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ّمجفوروةّالعراقّّّّّّّّّّ

ّوزارةّالًعؾقمّالعاليّواليَثّالعؾؿيّ

ّجامعةّدواىلّّّّّّّّّّّ

ّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقةّّّ

ّقِمّالؼانونّّّّّّّّّّّ

 

 

ّ))رضاّاجملـىّسؾقهّواثرهّيفّاملِؤولقةّاجلزائقة((

ّحبثّتؼدمّبهّالطالبّ)ّجعػرّامحدّصاحلّ(

قِمّالؼانونّوهوّجزءّّ–جمؾسّكؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقةّاىلّ

ّمنّمًطؾياتّنقلّذفادةّاليؽالورووسّيفّالؼانون

ّ

ّاذراف

ّصػاءّحِنّنصقفّ.ّ.مّم

ّ

ّم2012هـ1431ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّ

ّ

ًُِمِّإَذاّآَمـُواّالَِّذوَنَّأوَُّفاَّوا)) ِّلَؿِنَّتُؼوُلواَّوَلاَّفًََيقَّـُواّالؾَِّهَّدِيقِلِّفيَّضَرِب

ََّؾاَمِّإَلِقُؽُمّٰ  َأْلَؼى َِِتّال َََقاِةَّسَرَضَّتِيًَُغوَنُّمِؤِمـّاَّل ّالؾَِّهَّفِعـَدّالدُِّنَقاّاْل

ّالؾََّهِّإنَّّٰ  َّفًََيقَّـُواَّسَؾِقُؽِمّالؾَُّهَّفَؿنََّّقِيُلّمِّنُّكـًُمّكذلكّٰ  َّكٌِرَيٌةَّمَغاِنُم

ّ((َخِيرّياَّتِعَؿُؾوَنِّبَؿاَّكاَن

ّ

ّصدقّاهللّالعظقم

ّ(44دورةّالـِاءّ)

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّاالهداء

ّوسؾؿي.....ّحؽؿيتّإىل

ّوحؾؿي........ّأدبيّإىل

ّ املًِؼقم...ّرروؼي.ّإىل

ّ اهلداوة........ّرروقّإىل

ّواألملّوالًػاؤلّالصربّوـيوعّإىل

ّ(الغالقةّأمي)ّوردولهّاهللّبعدّالوجودّيفّمنّكلّإىل

ّاهللّبعدّومالذيّوقوتيّدـديّإىل

ّنػِفمّسؾىّآثرونيّمنّإىل

ّاحلقاةّسؾمّسؾؿونيّمنّإىل

ّ(إخوتي)ّاحلقاةّمنّأمجلّهوّماّليّأزفرواّمنّإىل

ّومؾٍىيّمالذيّكانواّمنّإىل

ّالؾَظاتّأمجلّمعفمّتذوقتّمنّإىل

ّوػًؼدونيّأنّوأمتـى.....ّدأفًؼدهم.ّمنّإىل

ّ(الؼانونّقِمّرالب)ّباهللّأحييًفمّمنّو......ّّباهللّأخوتيّاهللّجعؾفمّمنّإىل

ّ وحزنيّدعادتيّبنيّجيؿعّمنّإىل

ّوعرفونيّولن.........ّأسرففم.ّملّمنّإىل

ّذكرونيّإذا..........أذكرهم.ّأنّأمتـىّمنّإىل

ّسقونيّيف...........صورهم.ّتيؼىّأنّأمتـىّمنّإىل
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ّ

ّ

ّ

ّالشؽرّوالًؼدور

ّوِعدنيّووشرفينّانّاتؼدمّبالشؽرّاجلزولّوسظقمّاالمًـانّاىلّ

 كؾقةّالؼانونّوالعؾومّالِقادقة -

ادًاذيّالػاضلّم.مّ.ّصػاءّحِنّنصقفّسؾىّجفودهّ -

املًواصؾةّإلمتامّهذاّاليَثّومالحظاتهّالِدودةّسؾىّجفودهّ

 احلٌقٌةّإلمتامّهذاّاليَث.

جبفودهمّملاّردُوهّفقـاّمنّققمّالؼانونّمجقعّاداتذتـاّسرفاناّ -

وميادىّالعدالةّوااللًزامّسؾىّمراحلّالدرادةّيفّكؾقةّالؼانونّ

 والعؾومّالِقادقةّجامعةّدواىل.

 مجقعّاصدقائيّالذونّداسدونيّإلمتامّهذاّاليَث. -
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ّاقرارّاملشرف

)رضاّاجملـىّسؾقهّواثرهّيفّاملِؤولقةّاذفدّانّاسدادّهذاّاليَثّاملودوم

والعؾومّالِقادقة/ّجامعةّاجلزائقة(ّقدّجرىّحتتّإذرايفّيفّكؾقةّالؼانونّ

ّدواىلّوهوّجزءّمنّنقلّذفادةّاليؽالورووسّيفّالؼانون.

ّ

ّ

ّ

ّاملشرف:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالًوققع:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

2012ّالًاروخّ:ّّّّّّّّ/ّّّّّّ/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 المقدمة

 

 جاء قاعدة وضعت الرومانً العهد ففً القدم، منذ المختلفة القوانٌن فً الرضا فكرة نشؤت قد

 له ٌحق ال ارادته بمحض علٌه االٌذاء او االعتداء بوقوع ٌرضى شخص كل أن مضمونها فً

 وال الجوانب، متشعب كموضوع الرضا فؤن ولهذا االٌذاء، محدث أو االعتداء مرتكب مقاضاة

 القانونٌة األنظمة تقارب رغم الرأي فً خالف من به تتعلق التً المسابل من مسؤلة تخلو تكاد

 كل وارتباط وماله وحٌاته علٌه، المجنى بشخص تتعلق ربٌسٌة لموضوعات بالنسبة جمٌعها

 واحد، حل على متفقٌن غٌر انفسهم القانون رجال ان وبما. والجماعٌة الفردٌة بالمصلحة ذلك

 مانعا سببا الرضا اعتبار تماما ٌرفض االخر والبعض مبٌحا سببا الرضا ٌعتبر ان ٌرٌد بعضهم

 نظرٌة الى ذهب القانون رجال غالبٌة علٌه ان وٌبدو ثالث فرٌق وهناك الجزابٌة، المساءلة من

