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املقــــدمـــــة .

( )4

املفاهيم واملصطلحات .

()5
()6

-

اهلدف من الدليل.
نطاق التطبيق.
السلطات املختصة.
املسؤوليات.
مرجعيات ومصادر الدليل.

-

ماهية التعاون الدولي.
صور التعاون الدولي.
مصادر التعاون الدولي.
أقسام إدارة التعاون الدولي ومهامها.

( ) 10 – 8

-

اختصاصات قسم التعاون القضائي الدولي.
األولويات يف تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي .
السرية يف طلبات التعاون القضائي الدولي.

() 12 – 11

-

املقصود بطلب تسليم اجملرمني
شروط تسليم اجملرمني
حاالت رفض تسليم اجملرمني.
طريقة تقديم طلب تسليم اجملرمني والبيانات والوثائق الواجب أن
يتضمنها الطلب
إجراءات سري طلبات تسليم اجملرمني.
مؤشرات األداء لطلبات تسليم اجملرمني

-

()7

( ) 13

-
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()19-14

-

مراحل سري طلبات تسليم اجملرمني .

-

املقصود بطلب اسرتداد اجملرمني.
طريقة تقديم طلب اسرتداد اجملرمني البيانات والوثائق الواجب أن
يتضمنها الطلب
إجراءات سري طلبات اسرتداد اجملرمني.
مؤشرات متابعة تنفيذ طلبات اسرتداد اجملرمني

-

املقصود باملساعدات القضائية
أشكال املساعدات القضائية
أنواع املساعدات القضائية.

-

-

()21-20

( )22

املقصود بطلب املساعدة القضائية الوارد من السلطات القضائية
األجنبية
طريقة تقديم طلب املساعدة القضائية والبيانات والوثائق الواجب
أن يتضمنها الطلب.
حاالت رفض طلب املساعدة القضائية الواردة من الدول األجنبية
احلاالت اليت تعترب فيها طلبات املساعدة القضائية معقدة.
مؤشرات أداء تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الواردة من خارج
الدولة.
إجراءات سري طلبات املساعدة القضائية الواردة من الدول األجنبية.
مراحل سري طلبات املساعدة القضائية الواردة من الدول األجنبية

()26-22

)

-
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املقصود بطلب املساعدة القضائية الصادرة من السلطات القضائية
بالدولة
طريقة تقديم طلب املساعدة القضائية والبيانات والوثائق الواجب أن
يتضمنها الطلب.
إجراءات سري طلبات املساعدة القضائية الصادرة من السلطات
القضائية بالدولة
مؤشرات متابعة تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الصادرة من
السلطات القضائية بالدولة

()28 -27

-

املقصود بطلب تسليم األشياء
شروط تسليم األشياء

-

املقصود بطلب اسرتداد األشياء

-

املقصود بطلب التسليم املراقب
شروط التسليم املراقب
حاالت رفض التسليم املراقب.

()30 -29

31
()34 - 32

واملعلومات اليت جيب ان
منوذج اعداد
يتضمنها الطلب وفقا لالتفاقيات الدولية أو وفقا لقانون التعاون
القضائي الدولي يف حال عدم وجود اتفاقية بني الدولة الطالبة
واملطلوب اليها.

()37- 35

واملعلومات اليت جيب ان
منوذج اعداد
يتضمنها الطلب وفقا لالتفاقيات الدولية أو وفقا لقانون التعاون
القضائي الدولي يف حال عدم وجود اتفاقية بني الدولة الطالبة
واملطلوب اليها.

()40 - 38
منوذج
منوذج اعداد
واملعلومات اليت جيب ان يتضمنها الطلب وفقا لالتفاقيات الدولية أو
وفقا لقانون التعاون القضائي الدولي يف حال عدم وجود اتفاقية بني
الدولة الطلبة واملطلوب اليها.
منوذج اعداد طلب املســاعدة القضــائية
واملعلومات اليت جيب ان يتضــمنها الطلب وفقا
لالتفاقيات الدولية أو وفقا لقانون التعاون القضــائي الدولي يف حال
عدم وجود اتفاقية بني الدولة الطالبة واملطلوب اليها.
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() 42 - 41

()44 - 43
(

تطور مفهوم اجلرمية يف وقتنا الراهن عما كان عليه من قبل ،فبعد أن كانت اجلرمية ذات
طابع فردي حملي ال تتعدى حدود الدولة ،أصــبحت اليوم تذخذ أشــكاال ذات طابع اعي أو
منظم متعد للحدود الوطنية ويف ظل سهولة التنقل واحلركة بني الدول لتقدم وسائل النقل
واالتصـــاالت ،اددادت خطورة األنشــطة االجرامية املتعدية حلدود الدول تيايدا ملحوظا وقد
جتلى ذلك يف بعض أنواع اجلرائم املنظمة مثل االجتار باملخدرات ،واالجتار بالبشــر خاصـــة
بالنســـاء واألطفال ،و ســـل األموال ،وإلويل ا رهاب ،و ريها من اجلرائم ال عابرة لل حدود
الوطنية .
اليت حتمل بني طياتها عنصــرا أجنبيا يتم ثل يف هروب ا جلاني اد دو لة أجنبية أو كون
الضــحايا أو الشــهود ينتمون اد دولة أجنبية ،أو أن أحد اركان اجلرمية أو العنصــر املادي
للجرمية قد مت ارتكابها يف دولة أجنبية .
ومل تعد اجلهود الداخلية يف مكافحة اجلرمية ومالحقة مرتكبيها بكافية للقضــاء على
اجلرائم أو تقليص حجم ها ب عد ادد ياد اجلرائم نظرا للتطور التكنولوجي يف ا حناء ب لدان
العامل ،وهذا ما جعل كل دولة حباجة اد الدخول يف عالقات تعاون متبادلة مع ريها من
الدول وهو ما يســمى (بالتعاون الدولي )  ،األمر الذي أصــبال الدما معه و ــع أنظمة لتعاون
الدول مع بع ضها البعض ملكافحة اجلرمية بكافة صورها وأ شكاهلا ومالحقة مرتكبيها
 ،وهذا ما أدى اد جلوء العديد من الدول اد صــيا ة اتفاقيات دولية ملواجهة اجلرائم املنظمة
والعابرة للحدود الوطنية.
يتنا ول الدليل يف صــفحاته العديد من اواور اليت تدور حول التعاون القضـــائي الدولي يف
املســـائل اجلنائية من حيث ماهية التعاون الدولي كســلطة مركيية وأقســـامه وصــور
ومصـــادر  ،وأثر االتفاقيات القضـــائية الدولية على التعاون الدولي ،وأنواع طلبات التعاون
القضـــائي الدولي يف تنفيذ طلبات التعاون القضـــائي الدولي وبشــكل خال الطلبات
اخلاصة باجلرمية املنظمة والعابرة .

