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  ملخص

ى      يتحدد     ا يكون عل ادة م اني محدد ع ة ضمن نطاق مك دول معين ائي ل انون الجن ق الق تطبي
د    ولكن  .  أي على الجرائم الواقعة ضمن سيادتها من ارض وبحر وجو   أراضيها من المكن ان تمت

د تتعلق بأحد    العتبارات معينة ق   قواعد القانون الجنائي لتطبق على جرائم مرتكبة خارج أراضيها        
شريعات الجنائي               مواطنيها أو مصالحها أو      ق الت اب، وتختل دم افالت مجرم من العق  في مدى     ةلع

ذه الدراسة لترآ           توسي ا جاءت ه ان، ومن هن د  زع نطاق قانونها من حيث المك ى البع اني   عل  المك
  .لقانون العقوبات األردني مقارنة مع التشريع الفرنسي

 
Abstract 

 The application of penal law of states is normally bordered on its 
land, the crimes that fells on its (land, sea, or air).  But sometimes it can 
be applied on other crimes outside for some considerations such as 
relating with one of its citizens or for its importance or avoiding evasion 
of a criminal.  Legislations differs from one state to another of the 
Domain that it gives to its legislation to be applied in the place.  Certes, 
this study lightens the domain of Jordanian penal law in the place, 
comparative study with French Legislations 
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  مقدمة

  وضع المشكلة

ا،               في حال    ه أردني ان آل من الجاني والمجني علي ة وآ ى األرض األردني ة عل وقعت جريم
ة في األردن        تمتو ان الجاني      و ، المالحقة عن تلك الجريم د         آ ا في األردن عن ا زال مقيم ذ   م  تنفي

منا األردنية هي الوحيدة المختصة في نظر القضية     العقوبة، فمن المؤآد حينئذ بأن قوانيننا ومحاآ      
ا م فيه ن. والحك م يك ن إذا ل دولك ابي من   أح ام عق ق نظ ن تطبي ن الممك ا، فم ذه العناصر أردني ه

صفة               قد و قد يدخل في نزاع مع نظامنا،     أجنبي   سم ب ي يت ات دول انون عقوب سألة ق  تعرض عندئذ م
  .الي إلى مشكلة حول التنازعمزدوجة آونه يحتوي على عنصر خارجي ويتعرض بالت

دول       ينطوي التنازع اليوم على أهمية آبيرة، بسبب تزايد انتقال          األشخاص أو األموال بين ال
أثير  ..) االتجار بالبشر، تجارة األسلحة والمخدرات، واالحتيال العالمي      ( في البداية، إضافة إلى الت

ش               سمح بانت أنها أن ت ا وراء          المتزايد لوسائل اإلعالم والتي من ش ى م ار والمطبوعات إل ار األخب
ا، أو                   الحدود بسهولة أآثر فأآثر    ة بحد ذاته شكل جريم د ت شورات ق ار أو المن ذه األخب ؛ على أن ه
  .تحث على ارتكاب الجرائم

ل                  ررة من قب ا مق ا، آونه ة دائم ه صفة وطني ازع ل ذا التن ل ه وتجدر اإلشارة إلى أن حل مث
ة  سيادية المحلي سلطات ال إ. ال ذا ف انون    له ين ق سبة لألردني ون، بالن دولي يك ات ال انون العقوب ن ق

دولي      انون ال ل الق ا مث سي، تمام ي فرن ات دول انون عقوب سيين، ق ي، وللفرن ي أردن ات دول عقوب
ال يعد قانونا دوليا إال عبر الموضوع الذي يطبق عليه، ولكنه           " الخاص، فقانون العقوبات الدولي     

ه   ي بطبيعت الي  وبال.. قانون داخل إن ت ذا االسم محل نظر     ف سميته به  LOMBOIS Cl., 1979, n)  ت
16).  .  

  المشاآل

  . ، تعرض علينا في هذا المجال مشكلتينوبناء على ما تقدم

ى          يجب   شتملة     علينا في البداية تحديد القانون والمحكمة المختصة في التعرف عل  الجرائم الم
ة   على عنصر خارجي، آما هو الشأن في جريمة سرقة مرتكبة م      دا، أو جريم ن قبل أردني في آن

ذه المشكلة المزدوجة             و. قتل مرتكبة من قبل أمريكي في األردن       دون أن ندخل هنا في تفاصيل ه
ال       دئيا األفع م مب ي يحك انون األردن أن الق ن اآلن ب دد م ن أن نح اآم، يمك وانين والمح ازع الق لتن

أن    .  في الخارج  الجرمية المرتكبة في األردن، وبشكل استثنائي تلك المرتكبة    ويجب أن نضيف ب
شكالن وحدة واحدة              بعض وي دعو      فالقا: نوعي التنازع مرتبطين مع بعضهما ال ي الم ضي األردن

ي قضية م ف دئيا إالة جنائيللحك ستطيع مب ه الخاص، ال ي ق قانون ى .  تطبي انون  منعكسالعل  الق
ة         –الدولي الخاص    ر الجنائي ق        – في المجاالت غي ي     حيث يمكن للقاضي تطبي انون أجنب فمن  .  ق

ين داخل            ة المتهم  اختصاصها  المسلم به أن آل دولة لها السلطة في تطبيق تشريعاتها وفي محاآم
  . صميم سيادتها الداخلية وهذا ما يعبر عنه بسيادة الدولة في المجال الجنائياإلقليمي، ما يعكس
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ة ب     جراءات دون  وانين اإل قبأما المشكلة الثانية فتتعلق      ك المتعلق د    . ختصاص اإل تل فمن المؤآ
ذا  . الفرنسية واألجنبية عموما، تقف عند حدود الدول      وأن مجال القوانين اإلجرائية، األردنية،       وبه

وطني، يخضع                         ان إ ف ى طلب من القاضي ال اء عل ة بن ل سلطة أجنبي ستكمال عمل إجرائي من قب
يس للقواعد         ة ول ة المعني ة األجنبي ة  لقواعد شكلية سارية المفعول في الدول  Crim., 12( الوطني

juin 1914, G.P., 1914-1915, 112 .(ى القبض       فإ ي إل وطني األردن ذا ما سعى القاضي ال
يء ف  رد الج ى ف ي األردن، ف عل ق ف ارج ومالح ى اإل الي الخ وء إل ستطيع اللج ادي  ي راء الع ج
ضائية  ذآرات الق ة قي     . للم دئيا أي ا مب يس له ة ل ضائية األردني رارات الق ان الق را، ف ي  وأخي ة ف م

ة      ا فعالي د له ي ال توج ة الت رارات األجنبي أن الق و ش ا ه ا آم ارج، تمام رةالخ ي األردن مباش .  ف
راء د اإلج ة لقواع صفة الوطني دفال دا  مقي ي عصرة ج يما ف ك، ال س رامدون ش ه اإلج   يتطور في

االت   ع المج ي جمي دولي ف شأنال و ال ا ه وال، و آم ر األم درات، وتزوي ال المخ ي مج ار ف  اإلتج
الي ال شرالب ب د من  ، وبالت وم في تطور          ب دول بالضرورة، نجده الي ين ال اون ب ستمر وجود تع  ،م

  .فتسليم المجرمين والخروقات المبدئية على عدم فاعلية األحكام األجنبية هي األمور الغالبة

ا م    يحكم اإلختصاص الوالئي اإلقليمي في      وبشكل عام،    ادئ أهمه تهم عدة مب دأ  محاآمة الم ب
صالحية اإل ةال د إ: قليمي ة       ويعتم ة، أو إقام وع الجريم ان وق ى مك ادة عل ة ع صاص المحكم خت

ات          . المجرم، أو مكان إلقاء القبض عليه      وهذا ما يتعلق بالسيادة القضائية للدولة وفقا لقانون العقوب
سي، خالل       . (قليمية قانون العقوبات  والذي يحكمه بشكل أساسي مبدأ إ     . الوطني ظل المشرع الفرن

ام    انون العقوبات من حيث المكان في إ       ة، يتناول القواعد التي تحكم تطبيق ق      فترة طويل  طار األحك
ضائي، أي أ ة باالختصاص الق وانين إالمتعلق ددها بمقتضى ق ان يح ه آ ىن ة، عل  أساس أن جرائي

ي يرتكب جزء             بعض تلك النصوص يتعلق بإ     ختصاص المحاآم الفرنسية بالفصل في الجرائم الت
سا، بي   ي فرن ا ف ا يق منه دد إ   نم ارج، ويح ي الخ ر ف زء اآلخ سية   ع الج سلطات الفرن صاص ال خت

يهم      بض عل اربين والق رائم اله ذه الج ي ه ن مرتكب ث ع صة بالبح انون  . المخت عي ق ن واض ولك
ض   ن األف ه م د رأوا أن سي الجدي ات الفرن ة باإل العقوب صوص المتعلق ين الن صل ب صاص ل الف خت

ى       القضائي، وتلك التي تحدد نطاق تطبيق قانو       رة ال ذه األخي ل ه ن العقوبات من حيث المكان، ونق
 )..)١١-١١٣( -)١-١١٣(في المواد من " قانون العقوبات" موضعها الصحيح وهو 

  تقسيم

م الجرائم                    ي يحك ات األردن انون العقوب األصل أن قانون العقوبات ذو تطبيق إقليمي أي أن ق
ي د نص المشرع األردن ي، وق يم األردن ى اإلقل ة عل ادة المرتكب ي الم دأ صراحة ف ذا المب ى ه  عل

ة            "سابعة من قانون العقوبات بقوله      ال ى آل من يرتكب داخل المملك انون عل تسري أحكام هذا الق
ات          ". وص عليها فيه  جريمة من الجرائم المنص    انون العقوب  وهذا ما درجت عليه قوانين أخرى آق

ة المتحدة      اإلتحادي ثال حيث نص      لدولة اإلمارات العربي ى    رع المش  م ذا      "أن   عل ام ه سري أحك ت
ى إ   الق ة عل ب جريم ن يرتك ل م ى آ ة انون عل يم الدول ادة ا.." (قل ات  ) ١٦(لم انون العقوب ن ق م
سا    ). ١٩٨٧ لعام   تحادياإل ات          وآذلك الحال في فرن انون العقوب م ق ة      حيث يحك ، الجرائم المرتكب

 في  )٢-١١٣(يد في المادة    وهذا ما نص عليه قانون العقوبات الفرنسي الجد       . على اإلقليم الفرنسي  
ى إ     يطبق قانون العقوبات ال  " فقرتها األولى صراحة بقوله      ة عل ى الجرائم المرتكب سي عل يم  فرن قل
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ة ادة  " (الجمهوري ن للم م يك ات    ) ٢-١١٣(ل انون العقوب ي ق واء ف ل، س المتن مقاب ا ب شار اليه الم
سي ا ام الفرن ديم لع انون اإل١٨١٠لق ي ق ة ؛ ، أو ف راءات الجنائي  DANJAUME G. et)ج

ARPIN-GONNET F., 1994, p. 56). .(ة    صريحًا تعبيريعد هذا المبدأو يادة الدول ًا عن س
قليم الدولة بغض النظر عن جنسية الجاني أو        يقتضي تطبيق قانون العقوبات على إ     قليمها، و على إ 

  .المجني عليه

انون      ويترتب على ذلك أنه ال يجوز للقاضي األردني أن يطبق في المجال ال              ر الق ي غي جزائ
ي  دولي الخاص (األردن انون ال ه قواعد الق ز بموجب ذي تجي ائي ال ر الجن ى خالف المجال غي عل

ا ق الق ي بعض  تطبي ال ف و الح ا ه ي آم وال الشخصيةنون األجنب وز للقاضي )األح ا ال يج ، آم
  .لعامرتباطه بالنظام اائي غير القانون الفرنسي، وذلك إلالفرنسي أن يطبق في المجال الجز

ه يعرف                  ولكن يبدو أن   ى أن د، باإلضافة إل  مبدأ إقليمية قانون العقوبات يتطلب بعض التحدي
ة،           بعض اإلستثناءات، فبعض الجرائم المرتكبة خارج األراضي الوطنية تضر بالمصلحة الوطني

ارج     ي الخ ة ف ر العمل د       آتزوي ارج أح ي الخ ة ف ب الجريم ون مرتك د يك ا ق  آم
واطنين  الج    .(.(DONNEDIEU DE VABRES H., 1922-1923, p. 553 s)الم د ع وق
شرع اإل ن    الم واد م ي الم ات ف انون العقوب اني لق اق المك اراتي النط انون ) ٢٥ (–) ١٦(م ن ق م

  )..١٩٨٧العقوبات االتحادي لعام 

داخلي      التمييز بين الجرائم المرتكبة على األراضي الوطنية        علينا لذا، ينبغي   والممثلة للبعد ال
د                 )مطلب أول  (لعقوباتلقانون ا  ة للبع ة والممثل ة خارج األراضي الوطني ين الجرائم المرتكب ، وب

  ).مطلب ثاني( الخارجي لقانون العقوبات 

  البعد الداخلي لقانون العقوبات: المطلب األول

الجرائم المرتكبة على يتمثل البعد الداخلي لقانون العقوبات في تطبيق هذا القانون على 
  .ةاألراضي الوطني

  مفهوم األراضي الوطنية .١

ى محددات                     ستند عل انوني الم ه الق عادة ما يتحدد مفهوم إقليم الدولة وفق ما تعارف عليه الفق
ة من                  وضوابط القانون الدولي العام، إال أن قانون العقوبات يعطي مدلوال أوسع لمفهوم إقليم الدول

  .المفهوم الذي يحدده القانون الدولي العام

  .راضي الوطنية األردنية، التراب الوطني ضمن الحدود السياسية لألردنلذلك، تشمل األ

ة        ات الهوائي سفن والمرآب ري، وال وي والبح دادها الج ة، امت شمل األراضي األردني ا ت آم
ال من                       ة تن ة المقترف ي إذا آانت الجريم ا الجيش األردن ي يحتله األردنية، واألراضي األجنبية الت

ات في            (سالمة الجيش أو من مصالحه     وقد عالج المشرع االماراتي النطاق المكاني لقانون العقوب
ن  واد م ام  ) ٢٥ (–) ١٦(الم ادي لع ات االتح انون العقوب ن ق ص ا.).١٩٨٧م ا ن شرع  آم لم
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اه         قليم الدولة أراضيها وآل مكان يخض      يشمل إ ".. اإلماراتي على أن     ك المي ا في ذل سيادتها بم ع ل
  ).من قانون العقوبات االتحادي) ١٦(المادة .." (وهاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلاإل

دولي              انون ال يم األصلي في الق وم اإلقل وعليه، يتبين لنا من خالل النصوص الجنائية أن مفه
  .العام يلحقه إقليمان في قانون العقوبات؛ اإلقليم اإلعتباري واإلقليم العرضي

  اإلقليم األصلي .١

جب القواعد المتعارف عليها في القانون الدولي العام، يتحدد اإلقليم األصلي أو السياسي بمو
ووفقا لما تحدده الحدود السياسية التي تفصل الدولة عن الدول المجاورة لها، وهو اإلقليم الذي 

  .تمارس عليه الدولة نفوذها من يابسة ومسطحات مائية وما يعلو ذلك من طبقات الجو

، وهو ما يسمى لذي يحيط باألراضي الوطنيةلبحر ابالنسبة للمجال البحري، فيتكون من ا
إن المياه اإلقليمية لدولة ما، هي الحزام البحري المحاذي (بالبحر اإلقليمي، أو المياه اإلقليمية 

مباشرة ألراضيها، ويحق لها أن تمارس عليه تقريبا آل سلطات السيادة التي تملكها بالنسبة 
لة، وقد آان هناك جدل آبير بشأن عرض المياه فهي امتداد في البحر لحدود الدو. ألراضيها

اإلقليمية، ولكن تم اإلتفاق عالميا اآلن على أنه يحق بمقتضى القانون الدولي لدولة ما السيطرة 
وخط القاعدة اإلعتيادي لقياس عرض .  عن أراضيهاواحد وعشرين آيلومتراعلى مياه لمسافة 

إن القيد القانوني الرئيسي . خفض على طول ساحلهاالمياه اإلقليمية لدولة ما، هو خط الماء المن
على حرية دولة ما في مياهها اإلقليمية، هو أنها ملزمة بالسماح لسفن الدول األخرى بما يسمى 
بالمرور البريء عبر تلك المياه، ويعتبر المرور بريئا ما دام ال يخل بسالم وأمن أو نظام الدول 

صيد لألسماك، وفي األحوال العادية يجب على السفن المارة الساحلية، وما دام ال يحدث أثناءه 
مرورا بريئا أن تستمر في التحرك وأن يكون إبحارها بسرعتها المعتادة، وفي هذا الخصوص 
يوجد قانون خاص متعلق بالغواصات إذ يجب أن تمر مرورا بريئا عبر المياه اإلقليمية، ولكن 

 مسافة ال المشرع الجزائي األردني، وقد حدد)علمهاشرط أن تبحر طافية على السطح وأن ترفع 
، في حين حددها المشرع )أ من قانون العقوبات األردني/٧/٢راجع المادة (آم من الشاطئ ٥ ب

، ونظرا )١٩٧١ ديسمبر عام ٢٤بمقتضى القانون الصادر في (الفرنسي باثني عشر ميال بحريا 
ه اإلقليمية في قانون العقوبات فإننا نتمنى عليه لقصر المسافة التي حددها المشرع األردني لمياه

 علما بأن الدول تسعى جاهدة لمد سلطان قانونها العقابي إلى ما هو أبعد من .زيادة تلك المسافة
ن قانون العقوبات م) ١٢-١١٣(البحر اإلقليمي، وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 

لفرنسي على الجرائم المرتكبة بعد البحر اإلقليمي، عندما يطبق قانون العقوبات ا"الجديد بقوله 
  ".تنص اإلتفاقات الدولية أو القانون على ذلك

ا ال         يقصد به طبقات الجو التي تعلو اإل      بالنسبة للمجال الجوي، ف    ى م ائي إل قليم األرضي والم
وق                      سماء، ف ع نحو ال وهمي، المرتف امودي ال ك الخط الع  األراضي   نهاية في االرتفاع، أي هو ذل

ا،       ( اإلقليمية أو البحر اإلقليمي    ات الجو العلي يراجع في ذلك معاهدة تنظيم استغالل واستعمال طبق
ة، وال                           ) ١١(المادة   ة دول يادة أي ا من آواآب من س ا فيه ا بم ات الجو العلي التي تفيد بخروج طبق

 .)تكون هذه محال للتملك بأية وسيلة
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  اإلقليم العرضي  .٢