 هذا من ٌستثنى ولكن عام كمبدأ هذا للجرٌمة مبٌح كسبب الرضا ترفض ومعتدل، متوسطة

 الشخصٌة، الحقوق وبعض مالٌة صفة لها التً الحقوق وهً للتصرف القابلة الحقوق المبدأ

 الشارع مقاصد لتحقٌق وضعت ألنها الرضا فً خاصة نظرة لها الغراء االسالمٌة والشرٌعة

 الفقهاء ٌسمٌه ما منها حكم كل فً راعت إذ معا، والدنٌا الدٌن فً العباد مصالح قٌام فً

 باعتبار والمال، والعرض والتسلسل والعقل والنفس، الدٌن حفظ وهً الخمس، الضرورٌات

 التحسٌنات تتقدم جانبها والى المجتمع بدونها ٌتقوض إذ العمران أساس الضرورٌات هذه

 وأثره علٌه المجنى الرضا موضوع فً العلمٌة االهمٌة تؤتً هنا زمن. االخالق بمكارم لتكملها
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 من كسبب علٌه المجنى برضا االخذ عدم أو اخذ حول القابم للخالف الجزابٌة المسإولٌة على

 .المختلفة القانونٌة تطبٌقات فً اإلباحة أسباب

  -:البحث مشكلة

 وتطور تقدم من نعٌشه ما مع الحاضر وقتها فً الجزابٌة الساحة على مطروحة حاالت توجد

 الرضا ٌكون غٌرهم أو أنفسهم مع سواء او أفراد من تصدر التً التصرفات ببعض تتعلق

 أو االسالمٌة الشرٌعة فً سواء المتباٌنة وتعارٌفه الرضا موضوع هو والهدف فٌها، عنصر

   .وقانونا شرعا الرضا هذا وماهٌه الوضعٌة القوانٌن فً

 -:البحث أهمٌة

 قبل من تعرف لم مستجدة مشكالت فً علٌه المجنى رضا أثر مدى عن إجابة تقدٌم محاولة

 اآلونة فً  ازدادت ولكنها االغتصاب، مثل معروفة ومواضٌع التجمٌلٌة، الجراحات عن

 المحاكم امام تعرض المشكالت وهذه فٌها، علٌه المجنى ورضى معرفة ومحاولة االخٌرة

 .قبل من معروفة تكن لم جدٌدة ألفاق العم فتح مع تزداد أن وٌنتظر هذه أٌامنا فً بكثرة

 -:البحث منهجٌة

 االول المبحث مباحث، ثالثة الى البحث تقسٌم تم فقد وتقسٌمه البحث بمنهجٌة ٌتعلق فٌما

 اما واشكاله، الرضا شروط: تناول الثانً والمبحث علٌه، المجنى رضا مفهوم:  تضمن

 .الجنابٌة المسإولٌة فً الرضا أثر: فتناول  الثالث المبحث
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 االول المبحث

 علٌه المجنى رضا مفهوم

 

 مجرم فعل علٌه ٌقع بؤن االخٌر هذا بقبول(  الضحٌة رضا او)  علٌه المجنى رضا ٌعرف

 من االنسان ان علٌه المتفق فمن جسده، مس او قتله او جرحه او بضربة ٌقبل كان قانونا،

 جسده اعضاء من جزءا ٌقطع او قصدا نفسه ٌجرح فمن جسده فً التعرف فً حر المبدأ حٌث

 لم والعقاب التجرٌم سٌاسٌة ولكن لجسده، مالك ألنه ٌعاقب ان ٌجوز ال االنتحار ٌحاول او

 .اٌضا والدولة المجتمع لمصلحة وضعت وانما فقط الفرد لمصلحة توضع

 حٌاة ألن مطلقة، بصورة وحٌاته بجسده ٌتصرف ان لإلنسان ٌحق ال االسالمٌة الشرٌعة ففً

 التشرٌعات فً الحال وكذلك الٌه ومرجعها تعالى هللا من منحه الجسدٌة وسالمته االنسان

 تجاوزها له ٌحق ال قٌودا جسده فً الفرد تصرف على وضعت التشرٌعات فهذه الوضعٌة،

 عمدا نفسه ٌشوه الذي العسكري تجرم التشرٌعات فاغلب والعقاب، التجرٌم دابرة طابلة تحت

 .العسكرٌة واجباته من لٌتهرب

 والمطلب الرضا، تعرٌف:  االول المطلب ٌتضمن مطالب، ثالث الى المبحث تقسٌم وٌمكن

 الرضا تكٌف: الثالث المطلب اما مشابهة، قانونٌة اوضاع من غٌره عن الرضا تمٌٌز: الثانً

 .القانونً
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االول المطلب  

الرضا تعرٌف  

لغة   الرضا -:اوال  

 منه، رضا أشد كان: صاحبة رضا رضو، مصدر أرض، أرضو، رضوت، ،( فعل: )رضا

المراضاة عند غلبته اي: فرصوته رضانً
(1)

:  رضا هو ،(رضً مصدر( ) اسم:) رضا. 

 دون من ماال منه نزع تدرك، ال غاٌة الناس رضا استحسانه موافقته،: رضاه طلب مرضً،

 الموافقة عن تعبٌر اي خاطر، ٌطٌب: رضى عن النفس اطمبنان: النفس رضا رضاه،

نفس طٌب عن الشًء قبل: الرضا بعٌن نظر واالرتٌاح،
(2)

 رضضت، رض ،( فعل: )رض .

: الشًء رض ورضٌض، مرضوض والمفعول راض، فهو ، رضا رضى، ارضض، ٌرضى،

بشدة وضرٌه كسره،
(3)

. 

 والشرٌعة القانون فً علٌه المجنى رضا تعرٌف: ثانٌا

 ومع له، الالحق الرضا ولٌس للفعل السابق الرضا هو علٌه المجنى برضا المقصود ان     

 على علٌه المجنى رضا من واضح وموقف معٌن تعرٌف تحدٌد على المشرعون اختالف

 الن العقاب ٌدفع وال الجرٌمة ٌمحو ال علٌه المجنى رضا ان الجمٌع اتفق فقد االزمان تعاقب

 تقع التً االعتداء اعمال على ٌعاقب والقانون االفراد، حق من ولٌس المجتمع حق من العقاب

 لغٌره ٌسمح ان الحد ٌحق فال كذلك االمر كان ومتى نفسه المجتمع تمس ألنها االشخاص ضد

شخصه فً ٌحل بؤن
(4)

. 

