
 السادس الفصل

  الجنسٌة الجرائم 

 م م عبدالمحسن نتٌش حسن -استاذ المادة :

 الطبٌعٌة المواقعة حاالت بعض وتشمل أركانها توافرت أن جرائم الجنسٌة األفعال تعتبر
 األفعال إدماج على بالموضوع المعنٌون نهج وقد كاللواط طبٌعٌة وغٌر والزنا كاالغتصاب

 : المفاهٌم لهذه موجز توضٌح ٌلً فٌما  الباب هذا فً جماع بدون هً والتً  لآلداب المخالفة

 . زوجٌة غٌر حالة فً رضاها بدون امرأة مواقعه:  االغتصاب -1

 دار وفً برضاها امرأة وطئ أو متزوجة بؤنها الزانً علم مع برضاها امرأة مواقعه:  الزنا -2
 . الزانً زوجة

 . مواقعه دون وهو الغٌر جسم على ٌقع العامة باآلداب مخل فعل:  العرض على االعتداء -3

 . أنثى أو كان ذكرا   شخص شرج فً جماع:  اللواط -4

 من إي ضد الزنا دعوى تحرٌك الٌجوز بان العقوبات قانون من 373 المادة نصت -: تنبٌه
 . األخر ضد الزوج شكوى على بناء أال إجراء أي اتخاذ أو الزوجٌن

 : والزنا االغتصاب فعل عالمات

 االغتصاب حالة حاله ففً,  زنا   أو اغتصابا   تم قد الفعل لكون تبعا   الجنسً الفعل اثؤر تختلف
 : كاألتً العالمات من مجموعتٌن إلى الفعل اثؤر تصنف

 :  بالفعل للشروع عالمات -1

 بسبب الفاعل ٌحدثها علٌها المعتدى جسم مناطق مختلف على الغالب فً رضٌة إضرار تشاهد
 محاولة بسبب الفرج وجوار الفخذٌن على مماثلة عالمات تشاهد وكذلك علٌها المعتدى مقاومة
 فً المحدثة اإلصابات من النازف الدم عن مسببة دموٌة بقع تالحظ كما. الجماع بعملٌة القٌام
 من للتؤكد البقع تلك فحص من البد وهنا المقاومة اثر نتج نفسه المعتدي أو علٌها المعتدى جسم

 . جنسً فعل عن ناتجة أم للمعتدي أم علٌها للمعتدى تعود هل صاحبها

 وضوحا   أكثر وتكون والمظاهر األنواع مختلفة جروح هٌئة على الرضا عدم عالمات وتظهر
 مقاومة اثؤر هناك التكون قد العلم مع والفخذٌن والساعدٌن والٌدٌن والفم األنف حول الغالب فً

 مثل ٌنبغً فال علٌه مكرهة وهً خوفا للجماع المرأة تستسلم قد إذا علٌها المعتدى جسد على
 اثؤر من الجسد خلو بمجرد برضاها تم قد الفعل بان المحقق أو الطبٌب ٌستنتج أن الحالة هذه

 . المقاومة

 إعطاءها تم قد كانت إذا فحصها ٌنبغً المقاومة اثؤر من علٌها المعتدى جسد خلو حالة مثل وفً
 قد أو المقاومة من علٌها المعتدى عجز إلى تإدي مرضٌة آفة وجود أو مسكرة أو مخدرة مادة
 بآراء ٌسترشد وان المختبرٌة الفحوصات إجراء من البد ولذلك عقلً بمرض مصابه تكون

 . باألمر العالقة ذات الطبٌة الفروع فً المتخصصٌن األطباء

 

 



 : للفعل عالمات -2

 وتختلف,  نفسه الجنسً الفعل عن الناتجة العالمات إال نشاهد فال  وعلً المرأة برضا الزنا ٌتم
 فإذا,  البكارة مزالة أنها أو الغشاء مطاطٌة أو عذراء المواقعة لكون تبعا الجنسً الفعل عالمات
 ما إلى تتعداه وقد البكارة غشاء فً الغالب فً تشاهد جرحٌه اضرارا   الفعل فٌحدث باكر كانت

( الدبر وفتحة المهبل أو الخصٌة بٌن منطقة) العجانٌة سٌما المجاورة األنسجة من ٌجاورها
 . المهبل فً القضٌب إٌالج عن الناتج اآللً التؤثٌر بسبب الجماع عملٌة خالل تحصل