4

دولة االمارات العربية املتحدة .
ودارة العدل .
ودير العدل .
اوكمة االستئنافية املختصة بالنظر يف طلبات تسليم اجملرمني .
ا دارة املختصة بالودارة .
هي اجلهة املختصة بإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي من حيث استالم وارسال
ومتابعة طلبات تسليم واسرتداد اجملرمني واملساعدات القضائية يف املسائل
اجلنائية ودراستها وفقا للقانون االحتادي رقم  39لسنة  2006يف شذن التعاون
القضائي الدولي يف املسائل اجلنائية أو وفقا لالتفاقيات الدولية اليت تكون دولة
االمارات العربية املتحدة طرفا فيها .
اوكمة املختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي أو النيابة العامة .
السلطة القضائية املختصة التابعة لدولة أجنبية أو اجلهة القضائية الدولية املنشذة
وفقا التفاقية نافذة تكون الدولة طرفا فيها أو مبوجب قرار دولي مليم .
الدولة األجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة .
الدولة املطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي .
كل شخص مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقتة عن اتهام أو حكم
جيائي صادر د من إحدى اجلهات القضائية األجنبية .
كل شخص مطلوب اسرتداد من اخلارج نتيجة اتهام أو حكم جيائي صادر د
من حماكم الدولة .
عملية تعاونية قانونية تتم بني دولتني مبوجب اتفاق تطلب احداهما من األخرى
تسليمها شخصا يقيم على اقليمها إما للتحقيق معه حول فعل اجرامي مسند اليه
معاقب عليه قانونا ارتكبه من اختصال حماكمها أو واكمته أو لتنفيذ
احلكم اجليائي الصادر د من حماكمها املختصة .
هو طلب كتابي يقدم بالطريق الدبلوماسي من دولة اد أخرى تلتمس فيه تنفيذ
املساعدة القضائية املطلوبة وفق شكل معني .
السند القانوني الذي تستند اليه الدولة الطالبة يف تقديم طلبات التعاون القضائي
الدولي .
هو التيام كل دولة يف مواجهة الدول األخرى مبجموعة من احلقوق وااللتيامات الذي
يفر ها هذا املبدأ ويليم كل منها بتطبيقه يف املستقبل وتلجذ اليه الدول يف حال عدم
وجود اتفاقية بني الدولة الطالبة والدولة املطلوب اليها على ان تكون صيغة مبدأ معاملة
املثل كاالتي " تتعهد سلطة الدولة الطالبة االلتيام بتطبيق مبدأ املعاملة باملثل بشذن
طلبات التسليم  /طلبات املساعدة القضائية اليت تتقدم بها السلطات القضائية لدولة
االمارات العربية املتحدة يف القضايا املماثلة واحلاالت املشابهة"
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( التعاون القضائي الدولي -اطاره العام و أقسامه )

6

االطــار الـعــام
اهلدف من هذا الدليل بيان ا طار القانوني 2
للتعاون القضـــائي الدولي يف املســـائل اجلنائية
ملكافحة اجلرائم ذات البعد الدولي والعابرة للحدود مبا فيها جرائم ســـل األموال وإلويل
ا رهاب يف وء االتفاقيات الدولية والقانون االحتادي رقم  39ل سنة  2006يف شذن التعاون
القضائي الدولي يف املسائل اجلنائية ويتفرع من هذا اهلدف الرئيسي األهداف الفرعية اآلتية:
 .1بيان ماهية التعاون الدولي كسلطة مركيية وأقسامها ومصادرها وصورها.
 .2أثر االتفاقيات القضائية الدولية على التعاون الدولي.
 .3بيان إجراءات سري طلبات التعاون القضائي الدولي.
 .4بيان آلية واجراءات اعداد طلبات التعاون القضــائي الدولي والشــروط الواجب توفرها يف
الطلب يف حال عدم وجود اتفاقية بني الدولة الطالبة واملطلوب اليها.

❖

-

الطلبات اولية  :الطلبات املقدمة من السلطات القضائية بالدولة االحتادية او اولية)
الطلبات الدولية  :الطلبات املقدمة من ال سلطات الق ضائية او ال سلطات املركيية لدى الدول
األجنبية )

• ودارة اخلارجية والتعاون الدولي.
• النيابات العامة (االحتادية واولية).
• ودارة الداخلية (االنرتبول)

•
•
•
•

مدير ادارة التعاون الدولي.
األعضاء القضائيني
الباحثني القانونيني.
األعضاء االداريني.

• املرتجم القانوني.

• القانون االحتادي رقم  39لسنة  2006يف شذن التعاون القضائي الدولي يف املسائل اجلنائية.
• مرســوم بقانون احتادي رقم 20لســنة  2018يف شــذن مواجهة ســل األموال وإلويل ا رهاب
وإلويل التنظيمات ري مشروعة.
• االتفاقيات الدولية (الثنائية واجلماعية وا قليمية) اليت تكون دولة االمارات طرفا فيها.
• العرف الدولي املتمثل يف التيام الدولة الطالبة واملطلوبة بالعمل مببدأ املعاملة باملثل يف ظل
ياب اتفاقية دولية تكون الدولتني طرفا فيها
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التعـــــاون الـــــدولـــي

التعاون الدولي يف جمال مكافحة اجلرمية هو جمموعة الوسائل اليت بواسطتها تقدم إحدى الدول
معونة مؤســســاتها القضــائية إد ســلطة التحقيق أو احلكم أو التنفيذ يف دولة أخرى ميكن
النظر إد التعاون على أنه تبادل العون واملساعدة وتضافر اجلهود املشرتكة بني دولتني أو أكثر
لتحقيق نفع أو خدمة م شرتكة سواء عاملي ًا أو اقليمي ًا أو على امل ستوى الوطين للدول امل شاركة
وميتد هذا التعاون ليشــمل كافة أنواع العالقات ليعكس يف النهاية برود مصـــاي دولية
مشــرتكة ،تقوم جنباً إد جنب مع املصــاي الوطنية الذاتية لكل من الدول أطراف هذا التعاون ،
وهكذا باتت الدول تلتيم يف إطار اجملتمع الدولي املنظم بوجوب التعاون فيما بينها مباشــرة من
خالل اهليئات الدولية بكافة أنواعها ،العاملية واالقليمية مبوجب العديد من الن صول القانونية،
اليت تقرر مبدأ التعاون ،كذصـل قانوني من أصـول التنظيم الدولي املعاصـر ،حبيث ميكن القول
بذن مبدأ التعاون الدولي يعد اليوم أحد املبادئ الرئيسية اليت يقوم عليها التنظيم الدولي املعاصر ،
و إن تعييي التعاون فيما بني الدول ســوف ققق العديد من أوجه املصــلحة والنفع لكل أطراف
التعاون على املســتوى الوطين وا قليمي والدولي واليت تتمثل أســاســا يف منع اجلرمية ومعاقبة
مرتكبيها  ،كما أن التعاون الدولي يعد من الركائي االسـرتاتيجية ملكافحة اجلرمية وخاصـة
اجلرمية عرب الوطنية فضــال عن اهتمام املشــرع االماراتي بو ــع نصــول وتشــريعات خاصــة
مبكافحة اجلرمية ذات الطبيعة املنظمة وعرب الوطنية حتدد عقوبة مشــددة الرتكاب اجلرائم
من خالل اعة إجرامية منظمة مثل قانون مكافحة االجتار بالبشــر  ،وقانون مكافحة جرائم
تقنية املعلومات  ،وقانون سل األموال  ،قانون مكافحة اجلرائم ا رهابية .

تتعدد صور التعاون الدولي وأشكاله وفقاً حلاجات الدول من هذا التعاون ،ور بتها يف السعي إد
األخذ باي صــورة منها ،فهناك التعاون القضــائي بني الدول الذي يذخذ صــور املســاعدة املتبادلة يف
تبادل املعلومات والوثائق بني الدول األطراف يف املعاهدات الثنائية ومتعددة األطراف ،هذا با افة
إد تبادل املعلومات عن القوانني األجنبية بالنســبة للدول األطراف يف هذ االتفاقيات ومن اهم هذ
الصور التعاون القانوني والقضائي الدولي.
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.1

يتمثل يف تبادل املعلومات القانونية ونصــول التشــريعات
النافذة وتبادل اخلربات القانونية املختلفة وعقد املؤإلرات والندوات وديارة الوفود فيما
بني الدول.

