
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هحضرة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد هللا الثاني بن الحسين حفظه هللا ورعا  

 



2 
 

 

 

 اكاديمية الشرطة امللكية 

 منهاج دورة

 التثقيف القانوني املتخصص 

 

 

 

 

0202 



3 
 

 رســــــالفه

 رقم الصفحة ــــادةـــــــــــــــــــــــــاسم املـــــــــــــــــــــ

 اصول املحاكمات الشكليةقانون 

 دعوى الحق العام  -

 الضابطة العدليةووظائفها  -

 وظائف املدعي العام  -

 الجرم املشهود  -

 الجرائم الغير املشهودة  -

 تفتيش املنازل ) مذكرة ، بدون مذكرة ( -

 القبض والضبط  -

 التوقيف واالستيقاف  -

 حاالت البطالن  -

 الضبط واألفادة اصول تنظيم  -

5-55  

 

 مفاهيم ومصطلحات قانونية 

 أنواع العقوبات واملدد القانونية -

 الخاص(-العفو )العام -

 مخالفة(-جنحة-الوصف القانوني للجريمة )جناية -

 املادي(-أركان الجريمة )املعنوي  -

اقعةالجرائم  - األسلحة ) على السالمة العامة الو

 (والذخائر

 

56- 55 

عرض  –)الرشوة  لجرائم التي تقع على االدارة العامةا -

 الرشوة(

االختالس واستثمار ) الجرائم التي تقع على االدارة العامة -

55-55 



4 
 

 (الوظيفة

 )التزوير ( الجرائم املخلة بالثقة العامة -

اقعة على االنسان )القتل  -  األيذاء (–الجرائم الو

 ال (االحتي –)السرقة  الجرائم التي تقع على االموال -

 املحاكمات الجزائية العسكري قانون العقوبات و أصول 

 أحكام عامة + الفرار والتغيب -

 مخالفة األوامر والتعليمات العسكرية -

 اساءة االئتمان والسرقة واالختالس -

 ايذاء النفس ومحاولة االنتحار -

 تصديق األحكام وتنفيذها )أصول عسكري( -

55- 58 

 قانون االمن العام

 التعاريف القانونية وواجبات القوة -

 استعمال القوةحاالت  -

 الترفيع -

 (55الواجبات )مادة -

 (56املحظورات )مادة -

 (55االنضباط )املخالفات مادة -

 أنواع اإلجازات -

 انتهاء الخدمة -

 صالحيات مدير األمن العام -

58- 02 

 الجرائم االلكترونية . -

 األمن السيبراني           
09-05 

 06  قائمة املراجع

 

 



5 
 

 

 أصول املحاكمات الجزائية

 

 :تعريف قانون اصول المحاكمات الجزائية
قانون أصول المحاكمات وتتضمن القواعد الشكلية التي تتخذ عند وقوع الجريمة بقصد  

ضبطها وتحقيقها والقبض على فاعلها ومحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه وتحديد السلطات 
ل المحاكمات ه اإلجراءات )سلطات تحقيق+محاكم(، يعد قانون اصو المختصة بالقيام بهذ

الجزائية من أهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية ، وهو قانون ذو طابع خاص ، فهو 
يؤكد على حماية المصالح الحقيقية للفرد والجماعة في ان واحد ، وهي مصالح يحميها 
القانون بطبيعة الحال ، اذ تتضمن قواعده مجموعة من األصول العامة تحكم تطبيقاته العملية 

بحيث ال يجوز تجاوزها أو مخالفتها سواء من حيث االجراءات التي ينبغي اتخاذها وفق ما ، 
قرره الشرع ، او من حيث السلطة العامة التي حددها المشرع واناط بها اتخاذ هذه 

 (1)االجراءات.
 ويهدف قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى تحقيق هدفين: 
 أال يدان بريء.الهـدف األول:  
 أال يفلت مجرم من العقاب.الهدف الثاني:  

قانون األصول يهدف في مرماه النهائي إلى الوصول إلى الحقيقة والتي ال تتحقق إال من     
 خالل تحقيق الهدفين السابق ذكرهما.

 مميزات قواعد أصول المحاكمات الجزائية:
والسلطات المختصة بذلك  الشكلية: أي أنها تحدد اإلجراءات المتعلقة بضبط الجرائم وتعقبها 10

 بعكس قواعد قانون العقوبات التي هي قواعد موضوعية.
 العمومية: أي أنها تنطبق على كل إنسان وعلى كل جريمة. 10
ـــدة: أي ال تتصف هذه القواعد بالتحيز والفرض وال تطغى مصلحة الدولة على مصلحة  10 الحي

 الفرد.
                                                             

 . 2، ص :0112(. نمور ، محمد سعيد ، اصول االجراءات الجزائية ، األردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1
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 م القانون دون تمييز بين فرد وآخر.المساواة: أي تحقيق مبدأ مساواة المواطنين أما 10
 دعوى الحق العام

تعّد دعوى الحق العام من الحقوق التي ترتبط بمبدأ سيادة الدولة، إذ إّن الدولة هي صاحبة الحّق في 
تحريكها عن طريق أعضاء النيابة العاّمة، وعليه فإّن هذه الدعوى عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي 

م بيان الحق العام في القانون يجب القيام بها من قبل النيابة العامة لحظة وقوع الجريمة، وفي ذلك سيت
 األردني، ومفهوم دعوى الحق العام، وخصائص دعوى الحق العام. 

 الحق العام في القانون األردني 

الحق العام في القانون األردني بعد أن يتّم أفراد الضابطة العدلية باالنتهاء من مرحلة التحقيق األولي أْي 
مرحلة االستدالل، يتجمع لدى أعضاء النيابة العامة عدٌد وفير من المعلومات واألدلة حول الجريمة التي 

شخصية مرتبطة بمرتكب الجريمة ذاته،  تم ارتكابها من قبل شخص معين، أيًضا قد يتوّفر لديها معلومات
وتعّد هذه المعلومات السبب الرئيس في تحريك دعوى الحق العام والتي تسمى أيًضا بالدعوى الجزائية ضد 

مالئمة المتهم أو المتهمين بارتكاب الجريمة، حيث تمكن هذه األدلة النيابة العامة على ضوئها من مدى 
تحريك هذه الدعوى قد يرتبط بإجراءات قد تمس بحرية المدعى عليه  وإّن مثل تحريك دعوى الحق العام.

الشخصية أو تمس بحرمة مسكنه، باإلضافة إلى خضوعه إلجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة قبل 
إحالته إلى المحكمة المختصة، وهو ما يسمى بالخصومة الجنائية والتي تعرف: "اإلجراءات التي تبدأ منذ 

 .دعوى الحق العام إلى حين إحالتها إلى المحكمة المختصة وكشف الحقيقة لحظة تحريك
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 مفهوم دعوى الحق العام 

مفهوم دعوى الحق العام ُتعرف دعوى الحق العام في القانون األردني بأّنها: "مجموعة من اإلجراءات التي 
يحددها القانون وتهدف إلى الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيق القانون تطبيًقا صحيًحا في شأن وضع 

جراءات التي يجب على إجرامّي معّين"، ويتضح من خالل هذا المفهوم أن دعوى الحق العام توضح اإل
من المحكمة الجهة المختصة في الدولة أن تقوم بها منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى حين صدور حكم بات 

أّما الجهة التي خولتها الدولة بَمهّمة تحريك دعوى الحق العام هي النيابة العامة، وال  الجزائية المختّصة.
باعتبارها ممثلة المجتمع ككّل وخصم محاِيد في الدعوى، فهي  يشارك أّي أحد النيابة العاّمة في تحريكها،

  ى الحقيقة حول ارتكاب الجريمة.ال تهدف إلى نسبة األدلة إلى المجرم بقدر ما تسعى إلى الوصول إل

 خصائص دعوى الحق العام

ولة خصائص دعوى الحق العام تعّد دعوى الحق العام في القانون األردني من الحقوق التي تمنح للد
بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، وكونها تتمتع بحق إيقاع العقوبة على أي شخص قد ُيقِدم على ارتكاب أي 

لعام خصائص نجملها جريمة في الدولة، والجهة التي تمثل الدولة في ذلك النيابة العامة، ولدعوى الحق ا
نها ملك المجتمع باعتبارها تحرك تتميز دعوى الحق العام بأنها دعوى ذات طابع اجتماعّي؛ أل فيما يأتي:

باسمه ولحسابه وهدفها تحقيق المصلحة العامة، وعليه ال يجوز للقائمين على تحريك هذه الدعوى التنازل 
عنها أو تركها أو توقيفها أو تعطيل السير بها إال في األحوال التي نص القانون عليها. إّن دعوى الحق 

كب، فال يجوز عند وقوع أي جريمة التغاضي عن تحريكها، وإذا ما العام هي نتيجة حتمية لكل جريمة ترت
حركت ال يوجد أي طريقة إلنهائها إال بالطرق المحددة في القانون. تعّد دعوى الحق العام مستقلة عن 
دعوى الحق الشخصي، حيث إّن تحريكها ال يرتبط على وقوع ضرر بسبب ارتكاب الجريمة. إن غاية 

 صول إلى الحقيقة وصدور حكم بات تنقضي بها الدعوى، لذلك تعد دعوى الحقدعوى الحق العام الو 
 وحدة واحدة رغم تعدد اجراءاتها . 

 من هما أطراف الدعوى الجزائية ؟
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هنالك طرفان أصليان للدعوى الجزائية هما النيابة العامة والمتهم أو المشتكى عليه ,وبالتالي فإن النيابة 
أمام القضاء الجزائي بتفويض من المجتمع ونيابًة عنه فتقيم الدعوى العام وتتابع العامة تقوم بدور المدعي 

سيرها حتى النهاية. وبالتالي فإن النيابة العامة تمثل المجني عليه الذي وقعت الجريمة عليه وتمثل 
م المجتمع الذي ُأضطرب حبل أمنه بوقوع الجريمة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها حتى صدور حك

 قضائي بات في الدعوى .

وتقوم النيابة العامة بسماع شهادة المجني عليه والشهود وجمع األدلة وبناء سليم للدعوى الجزائية ومن ثم 
إحالتها للمحكمة المختصة كما أن النيابة العامة تباشر الدعوى أمام المحكمة وتقدم الطلبات وتناقش 

جزائي موافق للحقيقة و الواقع وكذلك الطعن في قرار الحكم الشهود وتقدم المرافعات وذلك وصواًل لحكم 
 الصادر اما م محكمة االستئناف والتمييز .

 ما هي العالقة بين المجني عليه والنيابة ؟

يجب على المجني عليه أن يتعاون مع النيابة العامة وأن يتصف بالصدق والدقة واألمانة والموضوع وأن 
 عن الجريمة التي وقعت عليه . يقدم جميع المعلومات واألدلة

 هل يملك المجني عليه ان يتقدم بشكوى الى النيابة العامة في جميع األحوال ؟

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ان :0نصت المادة )

 ائية وجود شكوى او ادعاء شخصي منفي جميع االحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجز  -أ
 عليه أو غيره ال يجوز اتخاذ اجراءالمجني 

 في الدعوى إال بعد وقوع الشكوى او اإلدعاء .

اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشر سنة أو كان مصابًا بعاهة في عقله تقدم -ب
 الشكوى ممن له الوالية عليه .

ن يمثله تقوم النيابة العامة إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له م -جـ
 مقامه .
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 الضابطة العدلية

لم يرد تعريف محدد  لموظفي الضابطة العدلية في القانون إال أننا يمكن تعريفها من خالل العمل الموكل 
لهم وهم بذلك  فئة من الموظفين والمستخدمين الذين أوكل القانون إليهم أمر استقصاء الجرائم وجمع أدلتها 

 على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكل إليها أمر محاكمتهم.والقبض 

 من يقوم بوظائف الضابطة العدلية: 

 المدعي العام  -أ
 قضاة الصلح في المراكز التي ال يوجد فيها مدعي عام -ب
 ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية: -ج

 , المتصرفون( ن الحكام اإلداريون )المحافظو  10
 األمن العاممدير  10
 مدراء الشرطة 10
 رؤساء المراكز األمنية 10
 الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية 10
 ضابط وأفراد الشرطة 10
 المخاتير. 10
 رؤساء المراكب البحرية والجوية )السفن والطائرات( 10
 نواطير القرى الخصوصيين والعموميين  10
 موظفو الجمارك. 01
 مراقبو اآلثار. 00
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 وظائف الضابطه العدليه 

 صالحية مساعدي المدعي العام

اناط المشرع بموظفي الضابطة العدلية القيام بأعمال متعدده ومتنوعه ، بهدف استقصاء الجرائم والتحري 
عنها ، واثباتها ، كما اناط بهوالء الموظفين بعض اعمال التحقيق كالقبض على بعض األشخاص في 

  بل المدعي العام . للقيام بها من قاحوال معينة ، والقيام ببعض االجراءات التحقيقة التي ينتدبون 

 ( من أصول المحاكمات الجزائيه على : 7ت األستدالل  والتحقيق االولي نص الماده )اجراءا

 وتصل الجريمه الى الضابطه العدليه من خالل :

  والشكاوي  اتاالخبار تلقي 

يجب على موظف الضابطة العدلية أن يقبل االخبارات والشكاوي التي ترد اليه عن الجرائم ، وذلك وفقا 
( من قانون اصول المحاكمات الجزائية واالخبار عن الجريمة هو بالغ 8/0( والمادة ) 01لنص المادة )

ن جريمة يقدمه يقدمه أي شخص للسلطة المختصة عن جريمة قد ارتكبت ، أما الشكوى فهي اخبار ع
( 07احكام المادة )شخص بعينه هو المجني عليه في الجريمة أو من تضرر منها ، وتسري على الشكوى 

 (2المتعلقة باالخبار . )

  واالدلة حول الجريمةجمع المعلومات 

يقصد بجمع المعلومات واألدلة حول الجريمة ، جمع المعلومات عنها كما هو واضح من منطوق نص 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والتي يفهم منها أن موظفي الضابطة العدلية مكلفون 8المادة ) 

باستقصاء الحرائم وجمع ادلتها ، ان هذا العمل واجب وضعه المشرع على عاتق الضابطة العدلية ويدخل 
، سواء في صميم اختصاصها ، فيجب على موظف الضابطة العدلية حين يصل الى علمه وقوع الجريمة 

                                                             

  .( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 20(. المادة ) 2
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عن طريق االخبار أو الشكوى ، أو عن أي طريق اخر أن يبدأ بالقيام بجمع المعلومات عن هذه الجريمة 
 وعن مرتكبيها . 

 الجرم المشهود 

تقتضي حالة الجرم المشهود أو التلبس بالجريمة اتخاذ اجراءات سريعة للمحافظة على ادلة الجريمة من 
الضياع ، لذلك وألن أدلة االثبات في هذه الحالة ترقى الى القدر الكافي الذي ال يخشى معه التسرع في 

د تكون بعيده عن موقع االتهام ، والن سلطة التحقيق ذات االختصاص األصيل وهي النيابة العامة ق
الجريمة ، فأن السياسة التشريعية مستندة الى فكرة المالءمة االجرائية ، تلقي على عاتق موظفي الضابطة 

  (3في القيام ببعض اعمال التحقيق .) العدلية اختصاصا استثنائيا 

 وغير مشروعه  دخول المنازل بطريقه مشروعه 
 ة( من قانون أصول المحاكمات الجزائي30لنص المادة ) يجوز لموظفي الضابطة العدلية ، وفقا 

 الدخول الى أي منزل أو أي مكان دون مذكرة أن يقوم بالتحري فيه ، في االحوال التالية : 

. اذا كان لدى موظف الضابطة العدلية ما يحمله على االعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو 0
ويشترط هنا أن يكون هنالك من الظواهر واالمارات المعقولة التي تحمل انها ارتكبت فيه منذ امد قريب ، 

 العدلية على االعتقاد بأن الجريمة من نوع الجناية ترتكب في ذلك المكان . موظف الضابطة 

. اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة ، وفي هذه الحالة يجوز الدخول الن ساكن المكان هو 0
 ، ورضي بأن يقوم رجال الشرطة بالدخول الى منزله .الذي طلب النجدة 

. اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة ، وكان ثمة ما يدعو لالعتقاد بأن جرما يرتكب 0
 فيه .

                                                             

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية األردني .04، 07، 03، 08(. المواد )  3
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. اذا كان موظف الضابطة العدلية يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك 0
لرجل الضابطة العدلية الدخول وراءه اللقاء لبقبض عليه ، وهذا امر منطقي ، النه المكان ، فيجوز عندئذ 

وحسب واقع الحال ، ال وقت لرجل الضابطة العدلية أن ينتظر الحصول على مذكرة حتى يتمكن من 
 الدخول الى المكان . 

 وظائف املدعي العام

 واجبات المدعي العام 

الضابطة العدلية ويخضعون لرقابته فيما يتعلق بإجراء  يكون المدعي العام مسؤواًل عن موظفي
 وظائف الضابطة العدلية فقط، وتنحصر وظائف المدعي العام بما يلي:

يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقف وعلى تنفيذ القوانين، ويخابر  10
 السلطة المختصة رأسًا.

 ذ األحكام الجزائية.هو الذي يحرك دعوى الحق العام وينف 10
 المدعي العام مكلف بإستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 10
 يتلقى اإلخبارات والشكاوى التي ترد إليه. 10
للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة وعند اللزوم معاونة القوة المسلحة  12

 حال إجراء وظائفهم.
م بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورًا المدعي العام به وأن على موظفي الضابطة العدلية حالة علمه 14

 ينفذوا تعليماته بشأن اإلجراءات القانونية.
يجري المدعي العام المالحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه، أما من تلقاء  17

العام، رئيس نفسه أو بناًء على أمر من وزير العدلية أو بناًء على أمر أحد رؤسائه )النائب 
 النيابات العامة(.

ال يجوز للقاضي أن يحكم بالدعوى التي تولى أعمال النيابة العامة فيها، ولكن يجوز لقاضي  18
 الصلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام بشرط أن ال يكون قد إتخذ قرار ظن بها.
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  ودـــــــــــرم املشهــــــــــــــــالج

 

 المشهود :تعريف الجرم 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائيه الجرم المشهود أنه الجرم الذي يشاهد حال 08عرفت الماده )
ارتكابه أو عند األنتهاء منه وتلحق به الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط 

عه وعشرون ساعه من وقوع أشياء أو أسلحه أو أوراق يستدل منها على أنهم فاعلو الجرم وذلك خالل أألرب
 .ذلك الجرم أو اذا وجدت ضمن ذلك الوقت عليهم عالمات أو دالئل تفيد ذلك 

هو الجرم الذي تتم مشاهدته سواء ُعرف الجاني أو لم ُيعرف، وهو وصف يلحق بالجريمة ال فاعلها،  -
 كمشاهدة جثة قتيل والدم ينزف منها، فالجرم يعتبر مشهودًا ولو لم ُيعرف الفاعل.

 ويمكن تعريف الجرم المشهود بأنه الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند االنتهاء من ارتكابه. -
الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناءًا على صراخ الناس أثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو   -

 أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم وذلك في األربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.
 إذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك. -

 د:صالحيات الشرطة في الجرم المشهو 

إن حالة الجرم المشهود أو التلبس بالجريمة يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على األدلة من  - 
 الضياع والتي يمكن تعريفها) بأنها التقارب الزمني بين وقوع الجريمة وكشفها( 

كاب أو من قانون  أصول المحاكمات الجزائية بأنه الجرم الذي يشاهد حالة ارت 08/0كما عرفته المادة  -
عند االنتهاء من ارتكابه أما الفقرة الثانية تنص على أن يتم ذلك بناء على صراخ الناس أو ضبط أدوات 

 الجريمة من أسلحة أو أية عالمات تدل عليها 
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ويتم ضبطها فورا وال عبرة لمشاهدة  ارتكبت تحت سمع وبصر من شاهدها ، ويقصد بذلك أن الجريمة قد-
لشخص الجاني حتى تأخذ وصف العبرة في مشاهدة الجريمة بعينها وليس ا فاعلها او ضبطها وإنما

 1التلبس

 
 الحاالت التي تعتبر فيها الجريمة مشهودة :

وهي الحالة الحقيقية للجرم المشهود وهي ما تسمى بحالة التلبس   -مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: -أ
 الحقيقي وهي التي تشاهد أثناء اقتراف الركن المادي.

اهدة الجريمة عند االنتهاء من ارتكابها: وهي مشاهدة أثار الجريمة الظاهرة للعيان اي انه لم مش -ب
 ينقضي وقت طويل على ارتكابها.

ان يقبض على الفاعل بناءا على صراخ الناس اثر وقوعها: ويقصد بذلك ان يالحق الجاني اثر  -ج
لعامة( بالصراخ شريطة ان لم ارتكابه لجريمة من قبل المجني عليه أو  األشخاص اآلخرين )ا

 يمضي على ارتكابها وقت طويل حتى ال يحول دون متابعة الجاني  بالصراخ.
يفترض في هذه الحالة أن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الجريمة أثناء ارتكابها وإنما شاهد  -د

 فاعلها يتبعه الناس بالصراخ والصياح وإذا لم تتوفر هذه الشروط ال تعتبر مشهودة.
الجرم الذي يضبط مرتكبة ومعه أشياء او به عالمات تدل على انه فاعله ، وهذه الجرائم تكون  -ه

مشهودة بحكم القانون حينما يقبض على مرتكبيها ويضبط معه أشياء او أسلحة او أوراق يستدل 
ساعة من وقوع الجرم كان يضبط الجاني  00منها انه فاعل للجرم وذلك خالل فترة وجيز في ال

ه سالح الجريمة او أدواتها او وقعت عليه أثار من أثارها كالدماء والجروح أو أثار لمقذوف ومع
 ناري.
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 سلطة الضابطة العدلية في أحوال الجرم المشهود وتشمل ما يلي:

إن الوظيفة األساسية للضابطة العدلية هي استقصاء الجرائم مهما كان نوعها والتي تكون موضوع شكاوي 
 تحيلها إليهم النيابة العامة وتكلفهم بها. أو إخبارات ,

القيام  ببعض أعمال التحقيق التي هي أصال من صالحية النائب العام عندما تكون الجريمة من نوع 
الجريمة المشهودة ويكون متعذرا على النائب العام أن يحقق فيها بنفسه, او عندما تتم استنابه الضابط 

 العدلي للتحقيق.

