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 دراسة في مدى تناغم القواعد العامة 

 لقانون العقوبات األردني مع حقوق اإلنسان

 ـــــ
 
 

الجنائي إلى حماية  القانون يهدف
المصالح والحقوق الالزمة لقيام كل مجتمع 

أكانت هذه المصالح  سواءمن المجتمعات 
مجتمع مصالح عامة تتعلق بكيان الدولة وال

واإلقتصادية واإلجتماعية  السياسيةمن الناحية 
أم مصالح خاصة تتعلق بالحقوق والحريات 

 . الشخصية
 

وظيفاااة  اااي  يااا د الجناااائي  والقاااانون
إطااار الدسااتورث حيااح يسااتوحي مناا  المباااد  

هاااذه  صااايانةوالقواعاااد العاماااة التاااي ت ااامن 
ومان هناا نجاد با ن . المصالح العامة والخاصة

والحريات  الحقوقالتوازن بين مس ولية إقامة 
الشخصاااية مااان جهاااة وباااين المصااالحة العاماااة 

العام مان جهاة  النظامالمتمثلة  ي الحفاظ على 
أخاارت تقااع علااى عاااتق المشاار  الجنااائيث  ااي 

بااادور الحاااار   الجناااائيحاااين يقاااوم القا اااي 
األماااين لهاااذه الحقاااوق والحرياااات والمصاااالح 

علااى بعاا   ن كاادوماان هااذا المنطلااق نااود أن 
 : ايير وهيالمع

 
لاام تعطااي للمااواطن حريتاا   الدولااة أن -1

 وحقوقاا  الشخصااية ألن اإلنسااان ولااد 
 

 
 المباااااااااد حااااااااراو وهااااااااذا هااااااااو أول 

المنصااوع عليهااا  ااي قئحااة حقااوق 
اإلنسااااان والمسااااتوحار ماااان الشااااريعة 

اءثاإلساااالمية  وأذكااار هناااا قاااول  الغااار،
عمااار بااان الخطاااان ر اااي   عنااا  

ولىىدتهم  وقىىداسىىتعبدتم النىىا   متىى "
اإلنسااان يولااد  إذن" تهم احىىراراأمهىىا

 . الحريةحرا متمتعاو بحق   ي 
  
ليساات مطلقااة وإنمااا نساابية  الحريااة أن -2

حيااح تنااتقع ماان حريااة كاال شااخع 
 ااي  اآلخااربمااا يااواز  تمتااع الشااخع 
 .الحرية  من مجتمع واحد

 
هااي التنظاايم الرساامي الااذ   الدولااة أن -3

اختااااره المجتماااع بااان راده ليااانظم هاااذه 
يكفال التنسايق  مابالحقوق والحرياتث 

والموائماااة باااين حقاااوق وحرياااة كااال 
مااااااواطن وحقااااااوق وحريااااااة سااااااائر 

 اااي ظااال نظاااام  اآلخااارينالماااواطنين 
 . إجتماعي متكامل
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 :والدراسة التحليل
 
نو ااح ماادت  أنهااذا اإلطااار نااود   ااي

المواءمة والتناغم باين قواعاد قاانون العقوباات 
 : وكاآلتياألردني وحقوق اإلنسان 

 
هااو مجموعااة : العااامت العقوبااا قااانون

القواعد العامة التي تسار  علاى كال أو أغلان 
الجااااارائم  أغلااااانالمجااااارمين وعلاااااى كااااال أو 

والعقوباتث وهذا يعناي أن وظيفاة القسام العاام 
واألحكااام  للجريمااةهااي بيااان األركااان العامااة 

التي تخ ع لها وبياان القواعاد العاماة للعقوباة 
أهاااام هااااذه القواعااااد  وساااانعر . (1)والتاااادبير

 . تناغمة مع حقوق اإلنسانالم
 

  الشرعيةبدأ ـم:  أولا 
 

لقانون العقوباات  العامةالقواعد  تتكون
يتوقاف عليا   الاذ " التجاريم"من شاقين األول 

يتوقاف  الاذ " العقان"والثاني  الجرائمثتحديد 
مكماالن  الشاقانويعتبار . علي  تحديد العقوبات