ي       وهو األجزاء من ال    اليم الت يابسة أو البحر التي تلحق باإلقليم األصلي بصفة مؤقتة مثل األق
ق اإلحتالل         يم في                 .تخضعها الدولة لسيادتها عن طري ذا اإلقل ى ه ي عل د نص المشرع األردن  وق

ادة  ه -٢-٧(الم ة       " ب بقول ت الجريم ي إذا آان يش األردن ا الج ي يحتله ة الت ي األجنبي واألراض
  ".ة الجيش أو من مصالحهالمقترفة تنال من سالم

  اإلقليم اإلعتباري أو الصوري أو الحكمي .٢

ذآرة  (وهو اإلقليم الذي يلحق حكما باإلقليم األصلي للدولة مثل السفن والطائرات        لذلك فان م
ة    ة هوائي فينة أو مرآب تن س ى م ذ عل ن أن تنف وطني يمك ق ال صادرة عن قاضي التحقي بض ال الق

ي وطنية وان آانت في ميناء أو مط  ,Crim., 26 novembre 1996, B.C., n 434: ار أجنب
RSC, 1997, 632, obs. B. Bouloc (        دول يم ال ى إقل ة عل ار الدبلوماسية للدول ذلك المق وآ

وقد حظي هذا اإلقليم بتنظيم خاص حدده العرف           . األجنبية آالسفارات والقنصليات والمفوضيات   
ام المع   دولي وأحك ة ال ة والثنائي دات الدولي د نص  و. اه ى   المشرع الجزائي  ق ي عل سفن " األردن ال

ادة     " والمرآبات الهوائية األردنية   سفارات           ) ب-٢-٧(في الم ات دون اإلشارة لل انون العقوب من ق
 .والقنصليات والمفوضيات، خالفا للمشرع الفرنسي الذي ينص عليها صراحة

 مفهوم الجريمة المرتكبة على األراضي الوطنية .٢

ضمنها      لبيان مفهوم الجريمة    ي ت ان القواعد الت المرتكبة على األراضي الوطنية، ال بد من بي
  ).فرع ثان(، قبل بيان اإلستثناءات الواردة عليها )فرع أول(قانون العقوبات 

  القواعد المتعلقة بالجرائم المرتكبة على األراضي الوطنية :الفرع األول

 تقسيم

ة      ا (خاصة  ، وقواعد  )أوال(تضمن قانون العقوبات قواعد عام ى    ) ثاني ة عل الجرائم المرتكب ب
  )). وما بعدها٩٩، ص٢٠٠٢السعيد، (( سفينة أو مرآبة هوائية وطنية متن

  القواعد العامة: أوال

 في  ذا نظرنا للقواعد العامة التي تحكم الجرائم المرتكبة على األراضي الوطنية، نجد قاعدة        إ
  ).ب( من بعض الصعوبات لم تخُل) أ(منتهى البساطة 

  قاعدةال  . أ

ة      إليضاح الق  دأ اإلقليمي ة لمب شاوي،    (اعدة العام ى     )٨٠، ص ٢٠١١ال د من اإلشارة إل ، ال ب
ي             ه   نص المشرع األردني في المادة السابعة من قانون العقوبات األردن ذا      "  بقول ام ه سري أحك ت

ه  ا في رائم المنصوص عليه ن الج ة م ة جريم ن يرتكب داخل المملك ل م ى آ انون عل ا  (الق تقابله
  ). من قانون العقوبات الفرنسي الجديد٢-١١٣فقرة األولى من المادة ال
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لمادة السابعة من قانون العقوبات وفقا ل( الجريمة مرتكبة في األردن أو في فرنسا مثال وتعد
، إذا تم عليها أحد العناصر ) في القانون الفرنسيرة الثانية من المادة السابقةقاألردني، تقابلها الف

وقد اعتبر الغش حول الصفات الثانوية للبضاعة مرتكبا في فرنسا عندما تم (لجريمة التي تؤلف ا
 Crim., 19: عرضها للبيع في فرنسا في حين آان البائع أجنبيا وآان قد تصرف في الخارج

avril 1983, B.C., n 108. ؛ وآذلك الحال بالنسبة للتقليد  :Crim., 29 janvier 2002, 
B.C., n 13; Paris, 30 mars 1987, J.C.P., 1988.II.20965 note P. Bouzat.; 

Pau, 14 octobre 1988, D., 1999, Somm. 126, obs. Mousseron. :  حيث اعتداء
: وتعتبر جرائم غير متجزئة(فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أي ، أو )على مصالح فرنسية

آحمل السالح دون ترخيص في . م المستمرة الجرائم المرآبة ، المتتابعة، جرائم العادة، والجرائ
 ,Crim., 23 avril 1981, B.C., n 116, RSC؛ .إلخ...أآثر من بلد، أو تهريب المخدرات،

1982.609, obs. A. Vitu; Crim., 20 février 1990, B.C., n 48; :  فالفاعل الذي من
نسا تعتبر أنها قد الخارج يشارك في جمعية غير مشروعة تهدف الى ارتكاب جرائم في فر

 Crim., 26: تصرفت في فرنسا حتى وان آان لم يشارك في أي فعل جرمي في فرنسا 
septembre 2007, B.C., n 224, R.P.D.P., 2007.878, obs. P. Bonfils :  حيث

؛ .ختصاص القاضي الفرنسي لجرم تخبئة تم في بلجيكا تبعا لسرقات آانت قد تمت في فرنساإ
 Crim., 8 juin 1912, D., 1913.I.154; 28: حتيال أنظرئم المرآبة آاإلوبالنسبة للجرا

novembre 1996, B.C., N 437, Dr. Pénal, 1997, comm. 59, obs. M. 
Véron.(شتراك أصلي ، أو فعل إ)صلي، ذلك الفعل الذي لواله لما يقصد بفعل اإلشتراك األ

وتعتبر . يأو فرع) لعقوبات الفرنسي الجديد من قانون ا)٥-١١٣(راجع المادة . رتكبت الجريمةأ
من قانون العقوبات ) ٢-١١٣(قليم الدولة، طبقا للفقرة الثانية من المادة رتكبت في إالجريمة قد أ

في ) ٥-١٢١ .L( فتنص مثال المادة " (ذا وقع في فرنسا أحد العناصر المكونة لهاإ" الفرنسي 
منذ القيام " ف ي بأن جريمة الدعاية الكاذبة تؤلستهالك الفرنسفقرتها الثانية من قانون اإل

متداد لإلختصاص ويالحظ أن هناك إ). "ستقبالها في فرنسابالدعاية، أو تم ؟إستالمها أو إ
ن آتفى أملة على األراضي الوطنية، وإنما إمة آااإلقليمي، حيث لم يشترط المشرع وقوع الجري

ريمة أو على األقل جزء يسير من هذا الرآن رتكاب الرآن المادي للج هو مكان إيكون األردن
رسال ومن األمثلة على ذلك إ. الخ. .. رتكاب الفعل أو مكان حصول النتيجةسواء آان مكان إ(

لى المجني عليه وهو يقيم في األردن فيتسلمه  في الخارج صندوقا من المتفجرات إالمتهم وهو
 حالة تحريض قام به شخص مقيم في المجني عليه وينفجر الصندوق ويقتل المجني عليه، أو

ى هذا الخارج لشخص آخر مقيم في األردن لقتل ثالث، فيقوم الجاني بقتل المجني عليه بناء عل
حتيالية على المجني عليه داخل األردن ليستولي على أو قيام المتهم بإستعمال أساليب إ. التحريض

رتكبت فيها، وهذا تي تعد الجريمة قد أد األقاليم الأمواله في الخارج؛ وقد يؤدي هذا الى تعد
هذا التعدد ألن مجرد محاآمته في وال يوجد ضرر من . ضروري لتفادي فرار الجاني من العقاب

ن أغلب التشريعات تأخذ محاآمة في األقاليم األخرى، حيث أقليم من هذه األقاليم يعفيه من الإ
تجاه مارات بهذا اإلخذ المشرع في اإلوقد أ). .بعدم جواز محاآمة الفرد عن ذات الفعل مرتين

وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من األفعال المكونة لها أو " حيث نص 
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؛ .من قانون العقوبات االتحادي) ١٦(المادة " (إذا تحققت فيها نتيجتها أو آان يراد أن تتحقق فيها
قليمها أمر محاآمة جريمة وقعت تامة على إات ومما يدعو لالستغراب أن تترك دولة االمار

لقضاء دولة أخرى، آما حصل في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم  في شقتها بدبي 
هذه القضية  دبي لن التحقيق الدقيق فيويبدو أ. سيين المصريين المتنفذينبايعاز من قبل أحد السيا

مارات على التحقيق بنفسها في هذه الجريمة، صرار اإلفقد آان جيدا إ. فيا الحقاق العدللم يكن آا
حيث أدى التحقيق الفني والدقيق الى آشف الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة، باألدلة العلمية والفنية 

ى بناء عل -تمام المحاآمة لدى قضائها آان من األفضل لو أصرت أيضا على إوالتكنولوجية، و
ال . -لى الصالحية الشخصية بناء ع-مال المحاآمة في مصرستك بدال من إ-الصالحية االقليمية 

ذا تنازع قضاءان للحكم في قضية واحدة،  الشخصية، وإن مبدأ االقليمية أقوى من مبدأسيما وأ
بالتطبيق من مبدأ الشخصية، قليمية آان أولى فمبدأ اإل. يمية على مبدأ الشخصيةفيرجح مبدأ االقل

اصة د، حيث آان من الممكن المطالبة بتسليمه وفق القواعد الخن آان الجاني خارج البالحتى وإ
قليمية في المحاآمة على هذه القضية ر على الصالحية اإلصراأما آان اإل. بتسليم المجرمين

عدام، بحكم القانون ، نظرا ية حيث نقض القضاء المصري حكم اإلأفضل من الصالحية الشخص
  ).يون دوالر؟؟؟للتنازل عن الحق الشخصي مقابل مائة مل

 الصعوبات .٣

  : ال يخلو األمر من بعض الصعوبات التي آشف عنها القضاء، منها ما يلي

من حيث ،  قليلة من الناحية العملية وإن آانتمتناعجرائم اإل  الصعوبة األولى فيتكمن .١
تحديد مكان ارتكاب الجريمة في جرائم االمتناع ؟  وقد ذهب القضاء في اإلجابة على ذلك 

لة رفض تقديم في حاهو الشأن آما : مكان والدة اإللتزام يتم في مكان رفض التنفيذ نإلى أ
الة األآثر حساسية  وفي الح،)في قانون السير (ختبار الكحولع إلنصياالنجدة أو رفض اإل
تمام الذي يجب إ" ، وقد قرر القضاء بأن مكان الجريمة هو ذلك المكان عدم تسليم القاصر
 Crim., 18 mai 1905, S., 1905.I.253, rapport" (تسليم القاصر فيه

Douarche; (PRADEL J.et VARINARD A., I, n 15); 27 octobre 1966, 
G.P., 1967.I.10, RSC, 1967.438, obs. A. Legal. ; 16 juillet 1969, 

B.C., n 228.( ونفس الحل بالنسبة لهجر العائلة ،)Crim., 29 mars 1962, B.C., n 
153, RSC, 1962.746, obs. A. Legal..(  

ة    تحديد  أما الصعوبة الثانية فهي أآثر دقة وتكمن في        .٢ ة للجريم ال المؤلف ك ال ، األفع وم  ذل مفه
  . رد في نصوص قانون العقوباتاوال

ل  سألتتمث يالم ى ف سبقة   ة األول روطها الم ة وش ة للجريم ر المؤلف ين العناص ز ب  التميي
)THELLIER DE PONCHEVILLE B., 2006, 5 .( م إ شرط    وقد ت وم ال ستخالص مفه

ة الماضية               ه خالل األعوام القليل ل الفق ه      حيث : المسبق من قب ذي يمكن أن       " عرف بأن المجال ال
ه ). RASSAT M. L., 2006, n 26" (ترتكب الجريمة في ظله الوضع  " آما عرف أيضا بأن

ائي       انون الجن ة الق انوني الموضوع تحت حماي  ,.LUCAS DE LEYSSAC M. P" (الق
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 الوضع   ، يعد الزواج األول شرطا مسبقا آونه يمثل        مثال  ففي جريمة تعدد األزواج    ).1981,253
ائ   :  الحماية   القانوني محل  دد األ   فمعاقبة المشرع الجن اسباغ  في   عكس إرادة المشرع      يزواج  ي لتع

  .حمايته على الزواج

 من قانون العقوبات) ٢-١١٣(المتعلق بالمادة (السابق بتطبيق هذا التمييز على فرضنا 
ن فيه في الوقت الذي يكو: ، يمكننا حينئذ وضع المبدأ التالي)، في فقرتها الثانيةالفرنسي الجديد

قرر فقد ولهذا .  آذلكص فإن الشرط المسبق ال يعد لإلختصاًاالعنصر المؤلف للجريمة محدد
ختصاص المحكمة التي ة إم طفل ال تعتبر مرتكبة في دائريالقضاء الفرنسي بأن جريمة عدم تسل

 آما ال تعد ،).Crim., 16 juillet 1969, G.P., 1969.II.253(حكمت حول الحضانة 
 Crim., 22 avril(العقد أو مكان تسليم األموال نعقاد إمكان مرتكبة في ئتمان اإل إساءة جريمة

1966, B.C., n 121; 30 mai 1972, B.C., n 180. .(الحكم عتبر القضاة هنا بأن فقد إ
 مجرد شروط مسبقة، ليم األموال في األخرى، ما هي إال، والعقد أو تس األولىحالةالالقضائي في 

  .وليست عناصر مؤلفة للجريمة

 رفض تلك التفرقة، آثر حداثة إلىاأل بعض القرارات القضائيةب اذهوعلى الرغم من 
 Crim., 12 février 1979, B.C., n(رى في الشرط المسبق عنصرا مؤلفا للجريمة فتارة ت

60, RSC, 1980.17, obs. J. Larguier; 13 octobre 1981, J.C.P., 
1982.II.19862, note P. Chambon. .(ظهار وتارة أخرى تحاول جاهدة العمل على إ

آال غير قابل " المفهومان لشرط المسبق وعنصر الجريمة، بحيث يشكل بين اقوي جدا رابط 
 ).Crim., 23 avril 1981, B.C., n 116, RSC, 1982.609, obs. a; Vitu" (للتجزئة

محل نظر آون آانت إال أن تلك األحكام . )ال فرق بين العبارتين ("آال غير قابل لالنفصال"أو 
لمضاعفة مخاطر حاالت التنازع يؤدي قد  أنه ، إضافة إلى أبداالشرط المسبق غير جنائي

عتبار الشرط عدم إ  نحو حالياتجاه السائدذهب اإلسبب يولهذا ال. يجابي مع المحاآم األجنبيةاإل
 ,Paris, 30 mai 2002, Dr. Pénal, 2002, comm. 132(المسبق عنصرا مؤلفا للجريمة 

obs. M. Véron..(  

سأل وم     ة الم صدد مفه ور ب ي تث ة والت ة  "الثاني ف للجريم صر المؤل ال تتعل" العن ق باألعم
ال    ، يبدأ القانون بالمعاقبة إلجريمةستكمال ا إ ففي سبيل . التحضيرية ا األفع ذ، أم بتداء من بدء التنفي

من  ) ٥-١٢١(وفق المادة   (تحت طائلة العقاب    مبدئيا  ه أو األعمال التحضيرية فال تقع       يلعالسابقة  
ين اإل          ال ومن المنطقي أن   ). قانون العقوبات الفرنسي الجديد    ال التحضيرية بع ا  تؤخذ األعم ر عتب

ك،   .  تماما وهذه هي القاعدة  . ختصاصلإلة  عد محدد نها ال ت  بالتالي فإ في قانون العقوبات، و    ومع ذل
ابي   الدولي يعتبر شاهدا على حاالت من ال    حتيالنجد أن القضاء المتعلق باإل     ق العق أي حرص  ، قل

ك     الدول على المعاقبة على الجرائم المختلفة،      ال تحضيرية في            ويظهر ذل ق إدخال أعم عن طري
أن          أفعال التنفيذ آما ف    سية ب نقض الفرن شروع في   : " ي الوسائل اإلحتيالية، وقد قررت محكمة ال ال

ان أحد  اإلحتيال، يعد مرتكبا في فرنسا إذا    ال  األ  آ ة    أ تحضيرية مشكال  العم ات الالزم حد المكون
  ).  Crim., 1 avril 1988, B.C., n 144" (للوسائل اإلحتيالية المرتكبة على األرض الوطنية
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ى بعض   آل هذا ما هو    .٣ سلط  "  إال دليل عل و من بعض        " الت ذي ال يخل ضاء، وال ل الق من قب
  .المساوئ

ة،     ى األراضي الوطني ة عل الجرائم المرتكب ة ب ة المتعلق اال بالقواعد العام ق إجم ا يتعل ذا م ه
  فماذا بشأن القواعد الخاصة؟

  القواعد الخاصة :ثانيا

الجرائم المرتك   للقواعد الخاصة بالنسبة   ق ب ة       ، فهي تتعل ة هوائي فينة أو مرآب تن س ى م ة عل ب
  .وطنية

ر زءاً     يعتب دت ج ان وج ي أي مك ات ف سفن والمرآب ي ال شرع الجزائ ة   الم يم الدول ن إقل   م
في المادة السابعة من قانون العقوبات      (وقد نص المشرع األردني     . )١١٥، ص   ٢٠٠٥المجالي،  (

ي  ة    )األردن شمل أراضي المملك ى أن ت ات اله  ... ، عل سفن والمرآب ة  ال ة األردني ذلك نص  . وائي وآ
انون      )  من قانون العقوبات الجديد    ٣-١١٣في المادة   (المشرع الجزائي الفرنسي     ق الق على أن يطب

الفرنسي على الجرائم المرتكبة على متن السفن التي تحمل العلم الفرنسي، أو ضد تلك السفن، في         
ة، أو       آما يطبق هذا القانون وحده على الجرائم المرت       . أي مكان وجدت   كبة على متن السفن الحربي

  .ضد تلك السفن، في أي مكان وجدت

ة                  ى الجرائم المرتكب نالحظ في هذا الصدد بأن المشرع األردني قد طبق القانون األردني عل
واء    راد، وس ة أم لألف ة للدول ت مملوآ واء آان ة، س ة األردني ات الهوائي سفن والمرآب تن ال ى م عل

واء  ة، وس ة أم حربي ت تجاري ين  أآان ر أردني ين أم غي ا أردني ان ُرّآابه شرع  .  أآ ل الم ذلك فع وآ
اراتي حيث تنص ا ادة اإلم ات اإل) ١٧(لم انون العقوب ى أن من ق ادي عل ذا " تح ام ه سري أحك ت

