads/7800  
2
 ،المتعلق بقانون العقوبات األردني وفقا ألخر التعديالت،على الموقع:2772الصادرسنة 22قانون رقم   
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و صلة بين الجاني والمجني غتصاب المشددة بسبب وجود عالقة أالفرع الثاني:عقوبة جريمة اال
   عليها
 مكرروالتي تنص:224من خالل نص للمادة      

 تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العالقات الجنسية التي ترتكب بين:" 
 ــ األقارب من الفروع أو األصول.8
 . أومن األب أو من األم ــ اإلخوة واألخوات األشقاء0
 و مع أحد فروعه.ــ شخص وأبن أحد إخوته أو إخوانه األشقاء أو من األب أومن األم أ3
 ــ األم أو األب والزوج أو الزوجة واألرمل أو أرملة إبنه أومع أحد أخر من فروعه.4
 ــ  والد الزوج أوالزوجة أو زوج األم أو زوجة األب وفروع الزوج األخر.5
  ــ أشخاص يكون أحدهم زوجا ألخ أو أخت6
والحبس  0و 8( سنة في الحاالت 01( إلى عشرين )81تكون العقوبة السجن من عشر )   

( 0والحبس من سنتين ) 5و4و3 ( سنوات في الحاالت81( سنوات إلى عشر)5من خمس )
 أعاله." 6إلى خمس سنوات في الحالة 

ه في المادة التجريمي لفعل الفاحشة بين ذوي المحارم والمنصوص علي أن النص نستنتج مما سبق،
غير صريح في بيانه لمضمون عقوبة جريمة االغتصاب المشددة،بل كان مشار إليها  مكرر،224

 .بين المحارمواحش ضمن جرائم الف
باإلضافة إلى أن المشرع الجزائري غلظ العقوبة لمن لهم صفة الكفيل على الضحية، وأقر بشأنهم   

قارب من الفروع واألصول،وفي هذا السياق و بشأن العقوبة المقررة للجناة ذوي الصفة من جهة األ
تشديدالعقوبة ضد الكفيل الذي يرتكب أحد جرائم الفاحشة ضد من هو تحت حمايته و رعايته ومن 
باب أولى كان واجب عليه تقديم الحماية والرعاية واألمان له،نستنتج أن المشرع الجزائري كان 

ة من األشخاص ،وهو بذلك سد ثغرة قصور تجريم صائبا عندما غلظ العقوبة بشأن هؤالء الفئ
 االفعال التي تعد فاحشة وترتكب من طرف الكفيل، ألن هذا األخير ال يعد من محارم المكفول.

أكثر  لم يوحد العقوبة بين األشخاص المحارم،فكانت ،ويجب اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري   
شدة لألشخاص من فئة األصول والفروع واإلخوة واألخوات األشقاء، ثم تدرجت العقوبة لتصبح أقل 
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وهذا التدرج بناءا على  وأخف لباقي األشخاص األخري المذكورين في نص المادة السالفة الذكر.
 صلة القرابة ،فكلما كانت صلة القرابة قريبة ووطيدة جدا كلما كانت العقوبة أشد.

لهذا وجب تشديد العقوبة إلى أقصى الحدود ليكون هؤالء الفئة من األشخاص ،عبرة لكل من   
 تسول له نفسه التعدي على عرض وشرف وقداسة وطهارة وعفة المرأة حتى ولو كانو من محارمها، 
وحبذا لو أن المشرع شدد العقوبة لتصبح عند فئة الجاني، الذي له صلة بالمجني عليها من 

 إلى حد االعدام. األصول 
ثارتها، وهي مسألة التعدد بين جريمة      وفي هذا السياق هناك مسألة يجب االشارة إليها وا 

 .االغتصاب وجرائم أخرى
إذ يفترض أن االغتصاب في بعض حاالته يعد إكراها ماديا، يتمثل أحيانا في الضرب و الجرح     

بفعل االكراه جريمة مستقلة،فقد جمع المشرع بينه  الذي ينزله الجاني بالمجني عليها، ولكن ال تقوم
وبين فعل الوطء في وحدة قانونية ،ومن ثمة تقوم به جريمة واحدة ،ولكن إذا افضى فعل الضرب     

والجرح إلى موت المجني عليها تعددت بذلك الجرائم، إذا أن الوفاة الواقعة خارجة عن الكيان 
نما تقضي بأشد المادي لالغتصاب،وال تتعدد عقوبات ا لمتهم الرتباط الجريمتين بوحدة الغرض ،وا 

 من قانون العقوبات الجزائري:  22العقوبتين طبقا لنص المادة
 .1"عدة أوصاف بالوصف األشد من بينها يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحمل"
ينطوي عليه من إخالل بحياء  وينطوي فعل االغتصاب بطبيعته على فعل مخل بالحياء،لما    

نما تكون حالة تنازع نصوص،إذ يعتبر نص االغتصاب  المجني عليها،ولكن ال تتعدد الجريمتان وا 
ذا ارتكب االغتصاب في عالنية  نص خاص بالقياس إلي الفعل المخل بالحياء فيطبق دونه، وا 

ت المجني عليها متزوجة فال تعددت جريمة االغتصاب والفعل الفاضح العلني تعددا معنويا،فإذا كان
ن االغتصاب ينفي الزنا ،وهو حصول االتصال الجنسي برضا ،ألتتعدد جريمتا االغتصاب و الزنا 

ذا أضاف الجاني إلي فعل الوطء وهو أحد العناصر التي تقوم بها جريمة االغتصاب،  الطرفين، وا 
قتل ثم فسق بجثة المجني  عليها قتل المجني عليها عمدا تعين التفرقة بين وضعين: فإذا ارتكب ال
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،فهو يسأل عن القتل فقط وال يسأل عن االغتصاب ،أما إذا تم اغتصاب المجني عليها ثم قام 
 1الجاني بقتلها،فهو يكون أمام جريمتان،إحداهما القتل والثانية جريمة االغتصاب.

 
 المطلب الثالث:عقوبة المحاولة في جريمة االغتصاب 

إن التشريعات الجزائية تختلف فيما بينها فما يتعلق بمقدار عقوبة جريمة الشروع بشكل عام،    
والتي  تطبق على جريمة االغتصاب، فبعضها يقر للمحاولة عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة 
التامة،وهناك مجموعة من التشريعات اعتبرت عقوبة المحاولة مساوية لعقوبة الجريمة األصلية مع 

 .اء القاضي سلطة تقديرية في تحقيق العقوبة إعط
                                                               الفرع األول :القوانين التي تعاقب على المحاولة بعقوبة الجريمة التامة األصلية 

لتامة،ولم تنص لقد اعتبرت هذه المجموعة من التشريعات،عقوبة المحاولة مساوية لعقوبة الجريمة ا
هذه القوانين على جواز تخفيف العقوبة ،أو إعطاء القاضي هذه السلطة ما لم يطبق القاضي 
النص الخاص بالظروف المخففة،الذي يسري على جميع الجرائم التامة وغير التامة ،ومن هذه 

 .2سيالقوانين  القانون التونسي والمغربي والجزائري والتي تأثرت في ذلك بالقانون الفرن
قانون عقوبات جزائري المجرمة  223حيث حسبما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة   

                                                لجريمة االغتصاب،لم يفرق بين فعل االغتصاب والشروع فيه من ناحية العقوبة.                                                       
الفرع الثاني:القوانين األخرى التي تعاقب على المحاولة بعقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة 

 األصلية
ومن هذه القوانين،قوانين كل من مصر واألردن والعراق والسودان،حيث تفرض هذه القوانين  على 

ومثال على ذلك نجد أن .3الجاني عقوبة أقل من تلك المقررة للجريمة األصلية ،أي في حال تمامها
المشرع األردني أعطى للمحكمة صالحية التخفيف من العقوبة في حالة الشروع،كما إعتبر عقوبة 
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من القانون األردني، حيث  47و39الشروع أقل منعقوبة الجريمة التامة ،وهذا في نصي المادتين
 جاء في مضمونهما وجوب وضرورة تخفيف عقوبة الشروع.

الجريمة   رى من القوانين التي تفرض عقوبة على المحاولة، مساوية لعقوبةـوهناك حالة أخ   
 مع إعطاء المحكمة صالحية التخفيف وما يمثل هذه القوانين القانون السوري واللبناني. التامة ،

وفي األخير فإننا نرى أن المحاولة في جريمة االغتصاب ،ال تقل خطورة عن الجريمة في     
تكابها، ونرى أن االتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري في العقاب على جريمة ذاتها، في حال ار 

االغتصاب لنفس عقوبة جريمة المحاولة لنفس الجريمة ،فيه حفظ للحقوق وصونا، لألعراض 
 .1وحماية لها، وفيه تحقيق للردع العام والخاص، أي تجسيد الهدف من السياسة العقابية والتجريمية
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الفصل الثاني : طرق اثبات جريمة االغتصاب في القانون 
 الجزائري

ثبااااااا   إ  إق مااااااال ا ااااااا        ااااااا     اااااااإثبااااااا   ا  ااااااا    ااااااا  إذا كااااااا   إ    
ق ماااااال ا اااااا       ااااااب  ق   اااااا       ااااااب   اااااابي   إجر ماااااال ا هي اااااا    اااااا  

 .1  مي م 
    اااااا  هاااااارم ا اااااار   ا  اااااا م ذا ك  اااااا   ر باااااال جر ماااااال ا هي اااااا إ اااااا    

     ااااب  ا  ق  اااال ماااا   ااااذف ا جر ماااال   راااا    اااا  ا  اااارمإ اااا  ا خاااا    
  ااااااذا  اااااا ر م ب را اااااال  ااااااام   راااااا   ا جاااااا        إ ااااااب إ كاااااا      ا  جاااااا   
   ا م ااااار  ا ج ا ااااار  مااااا  ج ااااال   ثبااااا   ا يااااا  ا يمااااا طااااار     ااااا    اإ

 ي ج اااااا  كباااااا       ر باااااال   اااااا ي      را اااااال اخاااااار  ا ياااااا  ألا  ا يج  اااااا  
 ا ي اااااار    ااااا  ا هي ااااا   جر مااااال ثبااااا   إ اااااب إ اااااذا ا   ااااا  بااااا  ي رم 

 ااااا  مب ااااال ا      اااااب  ا  ق  ااااال مااااا  جر مااااال ا هي ااااا    ااااا   ا ج ا ااااار 
 مب ل ث  .