لبع اااهماث وبعباااارر أخااارتث وجهاااان لعملاااة 
بغيار  عقوباةجريماة باال عقوباة وق  واحدر  ال
 . (2)جريمة
 

أ اااراد  اعاااالمالشااارعية يعناااي  ومبااادأ
المجتماااع بماااا هاااو محظاااور علااايهم القياااام بااا  

  يتجنبااوهوالعقااان المقاارر لهااذا المحظااور كااي 
 

ويمتنعوا عن القيام ب ث والمكلف برسام ماا هاو 

                                                           
(1) Robert vouin, Droit Pénal special 

Tome I 1968 No. 1 p.2. 
قانون العقوبات القسم العامث –سرور   تحيأحمد . د (2)

 3ع ةثالعربيالنظرية العام للجريمةث دار النه ة 
1191. 

 المشاار ثمحظاور ومااا هااو غياار محظااور هااو 
التااريخي إلاى  ومبدأ الشرعية هاذا يمتاد أصال 

اء بسااام  الااارحمن   الشاااريعة اإلساااالمية الغااار،
كنىىىىىا معىىىىىذبين حتىىىىى  نبعىىىىى   ومىىىىىا"الااااارحيم 
ثاااام عر تاااا  .   العظاااايم صاااادق .(3)"رسىىىىولا 

التشاااريعات الو اااعية ويعتبااار العهاااد األعظااام 
"Magna charta " منح  الملك جاون  الذ

أول تطبيااق  لشااعبة 1211ملااك بريطانيااا عااام 
مجاااااال التشاااااريع  وا اااااح لهاااااذا المبااااادأ  اااااي

عاااام  الفرنسااايةالو اااعيث ثااام أكدتااا  الثاااورر 
ماان اإلعااالن  11كمااا ت اامنت  المااادر  1971

األماام  عاانالعااالمي لحقااوق اإلنسااان الصااادر 
 .1197المتحدر عام 
 

هااذا المباادأ مان أهاام ال اامانات  ويعتبار
كماا ويعتبار مان أهام  وحرياتا لحقوق اإلنسان 

 مظااااهر سااايادر القاااانونث وقهميتااا  لااام تكتاااف
علياااا   ااااي قوانينهااااا  بااااالنعأغلاااان الاااادول 

اعتبرت  من المباد  الدساتورية  بل. (4)العقابية
 .(5)الهامة  نصت علي   ي دساتيرها

 
لم   علهذا المبدأ ق يمكن اعتبار أ   وبموجن

ينع القانون علي  جريمة مهما بلغ من القابحث 
يمكاان  وقإذا لاام ياانع المشاار  علااى تجريماا  

   عل لم ينع المشر  إيقا  أ  عقان على أ
علااى  ياانع قااانون العقوبااات يجاان أن . علياا 

                                                           
اهتدى فإنما  ومن( "19)اآلية رقم  اإلسراء سورر (3)

ول تزر وازرة  عليهايهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ 
 ". وزر أخرى وما كنا معذبين حت  نبع  رسول

يق ي  ق"عقوبات أردني على مايلي  3المادر  تنع (4)
الجريمةث  اقترافب   عقوبة لم ينع القانون عليها حين 

عتبر الجريمة تامة إذا تمت أ عال تنفيذها دون النظر وت
 ". النتيجة حصولإلى وقت 

 1192من الدستور األردني لعام  الثامنةالمادر  تنع (5)
إق، و ق  يحب يجوز أن يوقف أحد أو  ق"على مايلي 
 ". أحكام القانون
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األ عااااال التااااي يجرمهااااا بنصااااوع وا ااااحة 
ومحددر و ي ذلاك  امان لحرياات الماواطنين 

وحمايااااة للمجتمااااع  ااااي  ن واحااااد  وحقااااوقهم
 اااأل راد ساايعر ون مقاادماو مااا يجاان علاايهم أن 

وما هو العقاان المقارر لمخاالفتهم  عن يمتنعوا 
ت ذاتااا  يحمااايهم مااان تعساااف لاااذلك و اااي الوقااا

الساالطة ماان إتخاااذ اإلجااراءات  بمنااعالساالطة 
الماساااااة بحرياااااات الماااااواطنين وحقاااااوقهم إق 

كمااا ويمنااع هااذا المباادأ  قااانونيبموجاان نااع 
القا ي من تجريم  عال لام يارد با  ناع ومان 