ة                         م الدول ي تحمل عل ة الت سفن والطائرات الحربي ى ظهر ال ي ترتكب عل القانون على الجرائم الت
دم عل      . أينما وجدت  م المتق ة أو             وينطبق الحك ا الدول ي تملكه ة الت ر الحربي سفن والطائرات غي ى ال

  ".تديرها ألغراض غير تجارية وآذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة

سبة                       ة، فبالن سفن الخاصة وسفن الدول ين ال ّرق ب د ف بالمقابل، نالحظ بأن المشرع الفرنسي ق
وارب البحري  (للسفن الخاصة   ,.Crim., 18 septembre 2007, B.C: ة وال تشمل السفن الق

n 211, R.P.D.P., 2007, 876, obs. Ph.(    سي، مع إ انون الفرن ق الق ق   ، ُيطّب ال تطبي حتم
صاص     ق، واإلخت ده المطب سي وح انون الفرن ة، فالق سفن الدول سبة ل ا بالن رى، أم ة أخ انون دول ق

سية  ة الفرن ق للدول ارة أخرى، إذا). PRADEL, 1999, p22s(مطل ع بعب سفينة ترف  آانت ال
انون           ق الق يمكن تطبي فينة خاصة ف ا إذا آانت س الراية الفرنسية فال يطبق إال القانون الفرنسي، أم

  .الفرنسي أو قانون دولة أخرى آالدولة التي وجدت في مياهها اإلقليمية مثال

سية                ة الفرن ات الهوائي سبة للمرآب ادة   (وقد نص المشرع الفرنسي نصا مماثال بالن -113(الم
ات العسكرية              ) من قانون العقوبات الجديد    )4 سبة للمرآب سي وحده بالن ، حيث ُيطّبق القانون الفرن
ن إ ( زءا م ر ج ث تعتب يادتها  حي ن س زءا م الي ج ل بالت ة وتحم يم الدول ات،  )قل اقي المرآب ا ب ، أم

ا مع ما ويتفق المشرع الفرنسي بهذ .فتحتمل تطبيق قانون دولة أخرى، باإلضافة للقانون الفرنسي    
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ائرات     تن الط ى م ي ترتكب عل ال األخرى الت الجرائم واألفع و الخاصة ب ة طوآي ي اتفاقي ورد ف
، من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق على ما يقع على الطائرة             ١٤/٩/١٩٦٣الموقعة بتاريخ   

ق في ال         ادة  من جرائم، فقد اتخذت االتفاقية بمعيار الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبي ) ٣(م
تن                 ى م ع عل ي تق ال الت ة األشخاص عن الجرائم واألفع بأن تختص دولة تسجيل الطائرة بمحاآم
رر     ك يتق ع ذل رى، وم ة أخ صاصها لدول ا عن اخت سجيل بإرادته ة الت ت دول ائرة، إال إذا تخل الط

ة  ي الحاالت اآلتي سجيل ف ة الت ر دول دة غي ة أخرى متعاق ة دول تثناء ألي ان : اإلختصاص اس إذا آ
ة                        ة؛ إذا شكلت الجريم ة ضمن أمن الدول ة؛ إذا ارتكبت الجريم ذه الدول يم ه ى إقل للجريمة أثر عل

زام              رتبط  مخالفة لتشريعات الطيران في هذه الدولة؛ إذا آان مباشرة االختصاص الزما لتنفيذ الت ت
   .به الدولة بموجب اتفاقية دولية متعددة األطراف

سي دم أن المشرع الفرن ا تق ستفاد مم ر وي ى ظه ة عل ة الجرائم المرتكب صفة مطلق  يخضع ب
سي    ات الفرن انون العقوب ا وجدت لق سية أو ضدها أينم ة الفرن ة الحربي ات الهوائي سفن والمرآب ال

سفينة أو                    . وحده و آانت ال ا ل ذه الجرائم، آم ى ه ات آخر عل انون عقوب ق ق وبالتالي ال يجيز تطبي
  .ليمية أجنبية أو ميناء جوي أجنبيقهوائية الحربية قد وقفت في مياه إالمرآبة ال

ة           ة المدني ات الهوائي سفن والمرآب ر ال ى ظه ب عل ي ترتك رائم الت ضع الج و يخ ذلك فه آ
د                    انون الوحي ر هو الق ذا األخي ا وجدت، دون أن يجعل ه الفرنسية أو ضدها للقانون الفرنسي أينم

ة         ع الحاالت بصورة مطلق ق في جمي  .LE GUNEHEC F., 2001., p)(الواجب التطبي
ات اله  ، ).(39 سفن والمرآب ة ال ي حال شأن ف و ال ا ه ةآم ة الحربي ي إ. وائي ذي يعن ر ال ان األم مك

ا   ه اإل      تطبيق ق ذي توجد في مياه د ال ة        نون البل ة هوائي فينة أو مرآب ه الجوي س ة أو في مينائ قليمي
  . ضدهامدنية فرنسية، على الجرائم التي تقع على ظهر هذه السفينة أو المرآبة الهوائية أو

ع               المشرع الجزائي   ولكن يالحظ أن   ي تق ى الجرائم الت ق عل انون الواجب التطبي ين الق م يب  ل
ة الوطن               على ظهر  اه اإلقليمي ة الموجودة في المي ة الوطني ة  السفن والمرآبات الهوائي ، أو المجال    ي

وطن  وي ال ه . يالج رى الفق وطن  وي انون ال سي أن الق رائم     الفرن ذه الج ى ه ق عل ب أن يطب ي يج
)STEFANI G., LEVASSEUR G. et BOULOC B., 2000, p. 152 .( ع م

سفن  ر ال ى ظه ة عل ات والجنح المرتكب ى الجناي انون عل سريان الق م خاص ل مالحظة وجود حك
قليمية  حاالت معينة آاستثناء على مبدأ إ      والمرآبات الهوائية غير المسجلة في فرنسا أو ضدها في        

  . قانون العقوبات

قد يثور تساؤل عما إذا آانت (يد من التشريعات العربية بالتشريع الفرنسي وقد تأثرت العد
 حاالت ١٩٧٦على الطائرة األردنية، حيث يعطي إتفاق طوآيو لعام ستثناءات قد وردت هناك إ

  .).ستثنائيةإ
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  اإلستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية قانون العقوبات: الفرع الثاني

  تقسيم

ن جهة أولى، في المادة الثالثة من قانون العقوبات صراحة على نص المشرع األردني، م
ة على متن ات، حيث مّيز بين الجريمة المرتكباإلستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية قانون العقوب

ستثنى، من آما إ). والأ(سفينة أجنبية، وبين الجريمة المرتكبة على متن مرآبة هوائية أجنبية 
وقد نص المشرع ) (ثانيا(اد من هذا المبدأ لتمتعهم بنوع من الحصانة جهة ثانية، بعض األفر

 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، على سريان قانون العقوبات )٧-١١٣(الفرنسي في المادة 
رتكبها فرنسي أو أجنبي إذا اية أو جنحة معاقب عليها بالحبس إالفرنسي خارج اإلقليم على آل جن

  .).ل الجنسية الفرنسية عند وقوع الجريمةآان المجني عليه يحم

  الجرائم المرتكبة على متن السفن أو المرآبات الفضائية األجنبية: أوال

دأ        ا لمب ي، وفق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على متن سفن أجنبية، فال يختص القانون األردن
ي،    (اإلقليمية، إال في حالة واحدة فقط        ة      ، أال وهي ع    )٤٥، ص   ٢٠٠٨الحلب دما تتجاوز الجريم ن

دأ                         (شفير السفينة    ا لمب ا، وفق ان الجاني أردني ي، إذا آ انون األردن ق الق ه من الممكن تطبي ى أن عل
  ).الصالحية الشخصية

أما بالنسبة للجرائم المرتكبة على متن مرآبة هوائية أجنبية، فحكمها يختلف وفقا للمكان من     
وق األراضي    إذا آانت ف ه؛ ف ذي تكون في ي  الجو ال ي إال ف انون األردن ة، فال يختص الق األردني

ة؛         . ١: ثالث حاالت وهي   فير المرآب ة ش ه       . ٢إذا تجاوزت الجريم ي علي ان الفاعل أو المجن إذا آ
من قانون  ) ٨(وفقا للمادة   (قتراف الجريمة   لمرآبة الهوائية في المملكة بعد إ     إذا حطت ا  . ٣أردنيا؛  

  ).العقوبات األردني

سفن    أما إذا آانت المرآ    بة الهوائية األجنبية تطير فوق البحر اإلقليمي األردني، فتأخذ حكم ال
دأ                       ا لمب ا، وفق ى متنه ة عل ى الجرائم المرتكب التطبيق عل األردنية، أي ال يختص القانون األردني ب

ة      ة الهوائي فير المرآب ة ش اوز الجريم ي تج دة، أال وه ة واح ي حال ة، إال ف تص (اإلقليمي ا يخ آم
  ).ني بالتطبيق إذا آان الجاني أردنيا تطبيقا لمبدأ الصالحية الشخصيةالقانون األرد

صدد            ذا ال ي في ه م حول        ويبدو موقف المشرع األردن ز في الحك ستغربا من حيث التميي م
ا                   ة حسب موقعه ة أجنبي ة هوائي تن مرآب ى م مدى تطبيق القانون األردني على جريمة مرتكبة عل

ي أن يحذو حذو      . مييزفي الجو، دون وجود أي سبب مقنع للت    ى المشرع األردن لذا فاننا نتمنى عل
  .المشرع الفرنسي في اتخاذ موقف موحد بين المرآبات الهوائية والسفن األجنبية

د  ن الج د إ   وم سي ق شرع الفرن ذآر أن الم دا   ير بال ا موح ذ موقف  KOLB P. et)(تخ
LETURMY L., 2000, p8s).(فينة    ، سواء أ تن س ى م ة   رتكبت  الجريمة عل ة أم مرآب أجنبي

ة   ة أجنبي ادة (هوائي ذا      ) 11-113(ان الم ريان ه رر س د تق سي الجدي ات الفرن انون العقوب ن ق م
ر المسجلة في فر                سا أو   القانون على الجنايات والجنح المرتكبة على ظهر المرآبات الهوائية غي ن
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ة هي ي حاالت معين ي علإ: ضدها ف ان الفاعل أو المجن سية الذا آ ع بالجن ه يتمت سية، أو إي ذا فرن
سا           ة في فرن ة الهوائي ة أو الجنحة، أو إ          هبطت المرآب وع الجناي د وق ة ا     بع ة  ذا آانت المرآب لهوائي

ي اإل دائم ف ه ال سي أو محل إقامت تثماره الرئي ز إس شخص يوجد مرآ ستأجرة ل سيم يم الفرن ، ).قل
 Art. 113-11 NCP: "Sous(حيث ال يختص القانون الفرنسي بنظرها إال في ثالث حاالت    

réserve des dispositions de l'article113-9, la loi pénale française est 
applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des 
aéronefs non immatriculés en France: Lorsque l'auteur ou la victime est 
de nationalité française. Lorsque l'appareil atterrit en France après la 
crime ou le délit. Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage 
à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou à défaut, sa 

résidence permanente sur le territoire de la république…" :(  

 .ان الجاني أو المجني عليه فرنسياإذا آ .١

ة أو الجنحة      إ .٢ أن ال  (ذا حطت على األراضي الفرنسية، بعد الجناي سي ال   يالحظ ب انون الفرن ق
ذي جاء شامال لك                      يتدخل إال إذا أ    ي ال انون األردن ى عكس الق ة أو جنحة، عل ل رتكبت جناي

حدى أو بحرها اإلقليمي إال في إ   الجرائم بما فيها المخالفات المرتكبة في إحدى موانئ الدولة          
 .):..".الحاالت اآلتية

سي في                 .٣ إذا آانت الطائرة األجنبية مستأجرة من قبل شخص طبيعي أو معنوي، مرآزه الرئي
 . وال يوجد لهذا البند مقابل في التشريع األردني. فرنسا، أو مقيم إقامة دائمة فيها

 الطائرات  حادي على الجرائم المرتكبة فيأما المشرع اإلماراتي فيطبق قانون العقوبات اإلت    
ي إ ودة ف ة الموج ة األجنبي االت التالي ي الح ة  ف يم الدول ادة (قل ات ) ١٨(الم انون العقوب ن ق م

  ):االتحادي

ا، أي إذا ه     .١ دى مطاراته ي إح ائرة ف ت الط د      إذا حط ة بع ى أرض الدول ائرة عل ت الط بط
  .رتكاب الجريمةإ

  . الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بنظامها العامإذا آانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن .٢

  .إذا طلب قائد الطائرة من السلطات في الدولة معونة تتعلق بالجريمة .٣

  .إذا آان الجاني أو المجني عليه أو آالهما من رعايا دولة االمارات العربية المتحدة .٤

  .ي الدولةإذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح واألحكام المنظمة لحرآة المالحة ف .٥

تن ال  ى م ة عل رائم المرتكب ا الج شرع اإل أم ع الم د توس ة فق ق سفن األجنبي ي تطبي اراتي ف م
ادة  ي الم ا ف ي نص عليه ي إحدى الحاالت الخمس الت ا ف وطني عليه انون ال انون ) ١٨(الق من ق

ادة   (العقوبات اإلتحادي    ي تكون الدول          باإل خالل مع عدم اإل    ) " ١٨(الم ات والمعاهدات الت ة تفاقي
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سفن األجنب                            ى ظهر ال ي ترتكب عل ى الجرائم الت انون عل ذا الق ام ه سري أحك ا  ال ت ة طرفا فيه ) ي
  :وهي

  .إذا امتدت آثار الجريمة الى إقليم دولة اإلمارات العربية المتحدة .١

ة            .٢ إذا آانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم في الدولة أو تخل باآلداب العام
  .في موانيها أو بحرها اإلقليميأو حسن النظام 

ة في              .٣ سلطات المحلي ة من ال ا المعون إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمه
  .دولة اإلمارات العربية المتحدة

  .إذا آان أيا من الجاني أو المجني عليه أو آالهما من رعايا دولة اإلمارات العربية المتحدة .٤

  .تجار فيها دوليا محظور تداولها أو حيازتها أو اإل أو أشياءإذا آانت السفينة تحمل مواد .٥

  األشخاص المستثنون من مبدأ اإلقليمية: ثانيا

ع األشخاص، حيث نصت          ين جمي ساواة ب ى الم على الرغم من نص المشرع الدستوري عل
ادة  ى أن ) ٦/١(الم ي عل تور األردن ن الدس نهم ف "م ز بي واء ال تميي انون س ام الق ون أم ي األردني

ادة  ". ختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين     إ الحقوق والواجبات وإن   من دستور   ) ٢٥(آما نصت الم
  ".جميع األفراد لدى القانون سواء"اإلمارات العربية المتحدة على أن 

عتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، فقد استثني بعض األشخاص من مبدأ اإلقليمية ولكن، إل
عفاءهم من الخضوع للتشريع النافذ، فالفعل في بعض األفراد ال تعني إ الممنوحة لن الحصانةإ(

فالشريك الذي : بولةوالقول بعكس ذلك من شأنه أن يؤدي الى نتائج غير مق. النهاية غير مشروع
ن المعتدى عليه ال آما أ. ال يتمتع باإلعفاء يستحيل توقيع العقاب عليه إذا أعتبر الفعل مشروعا

ذا متع بالحصانة ال تستطيع محاآمته إآما أن دولة المت. شرعي عن نفسه أو مالهيستطيع الدفاع ال
لذا يمكن . رتكب فيها الفعل جريمة طبقا لقانون الدولة التي أآان قانونها يشترط لذلك أن يعد الفعل

ئية للدولة، فهي مانع القول في تبرير هذه الحصانة بأنها خروج بعض األفعال عن الوالية القضا
 المستفيد من الحصانة، فالحصانة إعفاء من تطبيق قانون اإلجراءات جراءات ضدقيام اإلمن 

عفاء من تطبيق قانون العقوبات، فالفعل يعتبر جريمة ولكن ال تجوز محاآمة الجنائية وليست إ
  :، منهم ما يلي.)مرتكبه

صاصاته ختي يتمتع بحصانة تمكنه من مباشرة إرئيس الدولة جاللة الملك المعظم؛ الذ .١
الملك هو "ستور األردني والتي نصت على أن  من الد)٣٠(الدستورية، وذلك وفقا للمادة 

أما في فرنسا . فحصانة الملك مطلقة" رئيس الدولة وهو مصون من آل تبعة ومسؤولية
، حيث ).CHARVIN Robert, op cit., p.258s(فحصانة رئيس الجمهورية نسبية 

 الفرنسي المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في  من الدستور)٦٨(حصرت المادة 
وهذا ما نصت عليه (األعمال التي يباشرها في أثناء تأدية وظيفته في حالة الخيانة العظمى 

دساتير الجمهوريات الثالثة والرابعة والخامسة في فرنسا، وآذلك العديد من الدساتير 
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على أن رئيس الجمهورية ال يكون  من الدستور اإليطالي ٩٠األخرى، فقد نصت المادة 
مسؤوال عن األعمال التي يباشرها في أثناء تأدية وظائفه إال في حالة الخيانة العظمى أو 

 من الدستور اليوناني على أن رئيس ٤٩/١اإلعتداء على الدستور؛ آما نصت المادة 
ستور؛ آذلك الجمهورية مسؤول جنائيا في حالة الخيانة العظمى أو اإلنتهاك المتعمد للد

 أو البوندزرات Bundestag من الدستور األلماني فقد نصت على أن البوندزتاج ٦١المادة 
Bundesratإذا ة اإلتحادية األلمانية تهام رئيس اإلتحاد األلماني أمام المحكم يمكنه إ

 ،)٢٠٠٤( سرور راجع. تحاديدة للدستور أو ألي قانون إصدرت عنه مخالفة متعم
 أداء الواجبات ل بأن آل تقصير جسيم من جانب رئيس الجمهورية في، وقد قي))١٨٨ص

 ,DESMOTTES Pierre)عتباره مكونا لجريمة الخيانة العظمى المكلف بها يمكن إ
1968, p. 257) . ١/٣(آذلك الحال بالنسبة للدستور األمريكي حيث يجيز في المادة( 

ليها قانون العقوبات بعد عزله بسبب محاآمة رئيس الدولة جنائيا عن األفعال التي يعاقب ع
من الدستور ) ٦٠(آما تنص المادة ). ٤١٤، ص ٢٠٠٤سرور، ( مسؤوليته السياسية 