.2

يتمثل يف مكافحة اجلرمية مبا فيها اجلرائم العابرة
للحدود وتتبع مرتكبيها ومن اهم وســـائل التعاون القضـــائي الدولي تســليم اجملرمني
وامل ساعدة القانونية املتبادلة يف امل سائل اجلنائية ويكون التعاون الق ضائي بني الدول
على أساس اتفاقيات دولية أو تشريعات وطنية لدى الدولة

االتفاقيات الدولية هي من أهم الطرق اليت يتم من خالهلا تنظيم أوجه التعاون القانوني
والقضائي بني الدول فإذا ارتبطت الدولة باتفاقية دولية تتضمن نصول وأحكام تتعلق
مبسائل التعاون القانوني والقضائي التيمت الدولة بتطبيق تلك االحكام والنصول
فيما بينها وبني الدولة او الدول األخرى األطراف يف تلك االتفاقية ،واالتفاقيات الدولية اما
ان تكون اتفاقيات ثنائية او اتفاقيات اعية او اتفاقيات إقليمية.
هي اتفاقية تربم بني دولتني لتنظيم أوجه التعاون القانوني
•
والقضائي فيما بينهما وبصفة خاصة يف املسائل اجلنائية وقد ابرمت دولة االمارات العربية
املتحدة مع  31دولة اتفاقية ثنائية بشذن تسليم اجملرمني واملساعدات القضائية يف املسائل
اجلنائية ونقل اوكوم عليهم.
هي اتفاقية تربم بني عدة دول لتنظيم أوجه التعاون القانوني
•
والقضائي فيما بينهم يف املسائل اجلنائية ومن االتفاقيات اجلماعية اليت تعترب دولة
االمارات طرفا فيها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية،
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار ري املشروع يف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية،
واالتفاقية الدولية لقمع إلويل ا رهاب ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،االتفاقية
الدولية لقمع أعمال ا رهاب النووي  ،االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات االرهابية بالقنابل ،
اتفاقية قمع االعمال الغري مشروعة د سالمة املالحة البحرية  ،اتفاقية بشذن قمع األفعال
الغري قانونية د سالمة الطريان املدني ،
هي اتفاقية تربم بني الدول الواقعة يف منطقة جغرافية معينة
•
وجتمع بينهم روابط مشرتكة وتوجد العديد من االتفاقيات ا قليمية اليت تكون الدولة
طرفا فيها مثل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي  ،اتفاقية تسليم اجملرمني بني حكومات
الدول العربية  ،اتفاقية تنفيذ االحكام بني حكومات الدول العربية  ،اتفاقية جملس
التعاون لدول اخلليج العربية  ،االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود
الوطنية  ،االتفاقية العربية ملكافحة الفساد ،االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية
املعلومات  ،االتفاقية العربية ملكافحة سل األموال وإلويل ا رهاب .
هو التيام كل دو لة يف مواج هة ا لدول األخرى مبجمو عة من احلقوق وااللتيا مات ا لذي
يفر ـها هذا املبدأ ويليم كل منها بتطبيقه يف املسـتقبل وتلجذ اليه الدول يف حال عدم
وجود اتفاقية بني الدولة الطالبة والدولة املطلوب اليها  .و عدم وجود اتفاقيات للتعاون
القضـــائي ا لدولي بني ا لدول ال يعين عجي ا لدو لة عن إ جا بة ط لب دو لة أخرى يتعلق
مبســاعدة قضــائية او تســليم جمرمني إذ ان الدولة املطلوب اليها ميكن ان جتيب الدولة
الطالبة استنادا اد مبدأ معاملة املثل  ،وقد اعتمدت دولة االمارات العربية املتحدة صيغة
مبدأ املعاملة باملثل كاآلتي " تتعهد ســلطة الدولة الطالبة االلتيام بتطبيق مبدأ املعاملة
باملثل بشــذن طلبات التســليم  /طلبا ت املســاعدة القضــائية اليت تتقدم بها الســلطات
القضائية لدولة االمارات العربية املتحدة يف القضايا املماثلة واحلاالت املشابهة "
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هو قسم خمتص بطلبات التعاون القانوني والقضائي الدولي الواردة من السلطات القضائية
لدى الدول األجنبية والسلطات القضائية بالدولة واملتمثلة يف تسليم واسرتداد اجملرمني
وتبادل املساعدات القضائية يف املسائل اجلنائية واملدنية والتجارية واألحوال الشخصية.
هو قسم خمتص يف صيا ة مشاريع االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملسائل القانونية
والقضائية اليت تر ب الدولة باالنضمام اليها وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية وصيا ة
مشاريع مذكرات التفاهم اليت تر ب الودارة بإبرامها مع نظريتها يف الدول األخرى.

هو قسم خمتص يف متابعة وتنظيم االجتماعات واملؤإلرات وورش العمل والييارات بني الوفود
القضائية ذات الصلة بذعمال الودارة اليت تعقدها األمم املتحدة وجملس التعاون لدول اخلليج
العربية وجامعة الدول العربية و ريها من املنظمات الدولية وا قليمية.
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قسم التعاون القضائي الدولي
قسم التعاون القضائي الدولي هو قسم خمتص بإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي الواردة من
السلطات القضائية لدى الدول األجنبية والسلطات القضائية بالدولة واملتمثلة يف تسليم واسرتداد
اجملرمني وتبادل املساعدات القضائية يف املسائل اجلنائية واملدنية والتجارية واألحوال الشخصية
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•

اســتالم الطلبات الواردة من اجلهات املختصـــة بالدولة املتمثلة يف ودارة اخلارجية والتعاون
الدولي ،والنيابات االحتادية واولية ،وودارة الداخلية بشــذن اســرتداد وتســليم األشــخال
املطلوبني وطلبات املســاعدة القضــائية يف املســائل اجلنائية وطلبات نقل اوكوم عليهم
ودراســتها من حيث اســتيفائها للشــروط املطلوبة وفقا لالتفاقيات الدولية او قانون التعاون
القضائي الدولي يف املسائل اجلنائية وارساهلا اد اجلهات املختصة.
متابعة طلبات التعاون القضائي الدولي.
قيد وأرشفة وتنظيم امللفات والوثائق اخلاصة بطلبات التعاون القضائي الدولي.
اعداد االحصائيات اخلاصة بطلبات التعاون القضائي الدولي.
متابعة األنظمة والقرارات الدولية القضائية و ريها ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
تعييي التعاون وتبادل اخلربات والتنســيق واملتابعة مع الشــركاء االســرتاتيجيني من اجلهات
املختصة بداخل الدولة وخارجها بشذن املسائل املتعلقة بالتعاون القضائي الدولي.

•
•
•
•

جرائم سل األموال وإلويل ا رهاب.
اجلرائم األصلية املصنفة (عالي) اد (متوسط عالي) اخلطورة.
اجلرائم اوددة دوليا على أنها عرب احلدودية.
اجلرائم الضريبية املباشرة و ري املباشرة

•
•
•
•
•

• الطل بات اليت تكون حمددة ا ملدة لتنف يذ ها أي يتم تنف يذ ها خالل فرتة دمن ية حمددة يتم
ذكرها يف الطلب املقدم.
• طلبات املساعدة القضائية املطلوب فيها احلجي على األموال أو جتميدها أو مصادرتها.
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بالن سبة ل سرية املعلومات فقد ن صت عليها املادة ( )48احكام القانون االحتادي رقم  39ل سنة
 2006يف شــذن التعاون القضــائي الدولي يف املســائل اجلنائية على أنه “جيود بناء على طلب
اجلهة القضائية األجنبية احلفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنه من معلومات " وكذلك نصت
علي ها االت فاق يات ا لدول ية الث نائ ية وا قليم ية واجل ماع ية اليت تكون ا لدو لة طرفا في ها قد
أكدت على رورة محاية املعلومات وسريتها وتقييد استخدام األدلة واملعلومات.
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( طلبات التعاون القضائي الدولي )
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تسليم واسترداد المجرمين
( تسليم المجرمين )

هو طلب رمسي يقدم عرب القنوات الدبلوماســية من الســلطة املركيية املختصــة لدى الدولة األجنبية
الطالبة موجهه اد الســلطة املركيية املختصـــة بالدولة املطلوب اليها بتســليم شــخص متهما أو
حمكوم عليه لدى الدولة األجنبية طالبة التســليم الرتكابه فعل او أكثر يشــكل جرمية وفقا
لقوانني الدولة االجنبية الطالبة وذلك للتحقيق معه أو واكمته جيئيا أو لتنفيذ االحكام اجليائية
الصادرة د عن اجلرمية املطلوب من أجلها ويكون تقديم طلب التسليم وفقا االتفاقيات القضائية
الدولية ) الثنائية أو اجلماعية ( اليت تكون الدولة طرفا فيها أو وفقا للقانون التعاون القضائي الدولي
" القانون االحتادي رقم  39لسنة  2006يف شذن التعاون القضائي الدولي يف املسائل اجلنائية " يف حال
عدم وجود اتفاقية بني الدولة الطالبة واملطلوب اليها .