 قانونياة الجازاء . القانون يصف إيقا  عقان لم 
تتطلن أن يقابل كل تجريم لفعال عقوباة معيناة 

يلتاازم بهااا القا ااي وحاادود  ومحااددرا ااحة و
صاااالحيت  مرساااومة بالقاااانون وق تصااال بااا   

إلى حاد خلاق عقوباة لام يارد  األحوالحالة من 
بهااا نااع باال تاادور  ااي حاادود الحااد األعلااى 

 اي الانع و اي اساتخدام  الاواردوالحد األدني 
األعذار والظروف المخففة وإيقاف التنفيذ وماا 

ة لا  بموجان الصاالحيات المخولا منإلى ذلك 
 . النصوع القانونية

 
بصااايغت   كاااانالشااارعية ساااواء  ومبااادأ

 أو" جريمااة وق عقااان إق، بقااانون ق"الجاماادر 
وق عقاااان إق، بنااااءو علاااى  جريماااة ق"المرناااة 

وجاااود قاااانون يحااادد  يتطلااان" ناااع قاااانوني
العقوبات والتادابير اإلحترازياة  ويحددالجرائم 

ة المصاااااحبة لهاااااث ت ااااع  الساااالطة التشااااريعي
األصاايل وت اافي علياا   اإلختصاااعصاااحبة 

 . صفة اإللتزام
باا ن هااذا المباادأ  نجاادبيناااه أعاااله  وممااا

يفر  التزامات معينة علاى السالطات الاثالح 
 .والتنفيذيةالتشريعيةث الق ائيةث 

  
المفروضة عل  السلطة  اإللتزامات
 : التشريعية

 
تقوم السلطة التشريعية  أن يجن -1

 بنفسها بسن نصوع التجريم
 بنكمالوالعقان أو تخول جهة معينة 
 . (6)النع لذ  أوردت  على بيا 

 
تصدر تشريعاتها وا حة  أن يجن -2

محددر بعيدر عن الغمو  وأن وجد 
هناك غمو  أن تلحق التفسير 

صادر عنها أو بتخويل لجهة  بقانون
 . (7)ذات إختصاع بتفسير القانون

 
قواعد التجريم والعقان  المشر  ي ع -3

 ال يجوز ول  . ستقبلمن أجل الم
 صدورتجريم أ عال وقعت قبل 

ألن األ راد يجن إحاطتهم . القانون
علماو عن طريق التشريع بعدم 

 هو. (8)إرتكاب  قبلمشروعية الفعل 
ما يسمى بقاعدر عدم رجعية القواعد 
الجنائية المو وعية على الما ي 

قواعد التجريم  رجعية عدم"أ  
 ". والعقان على الما ي

 
 :عل  السلطة القضائية المفروضة لتزاماتاإل
 

القا ي تجريم أ   عل  يستطيع ق -1
مهما بلغ من القبح والبشاعة ما لم 

 .ينع على تجريم 
  
القا ي النطق ب ية عقوبة  يستطيع ق -2

 . لم ينع عليها المشر 

                                                           
 . من الدستور األردني 19 المادر انظر (6)
 . دستور األردنيمن ال 123 المادر انظر (7)
 . من الدستور األردني 2 قرر  13 المادر انظر (8)
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للقا ي الجنائي أن يطبق  يجوز ق -3

نصوع قانون العقوبات على وقائع 
ب   والعملنون وقعت قبل صدور القا

إق، إذا كان هذا القانون أصلح 
 . (9)للمتهم

 
 : عل  السلطة التنفيذية المفروضة اإللتزامات

 
السلطة التنفيذية أن تباشر  تستطيع ق -1

حقها  ي العقان مباشرر بل عليها 
بات من  ق ائياستصدار حكم 
( السلطة الق ائية)المرجع المختع 