حل الواقعة:  يجب على موظف الضابطة العدلية ان ينتقل إلى محل الواقعة وتنظيم االنتقال لم 1أ
 من قانون أصول المحاكمات الجزئية األردنية( ويشتمل الضبط على ما يلي: 04ضبط بما يراه )المادة 

 وصف الحادثة التي وقعت فإذا كانت قتل بيان كيفية وقوعها  .0
 كان أخرمكان وقوعها هل بشارع أو منزل أو أي م .0
 وقت وقوع الجريمة نهارا أو لياًل وبيان ذلك بالتقويم الميالدي والهجري   .0
 كل ما يفيد في كشف الحقيقة .0

سماع أقوال المشتكي عليه: لموظف الضابطة العدلية ان يسمع أقوال المشتكى  عليه حال القبض  ب. 
باألدلة( فهذا من اختصاص عليه ولكن صالحيات استجوابه والمقصود باالستجواب هو)مواجهة المتهم 

 المدعي العام.

االستماع ألقوال الشهود: للضابطة العدلية ان يستمعوا ألقوال الشهود بعد تحليفهم القسم القانوني   1جـ
 ويعتبر إجراء تحقيقي.

إجراء التحريات : وهو البحث عن األدلة وجمع المعلومات عن فاعلها ، وتشمل التحريات   1د
لبوليسية ورفع البصمات والتصوير واالستعانة بالمخبرين وغير ذلك من الوسائل التي باستخدام الكالب ا

 تساعد على كشف الحقيقة.
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 حالة الجرم المشهود:

 يمكن تعريف حالة الجرم المشهود باحدى الحاالت التالية  :

 ن من قبل من ال عالقة له بها .تكون الجريمة مشهودة عندما تشاهد لحظة وقوعها بأم العي -أ
عندما يتم القبض على فاعل الجريمة أثناء اقترافه لها او فور ارتكابها بصورة ال تدعو لشك في انه  -ب

 هو فاعلها أو .
 عندما  تتم  مالحقة المشتبه فيه  في انه ارتكب الجريمة بناًء على صراخ الناس أو. -ج
آثارها التي تكون دالة عندما تكتشف الجريمة فور االنتهاء من ارتكابها وتكتشف معها وبذات الوقت  -د

 عليها بشكل ال يحتمل التأويل أو الشك أو .
عندما يضبط مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق أو أية أدلة أخرى يستدل منها بشكل واضح انه  -ه

 ساعة من تاريخ وقوع هذه الجريمة 00هو فاعل الجريمة, على أن يتم ذلك في غضون 

 الجريمة المشهودة :عندما تكون الجريمة المرتكبة من نوع 

أو ما ينزل منزلتها فان التحقيق الذي يجريه النائب العام او احد معاونيه فيها يخضع إلجراءات خاصة 
ألنه يقوم باألعمال التي هي أصاًل من صالحية قاضي التحقيق ، وألن الجريمة المشهودة تستدعي 

ة بهدف التوصل سريعا إلى اكتشاف إجراءات تحقيق يجب أن تتسم بالسرعة وتخطي الشكليات المعتاد
 الفاعلين والمساهمين فيها قبل تواريهم عن األنظار وقبل زوال اآلثار المتروكة منهم.

 اإلجراءات المقررة في حالة الجناية المشهودة:
على الضابط العدلي أن ينتقل على الفور إلى مكان وقوع الجناية المشهودة بعد أن يكون قد ابلغ  -أ

المختص بها. وعليه أن يحافظ على مسرح الجريمة وعلى اآلثار واألدلة المتروكة ، النائب العام 
 وعلى كل ما من شانه أن يساعده على جالء الحقيقة.

 عليه أن يضبط األسلحة والمواد المستعملة في الجريمة ، او الناتجة عنها ، وينظم محضرًا بها. -ب
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لجريمة , ولكن دون ان يحلفه يمين الشهادة للضباط العدلي أن يستمع إلى من كان شاهدًا على ا -ج
 على غرار ما يفعله النائب العام أو المحامي العام, عندما يكون هو القائم بالتحقيق.

إذا توافرت شبهات قوية على احد األشخاص بأنه فاعل الجريمة ، أو احد المساهمين فيها ، فانه  -د
عليه, وله ان يستجوبه دون إكراه ،  يجب على الضابط العدلي أن يتحرى عنه وان يلقى القبض

 فان أبى اإلدالء بإفادته ال يجوز ان يكره على الكالم.
يستطيع الضابط العدلي دخول منزل المشتبه فيه وتفتيشه وضبط ما يعثر عليه من مواد جرميه ،  -ه

 او أشياء ممنوعة ، ذات صلة بالجريمة التي يحقق فيها.
تحقيق تستجوب احتجاز المشتبه فيه مدة أطول , مع العلم إذا وجد الضابط العدلي أن ضرورات ال -و

 ( ساعة .08أن المدة األساسية التي يحق للضابط العدلي ان يحتجز المشتبه فيه خاللها هي )
يحق للمشتبه فيه او لوكيلة او ألي فرد من أفراد عائلته أن يطلب خالل المهلة المحددة تعيين  -ز

 طبيب لمعاينته.
او أشياء تفيد التحقيق وموجودة لدى شخص لم تتوافر بحقه شبهات قوية , فانه  إذا كان ثمة أوراقا -ح

ال يستطيع دخول منزله للتفتيش فيه)أن هذا الحق مقرر فقط للنائب العام ولقاضي التحقيق( , ما 
 لم يوافق صاحب المنزل بإرادته الحرة على إجراء هذا التفتيش.

 جراءاته في حالتين: على الضابط العدلي أن يتوقف عن متابعة إ -ط
عند حضور النائب العام او قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق , ما لم يكلفه أحداهما خطيا  10

 بمتابعته. ويمكن ان يشمل هذا التكليف استجواب المشتبه فيه.
 عندما تنتهي حالة الجريمة المشهودة ، اي بعد انقضاء ثمانية أيام على بدء التحقيق فيها. 10
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 المتبعة في حالة الجنحة المشهودة:اإلجراءات 

عندما تكون الجريمة المرتكبة من نوع الجنحة المشهودة , فانه يحق للضابط العدلي ان يلقي  -أ
القبض على المشتبه فيه ، وان يحقق في هذه الجنحة تحت إشراف النائب العام ، بشرط ان تكون 

 هذه الجنحة معاقبًا عليها بالحبس سنة على األقل.
الحالة , يقرر النائب العام توقيف المدعي  عليه بالجنحة, ويحيله أمام القاضي المنفرد  وفي هذه -ب

 الجزائي ليحاكم أمامه وفقا لألصول الخاصة بالمحاكمة في الجنح المشهودة.
يفهم مما تقدم , ان حق الضابط العدلي بإلقاء القبض على مرتكب الجنحة المشهودة مشروط  -ج

 بتوافر شرطين معًا : 
تكون الجنحة معاقبًا عليها بالحبس سنة على األقل بحيث إذا كانت العقوبة اقل من ذلك ال  ان 10

 يعود  من حقه إلقاء القبض على الفاعل.
 أن تكون الشبهة ضد المدعى عليه قوية إلى درجة يصح معها اعتباره مشتبهًا فيه. 10

 
 تفتيش املنازل ) مذكرة ، بدون مذكرة (

 

 وهي على النحو التالي :قبل التطرق الى موضوع تفتيش المنازل البد من ذكر انواع التفتيش 

 صور التفتيش

 أوال : التفتيش االداري 

 هو تفتيش داخل النظام االداري " حكوميا أو خاصا " مثل مكتب المفتش العام في مديرية االمن العام .

 ثانيا : تفتيش وقائي 

 . من للشخص عند إجراء القبض عليهأو لتأمين حماية مثل تفتيش رجال االوهو لمنع وقوع جريمة 
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 ثالثا : تفتيش قضائي 

وهو يحث ما بعد وقوع الجريمة وتعريفه " إجراء تحقيق يهدف إلى البحث عن االدلة المادية في جناية    
 .أو جنحة وقعت أو أشخاص فارين ويكون في محل يتمتع بحرية المسكن أو الشخص

 ئص التفتيشخصا

 يقع إثر إرتكاب جريمة ،وليس قبلها .    -أ  

 .هو إجراء تحقيقي جبري رغم عدم رضا صاحب المنزل  -ب

 يمس الحق في الخصوصية والسرية "حسب نص الدستور". -ج 

يهدف للكشف عن الحقيقة " أي البحث عن االدلة الدانته أو برإئته أو القبض عليه  وإلئ كان  -د  
 معرضا للبطالن ".إجرائه 

 

 الشروط العامة لتفتيش المنازل

وجود شبهة لدى المدعي العام " بأن ذلك الشخص أضطلع بدور ما بإرتكاب الجريمة " ؈صفة فاعل  -1
 بالجرم أخفا شتص مشتكى عليه . ريك أو متدخل أو حائز أشياء تتعلقأو ش

تحقيق حسب وجهة نظر يسبق االمر بال فيكفي لصحة التفتيش أن يتخذ إجراء واحد ، يفتح به التحقيق
 نبغي أن تتوافر العناصر التالية :ستقر عليه الفقه والقضاء في، ووفقا لما أ المشرع 

 وجود أعمال إستدالل في شأن الشبهات التي تحيط بالمتهم . -أ

 . تدوينها في محضر يطلع عليه المحقق -ب

 أو االخفاء وهي بهذا تعتبر ) مسبببات أمر التفتيش(.أن يستخلص منها الدالئل الكافية على االتهام  -ج
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وعليه فإن مجرد االبالغ عن جريمة فاالمر باطل ، إذ التقوم بمجرد البالغ الدالئل الكافية المستندة    
العمال االستدالل . والدفع أمام محكمة الموضوع بعدم كفاية االدلة هو دفع جوهري وبالتالي فإن عدم 

 كمها بالقصور .ردها عليه يعيب ح

: وليس مخالفة إذ أن المخالفة اليوجد بها تدخل أو  يتعين أن تكون الجريمة جناية أو جنحة -2 
 تحريض والعبر بالتكييف هو السبب الظاهر وقت صدور االذن حتى لو تبين أنها مخالفة فيما بعد .

م ، وأن يجري التفتيش من : أي مذكرة صادرة وموقعة من المدعي العا أن يكون التفتيش من مختص -3
 مأمور الضابطة العدلية المختص ،وتراعى قواعد االختصاص المكاني والنوعي والزماني في التفتيش .

، وهذه القاعدة أصلية اليجوز التجاوز عنها ، وبدون ذلك  أن يتم تفتيش االنثى من قبل االنثى -4
 يرتكب المحقق الجنائي هتك عرض .

: وهي " وجود مذكرة)االذن( وأن تكون هذه المذكرة إستيفاء جميع االصول القانونية شكال وموضوعا  -2
مستوفية لشروطها منحيث تحديد المكان أو الشخص المراد تفتيش منزله أو مكان عمله ، وأن تكون موقعة 

كافة مجرياته في من مصدرها ومؤرخة ، وينتهي التفتيش فور الحصول على المراد منه ويتم تدوين 
محضر التفتيش ، واالدلة التي تم ضبطها موصوفة ويجري التوقيع على محضر الضبط من االشخاص 

،أيضا يجب إصطحاب االشخاص الفنيين وأرباب الصنعة وذلك والذين أستلزم القانون حضورهمالحاضرين 
 عند الدخول لبعض االماكن .

 

 مجموعة أحكام محكمة التمييز في التفتيش

قيام أفراد الضابطة العدلية بالتفتيش سواء كان بحثا عن دليل أو شخص يجعل من أحكتمهم عرضة    
 للطعن ، لما لتلك االجراءات من أهمية كبيرة على الحريات الشخصية وعلى الوضع االجنماعي للفرد .
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الشروط  أوال : حيث ان التفتيش وقع على بيت للسكن فانه يشترط لسالمة التفتيش و صحته توافر
 :  (4)التالية

 ان يتم نهارا . -ا

 ان يتم بحضور المختار او شاهدين .  -ب

 ان توخذ موافقة المدعي العام على التفتيش .-ج

من قانون  031و حيث خال التفتيش من توقيع المختار او شاهدين فان ذلك مخالف لنص المادة )  –د 
 الجمارك ما يرتب عليه بطالن االجراء (.

 وافقة المدعي العام يجب ان تكون خطية .ان م –ه 

النتيجة ان ما قام به االفراد االمن العام و الجمارك من التوقيع عن مختار و عدم اصحابهم ابطل  -و
االجراء و اصبح المتهم االجراء المتخذ بحقه مخالف للقانون , ايضا بالنسبة للموافقة الخطية فهي بالعادة 

 ف و يجعل القضايا عرضة للطعن .توخذ هاتفيا و هذا امر مخال

ثانيا : ان الدالئل التي استند عليها رجال الضابطة العدلية المساعدة و مشاهدتهم مواد مشتبها في صندوق 
السيارة التي كانت متوقفة في منطقة مشبوهة تعتبر كافية للقبض على المتهم الذي كان يجلس بسيارة و 

من المخدرات يتفق مع القانون . ان محكمة التميز اشترطت ان ان تفتيشهم لتلك السيارة و ضبط كمية 
 تكون هناك موافقة خطية مرفقة باالوراق التحقيقية و موقعة من المدعي العام و ليس باالنابة عنه .

النتيجة : ان القاعدة الفقهية مستقرة ) انه متى جاز القبض جاز التفتيش ( حيث ان التفتيش جاء بعد القاء 
الشخص الذي اشتبه به وتم تفتيش سيارته جاء وفقًا لالصول الجزائية و متسقا مع المنطق  القبض على

 . (5. )مع تسلسل االجراءات التي ادت الى ضبط كمية من المخدرات
                                                             

من المجلة  8/ 814المنشور في الصفحة  08/8/0333)هيئة عامة ( تاريخ  0333/  001(. تمييز جزاء رقم  4
 .0333القضائية لسنة 
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 : (6)ثالثا : اجراءات تفتيش منزل المتهم 

( من قانون العقوبات للتشديد على القتل ان يقع القتل على موظف اثناء 007اشترطت المادة )     
ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة , و يقتضي ذلك ان يكون النشاط الذي يمارسه 

ولما كان من غير الموظف مشروعا فاذا كان مخالفا للقانون فانه يخرج العمل عن الصفة الوظيفية , عليه 
الجائز تفتيش المنازل في منتصف الليل و بدون حضور المختار او من يقوم مقامه او امام اثنين من 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت ان يتم 82اقارب المتهم وفقا لشروط و احكام المادة ) 
ون فيكون التفتيش الذي قامت به شعبة امن و ( من ذات القان30التفتيش بموجب مذكرة وفقا لحكم المادة )

استطالع المفرق في منتصف الليل و بدون حضور المختار او اي شاهد و بدون مذكرة من المدعي العام 
يفة و يكون تشديد عقوبة قتل احد افراد فرقة التفتيش و لقانون مما يخرجه عن مقتضيات الوظمخالفا ل

 .الحالة هذه في غير محله

  ول املنازل بدون مذكرهتفتيش ودخ

اذا كان لرجل الظابطه العدليه ما يتحمله على األعتقاد فأن جنايه ترتكب بذلك المكان أو انها  -0
 أرتكبت من فتره قريبه .

 اذا أستنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطه.  -0
جرما يرتكب اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطه وكان ثمة ما يدعو لألعتقاد فأن  -0

 في ذلك المكان.
 في حال فرار موقوف بوجه مشروع من مكان توقيفه وأثناء تعقيه في ذلك المكان. -0

                                                                                                                                                                                                                           

من المجلة القضائية لسنة  01/ 047المنشور على الصفحة  0111/ 8/01تاريخ  0111/ 802( تمييز جزاء رقم  5
0111  

 . 0338سنة  300ص 37/ 437( قرار رقم  6
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 والضبطالقبض 

هو االمساك بالشخص امساك مادي و حجز حريته فترة قصيرة من الوقت من قبل السلطات المختصة  
 المكان. في ذلك .(7 )وهو اجراء ماس بالحرية الشخصية و خاصة حرية التنقل

من الدستور االردني حيث تنص ان  7حرص الشارع االردني على تقرير المبدأ و حمايته في المادة 
 نصت ال يجوز ان يوقف احد او يحبس اال وفق احكام القانون . 8الحرية الشخصية مصونة و المادة 

 الجزائية : من قانون اصول المحاكمات99األحوال التي يجوز فيها القبض وهي حسب نص المادة 

الحاضر الذي توجد ألي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه  
 دالئل كافية على اتهامه في االحوال االتية : 

 . في الجنايات .0

 . في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر .0

جنحة معاقبًا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعًا تحت مراقبة الشرطة . اذا كانت الجريمة 3
 او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة .

. في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة 4
 للفحش وانتهاك حرمة اآلداب .

على اجرراءات يجرب ان يقروم بيهرا مولرا الضرابطة العدليرة فرور القراء  111مادة وقد نصت ايضا ال
من هـذا القـانون  99, في االحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا الحكام المادة  القبض

 يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطالن االجراءات القيام بما يلي :

                                                             

(. كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،  7
 . 383، ص 2110
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مــا ويتضـمن و الـى محاميــه ان وجــد خـاص موقــع منـه ويبلــغ الــى المشـتكى عليــه ا أ . تنظـيم محضــر    

 :مايلي 

 ر القبض والذي قام بتنفيذه .. اسم الموظف الذي اصدر ام 0

ــــــــــــــــاء ال2     قــــــــــــــــبض عليــــــــــــــــه ومكانــــــــــــــــه واســــــــــــــــبابه.. اســــــــــــــــم المشــــــــــــــــتكى عليــــــــــــــــه وتــــــــــــــــاريخ الق
ــــــــــــــــــه وتاريخــــــــــــــــــ3   ــــــــــــــــــت ايــــــــــــــــــداع المشــــــــــــــــــتكى علي ــــــــــــــــــف او الحجــــــــــــــــــز .. وق  ه ومكــــــــــــــــــان التوقي
ـــــــه .. اســـــــم الشـــــــخص الـــــــذي باشـــــــر بتنظـــــــيم المحضـــــــر واالســـــــتما4   ـــــــى اقـــــــوال المشـــــــتكى علي  ع ال
عليــه وفــي  مــن هــذه الفقــرة ومــن المشــتكى 4و 3و 2. توقيــع المحضــر ممــن ورد ذكــرهم فــي البنــود 5  

 حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب .

اء القبض عليه وارسـاله خـالل اربـع عشـرين سـاعة الـى المـدعي ب. سماع اقوال المشتكى عليه فور الق
العام المختص مع المحضر المشار فـي البنـد )أ( مـن هـذه الفقـرة ويتوجـب علـى المـدعي العـام ان يثبـت 
في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامـه الول مـرة ويباشـر اجـراءات التحقيـق خـالل 

صول، وفي قرار لمحكمة التمييز االردنية " تضمن المبـدأ القـانوني مـايلي اربع وعشرين ساعة حسب اال
ساعة ونصا مرن ألقراء القريض عليره فتكرون االفرادة مضربوطة  11:" ضبط إفادة المتهم خالل مدة 

" مرن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة ممرا ينفري 111ضمن المدة القانونيرة التري حرددتها المرادة "
 عنها البطالن  .

 يضا تقبل االفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ،ويعترف فيها بإرتكابه جرما :أ 

 إذا قدمت البينة على الظروف التي اديت فيها . -أ

 .(8ا )أقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعا وإختياري -ب
                                                             

  7/01/2112تاريخ  2112/ 963جزاء رقم تمييز (.  8
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التحقيق الشفوي مع المتهم  لمدة أربـع " إن إستمرار أيضا مانصت عليه محكمة التمييز االردنية :     
ساعات ولم يتم خاللها تدوين إفادته خطيا حتى الساعة الثانية والنصف ليال وبعد إنتهاء التحقيق ، وأن 
المــالزم المحقــق كــان ينــاقش المــتهم فــي اقوالــه التــي يــدلي بهــا وأنــه لــم يكــن يــدونها أوال بــأول إنمــا يعتبــر 

قــق وهــو مــن صــالحية المــدعي العــام وممنــوع علــى الغيــر مــن أفــراد أســتجوابا يخــرج عــن صــالحية المح
( مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ممــا يرتــب الــبطالن علــى 48الضــابطة العدليــة عمــال بالمــادة )

 (9. )هذه االفادة واليجوز التعويل عليها في الحكم إذ أنها تتعلق بحقوق أساسية للدفاع

مادة على جميع الحاالت التي فيها القاء القبض على اي شخص وفقا ( من ال0. تسري احكام الفقرة )2
 الحكام هذا القانون . 

ويمكننرا ان نؤدرد ان المشررال االردنري قرد نظرم الضررمانات التاليرة التري تضرمن عردم اسرتخدام القرربض 
 بصورة تمس بالحريات الشخصية وهي : 

حدد المشرع االجراءات الشكلية التي يجب مراعاتها عند القاء القبض على احد االفراد و رتب على  -0
 مخالفته البطالن. 

وضع المشرع السجون و محال التوقيف تحت االشـراف القضـائي لتأكـد مـن عـدم وجـود موقـوف او  -2
 محبوس او مقبوض عليه بصورة غير قانونية . 