.1
.2
.3

.4

أن تكون اجلرمية املطلوب التســليم من أجلها معاقبا عليها يف قانون الدولة الطالبة بعقوبة
مقيدة للحرية ملدة سنة على األقل أو بذية عقوبة أخرى أشد.
أن يشكل الفعل املطلوب التسليم من أجله إذا ارتكب يف إقليم الدولة جرمية معاقبا عليها
بعقوبة مقيدة للحرية ملدة سنة على األقل أو بذية عقوبة أخرى أشد.
إذا تعلق طلب التســليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضــي بها يف احدى اجلرائم املطلوب
من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم أال تقل مدة العقوبة املتبقية دون تنفيذ عن ستة
أشهر.
ال يؤثر يف حتديد ما إذا كان الفعل املطلوب من أجله التسليم يشكل جرمية معاقبا عليها
يف قوانني الدولتني أن تكون اجلرمية مدرجة حتت مســمى أو وصــل خمتلل أو أن تلل
أركانها فيهما.

 .1إذا كان املطلوب تسليمه قمل جنسية الدولة.
 .2إذا كان القانون يف الدولة يعقد االختصال للسلطات القضائية املختصة بشذن اجلرمية
املطلوب التسليم من أجلها.
 .3إذا كانت اجلرمية مو وع الطلب جرمية سياسية أو مرتبطة جبرمية سياسية وال يعد من هذا
القبيل جرائم ا رهاب وجرائم احلرب وجرائم إبادة اجلنس البشري وجرائم التعدي على رئيس
الدولة أو أحد أفراد عائلته أو نائبه أو أحد أعضاء اجمللس األعلى أو أحد أو أحد أفراد عائلته أو
رئيس الودراء أو سائر األشخال املتمتعني حبماية دولية وكذا جرائم االعتداء على مرافق
الدولة ومصاحلها األساسية.
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 .4إذا كانت اجلرمية املطلوب التسليم من أجلها تنحصر يف االخالل بواجبات عسكرية.
 .5إذا توافرت أسباب جدية لالعتقاد بذن طلب التسليم إمنا قصد به مالحقة أو معاقبة شخص
ألسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديين أو جلنسيته أو آلرائه السياسية أو أن يكون من شذن
توافر أي من هذ األسباب اال رار مبركي هذا الشخص.
 .6إذا كان املطلوب تسليمه قد ا ذت قبله يف الدولة إجراءات التحقيق أو اواكمة عن ذات
اجلرمية املطلوب التسليم من أجلها.
 .7إذا كان املطلوب تسليمه قد سبقت حماكمته عن اجلرمية املطلوب تسليمه من أجلها
وحكم برباءته أو بإدانته واستوفى العقوبة اوكوم بها.
 .8إذا كانت اجلرمية املطلوب تسليمه من أجلها قد صدر بشذنها حكم بات من حماكم الدولة.
 .9إذا كانت الدعوى اجليائية قد انقضت أو سقطت العقوبة مبضي املدة عند تقديم طلب
التسليم
 .10إذا كان الشخص املطلوب تسليمه قد تعرض أو ميكن أن يتعرض يف الدولة الطالبة
للتعذيب أو معاملة ال إنسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية ال تتناسب مع اجلرم أو إذا مل يتوافر له
احلد األدنى من الضمانات املقررة يف قانون ا جراءات اجليائية.

يقدم طلب تســليم اجملرمني كتابة من الســلطة املركيية أو املختصــة لدى الدولة األجنبية موجه اد
الســلطة املركيية بالدولة واملتمثلة يف إدارة التعاون الدولي بودارة العدل عرب القنوات الدبلوماســية،
على ان يتضــمن الطلب الوثائق والبيات املشــار اليها ادنا على أن تكون يعها مرت ة اد اللغة
العربية ومصدقا عليها رمسيا من اجلهة القضائية واملختصة املقدمة للطلب.
.1
.2
.3

.4

اسم وأوصاف الشخص املطلوب وصور فوتو رافية له ان وجدت مع أية بيانات أخرى من املمكن
أن تفيد يف حتديد هويته وجنسيته وحمل إقامته.
نسخة من النص القانوني املنطبق على اجلرمية والعقوبة املقررة هلا يف الدولة الطالبة.
نسخة رمسية من حما ر التحقيق وأمر القبض الصادر من اجلهة القضائية األجنبية املختصة
مبينا فيه نوع اجلرمية واألفعال املنسوبة للشخص املطلوب ودمان ومكان ارتكابها وذلك إذا
كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق.
نسخة رمسية من حكم ا دانة مبينا فيها نوع اجلرمية واألفعال املنسوبة للشخص املطلوب
تسليمه والعقوبة املقضي بها وما يفيد أن احلكم واجب التنفيذ وذلك إذا كان الطلب خاصا
بشخص حمكوم عليه.

 .1ترسل الدولة األجنبية الطالبة طلبات تسليم اجملرمني بالطرق الدبلوماسية عن طريق البعثة
الدبلوماسية التابعة هلا بالدولة واليت بدورها ترسل الطلب اد ودارة اخلارجية والتعاون الدولي
رساله اد السلطة املركيية يف الدولة واملتمثلة يف ودارة العدل
 .2تتلقى إدارة التعاون الدولي بودارة العدل كسلطة مركيية طلبات تسليم اجملرمني ويتم
قيدها وتوثيقها من قبل القسم املختص بقيد الطلبات واحالتها الي مكتب مدير إدارة التعاون
الدولي.
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.3
.4
.5

.6

يتود مدير إدارة التعاون الدولي إحالة طلبات تسليم اجملرمني اد أعضاء قسم التعاون
القانوني والقضائي كال حسب اختصاصه.
يتم دراسة طلبات تسليم اجملرمني من قبل األعضاء القضائيني والباحثني القانونيني من حيث
توافر الشروط الشكلية وفقا ألحكام القانون االحتادي املشار اليها سابقا أو وفقا لالتفاقيات
الثنائية واجلماعية اليت تكون الدولة طرفا فيها.
يف حال استيفاء طلب تسليم اجملرمني للشروط الشكلية املنصول عليها يف القانوني
االحتادي سالل الذكر او االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة طرفا فيها يتم خماطبة ا دارة
العامة للشرطة اجلنائية االحتادية (االنرتبول) خبطاب رمسي ملوافاة إدارة التعاون الدولي -ودارة
العدل مبكان تواجد املطلوب تسليمه بالدولة وبيان فيما اذا مت القبض عليه من عدمه وعند
ورود الرد االنرتبول تقوم إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بإحالة الطلب اد اجلهة القضائية
املختصة اليت مت القبض على املطلوب تسليمه يف دائرة اختصاصها.
اذا رأى العضو املختص أن طلب التسليم قتاج اد استيفاء لبعض الشروط الشكلية مبعنى
مل يتم اعدا وفقا للشروط الشكلية املنصول عليها يف القانوني االحتادي سالل الذكر أو
االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة طرفا فيها على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل اعداد
خطاب رمسي لودارة اخلارجية والتعاون الدولي مرفق به كتاب موجه اد السلطة املركيية
لدى الدولة األجنبية الطالبة بنواقص الطلب با افة اد اشعار السلطة القضائية املختصة
بالدولة الذي مت القبض على املطلوب تسليمه يف دائرة اختصاصها خبطاب رمسي بورود طلب
تسليم الشخص املطلوب تسليمه ومت اعادته اد السلطات الطالبة الستيفائه بالنواقص
املطلوبة  ،ويف حال تذخر الدولة الطالبة يف استيفاء الطلب على إدارة التعاون الدولي – ودارة
العدل متابعة الطلب مبخاطبة السلطة املركيية لدى الدولة األجنبية الطالبة باالستعجال يف
استيفاء الطلب باملستندات املطلوبة .

