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مدى كفاية الحماية الجزائية ألسرار الدولة في القـانون         تناولت هذه الدراسة موضوع           

ني دراسة مقارنة بالتشريع البريطاني دون أن نغفل المصري والفرنسي، إذ يجد المتمعن             األرد

جاء لتحديد محل الحماية الجزائية ألسرار الدولـة        في هذه الدراسة أن االهتمام بهذا الموضوع        

بدقة، ذلك أن هناك قوانين متعددة تعاملت مع موضوع أسرار الدولة دون تنسيق ومالءمة مما               

  . اللبس والغموضأحدث بعض

          وتكمن أهمية الدراسة في بيان السياسة الجزائية التي سار عليها المشرع األردني في             

تجريمه لألفعال التي تؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة، مقارنة بالقوانين األخرى، كمـا سـتقوم               

ن مدى استيعاب   الدراسة بإجراء تحليل للنصوص الجزائية التي صاغها المشرع األردني، وبيا         

  .هذه النصوص للواقع الحالي، وما يشهده من ظهور أنماط جديدة في إفشاء األسرار

         هدفت هذه الدراسة إلى وضع تشريع يكفل الحماية الجزائية ألسرار الدولـة وذلـك              

لتحقيق التوازن القانوني بين حق الدولة في حماية أسرارها وحرية الرأي وخاصة في ضـوء               

  .  األردنية وتجارب بعض الدول األخرىالتجربة



لذلك جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول تناولت تلك األسرار والمشكالت القانونيـة             

ولعل أهم المعوقات لهذه الدراسة هو البحث في مفهـوم سـر الدولـة              . والعلمية المتعلقة بها  

 وإن تحديد نطاق الـسر      بإعتباره محل الحماية الجزائية والبحث في تحديد سر الدولة في ذاتها          

الفضفاض مع العمل اإلداري الذي يـضفي عليـه هـذه           في ذاته يتداخل فيه النص التشريعي       

السرية، وأنه يخلط ما يعتبر سراًَ من أسرار الدولة وما هو سر متعلق بالتنظيم اإلداري لحسن                

ة فـي وسـائل     سير العمل، وكذلك المشكلة المتمثلة في التطورات العلمية الحديثة والمتسارع         

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وسهولة إفشاء أسرار الدولة بذريعة حرية الرأي والتعبيـر،            

وحق في المعلومة، إذ تم تناول ماهية أسرار الدولة وأنواع األسرار والتعريف بتلك األسرار،              

  .والطبيعة القانونية ألسرار الدولة

سرار الدولة تتطلب الوقوف على األحكام      والوقوف على مدى كفاية الحماية الجزائية أل      

الموضوعية العامة لجرائم انتهاك أسرار الدولة، فقد بحثت الدراسة في جريمـة الـدخول أو               

محاولة الدخول وسرقة األسرار وجريمة إفشاء األسرار المتصلة بسالمة الدولـة، واألركـان             

امة الجريمة ومدى ما تلحقه من      المفترضة لكل واحدة من هذه الجرائم، والعقوبة المرتبطة بجس        

  .آثار مدمرة على الدولة في استقرارها ونمائها وعالقتها مع الدول األخرى

وتم البحث في األحكام اإلجرائية الخاصة بالجرائم الماسة بأسرار الدولة والحديث عن            

نات المحاكم الخاصة لمرتكبي جرائم انتهاك أسرار الدولة، والطبيعة القانونيـة لهـا، وضـما             

  .المحاكمة العادلة لدى أمن الدولة، وأثر قوانين العفو على حماية أسرار امن الدولة ووثائقها

  .وقد توصلت هذه األطروحة إلى العديد من النتائج والتوصيات

  

  



Abstract  

The Adequacy of Criminal Protection of State 
Secrets in Jordanian Law 
(A Comparative Study) 

    
           This study focused on the subject of the adequacy of criminal 

protection of the state secrets in the Jordanian law, as comparative study 

with the British and Egyptian Legislation. Where the deep reader of this 

study believes that the attention of this subject came to determine the 

policy of the criminal protection in accuracy since there are various laws 

that dealt with the subject of state secrets without coordination and 

appropriate which lead to some confusion and ambiguity. 
              The importance of the study can be summarized in presenting the 

criminal policy, which is followed by Jordanian legislator in 

criminalization acts that lead to the disclosure of state secrets, compared 

to other laws. In addition to that, the study will analyze the criminal texts 

which were formulated by the Jordanian legislator and show the extent of 

these texts comprehend of the current reality, and what appears from  new 

methods of secrets disclosure.  

       This study aimed to establish a legislation which guarantees the 

criminal protection of the state secrets to achieve the legal balance 

between the country’s right of protecting its secrets and the freedom of 

opinion, specifically in the light of the Jordanian experience and the 

experiences of some other countries.   

 

 

 

 



          Therefore, this study consists of five chapters which dealt with 

those secrets, legal and scientific problems that relate to it. Although the 

main problems that faced this study is searching for the term of State 

Secrets considering it as criminal protection, determining Secrets domain 

itself Interfere with the loose legislative text with the administrative 

works, which gives it this secret. Whereas it mixing between secret from 

state secrets and secret relates to administrative organization for the good 

workflow, moreover, the problem represented in the rapid and modern 

scientific development in means of communication and information 

technology and the easiness of disclosure state secrets under the pretext 

of freedom of opinion and expression and the right of information. In 

addition of dealing with state secrets definition, secrets types, introducing 

these secrets and the legal nature of state secrets.  

           Moreover, standing on the extant of the adequacy of criminal 

protection requires standing on the general objective provisions of 

volition of state secrets crimes, were the study searched in entering crime 

or trying to enter, theft of secrets. Moreover, disclosure secrets that relate 

to state safety, elements proposed for each of these crimes and the 

punishment that relates to the seriousness of crime and the extant of what 

it caused of damaged effects on the state stability and growth and its 

relation with other countries. Moreover, practical provisions specialized 

in crimes against state secrets and the speech of Special Courts for the 

perpetrators of volition of state secrets crimes, and its legal nature, in 

addition of trail guarantees of state security, and the effect of Amnesty 

laws on protecting secrets and documents of state security.   

 At the end of this dissertation, it concluded with many results, and 

the researcher mentioned some of recommendations.  
 


