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 األردني
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 ملخص
قوع في  ائيةمسؤولية الجاني الجز  برزت أهمية الدراسة في هدف تبيان أثر رضا المجني عليه في

مسؤولية الجاني  الجريمة، وذلك من خالل التعرف إلى النقص في بحث موضوع أثر رضا المجني عليه في

وقوع الجريمة، وذلك من خالل الوقوف على جوانب هذا الموضوع التي لم تتناولها الدراسات  الجزائية في

عليه ليكون دوره إيجابيًا في وقوع  وذلك بحدود علم الباحث، ومن خالل الوقوف على أسباب قبول المجني

مسؤولية الجاني الجزائية  و التعرف على اآلثار القانونية لرضا المجني عليه في ،الجريمة ورضاه عن ذلك

 وقوع الجريمة. في

 مسؤولية الجاني الجزائية في كذلك سعت الدراسة إلى محاولة توضيح  أثر رضاء المجني عليه في

عليه نفسه والجاني، وتبيان أن فكرة الفقه الجنائي القائمة على أن الجاني وحده  وقوع الجريمة على المجني

،  وهذا ما دفع بأغلب فقهاء ذي الدور السلبيالذي يلعب الدور اإليجابي في وقوع الجريمة دون المجني عليه 

الجاني هو الذي  كون، لالقانون الجنائي الى االهتمام بدراسة الموضوعات المتعلقة بالجاني دون المجني عليه

 يراد منه أن يعود إلى المجتمع صالحًا للقيام بواجباته االجتماعية بشكل سليم. 

وتوصلت الدراسة إلى أن المجني عليه طرف رئيس، وركن أساس في توفر وقوع الجريمة، باإلضافة 

إلى  سبب ذلكود لذلك فإنه لم يجد الباحث أي تعريف _ يكاد يذكر للفقهاء _ محدد للمجني عليه، و يع
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وضوحه وظهوره، إال أنه يمكن تعريفه بأنه: هو" من وقعت عليه الجناية على نفسه أو على ماله أو على 

 حٍق من حقوقه".

وأظهرت الدراسة أن القانون  الكويتي واألردني قد أخذا وبرغم رضا المجني عليه كظرف مخفف في 

العقوبة على الجاني في هذا  أبقيا ه ألم به، فإنهمامنميؤوٍس حالة القتل على المجني عليه بسبب مرٍض 

 الشأن.

بين المشرع الكويتي واألردني بإبقاء عقوبة المتسبب  بالجروح التي  أن هناك اتفاقاً وبينت الدراسة 

يمكن أن تؤدي إلى الموت بالعقوبة المشددة والتي بينها المشرع الكويتي بعشر سنوات مع غرامة ال تقل عن 

 دينار، والمشرع األردني بينها بالحبس باألشغال الشاقة.عشرة آالف 

في العمليات الجراحية التجميلية  شرط أساسيوقد توصلت الدراسة إلى  أن  إذن المريض ورضاه 

عند توفر األهلية الكاملة لدى المريض. إذا رضي  المريض للطبيب بمعالجته فقد أسقط عنه المسؤولية، 

عليه. والمشرع الكويتي بين بأنه ال مانع من إجراء تلك العملية شرط أن  ضرر   عملهحتى لو ترتب على 

من قبل الدولة، وأن يتجه نحو العمل على شفاء المريض، بينما في القانون  مرخصًا ومعتمداً يكون الطبيب 

لطبيب فالقضايا نادرة وهنالك قرار عن محكمة التمييز األردنية حول هذا الموضوع إذ قالت "يسأل ااألردني 

عن إلحاقه تشوهًا في وجه المجني عليه ويلزمه بتكاليف عملية التجميل إلعادته إلى ما كان عليه إضافة إلى 

 من القانون المدني األردني. 274و  266بالمادتين  ما حكمت به المحكمة بتعويض عماًل 

ريك الدعوى، و  تح االدعاءوتبين للباحث من خالل الدراسة و البحث بحقوق المجني عليه في 