 _______________________ 

 .75ص ،4ج ،(الراء باب) 212- بٌروت صادر، دار ،1ط العرب، لسان المكارم، ابً بن محمد منظور، ابن.1
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 .175 ص الراء، باب ،1986 ، بٌروت لبنان، مكتبة ،2ط الصحاح، مختار الرازي، بكر ابً بن محمد.2
 باب ،2228 -بٌروت الفكر، دار ،7ط القاموس، جواهر من العروس تابع الزبٌدي، عبدالرزاق ابن محمد بن محمد.3

 .134ص ،2الراء،ج
 شمس، عٌن جامعة. دكتوراه رسالة االسالمٌة بالشرٌعة مقارنا الوضعً القانون فً علٌه المجنى حقوق الفقً، محمد.4

 521 ،ص1984- مصر
 علٌه المجنى رضا: هو ووضوحا شموال االكثر علٌه المجنى لرضا القانونً التعرٌف وٌكون

 القانون اشخاص من شخص من معطى عنه، الرجوع ٌمكن التزام او حق اي ٌنشا ال اذن هو

 عدة او شخص الى الخاص القانون نطاق فً عمل ما اذا العام القانون اشخاص من او الخاص

 هذا اعطى لمن عابدا حقا للضر التعوٌض او االضرار شؤنه من مادي بعمل للقٌام اشخاص

القانونً تؤثٌره مجال فً الرضا لوال جزابٌة جرٌمة العمل هذا ٌإلف وقد االذن،
(1)

. 

 اسقاط فً علٌه المجنى رضى تؤثٌر مبدأ إن: هو االسالمً التشرٌع فً علٌه المجنى الرضا اما

 المجنى تجاه الجانً مسإولٌة كانت فكلما االسالمً، التشرٌع فً ثابت أمر تخفٌفها او العقوبة

 او الغاء فً ٌإثر علٌه المجنى رضا كان كلما الجانً، على علٌه المجنى حق قبٌل من علٌه

 غٌر الحقوق قبٌل من او الشرع الحكم قبٌل من المسإولٌة هذه كانت وكلما العقوبة، تخفٌف

ٌحترمه وما الشرع ٌرضى ما هنا ولمعٌار له اثر ال علٌه المجنً فرضاء لإلسقاط القابلة
(2)

. 

 الضرر إلحاق شؤنه من ما وكل والمنكر الفحشاء عن ونهى واالحسان بالعدل تعالى هللا امر لقد

 هللا امام الجانً على مسإولٌة ترتب بؤنها الجرٌمة آثار لجهة القول وٌمكن هذا العباد، بمصالح

 سبحانه هللا أمام الجانً مسإولٌة أما الحاالت، من كثٌر فً علٌه للمجنى وحق دابما تعالى

 لألسباب إال تباح ال فالدماء تعالى هلل راجع امرها وإنما علٌه المجنى رضا ٌسقطها فال وتعالى

(بالحق اال هللا حرم التً النفس تقتلوا وال)  تعالى قال الشرع علٌها نص التً
(3)

. 

 

 

 ____________________ 
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، 1988عبد، الوجٌز فً قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربٌة، القاهرة، حسنٌن ابراهٌم صالح  .1

 .153ص 

 .421، ص1966، مطبعة مصطفى الحلبً، سورٌا، 2أبو علً محمد بن الحسن الفراء، االحكام السلطانٌة، ط .2

 (  33سورة االسراء، اآلٌة) .3

 

 المطلب الثانً

 مشابهةتمٌٌز الرضا عن غٌره من اوضاع قانونٌة 

لٌس من السهل احٌانا التفرٌق بٌن الرضا وبٌن بعض الحاالت المشابهة لذلك سنورد مقارنة 

بٌن الرضا وبٌن اضراء الشخص بنفسه اي بٌن رضا المجنى علٌه بفعل الغٌر وبٌن اقدامه 

 على االضرار بذاته على االضرار بنفسه بصورة ارادٌة:

 -ار بالنفس:مقارنة بٌن الرضا بفعل الغٌر وبٌن االضر -

تعاقب معظم قوانٌن العقوبات على جرٌمة القتل اشفاقا بناء على الطلب رغم رضا المجنى 

علٌه بها، وتعاقب على جرٌمة المبارزة بقطع النظم عن النتٌجة الجرمٌة مع ان هذه الجرٌمة ال 

سها تحصل اال بصورة رضابٌة، وتضع هذه القوانٌن عقوبات مختلفة لجرٌمة اجهاض المرأة نف

أو محاوالتها لذلك ولجرٌمة إجهاضها برضابها من قبل شخص اخر دون رضابها
(1) 

( عقوبات سوري رغم رضا المجنى 535وتعاقب القوانٌن على افعال المساهمة فً االنتحار)

علٌه بالفعل غٌر ان القوانٌن المذكورة ال تعاقب على فعل محاولة االنتحار اي عندما ٌلحق 

بنفسه وال ٌلحقه الغٌر بهالمجنى علٌه الضرر 
(2)

. 

فهنا ثمة تشابها ظاهرا او من حٌث النتٌجة الحاصلة بٌن فعل اضرار الشخص بنفسه وبٌن فعل 

االضرار به برضابه من قبل الغٌر، اال ان االختالف لجهة العقاب ولجهة الفاعل، اما بالنسبة 

والمال فإن ذلك قد ٌرجع بصورة لألساس القانونً لعدم العقاب على االضرار الذاتً بالنفس 

عامة الى ان االنسان ال ٌستطٌع ان ٌدخل فً عالقات متعددة مع نفسه فكل عالقة قانونٌة 

تفترض وجود اكثر من طرف، ولهذا ال ٌمكن ان ٌكون الشخص نفسه جانٌا ومجنى علٌه
(3)

. 
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____________________ 

 .161ص ،1982الهدى، دار العقوبات، قانون مبادى فً الوجٌز جاد، السٌد سامح.1
  33ص ،1957سورٌا، السوري، العقوبات قانون فً للجرٌمة العامة النظرٌة عن محاضرات الخطٌب، عدنان.2
 .43  ذكره سبق مصدر.3

 

 لنفسه شخص كتشوٌه واحد، بشخص الصفتان تجتمع ان ٌمكن الحاالت بعض هناك ان اال

 اٌذاء على اشخاص ٌقدم قد كما علٌها، ٌعاقب جرٌمة هً التً العسكرٌة الخدمة من تهربا

 او اجتماعً او مقدس بواجب لقٌامهم واهداف ولعوامل ومالبسات ظروف فً انفسهم

وبإسا بؤسا النتحارهم
(1)

. 