 .7يف حال مت استيفاء الدولة الطالبة لطلب التسليم بالنواقص املطلوبة على إدارة التعاون الدولي
– ودارة العدل إحالة الطلب اد السلطة القضائية املختصة بالدولة املتمثلة يف وحدة او إدارة
التعاون القضائي الدولي لدى مكتب النائب العام ال اذ ا جراءات الالدمة بشذن ذلك.
 .8وإذا رأت النيابة العامة بعد دراستها للطلب التسليم بذنه يف حاجة اد استيفائه ببعض الوثائق
أو املعلومات على النيابة العامة خماطبة إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بالنواقص املطلوبة
واليت بدورها تقوم مبخاطبة السلطة املركيية لدى الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي.
 .9تقوم النيابة العامة املختصة بإحالة طلب التسليم مشفوعا مبذكرة كتابية مع يع
املستندات اليت يستند اليها الطلب إد حمكمة االستئناف املختصة ويكون قرار اوكمة اما
بإمكانية تسليم املطلوب تسليمه أو بعدم إمكانية تسليم املطلوب تسليمه وفقاً للحاالت
اآلتية - :
هو صدور قرار من حمكمة االستئناف املختصة بإمكانية تسليم أو عدم
إمكانية تسليم املطلوب تسليمه للدولة طالبة التسليم .
إذا صدر قرار حمكمة االستئناف املختصة بإمكانية تسليم املطلوب تسليمه على النيابة
العامة املختصة بعد مرور مواعيد الطعن ( 30يوماً) والتذكد من نهائية القرار خماطبة إدارة
التعاون الدولي – ودارة العدل بقرار حمكمة االستئناف وبناء عليه يتم اعداد قرار وداري
بتسليم املطلوب تسليمه مرفق به مذكرة عرض مبعلومات القضية مو وع طالب التسليم
وترسل ملكتب ودير العدل للموافقة على تسليم املطلوب تسليمه واالعتماد.
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-

إذا صدر قرار حمكمة اال ستئناف املخت صة بعدم إمكانية ت سليم املطلوب ت سليمه للدولة
طالبة الت سليم على النيابة العامة املخت صة بعد مرور مواعيد الطعن ( 30يوما) والتذكد من
نهائية القرار خماطبة إدارة التعاون الدولي  -ودارة العدل بقرار حمكمة االســتئناف واليت
بدورها تقوم مبخاطبة الســلطة املركيية للدولة طالبة التســليم بقرار حمكمة االســتئناف
بالطرق الدبلوماسية.
هو موافقة املطلوب ت سليمه طواعية بت سليمه للدولة طالبة الت سليم
ويكون ذلك بتوقيع املطلوب تســليمه على اقرار كتابي يتضــمن بياناته الشــخصــية
وبيانات القضــية املطلوب تســليمه من أجلها بكامل اختيار وعن علم بنتائجه  ،وموافقة
املطلوب تســليمه بتســليمه للدولة طالبة التســليم تكون أمام النيابة العامة أثناء إجراءات
التحقيق أو أمام اوكمة املختصة أثناء إجراءات اواكمة  ,وفقاً للحاالت األتية-:

-

اذا قرر املطلوب ت سليمه اثناء إجراءات التحقيق بالنيابة العامة باملوافقة على ت سليمه للدولة
طالبة التســليم حتى وان مل يتم اســتالم طلب التســليم من الدولة الطالبة على النيابة العامة
املختصة اعداد مذكرة متضمنة وقائع القضية واجلرمية املطلوب من أجلها التسليم وبيانات
املطلوب تسليمه وإقرار املطلوب تسليمه بالتسليم موجهه بكتاب رمسي ملعالي ودير العدل
للموافقة على تسليم املطلوب تسليمه.

-

اذا قرر املطلوب تســلي مه أث ناء إجراءات ا واك مة باملواف قة على تســلي مه ل لدو لة طال بة
التسليم ترسل حمكمة االستئناف املختصة قرارها الصادر بإقرار املطلوب تسليمه باملوافقة
على تســليمه للدولة طالبة التســليم إلي النيابة العامة املختصــة ال اذ ا جراءات الالدمة
بشذن احالت قرار اوكمة بكتاب رمسي ملعالي ودير العدل للموافقة على تسليم املطلوب
تسليمه .

.10بعد صدور القرار الوداري بتسليم املطلوب تسليمه يتم قيد بإدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
من من القرارات الودارية الصادرة بتسليم اجملرمني وخماطبة مكتب النائب العام خبطاب
رمسي مرفق به أصل القرار الصادر بتسليم املطلوب تسليمه مع األوراق اخلاصة بالقضية وعلى
مكتب النائب العام خماطبة االنرتبول لتنفيذ القرار الوداري بتسليم املطلوب تسليمه للدولة
األجنبية الطالبة عن طريق التنسيق مع انرتبول الدول األجنبية الطالبة ويف حال مت تنفيذ
القرار بتسليم املطلوب تسليمه للدولة األجنبية الطالبة على االنرتبول اخطار مكتب النائب
العام بذلك.
.11يف حال تعذر على االنرتبول تسليم املطلوب تسليمه للدولة االجنبية الطالبة نظرا لوجود قضايا
حملية مقيدة د بالدولة يؤجل تسليم الشخص املطلوب تسليمه حتى ينتهي التحقيق او
تنتهي حماكمته عن القضايا اولية املقيدة د بصدور حكم بات واذا كان حمكوم
عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة اوكوم بها وعلى االنرتبول اخطار النيابة العامة املختص
بنظر القضية بذلك  ،والذي بدورها اطب إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل مبا مت من
إجراءات بشذن تنفيذ القرار الصادر بتسليم املطلوب تسليمه وعلى إدارة التعاون الدولي
خماطبة ودارة اخلارجية والتعاون الدولي ملخاطبة السلطة املركيية لدى الدولة األجنبية طالبة
التسليم با جراءات اليت إلت بشذن طلب التسليم .
.12يف حال مت صدور قرار من قبل الدولة األجنبية طالبة التسليم بكل البحث عن املطلوب تسليمه
النتهاء القضية لديهم بعد صدور القرار الوداري باملوافقة على تسليم املطلوب تسليمه للدولة
األجنبية الطالبة وعلى إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل اعداد قرار بإلغاء القرار السابق
لكل البحث عن املطلوب تسليمه من قبل الدولة الطالبة مرفق به مذكرة عرض على ودير
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العدل بذسباب الغاء القرار السابق وبعد صدور القرار على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
خماطبة النيابة العامة املختصة بالقرار الصادر بإلغاء قرار سابق بتسليم املطلوب تسليمه ال اذ
إجراءاتها يف هذا الشذن.

نوع اجلرمية

يع اجلرائم
جرمية سل األموال
جرمية إلويل ا رهاب
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يتم متابعة الدولة الطالبة
أو استيفاء الطلب بالنواقص املطلوبة حبسب املؤشر ادناه

كل شهرين
كل شهر
كل شهر

انرتبول الدولة طالبة
التسليم

الســل طة القضـــائ ية
املختصـــة لدى ا لدو لة
طالبة التسليم

( صدور تعميم دولي )

( اعداد طلب التسليم )

الســلطة املركيية
لدى الدولة طال بة
التسليم .