سـاعة مـا عـدا الجـرائم المتعلقـة  24العدلية بالمقبوض عليه لمدة ال تتجـاوز احتفاظ رجال الضابطة  -3
 ايام . 7بامن الدولة قد اعطيت 

 حقوق المشتكى عليه و ضماناته في القبض

 حقه اال يقبض عليه اال بامر . –أ 

                                                             

م مجلة نقابة المحامين لسنة  3234المنشور على الصفحة  25/01/0999تاريخ  0998/ 369. تمييز جزاء رقم  9) 
0999.  
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 حق في معاملة انسانية . –ب 

 حقه بتقديم شكوى جراء القبض غير القانوني . –ج 

 .عليه في سماع اقواله فور القاء القبض عليه  حق المقبوض –د 

 مقبوض عليه باالستعانة بالمحامي.حق ال –ه

/ج ( من قانون نقابة المحامين علـى ) المحـامون هـم اعـوان القضـاء الـذين اتخـذوا مهنـة لهـم 6وذلك سندا لنص المادة )
 تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك : 

  -التوكل عن الغير لإلدعاء بالحقوق والدفاع عنها : -1

 لدى كافة المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية  -أ

 لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة  -ب

 (10 ).لدى كافة الجهات اإلدارية والمؤسسات العامة والخاصة -ج

 التميز بين القبض و التوقيف : 

حيث يتفقان بانهما سلب للحرية و يختلفان في المدة فمدة االول قصيرة و االخر طويلة نسبيا و احيط التوقيف      
بضمانات ليست موجودة في القبض ايضا حاالت القبض في احوال محددة بنص القانون في حين ان االمر بالتوقيف 

 (11).   رهن بسلطات التحقيق

  

 التميز بين القبض و االستيقاف : 

                                                             

دار  االردن ، ، حقوق اإلنسان وحرياته ودور شرعية  اإلجراءات الشرطية في تعزيزهاأبو زيد , علي عليان  , (.  10
 .78، صم  0110،الثقافة والنشر والتوزيع 

، ص  0993، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  7، ط  الوسيط في قانون االجراءات الجنائية(. سرور ، فتحي ،  11
62 .  
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االول حجز للحرية اما الثاني فهو تعطيل حركة لشخص تحيط حوله الشكوك و الريبة ايضا يخول االستيقاف اعمال    
في حالة المقاومة التحري دون اعمال التفتيش بعده كسؤال الشخص عن ابراز بطاقته الشخصية واذا حصل عملية اقتياد 

 فال تعتبر قبض.

 التمييز بين القبض وعدم التحرك : 

يملك موظفو الضابطة العدلية إصدار االمر بعدم التحرك لالشخاص الموجودين في مسرح الجريمة في حاالت معينة 
 حتى يتم تحضير محضر .

 (: 30فقد نصت المادة )

من الخروج منه أو للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة  - 
وال يعد االمر بعدم التحرك قبضا النه اليتضمن االمساك المادي بالشخص . االبتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر . 

 1واليعد إستيقافا النه اليتضمن سؤاال أو إستفسارا من شخص وضع نفسه موضع شبهه

 التمييز بين القبض والتعرض المادي 

التعرض إجراء يستهدق مجرد الحيلولة بين شخص في حالة تلبس بجريمة وبين الفرار ، هدفه ينحصر   
( : لكل من شاهد الجاني 010في مجرد تسليم الشخص إلى السلطات المختصة ، فقد نصت المادة )

السلطة العامة متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا التوقيف أن يقبض عليه ويسلمه إلى اقرب رجال 
 .دون احتياج إلى أمر بإلقاء القبض عليه

من هذا يتبين أن التعرض المادي هو إجراء مادي سنده نظرية  الضرورة االجرائية " أجيز للفرد     
العادي لعدم وجود مأمور الضبط الذي يستطيع مباشرة القبض فيحل الفرد العادي محله على وجه مؤقت ، 

 (12)المتهم إلى أقرب رجال السلطة العامة.  وهدفه مقتصر على تسليم

 ومن هذا يمكن إجمال الفروق بين القبض والتعرض المادي فيما يلي :

                                                             

، ص  0993، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  7(. سرور ، فتحي ، الوسيط في قانون االجراءات الجنائية ، ط  12
498. 



28 
 

. خول الشارع " التعرض المادي " لكل فرد حتى لو كان عاديا في حين القبض اليكون إال لرجال 0
 الضابطة العدلية .

 أستداللالقبض إجراء تحقيق في حين التعرض إجراء  .2 

. القبض يخول التفتيش كإجراء تحقيق ، في حين اليخول التعرض المادي التقتيش على أن التعرض 3
المادي يخول التفتيش الوقائي لتجريد المتهم مما حمله من سالح أو أداة خطرة قد تستعمل في االضرار 

 (13بمن يتعرض له. )

 نحاالت البطال 

هوجزاء يتقرر عن تخلف كل أو بعض شروط صحة االجراء الجزائي ، والعلة من تقرير بطالن  البطالن
االجراء المعيب هو أن هذا األجراء يشترط فيه المشرع أن يتم وفق النموذج القانوني الذي رسمه له ، وذلك 

مثل الفتها ، فأن وقعت اعماال لفكرة أن القاعدة القانونية قاعدة ملزمة للمخاطبين بأحكامها ، فال يجوز مخ
هذه المخالفة عند اتخاذ االجراء الجزائي ، كان البد من ترتيب جزاء على ذلك وهو بطالن هذا األجراء ، 
ومنعه من ترتيب اثاره ، ويالحظ أن البطالن هو وصف يلحق باالجراء المعيب والمخالف للقانون ، أكثر 

وهذا الوصف هو الوسيلة التي تمنع األجراء الباطل من  منه جزاء يرتبه القانون ، كما يرى أغلب الفقه ،
ترتيب األثار التي كانت ستنتج عن هذا األجراء فيما لو صدر صحيحا ، وهنا تكمن الغاية من تقرير 

   ( 14البطالن ووصفه بأنه جزاء اجرائي . )

 

 

 انواع وحاالت البطالن

                                                             
 .175، ص :  5991،  القاهرة،  دار النهضة العربية ، شرح قانون األجراءات الجنائيةحسني ، محمود نجيب ، (.  13

 .053، ص :  5991القاهرة،  دار النهضة العربية  ، ، شرح قانون األجراءات الجنائيةحسني ، محمود نجيب ، (  14
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 هنالك نوعان من البطالن وهما : 

 الذي يترتب جزاء لمخالفة قاعدة اجرائية جوهرية متعلق بالنظام العام أي تهدف . البطالن المطلق وهو0

تحقيق الصالح العام ، فمعيار تعلق القاعدة االجرائية بالنظام العام هو المصلحة التي اراد المشرع الى 
تحقيقها بهذه القاعدة فأذا كانت القاعدة تحمي مصلحة عامة ، فأن جزاء مخالفتها هو البطالن المطلق 

 . ومن االمثلة عليه قواعد االختصاص بالنسبة للمحاكم ، وطرق الطعن باالحكام 

. البطالن النسبي وهو البطالن الذي يترتب جزاء لمخالفة قاعدة اجرائية متعلقة بمصلحة الخصوم ، 2
يترتب على مخالفتها فالقواعد االجرائية غير المتعلقة بالنظام العام ، وانما تتعلق بمصلحة الخصوم 

المطلق ، فالبطالن النسبي البطالن النسبي الذي يتميز بأحكام خاصة تختلف عن تلك المتعلقة بالبطالن 
ال يجوز أن يتمسك به اال امام محكمة الموضوع ، فال يجوز اثارته ألول مرة امام محكمة التمييز ، كما 
ان البطالن النسبي يجوز التنازل عنه ، فالقبول الصريح أو الضمني باالجراء الباطل بطالنا نسبيا من قبل 

جوز لمحكمة الموضوع أن تحكم به من تلقاء نفسها ، أي من تقرر لمصلحته يصحح هذا األجراء وال ي
دون طلب من أحد الخصوم ، وانما تقضي به المحكمة بناء على طلب الخصم الذي تقرر لمصلحته على 

  (  15عكس البطالن المطلق الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .)

 

 الضبط واألفادةاصول تنظيم 

معلومــات مــن أكثــر مــن شــخص بواقعــة أو حادثــة شــاهدوها بأنفســهم  الضــبط: هــو عبــارة عــن ســرد وتــدوين
 وأثناء وظيفتهم الرسمية ويكتب على عدة نسخ ال تقل عن أربعة نسخ لتوزيعه حسب الحاجة.

 الشروط الواجب توفرها في كتابة الضبوطات:

                                                             

، ص ص :  2115، األردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  الجزائيةأصول المحاكمات (. نمور ، محمد سعيد ،  15

64-65  . 
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يجــب  باإلضـافة إلـى شـروط كتابـة التقـارير وهـي الدقة/الموضوع/والوضوح/اإلختصـار هنالـك شـروط 
توافرهــا فــي ورقــة الضــبط لكــي يكــون لــه قــوة اثباتيــة لــدى الجهــات القضــائية وغيــر قابــل للطعــن فــي 

 صحته فيجب عند كتابة ضبط مراعاة ما يلي:

 أن يكون موقعي الضبط قد شهدوا الواقعة بأنفسهم وخالل وظيفتهم الرسمية. .0

 أن يكون خالي من الحك والشطب. .2

 جميع من شهدوا الواقعة حسب األصول. أن يكون موقعًا من قبل .3

 ذكر األشياء المضبوطة وتمييزها خشية التالعب بها وإستبدالها، وذكر األمكنة التي ضبطت بها. .4

 كيفية كتابة الضبوطات:

 يكتب الضبط على ورقة نظيفة. .0

 يكتب على عدة نسخ ال تقل عن أربعة لتوزيعها حسب الحاجة. .2

 لورقة.ترك هامش على يمين ا .3

 أن يكون الخط واضح ومقروءًا وصحيحًا من حيث الشكل. .4

 اإلبتعاد عن الحك والشطب. .5

 يذكر في أعلى ومنتصف الورقة كلمة )ضبط(. .6

 ال يوجه و أو ال يعنون الضبط إلى جهة معنية. .7

 ال يذكر الموضوع في أعلى ومنتصف الورقة. .8
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ـــــــــــــدء بـــــــــــــذكر الوقـــــــــــــت والتـــــــــــــاريخ والمكـــــــــــــان مـــــــــــــن .9 الســـــــــــــاعة:................من صـــــــــــــباح  الب
ــــي شــــارع...................وأثناء  ــــق:................... وف يــــوم:.......................... المواف

 قيامنا نحن موقعي هذا الضبط بأدناه بالوظيفة الرسمية.

 ال يكتب الضبط على شكل فقرات حتى ال يكون هنالك مجال للتحشية بين سطوره. .01

كر األشياء المضبوطة إن وجدت ووضع أرقامها بجانبها مع بيان أعدادها وذكر العالمـات المميـزة ذ .00
 لها مع ذكر األماكن التي وجدت بها هذه األشياء.

عنــد اإلنتهــاء مــن كتابــة الضــبط يجــب علــى منظمــي الضــبط التوقيــع عليــه مــع ذكــر اإلســم والــرقم  .02
 والرتبة.

 الفرق بين التقرير والضبط:

 ضبط. صف الورقة كلمةيذكر في أعلى ومنت .0

 يذكر إسم الشخص المعنون إليه في التقرير أما في الضبط فال يعنون ألحد. .2

 يذكر الموضوع في أعلى ومنتصف الورقة في التقرير أما في الضبط فال يكتب. .3

تكـــون  يـــذكر مصـــدر المعلومـــات إن لـــم تشـــاهدها بنفســـك فـــي التقريـــر أمـــا فـــي الضـــبط فيشـــترط أن .4
 شاهدتها بنفسك.

 ال يشترط أن يكون التقرير خالل الوظيفة الرسمية أما الضبط فيشترط ذلك. .5

 ينظم التقرير من شخص واحد أما الضبط فينظم من شخصين فأكثر. .6

 ينظم التقرير على شكل فقرات أما الضبط فال ينظم على شكل فقرات. .7
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عدليه باالستقصاء عن الجرائم ينظمون ضبط او محضر بما عندما يقوم رجال االمن العام كضابطه 
 .اتخذوه من اجراءات  وبما وقع تحت بصرهم من شواهد

والضبط عباره عن وثيقة يدون فيها رجال االمن العام المختصين ماجرى وماقيل في حضورهم ومارأوه او 
وملزم لرجال االمن العام  الضبط وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائيه امر واجبة وكتاب،  سمعوه

كوسيله الثبات جميع االعمال التي يقومون بها والمعلومات التي يستقونها فهم ينظون ضبوطًا بجميع 
المخالفات والجنح والجنايات التي يتطلعون عليها وباالفادات التي تؤخذ منهم وبجيع الحوادث الهامه التي 

عام تنظيم الضبوط با فعلوه وحتى لو يؤدي العل الى تحقيق وعلى رجال االمن ال،  تتعلق بالسالمه العامه
 الغاية الرجوه وذلك للداللة على انتقالهم وقيامهم باالعمال

 :الشروط الواجب توافرها في نظم الضبط

 ان يكون من احد اعضاء الضابطة العدليه ) ان يكون رجل امن عام (-

 ان يكون مختصًا من حيث النوع والمكان والزمان -

ان يكون قد حلف اليمين قبل مباشرة عمله , اذا اليدخل اي فرد للخدمه الفعلية اال بعد اداء اليمين  -
 .القانونيه واداء اليمين يكفي لمرة واحده ويترتب على ذلك بطالن الضبط

 :الشروط الواجب توافرها في الضبوط

صحيحا من حيث الشكل ول  من قانون اصول المحاكمات الجزائيه على وجوب الضبط 050نصت الماده 
 يشترط الشرع شكال معينًا وبالتالي يجب توافر الشروط التالية

 ان يكتب الضبط بالغة العربية

 ان يكتب ضمن المده القانونيه اي فور وقوع مايوجب ذلك
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ان يكون مؤرخًا بالسنة والشهر واليوم والساعه وموقعًا عليه من قبل محرره او منظمه  مع بيان اسمه 
 بيته ورقمهورت

 نه في سجل خاص لهذه الغايةمان تحفظ نسخه 

قانون اصول المحاكمات الجزائيه ) على انه يجب ان  050اما من حيث المضمون فقد نصت الماده 
 يكون الموظف قد شهد الواقعه بنفسة وبالتالي يجب ان يحتوي الضبط على مايلي

به رجل االمن العام المختص من اعمال وما وقع تحت بصره او سمعه شخصيًا وال يعتد قانونا من  مقا ما
اي ان يقتصر على ذكر الوقائع الماديه وطبيعتها وظروف اقترافها وادلة ,  وقائع ماشاهد وسمع شخصياً 

ويجب ان تتم  االثبات عليها وال يعتد برائئيه الشخصي الذي يذكرة في المحضر بخصوص واقعه معينه
الكتابه بخط واضح ولهجة صريحة وبصدق وامنه وحياد ) اي عليه ان يذكر كل ما من شأنه تسهيل مهمة 
تحقيق العدالة والنزاه مطلقة( واذا اشترط القانون اجراء وجب االلتزام به بالضبط كأن يشترط ان يتم تنظيه 

 . من قبل شخصين على االقل او غير ذلك

 اإلفررررررررررررررررررررررادة

هي عبارة عن المعلومات التي يدلي بها المخبر أو المشتكي أو الشاهد أو غيرهم من األشخاص  اإلفادة:
أطراف الخصومة إلى المحقق الجنائي وتكون هذه المعلومات كل ما يعرفه الشخص حول الحادثة 

 التي يدلي بإفادته من أجلها.

 شروط تدوين اإلفادة:

 أن تكتب اإلفادة بخط واضح ومقروء. .0

عدم الشطب والتحشية بين السطور أثناء تدوين اإلفادة وعند الوقوع في الخطأ توضع العبارة )ال  .2
 بل( ثم تبدأ بالجملة الصحيحة.

 ترك هامش على يمين ورقة اإلفادة. .3
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 أن تكتب اإلفادة بلغة أقرب ما تكون للغة صاحب اإلفادة. .4

تدوين اإلفادة الدفة وعدم التطرق إلى التفصيالت غير الضرورية التي ليست لها عالقة يتبع في  .5
 بموضوع التحقيق.

 ترقيم اإلفادة حسب تسلسل تدوينها. .6

 عناصر اإلفادة:

 البدء في تدوين هوية صاحب اإلفادة كاملة من حيث: .0

 أسمه كاماًل وواضحًا ويستحسن من أربع مقاطع. أ.

 احب اإلفادة.تدوين عمر ص ب.

 مكان والدته وسكنه الحالي. ج.

 تدوين عمله الحالي. د.

 تدوين حالته اإلجتماعية )أعزب، متزوج(. هـ.

 تدوين ثقافته )توجيهي، كلية مجتمع، جامعة(. و.

 تدوين ديانته )اإلسالم،مسيحي(. ز.

 مكان وتاريخ ووقت ضبط اإلفادة. .2

 التفصيالت الكاملة عن الحادث. .3

 توقيع صاحب اإلفادة على يمين ورقة اإلفادة وبخط واضح مقروء وتحت الواقعة. .4

 توقيع المحقق مع اسمه ورتبته ورقمة بشكل واضح وعلى يسار ورقة اإلفادة. .5
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 نموذج األفادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسكان....................إفادة........................... عمرة................................ من بلدة........................ 

 يعمل:......................... متزوج/أعزب......................... ديانته........................ متعلم/أمي...............

 ..................عنوانه الكامل................................. وبالساعة................................... من يوم..........

 الموافق........................ وفي مكتب............................. أخذت أقواله على النحو التالي:أذكر أنـــــــــــــه
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 تليت عليه فصدقها بتوقيعه تحريراً في..........................................

 

 توقيه المحقق   توقيع الكاتب   توقيع صاحب اإلفادة
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    أنواع العقوبات واملدد القانونية
 

 تعد العقوبه أساسا لتقسيم الجريمة ، فتقسم العقوبات على ذلك النحو الى ما يلي :

 جنايات وجنح ومخالفات تها الى أوال: حيث جسام

اذا كانت العقوبه المقرره لها هي األعدام أو االشغال المؤبده أواالشغال المؤقته  أو االعتقال  الجناية: -1
 بنوعية المؤبد أو المؤقت .

 اذا كانت العقوبه المقرره الحبس والغرامة المالية.حة : الجن -2

 اذا كانت العقوبه الحبس أقل من أسبوع أوالغرامة المالية . المخالفات : -3 

 ثانيا : العقوبه األصليه واألضافية: 

هي العقوبه االساسيه المقررة للجريمة والتي توقع منفرده دون أن يكون النطق بها متوقفا على النطق 
عقوبة أخرى وهي عقوبة األعدام واالشغال واالعتقال والحبس والغرامة اما في الحاالت التي تكون فيها ب

 الغرامة عقوبه مضافة مع عقوبة أخرى فان الغرامة تعتبر عقوبه تكميلية.

 العقوبه األضافيه : هي العقوبة التي ال يقضي بها بمفردها ،انما تلحق بعقوبه أصليه

 العقوبات باعتبارها سالبة للحرية الى األشغال بنوعيها واالعتقال بنوعيه والحبس  .ويمكن تقسيم 
وعقوبة جسدية أو بدنية وهي االعدام  وعقوبه مقيده للحريق مثل الوضع في االقامه الجبرية والمنع من  

عليه أدبيا أمام  السفر والى عقوبات مالية )الغرامة( وعقوبات ماسة باالعتبار والتي تحط من قيمة المحكوم
 . مواطنيه

 من قانون العقوبات االردني على ما يلي :  04المادةنصت 

 :هي الجنائية العقوبات
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 . االعدام -0

 . المؤبدة االشغال -2

 . المؤبد االعتقال -3

 . المؤقته االشغال -4

 . المؤقت االعتقال -5

 :هي الجنحية لعقوباتبالنسبة ل 05 المادةكما نصت 

 . الحبس-0

 . الغرامة -2

 :التكديرية لعقوبةبالنسبة ل06 المادةكما نصت 

 . الغرامة. 2 التكديرى  الحبس. 0

 من قانون العقوبات األردني :07 المادة الجنائية العقوبات

 . عليه المحكوم شنق هو ، االعدام. 0

 . المؤبدة باالشغال االعدام حكم يبدل ، حامال العقوبة بهذه عليها المحكوم المرأة  كون  ثبوت حالة في .2

 في عليه المحكوم تشغيل هي ، األشغالمن قانون العقوبات االردني الى أن  08 المادةفي حين اشارت  
 . خارجه أو والتأهيل اإلصالح مركز داخل في سواء ، وسنه وصحته تتناسب التي االشغال

 اإلصالح مراكز أحد في عليه المحكوم وضع ويقصد به االعتقالمفهوم 09 المادةفي حين تناولت 
 بأي تشغيله وعدم النزالء زي  بارتداء الزامه وعدم خاصة معاملة منحه مع عليه بها المحكوم المدة والتأهيل

 . برضاه إال خارجه أو والتأهيل اإلصالح مركز داخل عمل
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 من قانون العقوبات الى االحكام المتعلقة باالشغال وهي كاالتي :21 المادةواشارت 

 باالعتقال أو المؤبدة باألشغال عليه المحكوم سراح يطلق آخر، قانون  أي في ورد مما الرغم على .0
 .سنة ثالثين العقوبة من أمضى اذا المؤبد

 المؤقت واالعتقال المؤقتة باالشغال للحكم األدنى الحد كان ، خاص نص القانون  هذا في يرد لم إذا. 2
 . سنة عشرين األعلى والحد ، سنوات ثالث

 الجنحية العقوبات

 وهي عليه بها المحكوم المدة والتأهيل اإلصالح مراكز أحد في عليه المحكوم وضع هو : الحبس20 المادة
 . ذلك خالف على القانون  نص اذا إال سنوات وثالث اسبوع بين تتراوح

 وهي ، الحكم في المقدر المبلغ الحكومة خزينة الى يدفع بأن عليه المحكوم إلزام هي : الغرامة  22 المادة
 :ذلك خالف على القانون  نص إذا إال دينار ومايتي دنانير خمسة بين تتراوح

 أو دنانير عشرة كل مقابل في يحبس ، عليه به المحكوم المبلغ بالغرامة عليه المحكوم يؤد لم اذا -0
 . واحدة سنة الحالة هذه في الحبس مدة تتجاوز ال أن على واحدا يوما كسورها

