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خرا بعظيم احلمد وأفر الشكر وأجل الثناء لرب العزة آإنين أتقدم أوال و
ه واجلالل، وفقين للقيام ذا العمل الذي ابتغيت به مرضاته وأن يكون خالصا لوجه

  .    الكرمي
ال يفوتين يف ختام هذه املذكرة أن أعترف بالفضل، والشكر، والعرفان 

بارش سليمان، رمحه اهللا تعاىل وأسكنه فسيح جنانه، : اجلميل، لألستاذ الدكتور
وأسأل اهللا الكرمي، رب العرش العظيم، أن يوفق أبنائه وكامل أفراد عائلته خلريي 

  .م ثويب الصحة والعافيةواآلخرة، وأن يبسط عليه الدنيا
كما أتوجه بالشكر اجلزيل للدكتورة رحاب شادية، اليت أشرفت على هذه 
املذكرة من البدء إىل اخلتام، فجزاها اهللا خري اجلزاء، وجعل هذا العمل يف موازين 

  .حسناا
كل الشكر والتقدير إىل أساتذيت األفاضل، الذين أفدت منهم العلم، والعمل، 

اضع، وان كان الشكر ال يويف حق كل هؤالء، إال أنين أسأل اهللا هلم واخللق املتو
  .التوفيق والسداد وحسن اجلزاء

قسم   متمثلة يف كلية احلقوق،- والية باتنة -كما أشكر جامعة احلاج خلضر 
  .الدراسات العليا، ملا تقدمه من تسهيالت لطالا ألداء رسائلهم وحتقيق غايام 

  .نة املناقشة لقبوهلم مناقشة هذه املذكرةكل الشكر ألعضاء جل
فلهم مجيعا الفضل بعد اهللا عز وجل، على ما غمروين به من علم نافع، وتوجيه 

  .سديد، لبلوغ أعلى املراتب يف حتصيل العلم، والعمل، ونيل املآرب
  

  زهراء بن سعادة



  :مقـدمــة
  : المبحـث التمهيـدي

  .ت     األصـول العـامـة لحـرمـة الميـ

  .مفهـوم المـوت: المطلـب األول  
  . المـوت فـي الشريعـة اإلسالمية:الفرع األول     
  . المـوت عنـد األطبـاء:الفرع الثاني     

  .تحديـد لحظـة المـوت :المطلـب الثـانـي  
  .لحظـة المـوت فـي التشريـع الجزائـري :الفرع األول     
  .حظـة المـوت أهميـة تحـديـد ل:الفرع الثاني     

  

  . الجـرائـم الـواقعـة علـى حرمـة الميـت:الفصــل األول
  . االعتـداء علـى حرمـة الجثـة:المبحـث األول  

  

  . الجـرائـم العـامـة:المطلـب األول   
  . جريمة دفن الجثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص:الفرع األول     
  .و القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش جريمة تدنيس الجثة أ:الفرع الثاني     
  . جريمة إخفاء الجثة:الفرع الثالث     

  

  . الجـرائـم الخـاصـة:المطلـب الثـانـي   
  . جريمة انتزاع أعضاء جثـة الميـت:الفرع األول     
  . جريمة انتزاع أنسجة أو خاليا أو جمع مواد من الميت:الفرع الثاني     

  
  . الجـرائـم وفقـا للتشريـع اإلسالمـي:الـثالمطلـب الثـ   

  . جريمة وطء الميتـة:الفرع األول     
  . جريمة قـذف وسـب الميـت:الفرع الثاني     

  

  . االعتـداء علـى حرمـة المقـابـر:المبحـث الثـانـي  
  

  . تعريـف المقـابـر:المطلـب األول   
  . التعريف اللغوي:الفرع األول     
  .التعريف االصطالحي: الثانيالفرع     

  

  . الجـرائـم فـي التشريـع الجزائـري:المطلـب الثـانـي   
  . جريمة انتهاك حرمة المقابر:الفرع األول     
   جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور العامـة:الفرع الثاني     

  . جريمة االعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم:     الفرع الثالث
  . الجـرائـم وفقـا للتشريـع اإلسالمـي:المطلـب الثـالـث   

  . جريمة بنـاء المساجـد علـى القبـور والتمسـح بهـا:الفرع األول     



  . جريمـة الذبـح عنـد القبـور واتخاذهـا أعيـادا:الفرع الثاني     
  . جريمـة نبـش القبـور:الفرع الثالث     

  
  .لمترتبـة علـى انتهـاك حرمـة الميـت العقـوبـات ا:الفصـل الثـانـي

  

  . عقـوبـات االعتـداء علـى حرمـة الجثـة:المبحـث األول  
  

  . عقـوبـات الجـرائـم العـامـة:المطلـب األول   
  . عقوبة دفن الجثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص:الفرع األول     
  .عمل فيه عليها وحشية أو فحش عقوبة تدنيس الجثة أو القيام بأي :الفرع الثاني     
  . عقوبة إخفاء الجثة:الفرع الثالث     

  

  . عقـوبـات الجـرائـم الخـاصـة:المطلـب الثـانـي   
  . عقوبة انتزاع أعضاء الجثة:الفرع األول     
  . عقوبة انتزاع أنسجة أو خاليا أو جمع مواد الميت:الفرع الثاني     

  
  .ات وفقـا للتشريـع اإلسالمـي العقـوبـ:المطلـب الثـالـث  

  . العقـوبـات الحديـة:الفرع األول     
  . العقـوبـات التعزيريـة:الفرع الثاني     

  
  . عقـوبـات االعتـداء علـى حرمـة المقـابـر:المبحـث الثـانـي

  
  . عقوبـة انتهـاك حرمـة المقابـر:المطلـب األول   

  .لحريـة العقوبـة السالبـة ل:الفرع األول     
  . العقوبـة الماليـة:الفرع الثاني     

  

  . عقوبـة هـدم أو تخريـب أو تدنيـس القبـور:المطلـب الثـانـي   
  . عقوبـة انتهـاك حرمة المقابـر العامـة:الفرع األول    
  . عقوبـة المسـاس بمقابـر الشهـداء ورفاتهـم:الفرع الثاني    

  
  .قـا للتشريـع اإلسالمـي العقـوبـات وف:المطلـب الثـالـث

  . العقـوبـات الحديـة:الفرع األول     
  . العقـوبـات التعزيريـة:الفرع الثاني     

   :خاتمـــــة
   :المراجــــع
  :الفهــــرس

  



  
  مقـدمــــة  

 
   :  موضـوع الدراسـة-أوال

  

   شهـد العـالـم ، وخـاصـة فـي القـرن األخيـر حــوادث مفـزعــة    
شكـل الفـت لالنتبـاه أال وهـي االعتداء على حرمـة األمــوات،           تكـررت ب 

  ...وانتهـاك مقـابـرهـم بـالتفجيـر واحلـرق، بـالنبـش والتـدنيـس
 

   واألمـر ال يتـوقـف عنـد هـذا احلـد بـل تضخـم ليـصـل إىل حــد             
سرقـة اجلثـث وبيعــها أو استعمـالــها فــي التجــارب والبحــوث             

االجتـار فيهـا، أو انتـزاع األعضـاء مـن جثـث األمــوات         العلميـــة أو   
  . لزرعهـا فـي األحيـاء، أو استعماهلـا فـي السحـر والشعـوذة

 
  

   فحـرمة امليت املسلم كحـرمتـه حيـا، فاملسـاس ـا يعتبــر مـن أكـرب             
احلـرمـات وأوجبهـا صـونـا، فهـي غيـر مقيـدة حبيـاتــه بــل هـي            

يـاة وبعـد املمـات، وهـذا عكـس مـا يظنـه كثيـر مـن         بـاقيـة فـي احل  
أبنـاء األمـة اإلسالميـة خـاصـة، والبشـريـة عـامــة بأــا تنتهــي           
بوفـاتـه، حيـث أـم جيهلـون احلقـوق والسنـن التـي سنـها اللـه عـز            
وجـل، والتـي أخـذت ـا معظـم تشريعـات الـدول العـربيــة فيمــا           

األمـوات، واألنظمـة التـي قننـت حقـوق امليــت ســواء         خيـص حرمـة   
كـان ذلـك منصـب علـى جثتـه أم علـى قبـره، ومــا يتعلــق بــه،              

  .ورتبـت علـى انتهاكهـا عقوبـات جـزائيـة
  

   كـذلك مـن املعضـالت التـي أزمـت الوضـع جهـل النـاس حبقــوق          
ء كـان حيـا أم ميتـا، فمـا    اإلنسـان باعتبـاره خملـوق مكـرم وحمتـرم سـوا     

يتـأذى منـه احلـي يتـأذى منـه امليـت كـذلك ، فكسـر عظـام امليــت            



فـي احلرمـة واإلثـم ككسـر عظـام احلـي موجـب للعقـاب، بـل انــه           
  .جمرد اجللـوس علـى قبـر ميـت يعـد انتهاكـا حلرمتـه

  
تشريـع احلالــي      فكـل هـذه اجلرائـم لـم تعـد حاالت فرديـة ميكـن لل        

التعامـل معهـا واحلـد منهـا، بـل أصبحـت ظاهـرة انتشـرت بقـوة فـي          
  .معظـم دول العالـم

  
         

   لـذلك ومل ارتأينـا ضمـن مذكرتنـا هاتـه توضـيح خطــورة االعتــداء            
علـى حرمـة امليـت، وبيـان أثـر احلمايـة اجلنائيـة التــي خــص ــا             

  .تلـك احلرمـة، محايـة عقابيـة وليسـت أدبيـة فقـطالتشريـع اجلزائـري 
  

   حيـث أننـا فـي حبثنـا هـذا حاولنـا تغطيـة موضـوع حرمـة امليــت،           
وذلك مبعرفـة حقيقـة املـوت فـي الشريعـة اإلسالميـة، ولـدى األطبــاء،          
وكـذلك فـي التشريـع اجلزائـري، إضافـة إلـى تبيـان حقــوق امليــت           

الرعايـة التـي أوالهـا لــه القانــون اجلزائــري والتـشريـع           وحرمتـه و 
اإلسالمـي، سـواء كـان ذلك وقـت احتضـاره أو بعـد مماتــه، أو حتــى            

أن كرامـة وحرمـة اإلنـسـان  " بعـد دفنـه، وذلك ـدف تكريـس مفهـوم       
  ".  ال تـزول بوفاتـه واستحالتـه جثـة

  
 االعتـداء علـى حرمــة امليــت،          كمـا حاولنـا دراسة مـدى خطـورة    

وسبـل معاجلتهـا، وإبـراز اجلرائـم املتعلقـة حبرمـة امليـت، سـواء الواقعــة          
علـى اجلثـة أو علـى املقابـر وعقوباـا فـي التشريـع اجلزائــري وفــي            
الشريعـة اإلسالميـة، وفـي بعـض تشريعـات الدول األخـرى، والتـي أخذت         

ل فقـط، وتبيـان اجلـزاءات املترتبـة علـى هـذا االعتـداء        علـى سبيـل املثـا  



ـدف حفـظ النظـام العـام، وذلك بتأديـب اجلانـي وإنـصـاف انــي           
  .عليـه حتـى لـو كـان ميتـا

  

   كمـا يعتبـر جسـم اإلنسـان سـواء كـان حيـا أو ميتـا احملـل املــادي       
ألطبـاء، وخاصـة الذيـن يقومـون    فـي جرائـم االعتـداء التـي يقـوم ـا ا      

بعمليـات التشريـح أو نقـل وزرع األعضـاء من جثث األمـوات إلـى األحيـاء   
دون اختـاذ اإلجـراءات الطبيـة والقانونيـة الالزمـة لذلك، وهــذا مــا أدى            
بنـا إلـى التطـرق ملـدى مشروعيـة هـذه الوسائــل الطبيــة احلديثــة،            

ـ   ب توافرهـا حتـى ال تترتـب مسؤوليتهـم اجلنائيــة،   وكذلك الشـروط الواج
وكذلك حتديـد نطـاق احلمايـة اجلنائيـة وحملهـا مـع وجـوب توضيـح مدى          
اتسـاع أو ضيـق ذلك النطـاق، ومـا ينطــوي عليــه مــن تعقيــدات              

  .ومشاكـل
  

   وفـي هـذا الصـدد جنـد أن العديـد مـن علمـاء الديـن قامـوا بإصـدار           
وعـة مـن الفتـاوى خبصـوص صـور انتهـاك حرمـة امليـت، وكــذلك         جمم

تسـارع الـدول لتقنيـن تشريعات والقيــام مبؤمتــرات دوليــة لـضبـط            
عمليـات نقـل وزرع األعضـاء مـن األمـوات إلـى األحيـاء، وذلك نتيجـة          

  .  لكثـرة اجلرائـم الواقعـة علـى حرمـة األمـوات
  

   : راسـة صعوبـات الد-ثانيـا
  

   لقـد واجهتنـا أثنـاء إعـدادنا هلـذه الدراسـة العديـد مـن الـصعوبـات          
   : نذكـر منهـا

ن كثـرت  إ نـدرة املراجـع التـي تناولـت موضـوع الدراسـة بالتحليـل، و        -
  .املراجـع اخلاصـة بدراسـة اجلسـم البشـري وكيفيـة التعامـل معـه

  . األجنبيـة خاصـة نقـص املراجـع عامـة وباللغـة-



  . حداثـة املوضـوع وترابـط عناصـره، وصعوبـة تقسيمـه-
  . صعوبـة ضبـط اخلطـة وتقسيمهـا تقسيمـا متوازنـا-
  . عـدم توافـر العناصـر الكافيـة بالنسبـة لبعـض عناصـر البحـث-

  

  :  أهـداف الدراسـة-ثالثـا
  

نائيـة حلرمـة امليــت       ـدف مـن خـالل دراستنـا ملوضـوع احلمايـة اجل      
فـي التشريـع اجلزائـري إلـى تبيـان األحكـام العامــة هلــذه احلرمــة،            
ومـدى خطـورة االنتهاكـات واالعتـداءات الواقعـة علـى جثـث املوتــى          
ومقابرهـم فـي القانون اجلزائـري، وانعكاساــا الـسيئـة علــى األمــة             

ـد واألســس التــي حتكــم       اإلسالميـة، وكـذلك حماولـة ضبـط القواع    
املمارسـات الطبيـة احلاصلـة علـى جثث األمـوات، وإظهـار محاية املـشـرع          

 .اجلزائري حلرمـة امليـت، واملتمثلـة فـي احلمايـة اجلنائيـة لتلـك احلرمـة
  

  :ةـات السابقـالدراس -رابعـا
  

كـل    هنـاك العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت دراسـة اجلثـة بش
عـام، وأغلبهـا تناولتهـا من حيـث حرمتهـا ومـدى مشروعيـة تشرحيهـا 
واالستفـادة مـن أجزائهـا أو أعضائهـا سـواء كـان ذلـك عـن طريـق 
التبـرع أو عـن طريـق البيـع، وخاصـة فـي ظـل التطـورات الطبيـة 

مـن احلديثـة فـي هـذا اـال والتـي جعلـت مـن اجلثـة مصـدر وفيـر 
قطـع األعضـاء البشريـة تتوقـف عليهـا فـي غالـب األحيـان حيـاة 

  .األشخـاص الذيـن هـم فـي فـراش املـوت
  

ا ـع وفحصنـمراجاملتواضـع لل    وعلـى حـد علمنـا وفـي حـدود اطالعنـا
الكتب، فـان الدراسـات التـي تناولـت احلمايـة اجلنائيـة حلرمـة ارس ـلفه

 جـدا إذ لـم نعثـر علـى أي مـن هـذه الدراسـات امليـت حمـدودة



املتخصصـة فـي دراسـة احلمايـة اجلنائيـة حلرمـة امليـت بشكـل مستقـل 
  .علـى األقـل فـي املكتبـات اجلامعيـة اجلزائريـة

  

  ومـن بيـن أبـرز املراجـع والدراسـات التـي أشـارت إلـى احلمايـة 
ض ـن بعـتضمتي ـالتو هـاد بعضـا عنـوقفناجلنائيـة حلرمـة امليـت 

 :نذكـر منهـا ،هـا هاتـات دراستنـجزئي
  

حممـد بـن سليمـان بـن عبـد اللـه "الدراسـة التـي قـام ـا  -
والـذي تنـاول فيهـا بطريقـة غيـر مباشـرة احلمايـة " العمـرو

أحكـام "اجلنائيـة حلرمـة امليـت فـي رسالتـه للماجستيـر بعنـوان 
ـم االعتـداء علـى األمـوات وعقوبتهـا بيـن الشريعـة جرائ

تنـاول فيهـا الرؤيـة  حيـث، "اإلسالميـة والقانـون الوضعـي
اإلسالميـة والقانونيـة جلرائـم االعتـداء علـى األمـوات، وكـذلك 
اجلرائـم احلديـة الواقعـة علـى األمـوات ومنهـا سرقـة امليـت 

ـي الشريعـة اإلسالميـة والقانـون وقذفـه ووطئـه وعقوبتهـا ف
الوضعـي، وكـذلك تطـرق إلـى مسألـة اإلنعـاش الطبـي الصناعـي 
واملوقـف الشرعـي والقانونـي منـه ومـدى اعتبـار الشخـص معـه 

 .حيـا بالنسبـة لعمليـة التشريـح ونقـل األعضـاء
 

 : بعنـوان "زةـي العـد فتحـالح أمحـد صـمهن"ور ـدكتالة ـدراس -
ة ـات الطبيـل االجتاهـي ظـري فـم البشـة للجسـاجلنائي ةـاحلماي"

ري ـم البشـود باجلسـد املقصـحتدي، والـذي تنـاول فيهـا "ةـاحلديث
ة ـا للحمايـة ومناطـة احلديثـات الطبيـرسماال للمـه حمـبوصف
ة ـاق احلمايـى نطـة علـة احلديثـات الطبيـر املمارسـأث، وةـاجلنائي
كـذلك  و،)اءـل األعضـات نقـعملي( ةـاء اآلدميـة لألعضـياجلنائ



ة ـاق احلمايـى نطـة علـة احلديثـات الطبيـات املمارسـانعكاس
 .ةـات البشريـات واملنتجـة للمشتقـاجلنائي

  

اء ـأعض "بعنـوان "مـد الدائـد عبـأمح"ث ـوراه للباحـدكتالة ـدراس -
 والتـي تطرقـت إلـى" يـل القانونـن التعامـان ضمـم اإلنسـجس

اع ـاقتطو ،انـم اإلنسـى جسـة علـداءات الواقعـة االعتـشرعي
 .اءـاألعض

  
 

احلمايـة اجلنائيـة حلرمـة امليـت فـي التشريـع "أمـا دراستنـا فستتنـاول 
 مبـا فيهـا األصـول العامـة حلرمـة امليـت واجلرائـم الواقعـة "اجلزائـري

نـت علـى جثتـه أو علـى قبـره، ومقـدار علـى تلـك احلرمـة سـواء كا
  .العقوبـات املقـررة لتلـك اجلرائـم

  

   :  أسبـاب اختيـار املوضـوع-خامسـا
  

احلمايـة اجلنائيــة حلرمــة امليــت فــي         "   عـاد اختيارنـا ملوضـوع    
   :  لعـل أمههـا مايلـي"التشريـع اجلزائـري

  

   :  األسبـاب املوضوعيـة- 
   

غيـر مقيـدة حبيــاة الـشخـص   وضـوع حرمـة امليـت، كوـا  أمهيـة م *
  .بـل هي بـاقيـة حىت بعـد املمـات

  

كثـرة االعتـداءات الواقعـة علـى حرمـة امليـت، ســواء علــى           دراسة   *
  .جثتـه أو علـى قبـره، واحلـط مـن قدسيتـه، وانتهـاك حقوقـه

  

 خاصـة فــي ظــل       معرفـة مـدى مشروعيـة املسـاس جبسـم اإلنسـان      *
  .االكتشافـات والتطـورات الطبيـة احلديثـة فـي هـذا اـال

  



 حماولـة تقييـم آليـات احلمايـة املقـررة مـن قبـل املـشـرع اجلزائــري            *
 فـي مكافحـة االعتـداءات الواقعـة عليهــا       احلرمـة امليـت ومـدى جناعتـه   

  .ـص فـي حالـة وجودهـاوتقديـم احللـول الكفيلـة وتغطيـة مواطـن النق
  

   :  األسبـاب الذاتيـة- 
  

 بعـد اطالعنـا املتواضـع علـى خمتلـف املؤلفـات التـي تعالـج احلمايــة           *
اجلنائيـة للجسـم البشـري مـن خمتلـف جوانبـه، لـم جند دراسـات ختـص            
باألسـاس حرمـة جثـة امليـت، ماعـدا تلـك اإلشـارات املوجــودة فــي           

جـع التـي كتبـت حـول هــذا املوضــوع، ممــا شجعنــا            بعـض املرا 
  .وحفزنـا علـى البحـث فـي هـذا املوضـوع

  

الرغبـة الشخصيـة لدراسـة هـذا املوضـوع، واخلـوض فــي تفاصيلــه           *
الدقيقـة، وحماولـة إيضاحـه، وإبـراز حقيقتـه، والتعمـق أكثـر فـي معرفـة         

  .شـرع اجلزائـري حلرمـة األمـواتاحلمايـة اجلنائيـة التـي رتبهـا امل
  

 توسيـع معرفتنـا خبصـوص املفاهيـم اخلاصـة حبرمـة امليـت التـي حيتــاج    *
فهمهـا بالصـورة الصحيحـة إلـى التعمـق فـي دراستهـا وذلــك طبعــا           

  .بالقـدر الـذي خيـدم املوضـوع
 

  : املنهـج املتبـع فـي البحـث -سادسـا
  

احلمايـة اجلنائيـة حلرمـة امليـت فـي التشريـع       يعتبـر موضـوع 
موضوعـا هامـا، وذو جوانـب متعـددة، وقـد استلـزم علينـا اجلزائـري 

  .لدراستـه إتبـاع املنهـج الوصفـي، واملنهـج القانونـي التحليلـي
  

   فاعتمدنـا املنهـج الوصفـي فـي وصـف جممـوع أشكـال االنتهاكـات 
  .ـة امليـت، سـواء كانـت متـس جبثتـه أو بقبـرهالواقعـة علـى حرم

  



   واعتمدنـا املنهـج القانونـي التحليلـي فـي حتليـل موقـف التشريـع 
، وكـذا حتليـل مجلـة النصـوص تاجلزائـري مـن تلـك االنتهاكـا

القانونيـة ذات العالقـة باملوضـوع، وتبيـان آليـات احلمايـة املقـررة لـذلك، 
  .  علـى أوجـه قصـور وفعاليـة هـذه النصـوص واآلليـاتللوقـوف 

  

  : إشكاليـة البحـث -سادسـا
  

مـا مـدى  :     اإلشكاليـة األساسيـة التـي يثيـرها موضـوع دراستنـا هـي
  أقرهـا املشـرع اجلزائـري حلرمـة امليـت ؟ فعاليـة احلمايـة اجلنائيـة التـي

  

 األساسيـة عـدة تسـاؤالت فرعيـة    وتنـدرج ضمـن هـذه اإلشكاليـة
   :تتمثـل فيمـايلـي

  

كيـف حتـدد حلظـة املـوت فـي الفقه اإلسالمي، ولـدى األطبـاء،  -
 وفـي القانـون اجلزائـري؟

  

ماهـي احلـدود القانونيـة لالستيـالء علـى األعضـاء البشريـة مـن  -
 جثـث األمـوات؟ ومـا حكـم االنتفـاع ـا؟

 

م املرتكبـة فـي حـق األمـوات وحرماـم، سـواء ماهـي اجلرائـ -
كانـت متعلقـة باجلثـة أو باملقابـر؟ وماهـي العقوبـات املقـررة 

 لذلـك؟
  
 

  : خطـة املوضـوع-سابعـا
 

   لإلجابـة علـى التسـاؤالت التـي تـم ذكـرها سابقـا والتـي متثـل 
نـاول أهـم إشكاليـة املوضـوع حاولنـا تقسيـم دراستنـا بشكـل يت

العناصـر املطلوبـة مـع اإلشـارة إلـى بعـض النقـاط ذات الصلـة فـي 



حـدود مـا تسمـح بـه طبيعـة موضـوع حبثنـا هـذا، لـذا ارتأينـا 
تقسيـم حبثنـا هـذا إلـى فصليـن رئيسييـن يسبقهمـا مبحـث متهيـدي 

  . خصصنـاه لدراسـة األصـول العامـة حلرمـة امليـت
  

 فـي الفصـل األول مـن الدراسـة فقـد تناولنـا فيـه اجلرائـم    أمـا
الواقعـة علـى حرمـة امليـت وذلـك مـن خـالل التطـرق إلـى أوجـه 

االعتـداءات الواقعـة عليهـا سـواء كـان ذلـك واقعـا علـى جثـة امليـت 
  . فـي حـد ذاـا أو واقعـا علـى قبـره

  

 خصصنـاه للعقوبـات املترتبـة علـى انتهـاك    أمـا الفصـل الثانـي فلقـد
حرمـة امليـت وذلـك مـن خـالل التطـرق إلـى العقوبـات التـي 

خصصهـا املشـرع اجلزائـري لكـل مـن تسـول لـه نفسـه االعتـداء 
  .علـى جثـة امليـت أو علـى قبـره

  

احلمايـة "وعليـه سـوف نـدرس إن شـاء اهللا تعالـى موضـوع 
   :  وفـق اخلطـة التاليـة"التشريـع اجلزائـرية حلرمـة امليـت فـي اجلنائيـ

  
           

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  
  
  
  
  
  
  

   
   

  
  
  
  
  
  

 األصــول العـامـة حلـرمـة امليـت
 
 



  املبحـث التمهيـدي                            
  األصـول العـامـة حلـرمـة امليـت                  

   

يقصد باحلماية اجلنائية بوجه عام جمموعة األحكام أو باألحرى القواعـد القانونيـة               ( 
اجلنائية املوضوعية أو اإلجرائية اليت يتوسل ا املشرع لوقاية شخص أو مال أو بوجه عام               

على من خيالف ذلـك   مصلحة معينة ضد املساس الفعلي أو احملتمل ولفرض جزاء جنائي           
أو جزاء إجرائي على العمل اإلجرائي الذي انطوى على هذا املـساس أو اتـصل ـذا        

  ).)1(املساس بشكل أو بآخر
   ويقصد ا كذلك بأن يدفع قانون العقوبات عن احلقوق أو املـصاحل احملميـة كـل                

  . )2(ن عقوباتاألفعال غري املشروعة اليت تؤدي إىل النيل منها عن طريق مايقرره هلا م

  

   وملا كانت احلماية اجلنائية حلرمة امليت تنصب مباشرة على امليت، ارتأينا أن نتعـرض              
 معرفـة مفهـوم     : أوال لدراسة األصول العامة لتلك احلرمة، واليت تتمحور أساسا حول         

املوت، سواء كان ذلك يف الشريعة اإلسـالمية، أو عنـد األطبـاء باعتبـارهم أهـل                 
  . ذلكاالختصاص يف 

   مث إىل حتديد حلظة املوت، وخاصة يف التشريع اجلزائري، وذلك ملا تكتـسيـه تلـك               
اللحظة من أمهية كربى من الناحية القانونية، والطبية، خاصة يف ضوء ما أسفر عنه التقدم               

  .العلمي يف شأا
  

  مفهـوم املــــوت: املطلـب األول
الصعوبة، وذلك يرجع إىل عوامل كـثرية،  أمر يف غاية   " املـوت"   معرفة مدلول كلمة    

 من ناحية، موضوع ينطوي على كثري من املفارقات واملتناقضات، ومن ناحيـة              تفاملو
  . ثانية، موضوع كريه مزعج ال يشجع على التفكري أو احلديث

  

                                                
  .8، ص 2003 د ط،،  اإلسكندریة،الفكر الجامعير دا الحمایة الجنائیة اللتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلھ، : محمود صالح العادلي - 1
ة،   "دراسة مقارنة" الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة، : أحمد ھالل عبد اهللا   - 2 ضة العربی ، دار النھ

  .19، ص 1989 ،1 طالقاھرة، جمھوریة مصر العربیة، 



    أما أنه ينطوي على كثري من املفارقات فهذا واضح من جمـرد النظـرة العـابرة إىل                 
  .طبيعته
كـل نفـس ذائقـة      "بيعة املوت هي الكلية املطلقة، فجميع البشر فانون ال حمالة              فط
، وهلذا قيل أن املوت يتبع مع اجلميع سياسـة دميقراطيـة            )سورة العنكبوت ( "(57)املوت

تقوم على املساواة املطلقة، إن صح التعبري، فال يعرف التمييز بني عباقرة وسوقة، أو بـني   
اخل، لكنه رغم هـذا الطـابع       ...ن وشيوخ أو أخيار وأشرار    علماء وجهال، أو بني شبا    

الكلي املطلق حيمل طابع الشخصية اجلزئية املطلق، ألن املوت فردي وشخصي وخاص،            
فكل منا البد أن ميوت وحده، والبد أن ميوت هو نفسه، وال ميكن ألحد أن ميوت نيابة                 

  .عن اآلخر أو بدال منه
، فأنـا   "عدم الـيقني    " و" اليقني  " أيضا أنه جيمع بني        ومن الطبيعة املتناقضة للموت     

  .)3(أعرف بالضرورة أنين سأموت، لكين ال أعرف مطلقا مىت سيكون ذلك
  

 :   يقال أن املوت مرتبط باحلرية يف الوقت الذي ال توجد فيه احلرية إال بعيدا عن املوت               
 بسب خطيئـة آدم الـيت       فمن أين جاء هذا االرتباط بينهما؟ يقال أن املوت دخل العامل          

أدت إىل طرده من عامل اخللد، فأصبح ألول مرة قابال للفناء واملوت، وملا كانت اخلطيئة               
األوىل تعبريا عن ممارسة اإلنسان حلريته ألول مرة، فقد كان هناك ارتباط وثيـق بـني                

  .)4(املوت واحلرية
ي يف هـذا أن نتطـرق       ، وطبيع "لفظ املوت "   تتطلب معرفة مفهوم املوت بيانا لداللة       

  : ملعرفة معىن املوت يف الشريعة اإلسالمية، وعند األطباء، وذلك كما يلي

   

  املـوت فـي الفقه االسالمي :الفـرع األول

 "(35)كل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بالشر واخلري فتنة والينا ترجعـون           " :    قال تعاىل 
  ).سورة األنبياء(
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املوت بالتجربة واملالحظة إال أن تعريفه مثـل تعريـف          رغم أن معظم الناس يعرفون         
  .احلياة يكتنفه الكثري من الغموض

  

   : التعريف اللغوي-أ
  

  .معاجم اللغة العربية املوت بأنه نقيض احلياةأغلب     تعرف 
  

، وتعرف "نقيض امليت: احلياة نقيض املوت، واحلي من كلِّ شيء: "فتعرف احلياة بأا
 امليم، والواو، والتاء، أصل :  ومنه املوت،)5("املوت واملَوتان ضد احلياة": املوت بأنه

  .)6(صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء، ومنه املوت خالف احلياة
  

 أي  :ماتـت الريــح   : فتراهم يقولون   ،     واملوت يف لغة العرب يطلق على السكون      
يبق من اجلمر شيء، ومات احلـر       إذا برد رمادها، فلم     : ، وماتت النار موتاً   )7(سكنت

  .)8(سكن غلياا، واملوت ما ال روح فيه: والربد إذا باخ، وماتت اخلمر
  

  :  التعريف االصطالحي-ب
  

     يعترب لفظ املوت أكثر دقة ومشولية من الوفاة، ألن املوت هو مفارقة الـروح عـن         
ا الوفـاة حتـصل إىل    البدن، حبيث ال يبقى جهاز من أجهزة اجلسم فيه صفة حياتية، أم           

النفس، فهي تفارق اجلسد، ويكون ذلك عند حصول املوت، وكذلك عند املنام لقوله             
اهللا يتوىف األنفس حني موا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليهـا                ": تعاىل

، وبذلك يكون إطالق لفـظ      )سورة الزمر "()41(املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى     
  .  )9(فاة النفس ومفارقتها للجسد بشكل ائياملوت عند موا
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    إن املوت عند املسلمني كافة هو خروج الروح من اجلسد بواسطة ملـك املـوت               
قل يتوفاكم ملك املـوت      " : وانتقاهلا إىل ما أعد هلا من نعيم أو عذاب، قال اهللا تعاىل           

  ). سورة السجدة" ()11(الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون 
  

   :  عرف الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد رمحه اهللا تعاىل املوت على أنه حيث
  

مفارقة الروح البدن، بانقطاعها عن البدن انقطاعا تاما من توقف دقات القلب املرتلة             " 
طبيعيا أو صناعيا، واستكمال أماراته، فهذه هي عالمات املوت الـيت تترتـب عليهـا      

نقطاع أحكام التكاليف، واعتداد زوجتـه، ومالـه        أحكام مفارقة اإلنسان للدنيا من ا     
  .)10(..."لوارثه، وتغسيله، وتكفينه، والصالة عليه، ودفنه

وهذا املعىن للموت هو الذي تقتضيه األدلة من الكتاب والسنة، وتتابع على ذكره أهل 
.العلم  

 هو املوت،: املوت هو مفارقة الروح، وقال ابن القيم: - رمحه اهللا -   قال النووي 
مفارقة الروح للبدن، وهكذا عرفه احلافظ ابن حجر، وتتابع على هذا مجع من أهل العلم 

. على تعريف املوت مبفارقة الروح للبدن  

راء فقهاء الشريعة اإلسالمية السلف حول مفهوم املـوت، حبيـث           آهذه جممل   إذن     
  ". لهخروج الروح من البدن أو مفارقتها"جندهم مجيعا قد أمجعوا على أنه 

   ولكن مفارقة الروح للبدن هي أمر غييب غري مشاهد، كيف نعرف بأن روح هذا 
 اإلنسان قد فارقت بدنه؟

   ذكر الفقهاء عالمات لذلك، عالمات للموت أي ملفارقة الروح للبدن، ومن 
سواد العينني، وانفراج ، انقطاع التنفس، وإحداد البصر العالمات اليت ذكرها الفقهاء