مكتب ودير العدل
( اصـــدار قرار بـاملواف قة
على التســـليم أو عـدم
املوافقة )

ودارة اخلــارجــيــة
لدى ا لدو لة طال بة
التسليم

السلطة املركيية
لدى الدولة واملتمثلة يف

( ودارة الــعــدل  -إدارة الــتــعــاون
الدولي

البعثة الدبلوماسية
ا لتـا بعـة للـدولـة
طالبة التسليم لدى
الدولة الطالبة

النيابة العامة املختصة
( مكتب النائب العام )
ا نرتبول بالدولة

اوكمة االحتادية
العليا

التنسيق مع انرتبول
الدولة طالبة التسليم
لتحديد موعد الستالم
املطلوب تسليمه

ودارة ا خلارج ية
والتعاون الدولي
لدى الدولة

( التمييي – النقض )

حمكمة االستئناف
املختصة بالدولة
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السلطة القضائية املختصة لدى
الـدولـة واملتمثلـة يف النيـابـة
العامة مبكتب النائب العام

الســـلطـة املركي ية
لدى ا لدو لة واملتمث لة
يف ( ودارة العدل )

( استرداد المجرمين )

هو طلب يقدم من قبل السلطة القضائية بالدولة السرتداد شخص من خارج الدولة نتيجة اتهام أو
حكم قضائي صادر د من حماكم الدولة الرتكابه فعل او أكثر يشكل جرمية وفقا لقوانني
الدولة وذلك من أجل حماكمته أو التنفيذ عليه يف الدولة عن اجلرمية املطلوب من أجلها.
للنائب العام أو ملن يفو ه أن يطلب من ا دارة املختصة (إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل) خماطبة
السلطات املختصة بدولة أجنبية السرتداد األشخال اوكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ال يقل
حدها األدنى عن ستة أشهر أو بذية عقوبة أشد أو املتهمني بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون
بعقوبة مقيدة للحرية ال تقل عن سنة أو عقوبة أشد.
•

•
•
•
•
•

قرر طلب اسرتداد املتهم أو اوكوم عليه كتابة من النيابة العامة وجيب أن يكون مؤرخا
وموقعا وخمتوما عليه وسائر األوراق املرفقة به أوصاف وبيانات الشخص املطلوب اسرتداد
كاملة.
الوقائع املطلوب من أجلها التسليم.
التكييل القانوني للجرمية حمل التسليم.
النصول القانونية املنطبقة عليها.
األساس القانوني لطلب التسليم.
تر ة طلب و يع مرفقاته اد لغة اجلهة القضائية األجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديهم
مامل تقضي االتفاقيات بغري ذلك.

• على النيابة العامة املختصة بالدولة اعداد وجتهيي ملل اسرتداد املطلوب تسليمه عن اجلرمية
املطلوب من أجلها بعد تلقيها خطاب من قبل االنرتبول بالدولة بذنه مت القبض على املطلوب
تسليمه من قبل السلطات األجنبية على ان ينم اعداد طلب االسرتداد وفقا للشروط
املنصول عليها يف االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة طرفا فيها ،أو فقا للشروط
املنصول عليها يف القانون االحتادي رقم  39لسنة  2006يف شذن التعاون القضائي الدولي
يف املسائل اجلنائية يف حال عدم وجود اتفاقية دولية بني الدولة الطالبة واملطلوب اليها يتم
تطبيق مبدأ معاملة املثل.
اطب النيابة العامة املختصة إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل خبطاب رمسي مرفق به
•
أصل طلب اسرتداد املطلوب تسليمه وسائر األوراق اخلاصة بالقضية املطلوب من أجلها املتهم.
• يتم دراسة طلبات اسرتداد اجملرمني من قبل العضو املختص بإدارة التعاون الدولي – ودارة
العدل من حيث توافر الشروط الشكلية وفقا ألحكام القانون االحتادي املشار اليها سابقا أو
وفقا لالتفاقيات الدولية اليت تكون دولة االمارات العربية املتحدة طرفا فيها.
• واذا رات إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بذن طلب االسرتداد مستويف للشروط املطلوبة
تقوم باملصادقة علي يع أوراق الطلب بالتوقيع واخلتم عليها .واعداد خطاب رمسي لودارة
اخلارجية والتعاون الدولي مرفق به كتاب موجه اد السلطة املركيية لدى الدولة األجنبية
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املطلوب اليها على أن يتم تر ة كتاب السلطة املركيية اد اللغة ا جنلييية يف حال
الطلب املوجهة اد دولة تعترب اللغة ا جنلييية لديها اللغة الرمسية .
• اما اذا كان طلب االسرتداد يف حاجة الي االستيفاء لبعض الشروط املنصول عليها يف
القانوني االحتادي سالل الذكر أو يف االتفاقيات الدولية اليت تكون دولة االمارات العربية
املتحدة طرفا فيها على سبيل املثال  :خلو الطلب من أمر القبض الدولي أو عدم تر ة األوراق
اد لغة الدولة املطلوب اليها على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل خماطبة النيابة املختصة
املقدمة للطلب باستيفائه باملستندات املطلوبة ويف حال استيفائه باملطلوب ارساله اد ودارة
اخلارجية والتعاون الدولي إلهيدا رساله بالطرق الدبلوماسية اد الدولة األجنبية املطلوب
اليها .
• ويف حال تذخر الدولة املطلوب اليها يف الرد على طلب االسرتداد املقدم اليها يتم متابعتها عن
طريق إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل مبخاطبة السلطة املركيية لدى الدولة املطلوب
اليها لتيويدها با جراءات اليت مت ا اذها يف طلب االسرتداد.

نوع اجلرمية

يع اجلرائم
جرمية سل األموال
جرمية إلويل ا رهاب
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يتم متابعة
األجنبية حبسب املؤشر ادناه

كل  3اشهر
كل شهرين
كل شهرين

لدى الدول

المساعدات القضائية في المسائل الجنائية
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

هو تفويض جهة قضـــائية يف بلد ما جلهة قضـــائية أخرى يف بلد اخر القيام نيابة عنها با اذ
اجراء قضائي ألي شكل من اشكال املساعدة القضائية وفقا لقوانينهما .

❖

-

حتديد هوية وأماكن األشخال.
مساع أقوال األشــخال ) وتشــمل بيانات أمسائهم وحمل اقامتهم وقائمة باألســئلة املراد
توجيهها(
تقديم األشخال اوتجيين لإلدالء بالشهادة أمام اجلهات القضائية األجنبية.
تبليغ الوثائق القضائية.
بط األشياء وتفتيش األشخال واألماكن.
توفري املعلومات واألدلة.
توفري الوثائق والسجالت األصلية أو نسخ مصدقة منها.
إجراءات التجميد واحلجي واملصادرة.

(  ) 1طلبات املساعدة القضائية الواردة من السلطة القضائية لدى الدول األجنبية
(  ) 2طلبات املساعدة القضائية الصادرة من السلطات القضائية بالدولة .
أوال  ( :طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطة القضائية لدى الدول األجنبية )
يقدم طلب املساعدة القضائية كتابة) خطيا من السلطة املركييةاد السلطة القضائية يف
الدولة من سلطة قضائية لدولة اجنبية تلتمس فيه تنفيذ املساعدات القضائية املطلوبة وفق
شكل معني
▪
▪
▪
▪
▪
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جيب ان يتضمن الطلب نوع القضية.
بيان اجلهة الصادر عنها الطلب واجلهة املطلوب منها التنفيذ.
وثائق القضية مو وع طلب املساعدة القضائية املطلوبة .
النصول القانونية املنطبقة على الواقعة واملتعلقة) باجلرمية والعقوبة والتقادم (.
ا جراءات املطلوب ا اذها وتنفيذها وبصفة خاصة .
 .1أمساء الشهود وحمل إقامتهم واألسئلة املطلوب توجيهها إليهم.
 .2األسئلة املطلوب توجيهها اد األشخال املطلوب استجوابهم.
 .3بيان باملمتلكات أو املستندات أو األوراق املطلوب معاينتها.

 .4تكون يع األوراق واملستندات الالدمة مرت ة اد اللغة العربية ومصدقا عليها
من اجلهة القضائية األجنبية مامل تقضي االتفاقيات اليت تكون الدولة طرفا فيها
بغري ذلك.