 المحكوم حبس وجوب على نفسه المذكور القرار في ينص غرامة بفرض قرارا المحكمة تصدر عندما -2
 عدم حالة وفي تأديتها عدم عند السابقة الفقرة في المقررة بالنسبة المفروضة الغرامة تقابل التي المدة عليه

 . العامة النيابة تصدره خاص بقرار الغرامة تستبدل النص

 كل ، المادة هذه من االولى الفقرة في ورد كما الحكم حددها التي بالنسبة الغرامة هذه أصل من يحسم -3
 . تحصيله تم مبلغ وكل أثنائه في أو الحبس قبل جزئي اداء
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 التكديرية العقوبات

 في عليهم المحكوم في وتنفذ ، وأسبوع ساعة وعشرين أربع بين التكديري  الحبس مدة تتراوح 23 المادة
 . أمكن ما جنحية أو جنائية بعقوبات عليهم بالمحكوم المخصصة األماكن غير أماكن

 .ديناراً  وثالثين دنانير خمسة بين التكديرية الغرامة تتراوح 24 المادة

 . بها المحكوم التكديرية الغرامة على القانون  هذا من(  22)  المادة أحكام تطبق 25 المادة

 لخدمة االجر مدفوع غير بعمل بالقيام عليه المحكوم الزام هي: المجتمعية الخدمة -0(:مكررة 25) المادة
 تنفيذ يتم ان على ساعة( 211) على تزيد وال ساعه( 41) عن تقل ال المحكمة تحددها لمدة المجتمع

 .سنة على تزيد ال مدة خالل العمل

 تقل ال المحكمة تحددها لمدة مجتمعية لرقابة بالخضوع عليه المحكوم الزام هي: المجتمعية المراقبة -2
 .سنوات ثالث على تزيد وال أشهر ستة عن

 بالخضوع عليه المحكوم إلزام هي: أكثر أو تأهيل لبرنامج بالخضوع المشروطة المجتمعية المراقبة -3
 .وتحسينه عليه المحكوم سلوك لتقويم يهدف المحكمة تحدده تأهيل لبرنامج

 شاملة احكام

 يبين أن دون  آخر قانون  أي أو القانون  هذا مواد بعض في عليهما المنصوص والغرامة الحبس 26 المادة
 الحد يعتبر.  دنانير خمسة من اكثر أو اسبوع من أكثر األقصى الحد بين او واألقصى األدنى حداهما
 مائتي وللغرامة سنوات ثالث للحبس األقصى الحد يعتبر كما دنانير خمسة وللغرامة اسبوعا للحبس األدنى
 . األقصى حداهما يعين ال عندما دينار

 الواردة األحكام وفق خاصة معاملة بالحبس عليه المحكوم بمنح تأمر أن للمحكمة يجوز -0:  27 المادة
 . والتأهيل اإلصالح مراكز قانون  في
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 أن الحكم أصدرت التي للمحكمة يجوز أشهر ثالثة على تزيد ال مدة بالحبس شخص على حكم إذا -2
 كافية عقوبة الغرامة بان اقتنعت إذا وذلك يوم كل عن دينارين أساس على الغرامة إلى الحبس مدة تحول

 . الشخص ذلك بها أدين التي للجريمة

 فيجوز الجرم وقوع قبل زوجين سنتين على تزيد ال مدة الحبس بعقوبة عليهما المحكوم كان إذا -3
 لهما يكون  ان على التوالي على بحقهما العقوبة بتنفيذ تقضي أن مبرر ولسبب طلبهما على بناءً  للمحكمة

 . المملكة في ومعروف ثابت إقامة محل

 االحترازية التدابير

 :هي االحترازية التدابيرب 28 المادةاشارت 

 . للحرية المانعه -0

 . العينية المصادرة -2

 . االحتياطية الكفالة -3

 . المحل إقفال -4

 . حلها أو العمل عن معنوية هيئة وقف -5

 وزير من الغاية لهذه معتمد مستشفى في اوقف احترازي  مأوى  في بالحجز عليه قضي من -0: 29 المادة
 . حالته اليها تدعو التي العناية به ويعنى ، الداخلية

 اصيب قد الحكم تنفيذ اثناء في انه وثبت احتياطية بكفالة او للحرية مانعة بعقوبة عليه حكم من -2
 على حالته اليها تدعو التي العناية به ويعنى ، السابقة الفقرة في اليه المشار المستشفى في يحجز بالجنون 

 على خطرا عليه المحكوم يكن لم ما تنفيذه علق الذي الحكم مدة من بقي ما الحجز مدة تتجاوز ال ان
 .العامة السالمة
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 كاالتي : االحتياطية الكفالة 32وتناولت المادة 

 تأمين عقد أو مليء كفيل تقديم أو عمومية سندات أو المال من مبلغ إيداع هي ، االحتياطية الكفالة -0
 . جريمة ألية تالفيا أو عليه المحكوم سلوك لحسن ضمانا

 نصا القانون  يتضمن لم ما األكثر على سنوات ولثالث األقل على لسنة الكفالة تفرض أن يجوز -2
 . خاصا

 عقد يضمنه أن يجب الذي المبلغ مقدار أو إيداعه الواجب المبلغ مقدار الحكم في المحكمة تعين -3
 . دينار مئتي على يزيد أو دنانير خمسة عن ينقص ال ان على الكفيل أو التأمين

 :(33حسب نص المادة )االحتياطية الكفالة فرض يجوزكما 

 . تهويل أو تهديد أجل من الحكم حالة في -0

 . نتيجة الى تفض لم جناية على تحريض أجل من الحكم حالة في -2

 أو أسرته أفراد أحد أو عليه المجني إيذاء الى عليه المحكوم يعود أن من للخوف مجال ثمة كان إذا -3
 . بأموالهم االضرار

 أريد الذي الفعل التجربة مدة خالل يرتكب لم إذا الكفيل ويبرأ التأمين ويرد الكفالة تلغى -0:  34 المادة
 . تالفيه

 ، فبالرسوم الشخصية بالتعويضات التوالي على وتخصص الكفالة تحصل العكس حالة وفي -2
 . الحكومة لمصلحة يفيض ما ويصادر ، فبالغرامات
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  العفو العام والعفو الخاص 
 

( 47) المادة نص في ورد كما الجزائية األحكام تسقط التي األسباب من الخاص العفو و العام العفو يعتبر
 العفو نصوصه في يعرف لم المقارنه التشريعات من كغيره األردني والمشرع األردني العقوبات قانون  من

 الصفة أزاله بأنه العام العفو الفقهاء ويعرف ، التعريف بهذا والتزام وحصر تحديد تعريفه في الن العام
 أو الحكم صدور وقبل رفعها بعد أو الدعوى  رفع قبل سواء أثاره ومحو المرتكب الفعل عن تماما الجنائية

 من أحكام بها صدرت العقوبة سواء ويمحو والمحاكمة الدعوى  إجراءات يوقف بذلك فهو صدوره بعد
 أمام أو أمامها منظورة تزال وما بها يفصل لم أو أنواعها بمختلف الخاصة المحاكم أو النظامية المحاكم

 دعوى  كل وتسقط أساسها من اإلجرام حالة تزول وبحيث العدلية، الضابطة أو العامة النيابة جهات سائر
 .الجزائية المحاكم رسوم ذلك في بما الجرائم تلك من بأي تتعلق فرعية أو كانت أصلية وعقوبة جزائية

 بصفتهم معينين أفراد إلى يمنحها كمنحة الدولة رئيس من يصدر الذي العفو بأنه فيعرف الخاص العفو أما
 يتم أو بعضها أو كلها عليهم المحكوم عن العقوبة بموجبه وتزول ونبيلة إصالحية لغايات الشخصية

 العفو حق للملك“ انه في الدستور من( 38)حيث ورد في المادة  اخف المادة بعقوبة استبدالها أو تخفيفها
 العقوبة. وتخفيض الخاص

 : الخاص والعفو العام العفو بين التالية الفروق  تتضح التعريفين خالل ومن

 الخاص العفو أما ، الملك عليه ويصادق التشريعية السلطة عن قانون  بموجب يصدر العام العفو : أوال
 . سامية ملكية إرادة بموجب فيصدر

 قبل سواء أثاره ويمحو المرتكب الفعل عن تماما الجنائية الصفة يزيل سابقا ذكرنا وكما العام العفو : ثانيا
 والمحاكمة الدعوى  إجراءات يوقف بذلك فهو صدوره بعد أو الحكم صدور وبعد رفعها بعد أو الدعوى  رفع

 ما على يؤثر وال المرتكب الفعل عن الجنائية الصفة يمحو فال الخاص العفو أما العقوبة و اإلدانة ويمحو
 . منها جزء أو العقوبة تنفيذ في الدولة حق انقضاء إلى يؤدي وإنما أثار من الفعل ينتجه
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 بصفة تحديدهم أو تعدادهم أو تسميتهم دون  معينة جرائم مرتكبي منه يستفيد العام العفو في : ثالثا
 والفرعية األصلية العقوبات يشمل فهو والمحرضون  والمتدخلون  الشركاء منه يستفيد كما شخصية

 أو باسمه صدر من إال منه يستفيد وال محددين أشخاص باسم يصدر فهو الخاص العفو أما واإلضافية
 . األصلية العقوبة إال يشمل ال فهو الخاص العفو حدده

 بعد أو تحريكها بعد أو رفعها قبل سواء الدعوى  عليها تكون  مرحلة أي في العام العفو من يستفاد : رابعا
 . القطعية الدرجة مكتسبة بأحكام إال يصدر فال الخاص العفو أما النهائي الحكم صدور

 من المرتكب الفعل عن الناتجة المدنية المطالبات على يؤثر ال الخاص والعفو العام العفو فان النهاية وفي
 مستقلة بدعوى  بها المطالبة الحقوق  هذه أصحاب ويستطيع المدنية االلتزامات وتبقى علية المحكوم قبل
 . المدني الشق في بالنظر مختصة الجزائية المحكمة وتبقى كما

 ونخلص مما سبق الى ان كال من العفو الخاص والعفو العام يتظمنا احكام قانونية نوردها اتيا: 

 أوال: العفو الخاص 

( من قانون العقوبات على انقضاء حق الدولة في العقاب بصدور العفو الخاص، وجاء 50نصت الماده )
 بنصها 

 . رأيه ببيان مشفوعا لوزراءا مجلس تنسيب على بناء الخاص العفو الملك جاللة يمنح -0

 . مبرما حكما عليه حكم قد يكن لم عمن الخاص العفو يصدر ال -2

 . جزئيا او كليا بتخفيفها أو ابدالها أو العقوبة باسقاط يكون  أن ويمكن شخصي الخاص العفو -3

 فما هي شروطه وما هي أحكامه ؟

 يمنح من قبل جاللة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء .  -0

 أن يصدربحق محكوم بموجب حكم مبرم . -2
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 العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبه أوبابدالها أوتخفيضها .    -3

 الصبغة الجرمية تبقى قائمة والعفو الخاص ال تمتد اثاره خارج نطاق انقضاء العقاب . -4

 

 عام  ثانيا: العفو ال

 ( من قانون العقوبات وتتضمن االحكام ّاأّلتيه :52نص المشروع أالردني على العفو العام في الماده )

 يصدر عن السلطه التشريعية  -0

 يزيل حالة االجرام من اساسها ويزيل العقوبات المحكوم بها سواء اكتسب الحكم القطعية ام ال  -2

 المصادرةالترد الغرامات والرسوم المستوفاه واالشياء  -3

 اليكون اال بقانون. -4
 عدد من 555 الصفحة على المنشور5 /2109/2 بتاريخ 5559 وتطبيقا لذلك جاء قانون العفو العام رقم

 على النحو االتي : الرسمية الجريدة
 

 1 المادة
 .   الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من به ويعمل( 2109 لسنة العام العفو قانون ) القانون  هذا يسمى

 2 المادة
 الجنائية الجرائم جميع عاما إعفاء تعفى القانون  هذا من( 3) المادة في عليه منصوص هو ما باستثناء.  أ

 من اإلجرام حالة تزول وبحيث 02/02/2108 قبل وقعت التي الجرمية واألفعال والمخالفات والجنحية
 جزائية دعوى  كل وتسقط النافذة التشريعات بمقتضى عليها المترتبة اآلثار من أثر كل وتمحو أساسها
 . الجرائم تلك من بأي تتعلق تبعية أو كانت أصلية وعقوبة

 هذا بأحكام المشمولة القضايا تعفى كما المادة هذه من( أ) الفقرة في عليها المنصوص الجرائم تعفى. ب
 في أو والمخالفات والجنحية الجنائية الجرائم في ستفرض التي أو المفروضة والرسوم الغرامات من القانون 

 .  جزائية إجراءات أي
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 3 المادة
 سواء التالية الجرائم القانون  هذا من( 2) المادة من( أ) الفقرة في عليه المنصوص اإلعفاء يشمل ال. أ

 أي في التام الشروع اإلعفاء يشمل ال كما المحرض أو المتدخل أو الشريك أو األصلي للفاعل بالنسبة
 :منها
( مكررة 053 - 017) المواد في عليها المنصوص والداخلي الخارجي الدولة أمن على الواقعة الجرائم. 0

 . 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من
 من( 063 -057) المواد في عليها المنصوص المشروعة غير والجمعيات األشرار جمعيات جرائم. 2

 . 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون 
 من( 077)  والمادة( 075 - 070) المواد في عليها المنصوص الوظيفة بواجبات المخلة الجرائم. 3

 . 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون 
 العقوبات قانون  من( 087 - 085) المواد في عليها المنصوص العامة السلطة على الواقعة الجرائم. 4

 .0961 لسنة( 06) رقم
 طرق  على االعتداء وجرائم( 215) المـادة ألحكام خالفا العامة السلطة سجالت وإتالف حرق  جرائم. 5

 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 380 - 377) المواد في عليها المنصوص والمواصالت النقل
0961 . 

 قانون  من( 328) والمادة ،( 327) المادة من( 4) و( 2) الفقرتين في عليها المنصوص القتل جرائم. 6
 . 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات

 العقوبات قانون  من( مكررة 415 - 411)  المواد في عليها المنصوص والسلب الجنائية السرقة جرائم. 7
 . البند هذا في عليها المنصوص الجرائم من ألي مكررا كان اذا 0961 لسنة( 06) رقم
 من( 255 - 239) المواد في عليها المنصوص بالمسكوكات المتصلة والجرائم البنكنوت تزوير جرائم. 8

 .0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون 
( 06) رقم العقوبات قانون  من( 264-262) المواد في عليها المنصوص( الجنائي) التزوير جرائم. 9

 . 0961 لسنة
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 عليها المنصوص الجنائي والخطف العرض وهتك االغتصاب وتشمل العرض على االعتداء جرائم. 01
 . 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 312 - 292) المواد في
 العقوبات قانون  من( 59) و( 34)  و( 33) و( 30- 28) المواد في عليها المنصوص الجرائم. 00

  12116 لسنة( 58) رقم العسكري 
 ووثائق أسرار حماية قانون  من( 06) و( 05) و( 04) المواد في عليها المنصوص التجسس جرائم. 02

 . 0970 لسنة( 51) رقم الدولة
 والمواد( 02) المادة من( ج) و( ب) الفقرتين في عليها المنصوص العقلية والمؤثرات المخدرات جرائم. 03

 . 2106 لسنة( 23) رقم العقلية والمؤثرات المخدرات قانون  من( 21 - 05)
 . 0952 لسنة( 35) رقم اءالوزر  محاكمة قانون  ألحكام خالفا المرتكبة الجرائم. 04
 يسند جرم أي أو 0993 لسنة( 00) رقم االقتصادية الجرائم قانون  ألحكام خالفا المرتكبة الجرائم. 05

 .  بداللته
 الفساد ومكافحة النزاهة قانون  من( 28 - 26) و( 23) و( 06) المواد ألحكام خالفا المرتكبة الجرائم. 06
 . 2106 لسنة( 03) رقم
 وجرائم 0929 لسنة الرق  إبطال قانون  من( 5) المادة في عليها المنصوص بالرق  التعامل جرائم. 07

 2119 لسنة( 9) رقم بالبشر االتجار منع قانون  من( 3) المادة في عليها المنصوص بالبشر االتجار
 . عليه المشتكى فروع او أصول احد لمنفعة كان اذا االعضاء بنزع المتعلقة االستغالل جرائم باستثناء

 مكافحة قانون  من( 4) و( 3) المادتين في عليها المنصوص اإلرهاب وتمويل األموال غسل جرائم. 08
 .  2117 لسنة( 46) رقم اإلرهاب وتمويل األموال غسل
 . فيه والشروع 2116 لسنة( 55) رقم اإلرهاب منع قانون  ألحكام خالفا المرتكبة الجرائم. 09
 النارية األسلحة قانون  من( 00) المادة من( ب) و( أ) الفقرتين في عليها المنصوص الجرائم. 21

 .0952 لسنة( 34) رقم والذخائر
 . 0953 لسنة( 03) رقم المفرقعات قانون  من( 02) المادة في عليها المنصوص الجرائم. 20
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 على العامة الضريبة وقانون  الدخل ضريبة قانون  من كل أحكام مخالفة على المترتبة الغرامات. 22
 . الجمارك وقانون  المبيعات

 يوفق لم ما ،0973 لسنة( 24) رقم االجانب وشؤون  اإلقامة قانون  ألحكام خالفا المرتكبة الجرائم. 23
 . القانون  هذا أحكام نفاذ تاريخ من يوما( 081) خالل القانون  أحكام وفق أوضاعه

 سواء التالية الجرائم القانون  هذا من( 2) المادة من( أ) الفقرة في عليه المنصوص اإلعفاء يشمل. ب
 اذا منها أي في الشروع اإلعفاء يشمل كما المحرض أو المتدخل أو الشريك أو األصلي للفاعل بالنسبة
 الحكم اكتسب ولو به المحكوم المبلغ أو به المطالب المبلغ أصل دفع أو الشخصي الحق بإسقاط اقترنت
 :القطعية الدرجة

 قانون  من( 327) المادة من( 3) و( 0) الفقرتين و( 326) المادة في عليها المنصوص القتل جرائم.  0
( 327) المادة من( 4)و( 2) الفقرتين في عليه المنصوص والشروع 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات
 . ذاته العقوبات قانون  من( 328) المادة في عليه المنصوص والشروع

 والمادة 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 343) المادة ألحكام خالفا بالوفاة التسبب جرائم. 2
 . 2118 لسنة( 49) رقم السير قانون  من( 27)
( 06) رقم العقوبات قانون  من( 331) المادة في عليها المنصوص الموت إلى المفضي الضرب جرائم. 3

 . 0961 لسنة
 العقوبات قانون  من( 335) و( مكررة 334)  المادتين في عليها المنصوص األشخاص إيذاء جرائم. 4

 .  0961 لسنة( 06) رقم
 .  0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 338) المادة في عليها المنصوص المشاجرة جرائم. 5
 والمادة( 420-407) المواد في عليها المنصوص االئتمان إساءة وجرائم الشيك وجرائم االحتيال جرائم. 6
 . 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 423) 
 قانون  من( 439) والمادة( 438) المادة من( 0) الفقرة في عليها المنصوص االحتيالي اإلفالس جرائم. 7

 من( 433) المادة في عليها المنصوص البضاعة نوع في الغش وجرائم 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات
 .0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون 
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( 220) و( 204) و( 201) المواد في عليها المنصوص الكاذبة واليمين الزور وشهادة االفتراء جرائم. 8
 .0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من
 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 456) و( 455) و( 379) المواد ألحكام خالفا المرتكبة الجرائم. 9

 الكهرباء وقانون  0988 لسنة( 08) رقم المياه سلطة قانون  من كل ألحكام خالفا المرتكبة والجرائم 0961
 .2112 لسنة( 64) رقم العام
 .0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 373 - 368) المواد ألحكام خالفا الحرق  جرائم. 01
 العقوبات قانون  من( مكررة 415 -411) المواد في عليها المنصوص والسلب الجنائية السرقة جرائم. 00
 . البند هذا في المذكورة الجرائم من ألي مكرر غير كان اذا 0961 لسنة( 06) رقم
 . 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 265) المادة في عليها المنصوص التزوير جرائم. 02

 4 المادة
 تاريخ قبل المرتكبة للجرائم المقررة العقوبة تخفض القانون  هذا من( 3) المادة في ورد مما الرغم على
 : الى الشخصي الحق بإسقاط المقترنة 02/02/2108

 المادة من( 4) و( 2) الفقرتين في عليها المنصوص القتل جريمة في بها المحكوم العقوبة نصف. أ
 .  0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 327)

 في عليها المنصوص القتل جريمة في اإلعدام بها المحكوم العقوبة كانت إذا سنة عشرة خمس لمدة. 0.ب
 بأحكام مشمولة غير بجناية مقترنة كانت اذا إال 0961 لسنة( 06) رقم العقوبات قانون  من( 328) المادة

 .  القانون  هذا
 عقوبة من أقل العقوبات قانون  من( 328) المادة بموجب بها المحكوم العقوبة كانت اذا العقوبة نصف. 2

 .  القانون  هذا بأحكام مشمولة غير بجناية مقترنة كانت إذا إال اإلعدام
 5 المادة

 :من يمنع ما القانون  هذا في ليس
 . بها الصادر الحكم إنفاذ من وال المدنية باإللزامات الشخصي للمدعي الحكم. أ
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 ذات القوانين ألحكام وفقا التجارية األغراض غير في بها التصرف أو إتالفها أو البضائع مصادرة. ب
 . العالقة

 1 المادة
 الجهات إلى العامة النيابة تصدره بأمر القانون  هذا أحكام تشملهم ممن والمحكومين الموقوفين عن يفرج

 أخرى  جهة أي أو العامة النيابة أو المحاكم أمام سواء النظر قيد زالت ما التي القضايا في أما المختصة،
 هذا ألحكام تطبيقا بشأنها الالزمة القرارات الحال، مقتضى حسب ، الجهة تلك أو المحكمة فتصدر
 . القانون 

 7 المادة
 . أحكامه نفاذ قبل تنفيذها تم التي والقرارات األحكام صحة على القانون  هذا يؤثر ال

 8 المادة
 عمان استئناف محكمة لدى العام والنائب العامة النيابة ورئيس التمييز محكمة رئيس برئاسة لجنة تؤلف

 أو اعتراض كل في للنظر الدولة أمن محكمة لدى العام والنائب الكبرى  الجنايات محكمة لدى العام والنائب
 . باألكثرية أو باإلجماع قراراتها اللجنة وتصدر القانون  هذا أحكام تطبيق عن ينجم تفسير أو إشكال

 
 مخالفة(-جنحة-الوصف القانوني للجريمة )جناية

 

 العقوبات األردني الجرائم إلى ثالثة أقسام تبعًا لجسامة العقوبة وهي:لقد قسم قانون  

من قانون العقوبات األردني عليها وهي تعتبر أشد أنواع العقوبات  04الجنايات وقد نصت المادة  أواًل:
 الواقعة على اإلنسان نظرًا لجسامة الفعل المرتكب وتشمل العقوبات التالية:

 إزهاق روح الفاعل ويطبق بواسطة الشنق.اإلعدام: وهي الحكم ب .0
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األشغال الشاقة المؤبدة: وتعني تشغيل المحكوم عليه باألشغال التي تتناسب مع صحته وسنه  .2
سواء أكانت أعمال داخل السجن أو خارجه وتكون لمدى الحياة ولكن قانون السجون سمح 

 ك.( سنة وكان حسن السلو 21لوزير الداخلية باإلفراج عمن أمضى )

اإلعتقال المؤبد مدى الحياة: وال يلزم بإرتداء مالبس السجن وال حتى العمل إال إذا رغب  .3
 بذلك.