 
 الجزائري  قانونثبات جريمة االغتصاب في الإول : المبحث ال  

ا    باااااال ا   ماااااال كر  اااااا      اااااا   اثباااااا    ااااااذف ا جر ماااااال  اقاااااا    ااااااب إ   
   باااااال  اااااا  ا مجيماااااا      ااااااذف  ا  اااااا م   اااااا    ماااااال  ب  يب ر اااااا  ممث اااااال ا 

  اااا   اااا  إ    اااال يكاااا    اقي اااا   ا ر  اااا    باااا    اااال    اااا  مط راااال مااااألا
ا     ااااااال خ  ااااااا ل  ر ااااااا        اااااااذا     ااااااا  مااااااا  خاااااااا   را اااااااي     اااااااذا 
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 ماااااا   ا ياااااا  ياااااا خ   اااااا   اااااا طل ا ر  اااااا   ا    باااااال   كااااااذ   ألا ا مب اااااال
جر مااااااال ا هي ااااااا   مااااااا   ثبااااااا  إي  ااااااا   ا طااااااار   ا   ااااااا    ا ك   ااااااال  

 : مط ب   ك  ي    خا 
    : مرا   ا ي ر   ا ر     ألاا مط   

 ا مط   ا ث    : طر         اثب   جر مل ا هي    
 ول : مراحل التحقيق القضائي المطلب ال 

   ا م كمااااال ا اااااب ي ااااا   ا قبااااا  مرا ااااا  ب ااااا   ا ج    ااااال ا ر ااااا ل يمااااار  
 مااااا  ا ي ر ااااا  ثااااام  ا  ااااارطل قبااااا  مااااا  ا ي ر ااااا   ااااا  ا مرا ااااا   اااااذف  ا  
 ا    ااااال  ااااابإ م ااااا  ا ي   ااااا  ب ااااا  ماااارألا    ااااا  ا اااااذ  ا ي ر ااااا  ق  ااااا  قباااا 
 ق  اااااااا  ي اااااااا را   اااااااا   اااااااايث    ا  ا مرجاااااااا  ي يباااااااار ا ياااااااا  ي  م اااااااالاإ

   . ا ي ر  
    اااا    ظاااار   اااال ا ج   اااا   م كماااال  اااابإ ا ر اااا ل يي اااا   ذ اااا   ب اااا    

 . ا ا مل ا  ر بل  ر          ر ا ج      ق   
 الفرع الول:التحقيقات الولية

 ر ا  كااااااام   جر مااااااال ا هي ااااااا   يمااااااار بمرا ااااااا     ااااااا   قبااااااا   ااااااا إ   
   مر  ااااااال مااااااا  مرا ااااااا  ا ي ر ااااااا  ا ج ااااااا      ا   ااااااا       يبااااااار ا يب  ااااااا  

مر ااااا     مااااا  ا   ااااا   ا  ايب  ااااا   ااااا    مااااا  قبااااا  ا مج ااااا      ااااا    ااااالي  ا 
 ثم يمر ا      ا ج    ل بمر  ي   : 

قباااا  ر اااا   ا ااااذ   اااايم بياااا ا  ا ر  اااال األ  ااااب  اااا  مر  اااال ا ي ر اااا  ا م   
اماااااا  ا مر  ااااااال ا ث   اااااال  اااااا  مر  اااااال ا م  كمااااااال   ااااااب ا م كماااااال إا اااااا     

ر  ي اااااب  كث اااااا  ااااا   ا يااااا  ي ااااا ر ا م كمااااال  كم ااااا   ااااا  ا ااااا        ااااا  
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جااااا  ا  اااااب إجااااارا ا   ي   ااااا  مااااالم ر ا  ااااابط ا ر ااااا    مااااا  ألا مر  ااااال ا
 طااااااااا  م ا م ااااااااار  ب ااااااااام اجمااااااااا  ا  اااااااااي         ااااااااا   اااااااااب   ذ ااااااااا  

   1  ط   ا ي ر           م   ل".
 قيود مفروضة على القاضيالفرع الثاني: 

ا ر  اااااا  ا ج اااااا       اااااا    ر اااااال ك م اااااال   اااااا طل ير  ر اااااال  اااااا  إ اااااا ار   
 ا ج      ك   ذف ا  ر ل مر          مط رل. كم  

 فما هي القيود الواردة على إصدار الحكم الجنائي؟   
 أوال :القيود التي يواجهها القاضي أثناء حكمه

   كااااا   ا     كااااا    كااااام ا ر  ااااا  مب  ااااا    اااااب ا ظااااا  بااااا   جااااا  ااااااا ا1
مب  اااا    ااااب ا جاااا م  ا  راااا       ااااذا ا ر اااا  ذ  طب  اااال م   جاااال     اااا  ماااا  

ذ  خ اااااا    طر رااااال خ  ااااال  ااااا  ير  ماااااا  إ    ااااال   ااااا م ا ر  ااااا  مب  ااااار  
ماااااا     رااااا م   اااااب ا جاااااا م   ااااايب   ا     ااااا  أل  ااااال ا ااااا         ااااا    جاااااا

  ا  ااااا  ا ااااا       ااااا   اااااذا يطب ااااا   ر  ااااا ف   مااااال   ااااال أل ا  رااااا   مااااا  ا
 اااااااا   ي اااااااا  إخاااااااار   ا ماااااااا      اااااااال    جاااااااا   ر اااااااا  باااااااا      اثباااااااا  ذاإ

 ب اااااار  ل ا اااااا     ا مراااااا م  اااااا  ا اااااا     ا ج    اااااال    اااااا  ج م  ا  راااااا   ا ااااااذ 
مااااار  وكااااا  ق يااااا     ا يااااا   مااااا   م ااااا  ا مااااا   اإ ا ااااال   مااااا     ااااا  إ  اااااي   

 2.م ر ي ر ف  ر  ي  ا   
   كاااا   مي ر اااا   اااابب  م جباااا  ا اااا ار ا ر  اااا  ا  كاااام باااا    إ   يباااار ااااا 2

  ااااال ا يااااا  ذكري ااااا  ا اااااب ألاك  ااااا  ا م كمااااال  ااااام ي يااااا  مااااا  ذا إ  ااااا رم    ااااا
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  إ  ا مااااااي م باااااا  رج اااااا   ق   اااااا  م اااااا     ااااااا جاااااا م ب قاااااا   ا جر ماااااال ماااااا
 .1 كم   بإ ا ي   ك   خ ط    اجب   ر  

 ا مي  راااااااال ا  قاااااااا      ااااااااب مب  اااااااا  ا  اااااااا  ر  كماااااااا   كاااااااا   ا   جاااااااا اااااااااا 2
 .ا      بم    

 ثانيا:القيود الواردة على حرية القاضي
    اااااااااب ا  ر رااااااااالإ   ااااااااا    ب ااااااااا   كمااااااااا     ا   جااااااااا     ر  ااااااااا  اااااااااا 1

ب   يماااااا     ااااااب اقي   اااااا  ا  خ اااااا      ا  جاااااا   إ ااااااب ي ااااااب   ا  كاااااام  
   أل   ر ي   ق   ي  ا ر    ل مر    ب ج   ي ب   ا  كم ا ج    . 

   ب ااااا     ب ااااا  ق   يااااا    اااااب   مااااا  ا خااااا      ا   جااااا     ر  ااااا  اااااا 2
  ا  اااال  م   ماااا     ا  ا ج  اااال ماااا  م ماااا   ااااا    ااااب ماااا   باااا   إق   ياااا  

جر اااااا   اااااا  ا اااااا       ا اااااا    ا ي ر راااااا    ا ي ر اااااا   ا ياااااا    ظ اااااار  اااااا 
 2.م م  ا را  ا مطر  ل أل ثب          ا

   ب ااااااا   كمااااااا    اااااااب    ااااااا        ربااااااا  م ااااااا  ب ااااااا  ف   اااااااب ا بااااااا  اااااااا 2
 .3 ي     رط ا
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 صعوبات التحقيقات المتعلقة باالغتصاب الفرع الثالث:

ي ااااااااام  ا  ااااااااا  ب   ا مي  رااااااااال بااااااااا  ي ر    ااااااااا  جااااااااارا م ا هي اااااااااا      
ا اااااااباخ ا ميااااااالخر    ااااااا  د ا   ااااااا     اااااااب اإبااااااااخ  ا  ااااااا  ا  ا اااااااباخ 

 .1ا ك ذبل
 البالغ المتأخر عن االغتصاب وال:أ

إذماااا  ياااالخر  ا  اااا  ل  اااا  يراااا  م ا  ااااك    جاااا  ا يلكاااا  ماااا  ا  ااااب     
خ   ااااال ا   ا كااااا م  مااااا   را   اااااذا ا يااااالخ ر   رااااا   كااااا   ا  اااااب  ا  ااااا  ل

