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 العقوبات البديلة
 (1المادة )

 و اكثر من العقوبات البديلة اآلتية:أو السجن أن تستبدل بها عقوبة أللمحكمة عند الحكم بعقوبة الحبس 
العملل في خلدملة المجتمو، ويكون بتفليل المحكوم عليله وبموافقتله بلالعملل لصللللللللللللللالح   لد  الجهلات  ات  .1

وأال تزيللد   –مللا أمكن    –يلله  َتواففقلله مو مهنللة المحكوم عل،  النفو العللام دون مقللابللل، ويفراعى في هلل ا العمللل
 ساعة عمل فعلي اسبوعيًا.  45مدته على سنة، وبما ال يجاوز 

د أو نطللا    .2 د، وتفون بللملزام المحكوم عليلله بعللدم ممللادرة محللل  قللامللة محللدب اإلقللامللة الجبريللة في مكللان محللدب
 مكاني معيبن.

دة، ويكون بملزام المحكوم عليه بحْظر .3  ارتياد نطا  جمرافي معيبن.  ْظر ارتياد مكان أو أماكن محدب
د بعدم التعرُّض أو االتصلللللال بأألللللتام أو جهات معيبنة، ويكون بملزام المحكوم عليه بعدم التعرُّض  .4 التعهُّ

وبمْنعه من االتصلللللال والتواصلللللل بأألللللتام أو جهات  ات ،  ماديًا أو قوليًا أو غيرها من أألللللكال التعرُّض 
 و لك بأية وسيلة كانت. ،صلة بالجريمة



ل المحكوم عليله  لفترونيلًا بوا لدة أو أكثر من  ال .5 تضللللللللللللللوع للمرا،بلة اإللفترونيلة، ويكون بمرا،بلة  ركلة وتَنقلُّ
 وسائل المرا،بة اإللفترونية المتا ة بوزارة الداخلية.

 ضللللور برامت التأهيل والتدريب، ويكون بملزام المحكوم عليه بالتضللللوع لوا دة أو أكثر من برامت التأهيل   .6
المجاالت الطبية أو النفسلللللللللللللية أو االجتماعية أو التعليمية أو الحريية أو الصلللللللللللللناعية لتقويم  والتدريب في 

 سلوكه.
رر الناأللل عن الجريمة، ويكون بملزام المحكوم عليه برديء الشلليء  لى أصللله و/أو جْبره و/أو   .7  صللالح الضللب

 التعويض عنه.
 (2المادة )

  -بعد تحديد مدة الحبس   -تزيد على سللللللللللللنة أْن تسللللللللللللتبدل بها  للمحكمة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة ال   .1
 ( من ه ا القانون.1عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوم عليها في المادة )

للمحكمة عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سلللنة وال تتجاوز ثالن سلللنوات أو السلللجن لمدة ال تزيد   .2
ة أو الصللللللحية للمحكوم عليه عدم مالئمة تنفي   على خمس سللللللنوات   ا تبين لها من الظروص الشللللللتصللللللي

م  ليها، أْن تسلتبدل بها بعد تحديد مدة الحبس   ْفقًا للتقارير التي تطلبها أو تقدب  أوعقوبة الحبس أو السلجن وء
د و َدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخر  من المنصلللللللوم  السلللللللجن عقوبة اإلقامة الجبرية في مكان محدب

 ( من ه ا القانون.1)عليها في المادة 
 (3المادة )

أن يطلب من المحكمة التي أصللدرت الحكم اسللتبدال عقوبة  ،  لفل محكوم عليه بالحبس لمدة ال تزيد على سللنة
( من ه ا القانون، وتفصللللللللللل المحكمة في 1الحبس بعقوبة بديلة من العقوبات المنصللللللللللوم عليها في المادة )

 الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.
 (4مادة )ال

أن تسلللللتبدل العقوبة    ،الطلب من المحكمة التي أصلللللدرت الحكم  ،يجوز للمديرية العامة لإلصلللللالح والتأهيل .1
( من ه ا القانون، لمدة 1األصلللللللللية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر من المنصللللللللوم عليها في المادة )

 فرت في المحكوم عليه الشروط اآلتية:تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، و لك   ا توا
 أْن يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها.  .أ

 أْن يكون  سن السيرة والسلوك.  .ب 
 أال يكون في اإلفراج عنه خطر على األمن العام.  .ج
 أْن يكون قد أد  االلتزامات المالية المحكوم بها عليه في الدعو  الجزائية  اتها.  . د 



 تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة. .2
األ كام الواردة في الفصللللللل الثالم عشللللللر من    ،تسللللللري بشللللللأن تنفي  العقوبات البديلة التاصللللللة به ه المادة .3

 م بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.1998( لسنة 6القانون رقم )
 (5المادة )

( من هل ا القلانون تفون ملدة تنفيل  العقوبلات 1( من الملادة رقم )1)مو مراعلاة اال كلام الواردة في البنلد رقم   .1
مساوية لمدة العقوبة    ،( من ه ا القانون 1( من المادة )6(  لى )1البديلة المنصوم عليها في البنود من )

 بحسب األ وال. ،األصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها
( من  7التي يتعيبن خاللهلا تنفيل  العقوبلة البلديللة الواردة في البنلد )  تحلدد المحكملة عنلد الحكم بلالعقوبلة الملدة .2

 ( من ه ا القانون.1المادة )
 (6المادة )

تتابو الجهة المتتصللللللة بوزارة الداخلية واالمن الوطني بمأللللللراص النيابة العامة تنفي  العقوبات البديلة، ويصللللللدر 
 لمتتصة بالمتابعة لتنفي  العقوبات البديلة.وزير الداخلية واألمن الوطني قرارًا بتحديد الجهة ا