يكشف عن وجود هذا الحق قرتكان 
 عالو مجرماو بموجن القانونث  لجانيا

حدد المشر  ل  عقوبة يوقعها 
من ارتكاب   الت كدالقا ي علي ث بعد 

لذا أصبح من المباد  . الجريمة
السائدر  ي التشريعات الجنائية 

عقوبة بدون  ق"مبدأ  المعاصرر
 ". حكم

التنفيذية بواسطة اإلدارر  السلطة على -2
أن تنفذ العقوبات و ق الشروط 

تطابق ما  والتيلمحددر بالقانون ا
جاءت ب  اإلتفاقيات الدولية بالذات 

 المذنبينإتفاقية جنيف وقواعد معاملة 
الصادرر عن المكتن العربي للد ا  

 . اإلجتماعي  د الجريمة
 

 العقوبة شخصية:  ثانياا 
 

على إهدار وإنقاع  العقوبة تنطو 
لحق من الحقوق وتقت ي العدالة والمنطق أن 

                                                           
 .عقوبات أردني 1-3من  المواد نصوع (9)

أو اإلنقاع لحق من حقوق  اإلهدارهذا  يكون
مرتكن الجريمة ذات  دون سواهث أ  أن تنزل 

الجريمة وق يس ل عنها غيره  بمرتكنالعقوبة 
حتى ولو كان واحداو من ا راد اسرت  أو 

المبدأ مستخلع من مبدأ  وهذا. ورثت 
الشرعية المنصوع علي   ي أغلن الدساتير 

إلعالن العالمي و ي ا الجنائيةوأغلن القوانين 
لحقوق اإلنسانث والذ  يستند كما بينا سابقا 

من سورر اإلسراء  19 ي اآلية  جاءإلى ما 
إلى  أي او كما ويستند . (10)من القر ن الكريم

مبدأ  شخصية الدعوت الجنائية وشخصية 
 الفق المس ولية الجنائية المتفق عليها  ي 

 . ومن التطبيقات لهذا المبدأ. الجنائي
 

عقوبات أردني  19 ي المادر  اءج ما - أ
 : حيح نصت على مايلي

 
 . هو شنق المحكوم علي  اإلعدام -1"

حالة ثبوت كون المرأر  و ي -2
المحكوم عليها بهذه العقوبة حامالوث 

الشاقة  باألشغاليبدل حكم اإلعدام 
 ".  الم بدر

 
النع  ي حقيقت   هذا يهدف

الحفاظ على الجنين وعدم إصابت  ب ذت 
 تستوجنارتكان والدت  جريمة  بسبن
 . اإلعدام

 
عقوبات اردني  91جاء  ي المادر  ما - ن

 :على مايلي نصتحيح 

                                                           
اهتدت  ننما  ومن( "19)اآلية رقم  اإلسراءث سورر (10)

وق تزر وازررو  عليهايهتد  لنفس  ومن  ل،  ننما ي ل، 
 ". وزر أخرت وما كنا معذبين حتى نبعح رسوق
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جميع النتائج المترتبة للحكم  تزول -1"
 . بو ار المحكوم علي 

تحول الو ار دون استيفاء الغرامات  -2
 . بها والرسوم المحكوم

ق ت ثير للو ار على المصادرر  -3
 ". ل المحلوعلى إقفا العينية

 
 