مريبكااااال ا  ميخ  ااااال مااااا  ا   اقااااا    ا يااااالخ ر   ااااا   ا ااااا ب     ااااا  ر مااااا  
 اااااال   ا   ر اااااا  ماااااا  ا يماااااا   ا راااااابم   ااااااب ا مااااااي م    اااااا د ا ر اااااا ل  
   اااااب ا ااااارهم مااااا  ذ ااااا   جااااا  ا ي ر ااااا   ااااا  مثااااا   اااااذف ا  اااااك   بااااا    
ا ك   اااال ا ياااا   اااايم ا ي ر اااا  ب اااا   اااا  ا  ااااك   ا مم ث اااال   يااااب  اااايم إثباااا   

 .2    كل    ج       ي   ا  ا  يب ر
اماااا  ا  اااا    ا ياااا    ي ااااي   إ ااااب ا  اااال ك   اااال   اااايم    اااا      يراااا م    

إ ااااااب ا    باااااال مثاااااا   اااااا م  جاااااا   ا  اااااال طب اااااال  ا  ا ياااااالخ ر  اااااا  ا يب  اااااا  ا  
       ل إهم   ا    ل.
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 ثانيا: العزوف عن اإلبالغ

ا      ااااا  يااااار   مااااا  ج  ااااا     ااااا  مااااا  ا   ااااا    ااااا   اظ ااااار  ا  ر ااااا  
ا يب  اااااا   اااااا  جر ماااااال ا هي اااااا   إ ااااااب مراكاااااا  ا  اااااارطل ا م   اااااال   ااااااذا 

 :1 ي جل إ ب ا ب   م   
ااااااا  رااااا ا  ا ثرااااال  ااااا  مرااااا ر  ا  ااااارطل   اااااب ا رااااابم   اااااب ا مي م  ا ر ااااا  1

 م  م  م ل ه ر ي  ط  ل م  طرد ا  رطل.
ر  خااااااا  إجاااااارا ا  اااااااا ا يخاااااا د ماااااا  ا ي اااااارم إ ااااااب اإ   اااااال ماااااار  اخاااااا2

ا ي ر ااااااااااااااا   ا م  كمااااااااااااااال   خ   ااااااااااااااا  مااااااااااااااا  يااااااااااااااا خ  ا  ا  ا م ااااااااااااااا    
 ك  ي         اإذا ل.

 اا ا    ر ب   رج م  ذ    ا خبر   يلث ر ذ     ب ا  م ل.2
 اا ا خ د م  ا ير م ا م ي  .2

 ثالثا :ادعاءات االغتصاب الكاذبة
  ااااااااب ا اااااااارهم ماااااااا  ا  ا    ب اااااااال ا  ظمااااااااب   ااااااااك    ا هي اااااااا   يكاااااااا   
 ر ر ااااال إ  ا ااااا    اااااب ا م ررااااا   يااااا خ  ا  اااااذر أل  مااااا  ا م يمااااا  يرااااا  م 
 ااااااااك   اهي اااااااا    ا  اااااااال    اااااااا  ي ر اااااااا  جر ماااااااال ا هي اااااااا     اااااااا   
    ااااا  ق ا ااااا  را اااااخل ا   ااااار  ل  يااااا   ا م رااااا    اااااب ا  ااااا ا     جااااا  
  اااااب ا م ررااااا    ااااا  مثااااا   اااااذف ا جر مااااال إجااااارا  مراج ااااال ك م ااااال   اااااج  

إذ مااااا  ك  ااااا  ا  ااااا  ل  اااااا ذ  ا  ااااا  ل  ك  ااااال ا مي مااااا     ذ ااااا    يلكاااااا  
اخاق ااااا   ه ااااار م ااااا بل بمااااارم    ااااا     اااااذف ا م   مااااا    جااااا  اخاااااذ   
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ب اااااا   ا  يباااااا ر   اااااا  إجاااااارا  ا ي ر راااااا   أل  ماااااا   اااااال    ي   اااااار م اااااا ر 
ا ر اااااااااا ل   كاااااااااا  بمجاااااااااار  ا يلكاااااااااا  ماااااااااا   جاااااااااا       اااااااااار ا هي اااااااااا   

 .1ا ر     ل   ج   رد ا  ظر     ج  ا    ل ا ج    
 يع الدلة المتعلقة بالجريمةــ حدوث الخطاء في تجم4

مااا  ا  ااا    مااا  يكااا   ا   مااا  ا    ااام  ااا   األ  ااال ا م   ااال   ااا  كث ااار
إ ا ااااال ا ماااااي م ا  برا يااااا     رااااا   ااااا  م  ا يطااااا را  ا   م ااااال  ااااا  ير ااااا   
 ااااااااا  ل األخطااااااااا   ا   يجااااااااال  ااااااااا  يجم ااااااااا  األ  ااااااااال ا مي  رااااااااال ب  جر مااااااااال 

   ا يرااااا م ا   مااااا   ااااا  طااااار  ADN يمث ااااا   ااااا  ير  ااااال ا  ااااا مم ا  ااااا   
ي   اااا  ا  اااا ر  األ  ااااجل  أل  اااا د إ ااااب م اااا     اج اااا   ا   ا اااال ا ج    اااال 
 ااااااا  ا ب ااااااال  ا ي ر ااااااا  ا ج ااااااا    ب ااااااا ر  كب ااااااار  إ  ا ااااااا   بااااااا  رهم مااااااا  
إ ااااا  م  اااااذف ا ير  ااااا   ا م اااااي  ثل  ااااا  ا ك اااااد  ااااا  ا جر مااااال  ا ي اااااارد 
  اااااب مريكب ااااا      ااااا    ااااا  ب    م  قااااا   ي ااااا       ا   ااااا   إ اااااب 

 :2  ر رل   ابر   ذف األخط   ييمث    ا
 اا إه    ا        ب األ  جل م  ا   ر ا    ل.1
اااااااا  اااااا م ا  يماااااا م ب    اااااا     ااااااب ك  اااااال ماباااااا  ا  اااااا  ل  ا مااااااي م  2

  ا ي  ك   ا  ري       ق  اريك   جر مل ا هي   .
 اا  إه    ا        ب       م  ا  م  ا     .2
      ر م  ا مي م  ا    ل.اا إه    ا        ب    2
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اااااااا ا ر اااااا ر  اااااا  ا ي  ماااااا  ماااااا  ي ب اااااال ا  ي   ااااااد األ  اااااال  األماااااار ا ااااااذ  5
  و   إ ب ي  ث   قب   ر   .

 
 الفرع الرابع :عناصر التحقيق الجنائي في جرائم االغتصاب

  اااااا م  يكاااااا   ا  اااااا  ل  اااااا     امك   اااااال ا ااااااي كم  اااااا    اط  اااااا      اااااا    
جاااارا  ا ي ر اااا    ا ي ر راااا    اااا   جاااا    ااااب ا م راااا  ا باااا    اااار     اااا  إ

 ا م       ا ي   ل:
 ا      يي ب  األ     ا ج   ل اث    ا هي   1
 ا ي     ا    ط ا   ظ    م ي بل ا    ل2
اااااا ا ب ااااال  ا  ير اااااا   إذ مااااا  ك  اااااا    ااااا   جر ماااااال  ااااارقل  م اااااا  بل 2

   اااااااا  ا هي اااااااا   أل  ماااااااا   اااااااال  جر ماااااااال ا  اااااااارقل ا ياااااااا   راااااااا م ب اااااااا  
 ااااااا  مااااااا  خاااااااا   جااااااا  ا م ااااااار ق     ب  يااااااا    ا م ي ااااااا   ا ي ااااااارد   
 .1ا ي رد      م  خا   
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   االغتصاب جريمة سبل الحماية وأثارها في:  الثاني المطلب
 ا مي اااااا    ا طاااااار  ي   اااااا   اااااا  اق اااااا م ثاثاااااال إ ااااااب ا راااااا      ر اااااا   ا ر اااااام

 . ا  ياااااراد ا  ااااا    )   ااااا  خمااااا   ااااا    ااااار   مااااا    مااااا  م  ألثبااااا  
 ا رااااااااارا     ااااااااا بل   ااااااااا     مااااااااا   مااااااااا  م  (   ا رااااااااارا    ا كي بااااااااال  ا خبااااااااار 
 ماااااا   ماااااا  م    األ را   ا  اااااا      ا  يااااااراد ا خباااااارا   ا ياااااا ا   ا م    اااااال
  ا  ااااا     ا م    ااااال:   اااااب ل   ااااا    ا ج ااااا    ا ثبااااا   اجااااارا ا    ااااام   

 ب    اااااا   ا م  اااااال اإجاااااارا ا   ب اااااام  ا ي ياااااا    يااااااراد اإ  اااااايج ا  اإ
 . 1 ا  خ  ل ا م   ث    مراقبل ا مرا ا   بط      ا خ  ل

   ا هي    بم      ا مي  رل ا طر  ذكر ا مط    ذا       ر    
  . خر األ ا ج     ا ثب    طر  ا م   ل ا م    ل:     ا طر    ذف
  المادية المعاينة:  الول الفرع
             ثم       ا مج   ا يج ا  ب   ا م   ل ا م    ل ي م 
 . ا    ل مك     ب ا ك د ثم ا ج   

   عليها المجني فحص:أوال
  ااااا  ا مر  ااااال  اااااذف يااااا رج ا  ااااا  ل ا ااااايج ا  مر  ااااال مااااا  ا  ي ااااا   ب ااااا 