 سنة. 05-3األشغال الشاقة المؤقته وتكون محددة المدة من  .4

 سنة. 05-3اإلعتقال المؤقت ومدته أيضًا من  .5

 ني وهي:من قانون العقوبات األرد 05الجنح وتشمل حسب نص المادة  ثانيًا:

 سنوات.3-الحبس من أسبوع  .0

 دينار. 211-01الغرامة من  .2

 من قانون العقوبات األردني وهي: 06العقوبات التكديرية ونصت عليها المادة  ثالثًا:

 ساعة إلى أسبوع. 24الحبس التكديري من  .0

 دنانير. 01دينار إلى  2الغرامة من  .2

( دنانير كما هو الحال في بعض 01لو زاد المبلغ عن )والواقع أن المخالفة تبقى مخالفة حتى  
 مخالفات السير.

 املادي(-أركان الجريمة )املعنوي 

 تعريف الجريمة وأردانها

ال يوجد تعريف محدد للجريمة بشكل عام ولكن فقهاء القانون وضعوا عدة تعاريف لها ومن  
 أهم هذه التعاريف ما يلي:
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 عليه القانون.هي إتيان أو ترك فعل يعاقب  .0

 هي كل فعل أو إمتناع عن فعل رتب له القانون عقوبة أو تدبير احترازي. 

 من خالل هذا التعريف نستنتج أن الجريمة تقوم بوسيلتين هما:

ــــــل: أ. ــــ ــــ وهي قيام الفاعل بفعل أمره القانون عدم القيام به ومع ذلك قام به مثل جريمة  إتيان فعـــــــ
 القتل أو اإليذاء.....إلخ.السرقة أو 

وهي عدم قيام الفاعل بفعل أمره القانون القيام به ومع ذلك لم  اإلمتناع عن الفعل أو الترك: ب.
 يقم به مثل إمتناع الشاهد عن الذهاب للمحكمة ألداء شهادته في حال طلب منه ذلك.

 المختصة.وكذلك كل من علم بجناية أو جنحة ضد أمن الدولة ولم يخبر السلطات  

 أردان الجريمة:

وهي عبارة عن األسس العامة التي تقوم عليها الجريمة ويمكن تقسيم هذه األركان إلى ثالثة  
 هي:

 أواًل الردن المادي:

وهي عبارة عن النشاط المادي الذي يقوم به الجاني إلبراز الجريمة إلى حيز الوجود فلوال هذا  
ذهن الجاني والواقع أن الركن المادي يتكون من ثالثة النشاط لما قامت الجريمة بل بقيت في 

 عناصر رئيسية هي:

وهو قيام الفاعل بنشاط مادي ملموس ومحسوس بإستخدام حركات عضوية  نشاط جرمــــي: أ.
معينة إلبراز الجريمة إلى حيز الوجود مثل قيام أحد األشخاص باإلستيالء على مال الغير أو 

ى عمر أو إمتناع األم عن إرضاع طفلها الوليد بقصد هالكه قيام زيد بإطالق الرصاص عل
 فال بد حتى يحاسب هنا الفاعل من القيام بهذا النشاط وهذه الحركة.
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وهي عبارة عن األثر الضار الذي يخلفه أو يتركه نشاط الجاني الجرمي وهي  النتيجة الجرمية: ب.
ا أطلق شخصًا ما الرصاص على عبارة عن نتيجة النشاط الجرمي الذي قام به الفاعل فإذ

 آخر فالنتيجة الجرمية أما الوفاة أو اإليذاء.

وهي أن يكون النشاط الجرمي الذي قام به الفاعل هو السبب الرئيسي  عالقة سببيـــة: ج.
والمباشر في حدوث النتيجة الجرمية فإذا أطلق زيد الرصاص على عمر وتوفي مباشرة جراء 

 مسؤول مسؤولية مباشرة عن الوفاة. هذا اإلطالق فإن زيد يكون 

 الردن المعنوي أو القصد الجرمي: ثانيًا:

( من قانون العقوبات األردني القصد الجرمي هو إرادة ارتكاب الجريمة 63وقد عرفت المادة ) 
على ما عرفه القانون نستنتج من ذلك أن الركن المعنوي عبارة عن نوايا داخلية ال يعلمها إال 

وتعالى، لذلك حتى يعاقب الجاني على جريمة ما يجب توافر عنصران رئيسيان هللا سبحانه 
 في الركن المعنوي هما:

العلم: حتى يعاقب الجاني على جريمة ما يجب أن يرتكب جريمته وهو عالم بجميع أركانها  أ.
 وعناصرها.

 اإلرادة: وتعني: ب.

 إرادة ارتكاب الفعل الجرمي .- 

 الجرمية.إرادة تحقيق النتيجة - 

ـــــل: .0 ــــ وتعني أن يكون الفاعل قد ارتكب فعله بإرادة حرة سليمة غير مشوبة  إرادة ارتكاب الفعـ
 بأي عيب كالجنون أو صغر السن أو اإلكراه.

وهذا النوع من اإلرادة يبين أن الفاعل عندما قام بالفعل كان  إرادة تحقيق النتيجة الجرمية: .2
 الجرمية للتمييز بين الجريمة المقصودة والجريمة الغير مقصودة. مصمم على تحقيق النتيجة
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 الردن القانوني أو الردن الشرعي: ثالثًا:

والذي يعني أنه ال يجوز تطبيق العقوبات على األفراد والمواطنين بشكل عشوائي أو مزاجي  
القانونية القائلة ) بل ال بد من وجود قواعد قانونية تحدد الجريمة ونوع العقاب تطبيقًا للقاعدة 

ال جريمة وال عقوبة إال بنص( وكذلك نص المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أنه ال 
 يجوز أن يوقف أو يحبس أحد إال وفق أحكام القانون.

 أنواال الجرائم وعقوباتها

 لقد قسم قانون العقوبات األردني الجرائم إلى ثالثة أقسام تبعًا لجسامة العقوبة وهي: 

من قانون العقوبات األردني عليها وهي تعتبر أشد أنواع  04الجنايات وقد نصت المادة  أواًل:
 العقوبات الواقعة على اإلنسان نظرًا لجسامة الفعل المرتكب وتشمل العقوبات التالية:

 اإلعدام: وهي الحكم بإزهاق روح الفاعل ويطبق بواسطة الشنق. .0

عني تشغيل المحكوم عليه باألشغال التي تتناسب مع صحته وسنه األشغال الشاقة المؤبدة: وت .2
سواء أكانت أعمال داخل السجن أو خارجه وتكون لمدى الحياة ولكن قانون السجون سمح 

 ( سنة وكان حسن السلوك.21لوزير الداخلية باإلفراج عمن أمضى )

حتى العمل إال إذا رغب  اإلعتقال المؤبد مدى الحياة: وال يلزم بإرتداء مالبس السجن وال .3
 بذلك.

 سنة. 05-3األشغال الشاقة المؤقته وتكون محددة المدة من  .4

 سنة. 05-3اإلعتقال المؤقت ومدته أيضًا من  .5

 من قانون العقوبات األردني وهي: 05الجنح وتشمل حسب نص المادة  ثانيًا:

 سنوات.3-الحبس من أسبوع  .0
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 دينار. 211-01الغرامة من  .2

 من قانون العقوبات األردني وهي: 06العقوبات التكديرية ونصت عليها المادة  ثالثًا:

 ساعة إلى أسبوع. 24الحبس التكديري من  .0

 دنانير. 01دينار إلى  2الغرامة من  .2

( دنانير كما هو الحال في بعض 01والواقع أن المخالفة تبقى مخالفة حتى لو زاد المبلغ عن ) 
 مخالفات السير.

 

اقعة على السالمة العامة  (األسلحة والذخائر) الجرائم الو

 
  قانون األسلحة النارية

ـــــة:  أسم جامع آللة الحرب في البر والبحر والجو. تعريف السالح لغـــ

السالح الناري  2عرف قانون األسلحة النارية والذخائر األردني في المادة  تعريف السالح اصطالحًا:
ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سالح ناري أو قطعة غيار ألي سالح ناري( بأنه ) كل سالح 

وعرفت السالح األوتوماتيكي بأنها الرشاشات من أي نوع كانت واألسلحة التي تقذف بحركة واحدة 
أكثر من قذيفة واحدة واألسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض اإلرجاع وتقذف بكل طلقة واحدة وال 

ى تجهيز النابض، وال تشمل بنادق الصيد والمسدسات وكل جزء من هذه األسلحة أو قطع تحتاج إل
 غيارها.

 حيازة السالح الناري:

بأنه يجوز لجميع األهالي في المملكة األردنية أن يحتفظوا في  3بين المشرع األردني في المادة  
الذاتي الضروري للدفاع عن النفس  منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات الالزمة الستعمالهم
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شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السالح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو 
من ينيبه وذلك قبل شراء السالح من التاجر وعلى البائع أن يسجل رقم الرخصة وأسم الشاري في 

ة السالح هو الدفاع عن أنفسهم سجالته ،من خالل نص هذه المادة يتبين لنا أن القصد من حياز 
 الذاتي فقط.

 أنواع رخص األسلحة النارية:

رخص األسلحة النارية التي تصدر بمقتضى هذا القانون باألربعة أنواع  6قسم المشرع األردني في المادة 
 التالية:

 رخصة حمل السالح وتمنح للشخص الطبيعي.

 رخصة اقتناء سالح وتمنح للشخص الطبيعي.

 أتجار باألسلحة النارية وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.رخصة 

 رخص صنع األسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.

وتعتبر هذه الرخص شخصية وال تستعمل إال من قبل الشخص الذي صدرت باسمة وتنتهي حكمًا  
المعنوي وعلى بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمة أو بانتهاء الشخصية االعتبارية للشخص 

الورثة أو وصيهم تعديل أوضاعهم وفقًا ألحكام القانون خالل ثالث شهور من تاريخ الوفاة أما 
األشخاص المعنويين ينطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات ويشترط القانون 

وأن ال يكون  إلعطاء رخصة حمل أو اقتناء السالح بأن ال يقل عمرة عن إحدى وعشرين عاماً 
 محكومًا عليه بجناية.

 أما شروط رخصة االتجار باألسلحة النارية:

 أن يكون أردني الجنسية وأتم الحادية والعشرين من عمرة.
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 أن ال يكون محكومًا بجرم أخالقي.

 أن يكون مليئًا بشهادة مالية صادرة عن الغرفة التجارية.

لمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخالله أن يقدم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل با
 بشروط الرخصة وقيودها.

أن يكون مقيمًا بصورة دائمة في المكان المعين في الرخصة لتعاطي االتجار باألسلحة النارية والذخائر 
 فيه.

أن يكون صاحب محل تجاري مجهز بصورة مالئمة لحفظ األسلحة النارية والذخائر وعرضها وأن يكون 
 تفرغًا لالتجار فيه.م

 أما شروط منح رخصة االتجار باألسلحة للشركة المساهمة فهي:

 أن تكون شركة مساهمة أردنية األصل ومسجلة في المملكة على هذا األساس.

 أن يكون االتجار باألسلحة النارية والذخائر من الغايات التي أسست الشركة وسجلت من أجل القيام بها.

 بالمبلغ الذي تحدده السلطة.تقديم كفالة مالية 

 أن تهيئ الشركة قسمًا خاصًا فيها مجهزًا بصورة مالئمة لحفظ األسلحة النارية والذخائر وعرضها.

 األشخاص المسموح لهم بحمل السالح قانونًا:

حددت المادة الرابعة من القانون األشخاص المسموح لهم بحمل السالح قانونًا وذلك على النحو  
 التالي:

ط وأفراد القوات المسلحة األردني واألمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر ضبا
 الحمل على األسلحة المسلمة إليهم رسميًا.
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 حاشية جاللة الملك المعظم الخاصة أثناء الخدمة على أن توضع لهم عالمات فارقة تميزهم عن غيرهم.

 مجلس األمة والحكام اإلداريون.الوزراء العاملون والسابقون وأعضاء 

خفراء وحرس القصبات والقرى على أن يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السالح ورقمه وكمية العتاد 
 المصرح بحملة مصدقة من مدراء الشرطة.

 أي مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته.

  أي شخص يحمل ترخيصًا قانونيًا.

 لرخصسحب وإلغاء ا

الجهة المختصة بإصدار رخصة حمل األسلحة النارية  0953لسنة  0حدد نظام األسلحة النارية رقم  
ونص في المادة الثانية منه على أن وزير الداخلية أو من ينيبه هو المخول بإصدار الترخيص وجاء 

منح الرخصة أو  في المادة الثالثة من نفس النظام بأنه لوزير الداخلية أو من ينيب عنه أن يرفض
 يسحبها بعد منحها دون بيان األسباب.

 عقوبة اطالق العيارات النارية :

العقـــــــوبتين  يعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــدة ثالثـــــــة اشـــــــهر او بغرامـــــــة قـــــــدرها الـــــــف دينـــــــار او بكلتـــــــا هـــــــاتين
ــــــــــة مســــــــــبقة  ــــــــــارًا ناريــــــــــًا دون داع او اســــــــــتعمل مــــــــــادة مفرقعــــــــــة دون موافق كــــــــــل مــــــــــن اطلــــــــــق عي

 1او غير مرخص  سواء كان مرخصاً  ويصادر السالح المستخدم
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 عرض الرشوة( –)الرشوة  لجرائم التي تقع على االدارة العامةا

 الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

 جريمة الرشوة

من قانون العقوبات  071أن جريمة الرشوة من الجرائم التي تقع على الوظيفة العامة ونصت المادة 
 األردني على تعريفها كالتالي:

)كل موظف وكل شخص ندب إلخدمة عامة سواء باإلنتخاب أو بالتعيين وكل امرء كلف بمهمة  -
رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغير هدية أو وعدًا أو أي منفعة 
أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتان وكذلك نصت المادة 

 على ما يلي: 070

)كل شخص من األشخاص السابق ذكرهم في نص المادة السابقة طلب أو قبل لنفسة أو لغيرة  -
هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليعمل عماًل غير حق أو ليتمنع عن عمل كان يجب أن يقوم 

 به بحكم وظيفته عوقب باألشغال الشاقة المؤقته(.

فة العامة وإستغالل هذه الوظيفة لمنفعة خاصة به الواقع أن جريمة الرشوة تعني اإلتجار بالوظي -
 لذلك اشترط القانون أن يكون من قام بها موظفًا.

 أردان جريمة الرشوة:

  صفة الجاني: أوال:

من قانون العقوبات  069وتعني هنا أن يكون الجاني موظفًا ويقصد بالموظف حسب نص المادة 
 األردني:
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موظف عمومي في السلك األداري أو القضائي وكل ضابط من )يعد موظفًا بالمعنى المقصود كل 
ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في 

 إدارة عامة(.

من خالل نص المادة السابقة يتضح لنا أن الشخص حتى يعاقب بجريمة الرشوة يجب أن يكون 
ايقاع نفس العقوبة على  073لذكر وتم اضافة حسب نص المادة موظفًا ضمن المادة السابقة ا

 المحامي إذا ارتكب الفعل علمًا بأنه ليس موظفًا.

  الركن المادي: ثانيًا:

 يتكون الركن المادي في جريمة الرشوة من ثالثة عناصر رئيسية هي: 

 النشاط الجرمي وله ثالثة صور هي: .0

  فعل األخذ: أ.

بأخذ ما عرض عليه وتعني هنا رضاء الموظف على القيام بجريمة وهو أن يقبل الموظف 
 الرشوة وأخذ ما عرض عليه من مال أو وعد أو أية منفعةخرى.

ـــب: ب.   الطل

وتعني هنا اإلستهتار العام بالوظيفة لدى الموظف بحيث يكون جرئ ويطلب أي شيء من 
ستهتار بالوظيفة وبلغ قبل صاحب الحاجة وهذا أخطر عنصر من العناصر ألنه يؤدي لأل
 بالموظف أن يطلب شخصًا مال أو هدية أو أي شيء له قيمة مادية.

 القبــول: ج.

وتعني قبول الموظف قبواًل فعليًا كما عرض عليه من هدية أو عطية وأن ال يرفض ذلك من 
 الراشي فإذا رفض ما عرض عليه ال مجال إلعتبار الموظف مرتشي.
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 ة:العطية والهدية أو المنفع

وهو ما يتضمنه الطلب أو األخذ أو ا لقبول فقد يكون مال أو أثاث أو أي شيء يقوم مقام المال أو  
 أي منفعه له كإدخال أبنه في الجامعة مثاًل أو دعوته لتناول طعام الغداء في مكان ما

 المقابل الذي سيقوم به الموظف نتيجة الطلب والواقع أن هذا العنصر يقوم على ما يلي: -

القيام بعمل يدخل في نطاق وصميم وظيفته أي عمل حق مثل إصدار رخصة سواقة من  أ.
الشخص المعني بذلك وتكون مكتملة الشروط ويعطيه مبلغ من المال لإلستعجال أو 

 لتأمين وصولها له في منزله.

القيام بعمل غير حق مثل إصدار تلك الرخصة لشخص فاقدًا للشروط مقابل مبلغ من  ب.
 المال.

اإلمتناع عن القيام بعمل حق وهنا يرفض الموظف إعطاء رخصة مكتملة الشروط  ج.
 لشخص ما.

 الركن المعنوي: ثالثًا:

من قانون العقوبات األردني  63وتعني هنا النية الجرمية أو القصد الجرمي وقد عرفت المادة  
لمعنوي على عنصران العلم القصد الجرمي بأنه )إرادة الفعل على ما عرفه القانون( ويقوم الركن ا

 واإلرادة.

العلم: حتى يعاقب الشخص سواء أكان راشي أو مرتشي على العقوبة يجب أن يكون  أ.
الموظف عالمًا بأنه يتلقى المبلغ مقابل عمل حق يجب عليه القيام به أو عدم قيامة بعمله 

ذا قدمت له هدية عرفانًا وواجبه وأن يكون عالمًا بأن فعله يعد استهتار بالوظيفة العامة أما إ
 للجميل أو لرد هدية سابقة لها فال مجال لقيام جريمة الرشوة.
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اإلرادة: وهي أن يكون قد أراد فعاًل قبول أو طلب أو أخذ الرشوة وأراد تحقيق هدف الشخص  ب.
 الذي أعطاه المال أو المنفعة أو غيرها.

 اإلعفاء من العقوبة:

رائم التي تخص بالوظيفة العامة وبالتالي فمن الصعوبة في بعض الواقع أن جريمة الرشوة من الج 
األحيان إكتشافها وحتى يتم الكشف على الفاسدين والعابثين وإعادة هيبة الوظيفة فقد أعطى القانون 
للراشي والمتدخل إمتياز معين لألعفاء من العقوبة في بعض الحاالت تشجيع لهم على إعالم 

 ينة هي:السلطات بذلك في حاالت مع

 إذا باحا باألمر إلى السلطات المختصة وذلك قبل إكتشاف الجريمة. أ.

 إذا اعترفا بالرشوة أثناء التحقيق وقبل إحالة القضية إلى المحكمة. ب.

 

 (االختالس واستثمار الوظيفة) الجرائم التي تقع على االدارة العامة

 جريمة اإلختالس

 األردني على تعريف اإلختالس بما يلي:من قانون العقوبات  074/0نصت المادة  

)كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما أوكل إليه بحكم وظيفته أمر جبايته أو إدارته أو حفظه من نقود أو 
 أشياء أخرى مملوكة للدولة أو ألحد الناس عوقب باألشغال الشاقة المؤقته وغرامة تعادل قيمة ما أختلس(.

 بالتزوير فال تقل العقوبة عن خمس سنوات.أما إذا حصل فعل اإلختالس 

 

 أردان جريمة األختالس

 صفة الجاني:  أواًل:
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 ما يلي: 069وتعني هنا أن يكون موظفًا ويقصد بالموظف حسب نص المادة

)يعد موظفًا بالمعنى المقصود كل موظف عمومي في السلك اإلداري أو القضائي وكل           -
المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في ضابط من ضباط السلطة 
 الدولة أو في إدارة عامة(.