 المطلب الثالث

 تكٌٌف الرضا القانونً

الصحٌح ٌعتبر التكٌٌف القانونً هو االجراء االولً الذي ٌقوم به القاضً لتحدٌد الوصف 

للتعرف القانونً او للواقعة القانونٌة موضوع النزاع. وذلك تمهٌدا لتحدٌد القواعد القانونٌة 

الواجبة التطبٌق، فالنص القانونً لجرٌمة مواقعة انثى برضاها فً القانون العراقً 

( سنوات او بالحبس من واقع انثى من غٌر 7(، ٌنص ٌعاقب بالسجن ال تزٌد على )354المادة)

لة الزواج برضاها او ال بذكر او انثى برضاها او رضاه اذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة قد حا

اتم الخامسة عشر سنة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشر من عمره
(2)

. 

فٌعتبر تكٌٌف الجرٌمة او مرحلة مرحلة ٌمر بها الفعل االجرامً عن التتبع فتسلٌط العقاب 

ٌستوجب ادخال االعمال المرتكبة تحت طابلة نص من  على من ٌؤتً فعال ٌجرمه القانون

النصوص التً وضعها المشرع العراقً سابقة الذكر
(3)

. 

وبشكل ثابت الرتكاب الفعلة وذلك خضوعا لمبدا شرعٌة الجرابم والعقوبات، وهذا ما ٌصطلح 

ع بتسمٌته بعملٌة التكٌٌف التً تتؤثر بجمله من المعطٌات الواقعٌة وهذا ٌنصب على جمٌ
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الجرابم بما فً ذلك جرابم المواقعة التً ٌتوقف تكٌفها على مجموعة من المعطٌات، اهمها سن 

المجنى علٌها ومدى رضاها بوقوع الفعل الجنسً علٌها
(4)

. 

 _______________________ 

 .65 الخطٌب، مصدر سابق عدنان .1
 .1969 لسنة 111 رقم  العراقً العقوبات قانون( 394)المادة ٌنظر .2
 .223 ص ،1999-بٌروت صادر، دار ،2ط للتجرٌم، العامة النظرٌة خلٌفة، محمد احمد .3
 318 ص ،1964 -القاهرة النهضة، دار ،1ط الجدٌد، المدنً القانون شرح فً الوسٌط السنهوري، عبدالرزاق .4

 هذه ان اذ ذلك تكٌٌف فً المإثرة العناصر اهم من المواقعة جرابم فً المتضررة سن وٌعتبر

 وضعت التً بالرضا المواقعة جرٌمة خاصة الصغٌر حماٌة الى اساسا تهدف الجرابم

 الذٌن القصر على ٌطبق النص فجعل السن، تطبٌقها مجال حدد والتً القصر لحماٌة خصٌصا

 المواقعة جرابم فً االساسٌة المسؤلة ان ٌظهر وبذلك عاما، عشر الثامنة سن بعد ٌبلغوا لم

 النص وتحدٌد الجرٌمة تكٌٌف على تؤثٌر من لها لما نظرا التفاصٌل بقٌة فً ضبطها ٌجب

علٌها المطبق
(1)

. 
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 ___________________ 

 العربٌة، النهضة دار ،2ط والشرف، الجسم بسالمة الماسة الجرائم المصري، العقوبات قانون السعود، ابو حسن .1

 158 ص ،1985-مصر

 المبحث الثانً

 شروط الرضا واشكاله

ٌجب ان تتوفر فً الرضا شروط معٌنة لٌكون صحٌحا ونافذا، وسوف نتناول فً هذا المبحث 

مطلبٌن، المطلب االول ٌتناول : الشروط القانونٌة لصحة الرضا، والمطلب الثانً ٌتضمن: 

 اشكال الرضا.

 

 المطلب االول

 الشروط القانونٌة لصحة الرضا

 

للرضا ان ٌنتج اثاره، ٌجب ان ٌكون الرضا تصرف قانونً فً حق لذلك وحتى ٌمكن 

 -صحٌحا، فمن شروط الرضا هً:

 

 اوال: صدور الرضا عن شخص ممٌز

من الثابت ان شروط االهلٌة))اهلٌة التعاقد(( ٌدخل بحثها فً االصل فً نطاق القانون المدنً، 

اهلٌة  اما اهلٌة الفاعل لترتب المسإولٌة علٌه فٌتعلق بحثها بقانون العقوبات، اال ان هناك
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اخرى تتعلق بقانون العقوبات غٌر اهلٌة الفاعل، وهً االهلٌة الواجب توافرها بالمجنى علٌه 

لٌمكنه اعطاء رضا صحٌح ٌعتمد به قانونا، وهذه تشترط توافر التمٌٌز، اي ٌتعٌن ان ٌكون 

المجنى علٌه ممٌزا كما تشترط عدم توافر حاالت الجنون والسكر والتسمم بالمخدرات
(1)

. 

__ ____________________ 

 .241، ص 1964 -، مطبعة الحرٌة، بغداد1حمٌد السعٌدي، مشروع العقوبات الخاص، ط -1

 ولم العقوبات القوانٌن فً شامل او كامل بشكل علٌه منصوص غٌر علٌه المجنى رضا ان

 متفق غٌر الفقه وكون االحوال بعض فً اال صحٌح رضا إلعطاء التمٌٌز سن النصوص تحدد

 المجنى رضا وكون بدوره، ٌتناولها لم االجتهاد وان كما المسالة، ٌحسم ولم واضح غٌر او

 له ٌكون ان ذلك ضمن ٌفسر وقد بذاته، قابم نظام هو او خاص نوع من قانونً عمل هو علٌه

 محدودة القاصر تصرفات ان وكون التمٌٌز سن لجهة السٌما الخاصة القواعد بعض

الشخصٌة االحوال لقواعد او المدنٌة للقواعد المبدأ حٌث من تخضع وهً الولً بصالحٌات
(1)

. 

 مختلفة بصورة ٌحددها فانه للتمٌز معٌنة سن ٌحدد عندما العقوبات قانون كون ذلك الى ٌضاف

 سن ظروف فٌها بما الخاصة ظروفها جرٌمة لكل انه على ٌدل مما اخرى الى جرٌمة من

لدٌه التمٌٌز وامكانٌة علٌه المجنى
(2)

. 