   اااااااا   إثباااااااا   ا طباااااااا  ا   اااااااا  مب  اااااااار   اااااااايم    ا ي ر اااااااا  مرا اااااااا 
 م ا راااااااال اخااااااااذ ب اااااااا  ا مر  اااااااال  ااااااااذف   يباااااااا ا     اااااااا  ا هي اااااااا   جر ماااااااال
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 ا م ااااام  مااااا    ق  ااااارا ك  ااااا  إذ  ا ااااا    م ا رااااال ا  كي بااااال     ااااا  ا مج ااااا 
 .  1  ا     ارب ل ما ظل ا    ل     اث   

 
  ا    ثل  ر  اث    ا     ل ا   مل    ي   ا1
     اق ل ي  م    م   ا  ر  ل    ي   ا2
 ك أل     مخ ر ا  م كر ا  ي         ب ي    ام   ا2
       ير  ر ا2

 ا طب ااااا  ا اااااب     ااااا  ا مج ااااا  إ   ااااال  جااااار  ا هي ااااا    قااااا    ألثبااااا  
  : ك   إذا م  م ر ل اج  م  ا  ر  

ـــال  حـــدث  ااااا ـــل ؟ ال أم  اي ـــة  ب ـــان إذا مـــا ولمعرف ـــال  ك ـــا اإلي  أم ممكن
 ه ااااااار  ا  ااااااااج يج ااااااا     ااااااال  ااااااا      ااااااا  ا مج ااااااا  يكااااااا    رااااااا .  ؟ ال

  2ممك 
 ا   اااا    ااااذا ا   اااا  م ر د   بكاااار  ب    اااابل ا بكاااا ر  ه اااا     اااا  اااااا  

   اااااا ل   ا  اااااام   ا بكاااااا ر     اااااا     ا   اااااا   باااااا خياد  اااااامك   خي ااااااد
 قااااا  اإ ااااااج  اااااذا كااااا   إذا  خ   ااااا    األ   اإ ااااااج  ااااا  يمااااا     ااااا 
 ا ااااا  ط  مااااا   يمااااا   إ       يمااااا   قااااا  كاااااذ       ااااا   ا مج ااااا  باااااإرا   يااااام
 .3إ اج اث      د    ل  م
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   ا بكاااااا ر  ه اااااا    خيباااااا ر إ ااااااب     اااااايخ م ا    طب اااااا    مكاااااا  اااااااا ج 
   اإ ااااااج  ااااا  ل  ااااا   ك اااااد ا    مكااااا    اإ اااااب  إ خااااا     ااااا   ل

 .1    م      ذ   ك    ا  
  مكااااااااا  ذ ااااااااا   اااااااااإ    ب ااااااااا   ل إ اااااااااب    ا طب ااااااااا   خااااااااا ا إذا  ا  مااااااااا   

 ا   جاااااا  ا   اااااا  ذ اااااا    كاااااا    اإ اااااااج  اااااا  ل   ااااااب   اااااا ا ا يباااااا رف
 أل     ق  ااااااا  مااااااا  ط   ااااااال مااااااا   ب ااااااا    ااااااا   ا هي ااااااا    رااااااا   ااااااايم

ا هي ااااااا   ييااااااالثر بم ااااااا  ا  قااااااا    ا  امااااااا   ا  ا ااااااال   اااااااب  ااااااا  ل 
 ياااااااا ر     ياااااااا ا ا ماااااااا  طاااااااا   ا اااااااا م  باااااااا   ب  اااااااال   اااااااا   يراااااااا  ر   ك 

 2ا    
  ااااااااا   األ  اا ك اااااااااد  ااااااااا  ه ااااااااا   ا بكااااااااا ر   ا  ا  ااااااااا د مااااااااا    ااااااااال

   يمااااا     اااااب م اااااي   ه ااااا   ا ي   ااااا  ل    ااااا  ل  ااااا  ا يلكااااا  مااااا   جااااا
 3   ج   ا را ا    ب  ي ل ا م ب اا بك ر  

ط اااااا    اااااا مك  ا يلكاااااا  ألا اااااا ث  جر ماااااال ا هي اااااا     اااااا   ذاإ مااااااثا    
 م  ذ   م  خا   رطي    م  :

 ب اااااااااا  بل     يم اااااااااا    اااااااااا  ا ط اااااااااا      ه اااااااااا   ا بكاااااااااا ر  ا  :ا   ااااااااااب 
ا يمااااااا    أل ااااااا  هااااااا  ر  ااااااا  ق ااااااا   ا  ااااااارج     كااااااا  مااااااا  ا ممكااااااا  يم قااااااا  

   ه ااااااارف   ااااااا     ااااااالاماااااااثا  بلج ااااااا م  ااااااا بل ه ااااااار ا ر ااااااا   ك إ اااااااب 

                                                           
، الدار المصرية للنشر، اغتصاب اإلناث في المجتمعات القديمة والمعاصرةاحمد علي مجذوب، 1

 690،ص  6881ـ  6969 مصر ، الطبعة الثالثة،
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   ميااااا  ام ي خااااا   م ي بااااا   يكااااا     ا ااااا  مم قااااال   ا يمااااا    كااااا   ا   ااااا  
 1 ب ه    ا م ب  ا مخ ط .إا يم   

:   اااااااا  ييم اااااااا   اااااااا   اااااااار ر    اااااااا   ا ك ااااااااد  ماااااااا  ا  رطاااااااال ا ث   اااااااالا 
 ا طبااااا  ب يااااار   م  ااااال قر بااااال    ااااا   ا   ااااا    ذ ااااا  قبااااا   ااااا    يم قااااا  

ا يماااااااااااا       ياااااااااااا م     رجاااااااااااا    أل    اااااااااااا  ا ي  م اااااااااااا       ا بكاااااااااااا ر    
  ا اااااااااب   ألطاااااااااراد ا يم قااااااااا   ييط ااااااااا  بااااااااا   اا مااااااااا  إبااااااااا ا   ا أل ااااااااا  

 2 ب               ب    ذا ا        ب  ا يم   ق  م  ألا
 وسائل اخرى للكشف :ثانيا: 

 اااا  ا ك ااااد   ااااب ج اااام  خاااار ا اااا     ااكي ااااد   ماااا   ا طاااا  ا  اااا  ل 
ثااااار  ااااا  ا ك اااااد   اااااب ا مجااااارم  ا ي ااااارد   اااااب    يااااا  ألا  ااااا  ل ذا  ا

 ثااااب األم اااا  ا رجاااا   اااا  ج اااام  يلكاااا  ماااا   جاااا      ماااا   ااااذف ا  اااا     ا
 ري      بلاا    ل   ك   ذ      طر   

 ACIDPHOSPHETESE را      مكاااااااااا  اكي اااااااااا د  اااااااااا  م اااااااااا  ا ماااااااااا
 3   ل م  ي ر   ا  اقل  2-6مر     ير    ييج    أل ذا ا
    اااااايخ م    اااااا  ا م اااااا   م ر اااااال    اااااال اخاااااار   مكاااااا  ا   اااااا   طر راااااال   
  ا م ااااا    يااااا     اااااب ماااااا    ا  ااااا  م ر ااااال   ااااال ا ااااا م   ذ ااااا    جااااا    ا

Aboantigène   مااااااااااااا   ااااااااااااا     ااااااااااااا   ااااااااااااا  ثمااااااااااااا     ب  م ااااااااااااال ا بمااااااااااااا
ثاااااااا ر ا م اااااااا    ااااااااب ج اااااااام ا  اااااااا  ل   اا هي اااااااا    ياااااااار  ا م ي اااااااا  
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   مكااااااااا  ب ا اااااااااطل ي   ااااااااا   اااااااااذا ا م ااااااااا  اكي ااااااااا د  اااااااااذف ا مااااااااا    ا يااااااااا 
خااااذ ألماااار    مكاااا  األ ااااذا اب ا ااااطي    مكاااا  ا ي اااارد   ااااب   اااال ا اااا م     

 مااااا  ا    أل  كث ااااار مااااا  ا  ااااا    ااااا   م   ااااا    ااااال ا ااااا م    بااااا  ب اااااك  قط ااااا 
   جااااا     ااااا  ا   ااااا    كااااا     ااااا  بااااا    ا      ااااال ا اااااذف ا مااااا     مكااااا  
 1ا ي        ا م   

 فحص الحمل والدم: -1
طباااااااا   ا  اااااااار  ب  اااااااا  ا  اااااااا  ل ا   ااااااااذف ير  اااااااال م ااااااااي  ثل ا اااااااايخ م  

ماااااار م اااااام ألا    اااااا   ق راااااا    يم   اااااا  ا باااااا    كي اااااا د ا  ماااااا    ااااااذا
     اااا     اااا  م ظاااام  ياااا ا ا  اااا ما قباااا   ذا  ك  اااا  ا ماااارا إ م ر اااال ماااا  
     اااا م     اااا  ا م    اااال ا ي   اااالا   اااا  ا  ي جاااال ب اااا   اااا م لا  اااا      اااا

  ب ااااااااا  امااااااااا   جااااااااا   ا  مااااااااا    ااااااااا    ا   ااااااااا    يلكااااااااا إا م ااااااااام   مااااااااا 
 2ا هي   .