ال تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إال عند خرقه للدستور " اللبناني على أن 
خاضعة للقوانين أو في حال الخيانة العظمى أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي 

وتدلنا المشاهدات المتكررة في آثير من البالد المتحضرة أن الرؤساء مثلهم مثل ". العامة
باقي أفراد السلطة التنفيذية، يخضعون للقانون الجزائي في بلدانهم أسوة بغيرهم من 
 األفراد، وال يتمتعون بحصانة تعفيهم من أن يطالهم القانون الجنائي، ويساءلون مساءلة

 مثلما حصل مع الرئيس األمريكي -جراءاتختالف طفيف في اإل مع إ-يديرها القضاء 
السابق بيل آلينتون في قضيته المشهورة مع مونيكا لوينسكي في العقد األخير من القرن 

  .المنصرم

رؤساء الدول األجنبية؛ حيث يتمتعون بموجب القانون الدولي العام والعرف الدولي  .٢
)Crim., 13 mars 2001, D., 2001.2631, note J.F. Roulot.( بحصانة عامة ،
ال ة منحت لرؤساء الدول على سبيل اإلحترام والتقدير والمجاملة، إيعتقد أن هذه الحصان(

ذ آيف يقر القانون ة الوطنية، إنصاف والسيادقة األمر هدر لمبادئ العدالة واإلأنها في حقي
لهذا يرجح أن . نسان في وطنهأو مال أو عرض إة أجنبي على حياة عتداء رئيس دولمثال إ

منح هذه الحصانة قد تم بموجب العرف الدولي الذي يحصن به رؤساء الدول بعضهم بعضا 
 شهور على نجل ٤ن فرنسا قد حكمت بالسجن إال أ(، تشملهم وأفراد أسرهم )وبصفة متبادلة

بي معتصم بالل القذافي القذافي، حيث أصدرت محكمة فرنسية حكما بسجن نجل الزعيم اللي
 أشهر مع وقف التنفيذ في باريس بسبب أعمال عنف ضد ٤، بالسجن "هنيبعل" الملقب ب 

وقد أصدرت . صديقته، بعد أن رأت فرنسا أنه ال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي يدعيها
 يورو ٥٠٠ أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ٤المحكمة ضده حكما بالسجن 

العنف عمدا على شخص ضعيف خصوصا وأن صديقته آانت حامل، األمر " مارسته لم
الذي جعلها غير قادرة تماما على العمل لمدة ثمانية أيام على األقل، باإلضافة إلى حمل 

وقام أحد المحامين بتمثيل هنيبعل القذافي في المحاآمة التي . سالح من الدرجة األولى
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فالت من لقذافي ، نجح حتى اآلن من اإلصم بالل ا، ومعت٢٠٠٤/٢٠٠٥ أيار ٢٣جرت 
المالحقات القضائية في فرنسا والخارج عبر حيازة جواز سفر دبلوماسي إلى أن رأت 

. دبلوماسيةالخارجية الفرنسية في شباط أن حيازته مثل هذا الجواز ال تمنحه الحصانة ال
المعتمدون من قبل فرنسا ن هذه الحصانة يستفيد منها األشخاص وآانت الوزارة أعلنت أ

لتمثيل بالدهم واألشخاص الذين يقومون بمهمة، والقذافي ليس جزءا منهم، فاتحة بذلك 
ووقعت األعمال التي تقع تحت طائلة القانون . طريق المالحقات التي بدأها القضاء الفرنسي

 ضرب نجل ليل األول الى الثاني من شباط في فندقين باريسيين آبيرين، ففي الفندق األول
وفي الليلة نفسها، . القذافي صديقته الين سكاف التي تقدمت بشكوى قبل أن تسحبها الحقا

 ملم، وتدخلت ٩تسبب نجل القذافي بحادث جديد في فندق آخر حيث شهر مسدسا عيار 
وتمكن هنيبعل أخيرا من الذهاب إلى آوبنهاجن حيث تابع دراسته بعد . عندئذ السفارة الليبية

ثنين  بمشاجرة بين إ٢٠٠٤تسبب في أيلول ت الشرطة الى أقواله، وآان هنيبعل قد أن استمع
من حراسه ورجال الشرطة في جادة الشانزلزيه في باريس إثر توقفه وهو يقود سيارته 

وعدم الوقوف أمام عدة إشارات حمراء، وجرح أحد رجال ) ساعة/ آلم١٤٠(بسرعة فائقة 
 ٢٠٠٤د حارسيه الشخصيين في تشرين األول وصدر في حق أح. الشرطة في العراك

وفي .  يورو بسبب التمرد١٥٠٠حكما بالسجن شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 
 في أحد ٢٠٠١روما تشاجر هنيبعل وحراسه الشخصيون مع رجال الشرطة في آب 

جال  السجائر على رولم يتردد هنيبعل وهو في حالة السكر من إفراغ مطافئ. المالهي
 في تحقيق حول أعمال عنف ضد مواطن ليبي ٢٠٠٥سمه أيضا في شباط وورد إ. الشرطة

وأفلت نجل القذافي في آل هذه . في مقر إقامة أحد الدبلوماسيين الليبيين قرب آوبنهاجن
وحاشيتهم .) الحوادث من المالحقات عبر تقديم نفسه على أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية

)Crim., 23 novembre 2004, B.C., n 292, D., 2005, Panorama, 1523, 
obs. M.H. Gozzi, R.P.D.P., 2005.220, obs. P. Bonfils.( سواء آانوا في ،

زيارة الدول األجانب في غير بلدانهم قد تجاوزت الحد المعقول، ذلك أن هذا التحصين فيه 
التي يتواجد عليها نتقاص من سيادة الدولة حقوق المعتدى عليهم، آما أن فيه إهدر ل

المستفيدين من الحصانة، السيما وأن هذا القدر من التحصين ال يحصل عليه هؤالء في 
  .بلدانهم

تتحدد الحصانة (أعضاء مجلس األمة؛ الذين ال يسألون عن الجرائم القولية أو الكتابية  .٣
أداء عمله، باآلراء واألفكار التي يؤديها عضو مجلس األمة في المجلس أو في لجانه أثناء 

نين أو أسئلة أو قتراحات بقواالبرلمانية من خطاب أو تصويت أو إفتغطي آل األعمال 
قتراحات أو طلبات بمناقشة عامة أو طلبات لتشكيل لجان طلبات إحاطة أو إستجوابات أو إ

أثناء تأديتهم .) لتقصي الحقائق وغير ذلك من ممارسات لمختلف أدوات الرقابة البرلمانية
ال تمتد الحصانة إلى ما يصدر من العضو ولو في المجلس أو لجانه خارج نطاق  (لعملهم

.  ممارسته وظيفته البرلمانية، آما ال تمتد إلى أفعاله المادية ولو آانت أثناء أدائه البرلماني
وقد أآد المجلس الدستوري الفرنسي عدم تمتع عضو البرلمان بالحصانة عما يبديه من 
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 .VERDUSSEN Marc, op. cit., pراجع .  وظائفه البرلمانيةأفكار خارج ممارسة
 ؛ .Décision du 7 nov. 1989, Rec. Du juris. Const., p.373 89,262؛  594

آما أآدت المحكمة الدستورية اإليطالية على أن حصانة عضو البرلمان عما يبديه من آراء 
 وال تمتد خارج lien fonctionnelوأقوال ال تتوافر إال إذا توافرت عالقة وظيفية 

راجع حكمين صادرين . البرلمان حتى لو آانت مجرد ترديد لما سبق أن قاله داخل البرلمان
 Annuaire International de la Justice:  مشار إليهما في٢٠٠٠ يناير سنة ١٧في 

constitutionnelle, 2000, chronique, p. 762s.( وذلك لتمكينهم من تأدية ،
ذ ظهرت هذه الحصانة من(م وواجباتهم آممثلين لرأي األمة بكل حرية وصراحة وظائفه

 يونية ٢٣جتماع الجمعية التأسيسية في عهد الثورة الفرنسية بناء على إقتراح ميرابو في إ
وقد عثر على جذور . ١٧٩١ أيلول سنة ٣، ثم عبر عنها الدستور الفرنسي منذ ١٧٨٩سنة 

، وهذا ما ).نجلترا في القرن السابع عشر في إBill of rightsهذه الفكرة في عهد الحقوق 
ئية والتي تشكل قيدا تمييزا عن الحصانة اإلجرا(يعبر عنه بالحصانة البرلمانية الموضوعية 

تخاذ أية إجراءات جناية في عدم جواز إتخاذ اإلجراءات الجنائية والتي تتمثل إجرائيا في إ
ن المجلس، والتي ال تخول عضو البرلمان حقا ضد عضو مجلس األمة إال بإذن سابق م

وقد نص . ، والتي تعد من النظام العام ال يجوز التنازل عنها.)يبيح له القيام بأعمال معينة
 من الدستور )٨٧(المشرع الدستوري على هذه الحصانة صراحة، فقد نصت المادة 

ملء الحرية في لكل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب  "    األردني على أن
التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، وال يجوز 
". مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس

أعضاء ال يؤاخذ " مارات العربية المتحدة على أن من دستور اإل) ٨١(آما نصت المادة 
عما يبدونه من األفكار واآلراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل ) تحاديالوطني اإل(المجلس 

  ".المجلس أو لجانه

 من قانون العقوبات األردني والتي )١١(رجال السلك السياسي األجنبي؛ وذلك وفقا للمادة  .٤
و ال تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظف" نصت على أنه 

السلك الخارجي والقناصل واألجانب، ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي 
تفاقية فينا ، وإ)١٩٦١ نيسان ١٨(الديبلوماسية فوفقا التفاقية فينا حول العالقات " (العام

دولة المعتمد إليها الديبلوماسي ، ال تملك ال)١٩٦٣ نيسان ٢٤(حول العالقات القنصلية 
مه أو تسليمه إلى أية دولة أخرى، وآل ما تملكه هو أن تعتبره شخصا غير مرغوب فيه تهاإ

نحسار صفته أنه إذا عاد إلى هذه الدولة بعد إوتطلب منه مغادرة البالد في مدة معينة، إال 
الديبلوماسية لديها، فإنه يجوز خضوعه للمحاآمة أمامها، ألن حصانته ترتبط بوظيفته 

من قانون العقوبات اإلتحادي لدولة ) ٢٥(لمادة آما نصت ا.). بشخصهالديبلوماسية ال 
لمتمتعين بحصانة مقررة ال يسري هذا القانون على األشخاص ا" ... مارات على أن اإل

مارات أو القانون الداخلي وذلك في إقليم اإلتفاقيات الدولية أو القانون الدولي بمقتضى اإل
  ". العربية المتحدة
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 شخصية وليست وهي حصانة(انة العامة أفراد السلك السياسي األجنبي ويتمتع بالحص
رتكب أجنبي جريمة في سفارة موجودة في األردن، فيمكن مالحقته من مكانية، بمعنى أنه إذا إ

 محكمة النقض قبل المحاآم األردنية حيث أنه قام بالفعل الجرمي في األردن، وهذا ما ذهبت اليه
 ,.Crim(حدى السفارات الموجودة في فرنسا يا قام بارتكاب جريمة في إالفرنسية في حكمها أجنب

13 octobre 1865, S., 1865, S., 1866.I.232 ( آم قضت بعدم تسليمه الى الخارج
)Versailles, Ch. Acc., 11 décembre 1990, D., 1991, Somm. 212 ( على
 الحصانة السيما وقد تبين وجود ويستهجن البعض هذه(ختالف درجاتهم وألقابهم، مثل السفيرإ

ستمرار في ذلك، ليس لمجرد ة شاذة مع صديقه، ولم يمنع من اإلأحد السفراء يعيش حياة زواجي
تمتعه بالحصانة، بل ألن القوانين الوضعية المستقاة من القانون الفرنسي ال تعاقب على هذه 

ضائية في مكان خاص وليس في األمور، آونها من قبيل الحرية الجنسية، وقائمة على عالقات ر
 بين - ١٩٦١تفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية المبرمة عام وذلك بموجب إ(والملحقين .) مكان عام

، وتمتد الى موظفي الوآاالت السياسية بشرط .) لحماية أنفسهم-الدبلوماسيين في غياب القانونيين 
ذلك أعضاء البعثات السياسية وممثلوا وآ. قليمهاوا جنسية الدولة التي يعملون في إأال يحمل

  . الخ.. الشاملة هم وأسرهم وخدمهملدولية، حيث يتمتعون بالحصانة الهيئات والمنظمات ا

وظفين          ن الم دة م ات جدي وم فئ شمل الي صانة ت بحت الح د أص دولي، فق رف ال ا للع ووفق
دول العر ة ال ة، آجامع ة اإلقليمي ات الدولي وظفي المنظم يين، من م دة الدبلوماس ة الوح ة، منظم بي

م المتحدة،      . إلخ...اإلفريقية، منظمة حلف شمال األطلسي     ة األم وآذلك المنظمات العالمية، آمنظم
ة                    ة، ومنظم ة العالمي ة الزراعة واألغذي سكو، ومنظم ة اليون ا؛ آمنظم وسائر المنظمات التابعة له

  .الصحة العالمية

ه القنصل من            فتقتصر الحصانة التي يتمت   : أما رجال السلك القنصلي    ا يرتكب ى م عون بها عل
  .أفعال أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وهي حصانة فردية ال تشمل أسرته

وطني         .٥ انون ال اإلستثناءات العرفية؛ يتمتع أعضاء القوات العسكرية األجنبية بحصانة من الق
ا، ش              ة فيه ي صرح العمل أو االقام ة الت ا ضمن المنطق ي يرتكبونه ريطة أن عن الجرائم الت

م                     اطق المحددة له م الرسمي وضمن المن اء عمله تكون هذه الجرائم وقعت أثناء قيامهم بأعب
ا       ة فيه راد يخضعون                . سلفا للعمل أو االقام ذه الحصانة هو آون هؤالء األف ة من ه والحكم

انونهم    ألوامر رؤسائهم، ويقتضي حسن سير العمل        في قواعدهم ومعسكراتهم أن يحتكموا لق
  .ت منه أنظمة العمل لديهمستخلصإي الوطني الذ

ة             يم الدول ه تواجدها في إقل ي يكون في م   هذه الحصانة تمنح لهذه القوات في األحوال الت د ت ق
ر            ا إ تفاق تقتضيه مصلحتها، أم   بموافقة وطنية رسمية ووفق إ     م بغي د ت وات ق ذه الق ان تواجد ه ذا آ

د إ  رضى الدولة التي يقيمون فيها، فإن   ك يع وات الحصانة،      حتالال، ال  ذل ذه الق ه ه ستحق بموجب  ت
انون  وات خارجة عن الق ر ق ل تعتب ة(ب ا، إل)غازي ستوجب مقاومته ذي ي ى ، األمر ال دائها عل عت

رغم من اإل      (سيادة الدولة    ى ال ة عن                وعل شقيقة، اال أن المحاآم ة العراق ال حتالل األمريكي لدول
  ).جرائم التعذيب في سجن أبو غريب قد تمت في أمريكا
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ارة               وقد   ة المرابطة، أو الم آان العرف الدولي يمنح حصانة ألفراد القوات العسكرية األجنبي
  .ختصاص المحاآم العسكرية لهذه الجيوشحيث آانت من إ. ردن، برضى سلطاتهافي األ

نجم، ( من قانون العقوبات العسكري القديم ) ب-٤٦(وقد نص المشرع األردني في المادة 
تص المجالس العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل تخ"، على أن )٤٠، ص ١٩٩١

كومة المملكة رجال جيوش حليفة تقيم في األراضي األردنية، إال إذا آان بين حكومتها وح
، ومع أنه ال يوجد نص مماثل في قانون "تفاقات خاصة تخالف هذه األحكاماألردنية الهاشمية إ

) ٣٠(بات العسكري األردني الجديد، قانون مؤقت رقم قانون العقو(العقوبات العسكري الجديد 
، ١٦/٦/٢٠٠٢ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥٥١، المنشور في العدد ٢٠٠٢لسنة 
، الذي ألغى القانون القديم، إال أن المشرع قد نص صراحة في المادة الثالثة على أن .)٢٧٢٨ص
فراد الجيوش الحليفة الموجودة في ضباط وأ .. -ب... تسري أحكام هذا القانون على من يلي" 

  ".رتكبوا أيا من الجرائم المنصوص عليها فيهأو تحت إمرة القوات المسلحة إذا إالمملكة 

ة داخل األراضي                       م الجرائم المرتكب ذي يحك ات وال انون العقوب داخلي لق هذا بالنسبة للبعد ال
واردة   تثناءات ال ة، واإلس دأ اإلقليمي ا مب ي يحكمه ة، والت ارجي  الوطني د الخ اذا عن البع ه، فم علي

  والمتعلق بالجرائم المرتكبة خارج األراضي الوطنية؟

  البعد الخارجي لقانون العقوبات األردني:  المطلب الثاني

  تقديم

فهل يطبق قانون العقوبات األردني ، بالجرائم المرتكبة خارج األراضي الوطنيةويتعلق 
  على تلك الجرائم؟ 

حالة عدم صدور حكم أجنبي بصدد : ؤل، يجب أن نفرق بين حالتينلإلجابة على هذا التسا
  ).الفرع الثاني(، وحالة صدور حكم أجنبي فيها )الفرع األول(الجريمة المرتكبة في الخارج 

   حالة عدم صدور حكم قضائي أجنبي: الفرع األول

  ختصاص القانون الوطنيمبدأ عدم إ

ة من      األصل أن القانون الوطني ال يختص بنظر الج        ة خارج األراضي الوطني رائم المرتكب
ع خارج األراضي            . ستثناءاتالمبدأ، والذي ال يخلو من بعض اإل      حيث   ي تق ة الت ه، فالجريم وعلي

انون            دئيا، الق ا، مب ة ال يختص بنظره ائي الوطنية األردني ي، إال في حاالت إ    الجن تثنائية   األردن س
  .محددة

ا              ةسن الني عتبارات ح ويقوم هذا المبدأ على إ     ى إقليمه ة عل ة الجنائي يادة الدول رر س ذي يب . ، ال
ة األخرى     فإذا خلطنا ما يحدث على غير األراضي الوطنية، فإننا نخشى المساس بحسا              سية الدول

ور         إال أن التشريعات الجزائية عموما ال تحترم      . لسيادتها  هذا المبدأ على إطالقه، والسؤال الذي يث
  حترام قانونها خارج إقليمها؟على التأآيد على إذا تحرص الدولة في هذا الصدد، لما
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أنها أن تجعل         يبدو أن  ى إ           هنالك عدة اعتبارات من ش د عل ى التأآي ة تحرص عل رام   الدول حت
  .   بعض مصالحها األساسية أو بعض مواطنيها وبشكل استثنائيآحماية قانونها خارج إقليمها 

