الدلي ـل اإلسترشادي
للتعاون القض ــائي ال ــدول ــي فــي املســائـل الجنـائي ــة
( تسليم واسترداد املجرمين واألشياء – املساعدات القضائية )
( 1443ه ـ ـ 2021 -م )

المقــــدمـــــة .

( )4

المفاهيم والمصطلحات .

()5
()6

-

الهدف من الدليل.
نطاق التطبيق.
السلطات المختصة.
المسؤوليات.
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 في تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي .
السرية في طلبات التعاون القضائي الدولي.

() 12 – 11

()7

-

( ) 13

-

المقصود بطلب تسليم المجرمين
شروط تسليم المجرمين
حاالت رفض تسليم المجرمين.
طريقة تقديم طلب تسليم المجرمين والبيانات والوثائق الواجب أن
يتضمنها الطلب
إجراءات سير طلبات تسليم المجرمين.
مؤشرات األداء لطلبات تسليم المجرمين
مراحل سير طلبات تسليم المجرمين .

()19-14

()21-20
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-

المقصود بطلب استرداد المجرمين.
طريقة تقديم طلب استرداد المجرمين البيانات والوثائق الواجب أن
يتضمنها الطلب
إجراءات سير طلبات استرداد المجرمين.
مؤشرات متابعة تنفيذ طلبات استرداد المجرمين

-

المقصود بالمساعدات القضائية
أشكال المساعدات القضائية
أنواع المساعدات القضائية.

-

-

( )21

المقصود بطلب المساعدة القضائية الوارد من السلطات القضائية
األجنبية
طريقة تقديم طلب المساعدة القضائية والبيانات والوثائق الواجب أن
يتضمنها الطلب.
حاالت رفض طلب المساعدة القضائية الواردة من الدول األجنبية
الحاالت التي تعتبر فيها طلبات المساعدة القضائية معقدة.
مؤشرات أداء تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الواردة من خارج
الدولة.
إجراءات سير طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول األجنبية.
مراحل سير طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول األجنبية

()26-21

)

-

2

المقصود بطلب المساعدة القضائية الصادرة من السلطات القضائية
بالدولة
طريقة تقديم طلب المساعدة القضائية والبيانات والوثائق الواجب أن
يتضمنها الطلب.
إجراءات سير طلبات المساعدة القضائية الصادرة من السلطات
القضائية بالدولة
مؤشرات متابعة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الصادرة من السلطات
القضائية بالدولة

-

المقصود بطلب تسليم األشياء
شروط تسليم األشياء

-

المقصود بطلب استرداد األشياء

() 82-27

() 30-29
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-

المقصود بطلب التسليم المراقب
شروط التسليم المراقب
حاالت رفض التسليم المراقب.
31
( ) 34-32

والمعلومات التي يجب ان
نموذج اعداد
يتضمنها الطلب وفقا لالتفاقيات الدولية أو وفقا لقانون التعاون القضائي
الدولي في حال عدم وجود اتفاقية بين الدولة الطالبة والمطلوب اليها.
والمعلومات التي يجب ان
نموذج اعداد
يتضمنها الطلب وفقا لالتفاقيات الدولية أو وفقا لقانون التعاون القضائي
الدولي في حال عدم وجود اتفاقية بين الدولة الطالبة والمطلوب اليها.

( )37-35

نموذج
( ) 40-38
نموذج اعداد
والمعلومات التي يجب ان يتضمنها الطلب وفقا لالتفاقيات الدولية أو
وفقا لقانون التعاون القضائي الدولي في حال عدم وجود اتفاقية بين
الدولة الطلبة والمطلوب اليها.
نموذج اعداد طلب المسـاعدة القضـائية
والمعلومـات التي يجـب ان يتضـــــمنهـا الطلـب وفقـا لالتفـاقيـات
الـدوليـة أو وفقـا لقـانون التعـاون القضـــــائي الـدولي في حـال عـدم وجود
اتفاقية بين الدولة الطالبة والمطلوب اليها.
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تطور مفهوم الجريمـة في وقتنـا الراهن عمـا كـان عليـ من قبـلف فبعـد أن كـانـت الجريمـة ذات
طابع فردي محلي ال تتعدى حدود الدولةف أصــــبحت اليوم تأخذ أشــــكاال ذات طابع جماعي أو
منظم متعـد للحـدود الوطنيـة وفي ظـل ســـــهولـة التنقـل والحركـة بين الـدول لتقـدم وســـــائـل النقـل
واالتصـــاالتف اددادت خطورة األنشـــطة االجرامية المتعدية لحدود الدول تدايدا ملحوظا وقد
تجلى ذلك في بعض أنواع الجرائم المنظمة مثل االتجار بالمخدراتف واالتجار بالبشــر خاصــة
بـالنســـــاء واألطفـالف ووســـــل األموالف وتمويـل ا رهـابف وويرهـا من الجرائم العـابرة للحـدود
الوطنية .
التي تحمل بين طياتها عنصرا أجنبيا يتمثل في هروب الجاني الى دولة أجنبية أو كون الضحايا
أو الشهود ينتمون الى دولة أجنبيةف أو أن أحد اركان الجريمة أو العنصر المادي للجريمة قد تم
ارتكابها في دولة أجنبية .
ولم تعد الجهود الداخلية في مكافحة الجريمة ومالحقة مرتكبيها بكافية للقضــاء على الجرائم أو
تقليص حجمهـا بعـد ادديـاد الجرائم نظرا للتطور التكنولوجي في انحـاء بلـدان العـالمف وهـذا مـا
جعـل كـل دولـة بحـاجـة الى الـدخول في عالقـات تعـاون متبـادلـة مع ويرهـا من الـدول وهو مـا
يسـمى (بالتعاون الدولي )ف األمر الذي أصـب الدما مع وضـع أنظمة لتعاون الدول مع بعضـها
البعض لمكافحة الجريمة بكافة صــورها وأشــكالها ومالحقة مرتكبيها ف وهذا ما أدى الى لجوء
العديد من الدول الى صياوة اتفاقيات دولية لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.
يتناول الدليل في صــــفحات العديد من المحاور التي تدور حول التعاون القضــــائي الدولي في
المسـائل الجنائية من حيث ماهية التعاون الدولي كسـلطة مركدية وأقسـام وصـورم ومصـادرمف
وأثر االتفاقيات القضــائية الدولية على التعاون الدوليف وأنواع طلبات التعاون القضــائي الدولي
في تنفيذ طلبات التعاون القضـــائي الدولي وبشـــكل خاص الطلبات الخاصـــة بالجريمة المنظمة
والعابرة .
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دولة االمارات العربية المتحدة .
ودارة العدل .
ودير العدل .
المحكمة االستئنافية المختصة بالنظر في طلبات تسليم المجرمين .
ا دارة المختصة بالودارة .
هي الجهة المختصة بإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي من حيث استالم وارسال
ومتابعة طلبات تسليم واسترداد المجرمين والمساعدات القضائية في المسائل الجنائية
ودراستها وفقا للقانون االتحادي رقم  39لسنة  2006في شأن التعاون القضائي
الدولي في المسائل الجنائية أو وفقا لالتفاقيات الدولية التي تكون دولة االمارات
العربية المتحدة طرفا فيها .
المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي أو النيابة العامة .
السلطة القضائية المختصة التابعة لدولة أجنبية أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقا
التفاقية نافذة تكون الدولة طرفا فيها أو بموجب قرار دولي ملدم .
الدولة األجنبية طالبة أحد أوج التعاون القضائي من سلطات الدولة .
الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوج التعاون القضائي .
كل شخص مطلوب تسليم أو القبض علي بصفة مؤقتة عن اتهام أو حكم جدائي
صادر ضدم من إحدى الجهات القضائية األجنبية .
كل شخص مطلوب استردادم من الخارج نتيجة اتهام أو حكم جدائي صادر ضدم من
محاكم الدولة .
عملية تعاونية قانونية تتم بين دولتين بموجب اتفاق تطلب احداهما من األخرى تسليمها
شخصا يقيم على اقليمها إما للتحقيق مع حول فعل اجرامي مسند الي معاقب علي
قانونا ارتكب ضمن اختصاص محاكمها أو لمحاكمت أو لتنفيذ الحكم الجدائي الصادر
ضدم من محاكمها المختصة .
هو طلب كتابي يقدم بالطريق الدبلوماسي من دولة الى أخرى تلتمس في تنفيذ
المساعدة القضائية المطلوبة وفق شكل معين .
الســــند القانوني الذي تســــتند الي الدولة الطالبة في تقديم طلبات التعاون القضــــائي
الدولي .
هو التدام كل دولة في مواجهة الدول األخرى بمجموعة من الحقوق وااللتدامات الذي
يفرضها هذا المبدأ ويلدم كل منها بتطبيق في المستقبل وتلجأ الي الدول في حال عدم وجود
اتفاقية بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها على ان تكون صيغة مبدأ معاملة المثل
كاالتي " تتعهد سلطة الدولة الطالبة االلتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشأن طلبات
التسليم  /طلبات المساعدة القضائية التي تتقدم بها السلطات القضائية لدولة االمارات
العربية المتحدة في القضايا المماثلة والحاالت المشابهة"
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( التعاون القضائي الدولي -اطاره العام و أقسامه )
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االطــار الـعــام
الهـدف من هـذا الـدليـل بيـان ا طـار القـانوني 2
للتعـاون القضـــــائي الـدولي في المســـــائـل الجنـائيـة
لمكـافحـة الجرائم ذات البعـد الـدولي والعـابرة للحـدود بمـا فيهـا جرائم وســـــل األموال وتمويـل
ا رهاب في ضـوء االتفاقيات الدولية والقانون االتحادي رقم  39لسـنة  2006في شـأن التعاون
القضائي الدولي في المسائل الجنائية ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية اآلتية:
 .1بيان ماهية التعاون الدولي كسلطة مركدية وأقسامها ومصادرها وصورها.
 .2أثر االتفاقيات القضائية الدولية على التعاون الدولي.
 .3بيان إجراءات سير طلبات التعاون القضائي الدولي.
 .4بيان آلية واجراءات اعداد طلبات التعاون القضــائي الدولي والشــروط الواجب توفرها في
الطلب في حال عدم وجود اتفاقية بين الدولة الطالبة والمطلوب اليها.