 ااااا  ا يلكااااا  مااااا   ااااا م  جااااا   إ ي ااااا د  ي جااااال   ااااا  ا بااااا   ا   ر ااااال    
 ااااا    جااااا   ا  مااااا     اااااذا  ااااا     اااااب   ااااا  ل ا هي ااااا    أل ااااا  ا  مااااا 

 ااااا     ااااا   إمااااا    ااااا  ا ااااا م  ا   ااااا     يجااااا   ااااا   م  ااااال ا هي ااااا     اااااا
 م اااااال  ااااااذ   ا ي    اااااا     اااااابب   ا  ي اااااا       اااااا  ا مخاااااا را   ا ك اااااا  

  ياااااااا ا ا  اااااااا     اااااااا     اااااااا   ا مخاااااااا ر  اااااااا  كي اااااااا د  األ    ماااااااا :
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ا مر  ماااااال  ي جاااااال    يلكاااااا  ماااااا   جاااااا  ا  اااااا  ل  اااااا   ا ثاااااا     ب  يخاااااا  ر
 1م  ه ر   د.  ي ا ا          ا يخ  ر    

 
 
 الكشف عن سائر الجسد:-4

ثااااا ر ا   اااااد  ا  ااااار   ا كااااا م   ا م جااااا      اااااب ا ذ ااااا    ك اااااد  ااااا  
ج اااااام ا  اااااا  ل   خاااااا    األظاااااا  ر    اااااا  م ا اااااا    اااااا  ل     اااااا      

  اااااا   يكاااااا   ا  خااااااذ     اااااابا     ااااااب ا م   اااااام  ا  اااااا ا     اااااا  ا ركاااااا  
 .ا    ح  م    ا    ف  داأل       ا  ج  ا    

 ستجواب المتهم والكشف عليه:ا-5
  اااايج اب ا ااااب ا  اااا  ل   م  اااال ي ق ااااد ا مااااي م    اااا  ب م  اااال ا ك ااااد  

     ا مرااااااا م   ف    ااااااام  ا ك اااااااد  ااااااااإمااااااا   ااااااا ل      ااااااا    يلكااااااا 
ا ج ااااااا     اااااااب ا ماااااااي م   ااااااا   ج ااااااام ا ماااااااي م  ماب ااااااا  كم   ي ااااااام  

ذ   اااااام  ا   اااااا  إماااااا   ااااااامل قاااااا اف ا  ر  اااااال   ا ك ااااااد ا  ر اااااا    يلكاااااا 
ا ماااا ا  ا ياااا  قاااا م      اااا  ل   ااااايم  ج  باااا  ا ياااا  ربماااا   كاااا   ب اااا  ب ااااام

ذ إر ااااا       ي   ااااا  ا   ااااا  رف   ا     ي   ااااا   كمااااا    ااااام  ذ ااااا  ير ااااا م ر ااااا  إ
ربماااااا   كاااااا    اااااا    ب اااااا   اااااا     ا يلكاااااا   ماااااا  ا بر  اااااا  ا م جاااااا      ااااااب 

 .  ل بر    بر  م ا  ماب   ك م ا مج         
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   جااااا    ااااا  ا  اااااامل ا  ر  ااااال   جااااا      يلكااااا      ااااا   اااااذا ا  ااااا      
 ااااذف    ا ج اااا    أل اااا   اااا ا اااا بي  بماااارم  ر اااا  مثاااا  ا  ياااا  إ اااا م ماااا  

 1   خ        ا  كم.اا    ل ق     ب م  ا  ر بل 
 
 
 
 الكشف عن مكان الحادث ــ 6

  ا ثبااااااااااا    ااااااااااا  جر مااااااااااال  ااااااااااا    ااااااااااا  ا  اااااااااااذا ا جااااااااااارا    يبااااااااااار مااااااااااا  
ق ااااااا   م ااااااارح ا جر مااااااال  ا م    ااااااال يي ااااااام    اااااااد   فا هي ااااااا     ذ
خي اااااا   ماااااا   ااااااا  ل  ك اااااا  ا جم  ر اااااال ا   اااااا بط إ  كاااااا    ااااااذا ا

 2ا  رطل ا ر    ل.
 خرىثبات الجنائي الإل ا الفرع الثاني: طرق

جر مااااااااال   اااااااا    ااااااااا     طاااااااار  م يمااااااااا    اااااااا  ا ب ااااااااال  ا ي اااااااار   ااااااااا  
  ا ررا    ا خبر . ا         يراد إا هي        ييمث    : ا

 وال: االعترافأ
كونـــة للجريمـــة  المـــتهم علـــى نفســـه بارتكـــاب الوقـــائع الم قـــرارإ"و هـــو 
 3.و بعضها"أكلها 

                                                           

 222ا     ا مرج    2
 225ا     ا مرج    2
 225ا     ا مرج    3



 القانون في االغتصاب جريمة اثبات طرق:  الثاني الفصل
 الجزائري

 

92 
 

ا  يااااااااااراد ا   كاااااااااا    اااااااااار      ا اااااااااا     هماااااااااا م    اااااااااايرط  اااااااااا  
  ااااا   ا     كااااا   ا مرااااار قااااا  اخ اااااا  أل   ااااا   مااااا  اإكاااااراف   بااااا  ماااااا  

   ااااا  ا م كمااااال  ااااا     ااااا ا ق ط ااااا   ي يمااااا  اإ ااااا ر  إ اااااب ا  اإ ياااااراد 
  1ثب        ا جرم   ميب ك   مخ        ر رل   ا  اق .إ   
 
 
 

 ثانيا:البينة 
    ااااا    ب  جر مااااال  ااااا  ا مج ااااا      ااااا     ااااا   ا    ااااا  ب ااااا  ا  ااااا       

ا ااااا     إذ   ااااا     اااااب  ااااا   ي   ط  مااااا  ك  ااااا  يي ااااا  مااااا  بااااا ق   قااااا    
 2  ل ا    ل ا خر .أل ا

 اااااااا      اااااااا م ا   م كماااااااال ا ااااااا رم ا م اااااااار ل " ماااااااا  ا مرااااااارر قااااااا  ق اااااااا
قاااااااا ا  ا  اااااااا    م اااااااام   ا اااااااا     ا  يطاااااااا ب  ا   ااااااا ل ا  كاااااااام ب إ ا اااااااال

   كااااا   جمااااا   ا ااااا     ا رااااا    اا   ااااا   ااااا  كااااا  ج   ااااال م ااااا   بااااا   ك ااااا  
ه ااااااار مي ااااااا قم مااااااا  جااااااا  ر ا ااااااا     ا   ااااااا  ي  ق ااااااا    ي  ااااااا    اااااااب 

 3ا ما مل  ا ي    .

 ثالثا: القرائن 
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  ااااااال ا يااااااا    ااااااايخ م   ا ر  ااااااا   ااااااا  اثبااااااا   ألا رااااااارا   مااااااا  اي يبااااااار    
ا ر  اااااا  ماااااا    اا ااااااي ي ج   يخ  اااااا  ا م اااااار   ":ر  اااااال  اااااا  ا ر ا جااااارا م 

 اق اااال     ا ااااي ي ج    ااااب  كاااام  اق اااال مج   لإ اق اااال م   ماااال    اااا  باااا  
 .1خر  ق م            اثب  اا مط    اثب ي   م   اق ل 

م ا يم  اااااا   اااااا  قر  اااااال ا  اااااا ا : ا راااااارا   ا ر     اااااال ا ر ط اااااال ب اااااام ماااااا    
  امر ا ااااااااااذ   يرياااااااااا     اااااااااا   اااااااااا م م اااااااااا   ل ألا مج اااااااااا    ا  اااااااااا  ر ا

 ا   ااااام ب  رااااا      ذ ااااا  ب ااااا    ااااارف  مااااار ر ا مااااا    2  ااااا  قر  ااااالام  مااااا     
  م  ثمل    رب  ا      ب  ج  " ا مررر      م ب  

 ا خبر رابعا:
 ن واقعـــةأي فنـــي مـــن  شـــخص مخـــتص فنيـــا فـــي شـــأر  بـــداءإوهـــي "

 .  3"الجنائية همية في الدعوىأذات 
ماااااااااااا  طاااااااااااارد  ك اااااااااااا    ا خي اااااااااااا    راااااااااااا م باااااااااااا  خبر  ا طب اااااااااااال ذ   

ا طب ااااااا  ا خب ااااااار ب  ااااااا    ق  ااااااا  ا ي ر     ااااااال  رااااااا م اا جم  ر ااااااال 
ا   اااااااا  مر  اااااااال مر  اااااااال ا   اااااااا  ا  اااااااا م    ماااااااار  ي   ا  اااااااا  ل   ااااااااب 

  اااااااااا   ا ي   اااااااااا  ل ا ااااااااااذ    اااااااااام  ا اااااااااا رم أل  اا ج  اااااااااا  ا ااااااااااذ   خاااااااااا
 .4 ا    يم    ب   ا  م  ا طمل  ا   ا  ا ك م        اإ را

 :ث ري     إ ب  م         ي  و      ذا ا  ل     
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ــــا   ــــة م ــــي حال ــــة ذا إف ــــتم معرف ــــف ي ــــب  كي ــــت الضــــحية ثي ذ مــــا إكان
 م لم تحدث؟ألها جريمة  حدثت
ذ ماااااااا   اااااااا ث    اااااااا  جر ماااااااال إب    اااااااابل   ث اااااااا  ماااااااا  ا  اااااااا   م ر اااااااال    

ام ثااااااااا ر   اااااااااد خ رج ااااااااال    ااااااااا اذ  ااااااااام يكااااااااا    ااااااااا   إ م   ا اهي ااااااااا  
 ااااا م ا 11 ااااابإ7خ ااااار  يااااا    ب ااااا  مااااار ر أل   اااااذف األا  امااااا   ا  اخ  ااااال 