  اإلستثنائان الواردان على مبدأ عدم اإلختصاص

ا يلإعتبارات حسن النية، التي سبق لنا اإلشارة     ، تحديدا، عندما تأتي إ    نإلستثنائان ا ذاهنجد    ه
  .، بفقدان قوتها، وينتج ذلك في مقامين مختلفين)في الفقرة السابقة(

شكل أساسي،        الجريمة المرتكبة خارج      قد ال تمس  في بعض األحيان،     ة، ب األراضي الوطني
ةإال صالح وطني ضة  م تمح واء تعلق ة  ، س المواطنينأم بالدول را، وب دم ل نظ ة إع تطاعة الدول س
  .)أوال( متداد لإلختصاص الوطني إ  األساسية، آان ال بد من النص علىهمال تلك المصالحإ

رى، ال ي   ان أخ ي أحي ونوف ة  دور ك صراالدول صالحها،   مقت ة م ى حماي ل عل صرف  ب تت
ذ    دخل عندئ م، فتت ع األم صالح جمي ى م سهر عل ذي ي سكري ال ن آالع وع م ى ن اء عل ويض بن  تف

  ).ثانيا (المجتمع الدولي

  متداد اإلختصاص الوطنيإ :أوال

  تقسيم

وطني   امنص قانون العقوبات على حالتين يمكن أن يمتد به         دأ    إ:  اإلختصاص ال ا لمب ا تطبيق م
ادة   ) ٩(المادة  ) (ب(، أو تطبيقا لمبدأ الصالحية الشخصية       )أ(الصالحية العينية الذاتية     ) ١٠(والم

ى    ٦-١١٣وقد نص عليها المشرع الفرنسي في المادة من           قانون العقوبات األردني؛     من -١١٣ إل
١٢ .(  

  )الذاتية(مبدأ الصالحية العينية   .أ

في الخارج من الجرائم الخطيرة والماسة بالمصالح ون في حال آون الجريمة المرتكبة ويك
يها، خاصة إذا ما آانت الدول الجوهرية للدولة، األمر الذي يحتم مالحقتها ومعاقبة مرتكب

األجنبية ال تجرم هذه األفعال وال تقيم وزنا لمصالح الدولة وعاداتها وتقاليدها وقوانينها 
آما هو الشأن في الجرائم التي تهدد سيادة الدولة، آالخيانة، والتجسس، والتحريض . وتشريعاتها

ثلي الدولة أثناء ممارستهم للوظيفة، على العصيان ضد الدولة، وتزوير العملة، واإلعتداء على مم
ويقصد به . آما يسميه البعض بمبدأ الصالحية الذاتية (عينية النص الجنائيوتطبيقا لمبدأ 

ولة ألهمية المصلحة الخالصة للدولة في معاقبة الجرائم التي تمس آيانها، حيث تحرص آل د
ية لنصوصها التشريعية خضاع الجرائم التي تمس حقوقها األساسالحق الذي تحميه على إ

تسري "  من قانون العقوبات على أن )٩(، نص المشرع األردني في المادة .)ولقضائها الوطني
رتكب  آان أو شريكا محرضا أو متدخال، إأحكام هذا القانون على آل أردني أو أجنبي، فاعال

من الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودًا أو زور أوراق خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأ
  ".النقد أو السندات المصرفية األردنية أو األجنبية المتداولة قانونا أو تعامال في المملكة
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وز    بيل الحصر، ال يج ى س ددة عل النص مح واردة ب رائم ال أن الج صدد ب ذا ال ي ه يالحظ ف
 فإنها ال تشمل تزوير جوازات السفر، أو تزوير الطوابع،          وبالتالي،. التوسع فيها وال القياس عليها    

  . إلخ...أو سمات الدخول، أو هوية األحوال المدنية، أو شهادات الزواج أو الميالد

ادة                    ة، حيث نص في الم -١١٣(وقد وسع المشرع الفرنسي من نطاق مبدأ الصالحية العيني
ا         )١٠ ذا الق ق ه ي ترتكب       من قانون العقوبات الجديد على أن  يطب ات والجنح الت ى الجناي نون عل

ا في               الجمهورية والتي تشكل إ    خارج إقليم  ة المنصوص عليه عتداء على المصالح األساسية لألم
ى   إ) ١-٤٠١ (الباب األول من الكتاب الرابع، المواد من         ة         )٩-٤١٤(ل أتي في مقدم ات، وي  عقوب

د          عتداء على الد  ئم جنايات الخيانة، والتجسس، واإل    هذه الجرا  ى جرائم تقلي ذلك عل فاع القومي، وآ
ا في                       ة، المعاقب عليه سندات العام ة، وال ة أو الورقي ة المعدني وتزوير أختام الدولة وتزييف العمل

ات       )١-٤٤٤(،  )١-٤٤٣(،  )١-٤٤٢(المواد   ، وعلى آل جناية أوجنحة ترتكب ضد أعضاء البعث
  .  تالدبلوماسية أو القنصلية الفرنسية أو ضد أماآن هذه البعثا

سي ع          ات الفرن انون العقوب ق ق ا         وترجع علة تطبي ى أنه ه، إل رى الفق ا ي ذه الجرائم، آم ى ه ل
دو   ).(LE GUNEHEC F.,2001, p. 39)(عتداء على المصالح العليا لفرنسا تشكل إ د يب ، وق

ا           اب عليه رث بالعق ر مكت ي غي دأ الصالحية              . المشرع األجنب ان من الضروري األخذ بمب ذا آ ول
  )..(STEFANI G., LEVASSEUR G.et BOULOC B., 2000, p. 154)(العينية 

ادة     لعربية بهذا المبدأ، آالتشريع اإل    وتأخذ معظم التشريعات الجزائية ا     ماراتي حيث تنص الم
  :تحادي على حاالت األخذ بمبدأ العينية على الوجه التاليمن قانون العقوبات اإل) ٢٠(

ا الدستو      جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو         .١ ة      الداخلي أو ضد نظامه نداتها المالي ري أو س
أذون بإ ا  الم ا أو أختامه د محرراته ر أو تقلي ة تزوي ا أو جريم ا أو طوابعه دارها قانون ص
  .الرسمية

ا سواء                     .٢ ا بقصد ترويجه جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازته
  .جهاتمت تلك األفعال داخل الدولة أو خار

ة            .٣ ا في الدول جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوآات معدنية متداولة قانون
  .أو ترويج تلك العمالت والمسكوآات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها

  مبدأ الصالحية الشخصية  .ب

ويكون عند تعلق الجريمة بمواطن سواء آان فاعال أم ضحية؛ وهذا هو مضمون مبدأ 
: يجابيالشق األول وهو الوجه اإل: ي شقانولمبدأ شخصية النص الجنائ. حية الشخصيةالصال

قليم دولته رج إرتكب جريمته خالذي إوهو يسمح بتطبيق قانون الدولة على أحد المواطنين ا
رتكب فيها  الدولة التي إال سيما وأن تسليمه إلى. ومالحقته وعقابه إذا عاد إلى أرض الوطن

لى دولة أجنبية؛ أما بار عدم جواز تسليم أحد الرعايا إعت في أغلب التشريعات، بإيمته محظورجر
ويعني تطبيق النص الجنائي على آل جريمة يكون المجني عليه : الشق الثاني فهو الوجه السلبي
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. رتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبهانسية الدولة وبغض النظر عن مكان إفيها منتميا إلى ج
عتداء إجرامي  تعرضوا إل ماذااية رعاياها إا الوجه في تمكين الدولة من حمأهمية هذوتظهر 
  .مقتربا بذلك من مبدأ العينيةاألساسية قليمها وهو صورة لحماية الدولة لمصالحها خارج إ

  يجابيمبدأ الصالحية الشخصية اإل .١

 من  )١٠(يجابي حيث نصت المادة      بمبدأ الصالحية الشخصية بشقه اإل     أخذ المشرع األردني  
ى أن       انون       "قانون العقوبات عل ذا الق ام ه سري أحك ان أو شريكا             . ١: ت اعال آ ي، ف ى آل أردن عل

ا                    إ محرضا أو متدخال،   ي، آم انون األردن ا الق ة أو جنحة، يعاقب عليه ة جناي رتكب خارج المملك
د إ         تسري األحكام المذآورة على من ذ      سبها بع ة أو إآت سية األردني ة  رتكاب ال آر ولو فقد الجن جناي

د إ        ويالحظ في   . أو الجنحة  ي ق ة           هذا الصدد أن المشرع األردن ة أو الجنحة معاقب شترط في الجناي
ا          ي عليها دون إ   القانون األردن  ام الم ا شمل في أحك ة، آم دة شتراط معاقبة القانون األجنبي من جه

   .رتكاب الجناية أو الجنحة من جهة أخرىمن فقد الجنسية األردنية بعد إ

من ) ٦-١١٣( في المادة يجابيالصالحية الشخصية اإل مبدأمشرع الفرنسي على    وقد نص ال  
سي خارج                 ا فرن ة يرتكبه ى آل جناي انون عل قانون العقوبات الفرنسي الجديد، حيث يطبق هذا الق
شرط أن               سي في الخارج ب ا فرن ة جنحة يرتكبه ى أي ضا عل إقليم الجمهورية الفرنسية، ويسري أي

ة  ائع المكون ون الوق ه تك ذي وقعت في د ال انون البل ا بمقتضى ق ا عليه ا معاقب ه إذا (له ل أن ذا قي ول
ى              إ اد ال رتكب شخص يحمل الجنسية الفرنسية جناية قتل مقصود في هولندا أو في أي بلد آان وع

ه     دون محاآمة أو قبل تن    (فرنسا،   ه   فإ) فيذ العقوبة المحكوم بها علي سي       ن انون الفرن ه الق ق علي . يطب
ار  رة في دولة ال تجرم هذا الفعل، فإنه ال يعاقب في فرنسا، حتى مع إ   مواد مخد ذا تعاطى   أما إ  عتب

سي؛    انون الفرن ق ه  ). .(LE GUNEHEC F, 2001., p. 32)هذا الفعل جنحة في الق ذا ويطب
  .ليهرتكاب الواقعة المنسوبة إية بعد إآتسب الجنسية الفرنسالحكم حتى ولو آان المتهم قد إ

ا إ د م ل  ذويرجع لتحدي ة الخاصة مث د القانوني ى القواع ره إل ن غي ا م شخص مواطن ان ال ا آ
سية       أنه ألغراض خاصة أهمها عدم إ      إال. قانون الجنسية  رر       فالت من ال جن د ق اب، فق ه من العق ل

ه     المشرع اإل  اراتي بأن ة                       " .. م ا في الدول ان مقيم واطن إذا آ م الم ه في حك سية ل ر من ال جن يعتب
  ".إقامة معتادة

ا                وتأسيسا ع  لى ما تقدم، فقد فرق المشرع الفرنسي في هذا الصدد بين الجنايات والجنح؛ فيم
: يتعلق بالجنايات، ال يطبق القانون الفرنسي على الجريمة المرتكبة من قبل الفرنسي في الخارج            

ادة           (ما لم تكن الجريمة معاقبا عليها في القانون الفرنسي          . ١ ذا ضمنيا من الم م ه ) ٦-١١٣(ويفه
د      في فق  سي الجدي ات الفرن دفاع عن       )رتها األولى من قانون العقوب سا ال ى فرن ه ال يتوجب عل ، ألن

ة،      . ٢النظام العام لبالد أخرى؛      أن ال يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج، في حال اإلدان
ت       د تقادم ون ق ة أو أن ال تك ذ العقوب د نف ون ق ادة (أن ال يك ات  ) ٩-١١٣(الم انون العقوب ن ق  م

ة القضاء                 )الفرنسي الجديد  ه وفرعي شيء المقضي ب ، ويكرس هذا الشرط الثاني السلطة السلبية لل
  . الفرنسي
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ادة   ي الم سي صراحة ف شرع الفرن ه الم نص علي ا ي ذا م ه ) ٦-١١٣(ه انون " بقول ق ق يطب
  .العقوبات الفرنسي على آل جناية يرتكبها فرنسي خارج إقليم الجمهورية

ائع                    ويطبق هذا القانون أي     سا إذا آانت الوق سي خارج فرن ا فرن ي يرتكبه ى الجنح الت ضا عل
  .المكونة لها معاقبًا عليها في قانون الدولة التي ارتكبت فيها

اب   د ارتك سية بع سية الفرن سب الجن د اآت تهم ق ان الم و آ ى ول ادة حت ذه الم ام ه ق أحك وتطب
ا في     " على أنه ) ٩-١١٣(آما تنص المادة    ". الواقعة المنسوبة إليه   في الحاالت المنصوص عليه

ا في                 ) ٧-١١٣(و) ٦-١١٣(المادتين   ه حوآم نهائي ة ضد شخص أثبت أن دعوى الجنائي ام ال ال تق
  ".الخارج عن نفس الوقائع، وأثبت في حالة اإلدانة أنه نفذ العقوبة أو أنها سقطت بالتقادم

ى أن  و ارة إل در اإلش نص الق تج ادة   ال ي الم انون اإل ) ٦٩٢(ديم ف ن ق ة جم راءات الجنائي
سي  ان الفرن ى التنفيآ ويضيف إل ى عف ادم الحصول عل ادة . ذ والتق ا الم انون ) ٩-١١٣(أم من ق

ة في الخارج ويكون                          ة ارتكاب جريم ه في حال ى أن د فتنص عل معاقب  العقوبات الفرنسي الجدي
م عل                       ه حك ة ضد شخص أثبت أن ة مالحق ه  عليها طبق القانون الفرنسي فإنه ال يمكن ممارسة أي ي

ا   ة أو أنه ه قضى العقوب ه أن ة إدانت ي حال ال أو إذا أثبت ف ي الخارج من أجل نفس األفع ا ف نهائي
 آونه  أي العفو الخاص   ستبعد واضعو قانون العقوبات الجديد العفو،     وقد إ . سقطت بموجب التقادم  

ن    " ، حيث  يمكن أن ينجم عن ظروف محلية خالصة ومن السلطة التقديرية         د م ح يمكن أن يكون ق
إذا ومع ذلك، يمكن للعفو أن يظهر أهمية . مثل المناسبات واألعياد  " نتيجة لظروف محلية محضة   

ادة       . تفاقية دولية مناقضة  وجدت إ  ا في الم ق إ      ) ٥٤(آم ة تطبي ينغن والتي تنص        من إتفاقي اق ش تف
ال                    : " على أن  ه عن نفس األفع د ال يمكن مالحقت الشخص الذي حوآم نهائيا من قبل طرف متعاق

ة اإل           ن قبل طرف متع   م ه في حال ه أو أن               اقد آخر، على شرط أن ذ بحق د نف ة أن يكون الجزاء ق دان
وقد وضعت   " (دانةوفق قوانين الدولة المتعاقدة باإل    يكون حاليا في طور التنفيذ أو يمكن أن يطبق          

سا إ        الحكومة ال  ات في فرن ة األفع   فرنسية تحفظا والذي بموجبه يمكن إجراء مالحق ال ذا آانت آاف
سا     .Crim., 3 décembre 1998, R.T.D., com., 1999.778, obs. B: قد تمت في فرن

Bouloc..(  

سابقين           شرطين ال ى ال ة الجنح، تضيف النصوص إل واردين أعاله   (أما في حال  شرطين  )ال
سي              إ انون الفرن ق األمر بجنح بنظر الق دما يتعل ل           . ضافيين عن الجنح أن تكون أق حيث يفترض ب

  .ايات بحيث أن قمعها يجب أن يكون أآثر صعوبةجسامة من الجن

يها من قبل تشريعات بداية، ال يمكن إجراء مالحقات في فرنسا ما لم تكن األفعال معاقبا عل
العقوبات الفرنسي في فقرتها الثانية من قانون ) ٦-١١٢٣(رتكبت فيها، وفق المادة الدولة التي إ

 Crim., 24 septembre(تجريم بالضرورة زدواجية في ال من وجود إذنال بد إ. الجديد
1996, G.P., 1997.I, chron., crim., 25. ؛ ومع ذلك، فيما يتعلق بالجرائم الجنسية

ن آانت األفعال سي، فيطبق القانون الفرنسي حتى وإالمرتكبة ضد قاصر في الخارج من قبل فرن
) ١-٢٧-٢٢٧(و  ) ٣-١٢-٢٢٥ (وفق المادة. رتكابها فيها معاقب عليها في الدولة التي تم إغير

واجية التجريم وإنما زد؛ أما المشرع األردني فلم يشترط إ.من قانون العقوبات الفرنسي الجديد
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ذا آان  أية مالحقة إجراءوال يمكن إ). آتفى بأن يعاقب على الجناية أو الجنحة القانون األردنيإ
وفق ما وصفته ،  ذي صفة واقعيةالفعل المرتكب في الخارج مغطى بسبب تبرير أو بقانون عفو

 ,.Trib. Corr., Toulon, 17 mai 1963, G.P ( محكمة الجنح دون أن تبين المقصود به
1963.II.387..(ن التكييف المعطى من قبل القانون األجنبي مختلفا  وال يهم، في المقابل، إن آا

 بات المترتبة عن الجرم غير العقون آانتبل القانون الفرنسي، آما ال يهم إعن ذلك المعطى من ق
  ).  .Trib. Corr., Montbéliard, 3 juillet 1964, D., 1965.69, concl. Petit(متماثلة 

ال بناء على طلب من النيابة العامة، ويجب أن ذلك، ال يمكن ممارسة أية مالحقة إوبعد 
لسلطة في الدولة  ابالغ رسمي من قبلية أو من ممثليه القانونيين أو بإتسبق بشكوى من الضح

والتبليغ . من قانون العقوبات الفرنسي الجديد) ٨-١١٣(رتكاب الجريمة، وفق المادة التي تم فيها إ
بناء أو الشكوى ضد مجهول تعتبر بمثابة قرائن على جسامة الجريمة؛ وبالنسبة لتطلب المالحقة 

) عدم الحياد(العنصرية  تهدف إلى تقليص المساوئ المتولدة عن على طلب النيابة العامة، فهي
حيث قبل  : .Crim., 3 juin 1976, B.C., n 198(المحتمل من قبل السلطات األجنبية 

 في السابق مقتصرا قد آان هذا المتطلبو). مكانية صدور الشكوى من قبل أخ الضحية المتوفىإ
 ألن التمييزبقا على جميع الجرائم  مط أما اليوم فقد أصبحعلى الجرائم الواقعة على األشخاص