اما فً حالة الجنون فٌعتبر الرضا باطال وغٌر موجود وال تؤثٌر له على مسإولٌة الفاعل 

الموجهة الٌه، اال انه لتتوافر اركان جرٌمة الجانً ٌتعٌن ان ٌكون على علم بجنون او بحالة 

من صدر عنه الرضا، واال قد ٌنتفً العنصر المعنوي او القصد الجرمً لدٌه وٌكون متوافر 

القانونً والمادي فقط وهذا ال ٌكفً لتكوٌن جرٌمةالعنصر 
(3)

. 
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 _______________________ 

 .324السنهوري، مصدر سابق، ص  .1
 .223، ص 1974، دار صادر، بٌروت، 1رؤوف عبٌد، جرائم االعتداء على االشخاص واالموال، ط .2
 .243سابق،ص مصدر السعٌدي، حمٌد. د .3

 

  الحرٌة والعلم -ثانٌا:

إرادة الرضا صحٌحة ٌجب ان تصدر عن حرٌة باختٌار المجنى علٌه وعن علم اي كً تكون 

 ان ال تكون معٌبة.

 

 صدور الرضا عن المجنى علٌه بالذات -ثالثا:

 الحق صاحب علٌه المجنى عن االصل حٌث من ٌصدر ان ٌتعٌن علٌه المجنى الرضا ان

 ظروف نتٌجة علٌه المجنى غٌر عن الرضا هذا ٌصدر ان ٌحصل انه غٌر علٌه، المعتدى

 الجرٌمة عدوان علٌه ٌقع الذي الشخص هو علٌه والمجنى واقعٌة، او انتقامٌة او قانونٌة

العدوان بهذا مقصودا ٌكون الذي او المباشر
(1) 

 له رضاء عنه ٌصدر الذي علٌه والمجنى

 اشخاص من شخصا ولٌس الخاص القانون اشخاص من شخصا اال ٌكون ان ٌنبغً ال تؤثٌره،

 اال االصل حٌث من الرضا اعطاء لهم ٌحق ال العام، القانون اشخاص او فالدولة العام، القانون

 علٌه المجنى عن الرضا ٌصدر ال ان ٌحصل وقد الخاص، القانون نطاق فً تصرفوا اذا

 ان اال والوكٌل، والوصً كالولً اخر شخص عن ٌصدر قد بل استثناء، راي لكل حٌث بالذات

 برعاٌة ملزم فالممثل تجاوزها ٌجوز ال معٌنة، قانونٌة حدود لها لهإالء المخولة السلطة

 االركان توافرت واذا جزابٌا حتى مسإوال ٌكون ذلك تعدى فان ٌمثله، الذي الشخص مصالح

التصرف بطالن الى باإلضافة ما لجرٌمة الجرٌمة
(2)

. 

 الجرمً للفعل الرضا معاصرة -:رابعا
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 فً او قبل ٌصدر ان ٌنبغً الجزابٌة المسإولٌة فً لٌإثر علٌه المجنى رضا ان هو المبدأ ان

 المسإولٌة فً ٌإثر للفعل السابق علٌه المجنى فرضا الرضا، هذا موضوع الفعل تنفٌذ اثناء

صدوره بعد تتم التً لألفعال بالنسبة الجرٌمة مكونات وفً الجزابٌة
(3)

. 

 ______________________ 

 .163، ص 1988-المكتبة العصرٌة، بٌروت 1النواوي، التشرٌع الجنائً،طعبدالخالق  -1
، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 1محمد صبحً نجم، رضا المجنى علٌه واثره على المسؤولٌة الجزائٌة، ط -2

 .311، ص1975
 312المصدر نفسه، ص  -3

الثانً المطلب  

الرضا اشكال  

االرادة: اوال  

 الرضا ٌعرف الذي المدنً القانون عكس وعلى علٌه جنىالم لرضا الجوهري العنصر وهً

 رضا فإن المتعاقدٌن بٌن الزامٌة عالقات انشاء على وتوافقهما اكثر او ارادتٌن اجتماع بؤنه

 عنه، صدر من ارادة عن تعبٌر وهو  منفردة بإرادة اذن هو العقوبات قانون فً علٌه المجنى

 عن التعبٌر ٌتم ان اثاره الرضا لٌنتج وٌكفً له المتوقعة وبالنتٌجة بالفعل القبول صورة ٌتخذ

 معرفة عن تصدر ان على بها، علم غٌر على الٌه الموجهة الشخص كان ولو االرادة هذه

 فٌنعدم ارادة له تكون ال والمخدرات السكر بسبب وعٌه فقد ومن فالمجنون ممٌزة، حرة وتكون

رضاإه
(1)

. 

 

علٌه المجنى رضا تكوٌن فً االرادة عن التعبٌر طرٌقة -:ثانٌا  
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 مظهر اتخذ إذا صرٌح فهو شفهٌآ، او خطٌآ ضمنٌا، او صرٌحا ٌكون قد االرادة عن التعبٌر ان

 مواقف او اعمال عن ٌنجم عندما ضمنً وهو االشارة او القول او كالكتابة بحصوله ٌجزم

الرضا منها ٌفهم
(2)

. 

 

 

 _____________________ 

، 1975اثر رضا المجنى علٌه فً الجرٌمة فً العقوبة، كلٌة الشرٌعة والقانون، االزهر، منصور السعٌد،  .1
 .321ص

 .322المصدر نفسه،  .2

 :والشروط االشكال بعض احٌا وٌترتب الظروف بعض فً مفترضا ٌكون قد كما

 اال( المفترق بالرضا)المدنً بالقانون الفضالة بوحدة القول الى البعض ٌذهب -:المفترق الرضا

 والرضا العمل رب وعلى الفضولً على التزامات تنشا التً الفضالة بٌن اختالفات هناك ان

التزام او حق اي ٌنشا ال الذي الجزابً بالقانون
(1)

. 

 ٌنص انه اال الرضا، ارادة عن للتعبٌر خاصا شكال ٌفرض ال القانون ان  -:والشرط الشكل

 منها عدٌدة ألسباب بموجبه الرضا ٌصدر ان ٌقتضً شكال وٌحدد الحاالت بعض فً ذلك على

 بعد اال المتبرع من العضو نقل ٌتم ال ان))ماهٌته، او الرضا موضوع الفعل بؤهمٌة ٌتعلق ما

 متمتعا المتبرع ٌكون ان شرٌطة مشوبة، غٌر حرة صرٌحة خطٌة موافقة على منه الحصول

((االهلٌة بكامل
(2)

. 