ر   يمااااااا   ا رااااااا  م  ب ااااااا  ثااااااا ا قااااااا   ا   ااااااا       براااااااب   ااااااا    ااااااا    مااااااا 
 اااااااا   ا  اااااااا    ا جاااااااارح  ا ااااااااذ   ظ اااااااار   ااااااااب  ااااااااك   اااااااا ب   ب   اااااااا م  ا

ر    مك ااااا  ي   ااااا      ا طب ااااا  ا  ااااار   ا خب اااااإ  ااااا بل ا رااااا ام    اااااذا  ااااا
ذ مااااا   ااااا ث  جر مااااال ا هي ااااا       اااااذا    ااااا  ا  اااااك    جااااا  إب قااااال 

   ااااا     ااااال مااااا  م يااااا   م بااااا  ا  ااااا  ل  ي   ااااا   ر اي ااااا  ب ثااااا   ااااا 
 ا ااااظ   ااااب م طراااال  اااارا  إ ي   اااا  كاااا   ا  طاااا د    اااا    ذ اااا  باااا  مج ر

.1ا    اااااااااااال  ا اااااااااااابط   ا  جاااااااااااا  ا اااااااااااا اخ      خااااااااااااذ      ااااااااااااب ا ماباااااااااااا 
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 جريمة االغتصاب د منحل السب المبحث الثاني:
خطاااااااار ا   اااااااا   ا م  اااااااال ب   ر اااااااال اي اااااااا  جر ماااااااال ا هي اااااااا   ماااااااا     

  ااااااااذا  جاااااااا  ا ي اااااااا     اااااااا  ا ج  اااااااا ل كم  ياااااااام ا ي اااااااارم ا  اااااااا   اااااااا بر   
را  اااااااال ي ماااااااا   اااااااا  ا مج اااااااا   ماااااااا  بي ق اااااااا  جاااااااا  ا ا رامل   اااااااا م  ااااااااب

 اماااااا  ب يباااااا       اااااال   اااااام ا  اااااا   ب اااااا ر  خ  اااااال  ا مجيماااااا  ب اااااا ر    
ك   ا  اااااارم  ااااااب ا  ر باااااال   إ    اااااا   اااااا  ا  جاااااا    ااااااي    ا ل  اااااايم  ق   اااااا

   ا    م  جر مل ا هي   .ام    م ر      ا ر    
            ذا ا مب ل ب  ي     كا م :   

 ا ر     ل    ر   ا  ا     :ا  ر بلألا مط   ا
 ثر  ا م ل ي     ا        اا مط   ا ث   :

ـــــــة لجريمـــــــة االغتصـــــــاب ودورهـــــــا  ـــــــة القانوني ـــــــب االول:العقوب المطل
 االصالحي

:" الجــــــــزاء الــــــــذي يقــــــــرر    اااااااا  ل اااااااارد   ماااااااا   ا راااااااا     ا  ر باااااااال ب   
 1".الجريمة ويتناسب معها القانون ويوقعه القاضي من اجل

 اااااام بماااااا  ا ياااااا   أل اااااا ا  اإ   اااااا   كاااااا      راااااا    اااااا د م   ج   اااااا     
  خااااار    ر   م  اااااا  ا ر ااااا م بمثااااا   ااااااذا ا  مااااا  خ  ااااا  مااااااأل  اااااب  ااااا  ا

  ي رااااااا    اااااااذا  مااااااا  ي ااااااا      ااااااا  إ  اااااااام  إ ااااااا  ذ  إا  ر       ر بااااااال 
ب ااااارم ق ااااا     ا  طر ااااا  ا م ااااا   ب ااااا   مااااا  ي قااااا     ااااا   اااااام  ااااا إا
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   اااااااااا    ييخااااااااااذ  اااااااااا ر     اااااااااا   اااااااااا   ا ااااااااااي م     ر  يماااااااااا  ا  ر باااااااااال ا
 1  ا م   ر .ايخذ   ر  ا  رامل ا   ام  ق  يم  ا  ر ل  ي

 ااااااااااح إ  ر ا  رااااااااا      ر ا : ااااااااام   را  م   جااااااااا   أل  كاااااااااذا  كااااااااا   
   .  مجيم 

ا م اااااااا   ا    اااااااا    اااااااا م ثبياااااااا  ا  قاااااااا      ا راااااااا    ر باااااااال ا  ااااااااج :-1
 ااااااح ا مجااااارم   مااااا   ي  ااااا  بجر مااااال ا هي ااااا     مك  إا  اااااج    ااااا  

 ب م م   ئ  م   :    ذكر 
   يااااااااااااااو م   ا  ااااااااااااااج   ر بااااااااااااالأل رااااااااااااا ب   ك ظاااااااااااااا م ااااااااااااا م ك   يااااااااااااا  -ا

  امااااا    م ااااا    اااااب  جااااار ا  اااااذ  ا يااااا   ي ق  ااااا  مااااا إا  ا   )ا م ي ااااا (
 را  ا جر ماااااال ا مريكباااااال     يث اااااار   اااااا  ماااااا  ا   اماااااا  ا    اااااا ل ا م اااااا    

 2كبي  .ب  ا  ا  ل ا ب ا جر مل ا
 ااااااااح إ  ااااااا م  جااااااا   ا  اااااااا   يربااااااا   إ ك ظااااااا م ااااااا م ك   يااااااا  -  

 خاااااياطا اااااب إبااااا    اااااب ا  كااااا   رااااا   اااااو     ا ي ج ااااا   اخااااا  ا  اااااج   
خاااااااااا  ألب اااااااام ا اكي ااااااااا   ااااااااب إ  ا م ي اااااااا  ب  ااااااااارف ماااااااا  ا مجااااااااارم  

 ااااا    ألا ج  ااااا  كم    جااااا   ااااا   ر بااااال اا  ااااا  ل مثااااا  ا  ااااا اط  ا  اااااذ ذ 
 اااااخ   مم   مااااا   م  ااااا  ألل ا موبااااا   م ااااارل كب ااااار    اااااب ب ااااام اا  ااااا ق

ا ي باااااال  م  ي اااااام ي  ماااااا  ا ر اااااا     اااااا م ا ر ماااااال ب اااااام ا  اااااا    ماااااا  
 3ا م يمر .
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 ااااااام  ر باااااال ا ج اااااا    مجاااااارم إ  ام  راااااا   اااااا   اإماااااا   اااااا   ر باااااال اا -2
    ا اااااارجم   ااااااب ا  ا اااااا  ا   اااااار م  اااااا    ر بل ا اااااارجم    ا اااااا  ا م  اااااا

ثاااا ر  ا جاااا    ا اااار م ماااا  قباااا  اكثاااار ا  ر باااا   ا ياااا  اا  ا اااا   اااا  ماااا  
ثاااااار   ر باااااال ا  ا  كياااااا  ا راااااا      اااااا   ماااااا   ا راااااا        ااااااذ      ا ااااااظ

 ااااا ام   أل  اابااااا   خااااار    ر بااااال ا   ااااا  ا  طر رااااال ل  ا  ااااا ام بااااااا ااااارجم 
   ااااا   ااااا   قااااا م ا م ي ااااا  بريااااا   ااااا  ي       رااااا     اااااب إ   ااااا  

 1ا ري       ا هي   .
خاااااااذ ب ر بااااااال ا  ااااااا ام  ااااااا  ل  ااااااا     ا  ا رااااااا     ا ج ا ااااااار  ا  جااااااا     

قااااااا      ر بااااااا    226   اااااااذا   رااااااا   ااااااا   ا مااااااا     جر مااااااال ا هي ااااااا  
 ااااار   ااااا  ب ااااام ا ااااا    ا  رب ااااال  يجااااا ف م  إ   ااااا  ا مر بااااا   جااااا  ج ا ر 
  ا ااااظ مثاااا   ااااذف    اااا ام   ااااب ا م ي اااا إ ااااب  اااارم  ر باااال اإ اااا    

 ااااااا    ااااااار مر ط ااااااال مااااااا  مر ط ااااااا   ج ااااااا   ا    ااااااا   إا رااااااا ا     ااااااا  
 2ا مي   ".