 (7المادة )
مر بالعقوبة البديلة بالفصل في جميو المنازعات المتعلقة بتنفي  ها  تتتص المحكمة التي أصدرت الحكم أو األ

أو  لمائها، وإصللللللدار جميو القرارات واألوامر المتعلقة بها، بعد سللللللماع أقوال النيابة العامة، ولها على األخص 
 ا يأتي:م
األمر بتنفي  العقوبة األصللللللللللللللية أو ما تبقى منها أو اإللزام بعقوبة بديلة أخر  في  الة االمتناع عن تنفي    .1

 أي من العقوبات البديلة أو اإلخالل بها خالل مدة تنفي ها.
( من هل ا 1)( من الملادة  7األمر بتملديلد الملدة التي يتعين خاللهلا تنفيل  العقوبلة البلديللة الواردة في البنلد ) .2

 القانون.
وتفون    النظر في التقللارير المتعلقللة بتنفيلل  العقوبللات البللديلللة التي تعرض عليهللا واتتللا  مللا تراه بشلللللللللللللللأنهللا، .3

 القرارات واألوامر التي تصدرها المحكمة ناف ة فوًرا رغم استئنافها.
 (8المادة )

رة قانونًا للعقوبة األ صللللللللللللللية للجريمة، وال يتفلُّ تو،يو العقوبة البديلة تسلللللللللللللري على العقوبة البديلة األ كام المقرب
 بتنفي  العقوبات الفرعية.

 
 



 الباب الثاني
 التدابير البديلة 

 (9المادة )
 لزام المتهم بوا دة أو أكثر من التدابير البديلة  –بحسلللللللللب األ وال   –للقاضلللللللللي أو لعضلللللللللو النيابة العامة .1

 التالية بداًل من الحبس اال تياطي:
د.اإلقامة   -أ  الجبرية في مكان محدب
دة. -ب    ْظر ارتياد مكان أو أماكن محدب
دة. -ت   الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدب
د بعدم التعرُّض أو االتصال بأأتام أو جهات معيبنة. -ن   التعهُّ
 التضوع للمرا،بة اإللفترونية.  - ج

كبديل عن الحبس اال تياطي، األ كام  تسلللللللللللللري على التدابير البديلة الواردة في الفقرة )أ( من ه ه المادة،   .2
رة قانونًا للحبس اال تياطي.  المقرب

 (10المادة )
الحق في   ( من ه ا القانون،9للمتهم ال ي يتم  لزامه بأ د التدابير البديلة المنصللللللللللللوم عليها في المادة ) .1

 ل.أو لد  النيابة العامة بحسب األ وا ،التظلم لد  المحكمة التي قررت التدبير البديل
 الحق في تقديم تَظلُّم جديد بعد مضي أهر من تاريخ رْفض التبَظلُّم. ،للمتهم في  ال رفض تَظلُّمه .2
( في جميو األ وال بانقضاء ستة أأهر من تاريخ بدء 9تنتهي مدة ه ه التدابير البديلة الواردة في المادة ) .3

 الدعو   لى المحكمة المتتصة بنظرها. تَحلتنفي ها، مالم 
 (11ة )الماد

في  الة  خالل المتهم بشللللللللروط التدابير البديلة أو   –بحسللللللللب األ وال   –للقاضللللللللي أو لعضللللللللو النيابة العامة 
 األمر بحبسه. ،امتناعه عن تنفي ها أو  َخالله بها

 الباب الثالث 
 احكام عامة

 (12المادة )
كل َمن تهرب أو   ،دينار أردنييعاَقب بالحبس مدة ال تزيد على سللللللللللللللنتين أو بالمرامة التي ال تجاوز ألفي  .1

 أخلي بتنفي  أيي من العقوبات أو التدابير البديلة.



كل َمن سللاعد أللتصللًا على الهرب مءن تنفي    ،( من ه ه المادة1يعاَقب بالعقوبة  اتها الم كورة في الفقرة ) .2
 .عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أو اإلخالل بتنفي  أييٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة

كل من    ،يعاَقب بالحبس مدة ال تزيد على سللللللتة أأللللللهر أو بالمرامة التي ال تجاوز خمسللللللمائة دينار أردني .3
 وأَخلب بمتابعتها. ،كلبفته الجهة المتتصة بمتابعة تنفي  أييٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة

بم د  العقوبات البديلة طبقًا أل كام ه ا   ،يجوز استبدال عقوبة الحبس  ،في جميو األ وال المشار  ليها أعاله
 القانون.

 (13المادة )
تفحلدد جهلات العملل في خلدملة المجتمو وأنواع األعملال التي تملاَرو فيهلا وكل للك برامت التلأهيلل والتلدريلب   .1

 وإجراءات تنفي ها بموجب تعليمات تصدر عن وزير العدل. 
 من الوطني تعليمات يحدد فيها:يصدر وزير الداخلية واأل .2

اإلجراءات الالزملة لتنفيل  عقوبلة اإلقلاملة الجبريلة، والحلاالت واألوقلات التي يجوز فيهلا للمحكوم عليله   .أ
 التروج من محل اإلقامة الجبرية.

اإلجراءات الالزملة لتنفيل  عقوبلة  ظر ارتيلاد مكلان أو أملاكن محلددة، والحلاالت واألوقلات التي يجوز    .ب 
 كوم عليه ارتياد المكان أو األماكن المحظورة.فيها للمح

 (14المادة )
 يصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة والقرارات الالزمة لتنفي  أ كام ه ا القانون.

 (15المادة )
عمل به من تاريخ نشلللره في الجريدة تنفي  أ كام ه ا القانون ويف -ييما يتصللله  كل  -كافةعلى الجهات المتتصلللة  

 الرسمية.
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