  . آان مصطنعا

على أي حال فإن الجنسية الوطنية ولئن آانت معيارا لمالحقة آل وطني أجرم بالخارج، 
  .فإنها معيار آذلك لتتبع آل من يعتدي على وطني بالخارج

  مبدأ الصالحية الشخصية السلبي .٢

ى أن  ) ٧-١١٣(ينص المشرع الفرنسي في المادة       ذا   ي "من قانون العقوبات الجديد عل ق ه طب
تكبها فرنسي أو أجنبي في  القانون على أية جناية، وآذلك على أية جنحة يعاقب عليها بالحبس، ير           

  ."رتكاب الفعلا يتمتع بالجنسية الفرنسية لحظة إذا آان المجني عليه فيهالخارج إ

تساع نطاق تطبيق قانون العقوبات  إلىمن شأنه أن يؤدي إن هذا النص  أواضحمن ال
.  حيث المكان، على الجرائم المرتكبة خارج فرنسا عندما يكون المجني عليه فرنسياالفرنسي من
 تطبيق هذا القانون على الجنايات المرتكبة في الخارج ضد  الفرنسيمشرعولم يقصر ال

وغالبية الجنح تكون (الفرنسيين، بل جعله يسري أيضا على آل جنحة يعاقب عليها بالحبس 
شخص يحمل الجنسية الفرنسية، ودون أن يشترط في الجنحة تقع في الخارج ضد ) آذلك

 DESPORTES)(المرتكبة أن تكون معاقبا عليها في قانون الدولة األجنبية التي وقعت فيها 
F.et LE GUNEHEC F., p. 413); (PONCELA P., 1995, p. 457); (LE 

GUNEHEC F., 2001, p. 39). .(حماية فعالة قيل في تبرير هذا النص أنه يكفلقد و 
 الالزمة جراءاتتخاذ اإلق بصفة خاصة إللمواطنين الفرنسيين في الخارج، ويتيح لقضاة التحقي

 .G. STEFANI, G(رهابية التي ترتكب في الخارج ضد أحد الفرنسيين بشأن العمليات اإل
LEVASSEUR et B. BOULOC, 2000, p. 155)..(  
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 مكرر من قانون اإلجراءات ٣٠٧لفصل وهذا ما ينص عليه المشرع التونسي أيضا با
آل من " بقوله ) ١٩٩٣ نوفمبر ٢٢ المؤرخ في ١١٣أضيف بموجب القانون عدد (الجزائية 

ارتكب خارج التراب التونسي سواء بوصفه فاعال أصليا أو شريك جناية أو جنحة يمكن تتبعه 
وال يجري التتبع إال . ومحاآمته من قبل المحاآم التونسية إذا آان المتضرر تونسي الجنسية
وال يجوز إجراء التتبع . بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته

إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيا بالخارج، وفي صورة الحكم عليه بالعقاب، أنه قضى العقاب 
  ".المحكوم به عليه، أو سقط بمرور الزمن أو شمله العفو

 تقدم في هذا الصدد بأن المشرع األردني قد أخذ بشق من هذا المبدأ دون شقه يالحظ مما
 حيث يطبق القانون األردني إذا آان فاعل يجابي دون الشق السلبي،أخذ بالشق اإل اآلخر، أي أنه

ستثناء الجنايات بإ(الجريمة أردنيا، في حين أنه ال يطبق هذا القانون إذا آان المجني عليه أردنيا 
ذا آان المجني عليه أردنيا؛ آما يستثنى من ت هوائية أجنبية إنح المرتكبة على متن مرآباوالج

 من قانون العقوبات األردني على أن ال ١٢مبدأ الصالحية الشخصية ما نصت عليه المادة 
يالحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا آان قد جرت محاآمته نهائيا في الخارج، وفي حالة 

وآان من األولى بالمشرع "). ليه إذا آان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفوالحكم ع
حيث نص في (األردني األخذ بشقي المبدأ االيجابي والسلبي، أسوة بالمشرع الجزائي الفرنسي 

 من القانون الفرنسي الجديد على سريان قانون العقوبات الفرنسي خارج اإلقليم ١١٣/٧المادة 
رتكبها فرنسي أو أجنبي إذا آان المجني عليه عليها بالحبس، وإى آل جناية أو جنحة معاقب عل

، فكما حرص المشرع األردني على معاقبة )يحمل الجنسية الفرنسية عند وقوع الجريمة
 يفلتوا مواطنيه، عليه أن يحرص أيضا على معاقبة اآلخرين حين يعتدون على مواطنيه، حتى ال

 سيما وأنه ليس من المؤآد مالحقة المعتدين على المواطنين العرب والمسلمين المن العقاب، 
وتأسيسا على ما  (!عموما في الدول الغربية حيث تقيد ضد مجهول أو مجنون أو مريض نفسي

تقدم، فقد عاقب المشرع األردني آل من الموظفين األردنيين، ورجال السلك الديبلوماسي 
 الجرائم التي يرتكبها -٢: تسري أحكام هذا القانون على"  بقوله ٣-١٠/٢والقنصلي، في المادة 

 الجرائم -٣. خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها
التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل األردنيون ما تمتعوا بالحصانة 

  "). ن الدولي العامالتي يخولهم إياها القانو

ة       دعوى الجنائي ك ال ى تحري ودا عل د وضع قي ي ق شرع الجزائ ى أن الم ارة إل در اإلش وتج
  .المرتكبة في الخارج

  التفويض من المجتمع الدولي :ثانيا

ك        رتكاب جريمة في دولة أجنبية من شخص أجنبي، ال بد من بي           تم إ إذا   ) أ(ان القاعدة في ذل
  ).ب(عليها ستثناءات الواردة ومن ثم اإل



  "......دراسة مقارنة مع  البعد المكاني لقانون العقوبات األردني "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٤٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٧(٢٥ لدمج ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  القاعدة  .أ

وطني وعدم إ         على الرغم من أن القاعدة تذهب إلى عدم تطب         ابي ال انون العق ختصاص  يق الق
ي في الخارج            ل أجنب ة من قب سبة للجرائم المرتكب ة بالن اآم الوطني  Crim., 24 février(المح

1883, S., 1885.I.95. :  ر إ سبة لتزوي ا؛       بالن زي في بريطاني ل انجلي  Crim., 9رتكب من قب
novembre 2004, B.C., n 274, R.P.D.P., 2005.214, obs. P. Bonfils.( ك أن  ، ذل

ي      هتمام المشرع الوطني ليس من شأنه أن يترتب عليه         عدم إ  ة الت ار أن الدول ائج جسيمة، بإعتب نت
ة،                     تم إ  سلطات المعني ل ال سليم المجرم من قب ا طلب ت رتكاب الجريمة على أراضيها تستطيع دوم

ة إ       ال عدم وجود مثل هذ    وفي ح  ة المعني ي      ا الطلب، تستطيع الدول رار بطرد األجنب اذ ق اده   وإتخ بع
  .  إال أن هذه القاعدة ال تخلو من بعض اإلستثناءات. إلى الخارج

  ستثناءاتاإل  . ب

رتكبوا مختصة للحكم على أجانب آانوا قد إفي بعض الحاالت، تكون المحاآم الوطنية 
؛  ويعني إمكانية عالمية النص الجنائيمبدأ  الحاالت تطبيق وتكرس هذه. جريمة في الخارج

رتكبت  الذي إتطبيق النص على آل جريمة يقبض على مرتكبها في إقليم الدولة أيا آان اإلقليم
ومع ذلك . دون أن يتناقض ذلك مع أي مبدأ آمبدأ الشخصية، فيه، وأيا آانت جنسية مرتكبها

-١١٣( حكم على األجنبي في الخارج من قبل، وفق المادة تتوقف إمكانية إجراء المالحقات إذا
ولكن مجرد حفظ األوراق من قبل النيابة األجنبية ليس (من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ) ٩

 ,.Crim., 6 décembre 2005, B.C., n 317, Dمن شأنها أن تمنع المالحقة في فرنسا؛ 
2006, Panorama 622, obs. J. Pradel, RSC, 2006.307, obs. Vermelle, 

R.P.D.P., 2006.377, obs. X. Pin..(  

ذي                   دولي الحديث ال ستمدة من خطورة اإلجرام ال تخذ شكل عصابات      اوأهمية هذا المبدأ م
دولية ينتمي أفرادها إلى جنسيات مختلفة، ويمتد نشاطها إلى أقاليم متعددة، وال يمكن مكافحتها إال              

زل      تتولى آل دولة عقاب آل مجرم   بتعاون بين الدول المهتمة ف     ذه العصابات ين راد ه  في  من أف
ان إ        إقليمها ي ضبط المجرم في           دون أي إعتبار لجنسيته أو مك ة الت وم الدول ه، وتق رتكاب جريمت

دولي                 ة عن المجتمع ال ك بوصفها نائب ه، وذل ه ومحاآمت ي        . إقليمها بمعاقبت ة الجرائم الت ومن أمثل
ود، واإل       جر :تمس مصلحة الجماعة الدولية    يض،        ائم القرصنة، وتزييف النق ق األب تجار في الرقي

  .  والمخدرات

ة إال ضمن نطاق ضيق                    دأ العالمي ق مب م يطب ي ل أن المشرع األردن صدد ب يالحظ في هذا ال
دا ي . ج د نص المشرع األردن ات (فق انون العقوب ادة العاشرة من ق ة من الم رة الرابع راجع الفق

صدد عل       ) األردني ذا ال انون       : " ى أن في ه ذا الق ام ه سري أحك ي       . ٤:.. ت ى آل أجنب يم عل  في   مق
ريكا أو  ان أو ش اعال آ مية ف ة الهاش ة األردني دخال، إالمملك ة محرضا أو مت ارج المملك رتكب خ

م يكن إ        األردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب علي       د طلب أو       ها القانون األردني، إذا ل سترداده ق
 ).١٦٤، ١٩٩٨المجالي ، "(قبل
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ي ه د إيالحظ ف ي ق أن المشرع األردن صدد ب ة ذا ال يم"ستخدم آلم ة " مق ا لكلم  se"تعريب
trouvant "   دها ١٧٣، ص ١٩٩٧صافي، " (متواجد"الفرنسية بدال من آلمة وال شك  ).  وما بع

ى األراضي     (ختالفا شاسعا   على معنى آل من الكلمتين، تختلف إ      أن النتائج المترتبة     فالمتواجد عل
وي       يريد العبور ف  قد  ة ال يعني بالضرورة أنه يريد البقاء فيها، وإنما          األردني ه ين يم فإن ا المق ط، أم ق
  ). ستمرار وجوده على هذه األراضي، مع تحمل آل النتائج المترتبة على ذلكويريد إ

يم                      األجنبي المق ى أن المقصود ب ة إل ز األردني ة التميي د ذهبت محكم وتأسيسا على ما تقدم فق
ى أراضي مية عل ة الهاش ة األردني ى أراضي المملك ة عل ة فعلي يم إقام ذي يق ي ال ة، األجنب  المملك

ا                 وليس األجنبي الذي يكون مارا مرورا أو عبورا باألراضي األردنية، فقد قضت في أحد أحكامه
ه  ا   "... أن د ارتكبت ز ق تهم الممي سندتين للم ريمتين الم ضية أن الج ذه الق ن أوراق ه ين م ث يتب حي

ه             خارج الم  ملكة، وأن المتهم المميز هو سوري الجنسية وهو غير مقيم في األردن، وقد قبض علي
ي                  ا ينبن في األراضي األردنية أثناء دخوله من األراضي السعودية متوجها إلى بلده سوريا، فإن م
ة                          اآم األردني إن المح الي ف تهم وبالت ى الم سري عل ي ال ي ات األردن انون العقوب على ذلك آله أن ق

  ).  ١٣٣٤، ص ١٩٨١، مجلة نقابة المحامين، ٥١/٨١تمييز جزاء ..." (مختصة بمحاآمتهغير 

ا، أسوة      " متواجد " ووضع آلمة   " مقيم" نتمنى على المشرع األردني تعديل آلمة        دال عنه ب
  .بالمشرع اللبناني، لما في ذلك من توسعة لنطاق تطبيق قانون العقوبات

  عالمية الجرائم اإللكترونية

انين األردنية قد تم تعديلها وأصبحت مختصة بنظر القضايا ذات الطابع العالمي التي              القو ان
ندًا    ك س ي، وذل واطن أردن ا م أثر به ا أو ت ع أي جزء منه ة ووق ائل اإللكتروني ر الوس ترتكب عب

ادة     ة أو الم ات الجزائي ول المحاآم انون أص ن ق سة م ادة الخام ام الم انون ) ٣٨(ألحك ن ق م
امالت اإللكت ةالمع د . روني ذلك فق ةوب ت محكم ق أدان ؤخرا بح ان م زاء عم اتير  ج ام الكارآ  رس

ين آخرين من               ريم، ومتهم سيئة للرسول الك ستر جارد، صاحب الرسوم الم الدنمارآي آورت ف
ام                اء   ٢٠٠٨ضمنهم رؤساء تحرير صحف دنمارآية، وذلك إثر دعوى قضائية رفعت في الع ، بن

ابيون ورجال        على شكوى عدد من األشخاص من بينهم إع        الميون ووسائل إعالم وأآاديميون ونق
تم                  . دين مسيحيون وعلماء مسلمون    ديني وش شعور ال ة ال ا إهان ا من بينه تضم مذآرة االدعاء تهم

ة  ذات اإللهي ادة     ال ا للم اء خالف ن األنبي شرائع م ل ال ى رس سان عل ة الل انون  ) ٢٧٣(، إطال ن ق م
ديني            العقوبات، ونشر مطبوعات ومخطوطات ورسوم من ش          شعور ال ة ال ى إهان ؤدي إل أنها أن ت

ادة        ا للم دح بواسطة المطبوعات              ) ٢٧٥/١(لدى المسلمين، خالف ذم والق ات، وال انون العقوب من ق
ا         ) ١٨٩/٤(خالفا للمادة   اءة إليه ة اإلسالمية واإلس دح وذم الديان ر وق ات، وتحقي انون العقوب من ق

ديني            واإلساءة إلى النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، با         شعور ال ة ال ة والرسم والصور وإهان لكتاب
ادة        ا للم صرية خالف ة والعن رات المذهبي ارة النع سلمين، وإث دى الم انون  ) أ، ب،ج/٢٨(ل ن ق م

م    شر رق ات والن سنة ) ٨(المطبوع ادة    ١٩٩٨ل ام الم ة أحك ه، مخالف انون  ) ٢٨( وتعديالت ن ق م
م   ة رق امالت اإللكتروني سنة ) ٨٥(المع ة ب٢٠٠١ل شكل    والمتمثل ال ي ب فع ن يرتك ل م ة آ معاقب

ة       جريمة بموجب التشريعات     بعض من         .النافذة بواسطة استخدام الوسائل اإللكتروني ردد ال م يت  ول
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ة إ        ام هو جريم ه الرس دم علي ا أق ار م ين أصحاب       اعتب تن ب ارة الف صادم وإث ى الت ؤدي إل ة ت رهابي
   .األديان والشرائع السماوية

رار عن طر ذ الق ة تنفي ل آلي ا، وتتمث ائل المتاحة قانون ذ بموجب الوس م للتنفي ق طرح الحك ي
  ."االنتربول"ومنها جلب األظناء من خالل الشرطة الدولية 

  تطبيقات

انون                   سبة لق تنص بعض قوانين العقوبات على تطبيقات معينة لهذا المبدأ، آما هو الحال بالن
دة  ة المتح ارات العربي ة االم ي دول ادي ف ات االتح م (العقوب س٣رق ي )١٩٨٧نة  ل ذي ينص ف ، ال

د أن إ               يسري هذا القانون ع   " منه على أنه    ) ٢١(المادة   ة بع رد وجد في الدول ى آل ف رتكب في    ل
ريك  اعال أو ش ارج بوصفه ف رائم   الخ ة أو ج صال الدولي ائل اإلت ل وس ب أو تعطي ة تخري ا جريم

ق       اإل صغار أو الرقي دولي   واإلأو جرائم القرصنة   تجار في المخدرات أو في النساء أو ال رهاب ال
ه، إال     وقد أحسن المشرع اإل   ". يل األموال أو جرائم غس   ه  ماراتي بمعاقبة آل من وجد على إقليم  أن

  . عتبرها عالمية لخطورتهاحدد جرائم بعينها وإ

د رأى            وتجدر اإل  سي ق ى أن المشرع الفرن ردد    –شارة ال د ت ى أن   - بع ة      إل  النصوص المتعلق
يباإل المي ف دولي أو الع صاص ال ي ذاتخت االت، ه ك الح ق  تل ة، أي تتعل ة إجرائي  طبيع
الي ي    باإل ة باإل      ختصاص القضائي، وبالت صلها عن النصوص المتعلق شريعي،   جب ف ختصاص الت

ان       ث المك ن حي ات م انون العقوب ق ق د تطبي  DESPORTES F.et LE)(أي قواع
GUNEHEC F., 1992, p. 413). .(  وعليه، فقد تناول في المواد من)ى  ) ٦٨٩ ) 7-689(ال

ختصاص المحاآم الفرنسية بالفصل في بعض     ائية المبادئ التي تقرر إ    جراءات الجن من قانون اإل  
تجار في المواد النووية، وخطف الطائرات        الخطيرة ذات الطابع الدولي، آاإلرهاب، واإل      الجرائم

ى تعزي      الجاني في فرنسا، وذلك تطبيقا لإل  إذا قبض على     ي تهدف إل ة الت ات الدولي اون  تفاقي ز التع
دولي في مكافحة اإلجرام       ,P. PONCELA) ;(F. LE GUNEHEC, 2000, p. 39)(ال

1993, p. 457)..(  

  الجرائم ضد اإلنسانية

سي المؤرخ    قانونالفي مجال الجرائم ضد اإلنسانية، جاء        اني   / ٢ في     الفرن انون ث  ١٩٩٥/آ
راد  سا ألف ي فرن م ف ة والحك سؤوليتهم عن إ"وسمح بالمالحق انون نتفترض م ات جسيمة للق تهاآ

ذ           الدولي اإل  سابقة من اني     / ١نساني المرتكبة على أراضي يوغسالفيا ال انون الث ادة  " (١٩٩١آ الم
م          ). ٢المادة  " (ن في فرنسا  موجودو "طالما أنهم ) ١ رار رق ) ٨٢٧(وقد جاء هذا القانون متبنيا الق