 ٌصدر فقد العقوبات، قانون فً معٌنة صٌغا علٌه المجنى رضا ٌتخذ قد  -:واالجل الشرط

 .بالتنفٌذ معٌنة طرٌقة على او اجل او شرط على معلقا الرضا

 شرط ألخر كلٌته ٌقدم ما شخص مثل معٌنا شرطا الرضا عنه ٌصدر من ٌضع قد -:الشرط-1

 حصول قبل الرضا ٌصدر ان ٌنبغً كما به، لٌعمل الشرط ٌوضع ان وٌنبغً هذا ابنته تزوٌجه

  .الرضا او للشرط رجعً اثر من لٌس ألنه الفعل
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 مال اخذ او منزله دخول ألخر ٌسمح كمن موفقا، ٌكون بؤجل الرضا ٌرتبط قد -:االجل-2

 تؤثٌره، للرضا ٌكون فال المعٌن التارٌخ قبل الفعل حصل فإذا معٌن، تارٌخ حلول حٌن ٌملكه

 فإذا محدد تارٌخ حتى ٌخصه لشًء بالتعرض ٌرضى من كوضع فاسخا االجل ٌكون وقد

 فترة خالل بالصٌد تسمح مثال فالدولة الرضا، تؤثٌر ٌنعدم المحدد التارٌخ بعد الرضا حصل

 وٌإلف منتفٌا ٌكون الرضا فإن الفترة هذه غٌر فً الصٌد فعل حصل فإذا السنة من معٌنة

جزابٌة جرٌمة الفعل
(3)

. 

 

 ________________________ 

 .157ص ،1988 القاهرة، العربٌة، النهضة دار ،1ط الجنائٌة، االجراءات قانون شرح حسن، نجٌب محمد.1
  .223ص سابق، مصدر عبٌد، رؤوف. د.2

 219، ص 1983، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 1محمد حسنً الجدع، رضا المجنى علٌه واثاره القانونٌة، ط.3
 

 الثالث المبحث

 الجزائٌة المسؤولٌة فً الرضا اثر

 حدود فً اال الجزابٌة المسإولٌة على تؤثٌر له لٌس المبدأ حٌث من علٌه المجنً الرضا إن

 بالنظام تتصل العقوبات قانون نصوص معظم ان القاعدة تلك فً والسبب، استثنابٌة ضٌقة

 معنً قانونً نموذج وفق بالحماٌة جدٌرة الجزابً المشرع راها التً الحقوق ومعظم العام

 تقدرها استثنابٌة احوال فً اال علٌه المجنً رضى منها العقاب من ٌمنع وال ٌلغى وال ٌبررها

 الحق طبٌعة اي الجرٌمة موضوع الى بالنظر هو ذلك فً والمعٌار، والعقاب التشرٌع سٌاسته

 .علٌه المعتدي

 على وٌعاقب، الحٌاة فً علٌه المجنً حق على اعتداء كونه القتل على ٌعاقب فالشارع 

 وٌعاقب جسمه سالمة فً علٌه المجنً حق على اعتداء ٌشكل ألنه والجرح كالضرب االعتداء

 المبحث هذا تقسٌم وٌتم، وعرضه علٌه المضً حق لصوت والفحشاء االغتصاب جرٌمة على

، االشخاص على الواقعة الجرابم فً الرضا توافر اثر:  ٌتضمن االول:  مطالب ثالثة الى
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 المطلب اما، العامة واآلداب باألخالق الماسة الجرابم فً الرضا توافر اثر:  الثانً والمطلب

 .الشخصٌة بالحرٌة الماسة الجرابم فً الرضا توافر اثر: الثالث

  

 

 

 

 

 االول المطلب

 االشخاص على الواقعة الجرائم فً الرضا توافر اثر

 العقوبات قانون من( 405-434) المواد نصت لقد،  االشخاص على الواقعة للجرابم بالنسبة

 على الواقعة الجرابم من االنتحار فجرٌمة، واالنتحار، العمد القتل جرٌمة ومنها،  العراقً

 من عاقب بل، فٌه الشروع على وال االنتحار على العراقً المشرع ٌعاقب لم حٌث، االشخاص

 وتعد، العراقً العقوبات قانون من( 404) المادة فً وذلك، االنتحار على ٌساعد او ٌحرض

 المساعد عاقب حٌث العامة القواعد عن فٌها خرج الشرع ألن وذلك خاصة الجرٌمة هذه

 القواعد على خروج وهو معاقب غٌر االنتحار فً الشارع او المنتحر ان رغم والمحرض

الجنابٌة المساهمة فً العامة
(1)

 امن على خطرا ٌشكل االنتحار ان فً تكمن التجرٌم علة ان.

 بتمثٌل الجانً من نشاط ٌصدر ان الجرٌمة هذه لتحقٌق وٌشترط المجتمع وسالمة

بالتحرٌض
(2)

 وان فٌه الشروع او االنتحار هً نتٌجة النشاط هذا على نترتب وان المساعدة او.

 الجرابم من الجرٌمة هذه ان ذلك الى ٌضاف والنشاط النتٌجة بٌن سببٌة عالقة هناك تكون

 واالرادة العلم من ٌتكون والذي الجرمً القصد توافر تتطلب العمدٌة
(3)

 الجرٌمة عقوبة اما.
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 شرع اذا فً بالحبس وٌعاقب، االنتحار تم اذا سنوات( 7) على تزٌد ال مدة السجن فهً

 قانون من( 404) المادة من( 2) الفقرة علٌها نصت مشددة ظروف وهناك، باالنتحار

 العراقً المشرع ٌعاقب لم، االنتحار على المساعدة او التحرٌض جرٌمة، العراقً العقوبات

 فً وذلك االنتحار على ٌساعد او ٌحرض من عاقب بل فٌه الشروع على وال االنتحار على

 العقوبات قانون من( 404) المادة
(4)

. 

 ________________________ 

 .1969لسنة 111( قانون العقوبات العراقً رقم 438_425ٌنظر المواد ) -1
 244مصدر سابق، ص -2
 . 344سابق، ص حمٌد السعدي، قانون العقوبات الخاص، مصدر -3
 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقً رقم 428ٌنظر نص المادة ) -4

 

 الثانً المطلب

 العامة واآلداب باألخالق الماسة الجرائم فً الرضا توافر اثر

 المادة فً الجرابم هذه المشرع ادرج وقد، الجنسٌة الحرٌة على الواقعة الجرابم من وهً

 ومنها العامة واآلداب باألخالق الماسة جرابم وهً العراقً العقوبات قانون من( 354_353)

 الجرابم ان ٌعتبر رأي فهناك، بالزواج واغوابها انثى ومواقعة واللواط االغتصاب جرٌمة

 ضمن وتدخل الطهارةو الحشمة قواعد وتمس والكرامة الشرف على اعتداء تشكل الجنسٌة

 االخالقً النطاق
(1)

 الذي فهو الجرابم هذه مكونات مع متوافقا ٌبدو والذي الثانً الرأي اما.