 الفاعل قذف بسبب المهبل خارج منوٌة تلوٌثات إحداث إلى ٌإدي قد الجنسً الفعل أن علما  
 الخارجٌة مناطق على وتكون الجماع من االنتهاء بعد ناتجة قطرات وجود أو اإلٌالج قبل المنً
 بعض فً مشاهد اثر إي ٌترك أن دون الجنسً الفعل ٌقع قد أخرى ناحٌة ومن.  المهبل من

 فً ولكن قدٌمة مدة من البكارة مزالة أو مطاطً غشاء ذات امرأة شخص ٌجامع كان الحاالت
 وٌعتبر بجواره أو الفرج داخل منوٌة مادة على أحٌانا مختبرٌا   العثور ٌمكن األحوال جمٌع

 . الجنسً للفعل ثبوتٌة كقرٌنة وجودها

 

 : البكارة غشاء مظاهر

 من وٌتكون الفرج سطح من تقرٌبا   سم 3-2 عمق على المهبل غشاء من ثنٌة البكارة غشاء
 هٌئة على ٌكون الجنٌنٌة الحٌاة من الرابع الشهر فً ٌظهر مولر قناة من ٌتطور غشائً نسٌج

 منفذا   ٌكون منه جزء باستثناء المهبل مقدمة تسد واحدة قطعة فتكون تطورهما ٌتكامل شرٌحتٌن
 األصم النوع من الغشاء ٌكن لم إذا فٌما التناسلً للجهاز الفسلجً البلوغ بعد الحٌض دم لخروج

. 

 البكارة لغشاء وان.  والصغٌران الكبٌران الشفران وٌغطٌه الواحد الملٌمتر الغشاء سمك ٌقارب
 لكل أن فال حٌنما صواب على كان( مارتان اتٌان) األستاذ بان واعتقد مختلفة وإشكال أنواع
 كل تضم مجموعات إلى تصنٌفه من عنه البحث لتسهٌل فالبد وعلٌه الخاص غشائها امرأة

 . ما لحد مشابهة صفات ذات أغشٌة مجموعة

 : األولى المجموعة

 هذه وتشخص االرتق أو األصم بالغشاء األخٌر وٌدعى مفتوح غٌر أو مفتوحا   الغشاء ٌكون
 فً تورم ٌرافقه متزاٌد شدٌد بؤلم البنت تشعر حٌث العادة فً الفسلجً البلوغ وقت الحالة
 الغشاء وبثقب أنسجتها وتور التناسلٌة األعضاء فً الدم تجمع بسبب البطن أسفل متوسط
 . األلم وٌزول للخارج الدم ٌندفع جراحٌا  

 : الثانٌة المجموعة

 ٌزٌد جسم بإدخال تسمح ال صغٌرة فتحته وتكون واحدة فتحة ذي إلى المفتوح الغشاء ٌقسم
 ألجسري أو الحاجز بذي احٌانا   وٌدعى فتحتٌن وذي,  العادة فً الخنصر إصبع على حجمه
 فتحتٌن من أكثر ٌحوي الذي وهو غربالً إلى الوجه مسطح أو الشكل اسطوانً الحاجز وٌكون

. 

 :  الثالثة المجموعة



 وخطً وهاللً(  الحصان حذوه)  الفرس ونعل حلقً إلى وفتحته شكله إلى بالنسبة الغشاء ٌقسم
 . الفتحة

 

 

 

 : الرابعة المجموعة

 إلى( الغشاء فً لعددها تبعا   الفتحات أو بالفتحة المحٌطة) الحرة لحافته بالنسبة الغشاء ٌقسم
 بروزات ذي إي مسنن والى المشرشر أو بالمشرذم األخٌر وٌدعى الحافة منتظم وغٌر منتظم
 .  المشرذم الغشاء فً بمثٌالتها قورنت إذا فٌما صغٌرة

 : الخامسة المجموعة

 منتصبا   القضٌب إٌالج عند علٌه الواقع للضغط مقاومته ومدى نسجه لطبٌعة تبعا   الغشاء ٌختلف
 وجوده ونسبه متوسط والى الجماع إثناء بسهولة ٌتمزق رقٌق إلى ٌصنف وعلٌه المهبل إلى

 مطاطً والى ما نوعا   النسج متٌن سمٌك والى األول النوع من مقاومة أكثر ونسٌجه عندنا عالٌه
 . الغالب فً كامال القضٌب إٌالج كان ولو ٌتمزق أن دون المواقعة عند نسجه ٌتمدد القوام