ة للح                ة دولي شيء لمحكم م المتحدة المن م ع  الصادر عن مجلس األمن لألم ي إنتهاآات      ك ى مرتكب ل
ك       . ١٩٩١ة منذ   نساني المرتكبة في يوغسالفيا السابق    جسيمة للقانون الدولي اإل    ه مع ذل ونالحظ أن

ولية في الواقع   ختصاص العالمي هنا ال يطبق بالكامل حيث تتمتع المحكمة الجنائية الد          فإن مبدأ اإل  
تستطيع أن تطلب آف يد المحاآم      جراءات الجارية في فرنسا     باختصاص أولي، فبإعالمها عن اإل    
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نقض                    ة ال ة لمحكم ة الجنائي ل الغرف ا من قب الفرنسية في التحقيق وفي الحكم، والتي آان قد أمر به
  ).، في فقرتها الثالثة٢المادة (الفرنسية، وفق 

انون  د أضاف ق ارس ٩وق ادة ٢٠٠٤) آذار( م ي الم ات  ) ١-٨-١١٣(، ف انون العقوب ن ق م
د سي الجدي ة جالفرن دة حال ث : دي ة   حي ل جنح ى آ ة وعل ل جريم ى آ سي عل انون الفرن ق الق يطب

ان               عليها بخمس سنوات حبس على األقل إ      معاقب   ذي آ ي، وال ل أجنب سا من قب رتكبت خارج فرن
ة                   ة التالي سا، ألحد األسباب الثالث ل فرن د رفض من قب ه في           إ: تسليمه ق ا ألن الفعل معاقب علي م

د سبق وأ          الفرنسي، أو أل  الخارج بعقوبة مخالفة للنظام العام       ان ق م   نن الشخص المطالب به آ  حك
  .  ة سياسية ألن الفعل له سمجراء غير عادل، أوعليه في الخارج من قبل وفق إ

  تفاقيات الدوليةاإل

ختصاص للقانون وللقاضي الوطني بصدد جرائم تمنح العديد من اإلتفاقيات الدولية اإل
 موجود – سواء آان فرنسيا أم أجنبيا –بل أحد األفرد شديدة الجسامة، مرتكبة في الخارج من ق

جراءات الجنائية الفرنسي هذه وما تالها من قانون اإل) ١-٦٨٩(د وتعدد الموا. في فرنسا
 ,Crim., 23 octobre 2002, J.C.P., 2003.II.10078, note J.F. Roulot(تفاقيات اإل

RSC, 2003.425, obs. M. Massé. : ة الفرنسية لإلختصاص العالمي  المحكمن ممارسةإ
  :وهي) ختصاص القانون الفرنسي، حتى مع وجود قانون أجنبي بالعفو عن الجريمةيؤدي الى إ

 ذيب و     إ ورك، في       ..تفاقية مناهضة التع اة في نيوي سمبر  ١٠، المتبن ، لكل شخص   ١٩٨٤ دي
جراءات نون اإلمن قا) ٢-٦٨٩(مدان بالتعذيب بالمعنى الوارد في هذه االتفاقية، وفق المادة       

 .Crim., 10 janvier 2007, B.C., n 7, D., 2007.305, obs. C(الجنائية الفرنسي 
Girault, R.P.D.P., 2007.371, obs. X. Pin..(  

 ١٩٧٧ ديسمبر ٢٧رهاب، الموقع عليها في ستراسبورغ، في وروبية لقمع اإلاإلتفاقية األ ،
 لكل ١٩٧٩ ديسمبر ٤في روبية، في دبلن تفاق بين الدول األعضاء في المجموعة األوواإل

جرائم القتل المقصودة، التسميم، القتل ) ١: حدى الفئات التالية من الجرائمشخص مدان بإ
لى  أخرى، التهديدات، الضرب المؤدي إلى البتر أو إمع التعذيب أو المترافقة مع جناية

مر، حاالت القبض الموت، بعض حاالت العنف ضد قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من الع
خص يتمتع بحق حماية غير القانونية أو تفتيش األشخاص، خطف القصر المرتكب ضد ش

لقصر أو آل جريمة أو عتقاالت غير القانونية وتفتيش األشخاص، وخطف ااإل) ٢دولية؛ 
في الحالة و..) آالمتفجرات، أو الطرود المفخخة(ستخدام العنف مشتملة على إجنحة أخرى 

ستخدام يشكل خطرا على األشخاص، عندما تكون هذه الجناية أو فيها هذا اإلالتي يكون 
الجنحة لها عالقة مع مشروع فردي أو جماعي يكون الهدف منه التعكير الجسيم للنظام 

جراءات الجنائية  من قانون اإل) ٣-٦٨٩( وفق المادة "العام عن طريق التخويف أو الرعب
 .من قانون العقوبات الفرنسي الجديد) ١-٤٢١(الفرنسي، والتي تذآر المادة 
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 آانون الثاني / ١٢رهابية المفتوحة للتوقيع في نيويورك في عتداءات اإلإتفاقية قمع اإل
 .جراءات الجنائية الفرنسيمن قانون اإل) ٩-٦٨٩( وفق المادة ،١٩٩٨

 ٣يورك، في  في فينا ونيوتفاقية حول الحماية البدنية للمجاالت الذرية المفتوحة للتوقيعاإل 
، المتعلقة ببعض الجرائم حول الحماية والرقابة على المجاالت ١٩٨٠) آذار(مارس 
 .جراءات الجنائية الفرنسيمن قانون اإل) ٤-٦٨٩( وفق المادة الذرية،

 مارس ١٠تفاقية لقمع األفعال غير المشروعة ضد سالمة المالحة البحرية في روما، في اإل 
 وفق المادة عتداء المقصود على الحياة،طائرات أو اإلبعض الجرائم آخطف ال، ل١٩٨٨

 .جراءات الجنائية الفرنسيمن قانون اإل) ٥-٦٨٩(

 اي، في                إ ة في اله سمبر    ١٦تفاقية قمع خطف الطائرات غير المشروع، الموقع ، ١٩٧٠دي
ي     إ ة ف دني، الموقع ران الم المة الطي ة ضد س شروعة الموجه ر الم ال غي ع األفع ة قم تفاقي

ال العنف ضد             ١٩٧١ سبتمبر   ٢٣ في   مونتريال، ، لبعض الجرائم مثل خطف طائرة أو أعم
 .جراءات الجنائية الفرنسيمن قانون اإل) ٦-٦٨٩( وفق المادة الرآاب،

  البروتوآول لمناهضة أفعال العنف غير المشروعة  في المطارات المستخدمة للطيران
 المتعلقة ببعض الجرائم ،١٩٨٨) شباط( فبراير٢٤الدولي المدني، في مونتريال، في 

 وفق المادة .تالف أو التخريب في بعض الظروفداءات المقصودة على الحياة أو اإلعتآاإل
  . جراءات الجنائية الفرنسيمن قانون اإل) ٧-٦٨٩(

تم ترآيبها نوعا ما في . ختصاص العالميالنصوص الدولية المكرسة لمبدأ اإلجميع هذه 
  المؤرخ فيقانونالوبات الفرنسي الجديد، بموجب من قانون العق) ١٢-١١٣(المادة 

جرائم يطبق قانون العقوبات الفرنسي على ال"، والتي تنص بموجبها على أن ٢٦/٢/١٩٩٦
  ".تفاقيات الدولية والقانون ينص على ذلكالمرتكبة ما وراء البحر اإلقليمي، طالما أن اإل

تصاص القانون والقاضي خ إوفي حالة خاصة جدا، ذهب القضاء الفرنسي إلى توسيع
الفرنسي، بصدد جريمة سرقة تمت في الخارج من قبل شخص أجنبي، ولكن تبعا لجنحة جمعية 

رتباطا غير قابل أفعال السرقة تبدو مرتبطة إ"بأن فقد قضي : األشرار المرتكبة في فرنسا
 ,Crim., 27 octobre 2004, B.C., n 263, RSC" (للتجزئة، آي يكون نتيجة لها

2005.294, obs. G. Vermelle; Crim., 23 avril 1981, B.C., n 116; Crim., 20 
février 1990, B.C., n 84.; Crim., 15 mars 2006, B.C., n 78, R.P.D.P., 

2006.849, obs. P. Bonfils. .(تحاد جنحة جمعية األشرار ومفهوم عدم التجزئة  ن إوبهذا فإ
مفيدة جدا في تفكيك المجموعات فهذه الجنحة . رنسيختصاص الف مد نطاق اإلآان من شأنه

  .ليها دون معاقبتهم بعدنتقلوا إى األفعال، أو آانوا قد إلاإلجرامية الذين لم ينتقلوا بعد إ



  ١٨٤٧ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـالعطوررنا 

 ٢٠١١ ،)٧(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رغم        ى ال ه عل ى أن ذه اإل     وتجدر اإلشارة إل ى بعض ه ع األردن عل ا هو     من توقي ات آم تفاقي
ذيب وإ   الشأن بالن  ة مناهضة التع وات         تفاسبة التفاقي د القن م تتخذ بع ا ل ة مكافحة اإلرهاب إال أنه قي

  .الدستورية في سبيل مصادقة البرلمان عليها ونفاذها

  حالة صدور حكم قضائي أجنبي: ثانيالفرع ال

  تقديم

المحاآمة في عادة وقعت في الخارج، فهل يمكن إما جريمة ذا صدر حكم أجنبي في إ
مدى فاعلية األحكام القضائية ألردنية أم ال؟ وما صدار حكم قضائي من قبل المحاآم ااألردن وإ
  األجنبية؟

  تقسيم

ل     ول آام ع بمفع وطني يتمت ضاء ال ن الق صادر م م ال ه أن الحك ك في ا ال ش ول . مم ا مفع أم
ى مفعول إ    األحكام األجنبية   ا إل رد إم م      فُي ة للحك القوة التنفيذي ل ب ى مفع  ) أوال(يجابي يتمث ول أو إل

  ).ثانيا( أي قوة الشيء المقضي به ةلمقضياسلبي يتمثل بقوة القضية 

  المفاعيل اإليجابية لألحكام األجنبية :أوال

Les effets positifs de décidions juridictionnelles étrangers 

  La force exécutoireالقوة التنفيذية لألحكام األجنبية 

ي       من اآلثار اإليجابية لألحكام األجنبية قوتها التنفيذية، ويقصد ب           م األجنب ة للحك القوة التنفيذي
دابير إ       إلتزام الدولة الوطنية بتنفيذ ما يقضى         ات وت ه في الخارج من عقوب رع    حتراب ا يتف ة وم زي

  .عتياد اإلجرامعن ذلك من آثار، آإعتباره سابقة في التكرار أو إ

ة األصلية، وا     : وتتفرع القوة التنفيذية لألحكام األجنبية إلى قسمين       ة   القوة التنفيذي وة التنفيذي لق
  .الثانوية

ة        ام األجنبي ة األصلية لألحك وة التنفيذي ل الق " La force exécutoire principale"تتمث
ه   ضي ب ا يق ذ م اإللتزام بتنفي دابير إ  ب لية وت ات أص ن عقوب م م ة الحك انون  . حترازي ب ق م يرت ول

اآم األجنب      ن المح صادر ع م ال لية للحك ة أص وة تنفيذي ي أي ق ات األردن م  العقوب ة، أي أن الحك ي
  .األجنبي غير قابل للتنفيذ في األراضي األردنية

" La force exécutoire secondaire"أما القوة التنفيذية الثانوية لألحكام األجنبية 
من الحقوق وإعتبار الحكم سابقة فتتمثل بإنزال العقوبات الفرعية واإلضافية آحاالت الحرمان 

 منهما ٢٩ص آل من قانون العقوبات السوري واللبناني في المادة ن(عتياد اإلجرام في التكرار وإ
فيذ ما ينجم عن الحكم من تدابير على اإلعتراف بقوة التنفيذ الثانوية لألحكام األجنبية، وذلك بتن

جتماع بشأن التكرار، وإعتياد اإلجرام، وإحترازية، فقدان األهلية، وتطبيق أحكام القانون إ
انون  من ق٢٩فقد نصت المادة . ذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة اإلعتبارالجرائم، ووقف التنفي
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ن األحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها أ: "العقوبات اللبناني على
  : اللبنانية بالجنايات أوالجنح يمكن اإلستناد إليهاةالشريع

 األهلية واإلسقاط من الحقوق، ما دامت ألجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير اإلحتراز وفقدان .١
  .متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية األخرى

حترازية وفقدان أهلية وإسقاط يه الشريعة اللبنانية من تدابير إألجل الحكم بما نصت عل .٢
  .حقوق، ردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى

جتماع الجرائم، ووقف انية بشأن التكرار، وإعتياد اإلجرام وإشريعة اللبنألجل تطبيق ال .٣
  ".التنفيذ وإعادة اإلعتبار

للقاضي اللبناني أن يتثبت من آون الحكم األجنبي منطبقا على القانون من حيث الشكل  .٤
عترف المشرع األردني ببعض آثار وقد إ). .واألساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية

عتبار الحكم األجنبي سابقة للتكرار، في بعض انوية لألحكام األجنبية، آإية الثالقوة التنفيذ
الحاالت التي نص فيها صراحة على ذلك، وهي محددة على سبيل الحصر، آما هو الشأن 

 من ١٠٤تطبيقا لمبدأ إقليمية القضاء الجنائي، حيث نصت المادة (بالنسبة لجرائم المخدرات 
بر الحكم السابق أساسًا للتكرار ما لم يكن صادرًا من المحاآم قانون العقوبات على أنه ال يعت

العدلية؛ إال في أحوال نادرة ينص عليها المشرع صراحة آجرائم المخدرات، راجع المادة 
  ). ١٩٨٨ لسنة ١١ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ١/ب/٨

  المفاعيل السلبية لألحكام األجنبية: ثانيا

Les effets négatifs de décidions juridictionnelles étrangers 

  La force de la chose jugéeقوة الشيء المقضي به 

ة        أي إ  عتبار الحكم األجنبي سببا النقضاء الدعوى العمومية، بحيث ال يجوز أن تقام مرة ثاني
  . من أجل ذات الفعل ضد المدعى عليه

ى       ) ١٢(ي المادة   وفي هذا الصدد نجد أن المشرع األردني قد نص ف          ات عل انون العقوب من ق
ادة       فيما خال الجنايات المنصوص علي    "أنه   ا في الم ي إ    ) ٩(ه ة، ال       والجرائم الت رتكبت في المملك

ة                       ا في الخارج، وفي حال يالحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا آان قد جرت محاآمته نهائي
  ".بالتقادم أو بالعفوالحكم عليه إذا آان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه 

ادة     ي الم ي ف شرع األردن ص الم ا ن ى أن ) ١٣(آم ي  . ١" عل ة ف ول دون المالحق ال تح
ادة                     . أ: المملكة ة في الم ة من الجرائم المبين ة جريم . ؛ ب)٩(األحكام الصادرة في الخارج في أي

ة إ  األحكام   ة؛    الصادرة في الخارج في أية جريم ا ال  . ٢قترفت داخل المملك ع   وفي آلت التين تمتن ح
سلطات            ار رسمي من ال ر إخب المالحقة في المملكة إذا آان حكم القضاء األجنبي قد صدر على أث

ه نتيجة إجراء                    . ٣األردنية؛   وم علي د قضاها المحك إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون ق
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دة الت                  ه   ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل الم م علي ي حك
  ".بها في المملكة

دميالحظ ا تق ة    مم صالحية اإلقليمي رائم الخاضعة لل ين الج ز ب د مي ي ق شرع األردن  أن الم
أي الخاضعة للصالحية    (والجنايات الخاضعة للصالحية الذاتية من جهة، وبين الجرائم األخرى            

  .من جهة أخرى) الشخصية والعالمية، والجنح الخاضعة للصالحية الذاتية

  الحالة األولى  . أ

 فقد أعطى المشرع األردني للحكم ،ضعة للصالحية الشخصيةفيما يتعلق بالجرائم الخا
ال يالحق ف .األردناألجنبي مفعوال تاما، من حيث أن الحكم األجنبي يحول دون مالحقة ثانية في 

ة الحكم ته نهائيا في الخارج، وفي حالمفي هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا آان قد جرت محاآ
  ."عليه إذا آان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو

ليست (وعليه، فإن الحكم األجنبي في هذه الحالة الصادر بشأن جريمة وقعت في الخارج 
يحول دون تجديد المالحقة في ) من عداد الجنايات الخاضعة للصالحية الذاتية أو اإلقليمية

هذا الصدد إلى أن الحكم األجنبي الذي يمنع من تجديد المالحقة في وتجدر اإلشارة في . األردن
يالحظ أن قانون العقوبات اإلتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة (األردن هو الحكم النهائي 

 منه مفعول الصالحية المقررة ألحكام القضاء األجنبي أمام القضاء ٢٣قد وسع في المادة 
حقة الجاني في حال تقديمه للمحاآمة في الخارج حتى ولو صدر قرار الوطني إذ تحول دون مال

ال :"  على أن ٢٣لصالحه من سلطة التحقيق في الدولة األجنبية بحفظ الدعوى، فقد نصت المادة 
تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إال من النائب العام، وال يجوز إقامتها على 

أو آانت ؛ستوفى العقوبة حكما نهائيا ببراءته أو إدانته وإألجنبية أصدرت من يثبت أن المحاآم ا
الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطات المختصة بتلك 

 ".الدولة التحقيق

أي الحكم المبرم، وهو الحكم الذي ال يقبل الطعن فيه، أي الذي يتمتع بقوة الحكم المقضي 
وال بد أن يكون الحكم فاصال في الموضوع .  وفقا للقانون األجنبي، وال يشمل الحكم الغيابيبه،

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن تثبت القاضي من صحة الحكم . إذا صدر بالبراءة أو اإلدانة
األجنبي يكون من الناحية اإلجرائية ال الموضوعية، وإال آان مخالفًا لتوصية مؤتمر الهاي سنة 

، ١٩٨٣مصطفى، محمود ، . د. ، والتي تقتضي باإلعتماد على عدالة القضاء األجنبي١٩٦٤
راجع المادة (ويعد هذا تطبيقًا لمبدأ عدم جواز مالحقة الفعل الواحد إال مرة واحدة .). ٤٨ص
 من آل من قانون العقوبات السوري ٢٧ من قانون العقوبات األردني، وتقابلها المادة ٥٨/١

  ).واللبناني

ى الصالحية الشخصية فقط            أيضا أما المشرع الفرنسي فقد قصر     ي عل م األجنب .   حجية الحك
ة في الخارج           الجرائم المرتكب ة ب ة المتعلق دعوى الجنائي وقد وضع المشرع الفرنسي قيدين على ال