                                                
، 4ة الدور  التشریح الجثماني والنقل والتعویض اإلنساني، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، جدة، المملكة العربیة السعودیة،: بكر بن عبد اهللاأبو زید  - 10
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فال ينطبقان، وارختاء القدمني فال ينتصبان، وميل األنف واخنساف الصدغني، الشفتني 
 ومل يذكر توقف القلب لوضوحه، ألنه أمر ،وانفصال الكفني، وامتداد جلدة الوجه

.معلوم وواضح، يعين ال جند يف كتب الفقه توقف القلب لكن مل يذكر ذلك لوضوحه  

إلنسان إال بعد حتقق العلم اليقيين باملوت، فال مث إن الفقهاء قد ذكروا أنه ال يثبت موت ا
حيكم على أحد باملوت بالشك أو غلبة الظن، بل ال بد من اليقني، وهلذا جند أن الفقهاء 

إذا تيقن موته أغمضت عيناه إىل آخره، وقال : ينصون على ذلك، قال املوفق ابن قدامة
اله أو مل ميت مل حيل له املال إذا شك هل مات مورثه فيحل م: - رمحه اهللا -ابن القيم 

حىت يتيقن موته، فنجد أن الفقهاء ينصون على أنه ال بد من تيقن املوت، فال يعترب يف 
.)11(ذلك الشك أو غلبة الظن  

    هذا جممل ما ذكره الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل من أمارات وعالمات للداللـة علـى               
احلس، ويشترك يف معرفتها عمـوم      حتقق املوت، وهي أدلة وظواهر تدرك باملشاهدة و       

   .)12(الناس
  

ولكن حسب وجهة نظرنا فان كل هذه العالمات واألمارات ليست دالئل مؤكـدة       
على حصول املوت ماعدا عالمة واحدة أال وهي توقف النفس، وحىت يف هذه احلالـة               

  .األخرية يشترط أن يستمر االنقطاع لفترة من الوقت
  

وت وعالماته ينبغي أن يناط بأهل اخلربة واالختصاص أال وهم          هلذا فان حتديد مفهوم امل    
  .األطباء

  

  املـوت عنـد األطبـاء :الفـرع الثانـي
  

      إن الرجوع إىل األطباء أمر حمتم يف هذه املسألة، باعتبارهم أهل االختصاص يف ذلك، 

                                                
11 - www.islamselect.com 
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، فهم يعتربون   )سورة النحل ( " )43(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون       " : لقوله تعاىل 
  .املرجع الرئيسي املناط به حتديد حدوث املوت

   مل تكن مشكلة التحقق من حصول املوت وبالتايل مسألة حتديد حلظة الوفـاة حمـل               
مناقشة بني رجال الطب ورجال القانون، وذلك ألنه كان من املسلم به لدى اجلميع أن               

،  عن العمـل   )الرئتني(هاز التنفسي توقف القلب عن النبض، وتوقف الدورة الدموية، واجل       
يعين املوت، وهذا هو الذي كانت تنص عليه القوانني يف العامل أمجع، وهو مـا يـسمى             

  .اآلن باملعيار التقليدي
  

    ولكن مع التطور السريع الذي حصل يف العلوم الطبية، وكذا االكتشافات احلديثـة             
مدى أمهية استعمال اجلثة كمصدر     وخاصة تلك املتعلقة بنقل وزرع األعضاء البشرية، و       

للحصول على األعضاء، حضيت فكرة الوفاة بدراسات معمقة من جانب األطباء، واليت            
أظهرت أن املعيار التقليدي أصبح غري كاف، وغري دقيق يف حتديد حلظة الوفاة، حيـث               

، وبالتايل ظهر معيار جديد حيـدد       )13(أصبحت هناك وسائل جديدة ومتطورة لإلنعاش     
  . حتقق املوت بدقة

  

  :بناء على ما تقدم سوف نتطرق إىل
  

  . املعيار التقليدي للموت: أوال
  . املعيار احلديث للموت: ثانيا

  

   املعيـار التقليـدي للمـوت:أوال
  

، )الـدورة الدمويـة   (يتحدد املوت وفقا هلذا املعيار يف حالة التوقف النهائي للقلب               
، وهو كذلك توقـف مجيـع أجهـزة         )14(ن العمل ع) اجلهاز التنفسي (وتوقف الرئتني   

 األجهزة احليوية واملرتكزة يف توقـف القلـب         : اإلنسان عن العمل، واملقصود باألجهزة    

                                                
 . مثل تدلیك القلب، والصدمة الكھربائیة- 13
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عن العمل توقفا تاما حيـث يترتـب   ) اجلهاز التنفسي(وتوقف الرئتني ) الدورة الدموية (
 وفقا هلذا املعيار    ، فاملوت )15(على ذلك حرمان املخ وسائر األعضاء من سريان الدم إليها         

  .)16(ن واحدآحدث فجائي يؤثر على مجيع أجزاء اجلسم يف 
  

    فكما هو مالحظ فان حتديد حلظة املوت وفقا هلذا املعيـار تعتريـه العديـد مـن                 
   : االنتقادات منها

  

 أنه يفتقر إىل الدقة، ألن توقف القلب والتنفس قد ال يدالن إال على املوت الظـاهري                 -
  :  بأنهVigourouxلربوفسور الذي عرفه ا

  

االختفاء املؤقت ملعايري احلياة األساسية كالتنفس ونبض وخفقان القلـب والـضغط             " 
، ال على   )17("الدموي عند شخص ال يزال على قيد احلياة وان كان يأخذ شكل املوت              

املوت احلقيقي، حيث أن اللجوء إىل وسـائل اإلنعـاش الـصناعي، أو إىل الـصدمة                
ة، أو إىل تدليك القلب، قد يؤدي إىل عودة القلب إىل العمل، أي عودة مظاهر               الكهربائي

احلياة، وكثريا ما حيدث ذلك عند إجراء العمليات اجلراحيـة، وخاصـة كـرد فعـل                
الستعمال أنواع من التخدير، فتظل خاليا املخ حية لفترة بعد توقف القلـب واجلهـاز               

مدادها باألكسجني الالزم، وعـودة اجلهـاز       التنفسي، وال متوت إال بعد فترة من عدم إ        
  .)18(التنفسي للعمل يؤدي إىل توصيل األكسجني للمخ، ومن مث يظل حيا

  

 كما أن األخذ ذا املعيار يؤدي إىل استحالة القيام بعمليات نقل األعضاء املنفـردة               -  
محافظة كالقلب، والكبد، باعتبار أن هذا النوع من األعضاء يتطلب سرعة استئصاهلا لل           

على قيمتها البيولوجية، فالقلب الذي ماتت خالياه ال يصلح من الناحية الطبية أن ينقـل              
خر، كما ال ميكن من الناحية القانونية استئصال قلب شـخص حـي، ألن         آإىل شخص   
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ذلك يكون جرمية قتل عمد، وعليه البد من حتديد حلظة الوفاة أوال حىت ميكن استئصال               
 توجد بالنسبة للقلب أجهزة تستطيع أن تؤدي وظائفه مؤقتا إذا           ، كما وأنه ال   )19(القلب

  .)20(مل يتم استئصاله بسرعة
 

 ومن جهة أخرى فان هذا املعيار أصبح غري كاف لتحديد حلظة الوفاة، ألنه قد يكون                -
القلب ينبض، والدورة الدموية جتري، ولكن الدماغ قد أصـيب إصـابة غـري قابلـة                

لقلب سيتوقف حتما خالل ساعات، أو أيام على األكثـر مـن   لإلصالح، وبالتايل فان ا  
  .)21(موت الدماغ

  

    نتيجة هلذه النقائص اليت وجهت للمعيار التقليدي للموت، كـان مـن الـضروري              
االلتجاء إىل معيار جديد أكثر دقة لتحديده، حبيث يضمن احتـرام احليـاة اإلنـسانية،               

  .ضو املراد استئصالهوحيفظ يف الوقت ذاته القيمة التشرحيية للع
  

   :  املعيـار احلديـث للمـوت: ثانيـا
  

    أسفرت الدراسات احلديثة يف العلوم الطبية على أن املخ هو اجلهاز الذي يقود كـل               
العمليات داخل جسم اإلنسان، ومن مث فان موت خاليا املـخ أو إصـابتها بإصـابات             

  .)22(جسيمة جيعل الشخص يف حكم امليت
 

 املعيار احلديث يعترب اإلنسان ميتا مىت ماتت خاليا خمه، حىت ولـو ضـلت              فوفق هذا  
  .)23(خاليا قلبه حية

  

، فمـىت   )24(ويتم التحقق من موت خاليا املخ عن طريق جهاز الرسم الكهربائي للمـخ            
توقف هذا اجلهاز عن إعطاء إشارات، فان ذلك يعين موت خاليا املخ، وانه مىت حدث               
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 ) .Brain stem( وجذع الدماغ -، ج)Cerebellum( المخیخ -، ب) Cerebrum(  المخ -        أ
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 عودا اىل احلياة أو الوعي أو ممارسة احلياة الطبيعية، وهـذا مـا             هذا فانه من االستحالة   
أو ) Deep coma(يسمى حبالة دخول املريض يف مرحلة الغيبوبة الكربى أو النهائية املسماة 

)Coma depasse()25(.  
  

    لقد أخذت السلطات الطبية يف معظم دول العامل مبوت الدماغ، وتعتـرب املدرسـة              
 الرائدة يف ذلك، فهي أول من نبه إىل موضوع موت الدماغ، حيث             م1959الفرنسية عام   

بدأ األطباء الفرنسيون حيددون بعض املعامل ملوت الدماغ يف الفترة اليت مـا زال القلـب           
  . )26(ينبض فيها

  

 Ad Hoc( املعروفـة باسـم جلنـة أدهـوك     م1968   مث تبعتها املدرسة األمريكية عام 

Committee()27(ارفارد، واليت وضعت مواصفات ملوت الدماغ يف جامعة ه.  
  

   : يف األيت )28(تتلخص العالمات الدالة على موت الدماغ يف تعريف جمموعة هارفرد
  

 اإلغماء الكامل وعدم االستجابة ألي مؤثرات لتنبيه املصاب مهمـا نبـه، ومهمـا      -1
  .)29(كانت وسائل التنبيه قوية ومؤملة

 تلقائية نتيجة وخز باإلبرة، وذلـك ملـدة سـاعة     عدم استجابة املريض ألي حركة   -2
  .كاملة على األقل من املالحظة التامة والدقيقة

  

  .)30( عدم التنفس ملدة ثالث أو أربع دقائق بعد إبعاد املنفسة-3
  

 عدم وجود أي من األفعال املنعكسة من جذع الدماغ الدالة على نـشاط اجلهـاز                -4
  . العصيب

  

                                                
، ص 2004، 1 طون والشرع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین القان: سمیرة عاید دیات - 25

247.   
3- Mollaret p, Goulon. M : le Coma depasse, Rev Neurol, 1959,101 :15.                                                                            
4- Ad Hoc Committee of the Harvard Med, School : A definition of irreversible Coma, JAMA,1968/205:85-88.  

                                          .5- Pallis C:,from Brain Death to Brain stem Death Br. Med. J. 1982, 285: (1487-1490) 
6- Veith, F: Brain Death, A status Report of medical and Ethical consideration, Journal of the                                

                                                                      American medical Association 238(10):1651-55 (October 10,1977)         
  .كمامة أو قناع التنفس  والمعروفة باسم الRespirator or Ventilator)(المنفسة  - 30

محمد / ، راجعھ د2 معجم المصطلحات الطبیة، ج:  ھي جھاز یتحكم في التھویة الرئویة بطریقة متصلة أو منقطعة، أنظر إبراھیم محمد عبد اللطیف
              .     1243، ص 1990 ،1إسماعیل حامد، جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط 



ائي يف رسم املخ بعد إمراره بطريقة معينة معروفة لـدى            عدم وجود أي نشاط كهرب     -5
  . األطباء

  

وجيب أن تعاد مجيع هذه الفحوصات بعد أربع وعشرين ساعة دون أن يظهر فيهـا أي                
  . )31(تغري

  

، (Minnesota Criteria) م1971 مث أعقبتها جمموعة من أخصائي جامعـة مينـسوتا عـام    
   : تفاصيل وهي كالتايلفوضعت مواصفات مشاة مع اختالف يف ال

  
  . أن يكون السبب املؤدي إىل موت الدماغ معلوما-1
  

  . عدم وجود أي حركة ذاتية-2
  

  . ملدة أربع دقائق بالشروط املذكورة سابقاة توقف التنفس بعد إيقاف املنفس-3
  

 عدم وجود أي أفعال منعكسة من منطقة جذع الدماغ، وهذا يدل علـى مـوت                -4
  .جذع الدماغ

  

  .ل هذه الشروط جيب أن ال تتغري خالل اثنيت عشرة ساعة ك-5
 إن رسم املخ غري ضروري ووجوده يعترب عامال ثانويا مساعدا ومؤكدا، وينبغـي أن               -6

  .)32(يكون الرسم بدون أي نشاط كهربائي خلاليا املخ
  

 قدمت جلنة الكليات امللكية الربيطانية، وكليات الطـب         م1979و م1976    مث يف عامي    
ترحاا وتعريفاا ملوت الدماغ، حيث أن تلك التعريفات قد أكدت أن موت جـذع     مق

، وقد وصفت مذكرة    )33(الدماغ يعين موت الدماغ عند إصابته بإصابة ال ميكن معاجلتها         
   : موت جذع الدماغ وجعلته مساويا للموت، واعتربت النقاط التاليةم1979عام 

  

                                                
 .253، ص سمیرة عاید دیات، المرجع السابق - 31
  .254، ص  نفسھالمرجع - 32

1-Pallis.C : A.B.C Brain stem death. the Devonshire press, Torquay U.K,1983, p.6.                                                  
-Confrence of medicals Royal Collages and their faculties in the U.K Diagnosis of death, Br,Med, J.1976 (II): 1187-8.           



قدانا تاما ال رجعة فيه يساوي توقف القلـب          إن فقدان وظائف جذع الدماغ ف      -1     
  .وموته بالتعريف القدمي

  

 إن فقدان وظائف جذع الدماغ ميكن معرفته سريريا دون احلاجة إىل فحوصات             -2     
  .معقدة مثل رسم املخ الكهربائي أو حقن شرايني الدماغ األربعة أو املواد املشعة

   : ائمة أو مؤقتة يرجع إىل إن معرفة فقدان هذه الوظائف بصفة د-3     
  

 املؤقت يف وظائف جذع الـدماغ        إبعاد كل األسباب اليت تؤدي إىل التوقف       -        أ
 العقاقري املنومة، واملهدئـة، ونقـص األكـسجني، والتـسمم بثـاين أكـسيد               : مثل

  .اخل...الكربون
  

لـك   وجود سبب مادي واضح إلصابة الدماغ إصابة مميتة، والتأكد مـن ذ            -       ب
  .بواسطة وسائل الفحص املطلوبة

  

   وذه النتائج البحثية اتضح للمدرسة الربيطانية أن مفهوم املوت قد حتول من مـوت              
  . القلب إىل موت كل الدماغ، مث من موت كل الدماغ إىل موت جذع الدماغ

 
  

   : ولقد حبثت املؤمترات الطبية العاملية موضوع املوت وتعريفه، نذكر منها
  

، حيث قـرر أن  م1968ؤمتر الطيب العاملي الثاين والعشرون الذي انعقد يف سيدين عام   امل -
املصلحة اإلكلينيكية اليت ينبغي أن يراعيها الطبيب يف عمله ال تكمن يف احملافظـة علـى                
اخلاليا املنعزلة، وإمنا يف احملافظة على الشخص، فمسألة حتديد موت اخلاليا واألعضاء أقل             

ة التأكد من أن حالة املخ أصبحت غري قابلة للحياة، فموت خاليـا املـخ   أمهية من مسأل  
  .يعين موت اإلنسان نفسه

  

أن معيار حتديـد    ) م1986 حزيران   14و 13( كما أعلن املؤمتر العلمي املنعقد يف جنيف         -
املوت يتمثل يف االنعدام التام والنهائي لوظائف املخ وبيان دالئله، وهي االسترخاء التـام              

  .ضالت، التوقف التلقائي للتنفس، وعدم إعطاء جهاز رسم املخ الكهربائي أي إشارةللع



  

، ومن  م1985 وعقد يف عمان باألردن املؤمتر العريب األول للتخدير والعناية املركزة عام             -
  . املوضوعات اليت تناوهلا املؤمتر حتديد معيار ملوت اإلنسان على أساس علمي

  

ول اإلسالمية تفكر جديا يف حبث موضوع موت الدماغ، فقد             وقد بدأت كثري من الد    
 ندوة بدء احلياة وايتها بإشراف املنظمـة اإلسـالمية          م1985انعقدت يف الكويت عام     

، وكذلك حبث امع الفقهي اإلسالمي موضوع موت الدماغ يف دورته           ...للعلوم الطبية 
 البـت يف املوضـوع إىل الـدورة      ، وأجل م1985الثامنة املنعقدة يف مكة املكرمة يف عام        

 حلني استكمال دراسة هذا املوضوع من األطباء، واالستفادة مـن           م1986التاسعة يف عام    
  .)34(أرائهم ودراسام حول هدا املوضوع

  
  

  : إن املوت يف العرف الطيب على ثالث درجات
  

  .)35( وهو حيدث فورا بعد توقف القلب والرئتني عن العمل: املوت اإلكلينيكي-1
  

 أين يتوقف فيه الدماغ عن العمل، حبيث متوت خاليا املخ بعـد             :  املوت البيولوجي  -2
مامل تـستعمل وبـسرعة     (بضع دقائق من توقف دخول الدم احململ باألكسجني للمخ          

  ) .أجهزة اإلنعاش الصناعي
  

 حيث متوت خاليا أعضاء وأنسجة اجلـسم شـيئا فـشيئا            :  املوت اخللوي النهائي   -3
   وتدرجييا

 .)36(فيحدث ما يسمى باملوت اخللوي، وهذه هي املرحلة الثالثة للموت
 

ذه احلقائق الطبية احلديثة أضحى املعيار احلقيقي للموت، حسب ما استقر عليه الطـب      
   : احلديث، يتحقق بأمرين

  

    .)37( مبوت جذع الدماغ-1
                                                

  .257-256 المرجع السابق، ص  سمیرة عاید دیات،- 34
 .80، ص 2005  الكتاب الحدیث، د ط،دار  أضواء على نقل وزراعة األعضاء،:علي  محمدبیومي - 35
  .257-256السابق، ص   المرجع سمیرة عاید دیات،- 36



  

املراكـز  ( للحيـاة     والتوقف التلقائي ألجهزة اجلسم اليت تقوم بالوظائف األساسـية         -2
  .)38()العصبية العليا، القلب، والرئتان

  

هذا ولقد أمجع األطباء يف الوقت احلاضر، على أن احلد الفاصل بني احلياة واملوت هـو                
موت خاليا املخ الذي يؤدي إىل توقف املراكز العصبية العليا اليت تـتحكم يف وظـائف                

  .اجلسم
  

ا قد تسبب توقفا مؤقتا جلـذع الـدماغ،             ولكن هناك أسباب جيب التأكد منها أل      
  : وتتمثل يف مايلي

  

  .، واملهدئات)39( مثل الكحول، واملنومات:  العقاقري-1
 وهذا قد حيدث يف اجلو البارد برودة عالية، حيث يـصاب اإلنـسان      :  برودة اجلسم  -2

 رفـع   بنوبة، أو إغماء وتوقف التنفس واخنفاض احلرارة، فال يعلن موت الدماغ إال بعد            
  .احلرارة إىل درجتها الطبيعية

  

  . )40( نتيجة الغازات السامة وغاز أول أكسيد الكربون:  التسمم-3
  

 ويكون ذلك يف حاالت الفشل الكلوي، فال حيكـم مبـوت            :  زيادة البولينا يف الدم    -4
 قبـل إعـالن موتـه    )41(املصاب دماغيا، إال بعد خفض البولينا يف الدم بواسطة الديلزة     

  .دماغيا
  . نقص السكر أو زيادته يف الدم-5
  

                                                                                                                                                   
ط، أنظر إبراھیم محمد عبد اللطیف، ھو الجزء الذي یصل المخ بالنخاع الشوكي، ویتكون من الجسر، والنخاع المستطیل، والدماغ المتوس - 37

  .148، ص 1المرجع السابق، ج
 كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، ، الحدود اإلنسانیة والشرعیة والقانونیة لإلنعاش الصناعي، مجلة الحقوق والشریعة:أحمد شرف الدین - 38

 .109، ص 1981عدد خاص، 
 .491 ھو عامل یسبب النوم، أنظر إبراھیم محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص - 39
 الكربون،  ألول أكسید الكربون قدرة على االتحاد مع الھیموغلوبین أكبر من قدرة األكسجین، فإذا تعرض المصاب لكمیة كبیرة من أول أكسید- 40

  .169األكسجین ویحدث االختناق، المرجع نفسھ، ص  حرمت األنسجة من
 تستعمل الدیلزة في عمل الكلوة الصناعیة، التي تستعمل في حاالت الفشل الكلوي، حیث تتوقف عملیة الدیلزة الدمویة، وتقوم الكلوة الصناعیة - 41

ورانھ فیھا، ویقال إن الكلوة الصناعیة تدیلز الدم، وقد توصف بأنھا مدیلز لھ، المرجع عن طریق الدیلزة بفصل العناصر الضارة من الدم أثناء د
  .284نفسھ، ص 



 ألن نقصها قد يؤدي إىل توقف وظائف جـذع  :  نقص اهلرمونات أو زيادا يف الدم     -6
  .الدماغ، فالبد من إعادة هذه اهلرمونات إىل وضعها الطبيعي قبل إعالن موت الدماغ

  

  . حاالت الغرق وتوقف القلب الفجائي-7
  .برية يف الدماغ احلاالت اليت أجري هلا عمليات ك-8
  

) 42(تصيب جذع الدماغ) فريوسية وبكتريية( أمخاج ميكروبية -9
.  

  

    ونظرا لدقة املسألة وخطورا يف أن واحد، فان هيئة كبار العلماء قـد ذهبـت إىل                
اعتبار املوت الدماغي اية للحياة اإلنسانية، بشرط توفر العالمات الظـاهرة للمـوت،             

 والتنفس توقفا ال رجعة فيه، وبذلك ال جيوز احلكـم بـاملوت             واملتمثلة يف توقف القلب   
الذي تترتب عليه األحكام الشرعية مبجرد تقرير األطباء أنه مات دماغيا، حىت يعلم أنـه               
مات موتا ال شبهة فيه، من توقف دقات القلب، والتنفس، مع ظهور األمارات األخرى              

  .)43(الدالة على موته يقينا
  

غ أو جذع الدماغ دليال على حتقق الوفاة، مع نبض قلبه ولو أليا،                 فجعل موت الدما  
ال يعترب موتا، ولكنه نذير وسري للموت، فله حكم األحياء حىت يتم انفصال الروح عـن                

  .)44(البدن
وجود أي عالمة على استمرار احليـاة يف أي         "حممد عبد العظيم أن     /    وكذلك يرى د  

لى أنه دليل قاطع على استمرار احلياة يف هـذا          عضو أو أجهزة اجلسم جيب أن يؤخذ ع       
، حيث أفـادت بـأن      م1984وهو ما أشارت إليه جملة األعصاب األمريكية عام         " اجلسد

، وبتصوير حركـات    )الوفاة الدماغية (شخص كان قد شخصت حالته مبوت جذع املخ         
يف األطراف بعد نزع جهاز التنفس الصناعي عنه تبني أنه حيرك مجيع هـذه األطـراف                

ترى كـم مـن   " دافيد هيل على ظاهرة املوت الدماغي       / حركات متعددة، وقد علق د    
هؤالء املرضى الذين مت جين األعضاء منهم، كان ممكنا أن يفيق من غيبوبته لو متت هلـم                 

                                                
  .209-205، ص 3، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة 2ج  وثیقة متى تنتھي الحیاة،:  حسان حتحوت- 42
 .379ص ،  ھـ1420 ،)58(العدد البحوث اإلسالمیة،  ھجري، مجلة 12/04/1417المؤرخ في ) 181( قرار ھیئة كبار العلماء رقم -43
  .182، المرجع السابق، ص ثماني والنقل والتعویض اإلنساني التشریح الج: أبو زید- 44



صفوت لطفي أن مـوت  / ، وأخريا يرى د"إجراءات اإلفاقة املعتادة يف مثل هذه احلاالت      
 يظل قلبه ينبض بعد تشخيص حالته بالوفاة الدماغيـة مـن            املخ ليس موتا لإلنسان، إذ    
ويتساءل سيادته مباذا تسمى هذه الفترة؟ وجييـب سـيادته          " بضعة أيام إىل بضعة أسابيع    

 القلب، الرئتني،   : تسمى حبالة االحتضار، ألن امليت دماغيا ال تزال مجيع أجهزته احليوية          
  .ربائي يف املخ تعملالكلى، الكبد، اهلضم واالمتصاص، والنشاط الكه

  

مـن يقـوم بـانتزاع       "م25/06/1992   وقد اعترب جممع البحوث اإلسالمية باألزهر يف        
األعضاء من أي جسد مل يزل قلبه ينبض، ومل تزل فيه بقية للحياة قاتل نفس حـرم اهللا                  

  ".قتلها إال باحلق وجتب حماكمته جنائيا 
  

والتشريع مبجلـس الدولـة املـصري يف       كما أفتت اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى      
انتزاع األعضاء من هؤالء املرضى مبا يسمى جذع املخ يعد جرميـة            " بأن   م06/09/1995

قتل حىت لو كان املريض يف سكرات املوت، ألن العربة هي بالفعل الذي يؤدي مباشـرة               
ـ           – انتزاع األعضاء    –إىل املوت    رة  وال عربة بالقول بأن املريض كان سيموت بعـد فت

  . )45("قصرية أو طويلة 
  

    يتبني مما سبق، فمن الصواب األخذ مبرحلة املوت اخللوي النهائي، لكونـه املـوت              
احلقيقي، والذي ال يساوره أدىن شك، إال أنه ملا كان االعتداد به يغلـق البـاب أمـام                  

 كـربى   إمكانية االستفادة باألعضاء البشرية من املوتى إىل األحياء، وما لذلك من أمهية           
، وأساس ذلك أن االنتظار حىت متـوت األنـسجة         تإذا قورنوا باألموا  ) املرضى(لألحياء

واخلاليا يف اجلسم يعين االنتظار ساعات طويلة، أين يفقد كل عضو يف اجلسم صالحيته              
  .كي يستفاد به من قبل األحياء

  

     واجلدير بالذكر أن إثبات موت الشخص جسديا أو خلويا، هـو مـن اختـصاص              
األطباء وليس رجال القانون، إال أن دور رجل القانون يف هذا الصدد يتجسد يف وضـع                
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ضوابط وأسس لضمان حيدة الطبيب يف عمله، كاشتراط أن يكون التأكد مـن الوفـاة              
 شرعي، وخمتص بالتخـدير، وخمـتص بـاألمراض         : بواسطة جلنة طبية من ثالثة أطباء     

ع، وأال يكون من بني أحد أعضاء اللجنـة مـن   العصبية، وأن يكون قرار اللجنة باإلمجا    
، مع ضرورة التريـث يف      )عالجية أو علمية  (سيقوم باالستفادة باجلثة يف األغراض الطبية       

إعالن الوفاة، إذ يتعني االنتظار بعد ثبوت توقف األجهزة الثالثة الرئيسية يف اجلسم مدة              
املوت احلقيقـي للـشخص،      دقيقة كي يتأكد الطبيب خالله من        30 إىل   10تتراوح بني   

وذلك بظهور بعض العالمات الرمسية على اجلثة، فظهور هذه العالمات يستدل منه على             
بدء املوت اخللوي لألنسجة واخلاليا باجلسم، وبذلك نكون قد وفقنا بني وجهيت نظـر              

   .)46(القانون والطب بشأن تشخيص الوفاة
  
  

  حتديـد حلظـة املـوت :املطلـب الثانـي 
  

 يدري اإلنسان اللحظة اليت ميوت فيها، فهو معرض يف أي حلظـة ومنـذ والدتـه           ال
  .      لسبب من أسباب الوفاة

  

   وباعتبار أن حتديد حلظة املوت تعين ميالد جثة هذا املتوىف، ومن مث االنتقال من نظـام             
، فيجـب حتمـا   )47(خرآقانوين طبيعي وضعي إىل نظام ما وراء الطبيعة، ونظام وضعي      

  .لى كل دولة أن تضبط هذه املسألة يف تشريعها الوضعيع
  
  

     حلظـة املـوت فـي التشريـع اجلزائـري:الفـرع األول
      

    باعتبار أن حتديد حلظة املوت تعين شرعا وقانونا احلكم باملوت، فلقد احتلت مـسألة         
 ذلـك  حتديدها والتأكد من حدوثها مساحة واسعة من جهود شراح القانون مثلـهم يف      

  .مثل علماء الطب وفقهاء الشريعة اإلسالمية
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وإذا كان حتديد حلظة املوت طبقا ملوت خاليا املخ مسألة طبية تـدخل يف اختـصاص                
الطب أكثر من كوا مسألة قانونية، إال أنه جيب حتميا على املشرع أن يضع األسـس                

 يف حتديدها، لكـي     )األطباء(وقواعد السلوك اليت يهتدي ويسترشد ا أهل االختصاص         
تساعدهم وحتيطهم باحلماية وتوفر هلم الطمأنينة أثناء تأديتهم لعملهم، كما حتدد نطـاق             
مسؤوليتهم، خاصة يف حالة بعض املسائل اهلامة واملعقدة مثل نقل وزرع األعضاء مـن              

  ....جثث األموات، وتشرحيها، والزمن الواجب مضيه إليقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي

        

   : ميكن إمجال القوانني اجلزائرية اليت نظمت مسألة املوت فيما يلي
  

 ضمن نصوصه اجلرائم املتعلقة باملـدافن       )48( تناول قانون العقوبات   :  قانون العقوبات  -
  . 154 إىل 150وحرمة املوتى يف املواد من 

نيس، أو فجرم انتهاك حرمة املقابر سواء متثل االنتهاك يف صورة هدم، أو ختريب، أو تـد         
 مـن نفـس     153 منه، كما جرمت املـادة       150بأية طريقة كانت وذلك مبوجب املادة       

القانون املساس باجلثة سواء عن طريق التدنيس، أو التشويه، أو أي عمل مـن أعمـال                
الوحشية والفحش، أو قام بإخفاء اجلثة، وهذا ما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسـالمية يف         

  .)49(و عدم التعريض اوجوب تكرمي جثة املتوىف 
  

ال " منه على أنـه      78 يف املادة    )50( لقد نص قانون احلالة املدنية     :  قانون احلالة املدنية   - 
ميكن الدفن دون ترخيص من ضابط احلالة املدنية، مكتوب على ورقة عادية، وال ميكـن            
أن يسلم الترخيص إال بعد تقدمي شهادة معدة من قبل الطبيب، أو مـن قبـل ضـابط                  

  ".الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق يف الوفاة
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 من نفس القانون على أن يتضمن الترخيص حمرر الوفاة يوم وسـاعة             80   ونصت املادة   
ومكان الوفاة، مع بيان ألمساء ولقب املتوىف ومكان والدته ومهنته ومسكنه باإلضافة إىل             

  .عا إال من وقت العلم بهجمموعة من البيانات األخرى، وهذا االلتزام ال يفرض طب
  

يف حالـة حـدوث   " :  الفقرة الثانية من نفس القانون على أنه     81   وتنص أحكام املادة    
الوفاة يف املستشفيات أو التشكيالت الصحية أو املستشفيات البحرية أو املدنية أو غريها             

ؤسسات أن  من املؤسسات العمومية، جيب على املديرين املسريين هلذه املستشفيات أو امل          
  ". ساعة ضابط احلالة املدنية، أو الذي يقوم مقامه24يعلموا بذلك يف 

  

    كما جاء يف الفقرة الثالثة من املادة السابقة الذكر أن ضابط احلالة املدنية هو الـذي                
ينتقل بنفسه ليتأكد من الوفاة، مث حيرر بعد ذلك شهادة الوفاة، بناء على التصرحيات اليت               

  .علومات اليت حصل عليهاقدمت له وامل
  

 فنجد أن املشرع اجلزائري أثناء وضـعه لقـانون          :  أما قانون محاية الصحة وترقيتها     -
محاية الصحة وترقيتها،مل يهتم كذلك بتحديد حلظة املوت، إال أنه تناول مسألة املوت يف              

عـضاء  ال جيوز انتزاع األنسجة واأل     " :  حيث نص على أنه    164الفقرة األوىل من املادة     
من األشخاص املتوفني قصد زرعها إال بعد اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة من قبل اللجنة              

 من هذا القانون، وحسب املقاييس العلميـة الـيت          167الطبية املنصوص عليها يف املادة      
   .)51(... "حيددها الوزير املكلف بالصحة العمومية

  

حة يف اجلزائر، مل حيدث إال يف سـنة              ولكن حتديد حلظة الوفاة من طرف وزير الص       
 املتعلـق   م1989 مارس   26 املؤرخ يف    39-89، إذ أصدر وزير الصحة القرار رقم        م1989

بنقل وزراعة األنسجة واألعضاء البشرية، فقد نص هذا القرار على أن املوت املعتمد بـه          
ـ        ات الواجـب  يف جمال زراعة األعضاء هو موت املخ، ووضع يف املادة األوىل منه العالم
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توافرها للقول مبوت مخ الشخص، ويف املادة الثانية من نفس القرار حدد عدد األطبـاء               
  .)52(الذين جيب أن يعاينوا الوفاة

  

  إذن يتضح لنا من جممل هذه النصوص أن املقنن اجلزائري مل يهـتم مبـسألة تعريـف                 
     ا إىل الطبيـب، ومل  املوت، وال بتحديد حلظتها، بل أعطى سلطة التحقق منها ومن أسبا

حيدد له كذلك الوسائل اليت يستطيع ا أن يتحقق من الوفاة، فهذه مسألة وقائع تتـرك                
  .ملطلق تقدير الطبيب طبقا لألصول الطبية

