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 لرحمن الرحيماهلل ا بسم
 :تعالى قال

ْيَنا( نَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا  َوَوصَّ  َوَحْمل ه   ۖ   ك ْرًها َوَوَضَعْته   ك ْرًها أ مُّه   َحَمَلْته   ۖ  اإلِْ
 نْ أَ  َأْوِزْعِني َرب   َقالَ  َسَنةً  َأْرَبِعينَ  َوَبَلغَ  َأش دَّه   َبَلغَ  ِإَذا َحتَّى   ۖ   َشْهًرا َثََلث ونَ  َوِفَصال ه  

َوَأْصِلْح ِلي ِفي  َتْرَضاه  َأْعَمَل َصاِلًحا  َأنْ َواِلَديَّ وَ  َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى   الَِّتي ِنْعَمَتكَ  َأْشك رَ 
يَِّتي  ن ي ِإَلْيكَ  ت ْبت   ِإن ي ۖ  ذ ر   )اْلم ْسِلِمينَ  ِمنَ  َواِ 

 

.51اآلية:  األحقاف،  



 ب 

 



 ج 

 



 د 

 الشكر والتقدير

هاديًا وبشيرًا. الحمد هلل على ما  -صلى اهلل عليه وسلم –هلل الذي بعث فينا محمدًا  لحمدا

 أسبغ علينا من نعم ظاهرٍة وباطنة، فلك الحمد يا رِب كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك.

أكرم طراد الفايز الدكتور أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ألستاذي القدير ومشرفي الفاضل 

رشاد، ولما منحني من علمه ووقته لتفضله با إلشراف على هذه الرسالة، وما بذله معي من جهد وا 

 طوال إعداد هذه الرسالة حتى بدت كما هي عليه، فله مني كل الشكر والتقدير واالحترام.

الجزيل والعرفان للسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرين لما كما أتقدم بالشكر 

 ت قيمة على هذه الرسالة تهدف إلى تصويبها واالرتقاء بها.سيبدونه من مقترحا

 جزاكم اهلل جميعًا عني كل خير وسدد على طريق الحق خطاكم

 

 الباحث                                                                             



 ه 

 اإلهداء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 رسوله والمؤمنون(قل اعملوا فسيرى اهلل عملكم وو)

 صدق اهلل العظيم

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك.. وال تطيب اللحظات إال بذكرك.. 

 وال تطيب اآلخرة إال بعفوك.. وال تطيب الجنة إال برؤيتك.

أسمه بكل إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من أحمل 

افتخار.. أرجو من اهلل أن يرحمك ألهدي لروحك ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى 

 كلماتك نجومًا أهتدي بها اليوم وفي الغد..

 إلى والدي العزيز سندي في الحياة

ني إلى والدتي الغالية الطاهرة، التي أفهمتني بعفوية صادقة أن العلم هو الحياة، وأنارت أمام عي

 شموع األمل.

 أهدي رسالتي هذه رمزًا للمحبة والوفاء واعترافًا مّني بفضلها علّي.

لى إخواني وأخواتي وأصدقائي األعزاء  وا 

ولكم يا من تزالون بجانبي ترقبون نجاحي وتقدمي، وتقدمون لي كل الوقت... وكل الحب....وكل 

 الدعم....

 لكم جميعًا أهدي عملي المتواضع هذا

 والعرفانمع المحبة 



 و 

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ب تفويض
 ج قرار لجنة المناقشة

 د الشكر والتقدير
 هـ اإلهداء

 و فهرس المحتويات
 ح الملخص باللغة العربية

 1 اإلطار العام للدراسة
 1  تمهيد
 2 وأسئلة الدراسة مشكلة
 3 الدراسة  أهداف
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 4 الدراسة  محددات
 4 االجرائية  المصطلحات

 4 النظري والدراسات السابقة  االطار
 8 الدراسة منهج
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 المسؤولية الجزائية عن التلقيح الصناعي 
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 ملخـــص

عن عملية التلقيح الصناعي في التشريع األردني الدراسة بيان المسؤولية الجزائية  تهدف

 زائيةوضوح التشريعات التي تتناول المسؤولية الج عدمتتمثل مشكلة الدراسة في  والقانون المقارن.

نقص  في. وكذلك تبرز المشكلة  المقارن التشريععن التلقيح الصناعي في التشريع األردني و 

 ،عن عملية التلقيح الصناعي جزائيةفي المسؤولية ال الدراسات القانونية المتخصصة والتي تبحث

من الدراسات التي بحثت في هذا الموضوع والتي تعد مما يبرر اجراء مثل هذه الدراسة، والتي تعد 

 .قليلة في حدود علم الباحث

من هذه  لفةوبيان االتجاهات المخت عيجاءت هذه الدراسة لتتناول ماهية التلقيح الصنا وقد 

ت ومن ثم بحث المسؤولية الجزائية من حيث مفهومها، وعناصرها ثم تم تناول المسؤولية التعريفا

، وبعدها بحث ل بيان مسؤولية األطباء الجزائيةالجزائية عن عملية التلقيح الصناعي من خال

قيح الصناعي من خالل بيان لالباحث موضوع المسؤولية الجزائية العمدية للطبيب في مجال الت

ستيالء من قبل الطبيب والفريق المختص على البيوض الملقحة ومن ثم بيان كيفية عدم كيفية اال

 انتهى الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات. وقد حماية الطبيب للبيوض الملقحة.


