قانون انهتاك حرمة احملامك
املادة -1
يسمى هذا القانون (قانون انهتاك حرمة احملامك لس نة  )1191ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية.
املادة -2
تعين لكمة ( حممكة) ايامن وردت يف هذا القانون أية حممكة نظامية او رشعية او خاصة او حممكة تسوية أو حممكة
بدلية وتشمل اي قاض من قضاهتا او قاض جيلس منفردا.
املادة -3
لك من حقر أو هدد احملمكة اثناء انعقادها او اثناء وجودها يف ماكن انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من احملمكة
فورا
وحيال اىل املدعي العام الختاذ الاجراءات القانونية حبقه استنادا اىل ورقة الضبط اليت تنظمها ويعاقب بعد ادانته
مبوجب املادة() 111من قانون العقوابت.
املادة -4
لك من ابدى اثناء انعقاد احملمكة حركة من شأهنا اعاقة احملمكة عن تأدية وظيفهتا او أخل بنظام احملمكة او حرمهتا
قوال
او وضعا او اشارة يؤمر من قبل الرئيس او قايض احملمكة ابالنرصاف اذا مل يكن من املتقاضني فان مل يذعن
يقبض عليه فورا
ويعاقب من قبل احملمكة ذاهتا بغرامة ال تتجاوز مخسة داننري او ابحلبس مدة ال تتجاوز اس بوعا واذا اكن من
املتقاضني يؤمر مبراعاة النظام فاذا مل يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار احملمكة يف لكتا احلالتني قطعيا.

املادة - 9
أ-لك من سكل قصدا سلواك شائنا ينطوي عىل عنف او هتديد يف ماكن انعقاد احملمكة او داخل بناء احملمكة او
جبواره او أفزع بذكل املتقاضني او غريمه من املوجودين يف احملمكة ،او.
ب -أحدث جضيجا او سكل سلواك شاذ ًا اثناء انعقاد احملمكة اس تحساان او اس هتجاان الجراءات احملمكة او حمكها
او ابي وجه أخر .يلقى عليه القبض فورا بأمر من احملمكة ويوقف حىت انهتاء اجللسة وبعد النظر يف امره يعاقب
دينار ًا او بلكتا هاتني العقوبتني0
ابحلبس مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر او بغرامة ال تتجاوز مخسني َ
املادة -6
لك من حقر قصد ًا أحدا الشهود او اخلرباء او الرتامجة اثناء انعقاد احملمكة يلقى القبض عليه فورا ويوقف حىت
انهتاء اجللسة وبعد النظر يف امره يعاقب ابحلبس من شهر اىل س نة او بغرامة ال تتجاوز ماية دينار او بلكتا
هاتني
العقوبتني
املادة - 7
ليس يف هذا القانون ما مينع احد الفرقاء او احملايم الوكيل دلى مناقشة الشاهد او املهتم من اظهاره مبظهر من
ال يطمنئ اىل شهادته رشيطة ان ال تشمل هذه املناقشة عىل الفاظ او عبارات يقصد مهنا هتديد الشاهد او
حتقريه.
املادة - 1
اذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقا للقانون او رفض الاجابة عىل الاس ةا  اليت القيع عليه بوجه مرشوع دون
ان يبدي اس بااب مرشوعة تربر رفضه جيوز للمحمكة بعد النظر يف امره ان حتمك عليه فورا ابحلبس مدة ال
تتجاوز شهر َا او بغرامة ال تتجاوز مخسة عرش دينارا و بلكتا هاتني العقوبتني  ،اما اذا عاد الشاهد وأدى
الشهادة واجاب عىل الاس ةا  قبل اختتام الاجراءات يف القضية فيعفى من العقوبة.

املادة -1
ال يؤثر حمك املواد السابقة يف التبعة املرتتبة عىل أى خشص اذا اكن قد ارتكب جرما يقع حتع احاكم قانون
العقوابت برشط ان ال حيامك مرتني عن نفس اجلرمية.
املادة - 10
دلى تطبيق هذا القانون تراعى احاكم قانون نقابة احملامني لس نة  1199ابلنس بة للمحامني النظاميني 0
املادة -11
التأثري يف سري العداةل-:
لك من نرش ابحدى الطرق املنصوص علهيا يف الفقرة الثالثة من املادة( ) 61من قانون العقوابت امورا من شأهنا
التأثري يف القضاة اذلين يناط هبم الفصل يف دعوى مطروحة امام اية هجة من هجات القضاء يف الاردن او يف
رجال القضاء او النيابة او غريمه من املوظفني امللكفني بتحقيق وفق احاكم قانون اصول احملاكامت اجلزائية او
التأثري يف الشهود اذلين قد يطلبون الداء الشهادة يف تكل ادلعوى او يف ذكل التحقيق او امورا من شأهنا منع
خشص من الافضاء مبعلومات الويل الشأن او التأثري يف الرأي العام ملصلحة طرف يف ادلعوى او التحقيق او
ضده يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز س تة اشهر وبغرامة ال تزيد عىل مخسني دينار ًا او ابحدى هاتني العقوبتني.
املادة -12
نرش ماجرى يف ادلعاوى وما منع نرشه:
لك من نرش ابحدى الطرق املتقدم ذكرها يف ادلعاوى احلقوقية او اجلزائية اليت قررت احملامك سامعها يف جلسة
رسية او يف ادلعاوى املتعلقة ابجلرامئ اليت تقع بواسطة الصحف او دعاوى اذلم والقدح والسب وافشاء الارسار
او يف دعاوى الطالق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز س نة وبغرامة ال تقل عن عرشين
دينارا وال تزيد عىل املائة دينار او ابحدى هاتني العقوبتني.
ال يعاقب عىل جمرد نرش موضوع الشكوى او عىل جمرد نرش احلمك ومع ذكل ففي ادلعاوى اليت ال جيوز فهيا اقامة
ادلليل عىل الامور املدعى هبا يعاقب عىل اعالن الشكوى او عىل نرش احلمك ابلعقوبة املنصوص علهيا يف هذه
املادة ما مل يكن نرش احلمك او الشكوى قد حصل بناء عىل طلب الشايك او اذنه.

املادة -13
نرش املداوالت وحتريف ما جرى يف اجللسات العلنية-:
لك من نرش ابحدى الطرق املتقدم ذكرها ما جرى يف املداوالت الرسية يف احملامك ،او نرش بغري امانة وبسوء
قصد ما جرى يف اجللسات العلنية يف احملامك يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز س نة وبغرامة ال تقل عن عرشين
دينارا وال تزيد عىل ماية دينار او ابحدى هاتني العقوبتني.
املادة -14
الاذاعة عن حتقيق رسي:
لك من نرش ابحدى الطرق املتقدم ذكرها اذاعات بشأن حتقيق جزايئ قامئ يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز س تة
اشهر وبغرامة ال تزيدعىل مخسني دينار َا او ابحدى هاتني العقوبتني.
املادة -19
لك من نرش طعنا حبق قاض او حممكة او نرش تعليقا عىل حمك قاصدا بذكل تعريض جمرى العداةل للشك
والتحقري
يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد عىل س نة واحدة او بغرامة ال تتجاوز ماية دينار او بلكتا هاتني العقوبتني.
املادة -16
يلغى لك ترشيع اردين او فلسطيين أخر صدر قبل هذا القانون اىل املدى اذلي تكون فيه تكل التشاريع مغايرة
الحاكم هذا القانون.
املادة -17
رئيس الوزراء ووزير العدلية ملكفان بتنفيذ احاكم هذا القانون.

