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  قانون

  المحاكم حرمة انتهاك

)١(١٩٥٩لسنة ) ٩( رقم
  

  

  :  ١ المادة

ويعم��ل ب��ه م��ن ت��اريخ نش��ره ف��ي ) ١٩٥٩ق��انون انته��اك حرم��ة المح��اكم لس��نة (الق��انون  ه��ذا يس��مى
  . الرسمية الجريدة

  :  ٢ المادة

ف��ي ه��ذا الق��انون أي��ة محكم��ة نظامي��ة أو ش��رعية أو خاص��ة أو  وردت أينم��ا)  محكم��ة ( كلم��ة تعن��ي
   . وتشمل أي قاض من قضاتها أو قاض يجلس منفرداً  بلديةمحكمة تسوية أو محكمة 

  :  ٣ المادة

 علي�هحقر أو ه�دد المحكم�ة أثن�اء انعقاده�ا أو أثن�اء وجوده�ا ف�ي مك�ان انعقاده�ا يلق�ى الق�بض  من كل

اس��تناداً إل��ى ورق��ة  بحق��هب��أمر م��ن المحكم��ة ف��وراً ويح��ال إل��ى الم��دعي الع��ام التخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة 
  .العقوبات  قانونمن ) ١٨٨(الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد إدانته بموجب المادة 

  :  ٤ مادةال

 بنظ�امأبدى أثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها إعاق�ة المحكم�ة ع�ن تأدي�ة وظيفته�ا أو أخ�ل  من كل

باالنص�راف إذا ل�م  المحكم�ةالمحكمة أو حرمتها قوالً أو وضعاً أو إشارة يؤمر من قبل الرئيس أو قاضي 
حكم�ة ذاته�ا بغرام�ة ال تتج�اوز الم قب�ليكن م�ن المتقاض�ين ف�ان ل�م ي�ذعن يق�بض علي�ه ف�وراً ويعاق�ب م�ن 

ك��ان م�ن المتقاض�ين ي��ؤمر بمراع�اة النظ��ام ف�إذا ل��م  وإذاخمس�ة دن�انير أو ب��الحبس م�دة ال تتج��اوز أس�بوعاً 
ً  قراريذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون    . المحكمة في كلتا الحالتين قطعيا

  :  ٥ المادة

 المحكم�ةسلك سلوكاً شائناً ينطوي عل عنف أو تهديد في مكان انعقاد المحكمة أو داخ�ل بن�اء  من كل -   أ

   أوفزع بذلك المتقاضين أو غيرهم من الموجودين في المحكمة، أأو بجواره و

 المحكم�ة إلج�راءاتضجيجاً أو سلك سلوكاً شاذاً أثناء انعق�اد المحكم�ة استحس�اناً أو اس�تهجاناً  حدثأ - ب

الق�بض ف�وراً ب�أمر م�ن المحكم�ة ويوق�ف حت�ى انته�اء الجلس�ة  علي�ه يلق�ى أو بأي وجه آخر مهاحك أو
ش�هر أو بغرام�ة ال تتج�اوز خمس�ين دين�اراً أبالحبس مدة ال تتجاوز ثالث�ة  يعاقبوبعد النظر في أمره 

  . العقوبتين هاتينأو بكلتا 

  :  ٦ المادة

ف�وراً  علي�هحقر قصداً أحد الشهود أو الخبراء أو التراجمة أثناء انعقاد المحكم�ة يلق�ى الق�بض  من كل
أو بغرام�ة ال تتج�اوز  س�نةويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاق�ب ب�الحبس م�ن ش�هر إل�ى 

  . ة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتينئما

                                                 

م، ويعم�ل ب�ه ١٤/٠٢/١٩٥٩الص�ادر بت�اريخ  ١٤١٣الجري�د ة الرس�مية رق�م من عدد  ١٨٠المنشور على الصفحة  )١(
 .م١٤/٠٢/١٩٥٩من تاريخ 
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  :  ٧ المادة

أح��د الفرق��اء أو المح��امي الوكي��ل ل��دى مناقش��ة الش��اهد أو الم��تهم م��ن الق��انون م��ا يمن��ع  ه��ذا ف��ي ل��يس
يقص�د  عب�اراتبمظهر من ال يطمئن إلى شهادته شريطة أن ال تشتمل هذه المناقشة على ألف�اظ أو  إظهاره

  . منها تهديد الشاهد أو تحقيره

  :  ٨ المادة

بوج�ه  علي�هاألس�ئلة الت�ي ألقي�ت  الشاهد تأدية الشهادة وفق�اً للق�انون أو رف�ض اإلجاب�ة عل�ى رفض إذا
 ً أن تحك�م علي�ه  أم�رهمش�روعة تب�رر رفض�ه يج�وز للمحكم�ة بع�د النظ�ر ف�ي  مشروع دون أن يبدي أس�بابا

