
  ملخَّص

           لمكافحـة  ،  مدى كفاية التدابير االحترازية في قانون العقوبـات األردنـي

  في ضوء المفهوم الحديث لها، الخطورة اإلجرامية 

  إعداد

  محمد ديب اسعيفان

 إشراف

  األستاذ الدكتور سلطان الشاوي

  

انون ـ هذه الدراسة في مدى كفاية التدابير االحترازية في قتبحثُ

دني لمكافحة الخطورة اإلجرامية في ضوء المفهوم الحديث لها ، ات األرــالعقوب

في قانون الموجودة  أنواع التدابير االحترازية فظهر لنا من هذه الدراسـة أن

 ا ، إذْ غير كافيةالعقوبات األردنيتُعتبر من األنواع البسيطة إن الموجودة حالي 

مقارنة ، وإن عدم تنوِعها يشكِّل ترازية الموجودة في التشريعات الـللتدابير االح

عقبة قانونية أمام القاضي الجزائي للقيام بعمله بالحكم بالتدبير المناسب لخطورة 

ة ــي صراحــرع األردنـك أن عدم اعتراف المشــالمجرم ، أضف إلى ذل

ان مدى خطورة المجرم ، ـــار لِتبيـــية كمعيــبالخطورة اإلجرام



ودها أو عدمها ومقدارها ، يشكِّل عقبة إضافية أمام القضاء في والتحقق من وج

  .اختيار نوع الجزاء المناسب الكفيل بالقضاء على خطورة المجرم 

إذْ إن مزايا األخذ بكامل أنواع التدابير االحترازية فـي قـانون العقوبـات              

ـ             ام األردني ، تستهدف مكافحة الخطورة اإلجرامية ، والتخفيف من حـدة ازدحـ

السجون بفئات ال تتيح ِقصر مدِة أحكاِمها تطبيقَ برامِج اإلصالِح عليها وتأهيلَهـا             

وتوجيهها ، مما يسمح بالتركيز على الخدمات التي تقدمها السجون للمحكوم عليهم            

بأحكام طويلة المدة ، والقضاء على المضار التي تنشأ عن اختالط فئة المحكـوم               

وم عليهم بأحكام طويلة ، كما تعمل على تحقيق وفْـر           عليهم بأحكام قصيرة بالمحك   

مالي كبير ينفَق في إعاشة المسجونين من ذوي األحكام القصيرة ، وإمكان توجيهه             

في مشروعات اجتماعية ترتبط بالتدابير االحترازيـة كالمراقبـة اإللكترونيـة أو            

  .الخدمة االجتماعية مثالً 

يا فـي مواجهـة الخطـورة    ـ دورا أساسترازيةـذلك تؤدي التدابير االح  ـل

من قانون العقوبـات األردنـي كامـل        ـرورة أن يتض  ـمن الض وية ،   ـاإلجرام

إمكانيـة  تَكفُـل للمحكمـة   بحيث  للخطورة اإلجرامية ، عناصر محددة ، و  اأنواعه

مواجهة كل خطر يهدد المجتمع بارتكاب جريمة ، على أن          سبل   يرهاقدأفضل في ت  

مانعة للحرية ، ومقيدة للحرية ، ومانعة للحقـوق ،      :  موزعة ما بين     تكون أنواعها 

  .مع مراجعة التدابير االحترازية الموجودة أصالً 



االحترازيـة   أنواع التدابير : وانطالقًا مما تقدم ، فقد بحثَت هذه الدراسة في          

ة فصول ،   في التشريعات المقارنة وما استجد عليها ، وقُِسمت هذه الدراسة إلى ست           

التمهيد للدراسة وإبـراز مـشكلتها ، وأهميتهـا ،          : وقد تناول الفصُل األول منها      

  .وأهدافها ، ومنهجها

مفهوم التدابير االحترازية ، وأهـم خصائـصها        :  أما الفصُل الثاني فتناول     

حتى نطلع على ما يميزها عن العقوبة ، وِتبيان الحدود الفاصلة بينهما ، وجـرى               

لى شروط التدابير االحترازية العامة منها والخاصة ، وذلك تحت عنوان           التطرق إ 

  ".مفهوم التدابير االحترازية وخصائصها " 

