
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٤٥٨ فريح العنزي. د.إعداد أ

  يعالمصيرفهد فالح مطر  ثـــــاسم الباح
   دراسة مقارنة:  عليهللمجنيالنظرية العامة  ثــــعنوان البح

  القاهرة ةـــــــجامع
  الحقوق ةــــــــكلي
  القانون لجنائي م ــــــــقس

  )م١٩٩١ (دكتوراه ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة 

الميدان  في  عليه واحدة من أهم الدراساتالمجنيتعتبر دراسة 
 عليه تعد المجني ذلك أن دراسة .يوليها الباحثون جل اهتمامهمتي  الالجنائي

دراسة الموقف  في  فتحاً جديداً لفهم الظاهرة اإلجرامية يتمثل،من جانب
 والمجني الجانيالسابق لوقوع الجريمة من خالل التركيز على العالقة بين 

المتعلقة  اإلجراميةسلسلة الدراسات  في عليه مما يعنى بداية مرحلة جديدة
  .اإلجرامبالبحث عن أسباب 

 عليه أن عدداً غير يسير من الجرائم قد المجنيوقد أثبتت أبحاث علم 
 ويتمثل هذا .الجاني عليه حيال المجني اتخذه الذيارتكبت بناء على الموقف 

 في  عليه أو رضائهالمجنيالموقف عادة إما باستفزاز خطير صادر من 
  . أو تسهيله لذلك، على إتيانهاانيللجارتكاب الجريمة وتشجيعه 
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  منهج الدراسة  
 عليه تقسيمه إلى ثالثة أبواب على المجني دراسة موضوع اقتضت

  :التاليالنحو 
الباب األول خصص الستعراض الجوانب التاريخية والنظرية 

 القانونيالفصل األول منه لتطور المركز  في  حيث تعرضنا،هي علللمجني
 عليه والتفرقة بينه بالمجني التعريف الثانيالفصل  في نا وتناول. عليهللمجني

 أما الفصل الثالث فقد تعرضنا فيه .وبين ما يشتبه به من مصطلحات
  .وقوع الجريمة في عليهالمجني للدراسات النظرية حول وضع 

نظرية الجريمة  في عليهالمجني تناولنا وضع الثاني الباب في و
 في يعتد بها المشرع التي  منه للحاالتالفصل في  حيث تعرضنا.والعقوبة

فقد تعرضنا فيه لدور الثاني  أما الفصل .وقوع الجريمة في عليهالمجني دور 
الفصل الثالث استعرضنا األثر في  والجاني،تقدير مسئولية  في عليهالمجني 

  .عليهالمجني والجاني المترتب على وجود عالقة خاصة بين 
مجال  في وق ضحية الجريمةالباب الثالث تعرضنا لحقفي و

 في عليهالمجني  وقد خصصنا الفصل األول منه لحقوق .اإلجراءات الجنائية
فقد استعرضنا فيه الضمانات المقررة الثاني  أما الفصل ،الخصومة الجنائية

  .للمضرور من الجريمة للحصول على التعويض
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  استنتاجات الدراسة
  :التالي خرجنا بها على النحو التي أهم النتائج

  : في مجال الدراسات اإلجرامية :أوالً 
 في عليهالمجني  رالدراسة دوالباب األول من هذه  في لقد تناولنا

الظاهرة والوقوف على أسبابها قد هذه  وتبين لنا أن فهم ،جراميةاإلالظاهرة 
 األمر ،عليهالمجني والجاني دخل مرحلة جديدة من خالل دراسة العالقة بين 

 عن طريق حث القضاء للجانيالمسئولية الجنائية  في  إعادة النظريعنىالذي 
 للجريمة وأن يعامل ة على األخذ بعين االعتبار الدوافع المحركالجنائي

 ذلك ألن .عليهالمجني  يتضمن الذيمجموعها العام  في المجرمين كأعضاء
 –عليه يشير بجالء إلى أن لهذا األخير المجني ما أفرزته دراسات علم 

أو بتسهيل الجاني وقوع الجريمة سواء بخلق فكرتها لدى  في  دور–أحياناً 
  .على اقترافهاالجاني  أو استفزاز ،وقوعها أو بحض

  : دراسة المجني عليه في قانون العقوباتانعكاسات :ثانياً 
تقدمها أبحاث علم  التي أظهرت هذه الدراسة مدى أهمية المعلومات

 بغية تمهيد السبيل أمامه لرسم سياسية جنائية العقابيعليه للمشرع المجني 
المجني تقوم على أسس علمية سليمة من خالل دراسة شتى الجوانب المتعلقة ب

عليه من الناحية البيولوجية أو النفسية أو المجني عليه كدراسة شخص 
بهدف بيان أسباب وقوع الجاني االجتماعية أو دراسة العالقة بينه وبين 

  . الحماية الجنائية من جهة أخرىإطار ورسم ،ة جهبعض الجرائم من
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  : في مجال حقوق المجني عليه:ثالثاً 
الوقت الحاضر إلى االهتمام بحقوق  في عليهالمجني تحولت أبحاث علم 

الظاهرة  في عليه بعد أن كان تركيز االهتمام منصباً على دورهالمجني 
المجني راسات المتعلقة بتطور الد في يشكل المرحلة األولىالذي اإلجرامية 

  :هذا المجال  في أفرزتها هذه الدراسة التي  أهم النتائجيلي وفيما .عليه
  : مجال تحريك الدعوى الجنائية في

مجال  في عليه إلى إعطائه دوراً أكبرالمجني تدعو أبحاث علم 
 وضمان ،من جهةالجاني اإلجراءات الجنائية بغية إثبات الجريمة على 

  . من الجريمة على حقه من التعويض من جهة أخرىحصول المضرور
عليه نجد أنه المجني مجال تحريك الدعوى الجنائية من جانب في و

جعل تحريك الدعوى الجنائية عن بعض الجرائم معلقاً على  في يتمثل إما
عليه أو من خالل تحريك الدعوى الجنائية على أثر رفع المجني شكوى من 

  .المباشر المخول للمضرور من الجريمةالدعوى المدنية بالطريق 