من أهم أطراف الرابطة اإلجرائية الجزائية أن المجني عليه عنصر فعال في الدعوى الجزائية له أنه اتضح 

صاحب الحق الذي انتهكته الجريمة بفعلها مباشرة، و هو أشد المتضررين منها و كان من  بعّدهمصلحة 
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العدل أن يكرس االهتمام للجناة و تتجاهل  أنه ليس من ذلكالواجب االهتمام بالمجني عليه ضحية الجريمة، 

السياسة الجنائية أوضاع الضحايا دون محاولة جادة لتقديم المساعدة إليهم و الدفاع عن مصالحهم و تيسير 

مرتين األولى في حدوث االعتداء عليهم و  يتضرروا لكي ال ذلكحصولهم على التعويضات المستحقة لهم و 

 ن طرف أجهزة العدالة.الثانية في إساءة معاملتهم م
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Abstract 

The importance of the study in the goal of stating the effect of satisfaction of 

the victim in the crime and the criminal responsibility of the offender, and through 

the identification of deficiencies in the discuss the impact of satisfaction of the 

victim in the crime, and that by standing on the sides of this issue not dealt with in 

the studies and the limits of science researcher , it is by standing on the reasons for 

the acceptance of the victim to be a positive role in the crime and satisfaction from 

it .And to identify the legal implications of the satisfaction of the victim in the 

crime.  

As well as the study sought to attempt to clarify the impact of the consent of 

the victim in the crime on the victim himself, the offender, and to show that the 

idea of criminal jurisprudence based on the offender alone, which plays a positive 

role in the crime without a victim a negative role, and this is why most of the 

scholars of criminal law attention to the study of issues related to the offender 

without the victim, considering that the perpetrator is the one who intended to 

return to the community to do good social duties properly.  

The study found that the victim by the President, and corner the basis of the 

availability of the crime, in addition to that it did not find a researcher any 

definition is negligible for the scholars of a specific victim, and due to its clarity 
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and appearance, but it can be defined as: is "signed by the offense on himself or his 

money or the right of his rights. " 

The study showed that the Kuwaiti and Jordanian law may Despite the 

satisfaction of taking the victim mitigating circumstance in the case of the murder 

of the victim because of illness hopeless pain him, they were kept punishment on 

the offender in this regard.  

The study showed that there are agreed between the Jordanian and Kuwaiti 

legislature to keep the wound caused the death, which could lead to the death 

penalty and that strict Kuwaiti legislature, including ten years with a fine of not 

less than ten thousand dinars, and the Jordanian legislator, including the 

imprisonment of hard labor.  

The study found that the patient's permission and satisfaction is a prerequisite in 

cosmetic surgical procedures when there is full capacity of the patient. If pleased 

with the patient to the doctor to treat it has dropped his responsibility, even if it 

resulted in his blindness damage it. The Kuwaiti legislature between that I do not 

mind making that process, provided that the physician is licensed and certified by 

the state, and that tends to work on healing the patient, while in Jordanian law 

issues are rare and there is a decision from the Court of Cassation of Jordan on this 

subject, where she said "ask your doctor about appended distorted in the face of the 

victim and the costs of cosmetic surgery obliged to return it to what it was in 

addition to what the Court ruled compensation pursuant to Articles 266 and 274 of 

the Jordanian Civil Code.  

Show the researcher through the study and research of human victim in the 

prosecution and the trigger, it turns out that it is the most important parties 

Association procedural penal that the victim active ingredient in the criminal case 

has an interest as a right holder who violated Crime doing directly, and is most 

affected by them, and was should be of interest to the victim the victim of the 
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crime, knead it is not fair to devote attention to the perpetrators and ignore the 

criminal policy conditions of the victims without a serious attempt to provide 

assistance to them and defend their interests and to facilitate their access to the 

compensation owed to them and knead in order not to be affected Twice in the first 

incidence of abuse and ill-treatment in the second by justice agencies.. 

 