 ٌنزف وعائٌا   ٌكون فقد المذكورة األربعة لؤلنواع تبعا   الغشاء فً الوعائٌة الشبكة وتختلف
 الدم كمٌة فً التباٌن سبب هو وهذا األوعٌة متوسط أو قلٌل أو البكارة فض بعد بغزارة

 . الجماع إثناء الغشاء تمزق بعد المنزوف

 

 الثانً المبحث

 الستة – الستاة – اللواط

 أنثى أو كان ذكرا   شخص دبر فً جماع وهو

 : اللواط عالمات

 : كاألتً مجموعتٌن إلى االغتصاب عن كالمنا فً مر كما تصنٌفها ٌمكن

 : بالفعل للشروع عالمات -1

 عند الفاعل ٌحدثها علٌه المعتدى جسم مناطق مختلف على الغالب فً رضٌة إضرار تشاهد
 واعلً اآللٌتٌن انسً فً مماثلة أخرى عالمات تشاهد وقد رضاه وعدم له به المفعول مقاومة
 . الفرج فً قضٌبه إٌالج محاولته عند الفاعل ٌحدثها للفخذٌن الخلفً الوجه

 من المنزوف الدم عن ناتجة دموٌة بقعا   احٌانا   الفاحص الطبٌب ٌرى الجرحٌة للضرار بؤالضافة
 إذ ألمختبري للفحص منها نماذج اخذ وٌنبغً نفسه المالوط أو طبه المال جسم فً هذه اإلضرار

 الحال هو كما بها الملوث الشخص بدم له عالقة ال مصدر من البقع هذه تكون أن الجائز من
 . بها الملوث دم مجموعة عن تختلف الدموٌة البقعة مجموعة بؤن مختبرٌا   ٌتضح عندما

 : للفعل عالمات -2



 فعل إثناء تحصل األنسجة من ٌجاوره ما إلى تتعداه وقد جرحٌه كؤضرار الشرج فً تظهر
 . اللواط

 الشرج وفوهة القضٌب حجم بٌن التناسب عدم زاد كلما اللواط فعل عالمات وضوح وٌزداد
 وتمزقات وكدمات سحجات الشرج فً فتشاهد القضٌب إٌالج فً والقسر العنف الفاعل واستعمل
 قد أو بتكدم ومحاطة المعصرٌة للثنٌات موازٌة اإلضرار هذه وتكون سطحٌة شقوق أو عمٌقة
 . بكاملها الشرج فتحة تشمل حلقٌة الكدمة تكون

 

 

 ؟ اثر بدون اللواط فعل ٌتم هل

 ووجود به المفعول رضا حاله فً وذلك الفاحص ٌشاهده اثرا   ٌترك أن بدون احٌانا   اللواط ٌتم
 كالمواد القضٌب إلٌالج المسهلة المواد بعض واستعمال الشرج وفوهة القضٌب حجم بٌن تناسب
 . القضٌب إٌالج خالل العنف وتجنب صابون رغوة أو بصاق من شابهها ما أو الزٌتٌة

 تشاهد أن دون به والمفعول الفاعل واعترف الفعل وقوع تحقٌقا   ثبت عدٌدة وقائع شوهدت لقد
 الشرج داخل المنوٌة المادة وجود مختبرٌا   ثبت أخرى وقائع وفً,  ذلك على ٌدل اثر إي

 فقد ولذلك أخر دلٌل وجود لعدم بالنظر اللواط فعل إلثبات المهمة األدلة من وجودها واعتبر
 ننفً ال إننا)  اآلتٌة العبارة كتابه المقدم الطبً تقرٌره فً ٌسجل أن الفاحص الطبٌب اعتاد

 ( . اثرا   ٌترك ال الذي النوع من اللواط وقوع احتمال هذا بتقرٌرنا

 انعدام إذ اٌضا   األثر معدوم ٌكون طوٌلة لفترة تكرر إذا الفعل بان الذهن إلى ٌتبادر ال أن على
 ذكرت التً الظروف فً األكثر على معدودة مرات أو واحدة مره وقع إذا فٌما ٌكون اللواط اثؤر
. 

 نظرا   الشرج فً اثرا   الفعل ٌترك أن دون(  ٌسمى كما)  المؤبون أو الممتهن مع اللواط وٌتم
 . القضٌب إٌالج ٌسهل الذي األمر فتحتها وتوسع المعصرة الرتخاء