.1
.2

اذا كان الفعل الذي يستند اليه الطلب ال يشكل جرمية اذا ارتكب يف إقليم الدولة.
إذا كان من شذن تنفيذ الطلب امل ساس ب سيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو ري
ذلك من مصاحلها األساسية.
إذا تعلق الطلب جبرمية سياسية أو مرتبطة جبرمية سياسية.
إذا كانت هناك أســباب جوهرية تدعو لالعتقاد بذن طلب املســـاعدة إمنا قدم لغرض
حماكمة شخص بسبب عنصر أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية
أو كان و ع ذلك الشخص معر ا لألذى ألي من هد األسباب.
إذا كان الطلب يتصـــل جبرمية مو ــوع حتقيق أو مالحقة قضـــائية يف الدولة أو إذا
كانت املالحقة الق ضائية خب صوصه يف اجلهة الق ضائية األجنبية تتنافى مع مبدأ عدم
جواد حماكمة الشخص عن ذات اجلرمية أكثر من مرة.
إذا كانت الدعوى اجليائية الناشئة عن الفعل قد انقضت ألحد األسباب املنصول عليها
يف قانون الدولة أو يف قانون الدولة الطالبة.
إذا كانت املســاعدة القضــائية املطلوبة تقتضــي أن تنفذ تدابري جربية قســرية قد ال
تتسق مع القوانني املعمول بها يف الدولة بالنسبة إد اجلرمية املطلوب من أجلها املساعدة
إذا كان الفعل الذي يستند اليه الطلب يعد جرمية مبقتضى القانون العسكري فقط
وال يعد كذلك وفقا للقوانني العقابية األخرى.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إذا كان الطلب متعلق بثالث أشخال اعتبارية يف الدولة وأكثر.
إذا اشتمل الطلب على ثالث طلبات فرعية وأكثر..
إذا كان الطلب متعلق بالتحقيق أو استجواب أشخال.
الطلبات املتعلقة بتحديد املستفيد احلقيقي.
الطلبات املتعلقة بتحديد وتتبع األموال.
الطلبات املتعلقة حبجي أو جتميد أو مصادرة األموال.
الطلبات املتعلقة باقتسام عائدات اجلرمية.
اذا كان الطلب يدخل من اختصال أكثر من جهة قضائية يف الدولة .

.3
.4

.5

.6
.7
.8

 .1ترسل الدولة األجنبية الطالبة طلبات املساعدة القضائية بالطرق الدبلوماسية عن طريق
البعثة الدبلوماسية التابعة هلا بالدولة واليت بدورها ترسل الطلب اد ودارة اخلارجية
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.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9
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والتعاون الدولي رساله اد السلطة املركيية يف الدولة واملتمثلة يف ودارة العدل  -إدارة
التعاون الدولي .
على إدارة التعاون الدولي بودارة العدل عند تلقيها الطلبات قيدها وتوثيقها من قبل
القسم املختص بقيد الطلبات واحالتها الي مكتب مدير إدارة التعاون الدولي.
يتود مدير إدارة التعاون الدولي إحالة طلبات املساعدة القضائية اد أعضاء قسم
التعاون القانوني والقضائي كال حسب اختصاصه.
دراسة طلب املساعدة القضائية من قبل العضو املختص من حيث توافر الشروط الشكلية
وفقا ألحكام القانون االحتادي املشار اليها سابقا أو وفقا لالتفاقيات الدولية اليت تكون
دولة االمارات العربية املتحدة طرفا فيها.
يف حال استيفاء طلب املساعدة القضائية للشروط الشكلية املنصول عليها يف
القانوني االحتادي سالل الذكر او االتفاقيات الدولية اليت تكون دولة االمارات العربية
املتحدة طرفا فيها على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل إحالة الطلب مباشرة اد اجلهة
القضائية املختصة املتمثلة يف وحدة او إدارة التعاون القضائي الدولي لدى مكتب النائب
العام املختصة بنظر الطلب.
إذا رأت إدارة التعاون الدولي  -ودارة العدل أن طلب املساعدة القضائية قتاج اد استيفاء
لبعض الشروط مبعنى مل يتم اعداد وفقا لشروط املنصول عليها يف القانوني االحتادي
سالل الذكر أو االتفاقيات الدولية اليت تكون دولة االمارات العربية املتحدة طرفا فيها
يتم اعداد خطاب رمسي لودارة اخلارجية والتعاون الدولي مرفق به كتاب موجه اد
السلطة املركيية لدى الدولة األجنبية الطالبة بنواقص الطلب ،ويف حال تذخر الدولة
الطالبة يف استيفاء الطلب يتم متابعة الطلب لدى السلطة املركيية لديها باستعجال
اجلهات القضائية لديهم با اذ ا جراءات الالدمة
وبعد استيفاء الدولة الطالبة لطلب املساعدة القضائية بالنواقص املطلوبة على إدارة
التعاون الدولي – ودارة العدل إحالة طلب املساعدة القضائية اد السلطة القضائية
املختصة بالدولة املتمثلة يف وحدة او إدارة التعاون القضائي الدولي لدى مكتب النائب
العام ال اذ إجراءاتها.
إذا ارتذت السلطة القضائية املختصة بنظر الطلب بذن الطلب يف حاجة اد بعض
االستيضاح من حيث وقائع القضية او ا جراءات املطلوب تنفيذها خماطبة إدارة التعاون
الدولي  -ودارة العدل باالستيضاحات املطلوبة وعلى إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
خماطبة السلطة املركيية لدى الدولة األجنبية الطالبة عرب القنوات الدبلوماسية خبطاب
رمسي موجهه لودارة اخلارجية والتعاون الدولي رساله للدولة األجنبية الطالبة.
يف حال انتهاء السلطة القضائية املختصة بالدولة من تنفيذ الطلب خماطبة إدارة التعاون
الدولي  -ودارة العدل باألوراق اخلاصة بتنفيذ طلب املساعدة القضائية واليت بدورها تقوم
مبخاطبة ودارة اخلارجية والتعاون الدولي خبطاب رمسي موجهه للسلطة املركيية لدى
الدول األجنبية مرفق منه األوراق اخلاصة بتنفيذ طلب املساعدة القضائية عرب القنوات
الدبلوماسية.

طلبات املساعدة القضائية
نوع اجلرائم
يع اجلرائم

طلب معقد
 8شهور

طلب ري معقد
 6شهور

طلبات املساعدة القضائية ذات
يع اجلرائم
سل االموال
إلويل االرهاب

 6شهور
 4شهور ونصل
 4شهور ونصل

 5شهور
 3شهور
 3شهور

طلبات املساعدة القضائية ذات
يع اجلرائم
سل االموال
إلويل االرهاب
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 5شهور
 3شهور ونصل
 3شهور ونصل

 4شهور
شهرين
شهرين

الســـلطـة القضـــائيـة أو
الســل طة املختصـــة لدى
الدولة الطالبة

الســلطة املركيية لدى
الدولة الطالبة لدى الدولة
الطالبة

( اعداد طلب املساعدة )

ودارة اخلارجية لدى
الدولة الطالبة
الســلطة املركيية لدى
الدولة الطالبة لدى الدولة
الطالبة
البع ثة ا لدبلو ماســ ية
( الســ فارة ) ال تاب عة
للدولة الطالبة
ودارة اخلارجية لدى
الدولة الطالبة
ودارة ا خلارج ية والت عاون
الدولة لدى الدولة

البع ثة ا لدبلو ماســ ية
( الســ فارة ) ال تاب عة
للدولة الطالبة
الســل طة املركي ية لدى
ا لدو لة املتمث لة يف ( وادرة
الــعــدل – إدارة الــتــعــاون
الدولي

ودارة ا خلارج ية والت عاون
الدولة لدى الدولة

الســل طة املركي ية لدى ا لدو لة
املتمث لة يف ( وادرة ال عدل – إدارة
التعاون الدولي
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النيابة العامة املختصة
( مكتب النائب العام )

ثانيا  ( :طلبات المساعدة القضائية الصادرة من السلطة القضائية بالدولة )
هي طلبات تتقدم بها ســلطة قضــائية يف الدولة نابة ســلطة قضــائية اجنبية تلتمس فيه تنفيذ
املساعدة القضائية املطلوبة وفق شكل معني