 ألن وذلك الجنسٌة الحرٌة على اعتداء القانونٌة الناحٌة من تإلف انها، عامة بصورة ٌعتبر

 عالقاته على ٌحافظ ان فً، الحرٌة ولإلنسان بها التصرف الجابز الحقوق من هو هنا الحق

 العامة واآلداب والنظام القانون حدود ضمن ذلك ٌظل ان على، منها ٌنتقض او الجنسٌة
(2)

 اما.

 هاما تؤثٌرا علٌه المجنً لرضا ان الثابت فمن:  وحاالته علٌه المجنً رضا ألثر بالنسبة

 التصرف حق الى باالستناد وذلك الجنسٌة الحرٌة فً االنسان حق على الواقعة للجرابم بالنسبة

 دون ٌحول ان هنا الرضا شؤن فمن سابقا ذكرنا وكما النظام ضمن المجال هذا فً والتنازل
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 انتفاء ٌفترض الركن هذا قٌام ان باعتبار الجرمً المادي الركن فً االساسً العنصر تكون

 الحرٌة بالتؤكٌد وانتفت المذكور الركن انتفى الرضا هذا توافر فإذا،  علٌه المجنً رضا

 الجرمٌة
(3.)

 اي والتهدٌد بالعنف الفعل ٌحصل ان ٌتعٌن، االغتصاب جرٌمة عن نتحدث فعندما

 ذاتها النتٌجة وتحصل، الجرمٌة الصفة فتنقضً موجودا كان اذا اما، الرضا ٌنعدم ان ٌقتضً

 قاصرا كان او المقاومة ٌستطٌع ال علٌه المضً كان او، بالخداع الفعل اقترف اذا
(4)

.   

 _____________________ 

 . 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقً رقم   (394_393)ٌظهر نص المواد  -1
، 1988، دار النهضة العربٌة، القاهرة _  1حسنٌن ابراهٌم عبٌد، الوجٌز فً قانون العقوبات القسم الخاص، ط -2

 .423ص
 . 126، ص1988، الدار الجامعٌة، بٌروت 1توفٌق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونٌة، ط -3
 . 126نفسه، ص المصدر -4

 

 الثالث المطلب

 الشخصٌة بالحرٌة الماسة الجرائم فً الرضا توافر اثر

 الطبٌة والعالجات الجراحٌة العملٌات ٌجٌز القانون، سوري قانون( 145) المادة نصت

 او الشرعٌٌن ممثلٌه رضى او العلٌل برضى تجري ان شرط الفن اصول على المنطقٌة

 فإذا، االذى من البدنٌة وسالمته الفرد لحماٌة جاء النص وهذا، الماسة الضرورة حاالت

 القانون حولهم من قبل من شفابه الى وبالتالً عالجه الى ٌإدي الجسد بهذا المساس كان

 الجسدٌة والمصابب والعاهات االمراض من وشفابهم الرضى لعالج المهنة هذه ممارسته

 الجرابم ومن. (1) الجرمٌة الصفة عنه وتنقضً التجرٌم هذا ٌنتفً فقط عندها، بهم تلم التً

، واالخصاء والتعقٌم( التجمٌل عملٌات) التجمٌلٌة الجراحة هً الشخصٌة بالحرٌة الماسة

ذلك على كمثال التجمٌل عملٌة عن نتحدث وسوف، والدم االعضاء وزرع نقل وعملٌات
(2)  

 

  التجمٌل( عملٌات) التجمٌلٌة الجراحة
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 اعمال تعنً ال التجمٌلٌة الجراحة ان: الموضوع هذا عن( س.ع.ق 145) المادة تحدثت

 الطبٌة االعمال من تعتبر ال التً االعصاب واراحة السمنة ازالة اعمال او العادٌة التزٌٌن

 توافر حال فً،  علٌها المالحقة وتعلق العام او العادي النطاق فً وتبقى، الجراحٌة او

 ال الذي االٌذاء اي، البسٌط لإلٌذاء بالنسبة، علٌه المجنً شكوى على الجرمٌة االركان

 مالحقا الفعل ٌكون الحد هذا تجاوز حال وفً اٌام العشرة فٌه التعطٌل مدة تتجاوز

 حسب او طبٌعته حسب، قصدي غٌر او قصدي كإٌذاء، وتلقابٌا عفوا، علٌه ومقاضٌا

 الحاصلة النتٌجة
(3)

. 

 

 ___________________ 

 ( من قانون العقوبات السوري. 185ٌنظر المادة ) -1
 . 76، ص1964، حلب، 1سعد بسٌسو، مبادئ قانون العقوبات، دار الحلبً، ط -2
 ( قانون العقوبات السوري.185ٌنظر المادة ) -3

 

 من العلٌل شفاء منها الغاٌة تكون ال التً الجراحٌة االعمال، التجمٌلٌة بالجراحة وٌقصد 

 صحته تستلزمه ال البٌبة فً تصحٌح او تشوٌه ازالة وانما، به الم حادث او اصابه داء

 جازمة بصورة
(1)

.  

 الذي التطور مع به المسلم من فؤنه صرٌحة بصورة الجراحة هذه ٌتناول لم النص كان وان

 الحقوق عداد فً تدخل وانها العادٌة الجراحة منزلة تنزل عامة بصورة انها، علٌه اصبحنا

 لٌسوغ انه اال، علٌه المجنً رضا على بطبٌعتها وتركز، القانون ٌجٌزها التً الجراحٌة

 ذات مصلحة تحقق ان وٌنبغً، بضرر الصحة تنال ال ان ٌنبغً الجراحٌة العملٌات تبرٌر

، الكامل الطبٌعً بدوره القٌام من تمنعه للجسم مصلحة اي تهدر ال ان االقل على او اهمٌة

 علٌه المجنً رضا على بطبٌعتها العملٌات هذه وترتكز
(2)

  . 
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 _____________________ 

 . 77سعد بسٌسو، مبادئ قانون العقوبات، مصدر سابق، ص -1
، مكتبة النهضة العربٌة، القاهرة، 1طاحمد محمود سعد، زرع االعضاء والجراحة التجمٌلٌة بٌن الحظر واالباحة،  -2