❖

-

الطلبات المحلية  :الطلبات المقدمة من السلطات القضائية بالدولة االتحادية او المحلية)
الطلبات الدولية  :الطلبات المقدمة من الســـلطات القضـــائية او الســـلطات المركدية لدى الدول
األجنبية )

• ودارة الخارجية والتعاون الدولي.
• النيابات العامة (االتحادية والمحلية).
• ودارة الداخلية (االنتربول)

•
•
•
•

مدير ادارة التعاون الدولي.
األعضاء القضائيين
الباحثين القانونيين.
األعضاء االداريين.

•
•

القانون االتحادي رقم  39لسنة  2006في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
مرسـوم بقانون اتحادي رقم 20لسـنة  2018في شـأن مواجهة وسـل األموال وتمويل ا رهاب
وتمويل التنظيمات وير مشروعة.
االتفاقيات الدولية (الثنائية والجماعية وا قليمية) التي تكون دولة االمارات طرفا فيها.
العرف الـدولي المتمثـل في التدام الـدولـة الطـالبـة والمطلوبـة بـالعمـل بمبـدأ المعـاملـة بـالمثـل في ظـل
وياب اتفاقية دولية تكون الدولتين طرفا فيها

• المترجم القانوني.

•
•
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التعـــــاون الـــــدولـــي

التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة هو مجموعة الوســائل التي بواســطتها تقدم إحدى الدول
معونة مؤســســاتها القضــائية إلى ســلطة التحقيق أو الحكم أو التنفيذ في دولة أخرى يمكن النظر إلى
التعاون على أن تبادل العون والمسـاعدة وتضـافر الجهود المشـتركة بين دولتين أو أكثر لتحقيق نفع
أو خدمة مشـــتركة ســـواء عالميا ق أو اقليميا ق أو على المســـتوى الوطني للدول المشـــاركة ويمتد هذا
التعاون ليشـمل كافة أنواع العالقات ليعكس في النهاية برود مصـال دولية مشـتركةف تقوم جنبا ق إلى
جنب مع المصـال الوطنية الذاتية لكل من الدول أطراف هذا التعاون ف وهكذا باتت الدول تلتدم في
إطـار المجتمع الـدولي المنظم بوجوب التعـاون فيمـا بينهـا مبـاشـــــرة من خالل الهيئـات الـدوليـة بكـافـة
أنواعهاف العالمية واالقليمية بموجب العديد من النصـوص القانونيةف التي تقرر مبدأ التعاونف كأصـل
قانوني من أصـــول التنظيم الدولي المعاصـــرف بحيث يمكن القول بأن مبدأ التعاون الدولي يعد اليوم
أحد المبادئ الرئيســــية التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصــــر ف و إن تعديد التعاون فيما بين
الدول ســـوف يحقق العديد من أوج المصـــلحة والنفع لكل أطراف التعاون على المســـتوى الوطني
وا قليمي والدولي والتي تتمثل أســاســا في منع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ف كما أن التعاون الدولي
يعد من الركائد االســـتراتيجية لمكافحة الجريمة وخاصـــة الجريمة عبر الوطنية فضـــال عن اهتمام
المشــرع االماراتي بوضــع نصــوص وتشــريعات خاصــة بمكافحة الجريمة ذات الطبيعة المنظمة
وعبر الوطنيـة تحـدد عقوبـة مشـــــددة الرتكـاب الجرائم من خالل جمـاعـة إجراميـة منظمـة مثـل قـانون
مكافحة االتجار بالبشـــر ف وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ف وقانون وســـل األموال ف قانون
مكافحة الجرائم ا رهابية .