هو أن الدعوى الجنائية ال ترفع إال بطلب من  : من أو ضد شخص يحمل الجنسية الفرنسية؛ األول 
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 العامة، ويجب أن يسبق هذا الطلب تقديم شكوى من المجني عليه أو خلفه، أو ببالغ رسمي       النيابة
ادة  (من سلطات الدولة التي وقع فيها الفعل الجرمي      سي      )٨-١١٣(الم ات الفرن انون العقوب من ق

ه  فيتمثل بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد الجاني إذا ثبتت محاآم             : أما القيد الثاني  ). الجديد ت
ة تنف      ة اإلدان ا ضده أو     ي نهائيا في الخارج عن نفس الجريمة، وثبت في حال وم به ة المحك ذه العقوب

  ). من قانون العقوبات الفرنسي الجديد)9-113(المادة (أنها سقطت بالتقادم 

) ٦٩٢(األخذ بما آانت تقرره المادة الفرنسي وبمقتضى هذا النص األخير لم يرد المشرع 
ءات الجنائية الفرنسي من عدم جواز إعادة محاآمة الجاني مرة أخرى في جرا اإلمن قانون

عتبارات ر إلفرنسا إذا حصل على عفو عن العقوبة في الخارج، على أساس أن هذا العفو قد يتقر
تتعلق بالمالءمة فقط، وبالتالي ال يجب أن يقف عقبة أمام رفع الدعوى الجنائية ضد الجاني في 

 ١١٣-٩المادة  ().(DESPORTES F.et LE GUNEHEC F., 1992., p. 414)(فرنسا 
من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، والتي أعطت نفس الحل فيما يتعلق بالجرائم الواردة بالمواد 

-: ، المتعلقتان بالصالحية الشخصية فقط، وقد نصت هذه المادة على ما يلي١١٣-٧ و ١١٣-٦
١١٣-٩      Art "Dans les cas prévus aux articles113.6  et113.7 , aucune 

poursuite ne peut etre exercée contre une personne justifiant qu'elle a été 
jugée définitivement à l'étranger pour les memes faits et, en cas de 

condamnation, que la peine a été subie ou prescrite"  .(لى لهذا فإننا نتمنى ع
وفي حالة الحكم عليه " من قانون العقوبات على أنه) ١٢(الذي ينص في المادة المشرع األردني 

 واإلقتصار على "العفو" إزالة اصطالح "أو بالعفوإذا آان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم 
   ."بالتقادم" سقوط ال

اراتي       م) ٢٣(وقد نص المشرع اإلماراتي على هذه القيود في المادة           ات اإلم انون العقوب ن ق
ام وال يجوز                       " بقوله   ة في الخارج إال من النائب الع ال تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريم

ة أصدرت     اآم األجنبي ت أن المح ن يثب ى م ا عل ه وإ  إقامته ه أو إدانت ا ببراءت ا نهائي توفى حكم س
سلطات     العقوبة أو آانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقط         ا أو حفظت ال ه قانون ت عن

  ".المختصة بتلك الدولة التحقيق

  الحالة الثانية  .ب

ة والجرائم     أما فيما يتعلق بالجرائم الخا     ة       ضعة للصالحية اإلقليمي  الخاضعة للصالحية الذاتي
فلم يعط المشرع األردني للحكم األجنبي مفعوًال مطلقًا، إال إذا آان حكم القضاء األجنبي قد صدر               

 من قانون العقوبات األردني )١٣(فقد نصت المادة .  أثر إخبار رسمي من السلطات األردنية   على
  : على أن 

  :ال تحول دون المالحقة في المملكة  .١

ادة     - أ ي الم ة ف رائم المبين ن الج ة م ة جريم ي أي ارج ف ي الخ صادرة ف ام ال أي (، ٩األحك
  ).الخاضعة للصالحية الذاتية
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ار  - ب ي الخ صادرة ف ام ال ي  األحك ة  ج ف ت داخل المملك ة اقترف ة جريم أي الخاضعة (أي
 ).للصالحية اإلقليمية

ة       (وفي آلتا الحالتين      .٢ ة والصالحية اإلقليمي ة إذا         ) الصالحية الذاتي ة في المملك ع المالحق تمتن
  ".آان حكم القضاء األجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات األردنية

، أن األردن إذا طلب رسميا من دولة أجنبية مالحقة مجرم            نالحظ من خالل نص هذه المادة     
ازل ضمنيا عن صالحيته                  د تن ه ق ة فكأن ة أو اإلقليمي ما بإحدى الجرائم الخاضعة للصالحية الذاتي
ب       ى طل اء عل صادر بن ذ ال ي عندئ م األجنب اء الحك ك إعط ى ذل ب عل ة، ويترت ة أو الذاتي اإلقليمي

  ). ي لبنان بشأن اغتيال الحريريوهذا ما حصل ف(األردن مفعوال تاما 

وال بد من التمييز في هذا الصدد اإلخبار الرسمي عن اإلخبار المتبادل بين الدول على شكل                
ار من                    ى إخب اء عل تهم بن معلومات عن المشبوهين، فالمقصود بالنص القانوني أن يقبض على الم

  .السلطات األردنية في آل قضية على حده

  ي األردنعادة المالحقة فشروط إ

  :عادة المالحقة والمحاآمة في األردن بشرطينيتبين لنا مما سبق أنه يجوز إ

ة تمس            .١ ة، أو بجريم دأ الصالحية اإلقليمي ا لمب أن يتعلق األمر بجريمة وقعت في األردن وفق
  .المصالح األساسية األردنية وفقا لمبدأ الصالحية العينية

التين    .جراء المحاآمة  األجنبية إ   من الدولة  أن ال يكون األردن قد طلب رسميا       .٢ اتين الح ففي ه
ي                 . يجوز محاآمة الجاني وفقا للقانون األردني      م األجنب ر للحك ه ال أث ي أن ذا يعن ولكن هل ه

رًا                  ي أث في هذه الحالة؟ ولإلجابة على ذلك، نجد بأن المشرع األردني قد أعطى للحكم األجنب
  .نسبيًا

  األثر النسبي للحكم األجنبي

ادة    نص المشرع  ى      من  )١٣( األردني في الفقرة الثالثة من الم ي عل ات األردن انون العقوب ق
ة        التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة        القبض والتوقيف والحكم   مدةأن   إجراء ضابطة عدلي

ة                أو إجراء قضائي أو    . حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملك
ي ا القاض ت في الخارج يجب أن يحسمه      نفذ  التي والقبض لعقوبة والتوقيف اإلحتياطي  امدة  أي أن   

ة أو           من أصل العقوبة التي يقضي بها،        دأ اإلقليمي ة  حتى وإن تعلق األمر بجريمة تخضع لمب العيني
أنه                         ك أن الطلب الرسمي من ش ا دون طلب رسمي، ذل الذاتية وحتى لو صدر الحكم األجنبي فيه

  .حقة في المملكةيحول دون المال

دة                 يالحظ في هذا الصدد أن المشرع األردني لم يترك للقاضي األردني مطلق التقدير في الم
دار    ن مق سم م ذي يح دار ال د المق لطة تحدي ي س م  يخول القاضي الجزائ ه ل ي يحسمها، أي أن الت



  "......دراسة مقارنة مع  البعد المكاني لقانون العقوبات األردني "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٥٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٧(٢٥ لدمج ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

د قض  ه ق وم علي ون المحك ي يك ة الت را بحسم آامل العقوب د القاضي مجب ل نج ة، ب ي العقوب اها ف
  )). وما بعدها١٦٧، ص١٩٩٨المجالي،((الخارج 

ي يجب إ دة الت ارج،  والم ي الخ ه ف وم علي ذها المحك ي نف دة الت ي الحسم، هي الم سابها ف حت
ي يجوز حسمها هي          . كم األجنبي في مجموعها   وليست المدة التي نطق بها الح      وقد آانت المدة الت

م ت  ي ول ضائي أجنب م ق ى حك اء عل ذ بن ي تنف ك الت نتل دة ك سم م ي حساب الح دخل ف بض أو  ت الق
ب إ   تجابة لطل ارج إس ي الخ ف ف تردادالتوقي ة، س سلطات األردني ه ال دمت ب ى أن  تق شرع عل  الم

ادة    ، حيث أصبحت   ٢٠١٠ بموجب تعديالت عام     مؤخرا هذه المسألة  قد تدارك   األردني   -١٣( الم
ي يكون قضاها المح           " على    تنص )٣ ه نتيجة إجراء        إن مدة القبض والتوقيف والحكم الت وم علي ك

ه                     م علي ي حك دة الت ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل الم
ا                  وقد ذهب البعض    . بها في المملكة     ة طبق ة من العقوب دة الباقي إلى أن اإلعفاء في الخارج من الم

سابق، ص   السعي(( لقواعد وقف تنفيذ العقوبة يعادل التنفيذ الكامل للعقوبة   ا  ١٢٤د، المرجع ال  وم
  )).   بعدها

  
  الخاتمة

قليمي ليطبق على الجرائم ون العقوبات األردني يتمتع ببعد إنخلص مما تقدم الى أن قان
المرتكبة على األراضي األردنية، آما يتمتع ببعض النطاق الدولي ليطبق على بعض الجرائم 

  .المرتكبة خارج األراضي األردنية

لنطاق االقليمي، فقد تحدثنا عن القواعد العامة التي تحكمها آما عرجنا على فيما يتعلق با
بعض الصعوبات التي قد يواجهها القاضي في بعض النقاط، آما تحدثنا عن القواعد الخاصة 

  .بالسفن والمرآبات الهوائية األجنبية

ة التشريعية الدالة بالنسبة للقواعد العامة، يبدو أن المشرع األردني لم يكن موفقا في الصياغ
 ٥على اإلقليم األردني حيث قصر المياه االقليمية مثال في قانون العقوبات على مسافة 

ميال بحريا أي ما يقارب ) ١٢(آيلومترات، في حين أصبحت المسافة وفق أحكام القانون الدولي 
الجيش األراضي األجنبية التي يحتلها  "..آما أنه نص على أن تشمل .  آيلومترا٢٢ال 

، فهل يوجد أراض يحتلها الجيش األردني؟ نتمنى على المشرع األردني حذف هذه "األردني
، )قانون نابليون (١٨١٠العبارة والتي تعود في أصلها الى قانون العقوبات الفرنسي القديم لعام 

  ...حيث وصلت غزوات نابليون الى حدود مصر

المتناع؛ والشرط المسبق جماال بجرائم اإ التي قد يواجهها القاضي فتتعلق أما الصعوبات
والتي نتمنى على المشرع وضع نصوص واضحة بصددها . ضافة لألعمال التحضيريةللجريمة إ

  .ال تحتمل التأويل

وبالنسبة للقواعد الخاصة بالسفن والمرآبات الهوائية األجنبية، ما هي الحكمة التي تكمن 
لمرتكبة على متن السفن األجنبية، وتلك المرتكبة على وراء تمييز المشرع األردني بين الجرائم ا
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متن مرآبة هوائية أجنبية؟ بل ما هي الحكمة من التمييز بين مرآبة هوائية تطير فوق األرض 
 على قليمي؟ فما الذي يمنع من تطبيق القانون األردنيقليمية، وأخرى تطير فوق البحر اإلاال

آما أن المشرع األردني لم ..  األراضي األردنية؟ ذا حطت علىجريمة وقعت في هذه األخيرة إ
ونتمنى أن يجعل . يميز من جهة أخرى بين السفن والمرآبات الهوائية العسكرية الحربية والمدنية

تطبيق القانون األردني على السفن والمرآبات الهوائية العسكرية مطلقا ال يحتمل تطبيق قانون 
قليمية، والذي يحكم الجرائم  فيما يتعلق بمبدأ الصالحية اإلذاه. آخر نظرا لتعلق األمر بالسيادة

ستثناءات عديدة نتمنى على المشرع تقليصها الى والذي حفته إ. ى األراضي األردنيةالمرتكبة عل
  .أبعد حد

أما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خارج األراضي األردنية، فقد ميزنا بين حالة عدم صدور 
ففي الحالة األولى، نجد أن المشرع األردني . بين حالة صدور حكم أجنبيحكم أجنبي بصددها، و

متداد نطاق تطبيق قانون العقوبات في الخارج، تطبيقا على مبدأين من شأنهما أن يقوما بإقد نص 
  .لمبدأ الصالحية العينية ومبدأ الصالحية الشخصية

الحية العينية على نطاق قتصر في تطبيق مبدأ الص المشرع األردني قد إوقد الحظنا أن
  .ضيق جدا، ولم يتوسع فيه آما فعل المشرع الفرنسي

يجابي تصار المشرع األردني على الشق اإلقأ الصالحية الشخصية، فقد الحظنا إأما مبد
  .لهذا المبدأ دون شقه السلبي األمر الذي آان محل نظر

ود جدا، نظرا لعدم توقيع جرام فهو محدأما تفويض المجتمع الدولي لألردن في محاربة اإل
الملحقة بها، أو عدم عرضه تلك تفاقيات الدولية أو على البروتوآوالت بعض اإلاألردن على 

ن النص الموجود في قانون العقوبات آما أ. اإلتفاقيات على البرلمان إلتخاذها القنوات الدستورية
أآثر فأآثر من نطاق يق قد نقل بترجمة خاطئة عن القانون الفرنسي القديم، األمر الذي ض

علت شترط في المجرم أن يكون مقيما في األردن وليس مجرد متواجد آما فتطبيقه، حيث إ
ألردني ال ينص على الجرائم ضد اإلنسانية ن المشرع اإضافة إلى أ. التشريعات العقابية األخرى

  .وع من الجرائمطار قانون العقوبات، األمر الذي يشكل عقبة آبيرة في مالحقة هذا النضمن إ

لكل ما تقدم، ونظرا لضيق البعد المكاني لقانون العقوبات األردني مقارنة بالتشريع 
  :الفرنسي، ولغيره من األمور فاننا نخرج بالتوصيات التالية

واألراضي األجنبية التي "لغاء عبارة من قانون العقوبات األردني وإ) ٧(تعديل المادة  .١
 ".نت الجريمة المقترفة تنال من سالمة الجيش أو من مصالحهيحتلها الجيش األردني إذا آا

دني وتغيير مقدار مسافة البحر اإلقليمي من من قانون العقوبات األر) ٧/٢(تعديل المادة  .٢
  . آلم٢٢ثني عشر ميال بحريا أي إلى آيلومترا إ) ٥(مجرد 

مول أ      .٣ ث ش ن حي ة م صالحية اإلقليمي اق ال يع نط ن    توس ل م ة آ ي المملك سفراض ارات ال
 .والقنصليات والمفوضيات
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ي              .٤ ات األردن انون العقوب ق ق عدم التمييز بين السفن والمرآبات الهوائية من حيث نطاق تطبي
ة           . على الجرائم المرتكبة على متنها     وأن تشمل عدة حاالت بما فيها إذا آانت الطائرة األجنبي

ي األردن،  سي ف زه الرئي وي، مرآ ل شخص طبيعي أو معن ستأجرة من قب ة م يم إقام أو مق
 .دائمة فيها

ة             ) ٧( تعديل نص المادة     .٥ ة الجرائم المرتكب صفة مطلق من قانون العقوبات األردني يخضع ب
انون           دت لق ا وج دها أينم ة أو ض ة األردني ة الحربي ات الهوائي سفن والمرآب ر ال ى ظه عل

رائم، آما  وبالتالي ال يجيز تطبيق قانون عقوبات آخر على هذه الج         . العقوبات األردني وحده  
اء جوي      هوائية الحربية قد وقفت في مياه إ      لو آانت السفينة أو المرآبة ال      ة أو مين قليمية أجنبي

 .أجنبي
ات                    .٦ سفن والمرآب ى ظهر ال ع عل ي تق ضرورة بيان القانون الواجب التطبيق على الجرائم الت

ة اه اإلالهوائي ي المي ودة ف ة الموج ال الجوي  األجنبي ة، أو المج ة الوطني نص قليمي وطني ب ال
 .صريح

ي بحيث                      .٧ ات األردن انون العقوب ادة التاسعة من ق توسيع نطاق مبدأ الصالحية العينية في الم
ى ا  انون عل ذا الق ق ه شكل   يطب ي ت ة والت يم المملك ارج إقل ي ترتكب خ نح الت ات والج لجناي

ا إ ة المنصوص عليه ية للدول صالح األساس ى الم داء عل ة عت ي مقدم أتي ف رائم ، وي ذه الج ه
ر  والتجسس، واإل ايات الخيانة،   جن عتداء على الدفاع القومي، وآذلك على جرائم تقليد وتزوي

أختام الدولة وتزييف العملة المعدنية أو الورقية، والسندات العامة، المعاقب عليها وعلى آل             
ة     جناية أوجنحة ترتكب ضد أعضاء البعثات        صلية األردني اآن      الدبلوماسية أو القن  أو ضد أم

 .  عثاتهذه الب
ي        .٨ ات األردن انون العقوب ق ق دأ الصالحية الشخصية بحيث ال يقتصر تطبي توسيع نطاق مب

يهم                على الجرائم التي يرتكبها األردنيون في الخارج، بل يشمل أيضا األردنيين الذين تقع عل
لحاق الحيف ي البالد الغربية، حماية لهم من إ    جرائم في الخارج نتيجة العنصرية الملموسة ف      

 . أو قيد القضايا ضد مجهول أو مجنون أو مريض نفسيبهم
ة                              .٩ ديل آلم ي تع ى المشرع األردن ى عل ة فنتمن يم " أما فيما يتعلق بالصالحية العالمي " مق

ى  د"ال انون       " متواج ن الق ة ع ة الخاطئ ة األولي ة الترجم اني، نتيج شرع اللبن ل الم ا فع آم
ل         الفرنسي القديم، آي ال يقتصر تطبيق قانون العقو        بات األردني على المقيمين في األردن ب

 .يشمل أيضا المتواجدين
وق اإل        تفاقيات ا آما نتمنى اإلنضمام لإل    .١٠ ة حق ة بحماي ة والمتعلق س لدولي ا     ن ان، والتصديق عليه

 .نسانالنصوص المتوافقة معها لحماية اإلتخاذ القوانين وبالبرلمان، وإ
ي    النص على جرائم ضمن إ       .١١ ات األردن انون العقوب ى إ   ،طار ق ختصاص   إلسباغ رسمي عل

 .المحاآم الوطنية في نظر القضايا المتعلقة بها
  .حتراما لسيادة الدولة في المجال الجنائيإعدم التوسع في مفاعيل األحكام األجنبية  .١٢
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