، "  الخطـورة اإلجراميـة      نظرية"  أما الفصُل الثالث فقد جاء تحت عنوان        

تعريفهـا ، ثـم عناصـرها       : وجرى تقسيمه إلى ثالثة محـاور ، جـاء فيهـا            

  .جودها ، وطرق إثباتهاائصها ، ودالئل وـوخص

 أما الفصُل الرابع فقد جاء إلظهار دور التـدابير االحترازيـة للحـد مـن               

  .الخطورة اإلجرامية ، وبحث أنواع التدابير االحترازية الشخصية والعينية 

ِنطاق سلطة القاضي الجزائي فـي تقـدير        :  وقد بحث الفصُل الخامس في      

ـ      بحثالتدابير االحترازية ، و    ي الجزائـي فـي     ـماهية السلطة التقديريـة للقاض

الخطورة اإلجرامية ، وما هي األوضـاع التي يترك فيها للقاضي سلطة تقديرية ،             



            في  ومتى تنعدم هذه السلطة ، وما مدى سلطة القضاء في تفريد التدبير االحترازي

  .لجنائي  ، ودواعي وجود قاضي تنفيذ الجزاء اتحديد مدته وفي إيقاف تنفيذه

وفي الفصل السادس من هذه اُألطروحة الخاتمة ، وقد اشتملت على النتـائج             

  . والتوصيات التي خَلَصت إليها الدراسة 
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This study search on the range of adequacy of precautionary measures 

in the Jordanian Penal Code to repel the criminal graveness 

in scope of its modern concept ; it was found inadequate in types of 

precautionary measures in the Jordanian Penal Code, since they are 

considered as simple types of preventive measures available in the 

comparative legislation, also their non diversity constitutes a legal 

impediment in front of the panel judge The criminal court judge to do his 

job in judge with the appropriate measure  due to the criminal graveness, 

additionally the non-recognition of the Jordanian legislator clearly with 

the crime graveness as a criterion to indicate the extent of the criminal 



graveness, and verification of its existence or not and its quantity 

constitutes an additional repel in front of the judiciary to select the 

appropriate panel type which is responsible to eliminate the criminal 

graveness 

Where the advantages of consider all types of the precautionary measures 

in the Jordanian penal code, aimed to alleviate the severity of prisons 

overcrowding with a categories that their short sentenced do not allow 

them to undergo with a programs of reform and rehabilitation and 

guidance, this allow to focus on the services provided by the prisons for 

the prisoners who have been sentenced with long period sentence, and to 

get rid of the disadvantages that arise from the mixing the prisoners who 

have been sentenced with short and long period sentence, also works to 

achieve substantial financial profuse which spend on the prisoners 

subsistence who have sentenced with short duration sentences, and the 

possibility to direct this profuse in social projects related to the 

precautionary measures such as electronic monitor or as example social 

service. 

 

So the precautionary measures play a fundamental role in the facing 

the crime graveness and dangerous situation, so it is necessary to include 

the Jordanian Penal Code with all types of these measures, and a 

complete theory of the crime graveness, which ensure to the court its free 

ability on facing any threat to society of committing a crime, to be their 

types are distributed between anti-freedom, and unfettered freedom, and 

anti-human, with a review of precautionary measures which are existing 

originally and recover their deficiencies and vulnerabilities.  

 

      This study has searched in the types of precautionary measures in 

comparative legislation and its update, this study was divided into six 



chapters, in the first chapter the study was introduced and the problem, 

importance, objectives and methodologies of this study were emphasized.     

 

The second chapter addressed the concept of precautionary measures 

and their most important characteristics to get knowledge about what 

distinguishes it from the penalty, and indicates the border between them; 

the terms of precautionary measures, both public and private were 

addressed under the title "The concept of precautionary measures and 

their properties”.  

 

     The third chapter, which is titled as "the definition of the criminal 

graveness and its elements", was divided into three axes which included 

its definition, its elements and its characteristics, and then evidence of its 

existence, and ways to prove it. 

 

     Chapter four, came to show the role of the precautionary measures to 

reduce the criminal graveness by examining the types of personal 

precautionary measures, and in-kind. 

 

     The fifth chapter came in the study of the purview of the criminal 

court judge in assessing the precautionary measures, and search in  nature 

of the discretion of the judge penal in the criminal graveness  and what 

are the cases that left to the judge a discretion and when a discretion is 

lack, and what is the extent of the judiciary power in individualization the 

precautionary measure  in determining  its duration and stop its 

implementation, and also search in the case of precautionary measures 

and implementation mechanism. 



  

     In chapter six of this thesis, conclusion and final, included the findings 

and recommendations of the study. 

 