تتعدد صـور التعاون الدولي وأشـكال وفقا ق لحاجات الدول من هذا التعاونف وروبتها في السـعي إلى
األخذ باي صـورة منهاف فهناك التعاون القضـائي بين الدول الذي يأخذ صـور المسـاعدة المتبادلة في
تبـادل المعلومـات والوثـائق بين الـدول األطراف في المعـاهـدات الثنـائيـة ومتعـددة األطرافف هـذا
با ضــــافة إلى تبادل المعلومات عن القوانين األجنبية بالنســــبة للدول األطراف في هذم االتفاقيات
ومن اهم هذم الصور التعاون القانوني والقضائي الدولي.
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.1

يتمثل في تبادل المعلومات القانونية ونصـــوص التشـــريعات
النـافـذة وتبـادل الخبرات القـانونيـة المختلفـة وعقـد المؤتمرات والنـدوات وديـارة الوفود فيمـا
بين الدول.

.2

يتمثـل في مكـافحـة الجريمـة بمـا فيهـا الجرائم العـابرة للحـدود
وتتبع مرتكبيها ومن اهم وســـائل التعاون القضـــائي الدولي تســـليم المجرمين والمســـاعدة
القانونية المتبادلة في المســـائل الجنائية ويكون التعاون القضـــائي بين الدول على أســـاس
اتفاقيات دولية أو تشريعات وطنية لدى الدولة.

www.moj.gov.ae
intcoop2@moj.gov.ae

االتفاقيات الدولية هي من أهم الطرق التي يتم من خاللها تنظيم أوج التعاون القانوني
والقضائي بين الدول فإذا ارتبطت الدولة باتفاقية دولية تتضمن نصوص وأحكام تتعلق
بمسائل التعاون القانوني والقضائي التدمت الدولة بتطبيق تلك االحكام والنصوص فيما بينها
وبين الدولة او الدول األخرى األطراف في تلك االتفاقيةف واالتفاقيات الدولية اما ان تكون
اتفاقيات ثنائية او اتفاقيات جماعية او اتفاقيات إقليمية.
هي اتفاقية تبرم بين دولتين لتنظيم أوج التعاون القانوني
•
والقضائي فيما بينهما وبصفة خاصة في المسائل الجنائية وقد ابرمت دولة االمارات العربية
المتحدة مع  31دولة اتفاقية ثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدات القضائية في المسائل
الجنائية ونقل المحكوم عليهم.
هي اتفاقية تبرم بين عدة دول لتنظيم أوج التعاون القانوني
•
والقضائي فيما بينهم في المسائل الجنائية ومن االتفاقيات الجماعية التي تعتبر دولة االمارات
طرفا فيها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةف واتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة االتجار وير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقليةف واالتفاقية
الدولية لقمع تمويل ا رهابف واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادف االتفاقية الدولية لقمع
أعمال ا رهاب النووي ف االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االرهابية بالقنابل ف اتفاقية قمع
االعمال الغير مشروعة ضد سالمة المالحة البحرية ف اتفاقية بشأن قمع األفعال الغير قانونية
ضد سالمة الطيران المدني ف
هي اتفاقية تبرم بين الدول الواقعة في منطقة جغرافية معينة
•
وتجمع بينهم روابط مشتركة وتوجد العديد من االتفاقيات ا قليمية التي تكون الدولة طرفا فيها
مثل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ف اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومات الدول العربية
ف اتفاقية تنفيذ االحكام بين حكومات الدول العربية ف اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ف االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ف االتفاقية العربية لمكافحة
الفسادف االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ف االتفاقية العربية لمكافحة وسل
األموال وتمويل ا رهاب .
هو التدام كـل دولـة في مواجهـة الـدول األخرى بمجموعـة من الحقوق وااللتدامـات الـذي
يفرضــــها هذا المبدأ ويلدم كل منها بتطبيق في المســــتقبل وتلجأ الي الدول في حال عدم
وجود اتفـاقيـة بين الـدولـة الطـالبـة والـدولـة المطلوب اليهـا  .وعـدم وجود اتفـاقيـات للتعـاون
القضـــــائي الـدولي بين الـدول ال يعني عجد الـدولـة عن إجـابـة طلـب دولـة أخرى يتعلق
بمســـاعدة قضـــائية او تســـليم مجرمين إذ ان الدولة المطلوب اليها يمكن ان تجيب الدولة
الطالبة استنادا الى مبدأ معاملة المثل ف وقد اعتمدت دولة االمارات العربية المتحدة صيغة
مبـدأ المعـاملة بالمثل كاآلتي " تتعهد ســـــلطة الدولة الطالبة االلتزام بتطبيق مبدأ المعاملة
بالمثل بشـــأن طلبات التســـليم  /طلبات المســـاعدة القضـــائية التي تتقدم بها الســـلطات
القضائية لدولة االمارات العربية المتحدة في القضايا المماثلة والحاالت المشابهة "
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هو قسم مختص بطلبات التعاون القانوني والقضائي الدولي الواردة من السلطات القضائية
لدى الدول األجنبية والسلطات القضائية بالدولة والمتمثلة في تسليم واسترداد المجرمين وتبادل
المساعدات القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية واألحوال الشخصية.
هو قسم مختص في صياوة مشاريع االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمسائل القانونية والقضائية
التي تروب الدولة باالنضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وصياوة مشاريع
مذكرات التفاهم التي تروب الودارة بإبرامها مع نظيرتها في الدول األخرى.

هو قسم مختص في متابعة وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات وورش العمل والديارات بين
الوفود القضائية ذات الصلة بأعمال الودارة التي تعقدها األمم المتحدة ومجلس التعاون لدول
الخليج العربية وجامعة الدول العربية وويرها من المنظمات الدولية وا قليمية.
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قسم التعاون القضائي الدولي
قسم التعاون القضائي الدولي هو قسم مختص بإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي الواردة من السلطات
القضائية لدى الدول األجنبية والسلطات القضائية بالدولة والمتمثلة في تسليم واسترداد المجرمين وتبادل
المساعدات القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية واألحوال الشخصية

•

2222
المختصـــة بالدولة المتمثلة في ودارة الخارجية والتعاون
اســـتالم الطلبات الواردة من الجهات
الدوليف والنيابات االتحادية والمحليةف وودارة الداخلية بشـــأن اســـترداد وتســـليم األشـــخاص
المطلوبين وطلبـات المســـــاعدة القضـــــائيـة في المســـــائل الجنـائية وطلبات نقل المحكوم عليهم
ودراســــتها من حيث اســــتيفائها للشــــروط المطلوبة وفقا لالتفاقيات الدولية او قانون التعاون
القضائي الدولي في المسائل الجنائية وارسالها الى الجهات المختصة.
متابعة طلبات التعاون القضائي الدولي.
قيد وأرشفة وتنظيم الملفات والوثائق الخاصة بطلبات التعاون القضائي الدولي.
اعداد االحصائيات الخاصة بطلبات التعاون القضائي الدولي.
متابعة األنظمة والقرارات الدولية القضائية وويرها ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
تعديد التعاون وتبادل الخبرات والتنســـيق والمتابعة مع الشـــركاء االســـتراتيجيين من الجهات
المختصة بداخل الدولة وخارجها بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي.