 074/2إذًا من شروط جريمة اإلختالس أن يكون من قام بها موظفًا عامًا وقد أضافت المادة  -
العاملين في البنوك أو المؤسسات األقراض أو الشركات المساهمة العامة ونالحظ أنه في 

 األختالس فإن قانون العقوبات عاقب الشريك والمتدخل بنفس العقوبة. جريمة

 الركن المادي: ثانيًا:

 يتكون الركن المادي في جريمة األختالس من ثالثة أركان رئيسية هي:

فعل اإلختالس: وتعني قيام الجاني بنشاط مادي ملموس بحيث يبرز الجريمة إلى حيز الوجود  أ.
يتحقق إذا تصرف الموظف بالمال وكأنه مالك أصلي لهذا المال وتعني أن فعل اإلختالس 

وتغيير الحيازة من حيازة الدولة أو األشخاص إلى حيازته الخاصة والتمتع به كأنه مالك أصلي 
 (16)لهذا المال.

ويجب أن يكون المال قد سلم للموظف بحكم الوظيفة سواء سلم إليه بموجب وصل أو تكون  
 ة وطبيعتها.تحت يديه بحكم الوظيف

محل اإلختالس: وتعني كل ما يقوم مقام المال وكل ما له قيمة مادية سواء أكان هذا المال  ب.
مملوكًا للدولة أو ألحد األشخاص فإذا كان هناك ضابط عهدة في أحد مديريات الشرطة مثاًل 

 وقام بأخذ حرامات من العهدة لمنزله تكون الحرامات محل اإلختالس.

                                                             

، بيروت ، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب ،  شرح قانون العقوبات ) القسم الخاص (( نصيف ، نشأت أحمد ،  16
 . 36م ، ص  2101
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موال المسلمة للموظف بحكم الوظيفة وبالتالي فإن يده تكون عارضة على هذا أن تكون األ ج.
المال وال يحق له استعماله لالستعمال الشخص فال يحق للسائق في جهاز األمن العام أن يقوم 

 بتفريغ البنزين من سيارة الوحدة المسلمة إليه إلى سيارته الخاصة.

 الركن المعنوي:  ثالثًا:

 معنوي في جريمة اإلختالس من عنصران رئيسيان هما:يتكون الركن ال

العلم: حتى يعاقب الشخص المختلس على الجريمة يجب أن يكون عالمًا بأنه يأخذ مااًل عائدًا  أ.
 للدولة أو ألحد األشخاص وأن يتمتع به كأنه مالك خاص له.

لذلك وأن تكون إرادته حرة  اإلرادة:أن يكون قد أراد فعل اإلختالس وأراد تحقيق النتيجة الجرمية ب.
 بال إكراه.
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 جريمة إساءة إستعمال السلطة

على أنه كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق  082نصت المادة  تعريف:
غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو ألنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم 

قرار قضائي إداري أمر صادر عن سلطة ذات صالحية يعاقب والضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ 
بالحبس من شهر إلى سنتين، أو يتهاون بال سبب مشروع في القيام بواجبات الوظيفة أو أفراد 

( 083،084الشرطة الذين يمتنعون عن تلبية المطالبة القانونية واإلدارية كما نصت عليه المواد )
ح الدولة ضرر من جراء هذا اإلهمال عوقب الموظف عقوبات أردني، كذلك إذا لحق بمصال

 بالحبس من شهر إلى سنة وضمن قيمة الضرر.

 أركان الجريمة:

  الركن المادي:

 ( من قانون العقوبات األردني ومنها:084-082وله عدة صور وردت في المواد )

القانون او القرارات استعمال السلطة بصورة مباشرة و غير مباشرة إلعاقة أو تاخير تنفيذ أحكام  .0
القضائية أو األوامر الصادرة عن جهات ذات صالحية، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين 

 إذا كان موظف وإذا لم يكن موظف بالحبس من أسبوع إلى سنة.

التهاون بال سبب مشروع في القيام بواجبات الوظيفة أو تنفيذ األوامر، ويعاقب بالغرامة من  .2
ى خمسين دينارًا أو بالحبس من أسبوع إلى ثالثة أشهر وإذا لحق ضررًا عشرة دنانير عل

بمصالح الدولة من جراء هذا اإلهمال عوقب الموظف بالحبس من شهر إلى سنة وضمن قيمة 
 هذا القرار.

إمتناع ضباط وأفراد الشرطة عن تلبية الطلبات القانونية واإلدارية، ويعاقب بالحبس من أسبوع  .3
 بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معًا.إلى سنة أو 
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إساءة إستعمال السلطة ، قد يقع من الموظف وقد يقع من غيره والموظف هو كل من ينظم  .4
 إلحدى ملكات الكادر العام الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة.

  الركن المعنوي:

غيرة بأن ما يقوم به يشكل إساءة ألستعمال السلطة وإخالاًل  أن يعلم الفاعل سواء أكان موظفًا أو
بواجبات الوظيفة معاقب عليه قانونًا وهو ما يعرف بالنية الجرمية والتي تضم عنصري العلم 
واإلرادة بمعنى أن يكون عالمًا بما يقوم به من أعمال بأنها مجرمة وأن يكون جديرًا للقيام بها ال 

 مكرهًا عليها.

 )التزوير ( املخلة بالثقة العامةالجرائم 

 

لحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر اخر بأحدى الطرق المادية يعرف التزوير بأنه  تغيير ل
والمعنوية التي يبينها القانون ، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من األشخاص 

 . 
 من التعريف المقدم يتبين أن اركان جريمة التزوير اثنان وهما : 

 
الركن المادي : ويتكون من عدد من العناصر وهي : تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي 
يبينها القانون ، وأن يكون من شأن التغيير احداث ضرر للغير ، وتغيير الحقيقة يشمل جوهر التزوير 

عن كذب مكتوب وال يكون هذا متصورا بغير ابدال الحقيقة بما يخالفها ، وحيث ال يحصل  الذي هو عبارة
 تغيير للحقيقة فال يقع التزوير .

 
يقع في سند أو وثيقة أو أي محرر اخر ، والمراد بالسند والوثيقة أو المحرر ويعد تزويرا كل تغيير للحقيقة 

ينتقل من شخص الى اخر عند النظر اليها وال يتطلب كل ورقة تتضمن معلومات تفيد معنى مترابطا 
 القانون في المحرر ان يكون مكتوبا باللغة الوطنية ام بلغة اجنبية .
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وال تقع جريمة التزوير بمجرد تغيير الحقيقة وانما يلزم ان يترتب على ذلك ضررا للغير وبهذا يكون الضرر 
فعال وانما يكفي أن يكون لى أنه يشترط وقوع الضرر عنصرا اساسيا البد منه لوجود جريمة التزوير ، ع

امرا محتمال ، وسواء وقع الضرر بالمصلحة العامة أم بشخص من األشخاص العاديين ، ويستوي بعد ذلك 
ان يكون الضرر ماديا ام معنويا ، اما الضرر المعنوي فهو ما يلحق االنسان في شرفه واعتباره كتزوير 

 والتوقيع عليها بامضاء مزور .  شهادة أو شكوى في حق شخص
 

 طرق التزوير
 

 . تزوير مادي وتزوير معنوي التزوير نوعان ، 
مثل وضع امضاء او بصمة أو ملء  ورقة ممضاه او مبصومة أو اجراء اي تغيير بالضافة  تزوير مادي

المتقدمة حيث يوقع ، ومما تقدم يتبين أن التزوير يقع بالطرق او الحذف او اصطناع محرر او تقليده 
 الجاني على محرر بامضاء غير امضائه او ببصمة ابهام غير بصمته .

 
يقع التزوير المعنوي بطرق عديدة ومنها تغيير اقرار اولي الشأن الذي كان الغرض من  تزوير معنوي 

تحرير المحرر ادراجه فيه وهذه الطريقة هي ان يتولى شخص تدوين بيانات او وقائع في محرر بناء على 
  او الوقائع . وظيفته او بناء على طلب ذوي الشأن فيغير الحقيقة 

 
التزوير ال يمكن أن تقع اال عمدية ، اي ال يعاقب على التزوير ما لم يرتكب : جريمة  الردن المعنوي 

بقصد جرمي ، وال يكفي في هذه الجريمة توافر القصد الجرمي العام ، بل يلزم الى جانب ذلك توافر قصد 
 17خاص .

ا كانت تختلف عقوبة الجاني في التزوير بحسب السندات أو المخطوطات المزورة، فإذ:  عقوبة التزوير
األوراق رسمية تكون التهمة جناية من إختصاص محكمة بداية الجزاء، ويعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة 
الحد األدنى منها خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة، ويكون الحد األدنى باألشغال الشاقة المؤقتة سبع 

مل بها وأن يدعى تزويرها. يعاقب سنوات إذا كان الجاني موظًفا وكان السند المزور من السندات التي يع
                                                             

المؤسسة الحديثة للكتاب ،  (. نصيف ، نشأت احمد شرح قانون العقوبات ) القسم الخاص ( ، بيروت ، شركة 17
  .21م ، ص : 2101
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سائر االشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في األوراق الرسمية بذات العقوبات بما فيهم الشريك والمحرض 
 والمتدخل.

فإن التهمة تكون  -أوراق خاصة-أما إذا كانت السندات أو المخطوطات المزورة أوراًقا غير رسمية 
وتكون العقوبة بالحبس الحد األدنى منها سنة إلى ثالث جنحة من اختصاص محكمة صلح الجزاء، 

 سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناًرا.

 

اقعة على االنسان )القتل   االيذاء( –الجرائم الو

 

 القتل

من قانون العقوبات األردني على ما  326وقد نصت المادة ،  يف القتل: هو إزهاق روح إنسان حيتعر 
 يلي:

 عوقب باألشغال الشاقة خمسة عشرة عامًا.من قتل إنسانًا قصدًا  

 أركان جريمة القتل

 يوجد لجريمة القتل ثالثة أركان رئيسية هي:

 محل جريمة القتل: أوال:

الواقع أنه من خالل تعريف جريمة القتل نالحظ أن محل الجريمة هو اإلنسان الحي أي بمعنى أن  
في ذلك اإلنسان أن يكون على قيد الحياة يكون القتل واقعًا على إنسان وليس على دواب ويشترط 

قبل القتل وليس ميتًا أصاًل ويثار التساؤل اآلن متى يعتبر اإلنسان حيًا، يعتبر اإلنسان حيًا منذ 
لحظة خروجه من بطن أمه حيًا فأي اعتداء عليه حيًا يشكل جريمة قتل أما قبل ذلك وهو في بطن 

عقوبات األردني ميز بين القتل واالنتحار فالقتل يعاقب أمه يعد جريمة إجهاض والواقع أن قانون ال
عليه أما االنتحار فال يعاقب عليه ولكن يعاقب على المحمل على االنتحار والتدخل به وتتحقق 
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جريمة القتل متى كان اإلنسان حيًا  بغض النظر عن الحيوية فيقع القتل على الصغير، المجنون، 
 ، الوطني، األجنبي. المشلول، المريض، الذكر ، األنثى

 -: الركن المادي ثانيًا:

 -: يتكون الركن المادي في جريمة القتل من ثالثة عناصر رئيسية هي 

 النشاط ألجرمي: وهو عبارة عن النشاط الذي يقوم به الجاني إلبراز  -0   
ها الجاني بل قام ب الجريمة إلى حيز الوجود وليس مهمًا في قانون العقوبات األردني الوسيلة التي  

بواسطة الخنق، الشنق، إطالق الرصاص،  المهم هو النتيجة الجرمية وهي الوفاة فقد يتم القتل 
الطعن بالسكين وغيرها وقد يكون القتل بنشاط ايجابي  كإطالق الرصاص وقد يكون سلبي باالمتناع 

طفلها الوليد بقصد  كامتناع الطبيب عن إعطاء المريض الدواء بقصد قتلة وامتناع األم عن إرضاع
 . هالكه

النتيجة الجرمية: وهي األثر الضار الذي يحدثه أو يخلفه نشاط الجاني في جريمة القتل تكون  -2
 الوفاة.

العالقة السببية: حتى يسأل الجاني عن جريمة القتل يجب أن يكون النشاط ألجرمي الذي قام به  -0
 ية وهي الوفاة.هو السبب الرئيسي والمباشر في حصول النتيجة الجرم

 الركن المعنوي: ثالثًا:

يتكون الركن المعنوي من عنصران رئيسيان هما العلم واإلرادة فحتى يعاقب الشخص على جريمة  
قتل يجب أن يكون عالمًا بأنه يقتل إنسان ويشكل فعله جريمة يعاقب عليها القانون واإلرادة تشمل إرادة 

 فعل القتل كإطالق الرصاص وأراد تحقيق الجرمية وهي الوفاة.ارتكاب الفعل كأن يكون قد اراد ارتكاب 

 -: العقوبة



69 
 

هي األشغال الشاقة خمسة عشر عامًا  326الواقع أن عقوبة القتل المقصود حسب نص المادة  
 .ولكن هناك ظروف مشددة ترافق الفعل ألجرمي تجعل عقوبة القتل أشد من غيرها فقد تصل لإلعدام 

 -: اإلعدامبحيث تصبح  لعقوبةالجرائم التي تشدد ا

القتل مع سبق اإلصرار والتصميم ويقال له القتل العمد بعد التفكير والتصميم والعزم والهدوء يعمل  -0
 على قتل اإلنسان.

ارتكاب القتل تمهيدًا لجناية أو تسهياًل لها أو تسهياًل لفرار الفاعلين ويعني ارتكاب جريمة القتل من  -2
أخرى كجناية االغتصاب مثاًل كمن يقتل صاحب المنزل تمهيدًا الغتصاب أبنته أجل تنفيذ جناية 

 القاصر.

 القتل الواقع على أحد األصول كاألب واألم واألجداد وأن علو. -2
 

 -: الجرائم التي تشدد العقوبة بحيث تصبح األشغال الشاقة المؤبدة

 ارتكاب القتل بقصد ارتكاب جنحة. -0

 ف عام أثناء ممارسته للوظيفة أو بسببها.القتل الواقع على موظ -2

 القتل مع تعذيب المقتول بشراسة أو التمثيل بالجثة بعد القتل . -3

 القتل الواقع على أكثر من شخص. -4

 -: القتل هيالتي تخفف من عقوبة ظروف ال

مع  العذر المحل: وهو العذر الذي يعفي المجرم من كل عقاب كمن يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا .0
 عشيقها.

 العذر المخفف: وتحول العقوبة من جناية إلى جنحة ومنها ما يلي: .2
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ضبط الزوج لزوجته أو أحد محارمه متلبسة مع شخص أخر على فراش غير مشروع دون  -أ
 إقامة الدليل على قيام الزنا.

 القتل تحت ثورة الغضب الشديد. -ب

 -الظروف التي تخفف من عقوبة القتل هي :

األم لوليدها بسبب وجود حالة نفسية ناتجة عن اآلم الوالدة أو الرضاعة شريطة أن ال تكون قتل  
 استعادت وعيها كاماًل بشرط أن ال يتجاوز عمر الوليد سنة.

 االيذاء

يقصد بجرائم االيذاء الجرائم الماسة بسالمة الجسم ، ولما كان العدوان في هذه الجرائم جميعا يصيب 
مصلحة سالمة الجسم ، وبالتالي فأن الركن المادي في هذه الجرائم جميعا بافعال الضرب والجرح وااليذاء 

 .واعطاء المواد الضارة 

الى طوائف وجعل معيار التمييز بينها خطورة األذى الذي  وقد قسم المشرع األردني جرائم االيذاء المقصود
تنزله بالمجني عليه فكلما زادت جسامة األذى زادت خطورة المسؤولية التي يتحملها الجاني وزادت بالتالي 

 (18جسامة العقوبة التي يجب التي يجب ان توقع . )

 الركن المادي في جرائم االيذاء 

 واعطاء مادة ضارة وايذاء . . افعال االعتداء من ضرب وجرح0

. اما العالقة السببية وهي العنصر الثاني في الركن المادي لجرائم االيذاء المقصود ، وقد حسم قانون 2
الذي يتعين األخذ به في القتل وااليذاء المقصودين وفقا  العقوبات األردني مسألة عالقة السببية واالتجاه

                                                             

 .263، ص  2116(. السعيد ، كامل ، شرح قانون العقوبات ، األردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  18
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م فعل االيذاء المقصود مجموعة من العوامل والظروف في احداث ، فاذا ساه 345لما نصت عليه المادة 
 األذى ، فأن الجاني يبقى مسؤوال عن النتيجة الجرمية . 

. النتيجة الجرمية تتمثل في االيذاء المقصود الذي ينال جسم المجني عليه أي المساس الذي ينال حق 3
 الجني عليه في سالمة جسمه . 

حقيق القصد الجرمي ويقوم على العلم واالرادة ، العلم باركان الجريمة وارادة الركن المعنوي ويتمثل في ت
 تتجه الى الفعل والنتيجة . 

العقوبة بالنسبة لاليذاء البسيط هي الحبس الذي ال يتجاوز مدته سنة أو الغرامة التي ال تتجاوز مدته سنه 
 .اتين العقوبتين أو الغرامة التي ال تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا ه

 (االحتيال  –)السرقة  الجرائم التي تقع على االموال

 

 السرقة

 من قانون العقوبات األردني )هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه(. 399/0السرقة حسب نص المادة 

 -: أركان جريمة السرقة

 تتكون جريمة السرقة من ثالث أركان رئيسيه وهي: 

 -: المتمثل فيالركن المادي  -: أوال

 يتكون الركن المادي في جريمة السرقة من عنصران رئيسيان هما: 

فعل األخذ: حتى يعاقب الشخص على فعل األخذ يجب أن يكون قد أخذ المال المملوك للغير  أ.
وتصرف به وتعني هنا عبارة األخذ إزالة تصرف المالك منه والتصرف به كأنه مالك أصلي له من خالل 

 انه وتحريكه إلى مكان أخر يقع تحت تصرف السارق.رفعه من مك
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وليس مهمًا في قانون العقوبات األردني الوسيلة التي قام بها الجاني لتحقيق النتيجة الجرمية فقد تتم السرقة 
بواسطة اليد أو القدم أو استخدام طفل صغير أو أجهزة الحاسوب ولكن المهم هو النتيجة الجرمية وهو 

 مكانه، ويترتب على فعل األخذ )مجرم قانوناً( النتائج التالية:تحريك المال من 

أن االعتداء على مال الغير إذا حصل دون نقله أو تحريكه وإن أدى إلى أتالف ال يعد سرقة بل يعد 
 اعتداء على أموال الغير.

على ذلك  إن فعل األخذ ال يتوفر إذا كان الشيء موجود أصاًل بيد الجاني حتى وإن وقع منه اعتداء 
 الشيء.

إن تسليم المال من حائزه أو مالكه ينفي فعل األخذ المجرم قانونًا بشرط أن يكون التسليم بإرادة حرة وان يتم 
 ممن له الحق على المال.

حتى يعاقب الشخص على جريمة سرقة يجب أن يكون صاحب المال غير   -: انعدام الرضى ب.
دام الرضى هنا أن يكون معاصرًا لوقت حدوث الجريمة وليس راضي أبدًا عن أخذ ماله ويشترط في انع

 سابق أو الحق وهذا يعني أن يكون صاحب المال غير راضي وقت حصول السرقة.

  -: الركن المفترض )محل جريمة السرقة( -: ثانياً 

 -: يجب أن يتوفر في محل السرقة ثالث شروط هي 

دية في التعامل وكل شيء يصح للتعامل بين األفراد أن يكون مااًل: المال هو كل شيء له قيمة ما 10
 وله قيمة مادية فالذهب مال واألثاث مال.

أن يكون منقواًل: والمنقول هو كل شيء يمكن نقله من مكان ألخر دون إحداث تلف به من خالل  .2
ناك المنقول تعريف السرقة نستنتج أن السرقة ال تقع إال على منقول وال تقع على األراضي والعقارات وه

المتصل بعقار كاألبواب والشبابيك فإذا أمكن فصلها دون إحداث تلف فيعتبر جريمة سرقة أما ّإذا أتلفت 
 أثناء الفك فتعتبر اعتداء على أموال الغير.
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أن يكون مملوكًا للغير: حتى يعاقب شخص على جريمة ما يجب أن يكون قد أخذ مااًل للغير  .3
على مال نفس الشخص وعائداته أو محفوظ لدى شخص أخر وتصرف به كأنه وبالتالي ال تقع السرقة 

 -: مالك أصلي له وبالتالي ال تقع جريمة السرقة على األموال التالية

وهي األموال التي ال مالك لها فتصبح ملكًا ألول من وضع يد عليها كاألسماك في  -: األموال المباحة
 سماء بشرط أن ال تكون داجنة.المحيطات والهواء بالسماء والطيور بال

وهي األموال التي تخلى عنها صاحبها بإرادته الحرة دون ضغط أو إكراه وليس  -: األموال المتروكة
 بحاجة لها مثل بقايا المالبس القديمة واألثاث القديم.

وهي األموال التي تسمى بالقانون باللقائط وهي التي فقدت من صاحبها بسبب هفوة  -: األموال الضائعة
من قانون العقوبات األردني وقد يعد مرتكبًا جريمة  434منه فمن وجدها ال يعد سارقًا حسب نص المادة 

 دينار 51( أشهر والغرامة حتى 6) إساءة االئتمان ويعاقب بالحبس حتى

 

 -: عنوي الركن الم -: ثالثاً    

 الواقع أن جريمة السرقة تقوم على قصدان هما: 

 -: يتكون القصد العام من عنصران رئيسيان هما العلم واإلرادة -: قصد عام .0

العلم : وتعني أن يكون السارق عالمًا بأنه يرتكب جريمة السرقة وأنه يستولي على مال منقول  
 مملوك للغير.