-

حترير طلب مساعدة قضائية كتابة من اجلهة القضائية املختصة على ان يكون مؤرخا
وموقعا عليه وخمتوم خبامت اجلهة الطالبة هو وسائر األوراق املرفقة به على أن تكون مرت ة
اد لغة اجلهة القضائية األجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها.
جيب ان يتضمن الطلب نوع القضية
بيان اجلهة الصادر عنها الطلب واجلهة املطلوب منها التنفيذ
وقائع القضية مو وع طلب املساعدة القضائية املطلوبة
النصول القانونية املنطبقة على الواقعة واملتعلقة) باجلرمية والعقوبة والتقادم (
ا جراءات املطلوب ا اذها وتنفيذها وبصفة خاصة
أمساء الشهود وحمل إقامتهم واألسئلة املطلوب توجيهها إليهم.
األسئلة املطلوب توجيهها اد األشخال املطلوب استجوابهم.
بيان باملمتلكات أو املستندات أو األوراق املطلوب معاينتها.
أية بيانات أخرى الدمة للحصول على األدلة بناء على ميني أو اثبات أو أي منوذج يتعني
استخدامه أو تكون رورية لتنفيذ الطلب.
وقدد يف الطلب ما إذا كان هناك مدة دمنية معينة جيب تنفيذ خالهلا

-

تستلم إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل طلبات املساعدة القضائية من السلطات القضائية
بالدولة واملتمثلة يف النيابات العامة واليت بدورها تقوم بقيدها وتوثيقها من قبل القسم
املختص بقيد الطلبات واحالتها الي مكتب مدير إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
يتود مدير إدارة التعاون الدولي إحالة طلبات املساعدة القضائية اد أعضاء قسم التعاون
القانوني والقضائي كال حسب اختصاصه.
دراسة طلب املساعدة القضائية من قبل العضو املختص من حيث توافر الشروط الشكلية
وفقا ألحكام القانون االحتادي املشار اليها سابقا أو وفقا لالتفاقيات الدولية اليت تكون دولة
االمارات العربية املتحدة طرفا فيها.
اذا رأت إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل أن طلب املساعدة القضائية مستويف للشروط
الشكلية املنصول عليها يف القانوني االحتادي سالل الذكر او االتفاقيات الدولية اليت
تكون الدولة طرفا فيها على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل إحالة الطلب خبطاب رمسي
اد ودارة اخلارجية والتعاون الدولي إلهيدا رساله عرب القنوات الدبلوماسية اد الدولة
األجنبية املطلوب اليها.
أما إذا رأت إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل أن طلب املساعدة القضائية قتاج اد استيفاء
لبعض الشروط مبعنى مل يتم اعداد وفقا لشروط الشكلية املنصول عليها يف القانوني
االحتادي سالل الذكر أو االتفاقيات الدولية اليت تكون دولة االمارات العربية املتحدة طرفا

-

-

-

-
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-

فيها تقوم بدورها مبخاطبة السلطة القضائية بالدولة املتمثلة يف النيابة العامة املختصة
باستيفاء الطلب بالشروط املطلوبة .
ويف حال تذخر الدولة املطلوب اليها يف تنفيذ الطلب على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
خماطبة السلطة املركيية لدى الدولة األجنبية املطلوب اليها عن طريق ودارة اخلارجية
والتعاون الدولي ملخاطبة البعثة الدبلوماسية التابعة االمارات العربية املتحدة لدى الدولة
األجنبية املطلوب اليها مبتابعة طلب املساعدة القضائية لدى السلطات املختصة بالدولة
األجنبية املطلوب اليها

نوع اجلرمية

يع اجلرائم
جرمية سل األموال
جرمية إلويل ا رهاب
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يتم متابعة
حبسب املؤشر ادناه

كل  3اشهر
كل شهرين
كل شهرين

طلبات تسليم واسترداد األشياء
( تسليم األشياء )

هو طلب رمسي يقدم عرب القنوات الدبلوماســية من الســلطة املركيية املختصــة لدى الدولة
األجنبية الطالبة موجهه إلي ال سلطة املركيية املخت صة بالدولة املطلوب اليها بت سليم كل
ما يوجد يف حيادة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من األشياء املتحصلة من اجلرمية املسندة
إليه أو املســتعملة يف ارتكابها أو اليت ميكن أن تتخذ دليال عليها  ،واليت توجد يف حيادة
الشــخص املطلوب تســليمه وقت القبض عليه أو اليت تكتشــل فيما بعد  ،ما مل تشــكل
حيادتها جرمية يف الدولة ويكون تقديم طلب التســليم وفقا االتفاقيات القضــائية الدولية
) الثنائية أو اجلماعية ( اليت تكون الدولة طرفا فيها أو وفقا للقانون التعاون القضـــائي
الدولي " القانون االحتادي رقم  39ل سنة  2006يف شذن التعاون الق ضائي الدولي يف امل سائل
اجلنائية " يف حال عدم وجود اتفاقية بني الدولة الطالبة واملطلوب اليها .

• أن تكون األشــياء املطلوب تســليمها موجودة يف حيادة الشــخص املطلوب تســليمه وقت
القبض عليه أو اليت تكتشل فيما بعد.
• أن تكون األ شياء املطلوب ت سليمها من األ شياء املتح صلة من اجلرمية امل سندة إد ال شخص
املطلوب تسليمه أو املستعملة يف ارتكابها أو اليت ميكن أن تتخذ دليال عليها.
• أال تكون األشياء املطلوب تسليمها مما تشكل حيادتها جرمية يف الدولة.
• عدم ا

رار حبقوق الغري حسين النية املتعلقة بتلك األشياء.

( استرداد األشياء )

هو طلب يقدم من قبل السلطة القضائية بالدولة السرتداد ما يوجد يف حيادة الشخص الذي
صدر قرار باسرتداد من إحدى الدول األجنبية من أشياء متحصلة من اجلرمية املسندة إليه أو
املستعملة يف ارتكابها أو عائداتها أو اليت ميكن أن تتخذ دليال عليها.

( التسليم المراقب )
هو طلب رمسي يقدم عرب القنوات الدبلوماســية من الســلطة املركيية املختصــة لدى الدولة
األجنبية الطالبة موجهه إد السلطة املركيية املختصة بالدولة بطلب ا ذن بعبور أشياء تعد
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حيادتها جرمية أو متحصلة من جرمية أو كانت أداة يف ارتكابها طبقا ألحكام القانون إد
داخل ا لدولة أو خارجها دون ــبطها ،أو اســتبداهلا كليا أو جيئيا حتت رقابة الســلطات
املختصة ،وذلك وفقا للشروط اليت يتم االتفاق عليها متى كان من شذن ذلك التعرف على
وجهتها أو ــبط مرتكبها  .ويكون تقديم طلب التســليم وفقا االتفاقيات القضـــائية
ا لدول ية) الث نائ ية أو اجل ماع ية ( اليت تكون ا لدو لة طر فا في ها أو وف قا لل قانون الت عاون
القضائي الدولي " القانون
االحتادي رقم  39لسنة  2006يف شذن التعاون القضائي الدولي يف املسائل اجلنائية " يف حال
عدم وجود اتفاقية بني الدولة والدولة األجنبية الطالبة.

• أن تكون األشياء املطلوب األذن بعبورها إد داخل الدولة أو خارجها دون بطها ،أو استبداهلا
كليا أو جيئيا حتت رقابة السلطات املختصة.
•

أن يكون اهلدف من األذن هو التعرف على وجهه األشياء املذذون بعبورها أو بط مرتكبه..

• أن يكون األذن وفقا للشروط اليت يتم االتفاق عليها بني الدولة والدولة األجنبية الطالبة.

 .1إذا كان من شذن تنفيذ األذن ا
أو البيئة فيها.
 .2إذا كان تنفيذ األذن ليس حتت رقابة السلطات املختصة بالدولة أو من خالهلا.

رار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو اآلداب العامة
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التاريخ................. :
طلب تسليم متهم
الدعوى رقم  ...............جزاء ......
المقدم من
إلــــى
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