ولكن األطباء يتخذون االحتياطات ضد ما يسمى باملوت الظاهري، فيقـررون أنـه ال              
) 10(فـاة يف الـصيف، وعـشر        ساعات على الو  ) 08(جيوز دفن اجلثة قبل مضي مثاين       

ساعة ) 24(ساعات يف الشتاء، وجيب على كل حال دفن اجلثة قبل مضي أربعة وعشرين              
  .من وقت الوفاة 

  

     أما ضابط احلالة املدنية الذي يقوم بتسجيل واقعة الوفاة ال يفعل أكثر مـن تلقـي                
د على الشهادة اليت تقدم     التبليغ من املبلغ، ومن مث ال يطلع بنفسه على اجلثة، ولكنه يعتم           

من الطبيب، ومن مث ميكن املنازعة يف تاريخ الوفاة دون حاجة للطعـن بـالتزوير، ألن                
ضابط احلالة املدنية ال يتحقق من ذلك بنفسه، وإمنا يتلقى التبليغ من الغري، وبالتايل ميكن               

 بعـض  إثبات عكس ما ورد يف شهادة الوفاة بكافة طرق الطعن، وتبدوا أمهية ذلـك يف   
املشاكل القانونية مثل من يكون له حق اإلرث، بل ويف اال اجلنائي حيـث يـشترط                
لتوافر جرمية القتل العمد أن يكون اين عليه حيا وقت اجلرمية، فتاريخ الوفاة يفـصل يف                

  .توافر أركان اجلرمية من عدمها
  

الوفاة، ألن القـانون      إذا فالطبيب هو الذي يشهد حبدوث الوفاة أي يتحقق من واقعة  
  .)53(مل يعرف الوفاة، كما مل حيدد وسيلة التحقق منها
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   وعليه يستخلص أن القانون اجلزائري قد اعترب الوفاة مسألة طبية، وال دخل للقـانون              
فيها، فلم يهتم بتحديد حلظة حتقق املوت بالنسبة حلاالت الوفاة العادية اليت ال يكون فيها               

عضاء، وذلك ألخذه مبا جرت عليه العادة يف حتديدها، من توقـف            انتزاع لألنسجة واأل  
 مـن   :القلب والرئتني عن أداء وظائفهما، باإلضافة إىل ظهور العالمات الدالـة عليـه            

استرخاء القدمني، برودة البدن، انفصال الكفني، وميل األنف واعوجاجه وغريها مـن            
ملوت إىل الطبيب املختص، أو إىل      العالمات اليت سبق ذكرها، وأوكل مهمة حتديد حتقق ا        

ضابط الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق يف الوفاة، وهذا بإشراف ضـابط احلالـة              
  . من قانون احلالة املدنية السابق الذكر81املدنية، أو من يقوم مقامه وذلك مبوجب املادة 

  

لدماغي وذلك يف      كما أخذ املشرع اجلزائري باملعيار احلديث للموت، أال وهو املوت ا          
  .)54(جمال نقل وزرع األنسجة واألعضاء

  

   ما ميكن قوله يف هذه املسألة، هو أن الوفاة واقعة بيولوجية، وهـذا ال نقـاش فيـه،                  
وبالتايل فهي تدخل ضمن اختصاص الطبيب، وكما أا من ناحية أخـرى مـن أبـرز                

ية هامة سواء مـن الناحيـة       املسائل املتعلقة حبالة الشخص واليت يترتب عليها أثار قانون        
  . )55(اجلنائية أو املدنية، ومن مث فيجب أن يستأثر القانون بتنظيمها

  

   ومن بني تشريعات الدول األخرى اليت انتهجت طريق املشرع اجلزائـري يف التزامـه             
الصمت خبصوص حتديده للحظة املوت وكيفية حتديدها تاركة ذلك إىل أهل االختصاص            

التشريع املصري واألردين، فلم يعرف كالمها املـوت،        ) األطباء(سألة  واخلربة يف هذه امل   
  .تاركني ذلك لتقدير األطباء

  

 واخلاص باملواليد والوفيات قد ترك املنظم طبقا        م1936 لسنة   31   حيث أن القانون رقم     
هلذا القانون للطبيب سلطة تقرير حالة الوفاة، وبيان سببها دون إلزامه بإتبـاع أسـاليب         

أول قانون ينظم عمليـات     " وهو   م1962 لسنة   103ينة، وكذلك مل يلزم القانون رقم       مع
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الطبيب بإيضاح ساعة وسبب الوفاة قبل استئصال العني، كما مل حيـدد            "  ترقيع القرنية 
  .)56(للطبيب أيضا أساليب التحقق من الوفاة

  
 حدوث الوفاة،      وكذلك مل يعرف التشريع األردين املوت، ومل حيدد كيفية التأكد من          

 23وكل ما يظهر يف التشريع األردين فيما يتعلق باملوتى هو املادة الثامنة من القانون رقم                
، فقد اشترط عدم فتح اجلثة ألي غرض من األغراض املنـصوص عليهـا يف      م1977لسنة  

هذا القانون إال بعد التأكد من حدوث الوفاة بتقرير طيب، واشترط أن يكـون الطبيـب           
  .)57(ر الوفاة غري الطبيب املختص بعملية نقل عضو من اجلثة إىل إنسان حيالذي يقر

  

   أمهـية حتـديـد حلـظة املـوت : الفـرع الثانـي
  

لتطور السريع الذي حصل يف العلوم الطبية، وكذا االكتشافات احلديثة وخاصة              نظرا ل 
علـى أـا مـصدر      تلك املتعلقة بنقل وزرع األعضاء، وما صاحبه من النظر إىل اجلثة            

تكتسب مسألة  ،  )58(خصب لقطع الغيار البشرية خاصة األعضاء املنفردة كالقلب والكبد        
حتديد حلظة املوت أمهية كبرية، ألنه إذا حكم باملوت فانه يترتب عليها انعكاسات وأثار              

  :هامة ومتعددة، تتمثل أمهها فيما يلي
  

   قبل ضابط احلالة املدنية، وحتريره  تسجيل حالة الوفاة يف سجالت احلالة املدنية من-1
  . ) من قانون احلالة املدنية81طبقا لنص املادة ( لشهادة الوفاة

  

  .ثبوت احلقوق املالية اليت يف ذمة املتوىف، أو للمتوىف -2
  

 حتديد الورثة، وبيان حق انتقال اإلرث لورثة املتوىف، وخاصة إذا كان وقت املـوت               -3
  .متقاربا
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ومة يف الدعاوى اليت يكون املتوىف طرفا فيها بشرط أن تكـون قابلـة               انقطاع اخلص  -4
تنقطع اخلصومة يف القـضايا      ": إ على مايلي  .م.إ. من ق  210حيث تنص املادة    (لالنتقال  

 وفاة أحـد اخلـصوم، إذا       -2....: اليت تكون غري مهيأة للفصل للفصل لألسباب التالية       
  .)...كانت اخلصومة قابلة لالنتقال

  

قضائها إذا كانت غري قابلة لالنتقال حبيث نص املشرع اجلزائري علـى ذلـك يف                ان -5
تنقضي اخلصومة تبعا النقضاء الدعوى، بالـصلح أو         ": إ كمايلي .م.إ. من ق  220املادة  

ميكن أيضا أن تنقضي اخلصومة بوفـاة أحـد         . بالقبول باحلكم أو بالتنازل عن الدعوى     
  " تقالاخلصوم، مامل تكن الدعوى قابلة لالن

  

  . سقوط النفقات اليت كانت واجبة عليه أثناء حياته-6
  

  . حلول أجال الديون املؤجلة، حبيث تصبح حالة األداء، ويتم تسديدها من تركته-7
  

 حتديد أركان جرمية القتل، حيث يشترط هلذه األخرية أن يكون حمل اجلرمية إنـسانا               -8
  .)59(حيا

  

توىف يف حالة توافر الشروط الالزمـة، وبـصفة          جواز نقل األنسجة واألعضاء من امل      -9
خاصة، بالنسبة لألعضاء الضرورية للحياة، كالقلب مثال، واليت ال جيوز استقطاعها أثناء            

  .احلياة، وإال أدى استقطاعها إىل املوت
  

 احلكم جبواز رفع أجهزة اإلنعاش الصناعي، دون أن يشكل ذلك جرمية يف حكـم               -10
مرار عمل هذه األجهزة، ولكن ليس بغرض إطالة حياة املـريض           القانون، كما ميكن است   

فهو قد مات بالفعل، ولكن بغرض احملافظة على القيمة البيولوجية للعضو املراد استئصاله             
لزرعه يف جسم شخص مريض هو يف حاجة إليه، فصالحية العضو املـستأصل للـزرع               

                                                
 .  187ء البشریة في القانون الجزائري، والشریعة اإلسالمیة،المرجع السابق، ص  زراعة األعضا:  مروك نصر الدین- 59



، وهذا االستمرار ميكـن أن      يعتمد أساسا على استمرار دخول اهلواء احململ باألكسجني       
  .  )60(يتحقق ليس فقط قبل املوت، ولكن بعد املوت بفضل استخدام أجهزة اإلنعاش
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 اجلرائـم الواقعـة علـى حـرمـة املـيـت
 
 



  الفصـل األول            
  

 ـة امليـت  على حرماجلـرائم الواقعـة     
  

لقد و: "على كثري من خلقه، لقوله تعاىلإن اهللا سبحانه وتعاىل كرم اإلنسان وفضله      
 وأ ،ونفسه ،ابتذال ذاتهامتهان أو ، وقد ى عن )سورة اإلسراء) " (70(كرمنا بين آدم 

  .التعدي على حرماته حيا كان أو ميتا وأ تشويهه
  

 فالقانون يعاقب األفعال ،أعمقهاتى من أعرق االعتقادات الدينية ون تقديس املوا     
 الناس األدبية تقلق راحة مضاجعهم ألا مما جيرح إحساسات بكرامة املوتى واليت تزري

  .والدينية
، فال جيوز االعتداء عليهم، فامليت إذا سبق احلي ا وساكنوهرضن املوتى هم أهل األا    

  . االعتداء على حرمتهفال جيوز إلنسان، فهو ساكنها مثل األحياءإىل األرض 
  

 وانتهاك ، االعتداءات بكل صورها على حرمة امليت بانتشارالعامل اليوم     لقد ابتلي 
اكل للمقابر بالنبش والتمثيل، التفجري واإلحراق، سرقة حديثي الوفاة أو استخراج اهلي

 من األموات سواء ء وانتزاع األعضا،ا من جهة، كل هذالعظمية واجلماجم من املدافن
نقلها من اجلثث لزرعها يف األحياء،  أو كان ذلك من أجل إعماهلا يف التجارب العلمية،

 أو يف السحر والشعوذة، أو االجتار فيها من جهة ثانية، وكذا بنوك األعضاء البشرية اليت
  .انتشرت يف كثري من دول العامل

  

ى  فان ما حيدث يف الواقع من اجلرائم احلادثة عل، نبش القبور حمرماانه إذا كان جمرد    
  .حرمة األموات قد فاق كل احلدود

  

مجيع تلك اجلرائم مل تعد حاالت فردية ميكن للتشريع      وما زاد املسألة تعقيدا أن 
 .)61( بل أصبحت ظاهرة بدأت تنتشر بقوة يف معظم دول العامل،احلايل التعامل معها

                                                
شرق                   - 61 دة ال شرتھ جری ا ن ذا م األرض ھ سویتھ ب ا وت دمیره تمام صرة وت ي الب ففي العراق استھدف مسلحین مرقد الصحابي طلحة بن عبید اهللا ف

ق ل   1428 جمادى األولى 30یوم السبت  com.aawsat.wwwفي موقعھا االلكتروني    األوسط   ري المواف ة  16 ھج ا   2007 جویلی ا طالعتن ، وكم



 

 جترم معظم القوانني اجلنائية االعتداء على حرمة األموات، وذلك مراعاة ملشاعر     
األحياء قبل األموات، وكذلك ملراعاة الشرائع والعقائد الدينية اليت حترم املساس جبسم 

  .   االنسان وحرمته، سواءا كان حيا أم ميتا، ومن هذه القوانني قانون العقوبات اجلزائري
  

 ضمن سوف نتناول طورة االعتداء على حرمة امليتونظرا خلهذا الصدد  ويف لذلك     
، مث نتطرق يف اجلثة يف املبحث األول حرمة  االعتداء علىهذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل

، وذلك لكثرة اجلرائم وانتشار االعتداءات املبحث الثاين إىل االعتداء على حرمة املقابر
  . ذلك طبعا حسب التشريع اجلزائريالواقعة عليها، وكل واالنتهاكات

  
  

  االعتـداء عـلى حرمـة  اجلثـة :املبحـث األول
  

اهللا  بعد احلياة يف صورة احترام جثة امليت، ف إىل ماإن حرمة وكرامة اإلنسان متتد    
  .منع التعدي عليها بأي شكل من األشكالعزوجل قد أحاطها حبماية خاصة، و

  

 ملا يف ذلك من ،ف ختصصام بتحديد تعريف دقيق للجرميةلقد اهتم العلماء باختال    و
، ويتبني لنا وصف ارم، ولكنهم أمهية حيث أنه بتعريفها تتحدد لنا األفعال ارمة قانونا

وجهة نظره مل يتفقوا على تعريف واحد للجرمية، فكل باحث ينظر إىل اجلرمية من 
ماء النفس هلا خيتلف عن تعريف  ختصصه وحبثه، لذلك فتعريف علاخلاصة ومن منطق

 وكل هذه التعاريف ختتلف عن ،علماء االجتماع، وهؤالء خيتلفون عن علماء الدين
 ودون التعرض هلذه االختالفات ألا خترج من نطاق دراستنا ،تعريفات رجال القانون

  : جمموعة من التعاريف للجرمية ومنها ما يليوردسوف ن، تهاه
  

  ."اع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائيةإا كل عمل أو امتن"
  

                                                                                                                                                   
دى  2003 أفریل 17 عن االعتداء على مقابر المسلمین في شمال ایطالیا وذلك كان یوم الخمیس   8906نفس الجریدة في عددھا    ، كما نشر موقع منت

  . في فرنسا للمرة الثالثة خالل عامین"نتوردام دولوریت" االعتداء على مقبرة المسلمین  خبرcom.saout.www صوت



ويرى علماء النفس بأن اجلرمية هي تعارض سلوك الفرد مع سلوك اجلماعة، ومن مث يعترب 
جمرما الشخص الذي يقدم على ارتكاب فعل خمالف للمبادئ السلوكية اليت تسود يف 

  .اتمع الذي ينتمي إليه
  

 على السلوك  هي التعدي أو اخلروجيف حني يعترب علماء االجتماع بأن اجلرمية
يعترب جرمية كل فعل من شأنه أن يصدم الضمري اجلماعي السائد يف االجتماعي، ومن هنا 

  .)62(اتمع فيسبب ردة فعل اجتماعية 
  

مسيس نام عامل اإلجرام بأا متثل حقيقة واقعية وبأا إشباع لغريزة ر/ كما يعرفها د
ه الرجل العادي حني يشبع الغريزة نفسها، وذلك ألحوال إنسانية بطريق شاذ ال يسلك

  .)63(نفسية شاذة انتابت مرتكب اجلرمية يف حلظة ارتكاا بالذات 
  

أما املفهوم القانوين للجرمية فهو الفعل الذي جيرمه القانون، ويقرر له جزاء جنائيا، أو 
وترتب ملن يقع منه هي فعل أو امتناع خيالف قاعدة جنائية حتظر السلوك املكون هلا 

  .)64( جنائيااجزاء
  

 هلايكون اإلنسان حمال    هذا فيما خيص اجلرمية بصفة عامة، أما خبصوص اجلرائم اليت
 على مصلحة اجلماعة ي، وتعدهلامتثل انتهاكا متس حبرمة جثة امليت ووالتي  ،بعد املمات
ول له نفسه املساس أو ، فيمكن تقسيمها اىل نوعني، منها املتعلقة بكل من تسيف اتمع

انتهاك حرمة جثة امليت، سواء كان ذلك بتدنيسها، أو القيام عليها بأي عمل فيه عليها 
، أو إخفائها، واليت أو إخراجها خفية أو بدون ترخيصوحشية أو فحش،  أو دفنها 

املرتكبة من قبل األطباء واجلراحني  ميكن أن نطلق عليها مصطلح اجلرائم العامة، ومنها
شكل أساسي، وهي نوع من اجلرائم املستجدة واليت ارتأينا أن نطلق عليها مصطلح ب

 تتم مبعرفة بعض املختصني الذين يسهل عليهم التعامل مع هذه اجلرائم اخلاصة نظرا ألا
                                                

 .21، ص2003د ط،  الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،: بوسقیعة أحسن - 62
 .30صد ط، د ت، ، اإلسكندریة، منشأة المعارف راماإلجالوجیز في علم :  امنھ ب رمسیس - 63
 .83ص د ط، د ت،  ، دار العلوم للنشر والتوزیع،"فقھ وقضایا"الوجیز في القانون الجنائي العام :منصور  رحماني- 64



األعضاء اليت درسوا خصائصها الفيزيولوجية والعصبية، وهم يف الغالب من األطباء 
، فهي من ا بعلمهم اىل معرفة كيفية زراعة تلك األعضاءواجلراحني، وهم الذين توصلو

افرازات التقدم والتطور العلمي يف اال الطيب، ويف غالب األحيان ترتبط جبرائم أخرى 
كالقتل واخلطف واالجهاض، تظهر هذه اجلرائم جليا عند عدم التزام األطباء واجلراحني 

عليها يف قانون محاية الصحة بقواعد وضوابط وشروط املساس باجلثة، واملنصوص 
وترقيتها، واملتمثلة باألخص يف شروط التشريح واالنتفاع بأجزاء وأعضاء اجلثث، فهذه 
اجلرائم تتم خالفا للقوانني واألنظمة املنظمة لعمليات التشريح ونقل وزرع األعضاء 

  .البشرية
 

 من نتائجأسفرت عنه ال العلوم الطبية، وما جمرا للتطورات اهلائلة احلاصلة يف نظ    ف
 ،ونقل األعضاءاصة يف جمايل تشريح اجلثة ونزع خهامة ومثرية لالهتمام والدراسة، 

اء فيما بني األحياء أو األموات، انتشرت وكثرت االعتداءات واالنتهاكات الواقعة سو
باعتبار أن هذه األخرية أصبحث متثل يف وقتنا احلايل املصدر  على جثث األموات،

حيد والوفري لألعضاء البشرية، فظهرت لنا اجلرائم املتعلقة بالتشريح والتجارة اخلصب الو
  .يف األعضاء البشرية

  

   :     أما أشكال هذه اجلرائم فهي متعددة
فمنها ما يتعلق ببيع االنسان ألعضائه حتت وطأة الفقر ملن حيتاجون اليها من  -

  .االستفادة من هذه األعضاءاألغنياء، الذين هم مستعدون لدفع مبالغ طائلة نظري 
ومنها ما يتعلق ببعض اخلاطفني الذين خيتطفون األطفال واملشردين واملختلني  -

 ).مثل العني والكلية(عقليا، ليقوموا بفصل بعض أعضائهم وبيعها 
ومنها ما يتعلق بأطباء ميلكون بنوكا لألعضاء اليت سبق أن اشتروها من زبائنهم  -

 .ينليقوموا ببيعها لزبائن آخر
ومنها ما يتعلق باستغالل األطفال الذين يولدون بصورة غري شرعية، ببيعهم كما  -

 .تباع السيارات التالفة ليستفاد مما يصلح فيها من قطع غيار



ومنها ما يتعلق بنبش القبور، واستخراج اجلثث منها، بغية فصل األعضاء،  -
   .واالستفادة منها ما دام احلصول عليها باملال غري ممكن

  
فيتبني من خالل هذه النماذج اليت تبقى قابلة لالبتكار والتطوير، أا تتم مبعرفة بعض 
املختصني الذين يسهل عليهم التعامل مع هذه األعضاء اليت درسوا خصائصها 
الفيزيولوجية والعصبية، وهم يف الغالب من األطباء واجلراحني، وهم الذين توصلوا 

كل ذلك باذن اهللا جلت قدرته وتقدست –لك األعضاء بعلمهم اىل معرفة كيفية زراعة ت
 بل ما زال العلم يبحث عن زراعة األعضاء اليت مل يتوصل اىل زراعتها بعد - عظمته

كزراعة الدماغ، بل ان األمر ال يتوقف عند هؤالء األطباء فقط، بل قد يصل األمر اىل 
ستثمار يف أعضاء حد أن تقوم به مؤسسات استشفائية استثمارية خاصة عن طريق اال

اللقطاء، كما حدث يف مصر، مما أثار غضب واستياء الربملان املصري، اىل حد أن 
   .)65(وصفوا هذا األمر جبرمية العصر

  
  
  
  

   اجلرائـم العامـة:ب األولـاملطل
  

األموات يف جثث املتعلقة بانتهاك حرمة العامة لقد نص املشرع اجلزائري على اجلرائم 
  : واليت تتمحور يف من قانون العقوبات،441، واملادة 154  إىل150املواد من 

  

  . جرمية دفن اجلثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص:   أوال
  

  .م بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش جرمية تدنيس اجلثة أو القيا:نيا  ثا
  

  . جرمية إخفاء اجلثة:ثالثا  
  

                                                
65 - www.ssfcm.org.  



ها خفيـة أو بـدون ـة أو إخـراجـن اجلثـ دفرميةـج :ولرع األـالف 
    ترخيـص

  

ا أركا   ان جرمية دفن اجلثة أو اخراجها خفية أو بدون ترخيص تستلزم لقيامها توافر 
الركن املعنوي مثلها يف ذلك مثل  و،املادي، الركن  الركن الشرعي:األساسية واملتمثلة يف
  .مجيع اجلرائم األخرى

  

  : الركن الشرعي- أ
  

، ين ارم لفعل دفن اجلثة أو إخراجها خفية أو دون ترخيص   ويتمثل يف النص القانو
 كل" : من قانون العقوبات كمايلي 152  القانوين الذي نصت عليه املادةوهو التكييف

من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب باحلبس من ثالثة 
   ."دج2.000 إىل 500أشهر إىل سنة وبغرامة من 

  

يعاقب باحلبس من ": من نفس القانون، واليت تنص على 441ة الثانية من املادة الفقرو 
  أو بإحدىدج1.000 إىل 100على األكثر وبغرامة من  عشرة أيام على األقل إىل شهريني

  : هاتني العقوبتني
  

حد املتوفني دون ترخيص سابق من املوظف يف احلالة اليت اشترط كل من توىل دفن أ
وكل من خيالف بأية طريقة كانت النصوص ، ل على هذا الترخيصالقانون احلصو

، وهذا نفسه ما نصت عليه "املتعلقة بأعمال الدفن املذكور أعالهوالتنظيمية التشريعية 
ال ميكن أن يتم الدفن دون ترخيص من ضابط احلالة ": ية من قانون احلالة املدن78املادة 

تقدمي سلم الترخيص إال بعد ، وال ميكن أن ي عادية ودون نفقةاملدنية مكتوب على ورقة
 أو من قبل ضباط الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق يف شهادة معدة من قبل الطبيب

  ".الوفاة
  
  



  : الركن املادي-ب
  

رخيص من ضباط احلالة املدنية، دون ت بدفن اجلثة أو إخراجها خفية أو    وهو القيام
  :على ثالثة عناصرهذا الركن يقوم و
  

  . واملتمثل يف دفن أو إخراج اجلثة خفية أو دون ترخيص:فعل االعتداء - 1
 وهي حصول االعتداء على حرمة امليت بدفنه أو بإخراجه من مدفنه :نتيجة االعتداء - 2

  .غري مرخص به وأ )خفية (على وجه غري مشروع
ة السببية بني  جيب الكتمال الركن املادي هلذه اجلرمية حصول الرابط:عالقة السببية - 3

النتيجة املتمثلة  خفية أو دون ترخيص واجلثة أو إخراجهادفن االعتداء واملتمثل يف فعل 
  .عتداء على حرمة امليتيف حتقق اال

  

  : الركن املعنوي-ج
  

 أن يتوافر لدى اجلاين القصد اجلنائي الرتكابه هذه اجلرمية،واملكون من واملقصود به  
 واجتاه إرادته إىل انتهاك ،اطة اجلاين بكافة أركان اجلرمية إحم واإلرادة، أي وجوبالعل

  .  )66(،أو دون ترخيص من اجلهة املختصةأو إخراجه من مدفنه خفيةحرمة امليت بدفنه 
ها ـه عليـل فيـام بأي عمـة أو القيـس اجلثـة تدنيـجرمي :نـيثاالفـرع ال

  شـوفحأة ـوحشي
  

واليت  ،عنوياملادي و، املشرعيال:  وهيثالثةا الأركا   لقيام هاته اجلرمية وجب توافر 
  : نوضحها فيما يلي
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  :  الركن الشرعي-أ  
  

 واليت نصت على مجيع ، من قانون العقوبات153  هو نص التجرمي املتمثل يف نص املادة 
 وأعمال ، والتشويه، كالتدنيس،أنواع االعتداءات واالنتهاكات الواقعة على اجلثة

  ...حش والف،الوحشية
  

كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من ": واليت جاء نصها كما يلي
 500أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 

   ."دج2.000إىل دج 
  
  

عمال الوحشية وأعمال األ إن هذه املادة حتمي اجلثة من أعمال التدنيس والتشويه ومن   
 عليها، أما التشويه كقطع بعض أعضائها حبيث تالتدنيس كرمي القاذوراولفحش، ا

 أما األعمال الوحشية فهي كثرية ومتنوعة وقد ،تتغري صورا ويصعب التعرف عليها
تتمثل يف قطع الرأس أو متزيق البطن أو بتر جزء من أجزاء اجلثة، أما أعمال الفحش فهي 

  .)67(على وجه اخلصوص باألعضاء التناسلية بدورها أعمال وحشية وقد تتعلق 
  

  :  الركن املادي-ب
  

   يتمثل يف ارتكاب أي فعل فيه تدنيس أو تشويه أو القيام بأعمال وحشية أو فحش 
  .على اجلثة ويشترط أن يكون الفعل فيه اعتداء وامتهان على جثة امليت

  :ويشترط لقيام الركن املادي ثالثة عناصر هي
  

 أو وقع منه ، أو تشويه جلثة امليت، تدنيس فيههو قيام اجلاين بفعل و:ءفعل االعتدا -1
  . أو الفحش، دون وجه مشروع،عليها أي عمل من األعمال الوحشية

 أي أن تكون نتيجة االعتداء حصول انتهاك حلرمة جثة امليت اليت :نتيجة االعتداء -2
  .جيرمها القانون
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ملادي هلذه اجلرمية توفر الرابطة السببية بني فعل يشترط لقيام الركن ا :عالقة السببية -3
  .املتهم وما حتقق من اعتداء وانتهاك للجثة وحرمتها بأي فعل كان

  

  : الركن املعنوي-ج
  

ويتمثل يف توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين عند ارتكابه هلذه اجلرمية، حيث يكون عاملا   
، وتتوفر لديه اإلرادة اآلمثة للقيام بفعل انبتوفر مجيع أركان اجلرمية املعاقب عليها قانو

  .انتهاك حرمة جثة امليت
  

  جـرميـة إخفـاء اجلثـة :الفـرع الثـالـث
  

  :تقتضي جرمية اخفاء جثة امليت توافر ثالثة أركان وهي
  

  : الركن الشرعي-أ  
  

 ،قابارم عها ويرتب على هذا الفعل ائيلذي حيظر إخفاء اجلثة وختب   وهو نص التجرمي ا
كل من خبأ أو : "  تنص على، واليت من قانون العقوبات154والذي يتمثل يف نص املادة 

 إىل 500أخفى جثة يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالثة سنوات وبغرامة بني 
  .دج1.000

ن يجة ضرب أو جرح فاخص مقتول أو متويف نتوإذا كان املخفي يعلم أن اجلثة لش 
  ".دج5.000 إىل 500 إىل مخس سنوات وبغرامة من  سنتنيالعقوبة تكون احلبس من

  

  :  الركن املادي-ب  
  

 وكذلك عن علم السلطات ،يتمثل يف فعل إخفاء اجلثة وحجبها عن علم أهلها    
، وخاصة إذا كانت لشخص مقتول أو متويف نتيجة ضرب أو جرح، وهو ا املختصة

  :يقوم على توافر ثالثة عناصر
  



 ،وهو القيام بإخفاء اجلثة على وجه غري مشروع انتهاكا حلرمة امليت :ءفعل االعتدا -1
  .ال سيما إذا كان الفعل بغرض التستر على جرمية قتل أو ضرب مفضي إىل املوت

  

   وفعل االخفاء يتحقق بأي فعل من شأنه ابعاد جثة القتيل عن أنظار السلطات ولو 
اء معامل اجلثة أو تشويهها، وعلى ذلك لفترة حمدودة كما يتحقق بأي فعل من شأنه اخف

فان االخفاء يتحقق بدفن اجلثة بغري تصريح أو احراقها أو وضعها يف غرفة أو تقطيعها 
اربا، أو القائها يف جمرى مائي أو لتحليلها مبادة كيميائية، كما يعد من قبيل االخفاء 

 احدى شركات أيضا، قطع الرأس واخفائها، أو وضع اجلثة يف صندوق وارساله اىل
  .)68(النقل أو السكة احلديدية لنقله اىل جهة أخرى

  

  .وهي حصول االعتداء على حرمة امليت وذلك بإخفاء جثته: نتيجة االعتداء -2
  

وهي تلك العالقة بني فعل إخفاء اجلثة والنتيجة اإلجرامية اليت تتمثل  :عالقة السببية -3
ا عن أهلها، وعن السلطات املعنية ا من يف انتهاك حرمة جثة امليت بعدم دفنها وحجبه

ظروف اليت السباب واألجهة، ويزداد اجلرم تشديدا إذا كان هذا اإلخفاء بغرض حجب 
  .أدت إىل الوفاة مبعىن أن تكون بسبب حادث إجرامي

  

  :  الركن املعنوي-ج
  

فة ا  هو توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين عند ارتكابه هذه اجلرمية، حبيث يعلم بك
  . إرادته احلرة إىل انتهاك حرمة جثة امليتاألركان املكونة للجرمية وتتجه

       

اذن هذه جمموعة اجلرائم املاسة حبرمة جثة امليت واليت سن هلا املشرع اجلزائري مواد 
ونصوص قانونية دف محاية جثث األموات من جهة ومعاقبة كل من تسول له نفسه 

  .انتهاك حرمتها من جهة ثانية
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  اجلـرائـم اخلـاصـة :املطلـب الثانـي
  

   لقد تنبه املشرع اجلزائري اىل كثرة االنتهاكات الواقعة على جثث األموات، وخاصة 
منها سرقة األعضاء من اجلثث لالجتار فيها وبيعها لألغنياء الذين هم حباجة اليها، 

اع أنسجة أو خاليا أو وقسمها إىل جرميتني مها جرمية انتزاع أعضاء اجلثة وجرمية انتز
  .مجع مواد امليت، وهذا ما سنتطرق لدراسته يف هذا املطلب

  

   فمن أعظم وأهم االجنازات العلمية اليت طالعنا ا هذا القرن، واليت تعترب نتاج تقدم 
حيث أصبحت هذه  العلوم الطبية والبيولوجية، عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية،

  .والعالج احلقيقي للعديد من املرضى احملكوم عليهم باملوتاألخرية احلل الوحيد 
  

 وتعترب جثث املوتى مصدر هام لتلك العمليات وخاصة يف حالة عدم توافر األعضاء   
البشرية املطلوبة من األحياء، حيث متثل اجلثة املصدر الوحيد واألساسي لعمليات زرع 

  .األعضاء الفردية مثل القلب والكبد
     

مشاكل تواجه هذا ن األمر ليس ذه البساطة، ذلك لوجود عدة صعوبات و   ولك
 لة حتديدوضوع، إذ أنه يرتبط بالشخص املتوىف، و هنا تظهر أول مشكلة أال وهي مسأامل

 من هذه الدراسة طلب الثاين من املبحث التمهيدياليت تطرقنا إليها يف املحلظة املوت، و
يف لة مدى أحقية اإلنسان باط هذا املوضوع مبسأوثانيها ارت ،بالتفصيل و التحليل

ثالثها مدى جواز املساس باجلثة التصرف جبثته أو أجزاء منها، وحق أسرته من بعده، و
لة نقل األعضاء من اجلثة باتت ترد عليها ، ألن مسأمن أجل إجراء عمليات االستئصال

 ذات أمهية ارها أصبحت باعتب،القانوين إلباحة النقل، وقيود يقتضيها األساس الشرعي
  .كربى يف وقتنا احلاضر

  



نظرا خلطورة هاتني اجلرميتني ومقدرتنا الستعاما وفهم أركاما ارتأينا أن نتعرض    و
ملوضوع نقل األعضاء من اجلثث ألجل زرعها يف األحياء يف الفرع ضمن جرمية انتزاع 

  .أعضاء جثة امليت

       

  أعضـاء جثـة امليـت جـرميـة انتـزاع :الفـرع األول
  

نقل وزرع األعضاء البشرية من األموات إىل األحياء  لقد نظم املشرع اجلزائري مسألة   
تنظيما حمكما، وأحاطها بقيود وشروط مسبقة جيب على األطباء الذين جيروا أن 
يلتزموا ا إلضفاء صفة املشروعية على ممارسام الطبية، وحىت ال يسيئوا استعمال 

  . يف القيام بتلك األعمال يف انتهاك حرمة األمواتحقهم
  

وإذا كان املشرع اجلزائري قد نظم عمليات نقل وزرع األعضاء، وأجازها بنصوص 
 وما بعدها من قانون محاية الصحة 161قانونية صرحية املضمون وذلك مبوجب املادة 

ا اال حىت يتيسر وترقيتها، إال أن هذه النصوص مل تليها دراسات وشروح فقهية يف هذ
تطبيقها والتعامل معها، ولكي ال يتم تفسريها وتأويلها بشكل خاطئ من قبل األطباء 

  .باعتبارهم أول املعنيني ا، والقائمني على تطبيقها من رجال القانون
  

  ".العضو"و" الزرع"و" النقل"على املقصود بكل من سوف نلقي الضوء أوال 
  

  : "العضو"و" رعالز"و" النقل" املقصود بـ-
  

يشري بشكل خاص لزرع عضو حيوي يستلزم  ": Transplantation "أي" نقل"لفظ إن 
  .إعادة فورية لنشاط أوردته وشريانه كزراعة الكبد والقلب والكلية