•
•
•
•

جرائم وسل األموال وتمويل ا رهاب.
الجرائم االصلية ( 21جريمة مرتبطة بجرائم وسل األموال).
الجرائم المحددة دوليا على أنها عابرة الحدود.
الجرائم الضريبية المباشرة ووير المباشرة.

-

الضـريبة المباشـرة تعيي :ضـريبة تفرض على األشـخاص عن طريق مدخالتهم المباشـرة او ما
يمتلكون وتسدد للدولة مباشرة.
الضـريبة اليير مباشـرة تعيي :الضـريبة التي يتم تحصـيلها وجمعها من خالل وسـيط لما يترتب
عليها من عائد مادي.

•
•
•
•
•

-

• الطلبـات التي تكون محـددة المـدة لتنفيـذهـا أي يتم تنفيـذهـا خالل فترة دمنيـة محـددة يتم ذكرهـا في
الطلب المقدم.
• طلبات المســـاعدة القضـــائية المطلوب فيها الحجد على األموال (المنقولة أو وير المنقولة) أو
تجميدها أو مصادرتها.
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بالنســبة لســرية المعلومات فقد نصــت عليها المادة ( )48احكام القانون االتحادي رقم  39لســنة
 2006في شــأن التعاون القضــائي الدولي في المســائل الجنائية على أن “يجود بناء على طلب
الجهة القضــائية األجنبية الحفاظ على ســرية الطلب أو ما تضــمن من معلومات " وكذلك نصــت
عليهـا االتفـاقيـات الـدوليـة الثنـائيـة وا قليميـة والجمـاعيـة التي تكون الـدولـة طرفـا فيهـا قـد أكـدت على
ضرورة حماية المعلومات وسريتها وتقييد استخدام األدلة والمعلومات.
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) ( طلبات التعاون القضائي الدولي
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تسليم واسترداد المجرمين
( تسليم المجرمين )

هو طلب رســمي يقدم عبر القنوات الدبلوماســية من الســلطة المركدية المختصــة لدى الدولة
األجنبية الطالبة موجه الى السـلطة المركدية المختصـة بالدولة المطلوب اليها بتسـليم شـخص
متهما أو محكوم علي لدى الدولة األجنبية طالبة التســـليم الرتكاب فعل او أكثر يشـــكل جريمة
وفقـا لقوانين الـدولـة االجنبيـة الطـالبـة وذلـك للتحقيق معـ أو لمحـاكمتـ جدئيـا أو لتنفيـذ االحكـام
الجدائية الصــــادرة ضــــدم عن الجريمة المطلوب من أجلها ويكون تقديم طلب التســــليم وفقا
االتفاقيات القضـائية الدولية ) الثنائية أو الجماعية ( التي تكون الدولة طرفا فيها أو وفقا للقانون
التعاون القضــائي الدولي " القانون االتحادي رقم  39لســنة  2006في شــأن التعاون القضــائي
الدولي في المسائل الجنائية " في حال عدم وجود اتفاقية بين الدولة الطالبة والمطلوب اليها .

.1

أن تكون الجريمة المطلوب التسـليم من أجلها معاقبا عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة
للحرية لمدة سنة على األقل أو بأية عقوبة أخرى أشد.
أن يشـكل الفعل المطلوب التسـليم من أجل إذا ارتكب في إقليم الدولة جريمة معاقبا عليها بعقوبة
مقيدة للحرية لمدة سنة على األقل أو بأية عقوبة أخرى أشد.
إذا تعلق طلب التســـليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضـــي بها في احدى الجرائم المطلوب من
أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم أال تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
ال يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجل التســــليم يشــــكل جريمة معاقبا عليها في
قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسـمى أو وصـف مختلف أو أن تختلف أركانها
فيهما.

.1
.2

إذا كان المطلوب تسليم يحمل جنسية الدولة.
إذا كان القانون في الدولة يعقد االختصاص للسلطات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب
التسليم من أجلها.
إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وال يعد من هذا
القبيل جرائم ا رهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري وجرائم التعدي على رئيس
الدولة أو أحد أفراد عائلت أو نائب أو أحد أعضاء المجلس األعلى أو أحد أو أحد أفراد عائلت
أو رئيس الودراء أو سائر األشخاص المتمتعين بحماية دولية وكذا جرائم االعتداء على مرافق
الدولة ومصالحها األساسية.
إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في االخالل بواجبات عسكرية.
إذا توافرت أسباب جدية لالعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد ب مالحقة أو معاقبة شخص ألسباب
تتعلق بانتمائ العرقي أو الديني أو لجنسيت أو آلرائ السياسية أو أن يكون من شأن توافر أي
من هذم األسباب االضرار بمركد هذا الشخص.

.2
.3
.4

.3

.4
.5
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 .6إذا كان الم طلوب تسليم قد اتخذت قبل في الدولة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات
الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
 .7إذا كان المطلوب تسليم قد سبقت محاكمت عن الجريمة المطلوب تسليم من أجلها وحكم
ببراءت أو بإدانت واستوفى العقوبة المحكوم بها.
 .8إذا كانت الجريمة المطلوب تسليم من أجلها قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة.
 .9إذا كانت الدعوى الجدائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم
 .10إذا كان الشخص المطلوب تسليم قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة للتعذيب أو
معاملة ال إنسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية ال تتناسب مع الجرم أو إذا لم يتوافر ل الحد األدنى
من الضمانات المقررة في قانون ا جراءات الجدائية.

يقدم طلب تســــليم المجرمين كتابة من الســــلطة المركدية أو المختصــــة لدى الدولة األجنبية موج الى
الســــلطة المركدية بالدولة والمتمثلة في إدارة التعاون الدولي بودارة العدل عبر القنوات الدبلوماســــيةف
على ان يتضـــــمن الطلـب الوثـائق والبيـات المشـــــار اليهـا ادنـام على أن تكون جميعهـا مترجمـة الى اللغـة
العربية ومصدقا عليها رسميا من الجهة القضائية والمختصة المقدمة للطلب.
.1

اسم وأوصاف الشخص المطلوب وصور فوتوورافية ل ان وجدت مع أية بيانات أخرى من
الممكن أن تفيد في تحديد هويت وجنسيت ومحل إقامت .
نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية األجنبية المختصة
مبينا في نوع الجريمة واألفعال المنسوبة للشخص المطلوب ودمان ومكان ارتكابها وذلك إذا
كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق.
نسخة رسمية من حكم ا دانة مبينا فيها نوع الجريمة واألفعال المنسوبة للشخص المطلوب
تسليم والعقوبة المقضي بها وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص
محكوم علي .