 .432، ص1986

 الخاتمة

 

  -:التالٌة االستنتاجات الى توصلت البحث كتابة من االنتهاء بعد

 هذا علٌه ٌنطوي ما مدى اعتباره فً ٌضع فإنما، علٌه وٌعاقب فعال ٌجرم عندما المشرع ان-1

 خالل من المجتمع بمصلحة المساس ٌتحقق ما وكثٌرا، المجتمع بمصالح مساس من الفعل

  .واالجهاض القتل فً الشؤن هو كما الفرد حقوق من بحق المساس

 المجنً ارادة ان فالقاعدة المجتمع بمصلحة الفعل مساس هو والعقاب  التجرٌم مناط كان لما-2

 علٌه المجنً اعتراض ان ذلك على وٌترتب، إباحته فً وال الفعل تجرٌم فً لها شؤن ال علٌه

 .الجرٌمة لقٌام الالزمة العناصر من ٌعتبر ال
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 هو هذا، فعلها ٌبٌح سبب هو وال الجرٌمة قٌام من مانعا شرطا لٌس علٌه المجنً رضاء ان-3

 فً دورا االحٌان بعض فً تإدي علٌه المجنً او الحق صاحب ارادة فؤن ذلك ومع، االصل

 عن استثناء وهذا، فعلها إباحة فً او الجرٌمة قٌام فً التؤثٌر شؤنه من العقوبات قانون مجال

  .علٌه المجنً رضا اثر ٌنحصر االستثناء هذا حدود وفً االصل

 غٌر او مباشر اعتداء وتشكل عامة جرابم تعتبر انها الجزابٌة الجرابم فً العامة والقاعدة-4

 الجزابٌة المالحقة فً واالصل، موجودة الخاصة الجرابم تعد لم اذا المجتمع على مباشر

 وذلك العامة النٌابة هو عام شخص قبل ومن قٌد اي دون تجري انها اي، وعمومٌتها تلقابٌتها

  .علٌه المجنً رضا عن النظر ٌقطع

 

 

 التوصٌات

 واستثنابٌة ضٌقة بصفة اال الجزابٌة المسإولٌة على تؤثٌر له لٌس علٌه المجنى رضا ان-1

 المادي الركن على اكثر وٌنصب اضٌق بصورة تبرٌر تسبب علٌه المجنى رضا قبول وٌجب

 قانون من( 146)المادة تعدٌل ٌقترح لذلك العقاب، من معفً احٌانا وٌكون فٌلغٌها للجرٌمة

 المشرع ان من الرغم على عام تبرٌر كسبب علٌه المجنى رضا لتضع جاءت والتً العقوبات

 ومرة تبرٌر سبب ٌكون فمره علٌه المجنى لرضا مختلفة ادوار عن الخاص القسم من ٌتحدث

 لو حبذا فٌا الجرٌمة اركان من ركن ٌكون واخرى التبرٌر، سبب عناصر من عنصر ٌكون

 .عام تبرٌر سبب ٌعتبره لم فهو علٌه المجنى لرضا وصف على المشرع استقر
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 فان عالجً الهدف كان اذا االعضاء زرع ٌتم التً او التجمٌلٌة الجراحٌة للعملٌات بالنسبة-2

 حدد 1544 لسنة( 31)رقم القانون صحته، ٌضعف بل العالج الى هنا ٌهدف ال المتبرع

 الى بحاجة هً وعلٌه االموات، من الوجٌه او االحٌاء من الهٌة بمصدرٌن االعضاء مصادر

 بتعوٌض ٌقوم ان بد فال بؤعضابه الشخص ٌتاجر ان ٌرٌد لم المشرع ان حٌث ٌنظمها، تشرٌع

  .مادي مقابل دون احد ٌتبرع لن واال العامة الخزٌنة من مجانا المتبرع

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر 

 اوال: القران الكرٌم

 ثانٌا: الكتب 

 

، دار صادر، 1ابن منظور، محمد بن ابً المكارم، لسان العرب، ط -1
 م. 2010بٌروت_

، مطبعة مصطفى الحلبً، 2ابو ٌعلً محمد بن الحسن الفراء، االحكام السلطانٌة، ط -2
 م. 1566سورٌا، 

م. 1546، مكتبة لبنان، بٌروت_2الرازي، محمد ابن ابً بكر، مختار الصحاح، ط -3
 باب الراء.

، 2الزبٌدي، محمد بن محمد ابن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس،ط -4
 . 2م، باب الراء، ج2004دار الفكر، بٌروت_

 م.1555، دار صادر، بٌروت_2احمد محمد خلٌفة، النظرٌة العامة للتجرٌم، ط -5
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، 1احمد محمود سعد، زرع االعضاء والجراحة التجمٌلٌة بٌن الحظر واالباحة، ط -6
 م. 1546مكتبة النهضة العربٌة، القاهرة، 

 م. 1544، الدار الجامعٌة، بٌروت، 1توفٌق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونٌة، ط -7
حسن ابو السعود، قانون العقوبات المصري، الجرابم الماسة بسالمة الجسم  -8

 م. 1545، دار النهضة العربٌة، مصر_2الشرف، طو
حسنٌن ابراهٌم صالح عبد، الوجٌز فً قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة  -9

 م. 1544العربٌة، القاهرة_
،دار 1حسنٌن ابراهٌم عبٌد، الوجٌز فً قانون العقوبات_ القسم الخاص، ط -12

 م.1544النهضة العربٌة، القاهرة_
، مطبعة الحرٌة، بغداد، 1انون العقوبات الخاص، طحمٌد السعدي، شرح ق -11

1564. 
، دار صادر، 1رإوف عبٌد، جرابم االعتداء على االشخاص واالموال، ط -12

 م. 1574بٌروت_
 م.1540سامح السٌد جاد، الوجٌز فً مبادئ قانون العقوبات، دار الهدى،  -13
 م.1564، حلب، 1سعد بسٌسو، مبادئ قانون العقوبات، دار الحلبً، ط -14
، المكتبة العصرٌة، 1بد الخالق النواوي، التشرٌع الخٌابً، طع -15

 م. 1544بٌروت_
، دار 1عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد، ط -16

 م. 1564النهضة، القاهرة_
عدنان الخطٌب، محاضرة عن النظرٌة العامة للجرٌمة فً قانون العقوبات  -17
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