      بب  هر    :ل ك    ذا ا ي   
 ماااااااااااااااا بمبااااااااااااااا  ئ ا     اااااااااااااااا د  جيم   اااااااااااااااال إا   ا ااااااااااااااال اي ر ااااااااااااااا   -ا
ــــــــــانط ماااااااااا   "ألا ــــــــــاة إ:"    ااااااااااي     ااااااااااب ا راااااااااا  ا  ااااااااااذا ا اااااااااار   "ك ن حي

ن مــــن يقضــــي علــــى حيــــاة ا  ثمن مــــن حيــــاة القتيــــل و ابــــ القاتل ليســــت
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ـــــو بنأيســـــتحق  ال خـــــرأ ـــــا ويكون ه ـــــه ن يحي ـــــد عـــــر  حيات فســـــة ق
ــــاة اإللخطــــر  ــــرم حي ــــم يحت ــــاليخرين وبلذ ل ــــرر يجعــــل  الت ال يوجــــد مب
 1."جدر بالحماية  من حياة ضحيتهأثمن و أحياته 

 ي ر   ا م     ب   ا  ر    ا جرم ا مريك . - 
ي  اااااا    اااااا    اااااا ام إ اااااا م  ا  اااااا    ا مو اااااا    ر باااااال األا  ا  جاااااا  ا اااااار   

ذ  ااااااااار   ا ر ااااااااا    ا ريااااااااا   ااااااااا   ااااااااا  مااااااااا  إ اااااااااام ل  إا  ااااااااار  ل ا
ولكـــم فـــي    جاا  :" اا    ر  ااا  ا ياا     ااب  ااا  ماا   راا   ا  ي ااا  ب

 172اآل ل–ا برر   -  ر  لباب".ل ولي اأالقصاص حياة يا 
   اااااا  قياااااا  ا ر ياااااا   كماااااال ا ا كر ماااااال   اااااالف أل ااااااذ  جاااااا    اااااا  ي  اااااا ر   

  اااااا    رياااااا اذا   اااااام ا ر ياااااا  إ اااااا  أل   اااااا      ظ ماااااال   ااااااب براااااا   ا م اااااا  
 2           ك      ذ               .  كدا 
خاااااااذ ب ر باااااااال ا  ااااااا  ا م اااااااار  ا ج ا ااااااار    ا ااااااا     ااااااا    باااااااذاا  ر    ااااااا  
  اااا  ي اااا     ااااب   ألجر ماااال ا هي اااا    اريكاااا  اااا ام  اااا   اااا  ماااا  إا

   ااااا    ااااا را      قيااااا   ر   ااااا      ااااا   ا  ر ااااال ا ج  ااااا ل   مج ااااا      ااااا  
   ذ  .ا  طرد ا مجيم   جرم               بذ   م      لب
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 ثرهاأهمية تنفيذ الحدود و ألب الثاني: المط

 كم  اااااا  اب اااااا  ماااااا  ا  اااااارا   ا  اااااام   ل   ا ااااااام ل ك  اااااا  اإ  ا  اااااار  ل إ  
 ااااااااااااااااح ا  ااااااااااااااار  إ اااااااااااااااب إ  ااااااااااااااا ا     ااااااااااااااا      يرم   ا ماااااااااااااا ا ك  اااااااااااااا  

 جاااااااااا  ي   اااااااااا    ا م   اااااااااار  ا  ا  اااااااااا      ااااااااااب  باااااااااا  ف    ا مجيم     اااااااااا
        م   :

 ماااااااارأل ا ا م  اااااااا  ا    ااااااااي  باااااااا   ا ي باااااااال  اااااااا ا     ا اااااااا  ا بكاااااااار: اوال
  ااااااب يط  اااااارإ اااااا  ل إ  اااااا  ا  ا اااااا  ب  ي باااااال  ثاااااام ا ااااااذ  اب   ااااااير  ر اااااا  

   .1ا  ا   ا بكر ب  ج    ا ي ر   
  اذا يااااااا   قبااااااا  إ ااااااا  إمااااااار ب    ااااااابل     ا ااااااا  ا م  ااااااا    ألكاااااااذ   ا   

ذا يااااا   قبااااا  ي   اااااذ إمااااا  ا اااااب ا  ااااا كم  رااااا    ااااا  ا    ااااا   إمااااار   ااااا  األ
ثاااام ا مريكاااا   اااا  ا اااا     ك اااا ر   اااا   ي باااال ماااا  اإ ي   ااااذف   اااا  إ   اااا ا  كاااام

 2خر .ألا  
  ا ااااا   ر  ااااا   ااااا  اريكااااا    اااااام اإ: ااااارم  ر بااااال ا ج ااااا  ب ااااا د ثانيـــــا

 اااااااام ل  ااااااا  بااااااا ق  مااااااا    ااااااا  يم ااااااا   ا  ااااااار  ل اإ خااااااار  ا   ااااااا  مااااااار  
باااااااا    اااااااا  ج  اااااااا  ا ج اااااااا   ر باااااااال     اااااااا   راااااااا    ر لخاااااااار    با  اااااااارا   األ

ذا  ااااا   إ     ر بااااال   ااااااج   ا  اااااباذ إا جر مااااال  ااااا    ااااا  ا مجااااارم  
 3ب    جر مل ا هي   .خر             ا  جر مل أل
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ب اااا   ا  ا اااا   اااا  ا ب اااا    اااا م إ  أل   اااار ا ي ر اااا  ب اااا ل  ا اااا    :ثــــاثال
 .1قير           ي بلام  مراج ل ا ذ   ا ذ  مخ  طل ر ر   ا     

 ااااااارم  ر بااااااال ا ااااااارجم   اااااااب ا  ا ااااااا  ا م  ااااااا  ا يااااااا  يي ااااااام   :ارابعـــــــ
ا        ك راااااااا    ااااااااا    اااااااااب ي اااااااا  بااااااااا    اااااااااب  اااااااااا  رماااااااا   مااااااااا  ا   ااااااااا

 باااااااال ا اااااااارجم   ااااااااب جر ماااااااال ي   ب  قاااااااا  ر اااااااام كث اااااااار ماااااااا  ا  اااااااا    ر
كباااااار ماااااا  جرم   قاااااا  ي   ااااااب  ااااااو   ا   ر باااااا  ا يباااااار ا اا هي اااااا     

  رطي     مي    م :
  ا  اجاااا  ا كاااا   ا  اااا   اياااالذ ا  ي جاااال  ااااذف ا جر ماااال  اااااا ا يباااا ر كث اااارا مماااا 

      ر بل   ذف ا جر مل    ا ري .ا  إ  ب  ا  ا
 اااااااا ام إابخاااااااااد  ر باااااااال  ا  ا اااااااا  ماااااااا  ا  راااااااا    مك   اااااااال  اااااااارارإااااااااا   

  ا كر اااااااااااااا  اذا كاااااااااااااا   ب  ر اااااااااااااا   إ  باااااااااااااا  طر  ا    ثاااااااااااااال ا ميب اااااااااااااال 
كماااااااااا   باااااااااا   ر     ا  اااااااااار  ل ي ااااااااام     ا اااااااااا  ا مرااااااااارا ك رب    ذ ااااااااا  أل

خااااار   ظااااال    ااااا  ا ااااا  ي طااااا     ااااا    ا  ر ااااال    ااااا     ااااا   ااااا   ي م 
 .2ي     ا  كم
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 الخاتمة

من جهة تعد من الجرائم العمدية  وكما تعرضنا اليه في هذا البحث، االغتصاب ن جريمةإ   
المجني   عرض وشرف نتهاكال صرارا  والتي يتجه فيها الجاني عن قصد و الخطيرة 
،ومن جهة ثانية تعد من الجرائم الشكلية والتي يتجسد فيها فعل االغتصاب  نثى(عليها)األ

صل تكون محفوظة ومصونة بعدم المساس بها ألالجسد والعورات، التي في ابالمساس  بحرمة 
 و الكشف عنها.أ

عا وخطورة عن كثر االفعال وقأفجريمة االغتصاب يعد الفعل المجرم المادي المكون لها من    
رغام ضحيته للخضوع له ا  لى غصب و إن الجاني فيها يعمد ألخرى ، ألائم العرض باقي جرا
ن تلبي له رغباته أنها أمال في ذلك كل الوسائل التي من شمستعوالغصب،  باإلكراهجنسيا 

 الجنسية و الغرائزية.

خرى كالضرب أاب يلحقها الجاني بارتكاب جرائم ن ارتكاب جريمة االغتصألى إ باإلضافة   
ونكون هنا بصدد تكييف  وح،زهاق الر ا  لى حد القتل و إلجرح العمدي، وتبلغ خطورة الفعل وا

ه الجريمة تكييف في تأخذحيث  ال وهي تعدد الجرائم،أخرى ألة أتدرج لدينا مس و ،خرأقانوني 
 .تشدد العقوبةو  خرأقانوني 

 ومن خالل دراستنا توصلنا لجملة من النتائج منها :   

، أن النصوص القانونية ليه بالدراسة لجريمة االغتصابنستنتج من خالل ما تم التعرض إ ـ1
، الذي ولألسف جريمة المتعلقة بهذه الجريمة تكاد تخلو من بيان الوقائع وعدم ذكر أركان ال

مكانية توفيرها للحماية لالزمة لمكافحة هذه م الثقة والشك في جهاز العدالة وا  يفتح مجاال لعد
 ريمة.الج
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األثر الذي تنجم عنه الجريمة  االعتبارعدم أخذه بعين  ــ وما يعاب على المشرع الجزائري،2
 .تقب والذي كان عليه أن يؤخذ كضرف تشديد للعقوبة،مثل فض البكارة وكذا الحمل المر 

إال أن المشرع  الرغم من بشاعة جريمة االغتصاب،أنه ب ،ـ كما نستنتج في هذا السياق3
ثم يخلى  لها عقوبة ملطفة تقضي بسلب حرية المغتصب مدة محددة من الزمن قرر الجزائري

األخيرة  متجاهال  بذلك النتائج الوخيمة التي تكتنفها جريمة االغتصاب ،ألن هذه ،سبيله
 أصبحت من جرائم الحرب التي صارت المحكمة الدولية الجنائية تختص بالنظر فيها.