بو ار المحكوم علي   العقوبة  سقوط
دليل على أن العقوبة شخصية وأن حق الدولة 

ق يطبق إقو على  شخصي ي العقان حق 
مرتكن الجريمة وق يمتد إلى غيره مهما 

 ال يجوز تنفيذ  وعلي كانت درجة قرباه 
العقوبة على ورثة مرتكن الجريمة المحكوم 

هدف العقوبة هو  ألنعلي  من أجلها وذلك 
الرد  وتحقيق العدالة  نن مات الجاني انتفى 

ق تر ى بنيقا   العدالةالرد  كما وأن 
 . العقان على غير الجاني المحكوم علي 

الخطأ عل  الوعي واإلرادة  ارتكاز: رابعاا 
لتحقق المساءلة الجنائية وينتج عن 

 ذلك
إن لم يكن هناك خط   جريمة ق -1

حيح  صودمقصود أو خط  غير مق
نع المشر  األردني  ي المادر 

 : من  على مايلي 13
  

إرادر إرتكان الجريمة  هي: النية
 " على ما عر ها القانون

 
ب ن الخط  مقصودر بتعبيره  نجد وهنا

 19القصد مباشراو أما المادر  وهنا"  إرادر"
 : أردني تنع على مايلي عقوبات
 

مقصودر وإن تجاوزت  الجريمة تعد -1
الجرمية الناشئة عن الفعل قصد النتيجة 

توقع حصولها  قبل  قدالفاعل إذا كان 
بالمخاطررث ويكون الخط  إذا نجم الفعل 

اإلحتراز أو  قلةال ار عن اإلهمال أو 
 وهنا" عدم مراعار القوانين واألنظمة

الفاعل كان  ألناعتبر الجريمة مقصودر 
يبغي من  عل  نتيجة جرمية أصالو 

 وهذاتوقعها الفاعل وتحققت نتيجة أشد 
كما . ما يسمى بالقصد غير المباشر

اعتبر المشر  صور الخط  هي 
وعدم مراعار  اإلحترازاإلهمال وقلة 

وهنا تتحقق . القوانين واألنظمة
 المقصودثالمس ولية عن الجرائم غير 

لكون الفاعل كان مريداو للفعل ولم يكون 
 النتيجةمريداو ألية نتيجة جرمية ولكن 

 . غماو عن حصلت ر
على ذلك أسبان التبرير  التطبيقات ومن

حيح تقوم إما على زوال صفة العدوان كما 
استعمال الحق وأداء الواجن   يهو الحال 

وإنما على معيار التف يل بين المصالح 
.  ي الد ا  الشرعي الحالالمحمية كما هو 

و ي كلتا الحالتين زالت صفة الخط  عن 
تبرير أورده  سبنالفعل كون  دخل  من 

المشر ث  اوقف بموجب  عمل النع الذ  
ارتكان الجريمة على ما  إرادر"  13أوردت  م
 ". القانونعر ها 
 
 
الشخع جنائياو يجن أن  يس ل كي -2

يكون قادرا ذاتياث مو وعياو على 
 . اإلدراك واإلرادر

 
الذاتية على اإلدراك  القدرر وتنتفي

واإلرادر بصغر السن والجنون وكل ما 
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وبالتالي . اإلدراك ذاتياو  يفقديقرر العلم أن  
وتنتفي  .(11)تنتفي المس ولية الجنائية

الذاتية لإلرادر إ ا ة إلى الحاقت  القدرر
 اإلرادرالتي ينعدم  يها اإلدراك وبالتالي 

 ي حاقت يقرر العلم  يها انتفاء اإلرادر 
 ببع مع تو ر اإلدراك كحالة اإلصابة 

لنفسية كغي،  السرقة األمرا  العقلية وا
وغي،ة القتلث و يها يدرك الشخع ب ن  

وبحاجة إلى عالج وب ن  يرتكن  مري 
كبح الدا ع  جريمة ولكن  غير قادر على 

 . يد ع  إلى إرتكابها الذ الغالن 
 

اإلدراك  المو وعية على القدرر وتنتفي
 ي حالة السكر أو التخدير إلى درجة يفقد 

ر ذاتياو على اإلدراك هنا قاد  الفرداإلدراك 
ولكن  مو وعياو تسبن المسكر أوالمخدر  ي 

 نن كان قد تناول . القدرر وقتياو  لهذه قده 
المسكر أو المخدر بدون علم  أو بدون ر اه 

القدرر  وتنتفي. (12)مساءلت  جنائياو  انتفت
المو وعية على اإلختيار  ي حالة اإلكراه 

او على ذاتي قادروحالة ال روررث  الفرد هنا 
اإلختيارث ولكن  مو وعياو  قد القدرر على 

للقانون  المطابقالمفا لة بين الطريق 
والطريق المخالف ل  بسبن م ثر خارجيث 

ه  ي  الطريق الذ   إختيار نرادت  لم تكن حر،
ولكن إن كان عدم القدرر المو وعية . اتخذه

المختار ذاتياو  بفعل على اإلختيار قد حصلت 
 ال تمنع مساءلت  و ي  عن إدراك ذاتي

عتبرها لم ي حيحاألردن ق يمنع عقاب  
 . (13)المشر  األردني من موانع العقان

                                                           
لسنة  29األحداح األردني رقم  قانونمن  17 م (11)

 . من قانون العقوبات األردني 12و م 11و م 1117
 . العقوبات األردني قانونمن  13م (12)
 . قانون العقوبات األردني من 71و م 77م (13)