  

ة حية سواء من جزء يجينسفيعين نقل مادة خلوية أو ": Greffe" أي "الزرع"أما لفظ 
ن،  من فرد آلخر سواء كان من نفس النوع أم مل يكآلخر يتبعان نفس الكائن احلي أو

  .عم اجللدي مثالطنه طعم كالأي أ
  



 فانه يعين حيويا جمموعة العناصر اخللوية املختلفة واملتوافقة Organ أما املقصود بالعضو
يشمل حيزا حمددا داخل جسم اإلنسان سواء   حبيث)69(والقادرة على أداء وظيفة حمددة

  .فصال عنهكان متصال به أو من
  

 يقتصر على القلب والكبد والكلى والبنكرياس والرئة و ن العضو الفوفقا هلذا التعريف فإ
عضو األعضاء التناسلية فقط، وإمنا يشمل كذلك الدم واملين وقرينة العني وأجزاء من ال

  نفسه 
  .)70()اهلرمونات ات واجلين( 

  

: ت العلوم القانونية بأنهصطلحا العضو ضمن كتابه املتعلق مبCapitantولقد عرف 
فلذلك ميكن القول أن القلب، "  من اخلدمات مؤسسة مكلفة بتشغيل فئة حمددة"

  .)71(الكليتني، الكبد، األعضاء التناسلية يشكلون أعضاء
  
  

باب  املشرع اجلزائري ملوضوع زرع األعضاء من املتوفني دماغيا، يف التطرق لقد        
 يوليو سنة 31 املوافق هـ1411 حمرم عام 09 املؤرخ يف 90/17الرابع من القانون رقم 

 املتعلق حبماية الصحة م16/04/1985 املؤرخ يف 85/05 لقانون رقماملعدل واملتمم ل 1990
 إىل 164من ( وذلك يف املواد ،حتت عنوان انتزاع أعضاء اإلنسان وزرعها وترقيتها،

 محاية حلرمة جثث املوتى، من ، صارمة، وبشروط دقيقةط بضوابنظمها، حيث أنه )167
حيث أنه ال ميكن ألي طبيب استئصال أي جزء من  ،عبث اجلاهلنيانتهاك الطامعني، و

جثة املتوىف، إال بتوافر الشروط الالزمة لذلك، وإال فقد تصرفه هذا صفة املشروعية، 
علم مع وبالتايل ترتب عليه املسؤولية اجلنائية، القائمة أساسا على عنصري اإلرادة وال

  .انعدام موانع املسؤولية كاجلنون مثال
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  طرف املشرعمنكبري  حضيت باهتمام فقد ،خطورة هذه املسألة   ونظرا ألمهية و
الشروط الواجب توافرها ومراعاا عند إجراء عمليات نص على ، الذي اجلزائري

زرعها، ن و أعضاء اإلنسانتزاعء جثة امليت يف الفصل الثالث اخلاص بانتفاع بأعضااال
ملتعلقة ببعض األعمال الوقائية والعالجية من قانون من الباب الرابع اخلاص باألحكام ا

  : اليت ميكن حصرها فيما يليمحاية الصحة وترقيتها، و
  

، هذا ما نصت عليه ن قبل اللجنة الطبيةإثباا م، ووجوب حتقق الوفاة: الشرط األول* 
  .رقيتها من قانون محاية الصحة وت164املادة 

  

 165ادة امل( نتزاع أعضائه أو ورثته باإذن الشخص قبل وفاته،موافقة و: الشرط الثاين* 
  .)رقيتهاتمن قانون محاية الصحة و

     

 من 34املادة ( وجوب توافر حالة الضرورة اليت توجب نزع األعضاء: الشرط الثالث* 
  .)ب املتضمن مدونة أخالقيات الط276- 92املرسوم التنفيذي رقم 

  

عدم مشاركة الفريق الطيب الذي قام بالتحقيق يف حالة الوفاة يف : الشرط الرابع* 
 165ادة من امل( عمليات استئصال األعضاء من جثة املتوىف أو يف نقلها إىل شخص حي

  .)ترقيتهامن قانون محاية الصحة و
  

 فإذا لشرعي،اجيب أال تعيق عملية نقل العضو عملية التشريح الطيب : الشرط اخلامس* 
 من 165وهذا ما نصت عليه املادة  كان يعيقها بأي شكل من األشكال فيمنع النقل

  .قانون محاية الصحة وترقيتها السابق الذكر
  

ها إال يف املستشفيات يام بعمليات استئصال األعضاء ونقلال جيوز الق: الشرط السادس* 
 هذا ما نصت عليه لف بالصحةودور الصحة العامة، اليت يرخص هلا بذلك الوزير املك

  . من قانون محاية الصحة وترقيتها167املادة 
  



نتزاع أعضاء إنسان وال زرع أنسجة أو أجهزة عدم جواز القيام با: الشرط السابع* 
 الفقرة األوىل من قانون محاية 161املادة (ةصييشختبشرية، إال ألغراض عالجية، أو 

  .)الصحة وترقيتها
  

املادة ( ب أال تكون عملية نقل وزرع األعضاء موضوع معاملة ماليةجي: الشرط الثامن* 
  .) الفقرة الثانية من قانون محاية الصحة وترقيتها161

  

ال جيوز إعالن اسم املتنازل للمتلقي وال ألسرته وهذا الشرط نصت : الشرط التاسع* 
  .محاية الصحة وترقيتها من قانون 165ادة عليه الفقرة الثانية من امل

  

 من قانون محاية الصحة 206/1 االلتزام بالسر املهين، حيث أن املادة :عاشرالشرط ال* 
  .وترقيتها

  

   :ولكن ال يلتزم الطبيب بواجب كتمان السر املهين يف احلاالت التالية
  

  .) من قانون محاية الصحة وترقيتها206/1املادة (  الترخيص القانوين- 1
  

 خبريا لديه، فيما خيص موضوع حمدد يرتبط مبهمته،  إذا كان مطلوبا من القضاء أو- 2
ولكن ال ميكنه اإلدالء يف تقريره أو عند تقدمي شهادته يف اجللسة إال باملعاينات املتعلقة 

  .باألسئلة املطروحة
  

    . إذا أعفاه املريض من كتمان سر مرضه- 3
  

 من قانون 163ة املاد(أن أال تضر عمليات الزرع بصحة املستقبل :احلادي عشرالشرط * 
  .)محاية الصحة وترقيتها

  

وجوب أخذ رأي الس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية يف  :ثاين عشرالشرط ال* 
عمليات انتزاع األنسجة واألعضاء وزرعها والتجريب وكل املناهج العالجية اليت 



 يف 168يفرضها تطور التقنيات الطبية والبحث العلمي وذلك حسب ما نصت عليه املادة 
  .فقرا األوىل من قانون محاية الصحة وترقيتها

  
   فمما سبق ميكننا القول أنه مىت توافرت احلاالت والشروط املنصوص عليها يف املواد 
السابقة الذكر، واليت ذكرها املشرع اجلزائري على سبيل احلصر، ملنع أي اجتهاد يف 

العمليات، فال تعترب تعدي على ذلك رمبا يؤدي إىل انتهاك حرمة امليت، جازت تلك 
حرمة جثة امليت، ولكن إذا مل تتوافر فال ميكن للطبيب أو اجلراح أن يقوم ا، حيث 

 املتضمن مدونة أخالقيات الطب على 276-92 من املرسوم التنفيذي رقم 35تنص املادة 
وص ال ميكن ممارسة عمليات أخذ األعضاء إال حسب احلاالت والشروط املنص ": مايلي

يلتزم الطبيب املمارس لتلك العمليات بالقواعد والضوابط، ، فمىت مل "عليها يف القانون
وكذا الشروط الواجب توافرها ملشروعية املساس حبرمة جثة امليت، ولو كان شرطا 
واحدا، فيعترب قد ارتكب جرمية معاقبا عليها من طرف القانون، ويقع حتت طائلة 

ها الثالث اجلنائية، املدنية، والتأديبية، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املسؤولية القانونية بأنواع
املسؤولية اجلنائية للطبيب هي نفسها اليت خيضع هلا مجيع ارمني من حيث وجوب توافر 
العلم واإلرادة، أي اإلدراك واالختيار احلر غري املعيب، وهي تعد من أهم املوضوعات 

ك بسبب التطورات واالكتشافات احلديثة احلاصلة يف اليت تثري اهتمام الباحثني، وذل
  .العلوم الطبية، وخطورا يف الوقت الراهن

  

وبالتايل ومما سبق توضيحه تتبني لنا أركان جرمية انتزاع أعضاء جثة امليت، واليت تتمثل 
   : يف

  

  : الركن الشرعي- أ
  

 القانوين الذي  التكييفوهوانتزاع أعضاء امليت، ويتمثل يف النص القانوين ارم لفعل 
يعاقب  ": ، واليت تنص على مايلي من قانون العقوبات17 مكرر 303 نصت عليه املادة

ج اىل . د500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات اىل عشر ) 05(باحلبس من مخس 



ج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد احلياة دون احلصول على . د1.000.000
  .روط املنصوص عليها يف التشريع الساري املفعولاملوافقة وفقا للش

   وتطبق نفس العقوبة اذا مت انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري 
  ".املفعول

  

   من نص املادة السابقة الذكر نستنتج أن املشرع اجلزائري قد أجاز عمليات نقل 
ه أحاطها بقيود وشروط مسبقة وزرع األعضاء البشرية من األموات اىل األحياء، ولكن

جيب على األطباء الذين جيروا أن يلتزموا ا الضفاء صفة املشروعية على ممارسام 
الطبية، وحىت ال يسيؤوا استعمال حقهم يف القيام بتلك األعمال يف انتهاك حرمة 

حيث أصبحت  ،األموات، ولكن نظرا ألمهية مسألة نقل وزرع األعضاء من جثث املوتى
ذه األخرية احلل الوحيد والعالج احلقيقي للعديد من املرضى احملكوم عليهم باملوت، ه

وضوع، إذ أنه يرتبط بالشخص املتوىف، مشاكل تواجه هذا املووجود عدة صعوبات و
اليت تطرقنا إليها يف املبحث  حلظة املوت، ولة حتديدوهنا تظهر أول مشكلة أال وهي مسأ

لة وثانيها ارتباط هذا املوضوع مبسأ ،التفصيل و التحليل من هذه الدراسة بالتمهيدي
ثالثها يف التصرف جبثته أو أجزاء منها، وحق أسرته من بعده، ومدى أحقية اإلنسان 

لة نقل األعضاء ، ألن مسأمدى جواز املساس باجلثة من أجل إجراء عمليات االستئصال
 ،القانوين إلباحة النقل و،من اجلثة باتت ترد عليها قيود يقتضيها األساس الشرعي

  . ذات أمهية كربى يف وقتنا احلاضرباعتبارها أصبحت
  

  

  : الركن املادي-ب
، )72( بانتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول   وهو القيام

  :وهو يقوم على ثالثة عناصر

                                                
 .والمقصود بھ قانون حمایة الصحة وترقیتھا الذي یحدد شروط وضوابط انتزاع األعضاء من المیت - 72



لتشريع انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة ا واملتمثل يف :فعل االعتداء - 1
  .الساري املفعول

 بانتزاع عضو من جثة امليت وهي حصول االعتداء على حرمة امليت :نتيجة االعتداء - 2
  .على وجه غري مشروع وغري مرخص به

 جيب الكتمال الركن املادي هلذه اجلرمية حصول الرابطة السببية بني :عالقة السببية -3
 وما حتقق تشريع الساري املفعول،االنتزاع للعضو من شخص ميت دون مراعاة الفعل 

  .من اعتداء على حرمة امليت
  

  : الركن املعنوي-ج
  

م   مبعىن أن يتوافر لدى اجلاين القصد اجلنائي الرتكابه هذه اجلرمية،واملكون من العل
 واجتاه إرادته إىل انتهاك حرمة ، إحاطة اجلاين بكافة أركان اجلرميةواإلرادة، أي وجوب

  .على وجه غري مشروع وغري مرخص بهو من جثته بانتزاع عضامليت 
  

جـرميـة انتـزاع أنسجـة أو خـاليـا أو مجـع مـواد  :الفـرع الثـانـي
  من امليـت

   :تشترط هاته اجلرمية قيام األركان التالية   
  : الركن الشرعي- أ
  

 شخص انتزاع أنسجة أو خاليا أو مجع مواد من   ويتمثل يف النص القانوين ارم لفعل 
  من قانون العقوبات19 مكرر 303ة وهو التكييف القانوين الذي نصت عليه املادميت، 
 100.000سنوات وبغرامة من ) 05(اىل مخس ) 01(يعاقب باحلبس من سنة  ": كمايلي

ج، كل من ينتزع نسيجا أو خاليا أو جيمع مادة من جسم شخص . د500.000ج اىل .د
  . املوافقة املنصوص عليها يف التشريع الساري املفعولعلى قيد احلياة دون احلصول على

   وتطبق نفس العقوبة اذا مت انتزاع نسيج أو خاليا أو مجع مواد من شخص ميت دون 
  ".مراعاة التشريع الساري املفعول



  

   الركن املادي-ب
  

 بانتزاع نسيج أو خاليا أو مجع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع    وهو القيام
  :، وهو يقوم على ثالثة عناصرلساري املفعولا
  

بانتزاع نسيج أو خاليا أو مجع مواد من شخص ميت  واملتمثل يف :فعل االعتداء - 1
  .دون مراعاة التشريع الساري املفعول

بانتزاع نسيج أو خاليا أو  وهي حصول االعتداء على حرمة امليت :نتيجة االعتداء - 2
  .ه غري مشروع وغري مرخص به على وجمجع مواد من جثة امليت

 جيب الكتمال الركن املادي هلذه اجلرمية حصول الرابطة السببية بني :عالقة السببية - 3
االنتزاع للنسيج أو للخاليا أو مجع للمواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع فعل 

  . وما حتقق من اعتداء على حرمة امليتالساري املفعول،
  

  : الركن املعنوي-ج
  

م عىن أن يتوافر لدى اجلاين القصد اجلنائي الرتكابه هذه اجلرمية،واملكون من العل  مب
 واجتاه إرادته إىل انتهاك حرمة ، إحاطة اجلاين بكافة أركان اجلرميةواإلرادة، أي وجوب

على وجه غري بانتزاع نسيج أو خاليا أو مجع مواد من جثة الشخص امليت امليت 
 .مشروع وغري مرخص به

 
  

  اجلـرائـم وفقـا للتشريـع اإلسالمـي :طلـب الثـالـثامل
  

   بغرض فهم أكثر هلذا املوضوع ومعرفة كل جوانبه ارتئينا التطرق اىل أحكام الشريعة 
 من تشريع اخلالق سبحانه وتعاىل املتصف بالكمالاالسالمية السمحاء باعتبارها 

ن جهة، ومن جهة أخرى معرفة وبالتأكيد أا تناولت حرمة اجلثة من كل جوانبها هذا م



مدى استنباط املشرع اجلزائري نصوصه القانونية من أحكام الشريعة االسالمية 
  . واستخالص الفرق بينهما

  
   عند تصفح أحكام الشريعة االسالمية املتعلقة جبثة امليت، وجدنا أن نظرا للجرائم 

اجلزائري بكثري، حيث نصت على املاسة حبرمة اجلثة أوسع وأمشل مما هي عليه يف القانون 
    : جمموعة من اجلرائم اليت مل يتفطن هلا املشرع اجلزائري، واليت ميكن امجاهلا يف

  

  .جرمية وطء امليتة -أوال
  .امليت جرمية قذف - ثانيا
  . جرمية سب وشتم امليت-ثالثا

 
   : سوف نتناول كل نوع من هاته اجلرائم يف فرع كمايلي

  

  ـةة وطء امليتـجرمي :الفـرع األول
  

امليت اعتداء عليه وطء يعترب ، حرمة جسد امليت يف اإلسالم كحرمة احلي بل أشد   
  .وهتكا حلرمته، والوطء املقصود هنا هو وطء الزنا

  

  .والفطرة السليمة  وهو أمر تعافه النفوس السوية،فهذا الفعل اعتداء على حرمة امليتة   
  

واستقرارها، اتمعات كيان أشدها خطورة على  وب،إن جرمية الزنا من كبائر الذنو    
تها حدد هلا السليمة لإلنسان وكرامته، ولبشاعفطرة األخالق احلميدة والفهي تتناىف مع 

العازب الذي مل بني فضاعتها، ولكنه فرق يف العقاب، وناسب تالشارع جزاء صارما ي
 . له عقوبة ختصهله عقوبة خاصة به، والثيب احملصن،فيتزوج وهو غري حمصن، 

  

وملا كانت فاحشة الزنا فيها انتهاك للعرض وإفساد للنسل، فان من أبشع اجلرائم     
  .وأشدها فضاعة، انتهاكا حلرمة األموات واألحياء جرمية وطء امليتة

  
  



إن : "قال ابن قدامه رمحه اهللا تعاىل، حيث وطء امليتة على جترمي  فقهاء الشريعةأمجعلقد 
يه وجهان، أحدمها عليه احلد، وهو قول األوزاعي، ألنه وطئ يف فرج وطئ ميتة، فف

آدمية فأشبه وطء احلية، وألنه أعظم ذنبا، وأكثر إمثا، ألنه انضم إىل فاحشة هتك حرمة 
  .)73(...."امليت

  

  

 بتجرميها امليتجثة  حرمة    اذن ومما سبق بيانه جند أن الشريعة االسالمية قد راعت
مرتكب تلك اجلرمية الشنعاء يكون قد ارتكب امثا عظيما وجرما كبريا لوطء امليتة، ألن 

توقيع احلد واعتدا واضح على حرمة األموات، ولكن اختلف الفقهاء خبصوص مسألة 
على مرتكب هذه الفاحشة على امليتة وهذا ما سنتناوله يف الفصل الثاين من هذه الدراسة 

  .بالتفصيل
  

زائري يف نصوص قانون العقوبات على جرمية وطء    يف حني مل يتطرق املشرع اجل
امليتة، فلم ينص عليها ومل جيرمها بتاتا، فالوطء يف القانون اجلزائري اما أن يكون 
مشروعا واملتمثل يف العالقة املقامة بني الزوجني، وإما أن يكون غري مشروع وهو ما 

م جرمية الزنا يف املادة يطلق عليه مصطلح الزنا، فاملشرع اجلزائري عند تنظيمه ألحكا
يقضي باحلبس من سنة اىل سنتني على كل  " :  من قانون العقوبات واليت تنص على339

  .امرأة متزوجة ثبت ارتكاا جرمية الزنا
  

  .وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جرمية الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجة
س من سنة اىل سنتني وتطبق العقوبة ذاا باحلبويعاقب الزوج الذي يرتكب جرمية الزنا 

  .على شريكته
  

وال تتخذ االجراءات اال بناء على شكوى الزوج املضرور، وان صفح هذا األخري يضع 
  ".حد لكل متابعة
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- املشرع اجلزائري قد اعتد يف جرمية الزناوبالتايل من نص املادة السابقة الذكر جند أن 
  .رفني متزوجا وبشروط خاصة على أن يكون أحد الط- بصفة خاصة

  

 من قانون 339ولكن اذا كان وطء اجلثة ال تقوم به جرمية الزنا املنصوص عليها يف املادة 
العقوبات السابقة الذكر فذلك ال مينع من مسائلة اجلاين عن جرمية القيام بالفحش على 

ه، وهي  من نفس القانون واليت سبق شرحها أعال153اجلثة واملنصوص عليه باملادة 
األحسن األكثر مالئمة وتناسبا بالنظر مع حجم اجلرمية واالمث العظيم واجلرم الكبري 

  .  واالعتدا الواضح على حرمة األموات
  

  ـتذف امليـة قـ جرمي-الفرع الثانـي
  

  : قبل التطرق هلذه اجلرمية ارتأينا تعريف القذف لغة وشرعا كمايلي
  

  : القذف يف اللغة* 
  

 قذف الشيء يقذفه قذفا، اذا : ، يقالالفاء أصل يدل على الرمي والطرحالقاف والذال و
  .)74(رمي به

  

رمي البالغ، العاقل، املختار، العامل بالتجرمي، غريه بزىن، أو بنفي : القذف يف الشرع* 
  .نسب من أبيه

  

   : الكبائر املنهي عن اقترافها بالكتاب، والسنة، واالمجاعالقذف من و
  

والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء : "تعاىلفقوله    فأما الكتاب 
إال الذين تابوا )4(ونهلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسق فاجلدوهم مثانني جلدة والتقبلوا

ان الذين يرمون  ": ، وقوله)سورة النور" ()5(من بعد ذلك وأصلحوا فان اهللا غفور رحيم

                                                
 .849، ص5معجم مقاییس اللغة، المرجع السابق، ج:  ابن فارس- 74



سورة ( ")23( يف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيماحملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا
  ).النور

  

رسول اهللا وما  يا: بوا السبع املوبقات، قالواناجت: "قال) ص(   وأما السنة فقول النيب 
حر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل سالوالشرك باهللا، : هن؟ قال

صحيح ( "احملصنات املؤمنات الغافالتمال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف 
 .)2560البخاري، احلديث رقم 

  

  .   وأما اإلمجاع، فقد اتفقت كلمة اتهدين من السلف واخللف، على حترمي القذف
  

واحلكمة من حترمي القذف هي رغبة املشرع يف صيانة األعراض من كل اعتداء يقع 
  .)75(عليه

  
مليت وحترميه كقذف احلي، وذلك ألن عموم على جترمي قذف ا    لقد أمجع الفقهاء

األدلة احملرمة للقذف ال تفرق يف التحرمي بني حي وميت، والغاية من جترمي القذف، هي 
  .محاية حق االنسان يف شرفه واعتباره سواء كان ذلك أثناء حياته أو بعد مماته

  

 من قانون 296   وبالرجوع اىل القانون اجلزائري جنده قد عرف القذف يف املادة 
كل ادعاء بواقعة من شأا املساس يعد قذفا  ": العقوبات، واليت جاء نصها كما يلي

بشرف واعتبار األشخاص، أو اهليئة املدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إىل تلك اهليئة، 
ويعاقب على نشر هذا االدعاء أو ذلك اإلسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حىت ولو 

على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص، أو هيئة دون ذكر االسم ولو كان مت ذلك 
 الكتابة أو املنشورات أو ة احلديث أو الصياح أو التهديد أومن املمكن حتديدمها من عبار

  ". أو اإلعالنات موضوع اجلرميةتالالفتا
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قذف شاملة جند أن املشرع اجلزائري قد جعل جرمية الالسابقة الذكر     فمن نص املادة
وحاوية لكل اجلرائم مثل الزنا، أو السرقة، واالحتيال والنصب وغري ذلك، فمن يدعي 

ه يا سارق، يا على شخص بأية واقعة من شأا املساس بشرفه واعتباره كمن يقول لغري
 هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان القذفجرمية  يكون قد ارتكب... حمتال، يا كاذب
د نصه على جرمية القذف مل ينص ومل يضع حكما خاص جبرمية  عناملشرع اجلزائري

  .قذف امليت
  

ومبا أن الغاية من جترمي القذف هي محاية االنسان يف شرفه واعتباره، وهذا احلق كسائر 
 أن جرمية القذف ال تقع : احلقوق اللصيقة بشخص االنسان تنقضي بوفاته، ونتيجة ذلك

صي بدوره كسائر احلقوق اللصيقة بشخص يف حق امليت النقضاء هذا احلق الشخ
  .االنسان

لكن هذا الكالم يتعارض مع ما جيب كفالته من محاية لشرف الورثة اذا قصد بالقذف 
  .الطعن يف ذكرى مورثهم وحقهم يف الشرف واالعتبار والكرامة جدير باحلماية

  

ا ما يبني أن  منه فقد جاء فيه43وهذا ما نص عليه قانون الصحافة الفرنسي يف املادة 
العقاب على القذف ضد األموات ال تطبق أحكامه اال اذا قصد بالقذف املساس بكرامة 

  .أو شرف الورثة األحياء
  

فاألصل يف القوانني أا توضع حلماية األحياء دون األموات، وفضال عن ذلك فان من 
ا تعدى عناصر القذف أن يكون موجها اىل شخص معني، وامليت مل يعد شخصا، أما اذ

أثر القذف اىل األحياء من ورثة املتويف أو ذوي قرباه فيكون القذف معاقبا عليه لتوافر 
   : شروطه، وتطبيقا لذلك كانت جرمية قذف امليت متطلبة توافر األركان الثالثة التالية

  

  . توافر كل أركان القذف بالنسبة لشخص متويف- 1
  .ورثة األحياء تضمن هذا القذف اعتداء ممكنا على شرف ال- 2
  . توافر نية املساس بشرف الورثة األحياء- 3
  



   : ومن أمثلة ذلك
  

 ان املتويف قد مجع ثروته بطرق غري مشروعة، وأن ورثته يستمتعون ا : قول القذف
 أا :  أنه أجنب أوالده من زنا، أو يقول عن امرأة متوفاة: األن، أو قوله عن املتويف

  .زوجها وأجنبت منه ابنا غري شرعيكانت على عالقة بشخص غري 
  

ففي هذه احلاالت يتعني العقاب محاية لشرف هؤالء الورثة األحياء، ألن القذف فيه 
     .)76(مساس بشرف هؤالء، وجيعله شركاء للمتويف يف الواقعة املسندة اليه 

 

 سبق أن وجدنا أنه ال يرتكب جرمية القذف االأما خبصوص الشريعة اإلسالمية فقد    
 والقاذف يدرأ عنه احلد إذا ما أثبت جرمية الزنا ، ينفيه من نسبهمن يرمى غريه بالزنا، أو

وعلى ذلك فان موضوع احلماية هنا هو  على املقذوف بالشهادة، أو بإقرار املقذوف
  .أعراض الناس والسمعة احلسنة والطبية ألفراد اتمع

  

 الواقعة املرمى ا تبة القذف ولو كانأما يف القانون اجلزائري القاذف يعاقب بعقو   
صحيحة ثابتة يف حق املقذوف مبعىن أن القذف عند املشرع اجلزائري يتحقق ولو كان 

  .القاذف صادقا
  

  امليـتم ـشت جرميـة سـب و-الفرع الثالث
  

أوجب صوا على املسلمني ، وحرمة املسلم من أكرب احلُرماتجعل اهللا تعاىل     
  . ما فهمه السلف قبل اخللف، و هذاواملسلمات

  

املسلم غري مقيدة حبياته، بل هي باقية يف احلياة وبعد املمات وجيب صوا حرمة    و
  .ومحايتها يف كلّ حال
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بتحرمي سب املسلم على اإلطالق ومل تفرق من املعلوم أن نصوص الشريعة جاءت و   
  .ب مسلماددت يف الوعيد ملن سشيف النهي بني األحياء واألموات، و

  

قال :  البخاري و النسائي و أمحد عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها قَالَت ما رواهومن ذلك ً   
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن : )قَد مهفَِإن اتووا اَألمبسواال تما قَدا ِإلَى مووقد )  أَفْض ،
باب ما ينهى من سب : (ا احلديث يف الصحيح ،فقال بوب البخاري على هذ

  .)األموات
اء بسببه من األذى الذي و علَّل بعض أهل العلم النهي عن سب األموات مبا يلحق األحي

  .ال يبلغ امليت حبال
  

اليت من أجلها ى عن سب ذكر البعض من العلة : قال ابن حبان يف صحيحه    و
ول قال رس: ىل زياد بن عالقة أنه مسع املغرية بن شعبة يقول ، مث روى بإسناده إاألموات

  .)77( )ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء: (اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  

يعد سبا كل : "قد عرفت السبب كمايلي من قانون العقوبات اجلزائري ف 297أما املادة 
  ".إسناد أية واقعةتعبري مشني أو عبارة تتضمن حتقريا أو قدحا ال ينطوي على 

  

فمن املالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل ينص ومل يضع حكما خاص جبرمية سب امليت 
كما فعل بالنسبة جلرمية قذفه السابق شرحها أعاله، ومنه فما لنا اال أن نقول هنا أن كل 

، ما مت التعليق عليه خبصوص هذه األخرية واملنصبة على امليت فهو ينطبق على جرمية سبه
ألن القانون الوضعي يقوم يف جرائم القول على قاعدة النفاق والرياء ويعاقب الصادق 
والكاذب على السواء، واملبدأ األساسي يف هذا القانون أنه ال جيوز أن يقذف امرؤ أخر 

  .)78(أو يسبه أو يعيبه فان فعل عوقب سواء كان صادقا فيما قال أو خمتلقا ملا قال
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قانون ال يقبل من القاذف اقامة الدليل الثبات ما قذف به كقاعدة وأكثر من ذلك فان ال
  .)79(عامة

  

واذا كان هذا املبدأ حيمي األبرياء من ألسنة الكاذبني امللفقني فانه حيمي امللوثني وارمني 
  .)80(والفاسقني من ألسنة الصادقني

  

  
  االعتـداء علـى حـرمـة املقـابـر :املبحـث الثـانـي

  

فطوعت له نفسه قتل : " الدفن، لقوله تعاىلاهللا تعاىل حلرمة امليت إجيابهاية     من رع 
يف األرض لرييه كيف يبحث فبعث اهللا غرابا ) 30(أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين

ه قال ياويليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي يواري سوءة أخي
أمل جنعل األرض : "ل كما قال عزوج،)سورة املائدة)" (31(فأصبح من النادمني

)" 21(مث أماته فأقربه: " وقال تعاىل ،)سورة املرسالت)" (26( وأمواتاأحياء) 25(اكفات
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة : "وقال سبحانه وتعاىل، )سورة عبس(

  ).سورة طه)"(55(أخرى
  

تعريف املقابر لغة واصطالحا حث سوف نتناول بإذن اهللا تعاىل يف هذا املب   لدى 
وذلك يف املطلب األول واجلرائم الواقعة عليها حسب التشريع اجلزائري يف املطلب 
الثاين، أما يف املطلب الثالث فسنتناول اجلرائم الواقعة على املقابر وفقا للتشريع 

    :االسالمي، وكل ذلك كمايلي
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  تعريـف املقابـر: ب األولـاملطل
  

بادئ ذي قبل التطرق ملوضوع جرائم االعتداء على حرمة املقابر أن نتعرض ا جيدر بن   
  : كمايليالغة واصطالحاىل تعريف املقابر بدء 

  
  

  التعـريـف اللغـوي :الفـرع األول
  

، ، وهو مقر امليت)81(مجع مقربة، ومصدر قربته، واملقربة موضع القبور املقابر يف اللغة
 يقال قربته أقربه ،امنح يدل على غموض يف شيء وتطأصل صحيفالقاف والباء والراء 

  : قال األعشى
  )82(  عاش ومل ينقل إىل قابر*                لو أسندت ميتا إىل حنرها  

  

القطعة الصلبة من  ويطلق على املقربة الكدى وهي يف األصل مجع كدية، وهي   
  .)83(والقرب إمنا حيفر يف األرض الصلبة لئال ينهار. األرض

  

ونفخ يف الصور فإذا هم من : "منه قوله تعاىلواجلدث، : يطلق على املقربة أيضاو    
خشعا أبصارهم خيرجون : "عزوجلوقوله ، )سورة يس"()1(األجداث  إىل رم ينسلون

  ).سورة القمر" ()7(من األجداث كأم جراد منتشر
  

  

   التعـريـف االصطـالحـي:الفـرع الثاين
  

  .ديار املوتى ومنازهلمهي مدافن األموات و
  

  :قال عبد اهللا بن ثعلبة احلنفي
  

  ز عليه ركودا    سوى رمس اعج*         أزور وأعتاد القبور وال أرى    
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       فهم ينقصون والقبور تزيد*لكن أناس مقرب بفنائهم                  
  

غريه ومتنع  حفرة متنع من انتهاك بدن امليت بفعل حيوان أو وحش وفالقرب على هذا
  .)84(كذلك انتشار الرائحة

  

وعند تصفحنا ملعظم املراجع اليت تناولت دراسة املقابر وجدنا أن فقهاء الشريعة رمحهم 
 ،للمقابر للداللة على املعىن االصطالحي هلا اهللا تعاىل يستخدمون عادة املعىن اللغوي

  .وذلك لعدم خروج املعىن عليه
  
  

  الـواقعـة علـى حرمـة املقابـراجلـرائـم  :الثـانـي طلـبامل
  

 ولكن ماهو الوضع جثة امليت،القانون اجلزائري حلرمة ان مدى رعاية لقد سبق لنا بي   
   فهل من عقاب؟،يف حالة قيام الشخص بأفعال متس حبرمة املقابر وآداا العامة

  

داء على اإلعتداء على القبور يعد اعت و،حرمة املقابر هي حرمة أبدية ال تزول   ان 
 الشرعي و خمالفة جنائية يعاقب عليها القانونوهو  يف ذات الوقت،األموات واألحياء 

  .على حد سواء الوضعي
  

 وكذلك يف ،152 إىل 150تناول املشرع اجلزائري اجلرائم املتعلقة باملقابر يف املواد من    
  . من قانون العقوبات6 مكرر 160دة املا

    : واليت ميكن امجاهلا يف
  

  .جرمية انتهاك حرمة املقابر: أوال
  .ور العامةجرمية هدم أو ختريب أو تدنيس القب: ثانيا
  . االعتداء على مقابر الشهداء أو رفامجرمية :ثالثا
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   جرميـة انتهـاك حرمـة املقابـر :الفـرع األول
  

  :يفتتمثل أركان هذه اجلرمية    
  

 :الركن الشرعي -  أ
  

رم لفعل انتهاك حرمة املقابر واملساس بسالمتها، وهو   ويتمثل يف النص القانوين ا
التكييف القانوين الذي يوصف به الفعل املخالف للقاعدة القانونية اليت حيددها قانون 

  :اللتان جاء نصهما كمايلي 152 و 151 واملتمثل هنا يف نص املادتني ،العقوبات
للموتى يف املقابر أو يف غريها من ل من يرتكب فعال ميس باحلرمة الواجبة ك: "151املادة 