.1

ترسل الدولة األجنبية الطالبة طلبات تسليم المجرمين بالطرق الدبلوماسية عن طريق البعثة
الدبلوماسية التابعة لها بالدولة والتي بدورها ترسل الطلب الى ودارة الخارجية والتعاون الدولي
رسال الى السلطة المركدية في الدولة والمتمثلة في ودارة العدل
تتلقى إدارة التعاون الدولي بودارة العدل كسلطة مركدية طلبات تسليم المجرمين ويتم قيدها
وتوثيقها من قبل القسم المختص بقيد الطلبات واحالتها الي مكتب مدير إدارة التعاون الدولي.
يتولى مدير إدارة التعاون الدولي إحالة طلبات تسليم المجرمين الى أعضاء قسم التعاون القانوني
والقضائي كال حسب اختصاص .
يتم دراسة طلبات تسليم المجرمين من قبل األعضاء القضائيين والباحثين القانونيين من حيث
توافر الشروط الشكلية وفقا ألحكام القانون االتحادي المشار اليها سابقا أو وفقا لالتفاقيات الثنائية
والجماعية التي تكون الدولة طرفا فيها.
في حال استيفاء طلب تسليم المجرمين للشروط الشكلية المنصوص عليها في القانوني االتحادي
سالف الذكر او االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يتم مخاطبة ا دارة العامة للشرطة
الجنائية االتحادية (االنتربول) بخطاب رسمي لموافاة إدارة التعاون الدولي -ودارة العدل بمكان
تواجد المطلوب تسليم بالدولة وبيان فيما اذا تم القبض علي من عدم وعند ورود الرد االنتربول
تقوم إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بإحالة الطلب الى الجهة القضائية المختصة التي تم
القبض على المطلوب تسليم في دائرة اختصاصها.

.2
.3

.4

.2
.3
.4
.5
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 .6اذا رأى العضو المختص أن طلب التسليم يحتاج الى استيفاء لبعض الشروط الشكلية بمعنى لم
يتم اعدا وفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها في القانوني االتحادي سالف الذكر أو االتفاقيات
الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل اعداد خطاب
رسمي لودارة الخارجية والتعاون الدولي مرفق ب كتاب موج الى السلطة المركدية لدى الدولة
األجنبية الطالبة بنواقص الطلب با ضافة الى اشعار السلطة القضائية المختصة بالدولة الذي تم
القبض على المطلوب تسليم في دائرة اختصاصها بخطاب رسمي بورود طلب تسليم الشخص
المطلوب تسليم وتم اعادت الى السلطات الطالبة الستيفائ بالنواقص المطلوبة ف وفي حال تأخر
الدولة الطالبة في استيفاء الطلب على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل متابعة الطلب بمخاطبة
السلطة المركدية لدى الدولة األجنبية الطالبة باالستعجال في استيفاء الطلب بالمستندات المطلوبة.
 .7في حال تم استيفاء الدولة الطالبة لطلب التسليم بالنواقص المطلوبة على إدارة التعاون الدولي –
ودارة العدل إحالة الطلب الى السلطة القضائية المختصة بالدولة المتمثلة في وحدة او إدارة
التعاون القضائي الدولي لدى مكتب النائب العام التخاذ ا جراءات الالدمة بشأن ذلك.
 .8وإذا رأت النيابة العامة بعد دراستها للطلب التسليم بأن في حاجة الى استيفائ ببعض الوثائق أو
المعلومات على النيابة العامة مخاطبة إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بالنواقص المطلوبة
والتي بدورها تقوم بمخاطبة السلطة المركدية لدى الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي.
 .9تقوم النيابة العامة المختصة بإحالة طلب التسليم مشفوعا بمذكرة كتابية مع جميع المستندات التي
يستند اليها الطلب إلى محكمة االستئناف المختصة ويكون قرار المحكمة اما بإمكانية تسليم
المطلوب تسليم أو بعدم إمكانية تسليم المطلوب تسليم وفقا ق للحاالت اآلتية - :
هو صدور قرار من محكمة االستئناف المختصة بإمكانية تسليم أو عدم
إمكانية تسليم المطلوب تسليم للدولة طالبة التسليم .
إذا صدر قرار محكمة االستئناف المختصة بإمكانية تسليم المطلوب تسليم على النيابة العامة
المختصة بعد مرور مواعيد الطعن ( 30يوماً) والتأكد من نهائية القرار مخاطبة إدارة التعاون
الدولي – ودارة العدل بقرار محكمة االستئناف وبناء علي يتم اعداد قرار وداري بتسليم
المطلوب تسليم مرفق ب مذكرة عرض بمعلومات القضية موضوع طالب التسليم وترسل
لمكتب ودير العدل للموافقة على تسليم المطلوب تسليم واالعتماد.
-

إذا صـدر قرار محكمة االسـتئناف المختصـة بعدم إمكانية تسـليم المطلوب تسـليم للدولة طالبة
التســــليم على النيابة العامة المختصــــة بعد مرور مواعيد الطعن ( 30يوما) والتأكد من نهائية
القرار مخاطبة إدارة التعاون الدولي  -ودارة العدل بقرار محكمة االســــتئناف والتي بدورها
تقوم بمخـاطبـة الســـــلطـة المركديـة للـدولـة طـالبـة التســـــليم بقرار محكمـة االســـــتئنـاف بـالطرق
الدبلوماسية.
هو موافقة المطلوب تســليم طواعية بتســليم للدولة طالبة التســليم
ويكون ذلك بتوقيع المطلوب تســـليم على اقرار كتابي يتضـــمن بيانات الشـــخصـــية وبيانات
القضـية المطلوب تسـليم من أجلها بكامل اختيارم وعن علم بنتائج ف وموافقة المطلوب تسـليم
بتسـليم للدولة طالبة التسـليم تكون أمام النيابة العامة أثناء إجراءات التحقيق أو أمام المحكمة
المختصة أثناء إجراءات المحاكمة  ,وفقا ق للحاالت األتية-:

-
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اذا قرر المطلوب تســـليم اثناء إجراءات التحقيق بالنيابة العامة بالموافقة على تســـليم للدولة
طـالبـة التســـــليم حتى وان لم يتم اســـــتالم طلـب التســـــليم من الـدولـة الطـالبـة على النيـابـة العـامـة
المختصــة اعداد مذكرة متضــمنة وقائع القضــية والجريمة المطلوب من أجلها التســليم وبيانات
المطلوب تسـليم وإقرار المطلوب تسـليم بالتسـليم موجه بكتاب رسـمي لمعالي ودير العدل
للموافقة على تسليم المطلوب تسليم .
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-

اذا قرر المطلوب تســليم أثناء إجراءات المحاكمة بالموافقة على تســليم للدولة طالبة التســليم
ترســل محكمة االســتئناف المختصــة قرارها الصــادر بإقرار المطلوب تســليم بالموافقة على
تســـليم للدولة طالبة التســـليم إلي النيابة العامة المختصـــة التخاذ ا جراءات الالدمة بشـــأن
احالت قرار المحكمة بكتاب رسمي لمعالي ودير العدل للموافقة على تسليم المطلوب تسليم .