 
 كانت القدرر الذاتية ومتى هذا

والمو وعية موجودر ولكنها غير كا ية لفهم 
 هماو تاماو أو غير كا ية  ونتائج الفعل وطبيعت  

لتحديد الوجهة التي تتخذها اإلرادر لجريمة 
حيح . هنا مس ولية الفاعل مخففة تتحقق. تامة

 وعدمأن وجود القدرر داعياو للمساءلة الجنائية 
كما . كفايتها داعياو لتخفيف المساءلة الجنائية

الذين  األحداحهو علي  الحال  ي مساءلة 
تتراوح أعمارهم بين تمام السابعة من العمر 

تخفيف  و ي. (14)وتمام الثامنة عشر من العمر
 أو (15)وجود أعذار قانونية مخففةالعقان ل
 . (16)مخففةأسبان 

 
عدم جواز معاقبة الجاني عل   مبدأ: خامساا 

 : الفعل الواحد أكثر من مرة
 

أن يعاقن الفاعل عن  العدالة تقت ي
 عل  مرر واحدر وهذا ما نصت علي  المادر 

 وهذا. (17)األردني العقوباتمن قانون  97/1
ات سواء يعني متى ما صدر حكم نهائي ب

 مالحقةبالبراءر أم باإلدانةث  نن  ق يجوز 
المحكوم علي  عن هذا الفعل مرر ثانية وهو 

أن  إقمن المباد  التي تقت يها العدالة 
العدالة تقت ي أن ق يكون هذا المبدأ مطلقاو 

تقت يها  استثناءاتبل نسبياو حيح ترد علي  
العدالة أي او ولم يغفلها المشر  حيح عالجها 

هذا  إن. (18)نف  المادر من ي الفقرر الثانية 

                                                           
من قانون األحداح األردني  17و  11 و 21 المواد (14)

 .1117لسنة  29رقم 
 . وبات األردنيمن قانون العق 17 و 19 المواد (15)
 . من قانون العقوبات األردني 111 و 11 المواد (16)
 ". يالحق الفعل الواحد إق مرر واحدر ق"  97/1م (17)
ان  إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية  غير" 97/2 م (18)

لوصف أشد  قابالو بعد المالحقة األولى   صبح الفعل 
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اإلستثناء الذ  يتعار  مع حجية القرار 
 بينالمق ي تتطلب  العدالة ومبدأ التناسن 

الجريمة والعقان بشرط توا ر العالقة السببية 
 المترتنبين الفعل وبين األثر المتراخي 

 . علي 
 
الثاني  يتعلق بالحكم  اإلستثناء أما

عقوبات  13نبي  قد نصت مالجنائي األج
 : مايليأردني على 
 
 : تحول ل  دون المالحقة  ي المملكة ق -1

الصادرر  ي الخارج  ي  األحكام - أ
الجرائم المبينة   يأية جريمة 

 . 1المادرمن 

الصادرر  ي الخارج  ي  األحكام - ن
داخل  اقتر تأية جريمة 

 . المملكة
 

المالحقة  ي  تمتنعو ي كلتا الحالتين  -2
مملكة إذا كان حكم الق اء األجنبي قد ال

على أثر أخبار رسمي من  صدر
 . األردنيةالسلطات 

 

المدر التي يكون قد ق اها المحكوم  أن -3
نتيجة لحكم نفذ  ي   ي الخارج  علي 

تنزل من أصل المدر التي حكم علي  بها 
 . المملكة ي 
 
كون أعاله يمثل استثناءو لكن   ورغم هذا

ن  ب   حال من األحوال ق ق يمثل خرقاو أل
الفاعل عن الفعل الواحد أكثر من مرر  يعاقن

                                                                                      
واها لوحق بهذا الوصفث وأوقعت العقوبة األشد دون س

المق ي بها سابقاو قد نفذت أُسقطت من  العقوبة نذا كانت 
 "العقوبة الجديدر

حيح تخف  من العقوبة المنطوق بها ما سبق 
 . نفذ بحق  بموجن الحكم األجنبي السابق أن

 
الختام أرجو أن أكون قد و قت  و ي هذا

 ي تو يح أهم نقاط اإللتقاء بين القواعد 
وق العقوبات األردني وحق لقانونالعامة 
 .و قنا   جميعاو لخدمة العلم واألمة. اإلنسان
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