  ".ج.د2.000إىل  500ة أشهر إىل سنتني وبغرامة من أماكن الدفن يعاقب باحلبس من ثالث
  

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب : "152املادة 
  ".ج.د2.000 إىل 500باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة من 

  

  :اديالركن امل-ب
  

 حلرمة املقابر، أي أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة املقابر كاالنتهافعل   ويتعلق ب
  :ويشترط أن يقوم على ثالثة عناصر

  

رمة األموات يف املقابر أو غريها من أماكن حب وهو إتيان فعل ميس : فعل االعتداء- 1
  .الدفن

 أو غريها من أماكن الدفن، أي أن يف انتهاك حرمة املقابر ويتمثل :نتيجة االعتداء - 2
   .النتيجة اليت جيرمها القانون هي املساس حبرمة املوتى يف مقابرهم



من عنه  وما حتقق ابطة السببية بني الفعل املرتكبجيب أن تتوافر ر :عالقة السببية  - 3
ن  وتكو،أذى يف انتهاك حرمة املقابر، فإذا انتفت رابطة السببية انتفت مسؤولية املتهم

  .النتيجة قائمة عندما ترتبط بالسلوك الذي أتاه اجلاين
  

اليت هي منوطة بقاضي املوضوع توضيح عالقة السببية يعد من املسائل املوضوعية ان 
  دون

رقابة من احملكمة العليا، مىت كان فصله فيها مبنيا على أسباب معقولة، وقاضي املوضوع 
  .)85(ل املسؤولية ، كما أا شرطا لتحمذا أدان اجلاينملزم ببيان عالقة السببية إ

  
  
  

  :  الركن املعنوي- ج   
  

القصد (، البد من توافر الركن املعنوي  إن جرمية انتهاك حرمة املقابر جرمية عمدية
العلم : رين مهاوفقا للقواعد العامة يقوم القصد اجلنائي على عنصو فيها، )اجلنائي

 على علم بأن الفعل الذي يقوم به مكون جلرمية نه جيب أن يكون اجلاينواإلرادة، مبعىن أ
ن تكون إرادته ابر، وأعتداء على حرمة املقلقانون، وأن تتجه إرادته إىل االيعاقب عليها ا

  .حرة عند القيام باجلرمية، أي خالية من أي عيب أو إكراه، ألنه ال مسؤولية على مكره
  

  يـوم  net.qudsmedia.wwwتـروين  طالعنا مركز إعالم القدس يف موقعه االلك ولقد     
 أن مساحة الدكتور تيسري رجـب التميمـي قاضـي القـضاة             2008 نوفمرب   25الثالثاء  

 قد أدان االعتداء اجلبان الذي تعرضـت        ،بفلسطني رئيس الس األعلى للقضاة الشرعي     
) أل الـدجاين (الب املدرسة الدينيـة اليهوديـة   له مقربة النيب داود يف القدس من قبل ط 

 وأن هذا ميثل انتهاك واضحا      ، وإزالة بعض القبور   ، الذين قاموا دم سور املقربة     ،املتطرفة
 حيث قال الدكتور التميمي أن      ،وصرحيا لكافة الشرائع اإلهلية والقوانني واملواثيق الدولية      

  .  وحمترم حيا وميتانبش القبور منهي عنه يف اإلسالم فاإلنسان مكرم
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رب خ 22/01/2011 املؤرخ يف 6242يف عددها رقم   كما نشرت جريدة اخلرب اجلزائرية    
 ضريح يف عدد من مقابر بلديات أعايل الصومام يف جباية إىل            275تعرض ما يفوق    مفاده  

عمليات ختريب شنيعة، مست بالدرجة األوىل الشواهد اليت تعمد الفـاعلون حتطيمهـا             
أصبح يثري الكثري من املخاوف، خاصة بعد تنقل الظاهرة اليت بـرزت يف آخـر               بشكل  

  .الشهر الفارط من منطقة إىل أخرى
  

ظاهرة انتهاك حرمة املقابر يف بلديات أعايل الصومام بدأت تأخذ أبعـادا خطـرية،                 
فـة،  خاصة أا تعرب عن نية مبيتة يريد فاعلوها الذين ينتسبون إىل مجاعات إسالمية متطر            

حسب ما يبدو من الطريقة اليت اعتمدوها يف حتطيم األضرحة، إبراز موقفهم من عمليـة            
بناء القبور، ووضع شواهد حتمل أمساء املدفونني فيها، حيث استهدف هؤالء يف أواخـر              

 28شهر ديسمرب املاضي مقربة مدينة سيدي عيش بإسقاط األجزاء املبنية بالرخـام مـن               
 أيام إىل مقربة سيدي بلقاسم يف قرية الرميلـة الـيت            10ور زهاء   ضرحيا، لينتقلوا بعد مر   

  . قربا53تنتمي إىل نفس البلدية لتخريب 

نفس الفعل تفاجأ به سكان قرية تيغيلت الواقعة يف بلدية تيبان أيام معـدودة فقـط،                   
 ضرحيا فيها، قبل أن يقبل هؤالء اهولون        22بعدما شهدت هي األخرى حتطيم شواهد       

 قرب يف مقربة مدينة سيدي عيش أيضا، ما يرفع عدد املقابر            172 اخلميس على حتطيم     ليلة
و هو األمر الذي أثـار  .  ضريح275 يوما إىل 25اليت تعرضت للتخريب يف مدة ال تفوق     

غضب السكان وذوي املدفونني، بل دفع بلدييت تيبان وسيدي عيش، إضافة إىل اجلمعية             
 إىل رفع شكوى لدى مصاحل الدرك واألمن الـيت حتقيـق يف        الدينية ملسجد قرية الرميلة،   

  .القضية

   العامـةورـس القبـب أو تدنيـدم أو ختريـة هـجرمي :الفـرع الثانـي
  

  :الكتمال هذه اجلرمية، واليت تتمثل يفجيب توافر ثالثة أركان 
  



  : الركن الشرعي- أ
  

 وترتب ،ختريب القبور، أو  أو تدنيس، اليت حتظر فعل هدم150    ويتمثل يف نص املادة
   : حيث جاء نصها كمايليعلى من يقوم بذلك عقابا جزائيا

  

 أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب باحلبس ، أو خرب،كل من هدم: " 150املادة 
  ".دج2.000 إىل 500من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة من 

  

  : الركن املادي-ب
  

لقبور بأية طريقة كانت، فمىت التدنيس ل أو ،بو التخرييتمثل يف القيام بفعل اهلدم، أ   
ركن املادي للجرمية وطبعا مع توافر العناصر الثالثة لحصلت هذه األعمال املادية توافر ا

  :التالية
  

  . الذكر السابقة150ة يف نص املادة  واملتمثل يف األعمال املادية املذكور:فعل االعتداء -1
ا حصول النتيجة غري املشروعة واملتمثلة يف انتهاك وامتهان يقصد  :نتيجة االعتداء -2

  . القبور العامةحرمة
 وهي تلك العالقة الرابطة بني الفعل املرتكب ارم املنتهك حلرمة :عالقة السببية -3

  . والنتيجة غري املشروعة املتمثلة يف االعتداء احلاصل نتيجة ذلك الفعل ارمالقبور
  

   : الركن املعنوي-ج
  

 الذكر، وال ة السابق150 ة  ال بد من توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين لتطبيق نص املاد
 أو املساس باحلرمة ،هانة امليت ثبت من خالل عمله أنه كان يريد إيعاقب اجلاين إال إذا

أن القصد اجلنائي يف ب ون يقولن ويوجد من الفقهاء أمثال قرسون الذي،الواجبة إىل روحه
 ويكفي حصول الفعل املادي ،تهاك حرمة القبور أو تدنيسها غري ضروريجرمية ان

 ألن الفعل إذا كان يف حد ذاته خمال ،املسبب لالنتهاك بإرادة الفاعل للزوم العقاب
ال حاجة إذن  على كل فرد حنو امليت فهو ال حماله يعترب تدنيسا وب الواجمباالحترا



ف بني الفقهاء فهم جيمعون على عدم لكن مهما كان اخلالللبحث يف قصد اجلاين، 
  .)86(رض الذي كان يرمي إليهالذي حيمل الفاعل على فعله أو الغاعتبار الباعث 

       

  رفام وأمقابر الشهداء على  االعتداء جرمية: الفرع الثالث
  

   : لقيام هاته اجلرمية جيب توافر أركاا األساسية الثالثة التالية
  

  : الركن الشرعي- أ
  

 اليت تعاقب كل من يقوم عمدا  من قانون العقوبات6 مكرر 160 مثل يف نص املادةويت
 حيث جاء  الشهداء أو رفامبتدنيس، أو ختريب، أو تشويه، أو اتالف، أو حرق مقابر

 مخس سنوات إىل عشرة سنوات وبغرامة من  منيعاقب باحلبس" :نصها كمايلي
 ، أو إتالف، أو تشويه، أو ختريب،دنيس كل من قام عمدا بت،دج50.000 إىل دج10.000

  ".أو حرق مقابر الشهداء أو رفام
  

  : الركن املادي-ب
  

أو احلرق العمدي  ،تالفاإل أو ،تشويهال أو التخريب، أو يتمثل يف القيام بفعل التدنيس،
ركن املادي للجرمية لملقابر الشهداء أو رفام، فمىت حصلت هذه األعمال املادية توافر ا

  :عا مع توافر العناصر الثالثة التاليةوطب
  

  السابقة6 مكرر160ة يف نص املادة  واملتمثل يف األعمال املادية املذكور:فعل االعتداء -1
  .الذكر

 يف انتهاك وامتهان يقصد ا حصول النتيجة غري املشروعة واملتمثلة :نتيجة االعتداء -2
  .مقابر الشهداء أو رفامحرمة 

                                                
 .24جع السابق، ص المر، دردوس مكي- 86



كب ارم املنتهك حلرمة وهي تلك العالقة الرابطة بني الفعل املرت :يةعالقة السبب -3
مقابر الشهداء أو رفام والنتيجة غري املشروعة املتمثلة يف االعتداء احلاصل نتيجة ذلك 

  .الفعل ارم
  
  

  :  الركن املعنوي-ج
  

  السابقة6 مكرر 160 اجلاين لتطبيق نص املادة   ال بد من توافر القصد اجلنائي لدى
 أو ،دنيست  ثبت من خالل عمله أنه كان يريد عمداالذكر، وال يعاقب اجلاين إال إذا

وبالتايل ففي هذه  ، أو حرق مقابر الشهداء أو رفام، أو إتالف، أو تشويه،ختريب
جند أن املشرع اجلزائري قد اشترط لقيام هذه اجلرمية توافر القصد اجلنائي لدى احلالة 

  ..".…كل من قام عمدا بتدنيس أو ختريب "ليل على ذلك ، والدمرتكبها
  

رمي وعقاب األفعال  املقنن اجلزائري لتجه هي النصوص القانونية اليت شرعها   إذن هذ
، ويف نفس السياق وكما فعلنا خبصوص  واالعتداء عليهااملقابراهلادفة النتهاك حرمة 

الشريعة االسالمية خبصوص جرائم اجلرائم املتعلقة باجلثة سوف نتطرق اىل ما تعتربه 
  .  انتهاك حرمة املقابر

  
  
  

  اجلـرائـم وفقـا للتشريـع اإلسالمـي :املطلـب الثـالـث
  

  :يف اجلرائم التالية الشريعة اإلسالمية جرائم امتهان املقابر    لقد أمجلت
  

  ـور والتمسـح ـاى القبـد علـاء املساجـبنجرميـة  :الفـرع األول
  

 أو عن اختاذ القبور مساجدا أو بناء املساجد عليهات الشريعة االسالمية     لقد 
ا حلرمة القبور من  وحفظ،، وذلك سدا للذريعة املفضية للشرك باهللا عز وجلالتمسح ا

  .البدع والفنت



ورد النهي صرحيا يف هذه  فاختاذ القبور مساجدا أو بناء املساجد عليها   فبخصوص 
 ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رمحة فمنه ،ت النصوص املتواترة وبذلك جاء،املسألة

لعن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عليهما عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
. حيذِّر ما صنعوا :  قالت عائشة   "اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

  " . نه خشي أن يتخذ مسجدا ولوال ذلك ألبرز قربه غري أ: قالت
  

يف الصحيحني أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة رضي اهللا عنهما ذكرتا لرسول اهللا صلى    و
اهللا عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض احلبشة وما فيها من الصور فقال صلى اهللا عليه 

  :وسلم
صور ك الأولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تل " 

  . "أولئك شرار اخللق عند اهللا 
  

مسعت رسول اهللا صلى : ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال   
إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم : " اهللا عليه وسلم قبل أن ميوت خبمس وهو يقول

خذا من أميت خليل فإن اهللا قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ، ولو كنت مت
خليال الختذت أبا بكر خليال ، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 

  ."بور مساجد فإين أاكم عن ذلك وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا الق
  

، وقد نص األئمة من علماء املسلمني من مجيع املذاهب واألحاديث يف هذا الباب كثرية 
 عمال بسنة ،ملساجد على القبور وحذروا من ذلكهي عن اختاذ ااألربعة وغريهم على الن

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ونصحا لألمة وحتذيرا هلا أن تقع فيما وقع فيه من قبلها 
  . )87(صارى وأشباههم من ضالل هذه األمةمن غالة اليهود والن

  

إلسالم ابن تيمية رمحه قال شيخ اا، فلقد وتقبيله   وأما بالنسبة ملسألة التمسح بالقبور 
، أو قرب غريه من األنبياء )ص(واتفق العلماء على أن من زار قرب النيب : " اهللا تعاىل
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 أنه ال يتمسح به، وال يقبله، بل ثبت يف - الصحابة وأهل البيت وغريهم–والصاحلني 
واهللا إنين أعلم أنك حجر ال تضر : الصحيحني أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال

  ."يقبلك ما قبلتك) ص(يت رسول اهللا ال تنفع، ولوال أنين رأو
  

م ركين البيت، وال جدران البيت، اق األئمة أن يقبل الرجل أو يسلوهلذا ال يسن باتف
وال مقام إبراهيم، وال صخرة بيت املقدس، وال قرب أحد من األنبياء والصاحلني، حىت 

ملا كان موجودا، فكرهه ) ص(ول اهللا تنازع الفقهاء يف وضع اليد على منرب سيدنا رس
 يأخذ عنه العلم، ر أن مالكا ملا رأى عطاء فعل ذلك ملمالك وغريه، ألنه بدعة، وذك

قرب النيب  التمسح بورخص فيه أمحد وغريه، ألن ابن عمر رضي اهللا عنهما فعله، وأما
من ) ص(وتقبيله فكلهم كره ذلك وى عنه، وذلك ألم علموا ما قصده النيب ) ص(

  .)88("  رب العاملنيحسم مادة الشرك وحتقيق التوحيد وإخالص الدين هللا
  

أن الشارع احلكيم قد ى عن بناء املساجد على القبور فثبت ذه األحاديث وغريها    
ولعن من فعل ذلك ملا يف ذلك من أو التمسح ا، وى كذلك عن الصالة إليها وعندها 

ر وتعظيمه كما تى ولئال يكون ذلك ذريعة إىل عبادة القبوامتهان حلرمة املقابر واملو
أن هذه املساجد املبنية على قبور األنبياء والصاحلني وامللوك فعلت األمم من قبل، و

  .دم أو غريهاهلوغريهم جيب إزالتها ب
  

     اداـ أعيهااذـاختو  جرمية الذبح عند القبور: الفرع الثاين
  

القبور  زوروا: (- عليه الصالة والسالم-ي سنة، قال النيب زيارة القبور على الوجه الشرع
فهذا كله  ، فإذا زار القرب ليدعوا له، وليتذكر اآلخرة، واملوت)فإا تذكركم اآلخرة

: بالزيارة  ودعا ألهلها، وأمر الناس-عليه الصالة والسالم -طيب، فقد زار النيب القبور 
: أن يقولوا ن يعلم أصحابه إذا زاروا القبور، وكا)زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة(
الحقون، نسأل  السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا إنشاء اهللا بكم(
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يرحم اهللا ( : كان يقول- رضي اهللا عنها- ، ويف حديث عائشة )اهللا لنا ولكم العافية
املوتى، واالستغاثة  ا لدعاء، أما زيارا لغري ذلك، زيار)املستقدمني منا واملستأخرين

زيارة شركية، هذه  م، وطلب الشفاء منهم، أو النصر على األعداء، فهذا يقال هلا
باألموات، والنذر هلم  زيارة منكرة، بل هي شرك أكرب؛ ألن دعاء األموات واالستغاثة

رب شاة، أو دجاجة، يتق شرك أكرب، وهكذا الذبح هلم، كونه يذبح بقرة، أو بعري، أو
: ألن اهللا يقول سبحانه كرب؛شفاعته، أو يرجوا بركته هذا شرك أا إىل امليت، يرجوا 

 الَ شِريك لَه وِبذَِلك (162)ِللِّه رب الْعالَِمني  قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي"
 والنسك يطلق على الذبح، والعبادة،. )امسورة األنع( "(163)أَولُ الْمسِلِمني أُِمرت وأَناْ

. )الكوثرسورة (، "(2)وانحر  فَصلِّ ِلربك(1)ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر ": -جل وعال-ويقول 
، فليس ألحد أن يذبح "اهللا لعن اهللا من ذبح لغري": - صلى اهللا عليه وسلم-ويقول النيب 

شفاعتهم، أو نصرهم على  د التقرب إليهم، طلبلألصنام، أو لألولياء، أو للجن، بقص
أو يعطوه الولد، أو ما  األعداء، أو لطلب إغاثتهم، أو ليشفوا مريضه، أو يردوا غائبه،

األصنام، أما الذبح عند القبور هللا،  أشبه هذا مما يفعله عباد القبور، وعباد األولياء وعباد
قبور منهي الذبح عندها، هذا توسيخ هلا ال ال لألولياء هللا يتقرب إىل اهللا، فهذه بدعة،
ازرة ويوزع على الفقراء اللحوم، هذا ال  وتقذير وإيذاء، الذبح يذبح يف بيته، أو يف

الفقراء التقرب إىل اهللا ؟؟؟؟؟ ال يذبح الضحية،  بأس به، إذا أراد بذلك الصدقة إىل
الذبيحة عند القبور هذه هذا ال بأس، أما أن يأيت ب واهلدية يف مىن، والضحية يف بيته،
وإيذاء للزوار أيضاً، فالغالب على هؤالء أم ما يأتون  بدعة، وتلويث للقبور وإيذاء هلا،

يف أهل القبور، وقصد التقرب إليهم ذا، لكن إذا كانوا  ا للقبور، إال العتقادهم
 يكون بدعة، التقرب إىل اهللا والذبح هللا ال لألموات فهذا صادقني، وأم ما قصدوا إال

التقرب إىل امليت؛ ليشفع هلم، أو ليشفي مريضهم، أو ليعطيهم  دوا بالذبيحةاأما إن أر
 .)89(العقيدة فاسدة والذبح شرك كذا، فهذا شرك األكرب،
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، فسبحانه يرد به وجه اهللا عزوجلفالعقر يف اإلسالم منهي عنه مطلقا، ذلك ألنه مل 
 صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني قل إن: "وتعاىل يقول يف كتابه العزيز

  .)سورة األنعام()" 162(
 
 
 

 ومن أقبح تلك ،بالقبور لقد ابتدع بعض الناس منذ أزمنة طويلة بدعاً عظيمة تتعلَّق   و
ذلك يرى أن زيارة   ومن يفعل،ختصيص زيارة قبور القرابات يف األعياد: البدع 

وهذا ال شك من البدع  ، باب الرب وزيادة الود هلماألقارب من املوتى يف ذلك اليوم من
  .الْمحدثة الْمحرمة

 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم أُمته أشد التحذير وأبلغه عن هذا النوع بعينه من ولقد حذَّر   

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال فقد روى أبو هريرة رضي اهللا عنه، البدع 
 وصلُّوا علي فإن صالتكم تبلُغين ،وال جتعلوا قربي عيداً ،لوا بيوتكم قبوراال جتع ( :

 .) حيث كنتم
 أو ،عائد بعود السنة، هو اعتياد قصد القبور يف وقت معين : ومعىن اختاذ القبور أعياداً

  . أو االجتماع عند القبور يف وقت معين،   أو األسبوع،الشهر

  

 ،االعتياد  مأخوذ من املعاودة أو،ئه وقصده من مكان وزمان ما يعتاد جمي:العيدوأصل 
  .يف حترمي ذلك  بل ال خالف بني أهل العلم،واختاذ القبور أعياداً حمرم بنص احلديث

 
املواسم واألعياد الْمحدثة ِلما تشتمل عليه من املفاسد  وإمنا جاء النهي والذم هلذه   

  .الدينالعظيمة يف 
 

مثَّ إن يف اختاذ القبور أعياداً من املفاسد العظيمة : ( اهللا تعاىل ن القيم رمحهقال اإلمام اب
  وغرية على، ما يغضب ألجله كلّ من يف قلبه وقار هللا تعاىل،إالَّ اهللا تعاىل اليت ال يعلمها

  .) ولكن ما جلرح مبيت إيالم، وجني وتقبيح للشرك،التوحيد



 
 بل وال أكثر الناس ،واعلم أنه ليس كل أحد: ( محه اهللا ر وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 بل ، ال سيما إذا كان من جنس العبادات املشروعة،البدع يدرك فساد هذا النوع من
 إتباع والواجب على اخللق ،يدركون بعض ما فيه من الفساد أولو األلباب هم الذين
  .) املفسدةيدركوا ما يف ذلك من املصلحة و الكتاب والسنة وإن مل

 
وال يغتر بكثرة : ( على حترمي اختاذ القبور أعياداً  وقال بعد حكايته إمجاع العلماء

 الذي أخربنا النيب صلى اهللا عليه ،من التشبه بأهل الكتابني  فإنَّ هذا،العادات الفاسدة
  .) األمة وسلم أنه كائن يف هذه

 
العزيز بن باز  رئاسة مساحة الشيخ عبدوقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ب

 ،أول يوم من رجب  وال،ال جيوز ختصيص يوم معين من السنة ال اجلمعة: ( رمحه اهللا 
املشروع أن تزار مىت تيسر   وإمنا،لعدم الدليل على ذلك، وال آخر يوم يف زيارة املقابر

  .)90() ذلك
  

لق بانتهاك حرمة املوتى واملقابر، يما يتعمعظم البدع اليت اختلقها الناس فهي هذه    اذن 
 اليت يعتقد فاعلوها أا من صميم راملتعلقة باملقابواليت متثل يف جمملها االنتهاكات العقدية 

 املقبورين، متعظيم أوليائهب وذلك ،الدين فالقيام ا حسبهم يعترب تعظيما هللا عز وجل
  .فهم يتقربون من اهللا تعاىل من خالهلا

  

    جرمية نبـش القبـور: لثالثالفرع ا
  

مات االنسان ودفن يف قربه فانه ال جيوز االعتداء على قربه بالنبش، ويقصد بالنبش اذا 
هنا سرقة ما يكون بداخل قربه من كفن أو أموال، أو سرقة اجلثة ذاا أو بعض 

  .أعضائها
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  .وقبل التطرق جلرمية النبش جيدر بنا أوال تعريف معىن النبش
  

   : النبشتعريف 
  

، )91(شيء مستور النون والباء والشني أصل وكلمة واحدة تدل على ابراز : نبش
هو من يعتاد النبش عن امليت والبحث عنه، أو هو من الذي يسرق أكفان " النباش"و

  .)92(املوتى بعد دفنهم قي قبورهم
  

كفن، أو وهذه السرقة تقع اما على الكفن، أو على ما يوجد يف القرب من أموال غري ال
  .تقع على جثة امليت أو بعض أعضائه

  

   إن األصل عند أهل العلم هو حرمة نبش قبور املسلمني ألن نبشها يعترب انتهاكا حلرمة 
أةجب الشرع حفظها وصيانتها، وقد قرر الفقهاء أنه ال جيوز نبش قرب امليت اال لعذر 

 خاصةبينها شرعي وغرض صحيح، فاألصل هو حرمة نبش القبور اال يف حاالت
لعن ": )ص(أن النيب   نباش القبور فقد ورد يف احلديث)ص(الفقهاء، وقد لعن النيب 

رواه البيهقي واحلاكم وهو حديث صحيح، واملقصود باملختفي نباش " املختفي واملختفية
 . )93(القبور

 

وبالتايل فمما ال شك فيه أن من يقوم بنبش قرب امليت من أجل سرقة كفنه أو ما    
جد به من أموال، أو حىت سرقة اجلثة كاملة يف حد ذاا أو بعض أجزائها، فان ذلك يو

ل النباش ال يتوقف عند حد فع، ألن وامثا عظيما على حرمات املوتى اإعتداءيعترب 
 ويتركه متعريا مكشوفا ، بل يتعداه إىل انتهاك حرمة امليت، فينبش عليه قربه،السرقة

 حلقوق األحياء لنباش ودناءته وملا فيه من انتهاكفعل الفضاعة ، فلعبث لفيصبح عرضة
  .ل األموات جرمته الشريعة السمحاء وت عنهقب
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  خـالصة الفصـل األول                              
  

أن االعتداء على حرمة امليت يتفرع اىل  تقدم بيانه يف هذا الفصل ميكننا استخالص    مما
جلثة يف حد ذاا، ومنها ما يتعلق حبرمة املقابر، وذلك نوعني، فمنها ما يقع على ا

   : كمايلي

  

   لقد أوىل املشرع اجلزائري محاية كربى جلثة امليت، حيث أنه منع املساس ا أو 
ال العلوم جمرا للتطورات اهلائلة احلاصلة يف نظ التعدي عليها بأي طريقة كانت، ولكن

وزرع ونقل اصة يف جمال نزع خومثرية،  هامة من نتائجالطبية، وما أسفرت عنه 
حيث أصبحت هذه التقنيات احلديثة  اء فيما بني األحياء أو األموات، سو،األعضاء

السبيل الوحيد لعالج العديد من األمراض املستعصية، وبالتايل انقاذ العديد من املرضى 
      .احملكوم عليهم باملوت، واعطائهم فرصة جديدة للحياة

  

 أن تؤدي تلك العمليات اىل انتهاك حرمة جثة امليت، فقد نظمها املشرع    وخوفا من
، يقتضيها األساس الشرعي اجلزائري تنظيما حمكما، وأحاطها بقيود وشروط مسبقة

جيب على األطباء املمارسني هلا التزامها، وذلك الضفاء صفة و تها،القانوين إلباحو
  .ت عليهم املسؤولية اجلنائيةاملشروعية على ممارسام الطبية، واال ترتب

  

األموات يف جثث املتعلقة بانتهاك حرمة العامة لقد نص املشرع اجلزائري على اجلرائم    
   : يفتتمثل واليت  من قانون العقوبات اجلزائري،441، واملادة 154  إىل150املواد من 

  

  . جرمية دفن اجلثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص - 
  .م بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحشة أو القياجرمية تدنيس اجلث - 
 .جرمية إخفاء اجلثة - 

 

  من قانون العقوبات،19 مكرر 303، 17 مكرر 303أما اجلرائم اخلاصة فخصها باملادتني 
  :واليت تتمحور يف

 



  . جرمية انتزاع أعضاء اجلثة-    
  . جرمية انتزاع أنسجة أو خاليا أو مجع مواد امليت-    

  

الشريعة االسالمية السمحاء كذلك حرمة امليت بنصها على جمموعة كبرية ولقد راعت 
   : من اجلرائم املاسة بتلك احلرمة واليت نذكرها فيمايلي

  

  .جرمية وطء امليتة -
 .جرمية قذف امليت -
  .جرمية سب وشتم امليت -     

  

الشريعة وزائري القانون اجل يف كل منلدراسة اجلرائم املاسة حبرمة امليت     فبعد تعرضنا
  :ياستخلصنا مايلاإلسالمية 

  

 ان الشريعة االسالمية أمشل وأعم من القانون اجلزائري خبصوص احلماية اجلنائية -    
املقررة حلرمة جثة امليت، حيث أا تفطنت حىت جلرمييت قذف امليت وسبه وشتمه، وهذا 

 األخري قد نص فقط على ما مل ينص عليه املشرع اجلزائري، حبيث ميكننا القول أن هذا
اجلرائم املادية الواقعة على جثة امليت دون املعنوية، بينما الشارع احلكيم نص على 

الشريعة ، وكيف ال يكون ذلك واماالختالف اجلوهري بينهكليهما، وهذا ما ميثل 
  .اإلسالمية من عند اهللا عزوجل أما القانون اجلزائري فهو من وضع البشر

 

  :ي االعتداء على حرمة املقابر يف القانون اجلزائري فهجرائم أما خبصوص
  .جرمية انتهاك حرمة املقابر -
 .العامةجرمية هدم أو ختريب أو تدنيس القبور  -
 .رفام وأمقابر الشهداء االعتداء على جرمية  -

 

 ا، و التمسح  أوبناء املساجد على القبوراالسالمية فقد تطرقت اىل منع  الشريعة أما
وسيلة للشرك متثل  ،للمقابراعتربا انتهاكات و، ونبشها، أعياداها اختاذو هاالذبح عند



ددت العقوبة على مرتكبها سدا للذريعة املفضية للشرك باهللا عز باهللا عز وجل، ولقد ش
على ذلك مل ينص الذي  وحفظا حلرمة القبور من البدع، خالفا للقانون اجلزائري ،وجل

مازال الناس حىت اآلن يف اجلزائر يعتربون ذلك من القربات ، فها أصالومل جيرم
  .حة وزواياوالطاعات ويبنون على املقابر مشاهد وأضر

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

                                                
  
  
  
  
  
  
  

   
   

  
  
  
  
  
  

 العقوبـات املترتبـة علـى انتهـاك حـرمـة املـيـت

 
 



  الفصـل الثانـي                                    
  

  ـة امليـت حرمانتهـاك ى ـ علالعقوبـات املترتبـة          
  

العقاب بالتجرمي متام االرتباط، إذ ال جرمية بدون عقوبة، ولذلك فان العقوبة    يرتبط 
ن تأخذ وضعها القانوين من كوا املقابل للواقعة اليت جرمها القانون، ويتمثل مضمو

العقوبة يف أثر معني يلحق احملكوم عليه وهو ايالمه عن طريق االنتقاص من حقوقه أو 
  .)94(مصاحله

  

   اذا ما تويف االنسان ومل يبقى منه سوى جسد بغري روح ال يتوافر فيه الطابع االنساين 
الذي يتوقف على حياته، اال أنه منذ بدء االنسانية فان جسد االنسان بعد وفاته يلقى 

 فال تسمح الوفاة حبرية العبث بأجساد املوتى، فيتولد التزام - كما ذكرنا سابقا–حترام اال
أديب وقانوين حيد من هذا العبث، ومل تتردد خمتلف التشريعات يف املعاقبة على االخالل 
ذا االحترام تطبيقا ملبدأ حرمة جسم االنسان، ومن هذه التشريعات اليت أولت احلماية 

  .د امليت وقررت العقوبة على من يقوم بالتعدي عليه التشريع اجلزائرياجلنائية جلس
  

   حيث أن املشرع اجلزائري أحاط حرمة امليت حبماية خاصة، فمنع التعدي عليها بأي 
شكل من األشكال، سواء كان االعتداء على اجلثة أو على القرب، فوضع لذلك حدودا ال 

ب، فرتب على كل من تسول له نفسه االعتداء جيوز ألحد أن يتعداها حتت طائلة العقا
  . على حرمة اجلثة أو حرمة املقابر جزاءات وعقوبات متباينة ومتفاوتة

     

   سوف نتناول يف هذا الفصل ان شاء اهللا تعاىل وعلى غرار التقسيم املعتمد يف الفصل 
ملبحث الثاين األول عقوبات االعتداء على حرمة اجلثة يف املبحث األول، مث نتطرق يف ا

  .اىل عقوبات االعتداء على حرمة املقابر
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   علـى حرمـة  اجلثـةداءـات االعتـعقوب : املبحـث األول 
  

   رتب املشرع اجلزائري على كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة جثة امليت، عقوبات 
  .متنوعة

  

ليت أقرها املشرع    لدى سوف نتطرق يف هذا املبحث ان شاء اهللا تعاىل اىل احلماية ا
اجلزائري حلرمة جثث األموات، وذلك بتخصيص املطلب األول لدراسة عقوبات اجلرائم 

  . العامة والثاين لعقوبات اجلرائم اخلاصة

  
   عقوبـات اجلرائـم العـامـة: املطلـب األول     
  

نا أن كما ذكرنا سابقا يف الفصل األول من هذه الدراسة أن مصطلح اجلرائم العامة ارتأي
اجلرائم املاسة حبرمة جثة امليت، واليت ميكن لألشخاص عامة ارتكاا، فهي نطلقه على 

تتعلق بكل من تسول له نفسه املساس أو انتهاك حرمة جثة امليت، سواء كان ذلك 
أو إخراجها بتدنيسها، أو القيام عليها بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش، أو دفنها 

  . أو اخفائها، خفية أو بدون ترخيص
  

العقوبات األصلية املقررة يف    فاملشرع اجلزائري رتب على مجيع األفعال السابقة الذكر 
  : يفاليت تتمثلو من قانون العقوبات (05)واملنصوص عليها يف املادة اخلامسة مواد اجلنح 

  

احلبس مدة تتجاوز شهرين إىل مخس سنوات ماعدا احلاالت اليت يقرر فيها القانون  -1
  .دودا أخرىح

 .ج. د2.000الغرامة اليت تتجاوز  -2
  
 

  . سوف نتناول فيمايلي العقوبات املقررة لكل جرمية على حدى بالتفصيل
   



  عقوبـة دفـن اجلثـة أو اخراجهـا خفيـة أو بدون ترخيـص :رع األولـالف
  

   لكي تكون جرمية دفن اجلثة أو اخراجها خفية أو بدون ترخيص كسبب لتوقيع 
الشرعي، واملادي، (لى مرتكبها، جيب أن تكون مستوفية جلميع أركاا العقاب ع
، واليت سبق شرحها بالتفصيل يف الفصل األول من هذه الدراسة، فال يكفي )واملعنوي

  .  جمرد توافر احداها كسبب للعقاب، بل جيب قيامها مجيعا واال امتنع توقيع العقاب
  
  