.10بعد صدور القرار الوداري بتسليم المطلوب تسليم يتم قيدم بإدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
من ضمن القرارات الودارية الصادرة بتسليم المجرمين ومخاطبة مكتب النائب العام بخطاب
رسمي مرفق ب أصل القرار الصادر بتسليم المطلوب تسليم مع األوراق الخاصة بالقضية وعلى
مكتب النائب العام مخاطبة االنتربول لتنفيذ القرار الوداري بتسليم المطلوب تسليم للدولة
األجنبية الطالبة عن طريق التنسيق مع انتربول الدول األجنبية الطالبة وفي حال تم تنفيذ القرار
بتسليم المطلوب تسليم للدولة األجنبية الطالبة على االنتربول اخطار مكتب النائب العام بذلك.
.11في حال تعذر على االنتربول تسليم المطلوب تسليم للدولة االجنبية الطالبة نظرا لوجود قضايا
محلية مقيدة ضدم بالدولة يؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليم حتى ينتهي التحقيق او تنتهي
محاكمت عن القضايا المحلية المقيدة ضدم بصدور حكم بات واذا كان محكوم علي يسلم بعد تنفيذ
العقوبة المحكوم بها وعلى االنتربول اخطار النيابة العامة المختص بنظر القضية بذلك ف والذي
بدورها تخاطب إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بما تم من إجراءات بشأن تنفيذ القرار
الصادر بتسليم المطلوب تسليم وعلى إدارة التعاون الدولي مخاطبة ودارة الخارجية والتعاون
الدولي لمخاطبة السلطة المركدية لدى الدولة األجنبية طالبة التسليم با جراءات التي تمت بشأن
طلب التسليم .
 .12في حال تم صدور قرار من قبل الدو لة األجنبية طالبة التسليم بكف البحث عن المطلوب تسليم
النتهاء القضية لديهم بعد صدور القرار الوداري بالموافقة على تسليم المطلوب تسليم للدولة
األجنبية الطالبة وعلى إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل اعداد قرار بإلغاء القرار السابق
لكف البحث عن المطلوب تسليم من قبل الدولة الطالبة مرفق ب مذكرة عرض على ودير العدل
بأسباب الغاء القرار السابق وبعد صدور القرار على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
مخاطبة النيابة العامة المختصة بالقرار الصادر بإلغاء قرار سابق بتسليم المطلوب تسليم التخاذ
إجراءاتها في هذا الشأن.

يتم متابعة الدولة الطالبة
أو استيفاء الطلب باليواقص المطلوبة
بحسب المؤشر ادياه

األولوية

يوع الجريمة

قصوى

جريمة وسل األموال

كل  30يوم

قصوى

جريمة تمويل ا رهاب

كل  30يوم

متوسطة

الجرائم االصلية
( 21جريمة مرتبطة بغسل األموال)

كل  30يوم

ميخفضة

الجرائم األخرى

كل  30يوم
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الســلطة القضــائية المختصــة
لدى الدولة طالبة التسليم

انتربول الدولة طالبة
التسليم

( اعداد طلب التسليم )

( صدور تعميم دولي )

()2

)(1

الســلطة المركدية لدى
الدولة طالبة التسليم .

مكتب ودير العدل
( اصــــدار قرار بالموافقة
عـلـى الـتســـ ـلـيـم أو عـــدم
()13
الموافقة )

( )3

ودارة الخـارجيـة لـدى
الدولة طالبة التسليم .

السلطة المركدية
لدى الدولة والمتمثلة في
( ودارة الـــعـــدل  -إدارة
التعاون الدولي
) (14

( )4

()12

النيابة العامة المختصة

البعثة الدبلوماسـية التابعة
للدولة طالبة التســليم لدى
الدولة الطالبة

) (15

( مكتب النائب العام )

( )5

()11

ا نتربول بالدولة

المحكمة االتحادية العليا

التنسيق مع انتربول الدولة
طالبة التسليم لتحديد موعد
الستالم المطلوب تسليم
()16

( التمييد – النقض )

( )6

()10

محكمة االستئناف
المختصة بالدولة
()9
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ودارة الخـارجيـة والتعـاون
الدولي لدى الدولة

الســلطة القضــائية المختصــة لدى
الـدولـة والمتمثلـة في النيـابـة العـامـة
بمكتب النائب العام
( )8

الســـــلطـة المركديـة لـدى
الدولة والمتمثلة في
( ودارة العدل )
( )7
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( استرداد المجرمين )

هو طلب يقدم من قبل السلطة القضائية بالدولة السترداد شخص من خارج الدولة نتيجة اتهام أو حكم
قضائي صادر ضدم من محاكم الدولة الرتكاب فعل او أكثر يشكل جريمة وفقا لقوانين الدولة وذلك من
أجل محاكمت أو التنفيذ علي في الدولة عن الجريمة المطلوب من أجلها.
للنائب العام أو لمن يفوض أن يطلب من ا دارة المختصة (إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل)
مخاطبة السلطات المختصة بدولة أجنبية السترداد األشخاص المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ال يقل
حدها األدنى عن ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد أو المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة
مقيدة للحرية ال تقل عن سنة أو عقوبة أشد.
• يحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم علي كتابة من النيابة العامة ويجب أن يكون مؤرخا
وموقعا ومختوما علي وسائر األوراق المرفقة ب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استردادم
كاملة.
• الوقائع المطلوب من أجلها التسليم.
• التكييف القانوني للجريمة محل التسليم.
• النصوص القانونية المنطبقة عليها.
• األساس القانوني لطلب التسليم.
• ترجمة طلب وجميع مرفقات الى لغة الجهة القضائية األجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديهم
مالم تقضي االتفاقيات بغير ذلك.