اد ارتكاب فعل السرقة وأراد حيازة أموال ليست ملكًا له وأن يكون قد : وتعني أن السارق قد أر  اإلرادة 
 أراد تحقيق النتيجة الجرمية وهي االستيالء على أموال الغير وحرمان صاحبها األصلي منها.
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: وتعني وجود نية التملك والتصرف به كأنه مالك أصلي وحرمان صاحبه من التمتع به أما  قصد خاص
مال فقط ومن ثم إعادته لصاحبه أو التخلص منه بأن ألقاه في مكان ما بعد استعماله إذا أراد استخدام ال

 فال يعد سارقًا بل يعد مرتكب جريمة استعمال أشياء الغير دون وجه حق.

 -:السرقة  عقوبة

الواقع أن عقوبة السرقة في أبسط صورها تكون الحبس من ثالثة أشهر إلى سنة ولكن هناك ظروف  
 -: ة هيمشددة للسرق

 السرقة لياًل.

 السرقة على الطريق العام.

 السرقة باستخدام العنف والقوة.

 السرقة من األماكن المصانة بالجدران.

 السرقة بالخلع والكسر والتسور.

 حمل السالح سواء أكان ظاهرًا أم مخفي.

 السرقة من شخصان فأكثر.

 السرقة من بيوت العبادة.

 اإلحتيال

 -: يمكن تعريف اإلحتيال بما يلي 

)هو اإلستيالء على أموال مملوكة بخداع ذلك الغير وحملة على تسليم ماله للمحتال أو ألي  
 شخص أخر(.
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 ( من قانون العقوبات األردني على مايلي:407/0وقد نصت المادة )

ن تعهدًا أو إبراء فأستولى عليه )كل من حمل الغير على تسليمه مااًل منقواًل أو غير منقول أو إسنادًا تتضم
 إحتيااًل(.

  -: وذلك بإستعمال الطرق التالية

بإستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادثًا وأمر ال حقيقه  -0
أو له أو إحداث األمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق اإلحتيال 

 اإليهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

 التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم بأنه ليس له صفة التصرف به. -2

 إتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. -3

  يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات:

 -: أركان جريمة اإلحتيال

 -: ويتكون الركن المادي من ثالثة عناصر رئيسية هي -: الركن المادي -: أوالً 

الطرق اإلحتيالية: وقد تم ذكرها في القانون في ستة صور على سبيل الحصر ال يجوز القياس  أ.
 -: عليها ومنها

 وتعني إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب ال أساس له من الصحة. -: المشروع الكاذب

أن اإلحتيال يقوم على الخداع والكذب كأن يوهم أحد األشخاص امرأة بأن له الواقع  -: حادثة غير حقيقية
 القدرة على شفائها من المرض أو عمل الحجب والشعوذه لها.

إحداث األمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي وهنا فيها حالة طمع وجشع كأن يقنع زيد بأنه بحاجة 
 وجودة بمنطقة ما تقدر القيمة لها خمسة األف دينار.إلى ألف دينار لشراء معدات للبحث عن دفائن م
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تسديد المبلغ الذي أخذ بطرق إحتيالية وهنا يوهم المحتال الشخص اآلخر بأنه سيعيد له المبلغ الذي أخذ 
منه بطرق إحتيالية كأن تذهب امرأة لمحل المجوهرات وتشتري ذهب بقيمة ألف دينار وتترك ابنتها ضمانة 

 ساعة وتذهب وال تعود وتبين بعد ذلك أنها ليست ابنتها. إلحضار المبلغ بعد

وجود سند دين غير صحيح وتعني إدعاء المحتال بوجود سند دين لديه تشعر الشخص المحتال عليه بأنه 
 مدين له بمبلغ من المال ويبين أن ذلك السند غير صحيح ومزور.

 قول أنه بريء الذمة.وجود سند مخالصة ويقدم الجاني هنا سند مخالصة غير صحيح وي

 -: التصرف بمال منقول أو غير منقول ويشترط هنا ما يلي ب.

التصرف بمال منقول أو غير منقول ويعني التصرف به كأنه مالك أصلي لهذا المال كأن يبيعه أو يرهنه 
 ويقع اإلحتيال على المال المنقول وغير المنقول مثل األراضي والعقارات.

التصرف بهذا المال سواء كان المنقول أو غير منقول كأن يبيع أحد األشخاص أن ال يكون للجاني حق 
 قطعة أرض ليست ملكًا له.

 -: إتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة ج.

إتخاذ اسم كاذب وتعني قيام المحتال بإتخاذ إسم أحد األشخاص المعروفين بالمجتمع من أجل اإلحتيال 
لنواب المشهورين باألردن أو تدعي إحدى النساء أنها فالنة زوجة على عامة الناس كأن يتخذ إسم أحد ا

رئيس الوزراء وال يشترط أن يكون كامل اإلسم كاذب بل المهم هو أن يستخدم هذا اإلسم لإلحتيال على 
 األشخاص.

صفة غير صحيحة ويقصد بها أن ينتحل أحد األشخاص صفة ليست موجودة لديه لإلستيالء على أموال 
 ينتحل صفة رجل أمن للدخول إلى المنازل أو أن يتخذ صفة طبيب. الغير كأن
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حتى يعاقب الشخص على جريمة اإلحتيال يجب أن تتوافر العالقة السببية بين إتخاذ  -: العالقة السببية
الجاني للوسيلة اإلحتيالية وبين اإلستيالء على أموال الغير كأن يكون الجاني قد اتخذ اسمًا كاذبًا بهدف 

 تيالء على أموال الغير.اإلس

 

 -: محل جريمة اإلحتيال -: ثانياً 

 يجب أن يكون هدف الجاني في جريمة اإلحتيال أحد األمور التالية:

 وهو كل شيء يقوم مقام المال كالنقود والذهب واألراضي والعقارات وغيرها.  -: المال

أن يكون هدفه المال المملوك  أن يكون مملوكًا للغير حتى يعاقب الشخص على جريمة اإلحتيال يجب
 للغير.

 سند تعهد أو ابراء كأن يتعهد للمجني عليه بدفع مبلغ من المال.

 -: الركن المعنوي  -: ثالثاً 

تتوفر النية الجرمية أو القصد بأن يكون لديه علم بأن األفعال التي قام بها يعتبرها القانون من  
يستولي على مال مملوك وأن يكون قد اراد القيام بهذه  ضمن جريمة اإلحتيال ومعاقب عليها ويعلم بأنه

 الوسائل اإلحتيالية للحصول على أموال الغير بإرادة حرة وسليمة وغير مشوبة بأي عيب.
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 قانون العقوبات و أصول املحاكمات الجزائية العسكري 

 

 التعريف بقانون العقوبات العسكري:

مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم العسكرية والتي من شأنها أن تخل  قانون العقوبات العسكري هو
بسالمة ونظام القوات المسلحة وتحدد العقوبات المقررة وتبين أيضًا( في بعض القوانين( أصول مالحقة 

يجمع بين ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ، وبالتالي فإننا نرى من التعريف لقانون العقوبات العسكري بأنه 
 قانونين، قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وال يفرد لكل منهما قانونًا.

 الجريمة العسكرية:

في البداية ينبغي أن نميز بين الجريمة العسكرية والمخالفات االنضباطية بالمخالفة االنضباطية )هي 
إلى مرتبة الجريمة(، باإلضافة إلى أنه ليس كل  مخالفة المخاطبين بها ألحد واجبات الوظيفة التي ال ترقى

جريمة لها عقوبة في قانون العقوبات العسكري تعتبر جريمة عسكرية، كما أنه ليست كل جريمة يكون 
فاعلها أحد العسكريين تكون جريمة عسكرية، لذلك يمكن تعريف الجريمة العسكرية بأنها )الجريمة التي تقع 

لنصوص المتعلقة بالخدمة العسكرية والمقصود بذلك أن تقع المخالفة كخطأ من احد العسكريين مخالفة ل
مهني أو وظيفي يسبب ضررًا ماديا أو معنويًا بمصالح القوات المسلحة( ، كما وأنه ينبغي التفريق بين 

ال الجريمة العسكرية والجريمة التي تقع ضد أحد العسكريين فهؤالء مواطنين أصاًل يحميهم القانون العام و 
تتغير صفة الجريمة عند تغير صفة المجني عليه، كما وأنه يجب مالحظة الفرق بين الجريمة العسكرية 
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والجريمة التي ترتكب ضد القوات المسلحة ألن القوات المسلحة مؤسسة عامة تختلف مصالحها عن 
 المصالح التي يحميها قانون العقوبات.

 تصنيف الجرائم العسكرية:

وبات العسكرية بتقسيم وتصنيف الجرائم، إال أنه ميز في العقوبات من حيث زمن وقوع لم يضع قانون العق
الجريمة فتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة أثناء وجود الفاعل في الخدمة الحربية وتكون العقوبة عادية إذا 

تي وردت في قانون وقعت الجريمةُ أثناء السلم أو خارج الخدمة الحربية ويمكن تقسيم الجرائم العسكرية ال
 العقوبات العسكري وتصنيفها إلى األقسام التالية:

 الجرائم التي تهدف إلى التملص من الخدمة العسكرية: .0
 التخلف عن أداء خدمة العلم. أ.

 الفرار من الخدمة. ب.

 تعطيل الفرد لنفسه ليصبح غير الئق للخدمة.؟ ج.

 الجرائم المخلة بالواجب أو بالشرف العسكري: .2
 االستسالم للعدو. أ.

 الخيانة. ب.

 التجسس. ج.

 جرائم االعتداء على النظام العسكري: .3
 التمرد. أ.

 عصيان األوامر. ب.

 اإلعتداء على الضابط األعلى. ج.
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 الجرائم المخلة بواجبات الخدمة: .4
 ترك مركز العمل. أ.

 النوم أثناء الوظيفة. ب.

 مخالفة التعليمات العسكرية. ج.
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 ة:العقوبات العسكري

العقوبة هي جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذًا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، وهدف 
العقوبة العسكرية هو الزجر والردع بنوعية العام والخاص والدفاع عن كل حالة مساس بحسن النظام 

ة من قانون العقوبات العسكري أو يسبب ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالقوات المسلحة، نصت المادة الخامس
 العسكرية بأنه يجوز للمجلس العسكري أن يفرض عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

 اإلعدام. .0
 الحبس المؤبد. .2
 الحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات. .3
 الطرد من الجيش. .4
 تنزيل الرتبة. .5
 فقدان األقدمية. .6
 التعنيف أو التوبيخ. .7
 ثالثة شهور.الحرمان من الراتب مدة ال تزيد على  .8
 االعتقال مدة ال تزيد عن ثالثة شهور. .9

 جريمة الفرار من الخدمة العسكرية:

 ( فنصت:20-21تناول قانون العقوبات العسكري األردني بحث جريمة الفرار من الخدمة في المادتين)

 (:أي فرد21المادة )

 فر أو حاول الفرار من الجيش. .0
 يش أو سعى أو دبر أو حاول إقناعه بذلك.أقنع غيرة من أفراد الجيش بالفرار من الج .2

يعاقب بالحبس المؤبد أو أية عقوبة أخف إذا ارتكب الجرم أثناء وجودة في الخدمة الحربية، أما إذا  
 ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات.
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 سنتين أي فرد( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 20المادة )

 ساعد أي فرد من أفراد الجيش على الفرار. .0
كان مطلعًا على فرار أي فرد أو على عزمه الفرار ولم يبلغ عنه ذلك فورًا لضابطة األعلى ولم  .2

يتخذ كل ما في وسعة من الوسائل للقبض على الفار أو الذي ينوي الفرار، وسندرس هذه الجريمة 
 في النقاط التالية:

 أركانها، العقوبات المقررة لها.جريمة الفرار ، 
 .التحريض على الفرار 
 .المساعدة على الفرار 
 .جرائم الترك أو االمتناع الملحقة بجريمة الفرار 

 أوال: الفرار

ال بد لقيام جريمة الفرار من أن يكون الفاعل مجندًا أو مستخدمًا في القوات المسلحة بحسب شروط  
 الفاعل بفعل أو امتناع يقصد من ورائه ترك الخدمة نهائيًا.التجنيد واالستخدام وأن يقوم 

 أركان جريمة الفرار:

االنتساب الفعلي إلى القوات المسلحة: ال بد لكي يصبح الشخص فردًا بالقوات المسلحة وبالتالي  .0
خاضعًا إلحكام قانون العقوبات العسكري أن تصدر اإلرادة الملكية بتعينه ضابطًا وأن يوقع على 

ج الخدمة إذا كان دون رتبة ضابط، فال يكفي إذًا اعتبار الشخص فردًا عاماًل في الخدمة إذا نموذ
هو استدعى طالبًا التجنيد أو طلب لمقابلة التجنيد أو إذا اختارته لجنة التجنيد وقامت بإرساله إلى 

حكام قانون الفحص الطبي.وبالنسبة إلى المكلفين واالحتياط فقد فرض قانون خدمة العلم تطبيق أ
 العقوبات العسكري على كل من يستدعي ألداء خدمة العلم أو يستدعي من قوة االحتياط للخدمة.

أما بالنسبة للمدنيين العاملين بالقوات المسلحة فقد ألحق قانون خدمة الضباط وقانون خدمة األفراد في 
 لقانون العقوبات العسكري.القوات المسلحة المستخدمين بدرجات مدنية أو برواتب مقطوعة وأخضعهم 
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 الفرار: يقع في صورتين

 مغادرة مركز العمل بدون إذن أو إجازة. أ.

 االمتناع عن العودة لمركز العمل بعد انتهاء اإلجازة الرسمية. ب.

يومًا فأكثر  20وال يوجد في القانون أهمية كبيرة بين هاتين الصورتين، المهم أن يكون التغيب لمدة  
 تغيب فارًا فإذا عاد والتحق بمركز عملة قبل انتهاء هذه المهمة فال يعتبر فارًا.حتى يعتبر الم

 الركن المعنوي  .2
 ال بد أن تتجه نية الفاعل إلى قطع الصلة بالخدمة العسكرية نهائيًا. 

 ثانيًا: التحريض على الفرار:

ائه نقودًا أو يعتبر محرضًا كل من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا أخر على ارتكاب جريمة بإعط 
بتقديم هدية أو بالتأثير عليه بالحيلة والخديعة والتهديد ومن الجدير بالذكر أنه ال ينسب فعل التحريض إلى 
فرد إذا هو حرض فردًا أخر كان مصممًا على الفرار، ألنه لم يخلق لديه فكرة جريمة الفرار، وقد ساوى 

 .القانون في العقوبة بين الفار والمحرض على الفرار

 ثالثًا:المساعدة على الفرار:

من قانون العقوبات العسكري على المساعدة على الفرار وبينت أن صور  20/0نصت المادة  
 المساعدة متعددة كتقديم العون المادي له، وتشديد عزيمة الفاعل أو إيواء الفار والتستر عليه.

عليه أحكام التدخل الوارد في قانون  أما إذا وقعت المساعدة من أحد األفراد المدنيين عندها تطبق 
 العقوبات العام.

ومن الجدير بالذكر أنه يعفى من عقوبة إخفاء الفرد الفار والدية وأبناءه وزوجته وأشقاءه وشقيقاته  
 ويعاقب على المساعدة على الفرار بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين.
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 رابعًا: جرائم االمتناع الملحقة بجريمة الفرار:

القانون على الفرد واجب الخدمة المخلصة ورعاية مصالح القوات المسلحة فهو بالتالي ملزم  أوجب 
باإلبالغ الفوري عن أية محاولة فرار وكذلك أن يتخذ كافة اإلجراءات المشروعة للقبض على الفار وعدم 

 زيد على سنتين.تمكينه من تنفيذ عقد العزم عليه، وإذا تخاذل في أداء واجبة يعاقب بالحبس مدة ال ت

 عقوبة الفرار

 يعاقب بالحبس المؤبد أو بأية عقوبة إذا ارتكب الجرم أثناء الخدمة الحربية. .0
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات إذا أرتكب الجرم في حالة السلم أو خارج الخدمة  .2

 الحربية.
 خامسًا: جريمة تعطيل األعضاء:

ء بقصد التخلص من الخدمة في موضعين أولهما في قانون عالج المشرع األردني تعطيل األعضا 
خدمة العلم عندما يعطل الشخص نفسه أو يلحق الضرر أو األذى بأي من أعضاءه أو أجزاء جسمه سواء 
أقام بذلك بمفردة أم بمساعدة شخص أخر للتخلص من خدمة العلم وعاقب الشخص وشريكة بالحبس لمدة 

ثالث سنوات، أما الموضع الثاني فهو قانون العقوبات العسكري والذي ال تقل عن سنتين وال تزيد على 
 :25عالج فيه تعطيل النفس بعد التجنيد وأورد في الحاالت التالية في المادة 

 أي فرد تمارض أو تظاهر بالعجز أو سبب لنفسه مرضًا أو عجزًا. .0
من أعضاء غيرة  أي من فرد عطل عضو من أعضاءه أو أذى نفسه قصدًا أو عطل قصدًا عضواً  .2

بطلب من ذلك الغير أو دون طلب بقصد جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة مثل ذلك إذا عطل 
 أو أذى نفسه بواسطة شخص أخر لنفس الغاية.

أي فرد تسبب بسلوكه السيئ أو عصيانه وهو يعالج في المستشفى لنفسه مرضًا أو عجزًا أو أدى  .3
 العجز أو أخر الشفاء.كل ذلك على تشديد وطأة المرض أو 

 وعاقب الفرد في أي من الحاالت الثالث السابقة بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات.
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 أركان جريمة تعطيل األعضاء:

لكي تتوافر هذه الجريمة ال بد من أن يكون الفاعل أو شريكة مجندًا في القوات المسلحة خاضعًا  
و شريكة بأفعال من شأنها أن تجعله غير صالح للخدمة أما لقانون العقوبات العسكري وان يقوم الفاعل أ

مجرد التمارض وتصنع المرض فهو مخالفة انضباطية طالما أنها لم تؤدي إلى جعل الفرد غير صالح 
للخدمة ثم ال بد من قيام النية لدى الفاعل إال وهو أن يرى بسلوكه هذا التخلص من الخدمة، وقد جعل 

ة سواء أكان الفاعل في الخدمة الحربية أم ال،وعاقب الفاعل والشريك بنفس عقوبة واحدة لهذه الجريم
  الجريمة.

 

 قانون االمن العام
 

 المقدمة: 

قبل البدء بدراسة قانون األمن العام ال بد من توضيح معنى الضابطة العدلية بأنه وصف يطلق في األردن 
وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم  على األشخاص الذين خولهم القانون سلطة استقصاء الجرائم

( وعمل الضابطة العدلية يبدأ بعد وقوع الجريمة وهي 63للمحاكم المختصة بمحاكمتهم( أصول محاكمات
بذلك تختلف عن الضابطة اإلدارية التي تكون مهمتها منع الجريمة قبل ارتكابها، وتبدأ وظيفة الضابطة 

ارية في حفظ األمن العام في المجتمع فتقع الجريمة، فتقوم الضابطة العدلية عندما تخفق الضابطة اإلد
 العدلية بممارسة وظيفتها في البحث عن مرتكبي الجريمة والقبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.

والضابطة العدلية هي فئتان األولى ذات اختصاص عام وهي الفئة التي خولها القانون صالحية 
جرائم دون تحديد جرائم معينة، وتشمل المدعي العام ومساعدو المدعي العام الضابطة العدلية في جميع ال

ومنهم ضابط الشرطة والدرك، والفئة الثانية ذات اختصاص خاص بجرائم معينة، وقانون األمن العام اعتبر 
ا والقبض قوة األمن العام مكلفة بالقيام بوظيفة الضابطة العدلية بمنع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبه

على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وأعتبر أفراد الشرطة من بين الفئات التي تكون الضابطة العدلية، وتتبع 
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الضابطة العدلية للمدعي العام الذي يعتبر رئيسًا لكافة موظفي الضابطة العدلية أما مساعدو المدعي العام 
يخضعون لمراقبته إال فيما يقومون به من األعمال في وظائف الضابطة العدلية ومنهم قوة األمن العام فال 

المتعلقة بالوظائف المذكورة والسبب في ذلك أنهم موظفون إداريون يتبعون مراجع أخرى ونلخص هنا إلى 
أن أفراد قوة األمن العام لهم اختصاص عام شاماًل لجميع الجرائم في جميع أنحاء المملكة يرجع إلى 

تكليف احد أفراد القوة دون غيرة باتخاذ إجراءات الضابطة العدلية بالنظر لما المصلحة التي قد تقضي إلى 
يكون متوفرًا لديه من الخبرة ومعرفة خاصة في الجريمة التي وقعت أو عن المشتكى عليه فيها فقوة األمن 

ب المعلنة العام: هيئة نظامية أقرب ما تكون إلى الهيئات العسكرية فهي مجتمع تتمثل الفئة فيها في الرت
ولكل فئة صالحياتها واختصاصاتها وحقوقها التي ترتب عليها التزامات تجاه الفئات األعلى مرتبة وتترتب 

 على الفئات األدنى واجبات أهمها االلتزام والطاعة وهي تتميز بوضوح التنظيم.

 واجبات قوة األمن العام

 -األمن العام وهي: نصت المادة الرابعة من قانون األمن العام على واجبات قوة

 المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال. .0
 منع الجرائم والعمل على اكتشافها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. .2
 إدارة السجون وحراسة السجناء. .3
ية وظائفها وفق تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأد .4

 أحكام القانون.
 مراقبة وتنظيم النقل على الطرق. .5
 استالم اللقطات واألموال غير المطالب بها وفق أحكام القانون. .6
 اإلشراف على االجتماعات والمواكب العامة في الطرق واألماكن العامة. .7
 القيام بأية واجبات أخرى تفرضها القوانين الرسمية. .8

 -بقة يتضح لنا بأن وظيفة الشرطة تنقسم إلى ثالث وظائف وهي:ومن خالل الواجبات السا
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ــط اإلداري: أن الشرطة تؤدي واجبها في الحفاظ على األمن وتحقيق االستقرار من  (0) وظيفة الضبـــ
 خالل منع الجريمة قبل وقوعها من أجل منع أي نشاط خطر.