من يقوم بدفن أو إخراج جثة عقوبة بات على  من قانون العقو152   لقد نصت املادة 
   : خفية، وهي كمايلي

  

  . دج2.000إىل دج  500 وبغرامة من ،احلبس من ثالثة أشهر إىل سنة
  

 الفقرة الثانية من قانون 441فلقد حددا املادة عقوبة الدفن دون ترخيص بالنسبة لأما 
   : العقوبات كمايلي

  

إىل دج  100 وبغرامة من ،ن على األكثر شهريمن عشرة أيام على األقل إىلاحلبس 
  . أو بإحدى هاتني العقوبتنيدج1.000

  

   ويف هذا الصدد جند أن املشرع املصري قد عاقب أيضا على جرمية دفن اجلثة بدون 
 من قانون العقوبات املصري اليت جاء نصها 239ترخيص وذلك مبقتضى نص املادة 

 دفنها بدون اخبار جهات االقتضاء وقبل الكشف كل من أخفى جثة قتيل أو" : كمايلي
  .)95("عليها وحتقيق حالة املوت وأسبابه يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة 
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 عقوبـة تدنيـس اجلثـة أو القيـام بأي عمـل فيـه عليهـا :الفـرع الثانـي
  شـفح وأة ـوحشي

  

 سلوك ما يعترب غري     يعرب اجلزاء بصفة عامة، عن رد الفعل املناسب لردع وتقومي
مشروع، ويف دراستنا هاته فان املشرع اجلزائري قد اعترب كل عمل فيه تدنيس للجثة أو 

  .وحشية أو فحش عليها فعل غري مشروع يستحق مرتكبه العقاب

  

العتداء عليها بأي عمل من ، أو تشويه اجلثة، أو ان عقوبة من يقوم بتدنيس   حيث أ
 وبغرامة من ، هي احلبس من سنتني إىل مخسة سنوات،الفحش وأ ،األعمال الوحشية

 من قانون العقوبات 153وذلك حسب ماء جاء يف نص املادة  ،دج2.000إىل  500
 .اجلزائري

  

  :وجيدر التنبيه هنا أنه تستثىن من العقوبة مايلي* 
  

 .التشرحيات اليت يقوم ا األطباء يف املستشفيات على اجلثة قبل دفنها - 
  

 .قيصرية اليت يقوم ا الطبيب على األم املتوفاة الستخراج اجلنني منهاوالعملية ال - 
  .)96(إذ ال يوجد يف احلالتني شيء يزري بكرامة اجلثة

  

فعل فيه تدنيس أو تشويه أو القيام بأعمال وحشية أو فحش    فمىت قام أي شخص ب
القصد اجلنائي عند  لديهتوافر و يها،الفعل فيه اعتداء وامتهان علهذا يكون  ، وعلى اجلثة

، تقوم اجلرمية وبالتايل ينشأ للمجتمع حق يف توقيع العقاب عليه، ارتكابه هلذه اجلرمية
وادانته عن النشاط االجرامي الذي أتاه والذي يدخل يف دائرة التجرمي، فهذا النشاط 

عليها االجرامي مع غريه من العناصر املكونة جلرمية تدنيس اجلثة أو القيام بأي عمل فيه 
  .وحشية أو فحش ميثل الواقعة املنشئة حلق اتمع يف توقيع العقاب كمقابل للجرمية
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 266ولقد عاقب املشرع القطري كذلك على جرمية تدنيس حرمة امليت، وذلك يف املادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز " : من قانون العقوبات القطري، واليت جاء نصها كمايلي

 ريال أو باحدى هاتني العقوبتني كل من انتهك أو 500يت ال تزيد على سنة، وبالغرامة ال
  .)97( ..."دنس حرمة امليت أو رفات أدمي

  

  ةــاء اجلثــإخف ةــعقوب :ثالـثرع الـالف  
  

 من قانون 154بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب    
 إىل 500ة أشهر إىل ثالثة سنوات وبغرامة بني احلبس من ستالعقوبات واملتمثلة يف 

يجة ضرب أو خص مقتول أو متويف نت، وإذا كان املخفي يعلم أن اجلثة لشدج1.000
 إىل 500 إىل مخس سنوات وبغرامة من ن العقوبة تكون احلبس من سنتنيجرح فا

  .دج5.000
  

 املادي،  الركن: اويشترط لتوقيع العقوبة هنا توافر ركين جرمية اخفاء اجلثة أال ومه
والركن املعنوي، مبعىن أن يكون اخفاء اجلثة على وجه غري مشروع وعن قصد، وأن 

، ال سيما إذا ا  وكذلك عن علم السلطات املختصة،حجبها عن علم أهلهايهدف اىل 
العالقة بني وقيام  ،جرمية قتل أو ضرب مفضي إىل املوتكان الفعل بغرض التستر على 

  . يف انتهاك حرمة جثة امليتاملتمثلة النتيجة اإلجرامية  واإلخفاءفعل 
  

إىل ثالثة حبس ستة أشهر  ومن املالحظ هنا أن املشرع اجلزائري قد رفع العقوبة من
 إىل مخس سنوات وبغرامة احلبس من سنتني اىل دج1.000 إىل 500سنوات وبغرامة بني 

 جرامياإلادث احل  وقوععن  التستر اإلخفاء بغرض، إذا كاندج5.000 إىل 500من 
املتسبب يف الوفاة، وذلك دف احلد من االجرام، وتشجيع األفراد على التبليغ عن 
وقوع اجلرائم اليت دد كيان اتمع واستقراره ومتس مبصاحله االجتماعية األساسية، 
وحتقيق الردع العام املتضمن ديد كافة الناس بالعقاب بسوء عاقبة االجرام، حبيث 
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ساهم يف منع االقدام على ارتكاب اجلرمية خوفا من العقوبة مما يؤدي اىل ضبط السلوك ي
  .االجتماعي لألفراد لتحقيق املصلحة االجتماعية

  
  

 من قانون 239   ويف نفس السياق جند أن املشرع املصري كذلك قد نص يف املادة 
والتحقق من حالة العقوبات على عقوبة من يقوم باخفاء اجلثة وقبل الكشف عليها 

املوت وأسبابه حيث قدرها باحلبس مدة ال تزيد عن سنة، ولكنه مل مييز يف العقوبة بني 
عن وقوع جرمية فحدد لكلتا   التستربغرضمن خيفي اجلثة بعد دفنها أو من خيفيها 

احلالتني نفس العقوبة، هذا عكس ما انتهجه املشرع اجلزائري الذي ميز بني احلالتني كما 
 .بيانهسبق 

  
  
  

  عقوبـات اجلرائـم اخلاصـة :ـب الثـانـياملطل
  

لالكتشافات احلديثة احلاصلة يف جمال العلوم الطبية، واليت كان نتاجها خاصة     نظرا
جناح عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، سواء فيمابني األحياء أنفسهم، أو من 

ب والوحيد والوفري لألعضاء األموات اىل األحياء، أصبحت اجلثث متثل املصدر اخلص
وخاصة  البشرية، وبالتايل انتشرت وكثرت االعتداءات واالنتهاكات الواقعة على اجلثث،

منها سرقة األعضاء منها لالجتار فيها، أولبيعها لألغنياء الذين هم حباجة اليها، ونظرا 
شرع خلصوصية تلك اجلرائم سواء من حيث خطورا أو من حيث مرتكبيها، تدارك امل

 املعدل واملتمم 01- 09اجلزائري األمر وخصها بنصوص قانونية منفردة يف القانون رقم 
  .لقانون العقوبات

سوف نتناول ان شاء اهللا تعاىل فيمايلي العقوبات اليت خصها املشرع اجلزائري جبرائم 
  .انتزاع أعضاء امليت وانسجته أو خالياه أو مجع مواده

  
 
 



  نتـزاع أعضـاء جثـة امليـتا ةـعقوب :ـرع األولالف 
  

 303   لقد قدر املشرع اجلزائري عقوبة من يقوم بانتزاع أعضاء شخص ميت يف املادة 
) 05(مخس  من قانون العقوبات، حيث حددا هذه األخرية باحلبس من 17مكرر 

  . ج. د1.000.000ج اىل . د500.000سنوات، وبغرامة من ) 10(سنوات اىل عشر 
  

 من نفس القانون جندها شددت العقوبة برفعها اىل 20 مكرر 303ىل املادة    وبالرجوع ا
ج اىل . د1.000.000وبغرامة من سنة، ) 20(سنوات اىل عشرين ) 10(السجن من عشر 

   : ج، اذا ارتكبت اجلرمية مع توافر أحد الظروف األتية. د2.000.000
  .اذا كان الضحية قاصرا أو شخصا مصابا باعاقة ذهنية - 
 . سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب اجلرميةاذا - 
 .اذا ارتكبت اجلرمية من طرف أكثر من شخص - 
 .اذا ارتكبت اجلرمية مع محل السالح أو التهديد باستعماله - 
اذا ارتكبت اجلرمية من طرف مجاعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر  - 

 .للحدود الوطنية
 

جرمية انتزاع أعضاء امليت بركنيها املادي واملعنوي ويشترط لتوقيع هاته العقوبات قيام 
 بانتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول، القياماملتمثالن يف 

ه إرادته إىل أن تتج ووأن يكون اجلاين أثناء ارتكابه هلذه اجلرمية عامل بكافة أركاا،
  .غري مشروع وغري مرخص بهعلى وجه بانتزاع عضو من جثته انتهاك حرمة امليت 

 
  عقوبـة انتـزاع أنسجـة أو خاليـا أو مجـع مـواد املـيت :ثاينرع الـلفا 

  

 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بانتزاع 19 مكرر 303   لقد نصت املادة 
سنوات، ) 05(اىل مخس ) 01(أنسجة أو خاليا أوجيمع مواد من ميت باحلبس من سنة 

ج، وترتفع العقوبة اىل حد احلبس من مخس . د500.000ج اىل . د100.000وبغرامة من 



 1.500.000ج اىل . د500.000سنة، وبغرامة من ) 15(سنوات اىل مخسة عشرة ) 05(
، وذلك حسب ما ج، اذا ارتكبت اجلرمية مع توافر أحد الظروف املذكورة سابقا.د

   . من ذات القانون20 مكرر 303نصت عليه املادة 
  

 28 ومكـرر  22 ومكـرر  21 مكرر 303 باالضافة اىل هذه العقوبات، فاننا جند املواد        
 من نفس القانون تعاقب الشخص املدان بارتكابه أحد األفعال املكونة جلرمييت            29ومكرر  

انتزاع أعضاء امليت، أو انتزاع أنسجته أو خالياه أو مجع مواده املذكورة سابقا، حبرمانه              
 من قانون العقوبات، اىل     53لظروف املخففة املنصوص عليها يف املادة       من االستفادة من ا   

 09جانب احلكم عليه بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املـادة               
   :من نفس القانون واملتمثلة يف

   . احلجر القانوين- 1
   .وق الوطنية، واملدنية، والعائلية احلرمان من ممارسة احلق- 2
   .حتديد االقامة - 3
   . املنع من االقامة- 4
   . املصادرة اجلزئية لألموال- 5
   .ع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط املن- 6
   . اغالق املؤسسة- 7
   . االقصاء من الصفقات العمومية- 8
   .الدفعأو استعمال بطاقات / احلظر من اصدار الشيكات و- 9

   مع منع استصدار رخصة جديدةغائها  تعليق أو سحب رخصة السياقة أو ال- 10
    سحب جواز السفر- 11
  .ر أو تعليق حكم أو قرار االدانة نش- 12

 

وذلك يف حالة ما اذا كان مرتكبها شخصا طبيعيا، مع األمر مبصادرة الوسائل املستعملة 
يف ارتكاب اجلرمية واألموال املتحصل عليها بصفة غري مشروعة، مع مراعاة حقوق الغري 



 مكرر من قانون العقوبات املتعلقة 60باالضافة اىل تطبيق أحكام املادة حسن النية، 
  .)98(بالفترة األمنية

 

 23 مكرر 303   أما اذا كان مرتكب احدى اجلرميتني السابقيت الذكر أجنبيا، فان املادة 
من ذات القانون تعطي للجهة القضائية املختصة احلق من منعه من االقامة يف التراب 

 .سنوات على األكثر) 10(ا ائيا أو ملدة عشر الوطين ام
  

 من العقوبة املقررة كل من يبلغ السلطات االدارية أو 24 مكرر 303   ولكن تعفي املادة 
  .القضائية عن جرمية االجتار باألعضاء قبل البدء يف تنفيذها أو الشروع فيها

  

يذ اجلرمية أو الشروع فيها    وختفض العقوبة اىل النصف اذا مت االبالغ بعد انتهاء تنف
وقبل حتريك الدعوى العمومية أو اذا مكن بعد حتريكها من ايقاف الفاعل األصلي أو 

  .الشركاء يف نفس اجلرمية
  

   أما من علم بارتكاب جرمية االجتار باألعضاء ولو كان ملزما بالسر املهين، ومل يبلغ 
 من القانون السابق ذكره تعاقبه 25 مكرر 303فورا السلطات املختصة بذلك، فان املادة 

 500.000ج اىل . د100.000سنوات، وبغرامة من ) 05(اىل مخس ) 01(باحلبس من سنة 
 سنة، ال 13ج، ويف ما عدا اجلرائم اليت ترتكب ضد القصر الذين ال يتجاوز سنهم .د

تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل اىل غاية الدرجة 
   .الرابعة

  

 من نفس القانون الشخص املعنوي عن اجلرائم 26 مكرر 303   وكذلك تعاقب املادة 
 مكرر من نفس 51املذكورة سابقا، وذلك حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة 

باستثناء الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية ": القانون واليت تنص على مايلي
عام، يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت ترتكب اخلاضعة للقانون ال

حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك، إن 
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املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ال متنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو 
 مكرر من 18 عليها يف املادة ، وتطبق عليه العقوبات املنصوص"كشريك يف نفس األفعال

   :ذات القانون واملتمثلة يف مواد اجلنايات يف
 مرات احلد األقصى للغرامة املقررة )5( اىل مخس )1( الغرامة اليت تساوي من مرة - 1

  .للشخص الطبيعي يف القانون الذي يعاقب على اجلرمية
   : أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية واحدة - 2
  لشخص املعنوي، حل ا-  
   سنوات،)5( غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس -  
   سنوات،)5( اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز مخس -  
 املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعيةبشكل مباشر أو غري مباشر، -  

  ت، سنوا))5ائيا او ملدة ال تتجاوز مخس 
   مصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها،-  
   نشر وتعليق حكم االدانة،-  
 سنوات، وتنصب احلراسة )5( الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز مخس -  

  ."على ممارسة النشاء الذي أدى اىل اجلرمية أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته
  

 من قانون العقوبات الشروع يف ارتكاب اجلنح السابقة 27 مكرر 303 املادةواعترب    
  .ذاا املقررة للجرمية التامة كاجلرمية التامة، حيث أا رتبت عليه العقوبة

  

 جرائم االعتداء على حرمة قد رتب على مرتكيب    مما سبق جند أن املشرع اجلزائري 
 فاعترب أغلبها جنحا، وطبق عليها  متفاوتة وخمتلفة األحكام،عقوباتجثة امليت، 

فيماعدا جرمييت انتزاع أعضاء امليت وانتزاع  ،األصلية املقررة يف مواد اجلنحالعقوبات 
، حيث أنه رتب عليها أنسجته أو خالياه أو مجع مواده، فاعترب األوىل جنحة مشددة

 500.000سنوات، وبغرامة من ) 10(سنوات اىل عشر ) 05(عقوبة احلبس من مخس 
ج، وقد تتحول تلك اجلرمية ذاا من جنحة مشددة اىل جناية، . د1.000.000ج اىل .د



لتصبح عقوبتها السجن  اجلنايات، األصلية املقررة يف موادحيث أنه طبق عليها العقوبات 
ج اىل . د1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(سنوات اىل عشرين ) 10(من عشر 
مع توافر الظروف املذكورة أعاله،   اذا ارتكبتج، وذلك يف حالة ما. د2.000.000

  .  من قانون العقوبات20 مكرر 303واليت نصت عليها املادة 
  

، )جرمية انتزاع أنسجة أو خاليا أو مجع مواد امليت(   أما فيما خيص اجلرمية الثانية 
مع  ارتكبتفنجده أصال قد رتب عليها العقوبات املقررة للجنحة، اال يف حالة ما اذا 

توافر الظروف املذكورة أعاله، ففي هذه احلالة تصبح جنحة مشددة، لترتفع عقوبتها من 
 500.000ج اىل . د100.000سنوات، وبغرامة من ) 05(اىل مخس ) 01(احلبس من سنة 

سنة، وبغرامة من ) 15(سنوات اىل مخسة عشرة ) 05(من مخس  اىل احلبس ج.د
  .ج. د1.500.000ج اىل . د500.000

  

  : مالحظـة *
  

   ان تغليظ املشرع للعقوبات املقررة جلرائم انتزاع أعضاء أو أنسجة أو خاليا أو مجع 
مواد من شخص ميت مقارنة بالعقوبات املقررة للجرائم األخرى املاسة حبرمة امليت 
السابقة الذكر، يرجع سببه اىل انتشار ظاهرة جتارة األعضاء البشرية كاحدى أهم صور 

بشر، وادراكه ألمهية وخطورة تلك الظاهرة، واالستغالل البشع للفقراء وجثث االجتار بال
األموات، ليصل احلد مبمتهين هذا النشاط االجرامي من األعضاء البشرية سلعا جتارية يتم 
بيعها مببالغ مالية طائلة، ورغبة منه للحد منها، وكذلك نتيجة ملصادقة اجلزائر على 

افحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املعتمدة من طرف اجلمعية اتفاقية األمم املتحدة ملك
 بتحفظ مبوجب املرسوم الرئاسي م2000 نوفمرب سنة 15العامة ملنظمة األمم املتحدة يوم 

، وعلى 2002 فرباير سنة 05 املوافق لـ 1422 ذي القعدة عام 22 املؤرخ يف 55- 02رقم 
صة النساء واألطفال، املكمل لالتفاقية بروتوكول منع وقمع اإلجتار باألشخاص، وخبا

 14 املؤرخ يف 417- 03السابقة الذكر وبتحفظ كذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
  .  م2003 نوفرب سنة 09 هـ املوافق لـ 1424رمضان عام 



 السابقيت الذكر 19 ومكرر 17 مكرر 303   وجتدر االشارة هنا أنه من نص املادتني 
زائري قد سوى بني األحياء واألموات فيما خيص مسألة االجتار نستنتج أن املشرع اجل

باألعضاء أو األنسجة أو اخلاليا أو مجع املواد، فرتب هلا نفس احلماية، وبالتايل فالقانون 
اجلزائري قد أقر بأن احلماية القانونية حلرمة االنسان ليست مقيدة حبياته فقط بل متتد 

  . كذلك اىل مابعد مماته
  

هذا السياق جند أن املشرع الفرنسي عند ذكره للجرائم املاسة حبرمة امليت أنه مل    ويف 
يفصلها وحيددها مثلما فعل املشرع اجلزائري بل عرب عنها وأدخلها ضمن مصطلح عام 

 واليت 17-225وهو ما نص عليه يف الفقرة األوىل من املادة  ،انتهاك حرمة اجلثةهو 
 من 2008 ديسمرب 19 املؤرخ يف 2008-1350نون رقم  من القا13عدلت مبوجب املادة 

ان أي مساس حبرمة اجلثة، بأي وسيلة كانت، " :  كمايلي)99(قانون العقوبات الفرنسي
  .)100(..." أورو15000بغرامة مالية قدرها  يعاقب عليه باحلبس ملدة سنة و

 

ماءام أو عدم    ويف حالة ما اذا وقع ذلك االعتداء على األشخاص املتوفون بسبب انت 
 18- 225انتماءام، حقيقي أو مفترض، اىل طائفة، أمة، عرق، أو ديانة معينة، فان املادة 

  سنوات حبس) 03(من قانون العقوبات الفرنسي السابق ذكره ترفع العقوبة اىل ثالث 
 . )101( أورو غرامة مالية45000و 
 

ة حبرمة جثة امليت، واملرتكبة    ولكن املشرع الفرنسي مل يتوقف عند حد اجلرائم املاس
من قبل األشخاص الطبيعية فقط، بل أنه نص حىت على قيام املسؤولية اجلزائية للشخص 
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املعنوي يف حالة ارتكاب أعمال متس حبرمة امليت سواء ارتكبت هذه األخرية أثناء 
  .  )102(ممارسة نشاط الشخص املعنوي أو مبناسبته

  

اسة جبثث األموات، واملنصوص عليها يف القانون هذا فيما خيص عقوبات اجلرائم امل
اجلزائري وبعض الدول األخرى اليت ارتأينا أن نأخدها على سبيل املثال فقط لكي يزيد 

  .فهمنا للموضوع
  
  

  العقـوبـات وفقـا للتشريـع اإلسالمـي :املطلـب الثـالـث
  

واليت عة اإلسالمية، يف الشرياملنصوص عليها  جرائم االعتداء على حرمة امليت   خبصوص
جرمية وطء امليتة، وجرمية  :سبق ذكرها يف الفصل األول من هذه الدراسة واملتمثلة يف

ما تطبق  دية، ومنها احلقذف امليت، وجرمية سبه وشتمه، فمنها ما تطبق عليها العقوبات
  . التعزيريةفيها العقوبات

  

   العقوبـات احلديـة: الفـرع األول
  

 تفصيل العقوبات احلدية اليت فرضتها الشريعة االسالمية على كل من    قبل التطرق اىل
جيدر يتجرأ على انتهاك حرمة جثة امليت، سواء بوطئها أو قذفها أو حىت سبها وشتمها، 

  .احاصطاللغة واحلد تعريف  أوال ناب
  

منه يسمى البواب حدادا مبنعه للناس من الدخول، ويسمى املنع،  يعين لغة     فاحلد 
  .لسجان حدادا ألنه مينع من يف السجن من اخلروجا
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حمارمه، :  وحدود اهللا،)103(" حقا هللا تعاىلاجبةعقوبة مقدرة و"هو ف      أما احلد شرعا
، وحدود )سورة البقرة("(187)تلك حدود اهللا فال تقربوها: "ألا ممنوعة، بدليل قوله تعاىل

 ومسيت ، جيوز أن يتعداه اإلنسان أي ما حده وقدره، فال،أحكامه: اهللا تعاىل أيضا
تلك حدود اهللا فال : "دليل قوله تعاىلالتخطي إىل ما وراءها، بعن حدودا ألا متنع 

  .)104()سورة البقرة("(239)تعتدوها
  

  : امليتـةة وطءـ عقوب-
  

اليت نصت عليها أحكام الشريعة االسالمية،     خبصوص العقوبة املقدرة جلرمية وطء امليتة
، تدنيس اجلثة أو القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش تناسب مع جرميةواليت ت

 توقيع احلد ذلك، فبعضهم أوجبيف الفقهاء   تباينت أراءلقدواليت سبق شرحها، ف
عليها، والبعض األخر مل يوجبه بل أوقع عليها التعزير فقط، ولكنه يف مجيع احلاالت 

فاإلمام مالك  : طء امليتة جرمية تستوجب العقابمجيع الفقهاء على اعتبار و  اتفق قدفل
 بل إنه جيب ،إىل أن وطء الرجل املرأة امليتة يعترب زنا موجبا للحد والشافعي ذهبوا
 ألنه باإلضافة إىل هذه اجلرمية هناك جرمية أخرى متمثلة يف هتك ،عليه مضاعفة العقوبة

  .امليت حرمة
أعظم ذنبا وأكثر  دمية فأشبه وطء احلية وألنهألنه وطء يف فرج آ: وقال اإلمام األوزاعي

  .، ألنه انضم اليه فاحشة هتك حرمة امليتةإمثًا
ذهب أبو حنيفة إىل أنه اليقام عليه احلد ألن حياة املرأة عنده شرط لتحقق  وحىت حينما
: و مع ذلك قال أبو حنيفة .وبذلك يكون موا شبهة يدرأ ا احلد عنه  حكم الزىن

  . حبسب تقدير القاضي" جيلد"يطأ ميتة يعزر أي الرجل الذي 
ألا : القائل بدرأ احلد عنه بسبب موا ، جاء قوهلم و يف تفسري فقهاء املسلمني للرأي

 .وهو أمر تعافه النفوس السوية والفطر السليمة - أي امليتة- ال يشتهى مثلها 
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  أمر متجه النفسبوجوب احلد على فاعله اكتفاء بأنه ولذا مل يأت من الشارع نص
 

الفقهية املتعلقة باجلنائز ودفن املوتى جتعل من هذه الشبهة املثارة  واحلقيقة أن األحكام
 .)105(لإلمشئزاز أمرا مثريا

  
  

 : امليتـةذفـق ةـ عقوب-
  

والذين يرمون : " وجل   لقد نص القرآن الكرمي على عقوبة القذف يف قوله عز
هلم شهادة أبدا   فاجلدوهم مثانني جلدة والتقبلوامل يأتوا بأربعة شهداءاحملصنات مث 

" )5(إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اهللا غفور رحيم )4(وأولئك هم الفاسدون
  ).سورة النور(
  

عقوبة جرمية القذف سواء ارتكبت ضد إنسان حي أو ميت تتمثل يف ثالثة ومنه ف
 : عقوبات وهي

  

  .جلد القاذف مثانني جلدة: األوىل
  .عدم قبول شهادته: ثانيا

  .احلكم عليه بالفسق: الثالثة
  

احلد، ورد  : متمثلة يف على القاذف عقوبات صارمةالشارع احلكيم  رتب اذن  
 ليحصل ا ، وكذلكقوة يف الردع عنهوذلك دف تغليظ شأنه، والشهادة، والتفسيق، 

 .الزجر
  

ى القاذف، ولكنهم فرقوا يف حد لقد أمجع مجهور الفقهاء على إجياب حد القذف علو  
  .وقذفهن) ص(قذف األموات بني عموم األمة وبني رمي زوجات النيب 
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رثة أو األصول أو  أوجبوا احلد على القاذف بناءا على طلب أحد الو:ففي احلالة األوىل
  .الفروع

  

البة    ولقد اتفق الفقهاء على أنه اذا قذف شخص ميتا، فان لورثة املقذوف احلق يف املط
باقامة حد القذف على القاذف، فال خالف بينهم يف أن امليت اذا قذف حد 

  .)106(القاذف
  

إذا كان امليت أنثى، وكان هلا ابن حمصن، فإن له حق املطالبة باحلد، ألن    وخاصة 
  .)107(قذف أمه وهي ميتة قدح يف شبه، وألنه بقذف أمه شبه إىل أنه من الزنا

  

 الفقه اجلنائي اإلسالمي، واليت صوص عقوبة قاذف امليت يفهذه جممل اآلراء الواردة خب
 وذلك ملا يلحق امليت من الشني ،ني لنا منها أن توقيع احلد على قاذف امليت واجبتب

  . وكذلك أهله،واملعرة
  

 ةـات التعزيريـلعقوبا: الفـرع الثانـي
  

 فانه ،وبات احلديةلعقالعتداء على حرمة جثة امليت املوجبة ل   بعد ما عرضنا جرائم ا
 لعقوبات التعزيريةاجلثة املوجبة ليتحتم علينا كذلك تبيان جرائم االعتداء على حرمة 

تعريف  أوال ناجيدر بواملتمثلة يف جرمية واحدة أال وهي جرمية سب وشتم امليت، ولكن 
  . احاصطاللغة و تعزيرال
  

 والكلمة األخرى ، التعظيم والنصرالعني والزاء والراء كلمتان أحدامها :لغة يف الالتعزير   
  . )108(جنس من الضرب

  

  . )109( فمعناه التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة التعزير شرعا     أما 
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هو عقوبة شرعية على  ف،، وإمجاع املسلمني على التعزيرولقد دل الكتاب والسنة  
  .معصية أو جناية ال حد فيها وال كفارة

  

، باملال، أوأنواع متعددة قد يكون بالضرب أو باحلبس أو بالنفيلعقاب بالتعزير ل
 املعاصي كاملنكرات وإيذاء الناس وغري ذلك مما ال أوبالقتل كذلك، وموجب التعزير

 املصلحة وعلى قدر اجلرمية فيجتهد فيه ويل  فيه وال قصاص، ومقداره يكون حبسبحد
  ،)110(األمر

لكالم الشديد أو بفرك األذن ومنه ما يكون  أو باالزجر أو منه ما يكون بالتوبيخف
  .ن بالنفي عن الوطنلوجه، كما يفعل بشاهد الزور، ومنه ما يكوري، أو بتسويد اهشبالت

ألنه من " رب على القفا الض" إن الراجح أن التعزير ال جيوز بالصفع : وقد قال البعض
  . الذي جيب أن يصان عنه الناساالستخفاف

  

 .املال كنوع من أنواع التعزير فقد اختلف فيه الفقهاء  أما التعزير بأخذ 
  

ه عن صاحبه مدة ليرتجر مث يعيده كما إن أخذ املال وأعاده بعد أن حيبس:  فقال البعض
 جيوز ذلك وال يفىت بغريه ملا فيه من تسليط الظلمة على أخذ –يف البحر عن البزازية 

  .مال الناس فيأكلونه
  

قة، أن مسعت من ث: خذ املال جائز لإلمام، وما يف اخلالصةإن التعزير بأ: وقال البعض
  . القاضي ذلك أو الوايل جازالتعزير بأخذ املال إن رأى

  

  .ال جيوز بأخذ املال: منهم أبو حنيفة وحممد والشافعي ومالك وأمحد: وقال البعض
  

الف وأما التعزير بإتالف املال فليس مبنسوخ فاملنكرات من األعيان والصور جيوز إت
  ملا كانت صورها منكرة جاز إتالفحملها تبعا هلا مثل األصنام املعبودة من دون اهللا
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ها وكذلك آالت اللهو ا وخشبا وحنو ذلك جاز تكسريها وحتريقمادا فإذا كانت حجر
  .)111(والقمار وامليسر وذلك عند غالبية الفقهاء

  

 وإمنا هو موكول ،جهة الشرعال مقدر يف حدها من اليت على اجلرائم  تقام  فالتعزيرات
دع الزاجر لصاحب تلك اجلرمية مما اإىل اجتهاد والة األمر يفعلون من ذلك ما هو الر

 .باختالف اجلرائمخيتلف هو الئق به، وذلك 
  :انتهاك حرمة األموات بالسب والشتم  عقوبة -
  

ء بتحرمي  االسالمية السمحاالشريعةاليت جاءت ا نصوص لقد سبق لنا التطرق لل    
سب املسلم على اإلطالق، يف املطلب الثالث من املبحث األول للفصل األول من هاته 
الدراسة، وقد بينا فيه بأن الشريعة اإلسالمية مل تفرق يف ذلك النهي بني األحياء 

  .ددت يف الوعيد ملن سب مسلماشواألموات، و
  

سب أو الشتم أو السعي بالغيبة و  أو التعرض هلم بالة األمواتفال جيوز انتهاك حرم   
  . وال أمواتاالنميمة أحياًء

  
وذلك ملا فيه مساس حلرمة األموات ، عترب لعنة األموات أعظم من لعنة األحياءوت

إلسالمية برعاية كاملة مثلها يف ذلك مثل األحياء بل وكرامتهم اليت أولتها الشريعة ا
  .وأعظم

  

شارة إىل أنه إذا كانت محاية حرمة جسم اإلنسان وباإلضافة إىل ما ذكر سابقا جتدر اإل
ال تتوقف عن التطبيق بعد وفاته، فان احترام ذكرى اإلنسان بعد وفاته متثل أيضا قيمة 
قانونية حتل حمل حق اإلنسان يف عدم املساس حبياته اخلاصة وحقه يف الشرف واالعتبار 

ول إىل جمرد ذكرى تشهد عليه واليت كانت لصيقة به حال حياته، فبعد فناء اإلنسان يتح
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أفعاله، ويعد املساس مبقدار االحترام الذي كان يتمتع به قبل وفاته واإلخالل مبكانته يف 
نفوس حمبيه مساسا بذكراه، وقد يعد أيضا مساسا بسمعة أسرته، ويبدوا واضحا من 

رمة ذلك الفرق الكبري بني حرمة جسم اإلنسان واحترام ذكرى املتوىف، فبينما تعد ح
جسم اإلنسان جوهر كرامة اإلنسان واليت يتعني عدم العبث بإنسانيته وعدم امتهانه أو 
انتهاك جسمه، فان ذكرى اإلنسان تتوقف على ما كان يتحلى به اإلنسان قبل وفاته 
والقيم اليت كان يعتنقها، واليت متثل الرصيد الذي تتكون منه ذكراه، وهذه القيمة املعنوية 

 كما أشار حكم جملس الدولة –عليها واحترامها، فاحترام اإلنسان جيب احملافظة 
  .)112( ال يتوقف عن التطبيق بعد وفاة اإلنسان- م1994 يوليوا 6الفرنسي الصادر يف 

  
  
  

  عقوبـات االعتـداء على حرمـة املقابـر :يـث الثانـاملبح
     

فرتب املشرع اجلزائري  املقابر،القانون اجلزائري حلرمة ان مدى رعاية لقد سبق لنا بي   
على من تسول له نفسه القيام بأفعال متس حبرمة املقابر عقوبات متفاوتة، وذلك تبعا 
ملدى خطورة وجسامة االنتهاك، ومدى مساسه حبرمة املقابر من جهة وبكيان اتمع 

   : اجلزائري من جهة أخرى، وذلك ما سنتطرق اليه باذن اهللا تعاىل فيمايلي
  

   عقوبـة انتهـاك حرمـة املقابـر:ولاملطلـب األ
  

مة  من قانون العقوبات على عقوبة من يقوم بفعل ميس باحلر152و 151   نصت املادتان 
  .فنادامل ينتهك حرمة ، أوالواجبة للموتى يف املقابر أو يف غريها من أماكن الدفن

  

العقوبة السالبة    ان املشرع اجلزائري عند تقريره لتلك العقوبة فضل املزج فيها بني 
  .للحرية واملتمثلة يف احلبس وبني العقوبة املالية املتمثلة يف الغرامة
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   العقوبـة السالبـة للحريـة:ـرع األولالف
  

العقوبة السالبة للحرية املقررة ملرتكب جرمية انتهاك حرمة    قبل التطرق اىل مقدار 
، ارتأينا أن نتعرض أوال اىل املقابر حسب القانون اجلزائري، ولفهم أكثر للموضوع

  .تعريف موجز للعقوبة السالبة للحرية
  

ميكن تعريف العقوبة على أا جزاء يوقع باسم اتمع بواسطة قضاء زجري ملن ثبتت 
ادانته بارتكاب اجلرمية جناية أو جنحة أو خمالفة، فهي ايالم ميس احملكوم عليه يف حياته 

لغرامة واملصادرة، أو يف حقوقه مثل احلجر القانوين مثل االعدام، أو يف أمواله مثل ا
   .)113(احلرمان من احلقوق الوطنية

 

  .)114 (والعقوبة السالبة للحرية هي اليت تسلب حرية احملكوم عليه يف فترة تنفيذها
  

ان الغاية املتوخاة من العقاب هي اصالح الشر الذي أحدتثه اجلرمية، فانتهاك قاعدة احلياة 
بب للمجتمع ضررا فادحا، ولذلك فان من الضروري أن يكون يف مقابل االجتماعية تس

هذا الضرر الذي تتحمله اهليئة االجتماعية ضرر أخر يف شكل أمل يتحمله اجلاين حيقق 
املقاصة الكفيلة باعادة التوازن املختل، فالعقاب ذا املفهوم وظيفة ضبط العالقات 

  .عادل بني الفعل ورد الفعلاملتبادلة بني طرفني اليت تتطلب اجياد ت
  

فال ميكن أبدا اعتبار العقوبة جمرد وسيلة لتحقيق غاية أخرى غري غاية اجلزاء، سواء كان 
للجاين أو للمجتمع املدين، بل جيب أن يظل العقاب مفروضا لسبب وحيدا وهو 

   .)115(ارتكاب اجلرمية

  

                                                
1-Gilbert Manguin, le droit penal édité par la direction générale de la formation et de reforme administrative, 
ministère de l’interieure, p83. 