أم�ا . أو بكلتا ه�اتين العق�وبتين  ديناراً فوراً بالحبس مدة ال تتجاوز شهراً أو بغرامة ال تتجاوز خمسة عشر 
  . األسئلة قبل اختتام اإلجراءات في القضية فيعفى من العقوبةعلى  وأجابإذا عاد الشاهد وأدى الشهادة 

  :  ٩ المادة

 تح�تحكم المواد السابقة في التبع�ة المترتب�ة عل�ى أي ش�خص إذا ك�ان ق�د ارتك�ب جرم�اً يق�ع  يؤثر ال

  . الجريمةأحكام قانون العقوبات بشرط أن ال يحاكم مرتين عن نفس 

  :  ١٠ المادة

 النظ�اميينبالنسبة للمح�امين  ١٩٥٥القانون تراعى أحكام قانون نقابة المحامين لسنة هذا  تطبيق لدى

.  

  :  ١١ المادة

  :سير العدالة في التأثير

 العقوب�اتم�ن ق�انون ) ٦٨(نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة م�ن الم�ادة  من كل

أي�ة جه�ة م�ن جه�ات  أم�امص�ل ف�ي دع�وى مطروح�ة من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الف أموراً 
المكلف�ين بتحقي�ق وف�ق أحك�ام  الم�وظفينالقضاء في األردن أو في رجال القضاء أو النياب�ة أو غي�رهم م�ن 

ال�ذين ق�د يطلب�ون ألداء الش�هادة ف�ي تل�ك ال�دعوى  الشهودقانون أصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في 
من�ع ش�خص م�ن اإلفض�اء بمعلوم�ات ألول�ي الش�أن أو الت�أثير ف�ي  ش�أنهان م أو في ذلك التحقيق أو أموراً 

ش�هر أف�ي ال�دعوى أو التحقي�ق أو ض�ده يعاق�ب ب�الحبس م�دة ال تتج�اوز س�تة  ط�رفالرأي العام لمص�لحة 
  .على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين  تزيدوبغرامة ال 

  

  :  ١٢ المادة

  :جرى في الدعاوى وما منع نشره ما نشر

 المح�اكمنشر بإحدى الط�رق المتق�دم ذكره�ا ف�ي ال�دعاوى الحقوقي�ة أو الجزائي�ة الت�ي ق�ررت  من كل

أو دع��اوى ال��ذم  الص��حفس�ماعها ف��ي جلس��ة س��رية أو ف�ي ال��دعاوى المتعلق��ة ب��الجرائم الت��ي تق�ع بواس��طة 
الطبيعي�ة يعاق�ب ب�الحبس م�دة ال  والبن�وةر والقدح والسب وإفش�اء األس�رار أو ف�ي دع�اوى الط�الق والهج�

  .تزيد على المائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  والتتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ديناراً 

على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم وم�ع ذل�ك فف�ي ال�دعاوى الت�ي  يعاقب ال
الحك��م  نش��رم��دعى به��ا يعاق��ب عل��ى إع��الن الش��كوى أو عل��ى يج��وز فيه��ا إقام��ة ال��دليل عل��ى األم��ور ال ال

عل�ى طل�ب  بن�اءً  حص�لبالعقوبة المنصوص عليه�ا ف�ي ه�ذه الم�ادة م�ا ل�م يك�ن نش�ر الحك�م أو الش�كوى ق�د 
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  .الشاكي أو إذنه 

  :  ١٣ المادة

  : وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية المداوالت نشر

 بغي�رنشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداوالت السرية في المح�اكم، أو نش�ر  من كل

س�نة وبغرام�ة  تتج�اوزأمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب ب�الحبس م�دة ال 
  .العقوبتين  هاتينة دينار أو بإحدى ئال تقل عن عشرين ديناراً وال تزيد على ما

  :  ١٤ المادة

  : تحقيق سري عن اإلذاعة

تتج�اوز  النشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب ب�الحبس م�دة  من كل
   . العقوبتينشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين أستة 

  :  ١٥ المادة

 العدال�ةنشر طعناً بحق قاض أو محكمة أو نشر تعليقاً على حكم قاصداً بذلك تعريض مجرى  من كل

دينار أو بكلتا ه�اتين  مائةللشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة أو بغرامة ال تتجاوز 
  .العقوبتين 

  :  ١٦ المادة

انون إل��ى الم��دى ال��ذي تك��ون في��ه تل��ك تش��ريع أردن��ي أو فلس��طيني آخ��ر ص��در قب��ل ه��ذا الق�� ك��ل يلغ��ى
   . مغايرة ألحكام هذا القانون التشاريع

  

  :  ١٧ المادة

  . مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون العدليةالوزراء ووزير  رئيس

  فيصل بن الحسين

 م٠٣/٠٦/٢٠٠١