• على النيابة العامة المختصة بالدولة اعداد وتجهيد ملف استرداد المطلوب تسليم عن الجريمة
المطلوب من أجلها بعد تلقيها خطاب من قبل االنتربول بالدولة بأن تم القبض على المطلوب
تسليم من قبل السلطات األجنبية على ان ينم اعداد طلب االسترداد وفقا للشروط المنصوص
عليها في االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيهاف أو فقا للشروط المنصوص عليها في
القانون االتحادي رقم  39لسنة  2006في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
في حال عدم وجود اتفاقية دولية بين الدولة الطالبة والمطلوب اليها يتم تطبيق مبدأ معاملة
المثل.
• تخاطب النيابة العامة المختصة إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بخطاب رسمي مرفق ب
أصل طلب استرداد المطلوب تسليم وسائر األوراق الخاصة بالقضية المطلوب من أجلها
المتهم.
• يتم دراسة طلبات استرداد المجرمين من قبل العضو المختص بإدارة التعاون الدولي – ودارة
العدل من حيث توافر الشروط الشكلية وفقا ألحكام القانون االتحادي المشار اليها سابقا أو وفقا
لالتفاقيات الدولية التي تكون دولة االمارات العربية المتحدة طرفا فيها.
• واذا رات إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بأن طلب االسترداد مستوفي للشروط المطلوبة
تقوم بالمصادقة علي جميع أوراق الطلب بالتوقيع والختم عليها .واعداد خطاب رسمي لودارة
الخارجية والتعاون الدولي مرفق ب كتاب موج الى السلطة المركدية لدى الدولة األجنبية
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المطلوب اليها على أن يتم ترجمة كتاب السلطة المركدية الى اللغة ا نجليدية في حال الطلب
الموجهة الى دولة تعتبر اللغة ا نجليدية لديها اللغة الرسمية .
• اما اذا كان طلب االسترداد في حاجة الي االستيفاء لبعض الشروط المنصوص عليها في
القانوني االتحادي سالف الذكر أو في االتفاقيات الدولية التي تكون دولة االمارات العربية
المتحدة طرفا فيها على سبيل المثال  :خلو الطلب من أمر القبض الدولي أو عدم ترجمة األوراق
الى لغة الدولة المطلوب اليها على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل مخاطبة النيابة
المختصة المقدمة للطلب باستيفائ بالمستندات المطلوبة وفي حال استيفائ بالمطلوب ارسال
الى ودارة الخارجية والتعاون الدولي تمهيدا رسال بالطرق الدبلوماسية الى الدولة األجنبية
المطلوب اليها .
• وفي حال تأخر الدولة المطلوب اليها في الرد على طلب االسترداد المقدم اليها يتم متابعتها عن
طريق إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل بمخاطبة السلطة المركدية لدى الدولة المطلوب
اليها لتدويدها با جراءات التي تم اتخاذها في طلب االسترداد.
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األولوية

يوع الجريمة

يتم متابعة
لدى الدول األجيبية بحسب المؤشر ادياه

قصوى

جريمة وسل األموال

كل  30يوم

قصوى

جريمة تمويل ا رهاب

كل  30يوم

متوسطة

الجرائم االصلية
( 21جريمة مرتبطة بغسل األموال)
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المساعدات القضائية في المسائل الجيائية
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

هو تفويض جهـة قضـــــائيـة في بلـد ما لجهـة قضـــــائيـة أخرى في بلـد اخر القيـام نيابة عنها باتخاذ
اجراء قضائي ألي شكل من اشكال المساعدة القضائية وفقا لقوانينهما .

❖

-

تحديد هوية وأماكن األشخاص.
سماع أقوال األشخاص )وتشمل بيانات أسمائهم ومحل اقامتهم وقائمة باألسئلة المراد توجيهها(
تقديم األشخاص المحتجدين لإلدالء بالشهادة أمام الجهات القضائية األجنبية.
تبليغ الوثائق القضائية.
ضبط األشياء وتفتيش األشخاص واألماكن.
توفير المعلومات واألدلة.
توفير الوثائق والسجالت األصلية أو نسخ مصدقة منها.
إجراءات التجميد والحجد والمصادرة.

(  ) 1طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطة القضائية لدى الدول األجنبية
(  ) 2طلبات المساعدة القضائية الصادرة من السلطات القضائية بالدولة .
أوال  ( :طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطة القضائية لدى الدول األجيبية )
يقدم طلب المساعدة القضائية كتابة) خطيا من السلطة المركديةالى السلطة القضائية في الدولة من
سلطة قضائية لدولة اجنبية تلتمس في تنفيذ المساعدات القضائية المطلوبة وفق شكل معين

▪
▪
▪
▪
▪
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يجب ان يتضمن الطلب نوع القضية.
بيان الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ.
وثائق القضية موضوع طلب المساعدة القضائية المطلوبة .
النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة والمتعلقة) بالجريمة والعقوبة والتقادم (.
ا جراءات المطلوب اتخاذها وتنفيذها وبصفة خاصة .
 .1أسماء الشهود ومحل إقامتهم واألسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
 .2األسئلة المطلوب توجيهها الى األشخاص المطلوب استجوابهم.
 .3بيان بالممتلكات أو المستندات أو األوراق المطلوب معاينتها.
 .4تكون جميع األوراق والمستندات الالدمة مترجمة الى اللغة العربية ومصدقا عليها
من الجهة القضائية األجنبية مالم تقضي االتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها بغير
ذلك.
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الطلبات المتعلقة بحجد أو تجميد أو مصادرة األموال ( الميقولة أو اليير ميقولة ) .
الطلبات المتعلقة بتحديد وتتبع األموال (الميقولة أو اليير ميقولة ) .
إذا كان الطلب متعلق بالتحقيق أو استجواب أشخاص.
إذا اشتمل الطلب على ثالث طلبات فرعية وأكثر.
إذا كان الطلب يدخل ضمن اختصاص أكثر من جهة قضائية في الدولة.
إذا كان الطلب متعلق بثالث أشخاص اعتبارية في الدولة وأكثر.
الطلبات المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي.
الطلبات المتعلقة باقتسام عائدات الجريمة.

.1

.2
.3
.4
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اذا كان الفعل الذي يستند الي الطلب ال يشكل جريمة اذا ارتكب في إقليم الدولة.
إذا كان من شــأن تنفيذ الطلب المســاس بســيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو وير
ذلك من مصالحها األساسية.
إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
إذا كانت هناك أسـباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن طلب المسـاعدة إنما قدم لغرض محاكمة
شــخص بســبب عنصــرم أو ديانت أو جنســيت أو أصــل العرقي أو آرائ الســياســية أو كان
وضع ذلك الشخص معرضا لألذى ألي من هدم األسباب.
إذا كان الطلب يتصــل بجريمة موضــوع تحقيق أو مالحقة قضــائية في الدولة أو إذا كانت
المالحقة القضـــائية بخصـــوصـ ـ في الجهة القضـــائية األجنبية تتنافى مع مبدأ عدم جواد
محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.
إذا كانت الدعوى الجدائية الناشـئة عن الفعل قد انقضـت ألحد األسـباب المنصـوص عليها
في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة.
إذا كانت المسـاعدة القضـائية المطلوبة تقتضـي أن تنفذ تدابير جبرية قسـرية قد ال تتسـق مع
القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة
إذا كا ن الفعل الذي يســتند الي الطلب يعد جريمة بمقتضــى القانون العســكري فقط وال يعد
كذلك وفقا للقوانين العقابية األخرى.