 .719 أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -1
 نشر والتوزیع، الجزائر، د، دار ھومة للطباعة وال2 أزمة الوضوح في االثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، ج: أحمد مجحودة-1

 .401، ص 2000ط، 



ق مبقدار العقوبة املخصصة هذا فيما خيص تعريف العقوبة السالبة للحرية، أما فيما يتعل
 من قانون العقوبات اجلزائري 152و 151جلرمية انتهاك حرمة املقابر، فطبقا لنص املادتني 

مة الواجبة للموتى يف املقابر أو يف غريها من أماكن  عقوبة من يقوم بفعل ميس باحلرفان
  .نتنيالدفن تتمثل يف احلبس من ثالثة أشهر إىل س

  

  . ىل سنةحرمة مدفن فهي احلبس من ثالثة أشهر إأما عقوبة من ينتهك 
  

ويف نفس السياق عاقب املشرع املصري كل من يقوم بانتهاك حرمة القبور أو اجلبانات 
 من قانون العقوبات املصري، 160أو دنسها، وذلك يف الفقرة الثالثة من نص املادة 

  ....يعاقب باحلبس" : والتـي جـاء نصهـا كمايلي
  .انتهك حرمة القبور أو اجلبانات أو دنسها كل من -ثالثا

  

  سنوات اذا ارتكبت أي من) 05(وتكون العقوبة السجن الذي ال تزيد مدته على مخس 
   ." تنفيذا لغرض ارهايب160 اجلرائم املنصوص عليها يف نص املادة 

  

ولكن من املالحظ هنا أن املشـرع املصـري يف املادة السابقة الذكر مل حيدد مدة 
اذا ارتكبت  اال يف حالة مابس املقررة ملنتهك حرمة املقابر أو اجلبانات أو دنسها، احل

هذه اجلرمية تنفيذا لغرض ارهايب، ففي هذه احلالة حددها املشرع املصري مبدة ال تزيد 
سنوات سجن، وذلك رغبة منه رمبا الخضاعها للسلطة التقديرية ) 05(عن مخس 

ه عند حتديدها مدى خطورة فعل انتهاك املقابر أو للقاضي، الذي يأخذ بعني اعتبار
اجلبانات أو تدنيسها، ومدى تأثريه على اتمع املصري، ولكن سلطة القاضي التقديرية 
هنا ال ميكن هلا اخلروج عن القاعدة العامة ملدة احلبس سواء كان البسيط أو مع الشغل، 

 املصري، واللتان تتكلمان عن  من قانون العقوبات19 و18واليت نصت عليها املادتني 
عقوبة احلبس هي وضع احملكوم عليه " :  على18عقوبة احلبس عامة، حيث تنص املادة 

يف احدى السجون املركزية أو العمومية املدة احملكوم ا عليه وال جيوز أن تنقص هذه 



سنوات اال يف األحوال اخلصوصية ) 03( ساعة وال تزيد على ثالث 24املدة عن 
نصوص عليها قانونا، لكل حمكوم عليه باحلبس البسيط ملدة ال تتجاوز الثالثة شهور أن امل

يطلب بدال من تنفيذ عقوبة احلبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا ملا تقرر من القيود 
  ".بقانون حتقيق اجلنايات اال اذا نص احلكم على حرمانه من هذا اخليار

  

 احلبس البسيط، احلبس مع الشغل : احلبس نوعانعقوبة " :  فتنص على19أما املادة 
واحملكوم عليهم باحلبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها يف األعمال اليت 

  ".تعينها احلكومة
  

   ان املشرع املصري فضال عن ذلك ال يشترط أن يقع الفعل املزري أو املدنس على 
مقربة وأن يكون من شأنه تدنيسها على اجلثة أو على القرب بعينه بل يكفي أن يقع يف 

  .  اعتبار أا مكان حيتوي على عدد كبري من املقابر ويرقد فيها املوتى
  

ن تدنيس حرمة القبور يعد من العقوبة يف احلالتني غري كافية أل  ومن املالحظ هنا أن
راثه من  ت وإىل،  النوع البشري برمتهسيء اىلت فهي ،لكبائر اليت ترفضها طبيعة البشرا

القيم والعادات النبيلة اليت نزلت ا مجيع الرساالت السماوية بغري استثناء واليت متيز 
  . من الكائناتاالنسان عن باقي غريه

  

   وبالرجوع اىل كل من املشرع األردين، والقطري، والكوييت، والفرنسي، جند أن كل 
  : ايليمنهم قد جرم انتهاك حرمة املقابر، وعاقب عليه، وذلك كم

  

كل من اعتدى على مكان يستعمل " :  من قانون العقوبات األردين على277تنص املادة 
لدفن املوتى أو على مكان خمصص القامة مراسم جنازة للموتى أوحلفظ رفات املوتى أو 

أنصاب املوتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب ازعاجا ألشخاص 
جلنازة قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص أو اهانة دينه جمتمعني بقصد اقامة مراسم ا



أو كان يعلم بأن فعله هذا حيتمل أن جيرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي اىل أية اهانة 
   .)116(..." أشهر) 03(دينية يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة 

  

 ال تتجاوز يعاقب باحلبس مدة" :  من قانون العقوبات القطري فتنص على266أما املادة 
أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن املوتى أو حلفظ رفام أو القامة مراسم ...سنة

  ."جنازة، أو سبب ازعاجا ألشخاص اجتمعوا بقصد مراسم اجلنازة
  

كل من انتهك حرمة مكان معد " :  من قانون العقوبات الكوييت على110وتنص املادة 
امة مراسم اجلنازة، أو سبب ازعاجا ألشخاص لدفن املوتى أو حلفظ رفام أو الق

اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم اجلنازة أو انتهك حرمة ميت، وكان عاملا بداللة فعله، 
 .)117( ..."يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة واحدة

 

قب باحلبس مدة ال تزيد     يعا" :على ما يلي    من قانون العقوبات العراقي      373تنص املادة   و
 من انتهك أو دنس حرمة قرب أو مقربة أو نصب مليت أو هدم أو أتلف أو                 ...على سنتني 

  .)118("ذالكشوه عمدا شيئا من 
  

 على عقوبة كل من ينتهك 17- 225أما خبصوص املشرع الفرنسي فلقد نص يف املادة 
حرمة املقابر بأي شكل من األشكال، أو املساس بالنصب التذكارية للموتى، حيث 

سنة، وتضاعف هذه املدة يف حالة اذا أدت األفعال السابقة الذكر حددها باحلبس ملدة 
 .)119(اىل انتهاك حرمة اجلثة

  

                                                
116 -  www.lawyers-gate.com.  
117 - www.gcc-legal.org.  
118 -  www.iraq-ild.org.  

3- Article 225-17 : “ …La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de 
sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an 
d’emprisenement…., la peine est portée à deux ans d’emprisenement….lorsque les infraction définies à l’alinéa 
précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre. » 



ويف حالة ما اذا كان ذلك االعتداء على األشخاص املتوفون بسبب انتماءام أو عدم 
 18- 225انتماءام، حقيقي أو مفترض، اىل طائفة، أمة، عرق، أو ديانة معينة، فان املادة 

  .سنوات حبس) 03(العقوبات الفرنسي ترفع العقوبة اىل ثالث من قانون 
  

كان ذلك االعتداء صادر من شخص معنوي، وتبتت مسؤوليته اجلزائية فيعاقب  واذا
 من قانون العقوبات الفرنسي، واليت جاء 1-18-225بعقوبات خمتلفة نصت عليها املادة 

ليتهم اجلزائية طبقا للشروط ان األشخاص املعنوية الذين تبثت مسؤو " :نصها كمايلي
، 18- 225و 17-225، الرتكام املخالفات املنصوص عليها باملواد 2- 121احملددة باملادة 

  :  مبايلي38- 131باالضافة اىل الغرامة املالية احملددة وفقا للكيفيات املنصوص عليها باملادة 
  

  . ملغاة- 1
  

  .39- 131 من املادة 9 اىل 2 العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات من - 2
  

 بالنسبة للمخالفات املنصوص 39- 131 من املادة 1 العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة - 3
 .18- 225عليها يف املادة 

  

  يكون مىت ارتكبت املخالفة أثناء ممارسة 39-131 من املادة 2املنع احملدد يف الفقرة 
  ."النشاط أو مبناسبته

  

 السابقة الذكر حييلنا اىل العقوبات املنصوص عليها يف 1- 18-225نص املادة  اذن جند أن
، وبالتايل كان لزاما علينا التطرق هلذه الفقرات، 39-131املادة من 9 اىل 1الفقرات من 

   : واليت ميكن ذكرها فيمايلي
  



  : 39-131من املادة ) 01(الفقرة األوىل * 
 

معاقبة األشخاص الطبيعية جبناية  حل الشخص املعنوي ، اذا كان قد نشأ، أو يف حالة -
سنوات من أجل حتويل موضوعه قصد ) 03(أو جنحة باحلبس ملدة أكثر أو تساوي ثالثة 

  .ارتكاب األفعال ارمة
  

 : 39- 131من املادة ) 09(اىل ) 02 (الفقرات من *
  

،  املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر- 2
  .سنوات) )05ائيا أو ملدة ال تتجاوز مخس 

  

  .سنوات) 05( الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز مخس - 3
  

سنوات للمؤسسة أو فرع من فروعها ) 05( الغلق النهائي أو ملدة ال تتجاوز مخس - 4
  .الذي أدى إىل ارتكاب اجلرمية

  

  .سنوات) 05( ملدة ال تتجاوز مخس  اإلقصاء من الصفقات العمومية بصفة ائية أو- 5
  

سنوات بعروض السندات املالية، أو ) 05( املنع بصفة ائية أو ملدة ال تتجاوز مخس - 6
  .العمل على إدخال هذه السندات املالية إىل أسواق التعامل املنظمة

  

سنوات من إصدار الشيكات غري اليت تسمح ) 05( احلظر ملدة ال تتجاوز مخس - 7
وال من طرف الساحب لدى املسحوب عليه أو تلك الشيكات املؤشر بسحب األم

  .عليها، وكذا املنع من استعمال بطاقات الدفع
  

 . مصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها- 8
 نشر وتعليق حكم اإلدانة سواء بواسطة الصحافة املكتوبة أو بأية وسيلة اتصال ممكنة - 9

  .)120(ن طريق وسائل النشر االلكترونية عومع اجلمهور أ

                                                
1- Article 131-39 : « Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être 
sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes : 



من املشرع األردين،       من املواد السابقة الذكر ميكننا أن نستخلص بأن كال
والقطري، والكوييت، والفرنسي، قد وسعوا دائرة التجرمي خبصوص األفعال اليت متس 

حبرمة املقابر، اىل درجة معاقبة من يسبب ازعاجا ألشخاص اجتمعوا بقصد القيام 
مبراسيم اجلنازة، ولو أن بعضهم يوجب توافر القصد اجلنائي لذلك، مثل املشرع األردين، 

والبعض األخر ال يستلزم توافره بل تقوم اجلرمية مبجرد االزعاج، ومثال ذلك املشرع 
القطري، والكوييت، والفرنسي، وهذا عكس املشرع اجلزائري الذي مل ينص على ذلك، 

  .انتهاك حرمة املقابرصطلح أو رمبا قد أدخلها ضمن م
   

  العقـوبـة املـاليـة :ـرع الثانـيالف
  

   لقد سبق القول بأن املشرع اجلزائري عند تقريره لعقوبة كل من تسول له نفسه 
انتهاك حرمة املقابر، فضل املزج فيها بني العقوبة السالبة للحرية، واملتمثلة يف احلبس، 

  .الغرامةوبني العقوبة املالية املتمثلة يف 
  

   وبعد التطرق اىل مقدار العقوبة السالبة للحرية، نأيت األن اىل بيان مقدار العقوبة 
  .املالية

                                                                                                                                                   
1° La dissoulution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce 
qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée 
de son objet pour commettre les faits incriminés. 
2°Linterdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement 
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. 
3°Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire. 
4°La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des 
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. 
5°L’exclusion des marchés publics à titre définitive ou pour une durée de cinq ans au plus. 
6°L’interdiction, à titre définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de 
titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé. 
7° Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement. 
 8°La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le 
produit. 
9°L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de 
communication au public par voie électronique » 



وعلى نفس السياق الذي تناولنا به دراسة العقوبة السالبة للحرية، سوف ندرس العقوبة 
بينها املالية، حبيث نتطرق أوال اىل تعريف العقوبة املالية، وخصائصها، مع بيان الفرق 

  .  وبني العقوبة السالبة للحرية، لنصل يف األخري اىل حتديد مقدارها
  

على أا الزام احملكوم عليه بأن يدفع اىل خزانة ) الغرامة املالية(   تعرف العقوبة املالية 
الدولة مبلغا من املال، ويرجع أصل هذه العقوبة اىل نظام الدية الذي كان معروفا يف 

  . وهو نظام خيتلط فيه معىن العقاب بالتعويضالشرائع القدمية،
  

   وللغرامة من الوجهة العقابية مزايا معينة، فهي أصلح العقوبات بالنسبة اىل اجلرائم اليت 
يلجأ اليها اجلاين طمعا يف مال الغري أو لالثراء احلرام، ويتحقق فيها معىن االيالم بوضوح 

الدولة نفقات مذكورة يف سبيل تنفيذها ألا تصيب االنسان يف ماله، وهي ال تكلف 
خالفا للعقوبات السالبة للحرية، ومتتاز عن هذا النوع األخري من العقوبات يف أا ال 

  .تؤثر يف املركز االجتماعي للمحكوم عليه اخلطأ، وميكن تدارك اخلطأ يف توقيعها
  

كوم عليه فيصيب    ومع ذلك، فلهذه العقوبة عيوب معينة، تبدو يف أن أثرها يتعدى احمل
من يعوهلم، وال حتقق املساواة بني الناس الختالفهم يف قدر الثراء مما يؤدي اىل اختالف 

تأثريها يف الناس، هذا اىل أنه قد يعجز البعض على الوفاء ا مما يؤدي اىل حبسه الكراهه 
  .)121(بدنيا على هذا الوفاء

  

  : باخلصائص التاليةومتتاز الغرامة املالية باعتبارها عقوبة مالية 
  

 ال توقع اال بناء على جرمية حيددها القانون طبقا ملبدأ الشرعية اجلنائية، ومن مث فال - 1
  .تفرض اال بناء على قانون

  

  . ال توقع اال حبكم قضائي، ألنه ال عقوبة بغري حكم- 2
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 شخصية ال تصيب غري مرتكب اجلرمية فال حيكم ا على املسئول عن احلقوق - 3
  .دنية، وذلك خبالف احلال يف التعويضامل

  

 احلكم بالغرامة شأن غريها من العقوبات يتم بناء على طلب النيابة العامة، وال شأن - 4
  .للمدعي املدين

  

  . جيوز احلكم بوقف تنفيذ العقوبة شأن غريها من العقوبات- 5
  

  .)122( تنقضي الغرامة بأسباب انقضاء العقوبات كالتقادم والوفاة والعفو- 6
  

، وخصائصها، وبيان الفرق بينها )الغرامة املاية(تعريف العقوبة املالية اذن هذا فيما خيص 
وبني العقوبة السالبة للحرية، أما خبصوص مقدارها يف حالة انتهاك حرمة املقابر، فقد 

 دينار 2.000 اىل 500 من قانون العقوبات من 152قدرها املشرع اجلزائري يف نص املادة 
  .جزائري

  
  
  

واذا اجتهنا اىل املشرع الفرنسي جنده أنه حدد العقوبة املالية يف حالة ارتكاب شخص 
 أورو متزامنة 15.000فعل فيه انتهاك أو تعدي على القبور، بأي شكل من األشكال بـ 

مع احلكم بالعقوبة السالبة للحرية املقدرة باحلبس ملدة سنة، وتضاعف العقوبة مبا فيها 
ة السابقة الذكر اذا ما كانت تلك اجلرمية مرفوقة باملساس حبرمة اجلثة، وذلك الغرامة املالي

 من قانون العقوبات الفرنسي، أما اذا ارتكبت جرمية انتهاك حرمة 17-225يف نص املادة 
على األشخاص املتوفون بسبب انتماءام أو عدم انتماءام، حقيقي أو مفترض، املقابر 

 من القانون السالف الذكر 18-225 ديانة معينة، فان املادة اىل طائفة، أمة، عرق، أو
 75.000وسنوات حبس ) 05( أورو، وباحلبس ملدة مخس 45.000ترتفع العقوبة املالية اىل 

ويف حالة ثبوت قيام  ،أورو غرامة مالية اذا صاحب ذلك االعتداء املساس حبرمة امليت
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ذه اجلرمية فانه يعاقب باجلزاءات املنصوص املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي الرتكابه ه
  . واليت سبق ذكرها سالفا1-18- 225عليها يف املادة 

  

 جنيه، وجتدر االشارة هنا اىل 500 اىل 100أما خبصوص املشرع املصري فقد حددها من 
 من قانون العقوبات ارمة النتهاك حرمة املقابر، قد 160أن املشرع املصري يف املادة 

اضي السلطة التقديرية باجلمع بني العقوبة السالبة للحرية والعقوبة املالية، أو أعطى الق
 100يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن " : احلكم باحدامها، حبيث جاء نصها كمايلي

  ...". جنيه أو باحدى هاتني العقوبتني500جنيه وال تزيد عن 
  

، والعراقي، نفس منهج املشرع ولقد سلك كال من املشرع األردين، والقطري، والكوييت
املصري، فبالنسبة للمشرع األردين فقد حدد العقوبة املالية النتهاك حرمة املقابر بغرامة ال 

 دينار، وقد خري القاضي بني مجعها مع عقوبة احلبس، أو احلكم باحداهم، 20تزيد عن 
  . من قانون العقوبات األردين277وذلك يف نص املادة 

  

 266 القطري فقد حدد الغرامة املقررة على منتهك حرمة املقابر يف املادة    أما املشرع
ريال، باالضافة اىل ) 5000(من قانون العقوبات القطري مببلغ ال يزيد عن مخسة أالف 

  .مدة احلبس، مع امكانية احلكم باحدامها
  

 110 يف املادة    وكذلك املشرع الكوييت حدد العقوبة املالية جلرمية انتهاك حرمة املقابر
 رويبة، وقد أعطى كذلك احلرية للقاضي 1000من قانون اجلزاء الكوييت بغرامة ال جتاوز 

  .باحلكم ا جمتمعة مع العقوبة السالبة للحرية، أم احلكم باحداها
  

   أما املشرع العراقي فقد رتب على من ينتهك حرمة املقابر غرامة مالية ال تزيد عن 
 وقد خري القاضي بني احلكم ا مع العقوبة السالبة للحرية، أو احلكم دينار،) 200(مائيت 

 املتضمن قانون 1969 لسنة 111 من القانون رقم 373وذلك حسب نص املادة  باحدامها
  .العقوبات العراقي

  



   مما سبق ذكره خبصوص العقوبات املقررة ملنتهك حرمة املقابر، سواءا العقوبات 
قوبات املالية، وسواء كان ذلك عند املشرع اجلزائري، أو املصري، السالبة للحرية أو الع

  غري كافيةميكننا أن نالحظ بأا ناإنأو األردين، أو القطري، أو الكوييت، أو العراقي، ف
ن تدنيس حرمة القبور يعد من الكبائر اليت ترفضها أللتحقيق الردع العام  واخلاص، 

 تراثه من القيم والعادات النبيلة  وإىل،لبشري برمته النوع اإىلسيء  ت فهي،شرطبيعة الب
 من  عن باقي غريهاإلنسان واليت متيز ،اليت نزلت ا مجيع الرساالت السماوية بغري استثناء

، فيما عدا املشرع الفرنسي، حيث تعترب العقوبات اليت نص عليها يف املواد الكائنات
رجة االعتداء واالنتهاك احلاصل حلرمة  نوعا ما تتناسب ود1-18-225 و18-225 و225-17

 .القبور
  

    القبورهـدم أو ختريـب أو تدنيـس عقوبة :املطلـب الثانـي
  

بيوت األموات ال جيوز انتهاك حرمتها بأي شكل  قابر بيوت األموات، وتعترب امل   
كان، سواء كان ذلك بالتهدمي أو بالتخريب أو بالتدنيس، فكل ذلك يعد عمل حمرم 

  .ر ومعاقب عليه قانوناوحمظو
  

   ان املشرع اجلزائري عند وضعه للنصوص ارمة لألفعال املاسة حبرمة املقابر، مل 
 من قانون العقوبات، بل 152 املذكور يف نص املادة انتهاك حرمة مدفنيكتفي مبصطلح 

أنه ذكر كل األفعال املاسة حبرمة املقابر عامة، من هدم، وختريب، وتدنيس، ليشمل 
لتجرمي حىت املقابر اليت دفن فيها شهداء اجلزائر، حبيث أن املشرع اجلزائري ونظرا ملكانة ا

هؤوالء يف اتمع اجلزائري، وملا قدموه هلذا األخري، فلقد أخصهم بنص خاص أال وهو 
  . من قانون العقوبات6 مكرر 160نص املادة 

  

بة على كل من يقوم دم أو    مبا أن املشرع اجلزائري قد نص على العقوبات املترت
ختريب أو تدنيس القبور يف مادة، وعقوبة حرق مقابر الشهداء أو رفام يف مادة أخرى، 



فسوف حندو حدوه لدراسة كل منهما، حبيث سنخصص الفرع األول لدراسة اجلرمية 
  .األوىل، والفرع الثاين لدراسة اجلرمية الثانية

 
  املقابـر العامـة ةانتهـاك حرمـ  عقوبـة:ـرع األولالف

  

طبقا للمادة قبور بأية طريقة كانت يعاقب ال أو تدنيس ، أو ختريب، من يقوم دمكل   
باحلبس من ستة أشهر إىل  من قانون العقوبات اجلزائري واليت قدرت تلك العقوبة 150

 15.000، وباحلبس ملدة سنة وبغرامة مالية قدرها دج2.000إىل  500سنتني وبالغرامة من 
 من قانون العقوبات الفرنسي 17- 225أورو حسب القانون الفرنسي، وتشدد املادة 

 أورو غرامة مالية اذا رافق التدنيس املساس حبرمة 30.000والعقوبة اىل سنتني حبس 
، واذا ارتكب اجلرم على األشخاص املتوفون بسبب انتماءام أو عدم انتماءام، اجلثة

 أمة، عرق، أو ديانة معينة، فان العقوبات ترتفع اىل ثالثة حقيقي أو مفترض، اىل طائفة،
) 05( أورو، وباحلبس ملدة مخس 45.000سنوات حبس وغرامة مالية قدرها ) 03(

 أورو غرامة مالية اذا صاحب ذلك االعتداء والتدنيس املساس 75.000وسنوات حبس 
 حالة ثبوت قيام ويف  من ذات القانون ،18- 225وذلك حسب نص املادة  حبرمة امليت

املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي الرتكابه هذه اجلرمية فانه يعاقب باجلزاءات املنصوص 
االشارة هنا أن املشرع الفرنسي عند در  املذكورة سابقا، وجت1-18- 225عليها يف املادة 

ل أنه نصه عن اجلرائم الواقعة على حرمة املقابر مل يفصلها كما فعل املشرع اجلزائري، ب
   .أدخلها جيمعا حتت مصطلح التعدي على القبور أو تدنيسها

  

 من قانون العقوبات املصري كل من 160   أما املشرع املصري فقد عاقب يف املادة 
جنيه وال تزيد عن مخس مئة ) 100(يقوم بتدنيس القبور باحلبس وبغرامة ال تقل عن مائة 

وتكون العقوبة لى منتهك حرمة القبور، جنيه، وهي نفس العقوبة اليت رتبها ع) 500(
سنوات اذا ارتكبت اجلرمية تنفيذا لغرض ) 05(السجن الذي ال تزيد مدته على مخس 

   .ارهايب
  



 من قانون العقوبات األردين كل من يقوم 277   يف حني عاقب املشرع األردين يف املادة 
أشهر ) 03(يد على ثالثة بتدنيس مكان يستعمل لدفن املوتى أو هدمه باحلبس مدة ال تز

دينارا، وهي نفس العقوبة اليت أقرها ملنتهك ) 20(أو بغرامة مالية ال تزيد على عشرين 
  .حرمة تلك األماكن

  

   أما قانون العقوبات القطري فقد نص على جرمية تدنيس القبور جمتمعة مع جرمية 
رامة اليت ال تزيد على انتهاك حرمتها وعاقب عليهما باحلبس مدة ال تتجاوز سنة، وبالغ

 من قانون 266وذلك يف املادة ريال، أو باحدى هاتني العقوبتني، ) 5.000(مخسة أالف 
  .العقوبات املصري

  

 من قانون العقوبات العراقي 373أما خبصوص املشرع العراقي فلقد خص نص املادة 
 حرمة املقابر، للنص على عقوبة من يقوم بتدنيس القبور بنفس العقوبة املقررة النتهاك

دينار أو ) 200(باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تزيد عن مائيت  واملقدرة
  .باحدى هاتني العقوبتني

  

   اذن مما سبق ميكننا القول أن معظم مشرعي دول العامل قد جرموا وعاقبوا على اجلرائم 
فاوت يف العقوبات املطبقة، املاسة حبرمة املقابر، على غرار املشرع اجلزائري، ولكن مع ت

وذلك يرجع رمبا اىل خصوصية كل جمتمع، ورؤية كل مشرع لتلك اجلرائم وتقديره 
  .جلسامتها، وتأثريها يف جمتمعه

  

  عقوبـة االعتـداء علـى مقابـر الشهـداء أو رفاـم :ـرع الثانـيالف
  

أو احملرق ملقابر  ، أو املشوه، أو املخرب،جعل عقوبة املدنسان املشرع اجلزائري قد 
إىل  10.000 احلبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات وبغرامة من ،مالشهداء أو رفا

 .دج50.000
  



مع إمكانية أن تأمر احملكمة على اجلاين باحلرمان من احلقوق الوطنية املنصوص عليها يف 
كل يف :"  على أنه8 مكرر 160حيث تنص املادة ، )123( من قانون العقوبات 08املادة 

ميكن أن تأمر  ،7 مكرر160، و 6مكرر160و، 5مكرر160ملنصوص عليها يف املواد احلاالت ا
   ." من قانون العقوبات 8احملكمة باحلرمان من احلقوق املنصوص عليها يف املادة 

رمان اجلاين منها إن رأت ذلك وتتمثل احلقوق الوطنية اليت ميكن أن تأمر احملكمة حب
 :  من قانون العقوبات يف1  مكرر09حسب نص املادة 

  

 اليت هلا عالقة ةعمومي من مجيع الوظائف واملناصب الأواقصائه عزل احملكوم عليه - 1
  .باجلرمية

  

  . ومن محل أي وسام،ح الترشوأ  احلرمان من حق االنتخاب- 2
  

مام القضاء إال على سبيل ا أشاهدهلية ألن يكون مساعد حملفا، أو خبريا، أو عدم األ - 3
  .تداللاالس

  

يف  أو اخلدمة ،، ويف التدريس، ويف إدارة مدرسةة احلرمان من احلق يف محل األسلح- 4
  . أو مراقبا،مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو مدرسا

  

  .ن يكون وصيا،أو قيما عدم األهلية أل-5
  

  . سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها- 6
  

جيب على القاضي أن يأمر ه فان )1 مكرر 09(حسب نص املادة السابقة الذكر و
، ملدة أقصاها عشر سنواتباحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق املنصوص عليها أعاله 

، وذلك يف حالة تسري من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو اإلفراج عن احملكوم عليه
  .احلكم بعقوبة جنائية
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رمي وعقاب األفعال تج املقنن اجلزائري له هي النصوص القانونية اليت شرعها إذن هذ
  .اهلادفة النتهاك حرمة امليت واالعتداء عليها

  
  

  العقـوبـات وفقـا للتشريـع اإلسالمـي :املطلـب الثـالـث
  

 يف الشريعة اإلسالمية، فمنها ما هو عقوبات جرائم االعتداء على حرمة املقابرتتنوع 
  .زيرية، وهو الغالب التععقوبات احلدية، ومنها ما هو متعلق بالعقوباتمتعلق بال

  

   العقوبـات احلديـة: الفـرع األول
  

  :  عقوبة نبش القبور-
  

توقيع العقوبة  آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية رمحهم اهللا تعاىل حول اتفقت معظم  لقد 
  وعللوا حكمهم هذا بكون القرب حرز القبور، نباش احلدية املتمثلة يف القطع على 

   ).سورة املرسالت) "(26(أحياء وأمواتا) 25(ا األرض كفاتأمل جنعل " :لقوله تعاىل 
   

   : وأسسوا حكمهم على األسباب التالية
  

، هو أخد شيء مل جيز له الشارع  احلكم بالقطع املقرر على السارقإن أساس -1
يل صح ، فحالته هنا متاثل حالة النباش ، وبالتافيمتلكه على وجه اخلفيةأخده، 

 يه من األحاديث واآلثار اليت تثبت، وخاصة ملا فباشإقامة حد القطع على الن
  .احلكم عليه بالقطع

  

، بل يتعداه إىل انتهاك حرمة امليت، حد السرقةإن فعل النباش ال يتوقف عند  -2
 لعبث األحيان يتركه مكشوفا  فيصبح عرضةفينبش عليه قربه، ويف غالب 

ة فعل لفضاع، فوحوش الطامعني، أو حىت تنهشه الكالب، والاجلاهلني  وانتهاك
 كان احلد يف حقه النباش ودناءته وملا فيه من انتهاء حلقوق األحياء قبل األموات



يق ق وكذلك لتح، وحفظ احلرماتمن باب أويل لصون كرامة األحياء واألموات
 .الزجر

  
  ةـات التعزيريـلعقوبا: الفـرع الثانـي

  

 يرية يضعها اإلمام عقوبات تعزملقابرجرائم امتهان اعلى  الشريعة اإلسالمية رتبت    لقد 
   . وموافقا ملقاصد الشرع، ما يراه مناسبا حلفظ حرمة األموات واألحياء معاحسب

  

  : والتمسح ابناء املساجد على القبورعقوبة  -1
  

أو التمسح     لقد ى الشارع احلكيم عن اختاذ القبور مساجدا أو بناء املساجد عليها، 
ريعة املفضية للشرك باهللا عز وجل وحفظا حلرمة القبور من البدع وذلك سدا للذا، 

  .واحلوادث
  

واليت سبق ذكرها يف وورد النهي صرحيا يف هذه املسألة وبذلك جاءت النصوص املتواترة 
  .املطلب الثالث من املبحث الثاين للفصل األول

  

لى القبور وى  أن الشارع احلكيم قد ى عن بناء املساجد عابينأن سبق    ولقد 
كذلك عن الصالة إليها وعندها ولعن من فعل ذلك ملا يف ذلك من امتهان حلرمة املقابر 

  . كما فعلت األمم من قبل،قبور وتعظيمهواملوتى ولئال يكون ذلك ذريعة إىل عبادة امل
  
  : أعياداهااختاذ عقوبة الذبح عند القبور و-2

  

ادا من أعظم احملرمات املتعلقة حبرمة املقابر، فهي  أعيهااختاذ   يعترب الذبح عند القبور و
من بدع منكرة ومفاسد  ملا فيها ، وملبادئ الشريعة اإلسالمية ثانيا،انتهاك حلقوقهم أوال
  ...عاصيومنكرات و فنت وم

  
  .هذه معظم البدع اليت اختلقها الناس فيما يتعلق بانتهاك حرمة املوتى واملقابرف



 :  مالحظـة*
  

املقررة ملستحدثي هذه البدع التعزيرية خبصوص العقوبات شارة هنا بأنه    جتدر اال
فهي نفس العقوبات التعزيرية اليت عزر ا سلف األمة أهل واملرتكبة على حرمة املقابر 

ملقابر تفتح باب الشرك باهللا عز ، ذلك ألن اجلرائم املتعلقة بانتهاك حرمة اوالبدعاألهواء 
إن اهللا ال يغفر أن : "  إمث عند اهللا الشرك به، لقوله تعاىل وكما نعلم أن أعظموجل،

)" 48(يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهللا فقد افترى إمثا عظيما 
  . )سورة النساء(
  

سامة  املقررة على منتهكي حرمة املقابر حسب مدى جالعقوبات التعزيرية    وتتنوع
 وكذلك حسب شخصية املنتهك ومدى  االسالمية،االنتهاك وخطورته على دين األمة

