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 ملخص

يدور محور الدراسة حول مفهوم جريمة التعذيب وبيان أثر القصد الخاص في تكوينها، فهل يعد القصد 

جابة عن هذا السؤال باستعراض جريمة التعذيب؟ حاولت الباحثة اإلالخاص )الدافع( ركن أساسي في تكوين 

بنت للوصول للهدف المرجو من هذه ماتناولته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية السيما التشريع األردني، وت

 الوصفي في وصف ظاهرة التعذيب واالطالعالدراسة عدة مناهج، حيث قامت بتوظيف منهج البحث النظري 

على أركانها، كما ساهم المنهج التحليلي  بتفسير وتحليل مفهوم جريمة التعذيب وتحليل دور المقاصد الخاصة 

لتفعيل دور المنهج المقارن حيث تم توظيف هذا  باإلضافةيب، هذا وأثره كعنصر منشئ في بناء جريمة التعذ

الدولية والتشريعات الوطنية واآلراء الفقهية واالجتهادات  االتفاقياتالمنهج عند مقارنة النصوص القانونية في 

خالص على مواقف هذه القوانين واست لالطالعة األساسيالقضائية باعتبار هذه المقارنة الدعامة الرئيسية و 

في تناوله لمفهوم  األساسيالجيد منها، وبدا واضحاً بعد استعراض العديد من التشريعات ما تميز به نظام روما 

 األساسيالتعذيب عن غيره من التشريعات الدولية والوطنية، فباستثناء ما جاء في المادة السابعة من نظام روما 

د اإلنسانية، يبدو القصد الخاص كعنصر مركزي وأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التعذيب كجريمة ض

في تحديد مفهوم التعذيب بمقتضى القانون الدولي لحقوق اإلنسان والتشريعات الوطنية السيما التشريع األردني، 

ويعد ذلك مخالفًا لألصل العام في التجريم حيث ينبغي لموافقة االصل العام في التجريم أن ال يعتد بالدافع 



ال إذا نص المشرع على خالف ذلك، وال شك في أن التمسك بهذا المبدأ سيتيح إمن عناصر التجريم  كعنصر

 إلىالجناة والوصول  إفالتالمجال أمام التوسع في تجريم كافة األفعال التعذيبية وبالتالي الحيلولة دون 

لدولي، لهذا فإن الباحثة توصي مع ما تنادي به الدول والمجتمع ا يتواءممناهضة فعالة لجريمة التعذيب بما 

بضرورة إعادة تحديد مفهوم التعذيب بعيدًا عن المقاصد الخاصة للجاني بحيث تستبعد تلك المقاصد عند 

 تحديد عناصر الجريمة، بما يحقق تأمين الحماية الشاملة لضحايا جريمة التعذيب.
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Abstract 

The study dealt with the concept of the crime of torture and the impact of the 

special intent on its formation. Is the special intent (motive) a fundamental element 

in the formation of the crime of torture? The researcher tried to answer this question 

by reviewing the international treaties and national legislation, especially the 

Jordanian legislation. In order to reach the study objectives, the researcher adopted 

several approaches; the theoretical descriptive approach was used in describing the 

phenomenon of torture and its corners, the analytical approach also contributed to 

the interpretation and analysis of the concept of the crime of torture and analyze the 

role of the special intents and its impact as an original factor contributed to the crime 

of torture, in addition to activating the role of comparative approach, which was 

employed when comparing the legal texts in international treaties, national 

legislation, jurisprudence and judicial interpretations, as this comparison is the main 

pillar to review the positions of these laws.  



Having reviewed many of the legislation, it was clear what characterized the 

Rome Statute from other international and national legislation in dealing with the 

concept of torture. With the exception of what came in Article VII of the Rome 

Statute of the International Criminal Court on torture as a crime against humanity, 

the special intention is determined as a central and essential element in defining the 

concept of torture under the international human rights law and national legislation, 

especially the Jordanian legislation.  This is contrary to public rule in terms of 

criminality, as the motive shall not be significant as an element of criminality, unless 

the legislator stated otherwise. There is no doubt that adhere to this principle would 

allow for expansion in the criminalization of all acts of torture and thus prevent the 

escape of perpetrators and access to effective anti-crime of torture in line with the 

calls by States and the international community. 

That is why the researcher recommends the need to redefine the concept of 

torture away from the special intentions of the perpetrator, so as to exclude those 

intents when determining the elements of the crime, in order to achieve a 

comprehensive protection for the victims of the crime of torture 
 