 ولعلها تكون مساعدة عند وضع القوانين: االقتراحاتعض نقدم ب دراستنا، إختاموقبل    

بما تحتويه من أحكام ونصوص، من  هي أكمل وأتم مرجع،سالمية أن الشريعة اإل ــ باعتبار1
فكان أولى بالمشرع الجزائري  شأنها تجريم األفعال التي ينتهك فيها العرض بجريمة االغتصاب،

خاصة  قبل أن يستنبط أحكامه من التشريعات المقارنة، ،والتركيز عليها كمرجع أساسي االستناد
الذي تختلف ثقافته وديانته كمجتمع غربي غير إسالمي عن المجتمع  ،المشرع الفرنسي

الجزائري المسلم، فهذه الجريمة تقع على العرض، ومن المتعارف عليه فإن المجتمعات الغربية 
نما يكون مو  عام وليس ضوع الحماية فيها هو الردع الال تولي هذه المسألة أهمية كبيرة وا 

 .الخاص

م والضروري على المشرع فكان من الالز  ،ــ نظرا لجسامة الفعل المجرم أال وهو االغتصاب2
أن ال يكتفي بالنص على عقوبة سالبة للحرية ،إنما كان من الواجب أن تكون العقوبة الجزائري،

 المساوية لجسامة الجرم هي اإلعدام ،

المشرع الجزائري أن يأخذ بعين االعتبار عدم تشديد العقوبة على جميع الجناة، فيأخذ  ــ وعلى3 
 في حق الجاني إذا أثبت عليه ذلك. المسؤوليةبظروف التخفيف في حال توفر موانع 
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خاص بالبحوث المتخصصة في علوم البحث الجنائي والتي تهتم بدراسة جرائم  اهتمامــ إيالء 4
 والسرقة والقتل وغيرها. محددة مثل االغتصاب
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والمراجع المصادر قائمة  

 اوالـ المصادر:

،برواية ورش عن نافع  ن الكريمآـ القر   

I. النصوص القانونية: 

 ـــ االتفاقيت الدولية:1

 
المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت  21/80/2191اتفاقية جنيف المؤرخة في ـــ 

على الموقع :   12/28/2198 الحرب، دخلت حيز التنفيذ
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm 

    
من البروتوكول االضافي الثاني من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية ضحايا  89المادةــــ 

،على الموقع:2191،سنة2191/اب/اغسطس21المنازعات المسلحة غير دولية المنعقدة في   

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm 
  
من نظام  روما األساسي للمحكمة  الجنائية  الدولية المعتمد  في روما،  2من الفقرة9المادة  ــــ 

 على الموقع:29/89/2110الصادر في

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 
 

 

 ــ القوانين1

المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الصادر  21/89/1829فيالمؤرخ  29/82ـ القانون 
 .9م،العدد21/89/1829بتاريخ  الصادرة بالجريدة الرسمية الجزائرية



والمراجع المصادر قائمة  
 

107 
 

 االوامر:ــ 2

 بالجريدة الصادر األسرة بقانون المتعلق 02/50/0550 في المؤرخ50-50رقم االمر   
 .50 ،العدد02/50/0550 بتاريخ الصادرة الجزائرية، الرسمية

المراجع:ثانياـ   

I. الكتب 
و الطباعة  لنشرلهومة  دار ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص احسن بوسقيعة، .5

 .0552والتوزيع، بدون بلد النشر، 
  المكتب الجامعي الحديث الموسوعة الجنائية الحديثة، بو الروس،أحمد أ .0

 .5992 ،ولىمصر،الطبعة األ،
الدار المصرية ،ناث في المجتمعات القديمة والمعاصرةل ا اغتصابأحمد علي مجذوب، .2

 .م 5999ـــه 5151،للنشر،مصر
 .5999مصر،ةيدار المطبوعات الجامع ،جرائم هتك العرض أحمد محمود خليل، .1
ديوان  ،جنائي خاص ـــ شرح قانون العقوبات الجزائري اسحاق ابراهيم منصور، .0

 .5911، الجزائر،الطبعة الثانية المطبوعات الجامعية،
مصر،بدون ، القانونية  لإلصداراتمركز القومي ، الجرائم العرضطلب، مايهاب عبد ال .6

 سنة النشر.
مصر، التربوية، الديوان الوطني لالشغال مفهوم الجرائم االنسانية،بقيرات عبد القادر، .2

 .0551 ،الطبعة االولى
 .5915العربية،مصر،دار النهضة  ،جرائم االعتداء على االشخاصحسنين ابراهيم عيد، .1



والمراجع المصادر قائمة  
 

108 
 

 طبعة   مصر، ، المعارف  منشاة  ،جرائم العقوبات القسم الخاصرمسيس بهنام، .9
 .5999، االولى

مصر الطبعة ،مكتبة عالم الكتب الجرائم المخلة باالداب فقها وقضاءا،،سيد حسن  .55
 . 5992، الثانية

هومة للنشر والطباعة  ،دارالجرائم الواقعة على نظام االسرةعبد العزيز سعد، .55
 .0552والتوزيع،الجزائر،

 ، لجاميعيةا المطبوعات دار ،العقوبات قانون في العرض جرائم ، فودة عبدالحكم .50
 .0550مصر،

دار  ،حكام جريمة الزنا في القانون الوضعي والشريعة االسالميةأ عزت الدسوقي، .52
 .    0550، النهضة العربية، الطبعة الثانية

الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي و الشريعة حجيلة،علي رشيد ابو  .51
 .م0555 -ه5120االردن، ،،دار الثقافة للنشروالتوزيعاالسالمية

الرسالة، لبنان، الطبعة  ،مؤسسة  القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب،  .50
 .    5911،  السادسة

 بحوث ،مركز االغتصاب جرائم في البحث المطلب، عبد الحميد عبد ممدوح .56
 .0556الشارقة،الشارقة، شرطة

 .5995،دار النهضة العربية، مصر، جريمة اغتصاب االناثمحمد الشحات الجندي،  .52
، ديوان المطبوعات قسم خاص–شرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبحي نجم،  .51

 .  5995، الجزائر،الطبعة الثانية ،الجامعية
للنشر و ، دار وائل دراسة مقارنةـــ  الواقعة على االشخاص، الجرائم محمد عودة الجبور .59

 .     0550، االردن، الطبعة الثانيةالطباعة،
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قانون  ــ في القانون الجزائري جرائم االعتداء على العرضمحمد متولي رشاد، .05
 . 5919، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،الطبعة الثانيةالمقارن،

،ديوان المطبوعات في صيانة العرض الحقمحمود نجيب حسني، .05
 . 5992،الجامعية،مصر

الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة باالداب العامة و جرائم معوض عبد التواب، .00
 مصر،بدون سنة النشر.،، دار الفكر العربي لنشر و الطباعة والتوزيعالعرض

 م.5991 ــه ـ5159،،دارالفكر،لبنان،الطبعة االولى المدونةالكبرىملك بن انس، .02
ر الهدى لنشر و الطباعة ، داالوسيط في جرائم االشخاصنبيل صقر، .01

 الجزائر،بدون سنة النشر.والتوزيع،
،المؤسسة جريمة االغتصاب في الشريعة االسالمية و القانون الوضعينهى القاطرجي، .00

 .م 0552ـ ــه  5102، االردن،الطبعة االولى،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

. II :المقاالت  

، القانونية  الدارساتمجلة ، الجاني والمجني عليه في جريمة المواقعةعوض محمد عوض ،
 دون سنة النشر، دون بلد النشر.

.III الجامعية الرسائل 

 -االسالمي الفقه في العرض اغتصاب جريمة حكامأ اللحيدان ، محمد بن صالح بن ابرهيمــ 

ماجيستير في التشريع الجنائي االسالمي ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، دراسةمقارنة
سنة     ،  منشورة  غير ، السعودية ، قسم العدالة الجنائية،   الدرسات  العليا  لكلية 

  .(م 1889هـ 2919)
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 ثالثا:المواقع اللكترونية
،الصادرة في  19/82/1829قانون عقوبات فرنسي، المؤرخ في 12ــ111المادة ـــــ 

 http:/ /codes-droit.org /cod pénalعلى الموقع:  19/89/1829
 

 ،المتعلق بقانون العقوبات األردني،على الموقع:5965لسنة56ـــــ قانون رقم 
www.f-law threads/7800             

،المتعلق بقانون العقوبات األردني وفقا ألخر التعديالت،على 0550الصادرسنة 22قانون رقم ــ 
 www.cdfj.org/look/PDFs/melad_laws/Law8.pd الموقع:

 

 



 الملخص

 ما يملكإن جريمة االغتصاب من أخطر وأشد األفعال اإلجرامية التي ينتهك بها أغلى     
 اإلنسان)المرأة( أال وهو الشرف والعرض.

 ، في فعل اإليالج أو المواقعةاالغتصابحيث يتمثل الفعل المادي المجرم المكون  لجريمة    
الغير مشروعة والتي تكون بإخضاع الجاني مرتكب الجريمة ،ضحيته بالقوة واإلكراه أي بإعدام 

شباع  الرضا، وبوسائل أخرى كالخداع والمباغتة التي يكون من شأنها تحقيق غرض المجرم وا 
غرائزه عن طريق الوطء المحرم وبالغصب، ولتحقق هذه الجريمة  من جهة أخرى يجب توفر 

تنتفي  فبقبول هذه األخيرة العالقة الجنسية الغير مشروعة، المجني عليها، شرط عدم رضا
 جريمة االغتصاب ونكون هنا بصدد تكييف أخر للجريمة.

ونظرا لخطورة هذه الجريمة وامتداد أثارها السلبية على الضحية ولكل من لهم صلة بها    
المجرم ضد هذه الجريمة، وتطبيقا  فعل،وسعيا لتحقيق الحماية القوية التي تتناسب مع جسامة ال

لمساعي السياسة التجريمية والعقابية المتمثلة في الردع العام والخاص، أقر المشرع الجزائري 
ن كانت غير عقوبة رادعة ضد مرتكبي جريمة االغتصاب تمثلت في عقوبة سالبة للحرية  وا 

   مغلظة ال تحقق الردع الذي يكفل القضاء على الجريمة. 
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