  .معرفته بفظاعة فعله وعواقبه الوخيمة
  

ويرجع تقدير وحتديد نوع ومقدار العقوبة التعزيرية إلمام املسلمني أو لويل أمر البالد    
وذلك حسب مقاصد الشريعة وأصوهلا العامة، واألصل يف ذلك جلب املصاحل ودرء 

، فمن استحق  األمر القيام بذلك قتل املعتدي فيجب على أويلاملفاسد، ولو استلزم ذلك
منهم أن يقتله قتله، ومن استحق أن يضربه، وحيبسه، وينكل به فعل به ذلك، ومن 

  .استحق أن ينفيه نفاه، وحذر منه الناس
  

، فيخري بني ويل األمرلمام أو  يكون لإللعقوبات التعزيريةا    وبالتايل فتحديد مقدار
  .التشهري أو الزجر، التوبيخ وأاجللد  السجن، القتل أو

  

حيث حيدد نوع العقوبة بناء على ظروف ومالبسات ودوافع ارتكاب اجلرمية وقصد    
اجلاين من ارتكاا، وذلك دف إقامة العدل، وجلب املصاحل ودرء املفاسد ودفع الضرر 

  .كرامة وشعور األحياءل حلرمة األموات واوحفظ
  
  
  
  



  خـالصة الفصـل الثـانـي                             
  

   :  تقدم بيانه يف هذا الفصل ميكننا استخالص مايلي   مما
  

املشرع اجلزائري عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه االعتداء على حرمة  فرض
اجلثة، وخص لكل منها جزاءات خمتلفة ومتباينة، وذلك حسب جسامة كل فعل، ومدى 

مة جثة امليت، ومدى تأثريه على اتمع اجلزائري، حيث أنه اعترب أغلبها انتهاكه حلر
جنحا سواءا كانت جنحا بسيطة أم مشددة، فيما عدا حالة واحدة اعتربها جناية، 

 303واملتمثلة يف جرمية انتزاع أعضاء امليت مع توافر الظروف املنصوص عليها يف املادة 
  . السابقة الذكر20مكرر 

  

املشرع اجلزائري، عاقب كل من املشرع املصري، والقطري، والفرنسي  رعلى غرا و
على سبيل املثال على كل اعتداء أو انتهاك حلرمة امليت، مع تفاوت طفيف يف العقوبات 

ولكن املشرع الفرنسي مل يتوقف عند حد اجلرائم املاسة حبرمة جثة من مشرع اىل أخر، 
يعية فقط، بل أنه نص حىت على قيام املسؤولية امليت، واملرتكبة من قبل األشخاص الطب

اجلزائية للشخص املعنوي يف حالة ارتكاب أعمال متس حبرمة امليت سواء ارتكبت هذه 
  .األخرية أثناء ممارسة نشاط الشخص املعنوي أو مبناسبته

  

امليت يف الشريعة عنها يف القانون اجلزائري، جثة ختتلف أحكام االعتداء على حرمة 
 يكون ذلك واألول من تشريع اخلالق سبحانه وتعاىل املتصف بالكمال، والثاين وكيف ال

فلقد فرض الشارع احلكيم على  من وضع البشر املتصفني بالنقص والضعف واخلور،
  .تعزيريةما تطبق فيها عقوبات  بعض منها عقوبات حدية، ومنها

  

 واليت تطبق عليها العقوبات ميةإن اجلرائم املتعلقة بانتهاك حرمة امليت يف الشريعة اإلسال
جرائم االعتداء على حرمة  جرمية وطء امليتة، وجرمية قذف امليت، أما : تتمثل يفاحلدية
  .تهاك حرمة األموات بالسب والشتمانتتمثل يف   التعزيريةاملوجبة للعقوباتامليت 

  



جمملة وشاملة جاءت رعاية الشريعة اإلسالمية حلرمة املقابر وعقوباا مفصلة ودقيقة و
ن وجلميع االنتهاكات خالفا للقانون اجلزائري الذي أوردها بطريقة عامة وجمملة د

  .التطرق إىل التفاصيل
  

 انتهاك املقابر يف الشريعة اإلسالمية مقسمة إىل حدية وتعزيرية كما سبق عقوبات جرائم
 وبالتايل خصها بيانه عكس املشرع اجلزائري الذي اعترب كل جرائم انتهاك املقابر جنحا

 انتهاك مقابر الشهداء  جرميةبالعقوبات املقررة ملواد اجلنح، ما عدا جرمية واحدة أال وهي
  .أو رفام

  

ورتبت عقوبات  واملتمثلة يف القطع، رتبت الشريعة اإلسالمية عقوبة حدية على النباش 
شهري والعقوبات اهلجر، والتوالتوبيخ، والنفي، واجللد، وتعزيرية متنوعة منها احلبس، 

املالية وحىت القتل، فإمام املسلمني أو ويل األمر خيتار منها ما يراه مناسبا، فيأخذ بعني 
تكاب اجلرمية، وهذا ما يسمى االعتبار حال اجلاين وشخصيته وظروف ومالبسات ار

ريد العقايب وال مانع يف العقوبات التعزيرية اجلمع بني أكثر من عقوبة كاحلبس بالتف
ا على جرمية بناء املساجد على القبور والتمسح ا، وجرمية الذبح لد والتشهري معواجل

، خالفا للقانون اجلزائري الذي رتب جرائم انتهاك املقابر عند القبور واختاذها أعيادا
  .قوبة احلبس والغرامة املالية فقط أو إحدامهانوعني فقط من العقوبات وهي ع

  
ابرهم متساوية يف الشريعة اإلسالمية فال فرق بينهم ال يف قمإن حرمة املوتى املسلمني و

احلرمة وال يف العقوبة خالفا للقانون اجلزائري الذي جعل مجيع جرائم االعتداء على 
حرمة املقابر جنح، ما عدا يف حالة االعتداء على مقابر الشهداء أو رفام فقد شدد 

  .العقوبة ليجعلها جناية
  

 ،وأمرت دمها وإزالتها والتمسح ا بناء املساجد على القبور ة االسالميمنعت الشريعة 
وذلك سدا للذريعة املفضية للشرك كما ت كذلك عن الذبح عندها واختاذها أعيادا، 



 واندثار معامل التوحيد الذي جاءت به ، وحفظا حلرمة القبور من البدع،باهللا عز وجل
  .ص ومل جيرم ذلكالرسل، خالفا للقانون اجلزائري فإنه مل ين

  
 

بر فقد أقر هلا املقاحرمة  اليت متثل مساسا وامتهانا واعتداءا علىجرائم أما بالنسبة لل
والغرامة املالية  احلبس واملتمثلة يف  البسيطة،العقوبات املقررة ملواد اجلنحاملشرع اجلزائري 

 أال وهي ،6ررمك 160املنصوص عليها يف املادة وما عدا حالة واحدة  ،فقط أو إحدامها
 ،أو رفام  أو حرق مقابر الشهداء، أو إتالف، أو تشويه، أو ختريب،جرمية تدنيس

، وذلك ملكانة يث أنه اعتربها جنحة مشددة، ورتب عليها العقوبات األصلية للجنايةح
  .ينيجلزائر العظيمة يف قلوب مجيع االشهداء وقيمتهم

  
  

  
  
  



  



  ةــــامتخـ                            
  

ى ـل علـه الفضـول أمحـده محـد الشاكريـن، لـه النعمـة د هللاـاحلم    
وب ـره وأتـ، وأستغفـا أنعـم بـه علـي مـن إكمـال هـذه املذكـرةم
ن ـم النبييـى خاتـالم علـالة والسـم، والصـكريالواد ـاجله ـ إن،هـإلي

  :دـا بعـمن أـه أمجعيـه وصحبـى أهلـ وعلـدا حممـ نبين،نـواملرسلي
  

اإلشكاليـة الرئيسيـة   اإلجابـة علـىذاـا هـالل حبثنـن خـم    حاولنـا 
ة ـدى فعاليـا مـم :التـي طرحناهـا فـي مقدمـة حبثنـا واملتمثلـة فـي

  أقرهـا املشـرع اجلزائـري حلرمـة امليـت ؟ يـة التـة اجلنائيـاحلماي
أحلقنـا ـا مجلـة مـن  مجلـة مـن النتائـجى ـ إلالنهايـةي ـا فـخلصن 

   :نربزهـا فيمـايلـي تاـقتراحاال
  

   النتـائـج:أوال
  

I -تـة امليـة حلرمـول العامـوص األصـ خبص:  
  

مجيـع وص ـخلو ـه،بدنـه روحمبفارقـة   يتحقـق مـوت اإلنسـان-    
 ـهبدنح، حبيـث ال يبقـى جهـاز مـن أجهـزة روـ المـن هدـسأعضـاء ج

ى ـة علـات الدالـور العالمـبظهذلـك ون ـة، ويكـة حياتيـه صفـفي
اء ـب، واسترخـات القلـف دقـ وتوق،سـنفتاع الـنقطاة، كـاملفارق
ذه ـ وه،ةـر الرائحـ وتغي،دنـرودة البـن، وبـال الكفيـن، وانفصـالقدمي
وم ـا عمـي معرفتهـرك فـيشت، سـدة واحلـدرك باملشاهـات تـالعالم

 ،ةـة القدميـذ األزمـاء منـه األطبـارف عليـتعا ـك مـو كذلـاس، وهـالن
  .يومنـا هـذاى ـا إلـاس قائمـذا املقيـزال هـوال ي

  



ا ـ والسيم،ثـب احلديـي الطـوت فـي للمـار احلقيقـ املعيصبـحأ -     
  :نـق بأمريـ يتحق،ةـاء البشريـل وزرع األعضـق بنقـا يتعلـفيم

  

  .اغـذع الدمـوت جـم* 
ة ـف األساسيـوم بالوظائـي تقـم التـزة اجلسـي ألجهـقائف التلـالتوقو* 

  .  انـ والرئت،بـا، والقلـة العليـز العصبيـى املراكـ مبعن،اةـللحي
     

  :لـي ثالث مراحـرف الطبـي العـوت فـامل -  
  

 ،بـف القلـن توقـر عـو تعبيـذي هـال: املـوت اإلكلينيكـي -1   
  .لـن العمـان عـوالرئت

  

د ـدث بعـي، حيـوت احلقيقـى باملـا يسمـ مأو: وت خاليـا املـخمـ -2   
ل ـدم احملمـول الـف دخـن توقـق مـ دقائ)5(  مخـس أو)4(أربـع 

  .لـن العمـان عـ والرئت،بـف القلـب توقـخ بسبـن للمـباألكسجي
  

 ،ادلـات التبـي لعمليـف النهائـ بالتوقحيـدث: ويـاملـوت اخلل - 3  
 ،بـ والقل،خـف املـد توقـ بعـةحييائـي، فاخلاليـا تظـل والتحـول الكيم

آلخـر، وبعدهـا تتحلـل و ـن عضـف مـدة ختتلـل، ملـن العمـن عـوالرئتي
ى ـة إلـاة الطبيعيـادة احليـن إعـا ال ميكـوت، فبعدهـمتهـذه اخلاليـا و

  .انـاإلنس
  

ي ـلشرعم اـي احلكـاغ فـذع الدمـاغ أو جـوت الدمـم ال يعتبـر -    
ه ـ ولكن،ةـام الشرعيـه األحكـب عليـوت، وال تترتـق املـى حتقـال علـدلي
ه ـى لـ يبق،اـات دماغيـذي مـص الـوت، فالشخـر للمـر وسيـنذي
ور ـدن، وظهـن البـروح عـال الـم انفصـى يتـ حت،اءـم األحيـحك
ون ي دـوت الدماغـذ باملـا، فاألخـه يقينـى موتـة علـارات الدالـاألم



ان ـذا كـب، لـك مريـه شـوت فيـى املـة علـات الدالـور العالمـظه
س، ـ والتنف،بـات القلـف دقـي بتوقـوت الدماغـال املـي إعمـد فـالتقي

، هـو أولـى دنـروح البـة الـى مفارقـة علـارات الدالـور األمـع ظهـم
ذا ـا هـيومنى ـوا إلـم يتفقـ ل،اءـ والفقه،اءـا وأن األطبـالسيمإعمـاال، 

ت أن ـد أثبتـة قـد العلميـة أن الشواهـة، وخاصـذه املسألـوص هـخبص
ن ـ عمـخف للـ أو توق،ةـا غيبوبـت فيهـي حدثـاالت التـض احلـبع

دة ـن عـت بيـرات تراوحـد فتـا بعـن غيبوبتهـت مـد أفاقـ ق،لـالعم
 ،اةـيى احلـض إلـاد املريـوعـع، أسابي وأ ،امـة أيـ أو بضع،اتـساع
  .يـه الطبيعـارس نشاطـوم

  

د ـم بتحديـم يهتـ فل،وتـا للمـري تعريفـرع اجلزائـع املشـم يضـل -    
ة ـل مهمـ وأوك،اءـاص األطبـن اختصـ مـاه اعتربهـك ألنـ، ذلتـهحلظ

ق ـف بالتحقيـذي كلـ ال،ةـة القضائيـط الشرطـى ضابـ إلـاق منهـالتحق
وم ـن يقـم ة أوـة املدنيـط احلالـبراف ضاـذا بإشـاة، وهـي الوفـف

  .هـمقام
  

ل ـال نقـي جمـي فـوت الدماغـري باملـن اجلزائـذ املقنـد أخـلق -
ه ـص عليـا نـذا مـوه، ةـاء البشريـة واألعضـة األنسجـوزراع

ن ـادر عـ الصم26/03/1989ي ـؤرخ فـ امل39/89م ـوزاري رقـرار الـالق
د ـح عنـول الراجـا للقـفك خالـ وذل،ريـة اجلزائـر الصحـوزي
 .ةـاء الشريعـفقه

 

وذلـك ألن حتديدهـا يعنـي  ،رةـة كبيـوت أمهيـة املـب حلظـتكتس -
 يترتـب عليهـا إجـراءات قانونيـة وطبيـة ،ىـمتوفلنـا ميـالد جثـة 

خمتلفـة، لذلـك كـان مـن األجـدر علـى املشـرع اجلزائـري 



ارهـا مسألـة طبيـة ال دخـل التدخـل مـن أجـل تنظيمهـا، ال اعتب
للقانـون فيهـا، ألنـه وـذه الطريقـة يفتـح البـاب علـى مصرعيـه 

 . أمـام األخطـاء والتجـاوزات الطبيـة
  

II -اجلرائـم الواقعـة علـى حرمـة امليـتوص ـ خبص:  
  
  

فـي ا ـل صورهـبك تـة امليـى حرمـداءات علـ االعت نظـرا النتشـار-  
ل، ـش والتمثيـر بالنبـملقابل العالـم، وانتهـاك حرمـة اكثيـر مـن دو

اكـل العظميـة راج اهليـاة أو استخـي الوفـة حديثـراق، سرقـر واإلحـالتفجي
ان ـواء كـوات سـن األمـ مءاـزاع األعضـ وانتواجلماجـم مـن املدافـن،

ث ـن اجلثـا مـنقله أو ة،ـارب العلميـي التجـا فـل إعماهلـن أجـك مـذل
، فلقـد اـار فيهـوذة، أو االجتـر والشعـي السحـاء، أو فـي األحيـا فـلزرعه

ل ـمتثمتـس حبرمـة جثـة امليـت وي ـم التـاجلرائقنـن املشـرع اجلزائـري 
، حيـث عـي اتمـة فـة اجلماعـى مصلحـ عليدـ، وتعهلـاا ـانتهاك

  .ئـم اخلاصـةاجلرائـم العامـة واجلرا ميكـن تقسيمهـا إلـى نوعيـن،
  

    تتمثـل اجلرائـم العامـة املتعلقـة حبرمـة امليـت فـي تلـك التـي 
ترتكـب مـن كـل مـن تسـول لـه نفسـه املسـاس أو انتهـاك حرمـة 

جثـة امليـت، سـواء كـان ذلـك بتدنيسهـا، أو القيـام عليهـا بـأي عمـل 
دون ـة أو بـا خفيـهأو إخراجفيـه عليـها وحشيـة أو فحـش،  أو دفنهـا 

  ، صـترخي
حيـث نـص املشـرع اجلزائـري علـى هـذه اجلرائـم فـي  أو إخفائهـا،
  . مـن قانـون العقوبـات441، واملـادة 154 ىـ إل150املـواد مـن 

  



 بعـض ترتكـب مـن قبـل     أمـا اجلرائـم اخلاصـة فهـي التـي
ذه األعضـاء، والذيـن املختصيـن الذيـن يسهـل عليهـم التعامـل مـع هـ

أال وهـم األطبـاء واجلراحيـن  درسـوا خصائصهـا الفيزيولوجيـة والعصبيـة،
املنصـوص  بشكـل أساسـي، واملتمثلـة فـي جرميـة انتـزاع أعضـاء اجلثـة

، اتـون العقوبـن قانـ م17 مكـرر 303 واملعاقـب عليهـا فـي املـادة
ت ـنصو مجـع مـواد امليـت، والتـي وجرميـة انتـزاع أنسجـة أو خاليـا أ

  .نفـس القانـونن ـ م19 مكـرر 303ة ادـ املـاعليه
  

 ، ولكنـهتـاء امليـاع بأعضـاالنتف املشـرع اجلزائـري  لقـد أجـاز-    
اص ـث اخلـل الثالـي الفصـفوذلـك  ـروط،شأحاطهـا مبجموعـة مـن ال

ام ـاص باألحكـع اخلـلراباب اـن البـا، مـان وزرعهـاء اإلنسـزاع أعضـبانت
ة ـون محايـن قانـ م،ةـ والعالجي،ةـال الوقائيـض األعمـق ببعـي تتعلـالت

  : يـا يلـا فيمـن إمجاهلـي ميكـ والت،اـة وترقيتهـالصح
  

  .اـاة طبيـن الوفـق مـالتحق* 
  

  .هـزاع أعضائـ بانت،دهـن بعـه مـ أو ورثت،هـل وفاتـت قبـإذن املي* 
 

  .اءـع األعضورة امللزمـة بنـزحصـول الضـر* 
 

  .يـي الشرعـح الطبـة التشريـل عمليـق النقـأال يعي* 
 

 ،ةـات احلكوميـي املستشفيـزرع فـل والـات النقـراء عمليـب إجـجي* 
  .ةـف بالصحـر املكلـك الوزيـا بذلـص هلـي يرخـالت

 

  .ةـ أو تشخيصي،ةـراض عالجيـزرع إال ألغـل والـواز النقـدم جـع* 
 

  .ةـة ماليـوع معاملـاء موضـل وزرع األعضـة نقـون عمليـأال تك* 
 



ر ـذا األخيـة هـذا هويـ وك،دـرع للمستفيـة املتبـف هويـدم كشـع* 
  .رعـة املتبـلعائل

  
  
  

ون ـي القانـت فـاء امليـاع بأعضـواز االنتفـي جلـاس القانونـاألس إن -    
 م16/04/1985 املـؤرخ فـي 85/05م ـون رقـي القانـل فـ يتمث،ريـاجلزائ

م ـون رقـم بالقانـدل واملتمـا، املعـة وترقيتهـة الصحـون محايـقاناملتضمـن 
، م1990 يوليـو سنـة 31 املوافـق هـ1411 حمـرم عـام 09 املـؤرخ فـي 90/17
ن ـن املتوفيـاء مـة زرع األعضـري مسألـرع اجلزائـه املشـاول فيـث تنـحي

اء ـزاع أعضـوان انتـت عنـه حتـع منـاب الرابـي البـفك ـ وذل،اـدماغي
  .هـ من167ى ـ إل164ن ـواد مـوص املـي نصـ ف،اـان وزرعهـاإلنس
  

الشريعـة  يـت فـامليجثـة ة ـى حرمـداء علـم االعتـل جرائـتتمث -  
  :يـف اإلسالميـة

  

  .ةـة وطء امليتـجرمي* 
  . تـذف امليـة قـجرمي* 
  .تـم امليـتب وشـة سـجرمي    * 

  
  

  :يـري فـون اجلزائـي القانـفاجلرائـم املاسـة حبرمـة املقابـر ل ـتتمث -    
  

  .جرميـة انتهـاك حرمـة املقابـر* 
  .العامـةور ـس القبـب أو تدنيـدم أو ختريـة هـجرمي* 
  .مـرفا وأداء ـر الشهـمقاباالعتـداء علـى ة ـجرمي* 
  
  :يـف الشريعـة اإلسالميـة يـفة املقابـر اجلرائـم املاسـة حبرمـل ـتتمث -

  



  .جرميـة بنـاء املساجـد علـى القبـور والتمسـح ـا* 
  .جرميـة الذبـح عنـد القبـور واختاذهـا أعيـادا* 
 .جرميـة نبـش القبـور* 

III -العقوبـات املترتبـة علـى انتهـاك حرمـة امليـتوص ـ خبص:  
  

مـن اجلرائـم السابقـة الذكـر لكـل  ريـ اجلزائاملشـرع خـص دـقل -
جـزاءات خمتلفـة ومتباينـة، وذلـك حسـب جسامـة كـل فعـل، 
ومـدى انتهاكـه حلرمـة جثـة امليـت، ومـدى تأثيـره علـى اتمـع، 
حيـث أنـه اعتبـر أغلبهـا جنحـا سـواء كانـت جنحـا بسيطـة أم 

واملتمثلـة فـي مشـددة، فيمـا عـدا حالـة واحـدة اعتربهـا جنايـة، 
جرميـة انتـزاع أعضـاء امليـت مـع توافـر الظـروف املنصـوص 

  .20 مكـرر 303عليهـا فـي املـادة 
  

  

التـي متثـل م ـرائاملشـرع اجلزائـري علـى مرتكبـي اجل فـرض -
ررة ـات املقـالعقوببـر، املقاحرمـة  مساسـا وامتهانـا واعتـداءا علـى

أو ة ـة املاليـوالغرام احلبـس املتمثلـة فـيو  البسيطـة،حـواد اجلنـمل
ي ـا فـوص عليهـاملنصودة ـة واحـدا حالـما ع ،طـفق إحدامهـا

 ،هـ أو تشوي،بـ أو ختري،سـة تدنيـي جرميـ أال وه،6مكـرر  160ادة ـامل
يـث أنـه  ح،مـأو رفا داءـر الشهـرق مقابـ أو ح،الفـأو إت

هـا العقوبـات األصليـة اعتربهـا جنحـة مشـددة، ورتـب علي
داء ـة الشهـا ملكانـرمبيرجـع ك ـي ذلـب فـ، والسبللجنايـة

وا ـ وضح،واـ وقاتل،دواـم جاهـث أـ حي العظيمـة،مـوقيمته
 .رـجلزائوطنهـم اداء ـم فـبأرواحه

 



ديـة علـى جرميـة وطء  احل طبقـت الشريعـة اإلسالميـة العقوبـات-    
 تـم امليـب وشتـة سـجرميامليـت، أمـا خبصـوص امليتـة، وجرميـة قـذف 

  .فخصتهـا بالعقوبـات التعزيريـة
 ورتبـت العقوبـة احلديـة فيمـا خيـص جرميـة نبـش القبـور، أمـا -  

بنـاء املساجـد علـى القبـور والتمسـح ـا، وجرميـة  خبصـوص جرميـة
العقوبـات ا الذبـح عنـد القبـور واختاذهـا أعيـادا فطبقـت عليهمـ

  .التعزيريـة
  
  

  تالقتـراحـاا :ثانيـا
  

 فـي تـة امليـة حلرمـة اجلنائيـوع احلمايـا ملوضـالل دراستنـن خـم
و ـي نرجـ والت،ةـ التاليتاـقتراح تقديـم االاـرتأينالتشريـع اجلزائـري، ا

  :ارـن االعتبـذ بعيـأن تأخ
  

 للمـوت، ضـرورة تدخـل املشـرع لوضـع تعريـف دقيـق وحمـدد -
وحتديـد معيارهـا حبيطـة وحـذر لكـي ال نقـع فـي احملظـور 

 .وننتهـك حرمـة األمـوات
 

 ،دواتـ ون،راتـحماضمـالت إعالميـة حتسيسيـة دوريـة، وام حبـالقي -
ى ـام املوتـ وأحك،هـق بفقـ تتعل،ةـ ودورات شرعي،راتـومؤمت
ي ـي وفـال الطبـي اـن فـب والعامليـالب الطـى طـر، علـواملقاب

ام ـرة باألحكـى بصيـوا علـي يكونـ، لك وصيانتهـارـاملقابحراسـة 
حبرمـة األمـوات واملقابـر، ة ـة املتعلقـوص القانونيـ والنص،ةـالشرعي

 .نـام والقوانيـك األحكـى تلـم بأدنـل عامتهوذلـك جلهـ
  



ـام املوتـى ع أحكـيفيهـا مجع ـ جتمإعـداد موسوعـة فقهيـة، -
 .ملقابـر، لتكـون دليـال للنـاس عامـةوا

 

وجـوب تدخـل القانـون إلعطـاء جسـد اإلنسـان قـدرا أكبـر مـن  -
  .االهتمـام واحلمايـة

  

الصرامـة والتشـدد فـي املسائلـة اجلنائيـة لألطبـاء، فـي حالـة  -
إخالهلـم بالشـروط القانونيـة والطبيـة الواجبـة عنـد تشريـح اجلثـة 

وزرع األعضـاء مـن جثـث املوتـى إلـى أجسـاد األحيـاء، أو نقـل 
 .  ووضـع قانـون أكثـر وضـوح وشفافيـة لتنظيـم هـذه املمارسـات

  

ا ـي تشريعاـة فـوص قانونيـن نصـدول بسـع الـام مجيـقي -
ا ـ وصيانته،واتـة األمـظ حرمـوحف ةـا محايـل ـ تكف،ةـالعقابي

ي ال ـدول التـة للـة بالنسبـ وخاصات، واالنتهاكـداءاتـن االعتـم
 .اـن قوانينهـي سـة فـة اإلسالميـام الشريعـذ بأحكـتأخ

 

ـة  وخاص،نـه للقوانيـل سنـري قبـرع اجلزائـ املشوجـوب قيـام -
ى ـن علـع القوانيـرض مشاريـعتلـك املرتبطـة باجلانـب الدينـي، أن ي

ة ـة اإلسالميـشريعم الـدي حلكـ ليهت،ىـي األعلـس اإلسالمـال
ة ـة اإلسالميـع دين األمـا مـناسبته مـون تشريعـ ويك،اـفيه

اـوعقيد. 
 

ة ـات الواقعـق باالنتهاكـا يتعلـدها فيمـات وتشديـظ العقوبـتغلي -
ن ـادة مـة االستفـة مسألـ وخاص،رـى واملقابـة املوتـى حرمـعل

 بأعضائهـم،، وتالعـب انـن امتهـا مـا فيهـ مل،ىـاء املوتـأعض
ال ء البشريـة وخاصـة العامليـن فـي اـاـار األعضـا جتـدع ـلريت
 .يـالطب



  

ة ـالواقع توجـوب تدخـل املشـرع اجلزائـري لتجريـم االنتهاكـا -
 واملتمثلـة فـي استخـدام أعضائهـم فـي ىـة املوتـى حرمـعل

ه السحـر والشعـوذة، حيـث جتـدر اإلشارة هنـا أنـه جـرم هـذ
 . األخيـرة دون التطـرق لألساليـب والوسائـل املستخدمـة لذلـك
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ر 10 ة  م2002 فبرای ى اتفاقی صدیق عل ضمن الت دة لمكاف  ، المت م المتح ر   األم ة عب ة المنظم ة الجریم ح
  .2000 نوفمبر15 یوم األمم المتحدةالوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة 

  
ي   417-03 المرسوم الرئاسي رقم   -3 وف 09 الممضي ف دد    2003بر م ن دة الرسمیة ع  المؤرخة  69،الجری

ع االتجار باألشخاص،            م2003 نوفمبر   12في   ع وقم ى بروتوكول من تحفظ عل ، المتضمن التصدیق، ب
حة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة األمم المتحدة لمكاف  التفاقیة خاصة النساء واألطفال، المكمل   

   .2000 نوفمبر15 یوم األمم المتحدةة العامة لمنظمة من طرف الجمعی
  
  
  : راراتـ الق-2
 
سجة واألعضاء    26/03/1989 المؤرخ في    89/39 القرار الوزاري رقم     -1 م ، المتعلق بنقل وزراعة األن

  .البشریة
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  ص ــــملخ                 

  
يف ظل التطورات الطبية احلاصلة يف القرن األخري ازداد التطلع إىل االستفادة من أعضاء وأجزاء     

ن إىل جثث املوتى يف كثري من امليادين وااالت الطبية والتعليمية، مما أدى ذلك يف كثري من األحيا
  .االعتداء على حرمتهم وانتهاكها

    
    إن حرمة اإلنسان من أكرب احلرمات وأوجبها صونا، فهي غري مقيدة حبياته بل هي باقية يف 
احلياة وبعد املمات، ومن األكيد أن حوادث االعتداء على تلك احلرمة من أهم املوضوعات 

سيما مع املوقف القانوين منها، الرعي و وذلك دف إبراز احلكم الش،اجلديرة بالبحث والدراسة
كثرة انتشار االنتهاكات واالعتداءات الواقعة على حرمة املوتى وخاصة على أجسادهم وتكرارها 

 .   بشكل الفت لالنتباه
  

لقد جرم قانون العقوبات اجلزائري االعتداء على حرمة األموات، سواء كان ذلك على جثتهم     
، وكذلك ملراعاة الشرائع والعقائد الدينية تملشاعر األحياء قبل األمواأو قبورهم، وذلك مراعاة 

  .اليت حترم املساس جبسم اإلنسان وحرمته، سواء كان حيا أم ميتا
  

لقد أحاط املشرع اجلزائري حرمة امليت حبماية جنائية خاصة، فمنع التعدي عليها بأي شكل     
 على القرب، فوضع لذلك حدودا ال جيوز ألحد أن من األشكال، سواء كان االعتداء على اجلثة أو

يتعداها حتت طائلة العقاب، فرتب على كل من تسول له نفسه االعتداء على حرمة اجلثة أو على 
وذلك حسب جسامة كل فعل، ومدى انتهاكه حرمة املقابر جزاءات وعقوبات متباينة ومتفاوتة، 
ائري، حيث أنه اعترب أغلبها جنحا سواء كانت حلرمة جثة امليت، ومدى تأثريه على اتمع اجلز

جنحا بسيطة أم مشددة، فيما عدا حالة واحدة اعتربها جناية، واملتمثلة يف جرمية انتزاع أعضاء 
 . من قانون العقوبات اجلزائري20 مكرر 303امليت مع توافر الظروف املنصوص عليها يف املادة 

  
 



  
                                Résumé           

   
 

      A l'image des développements médicaux survenus le siècle 
dernier, le recours aux organes et parties des cadavres des morts s'est 
accru davantage dans plusieurs domaines médicaux et didactiques, ce 
qui a conduit dans la plupart des cas à l'agression et à leur profanation. 

 
      Le respect de l'homme compte parmi les plus grandes choses dont 
la protection est de mise, ce respect ne tient pas uniquement à sa vie, 
mais également durant sa vie et après sa mort, Donc il est sûr que les 
cas d'agressions envers le respect de l'être humain comptent parmi les 
sujets de recherche et d'étude et ceci dans le but de montrer l'aspect 
l'égal et le point de vue de la loi autour de ce sujet, surtout en ce qui 
concerne la propagation et la multiplication de cas de profanation des 
morts et l'agression sur leurs corps constatée de temps en temps. 

 
      Le code pénal Algérien considère l'agression des morts comme un 
délit, que ce soit sur leurs corps ou sur leurs tombeaux dans le but de 
les protéger vivants ou morts en tenant compte des législations et des 
dogues  religieux qui interdisent de toucher à l'organisme humain et 
son respect qu'il soit vivant ou morts. 

 
      Le législateur Algérien a entouré le respect du mort d'une 
protection criminelle spéciale, il a interdit son agression sous quelque 
forme que se soit; sur le cadavre ou sur la sépulture, Dans ce contexte, 
il a érigé des limites qu'il ne faut pas dépasser sous peine de sanctions, 
il a prévu des sanctions contre tout individu qui agresse ou profane un 
cadavre ou un tombeau et cela selon le degré de gravité de chaque acte 
et son influence sur le cadavre humain et sur la société Algérienne.  

 
       Le législateur considère la plupart des cas de profanation comme 
des délits punies par la loi, qu'elles soient simple ou graves, à 
l'exception d'un seul cas qu'il a considéré comme un crime, à savoir la 
prise ou l'ablation d'organes appartenant à un mort dans les 
circonstances prévues par l'article 303 bis 20 du code pénal Algérien.  
     



         
              

Summary                   
 
 
 

   In light of medical developments occurring on the last century, the use of 
organs and parts of bodies of dead people was higher than in several medical 
and teaching areas, these led in most cases to assaulting those dead and 
disrespect them. 

 
 
   Respect for the human being is considered as one of the greatest things for 
which protection is required, this respect is not only sought during his lifetime 
but also after his death , so it is certain that the cases of aggression towards 
respect for the human being are among the topics of research and study in order 
to show the legal aspect and the view of the law around this issue, particularly as 
regards the spread and increasing number of cases of desecration of dead people 
and the assault on their bodies observed from time to time . 

 
 
   The Algerian penal code considers the assault on human corpses as a crime, 
whether on their bodies or their tombs in order to protect the living or the dead 
people; taking into account laws and religious mastiffs, which forbid touching 
the human body and respect him whether alive or dead.  

 
 
   Algerian legislators have surrounded the respect of dead people with a special 
criminal protection; in has prohibited their aggression under some circumstances 
whether on their corpses or their burials. In this context he erected boundaries 
that should not be exceeded on pain sanction, it has planned sanctions against 
anyone who assaults or desecrates a corpse or a grave and that according to the 
seriousness of each act and its influence on the human body and on Algerian 
society. 

 
 
   The legislator considers most cases of desecration as crimes punishable by the 
law no matter how serious or simple they are, with the exception of one case that 
has been considered as a crime , it’s about taking or removing organs belonging 
to a dead person in the circumstances provided for by Article 303 bis of the 
Algerian penal code. 

  