اإلدارية في منع الجريمة  وظيفة الضبـط القضائـي: وتبدأ هذه الوظيفة عندما تخفق الضابطة (2)
 ويتضح ذلك بقيامها باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعلها وإحالتهم إلى المحاكم.

وظيفة الضبط االجتماعي: وتتضمن هذه الوظيفة ضمان الهدوء والسكينة العامة واحترام  (3)
 القوانين واألنظمة.

 سلطات رجال األمن العام في استخدام السالح

قانون األمن العام في المادة التاسعة(ألفراد األمن العام اللجوء إلى استعمال القوة بالقدر الالزم نص 
ألداء واجباتهم بشرط أن يكون استعماله هو الوسيلة الوحيدة لذلك ويقتصر استعمال السالح على األحوال 

 التالي:

 أواَل: القبض على:

حبس مدة تزيد على ثالثة شهور إذا قاوم كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة أو ال (0)
 أو حاول الهرب.

كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة ال تقل عقوبتها عن ستة شهور إذا قاوم أو حاول  (2)
 الهرب.

( من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل على أنه ال يجوز ألي فرد من أفراد الشرطة 6نصت المادة ) ثانيًا:
 زالء إال في الحاالت التالية:استعمال السالح الناري ضد الن

 الفرار أو محاولة الفرار. .0
 االشتراك في أي هياج أو اقتحام أو تحطيم أبواب المركز. .2
 استعمال العنف ضد أفراد المركز أو أي شخص أخر في المركز. .3
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لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على األقل إذا عرض األمن العام للخطر  ثالثًا:
 در أمر استعمال السالح في هذه الحالة من رئيس يجب طاعته.ويص

ويراعى في جميع األحوال السابقة أن يكون استعمال القوة ضد النزالء عند الضرورة وبالقدر الالزم 
الستعمالها وبعد استنفاذ الوسائل العادية ويكون الهدف من استعمال السالح إعاقة حركة نزيل بقدر 

 مر بذلك.اإلمكان وبعد صدور أ

 

 أوال: الواجبات

 الواجبات العامة لألفراد فيما يتعلق بسير العمل اليومي وكما يلي: 35، 34حدد القانون في المواد 

على الفرد أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلك يتفق  .0
 واالحترام الواجب لها.

 قة وبأمانة وأن يخصص العمل الرسمي ألداء واجباته.أن يؤدي العمل المنوط به لنفسه وبد .2
 التعاون مع زمالئه في أداء الواجبات العامة الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. .3
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واألنظمة المعمول بها ويتحمل  .4

 الضابط مسؤولية العمل الذي يصدره.
يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه وفي معاملته ألفراد الجمهور وأن يحافظ على شرف الخدمة  أن .5

 وحسن سمعتها.
 من القانون وهي كما يلي: 36حدد المشروع المحظورات في المادة :  ثانيًا: المحظورات

 ترك عملة الرسمي أو التوقف عنه ألي سبب من األسباب دون تصريح رسمي من رئيسة. .0
نشر أو نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركة إفشاء أو  .2

الخدمة إفشاء أو نشر أو نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجودة في الخدمة إال بإذن خاص 
 من المراجع المختصة.
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في أية مظاهرات  أن ال ينتمي إلى أي حزب من األحزاب السياسية أو أن يتشيع له أو أن يشترك .3
أو أضطرابات أو أية أجتماعات حزبية أو سياسية أو أية دعايات إنتخابية أو أن يعقد اجتماعات 
النتقادات الحكومة السياسية أو أن يشترك بأية صورة من الصور في إجراءات تهدف إلى الغايات 

 المذكورة.
شرة أو غير مباشرة في أدائها أن يكون محررًا لمطبوعة دورية أو أن يكون مشتركًا بصورة مبا .4

 باستثناء المجلة العسكرية.
 أن يوزع مطبوعات سياسية أو أن يوقع إستدعاءات تبحث في أعمال الحكومة. .5
أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو األوراق والمخابرات الرسمية أو صورة  .6

 عنها.
ي ينبغي أن تظل سرية أو صدرت بشأن سريتها أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل الت .7

 تعليمات خاصة.
أن يتعاطى التجارة أو الصناعة واالشتراك بصفقات تجارية باسمة أو بأسماء أخرى أو القيام  .8

بالمضاربات على كافة أنواعها أو تولي أعمال مالية مباشرة أو غير مباشرة أو االشتراك فيها أو 
أو القيام بأي عمل يتعارض وعملة الرسمي أو يؤثر عليه بأي حال االرتباط بعالقات مع أية شركة 

من األحوال في قيامة بواجباته الرسمية( وال تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء األسهم في الشركات 
المساهمة( وفي جميع األحوال المشكوك في انطباق هذه الفقرة يجب إعطاء األمر للمدير إلعطاء 

 قراره بذلك.
ايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة أو قبول قبول هد .9

أية مساعدات مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منة أية شخص من الذين لهم أية شركة من 
 الشركات التجارية المرتبطة بعقود وذات عالقة بالدوائر التي ينتمي إليها.

وبيع الطوابع البريدية الالزمة والمهمات والعقارات واألمالك الحكومية االشتراك في مشترى . 01
 بقصد الربح أو المضاربة.

 أن يتولى وكالة خصوصية في أمر من األمور التي لها عالقة بواجباته الرسمية..00
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أن يقبل أي عمل مهما كان خارجًا عن أعماله الرسمية بالنيابة عن أو مع أي فرد من األفراد . 02
و بيت من البيوت التجارية إال بتصريح من الوزير بناءًا على تنسيب المدير على أن ال تنشأ من أ

 جراء ذلك عرقلة ألعمال الفرد الرسمية.
أن يتقبل تعيينًا من قبل المحكمة كحارس قضائي أو محكم دون موافقة المدير على أنه ال يجوز أن . 03

الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة على  يتولى بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة أو
الوصايا وكان الغائب ممن تربطه به قربى أو نسب، كما يجوز أن يتولى بمرتب أو مكافأة النظارة على 
الوقف، إذا كان مستحقًا فيه، أو كانت النظارة مشروطة له من الواقف أو أن يتولى الحراسة على األموال 

ون شريكًا أو له مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه صلة قربى أو نسب وفي جميع األحوال يجب التي يك
 إخبار المدير وحفظ ذلك في ملف خاص.

كل من يخالف حكم من أحكام هذه المادة يحاكم أمام محكمة الشرطة على الوجه المبين في الباب . 04
 عن ثالثة شهور وبغرامة ال تزيد عن خمسين دينار. السابع من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة ال تزيد

 اإلجازات:

 ( أنواع اإلجازات في األمن العام وهي:41أنواع اإلجازات:حدد المشروع في المادة ) 

 اإلجازة السنوية: ومدتها ثالثون يومًا. .0
 اإلجازات العرضية. .2
 اإلجازة المرضية. .3
 إجازة األمومة. .4
 اإلجازة الدراسية. .5

 شرح اإلجازات:

اإلجازات السنوية ومدتها ثالثون يومًا كل سنة:تعبر اإلجازة السنوية من الخدمة الفعلية ويتقاضى  .0
المجاز  راتبه كاماًل مع العالوات وأجاز القانون استخدامها دفعة واحدة أما إذا لم تسمح له ظروف 
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ها والقسم األخر وظيفته في حاالت استثنائية من استعمال كامل إجازاته فيمكنه استعمال قسمًا من
 في موعد أخر.

اإلجازات العرضية:يشترط أن يكون الفرد قد استنفذ إجازته السنوية فيجوز للمدير منح الضابط  .2
يوم كما أجاز المشروع منح الضابط في حالة الزواج إجازة لمدة أسبوع وفي  04إجازة عرضية لمدة 

 ل.حالة الحج لمدة شهر واحد وهي لمرة واحدة في جميع األحوا
اإلجازات المرضية:تعطى اإلجازات المرضية لألفراد لمدة ال تزيد عن أسبوع من طبيب الحكومة  .3

المعتمد من إحدى المستشفيات العسكرية أو األطباء العسكريون أما إذا كانت اإلجازة ألكثر من 
 أسبوع وال تقل من شهر فتعطى من اللجنة الطبية.

ومة لمدة ال تزيد أن أربع شهور براتب كامل مع كافة إجازات األمومة:تستحق الحامل إجازة أم .4
العالوات بشرط الحصول على تقرير طبي مصدق من الجهة الطبية ولم يحدد القانون عدد المرات 

 التي تمنح فيها المرأة الحامل إجازة األمومة.
ظفين من قانون األمن العام بأنه يعمل بأحكام نظام المو  65اإلجازات الدراسية:نصت المادة  .5

المدنيين المعمول به فيما يتعلق باإلجازات الدراسية تعطى اإلجازات الدراسية من مدير األمن العام 
لمدة سنتين إذا خوله وزير الداخلية ذلك ما زاد عن ذلك فتمنح من مجلس الوزراء وهي تحسب من 

 مدة الخدمة الفعلية وتعطى بدون راتب.
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 الجرائم االلكترونية

 المقدمة

كان للتقدم العلمي الكبير والسريع في العقد األخير من القرن السابق اكبر اثر على عملية ربط العالم 
بشبكات الكترونية جعلت منه خلية مترابطة بشكل متين ،لكن هذه الشبكة فور ظهورها وككل ظاهرة جديدة 

  .رافقتها موجات كبيرة من الخروقات والتصديات الغير منتظرة 

ى إلى نشوء حركة ناشطة داخل األوساط التشريعية للحد من الخروقات ولوضع قواعد تنظم هذا مما أد
استعمال الشبكة الجديدة ، تباينت اآلراء وتضاربت حول القواعد التي يجب على المشرعين إتباعها لوضع 

ة المشرعين تشريعات مناسبة ومعاصرة ، لكن التقدم المستمر والسريع جدا" لهذه الشبكة جعلها تسبق حرك
كما جعلها تتخطى القواعد القانونية الموضوعة لتنظيمها مما دفع المشرعين إلى وضع قواعد عامة يتم 

  .اللجوء إليها مع كل بروز ألي خرق أو تعدي 

وبما ان جرائم الحاسوب من طائفة الجرائم التي ال تقف عند الحدود الجغرافية او اإلقليمية حيث يتم أحيانا" 
فعل في دولة وتحقق االعتداء في دولة أخرى او مجموعة دول هذه السمة دفعت الجهود لمكافحة ارتكاب ال

جرائم الحاسوب لتمتد من النطاق الوطني إلى النطاق اإلقليمي والنطاق الدولي الذي برز على نحو متزايد 
ان أول حالة موثقة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية خاصة العاملة في مجال منع الجريمة ومكافحتها و 

 . 0958لجريمة ارتكبت بواسطة الحاسوب ترجع لعام 

 تعريف جريمة الحاسوب

من خالل البحث في التشريعات األردنية لم نجد أي تعريف للجريمة المعلوماتية وذلك كباقي معظم 
ئم الشبكة تشريعات الدول األخرى ، ولكن علينا بداية أن نعلم أن هناك فرق بين جرائم االنترنت ) جرا

العالمية ( والتي تستخدم الحاسب اآللي والشبكة كوسيلة مساعدة الرتكاب الجريمة مثل غسيل األموال أو 
االحتيال أو تهريب المخدرات ، وبين جرائم الحاسب اآللي والتي يكون الحاسب محاًل للفعل اإلجرامي ذاته 

  .و المعنوية وتشمل األفعال اإلجرامية الواقعة على المكونات المادية أ
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فتعريف الجريمة التقليدية في قانون العقوبات األردني ) هي كل فعل او امتناع عن فعل غير مشروع 
 صادر عن إرادة جرمية يقرر له القانون عقوبة ( 

أما بالنسبة لتعريف الجريمة المعلوماتية وكما ذكرنا لم يتطرق التشريع لذلك،  إال أن اغلب الفقهاء أخذ 
 التالي ونجده األقرب حيث عرفت:بالتعريف 

 

 

  جريمة الحاسوب ) سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا" صادر عن إرادة جرمية محله معطيات
 الحاسوب ( 

 أخطارها  -

 تهدد الحق في المعلومات بما يؤثر على البناء الثقافي واالقتصادي للدول 
   فسية على الفر الذي تفشى أسراره ،بما يؤثر تمس الحياة الخاصة )الحق في الخصوصية( تأثيراتها الن

  .سلبا" على تفاعله مع التقنية 
   تطال األمن القومي والسيادة الوطنية للدولة وبالذات جرائم التجسس وجرائم االستيالء على المعلومات

المنقولة لخارج الحدود ،حيث ان الدول العربية تعرضت لمخاطر سيطرة األيدي األجنبية على إدخال 
  .وتشغيل أنظمة الحاسوب وبالتالي تعرضها للخطر حال بقيت هذه النظم بعيدة عن األيدي العربية 

    تشجيع هذه الجرائم فقدان الثقة سواء لدى األفراد ولدى أصحاب القرار 
    تهدد مستقبل صناعة التقنية وتطورها وهذه تهدد اإلبداع اإلنساني باالختراعات الواردة على وسائل

  .ة الصناعية التقني
 صعوبة اكتشافها وإثباتها -
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تتميز جرائم الحاسوب بصعوبة اكتشافها ،اذا اكتشفت فصعب إثباتها نظرا" للتباعد الجغرافي بين الفاعل 
والمجني عليه حيث ان هذه المسألة من أكثر المسائل التي تثير إشكاال" في مجال جرائم الحاسوب وبشكل 

 والقانون الواجب التطبيق وذلك :خاص اإلجراءات الجنائية 

 : جرائم الحاسوب ال تترك أثرا" خارجيا" يمكن مشاهدته ألنها :  . 

   تتركز على المعلومات من حيث إتالفها او التالعب بها او محوها 
   ال دليل كتابي على حدوث الجريمة 

  سهولة تدمير او إتالف اآلثار الدالة على الفعل 

 الواقع في األردن 

إن برنامج الحاسوب اآللي وكما هو معروف غزا منطقة الشرق األوسط ومنها األردن في وقت متأخر  
بالنسبة للدول الغربية دفعتها بعد ذلك ظهور الجرائم الواقعة على هذه البرامج وكيفية معاقبة مرتكبيها ولكن 

األخذ بعين االعتبار كمبدأ عام في أي دولة قائمة يجب معاقبة أي شخص سلب حق أي شخص آخر مع 
عربية حتى تاريخه بسن  مبدأ ) ال جريمة وال عقوبة إال بنص( ومبدأ حظر القياس ، ولم تقم أي دولة

يوجد نظام قانوني خاص بجرائم  قوانين خاصة بجرائم الحاسب اآللي واالنترنت, ففي األردن مثاًل ال
انون الجنائي التقليدي على جرائم الحاسوب, التي الق الحاسوب, إال أن القانون األردني يجتهد بتطبيق قواعد

الجنائية ضد األفعال الشبيهة, باألفعال المكونة ألركان جريمة الحاسوب, كما سن  تفرض نوعًا من الحماية
    .بعض القوانين الخاصة ببعض االعتداءات وسيتم ذكرها الحقاً 

كل وال بد من تجاوزها للحد من هذه ورغم ذلك فإن الواقع في القانون األردني يظهر بعض المشا 
 الجرائم منها

 قلة النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الحاسوب اآللي  -

 عدم تعامل المحقق مع جريمة الحاسوب بهذا الوصف بل باعتبارها جريمة تقليدية -
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 قلة وصول القضاة جرائم حاسب آلي. -

 عدم إبالغ المجني عليه في جرائم الحاسب اآللي. -
 انطباق القوانين المسنة في التشريع األردني على جرائم الحاسوب واالنترنتمدى      

كما ذكرنا أن المشرع األردني لم ينظم تشريع خاص لجرائم الحاسب اآللي واالنترنت ، ولكن يتم استخدام 
ب جرائم القواعد التقليدية ومحاولة تطبيقها على تلك الجرائم ، كما تطرق لبعض األفعال التي قد تعد من با

 الحاسب اآللي واالنترنت في بعض القوانين الخاصة وهي : 

 تعديالته 0995لسنة  03قانون االتصاالت األردني رقم  -

 وتعديالته  0992لسنة  22قانون المعامالت االلكترونية رقم  -

 وتعديالته  0992لسنة  22قانون حق المؤلف رقم  -

  2112سنة ل 70قانون اإلعالم المرئي والمسموع المؤقت رقم  -
أما من حيث الهيئات المعنية بمتابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها في األردن فقد اقتصر الدور على إنشاء 
قسم جرائم الحاسب اآللي في إدارتي البحث الجنائي و المعلومات الجنائية ، كما تم تشكيل لجنة في وزارة 

ص في جرائم الحاسوب وقد تم إعداد هذا لسن قانون خا 2110االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام 
  .إال انه ولغاية تاريخه لم نرى أي نتيجة له   2117القانون عام 

وقد صنف بعض الفقهاء جرائم الحاسوب في األردن وذلك حسب موضوع الجريمة والقانون المطبق وكانت 
 على ثالث أنواع وهي : 

 الخ يطبق عليه قانون العقوبات .جرائم تقع على الحاسوب مثل الكسر, اإلتالف , .... -0
جرائم بواسطة الحاسوب) الرسائل اإللكترونية( يطبق قانون المعامالت اإللكترونية وقانون  -2

 االتصاالت األردني.

 الخ( يطبق قانون حماية حق المؤلف.…جرائم على بيئة الحاسوب) النسخ , األسرار , التقليد , -3
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 األمن السيبراني

حيث بررت الحكومة ،  قانون االمن السيبراني :قانونا خاصا يعنى بحماية امن المملكة االردني نظم المشرع
 :ومنها ،االمن السيبراني في االردن االردنية توجهها هذا في االسباب الموجبة التي دعت الى تقنيين

واجهة بناء قدرات أمن سيبراني وطني يضمن مو  السيبراني حوادث األمن تهديدات حماية المملكة من
العام والشامل  األمن الوطني رفع مستوى و  التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية

ألمن السيبراني والتخفيف من ا للمؤسسات واالفراد وتطوير قدرات ردع ومراقبة وانذار واالستجابة لحوادث
لالقتصاد الوطني خاصة في ظل تسارع خلق بيئة أمنة وجاذبة لالستثمار ومحفزة و  االضرار الناجمة عنها

الفضاء السيبراني  لمراقبةو  الخدمات الحكومية التطور في أنظمة المعلومات والبنى التحتية وتنامي حجم
إيجاد جهة مرجعية تتولى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة و  حوادث األمن السيبراني ورصده وتوثيق الوطني

 وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية ة لألمن السيبرانياالستراتيجية الوطني التي تنبثق عن

( 0قبل التطرق الى مفهوم األمن السيبراني البد من تحديد مفهوم الفضاء السيبراني كما ورد في المادة )
م ، ويقصد به تلك البيئة التي تتكون من تفاعل  2109( لسنة 06حسب قانون األمن السيبراني رقم ) 

معلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة االتصاالت األشخاص والبيانات وال
 والبنى التحتية المرتبطة بها .   

ألجراءات ا( بأنها2م ، المادة )2109( لسنة 06يقصد باالمن السيبراني حسب قانون األمن السيبراني رقم )
تحتية الحرجة من حوادث األمن السيبراني والقدرة المتخذة لحماية األنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى ال

على استعادة عملها واستمراريتها سواء اكان الوصول اليها بدون تصريح أو سوء استخدام او نتيجة 
 االخفاق في اتباع االجراءات األمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي الى ذلك . 

 

 

 

https://modee.gov.jo/content/legislation-589
https://modee.gov.jo/content/legislation-589
https://althunibat.com/ar/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://althunibat.com/ar/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A/
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 قائمة املراجع

 اوال : القوانين 

 المحاكمات الجزائيةقانون اصول 

 م وتعديالته 0341لسنة  04قانون العقوبات األردني رقم 

 قانون العقوبات العسكري 

 م0342( لسنة 08رقم )قانون األمن العام 

 م 2109( لسنة 06قانون األمن السيبراني رقم ) 

 الرسمية الجريدة عدد من 555 الصفحة على المنشور5 /2109/2 بتاريخ 5559 قانون العفو العام رقم

 ثانيا : الكتب العربية 

 م .0112، األردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  اصول االجراءات الجزائيةنمور ، محمد سعيد ، 

 م.2110، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،  ، كاملالسعيد 

 م .0993، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 7، ط  االجراءات الجنائيةالوسيط في قانون سرور ، فتحي ، 

دار الثقافة  االردن ، ، حقوق اإلنسان وحرياته ودور شرعية  اإلجراءات الشرطية في تعزيزهاأبو زيد , علي عليان  , 
 م  . 0110،والنشر والتوزيع 

 م.0995القاهرة،  دار النهضة العربية  ، ، شرح قانون األجراءات الجنائيةحسني ، محمود نجيب ، 

 م 2101، بيروت ، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب ،  شرح قانون العقوبات ) القسم الخاص (نصيف ، نشأت أحمد ، 

 م 0100ردن ،  دار وائل للنشر، ، األ دليل المحاضر القانوني والعملي لضباط وأفرد األمن العام، الشوملي،محمود 

 م.0107ر الثقافة للنشر والتوزيع ، دا،  7المجالي , نظام توفيق شرح قانون العقوبات / القسم العام ط 

 ثالثا :المجلة القضائية :
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من المجلة القضائية  8/ 814المنشور في الصفحة  08/8/0333)هيئة عامة ( تاريخ  0333/  001تمييز جزاء رقم 
 .0333لسنة 

 0111من المجلة القضائية لسنة  01/ 047المنشور على الصفحة  0111/ 8/01تاريخ  0111/ 802تمييز جزاء رقم 

 . 0338سنة  300ص 37/ 437قرار رقم 

 7/01/2112تاريخ  2112/ 963تمييز جزاء رقم 

 .0999م مجلة نقابة المحامين لسنة  3234المنشور على الصفحة  25/01/0999تاريخ  0998/ 369تمييز جزاء رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 