ترسل الدولة األجنبية الطالبة طلبات المساعدة القضائية بالطرق الدبلوماسية عن طريق
البعثة الدبلوماسية التابعة لها بالدولة والتي بدورها ترسل الطلب الى ودارة الخارجية
والتعاون الدولي رسال الى السلطة المركدية في الدولة والمتمثلة في ودارة العدل  -إدارة
التعاون الدولي .
على إدارة التعاون الدولي بودارة العدل عند تلقيها الطلبات قيدها وتوثيقها من قبل القسم
المختص بقيد الطلبات واحالتها الي مكتب مدير إدارة التعاون الدولي.
يتولى مدير إدارة التعاون الدولي إحالة طلبات المساعدة القضائية الى أعضاء قسم التعاون
القانوني والقضائي كال حسب اختصاص .
دراسة طلب المساعدة القضائية من قبل العضو المختص من حيث توافر الشروط الشكلية
وفقا ألحكام القانون االتحادي المشار اليها سابقا أو وفقا لالتفاقيات الدولية التي تكون دولة
االمارات العربية المتحدة طرفا فيها.
www.moj.gov.ae
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في حال استيفاء طلب المساعدة القضائية للشروط الشكلية المنصوص عليها في القانوني
االتحادي سالف الذكر او االتفاقيات الدولية التي تكون دولة االمارات العربية المتحدة طرفا
فيها على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل إحالة الطلب مباشرة الى الجهة القضائية
المختصة المتمثلة في وحدة او إدارة التعاون القضائي الدولي لدى مكتب النائب العام
المختصة بنظر الطلب.
إذا رأت إدارة التعاون الدولي  -ودارة العدل أن طلب المساعدة القضائية يحتاج الى
استيفاء لبعض الشروط بمعنى لم يتم اعدادم وفقا لشروط المنصوص عليها في القانوني
االتحادي سالف الذكر أو االتفاقيات الدولية التي تكون دولة االمارات العربية المتحدة طرفا
فيها يتم اعداد خطاب رسمي لودارة الخارجية والتعاون الدولي مرفق ب كتاب موج الى
السلطة المركدية لدى الدولة األجنبية الطالبة بنواقص الطلبف وفي حال تأخر الدولة الطالبة
في استيفاء الطلب يتم متابعة الطلب لدى السلطة المركدية لديها باستعجال الجهات القضائية
لديهم باتخاذ ا جراءات الالدمة
وبعد استيفاء الدولة الطالبة لطلب المساعدة القضائية بالنواقص المطلوبة على إدارة التعاون
الدولي – ودارة العدل إحالة طلب المساعدة القضائية الى السلطة القضائية المختصة بالدولة
المتمثلة في وحدة او إدارة التعاون القضائي الدولي لدى مكتب النائب العام التخاذ إجراءاتها.
إذا ارتأت السلطة القضائية المختصة بنظر الطلب بأن الطلب في حاجة الى بعض
االستيضاح من حيث وقائع القضية او ا جراءات المطلوب تنفيذها مخاطبة إدارة التعاون
الدولي  -ودارة العدل باالستيضاحات المطلوبة وعلى إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
مخاطبة السلطة المركدية لدى الدولة األجنبية الطالبة عبر القنوات الدبلوماسية بخطاب
رسمي موجه لودارة الخارجية والتعاون الدولي رسال للدولة األجنبية الطالبة.
في حال انتهاء السلطة القضائية المختصة بالدولة من تنفيذ الطلب مخاطبة إدارة التعاون
الدولي  -ودارة العدل باألوراق الخاصة بتنفيذ طلب المساعدة القضائية والتي بدورها تقوم
بمخاطبة ودارة الخارجية والتعاون الدولي بخطاب رسمي موجه للسلطة المركدية لدى
الدول األجنبية مرفق ضمن األوراق الخاصة بتنفيذ طلب المساعدة القضائية عبر القنوات
الدبلوماسية.

األولوية

يوع الجرائم

طلب معقد

طلب غير معقد

متابعة الطلب

قصوى

تمويل ا رهاب

 180يوم

 90يوم

كل  30يوم

قصوى

وسل األموال

180يوم

 90يوم

كل  30يوم

متوسطة

جريمة اصلية
( 21جريمة مرتبطة بغسل األموال)

 120يوم

 90يوم

كل  30يوم

ميخفضة

الجرائم األخرى

 90يوم

 60يوم

كل  60يوم
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السـلطة القضـائية أو السـلطة
المختصــــــة لــدى الــدولــة
الـطـــالـبـــة ( اعـــداد طـلـــب
المساعدة )

الســــلطة المركدية لدى
الــدولــة الطــالبــة لــدى
الدولة الطالبة
()2

()1

ودارة الخارجية لدى
الدولة الطالبة

11
الســـــلطـة المركديـة لـدى
الدولة الطالبة

()3

()12

البعثــة الــدبلومــاســـــيــة
( السفارة ) التابعة للدولة
()4
الطالبة

ودارة الخارجية لدى
الدولة الطالبة
()11

ودارة الخـارجيـة والتعـاون
الدولة لدى الدولة
()5

البعثــة الــدبلومــاســـــيــة
( السفارة ) التابعة للدولة
()10
الطالبة
الســـــلطــة المركديــة لــدى
الـدولـة المتمثلـة في ( وادرة
الـعـــدل – إدارة الـتـعـــاون
()6
الدولي
ودارة الخـارجيـة والتعـاون
الدولة لدى الدولة
()9

الســـــلطـة المركديـة لـدى الـدولـة
المـتـمـثـلـــة في ( وادرة العـــدل –
إدارة التعاون الدولي
()8

24

النيابة العامة المختصة
( مكتب النائب العام )
()7

www.moj.gov.ae
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ثاييا  ( :طلبات المساعدة القضائية الصادرة من السلطة القضائية بالدولة )
هي طلبات تتقدم بها ســلطة قضــائية في الدولة نابة ســلطة قضــائية اجنبية تلتمس في تنفيذ المســاعدة
القضائية المطلوبة وفق شكل معين

-

تحرير طلب مساعدة قضائية كتابة من الجهة القضائية المختصة على ان يكون مؤرخا وموقعا
علي ومختوم بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر األوراق المرفقة ب على أن تكون مترجمة الى لغة
الجهة القضائية األجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها.
يجب ان يتضمن الطلب نوع القضية
بيان الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ
وقائع القضية موضوع طلب المساعدة القضائية المطلوبة
النصوص القا نونية المنطبقة على الواقعة والمتعلقة) بالجريمة والعقوبة والتقادم (
ا جراءات المطلوب اتخاذها وتنفيذها وبصفة خاصة
أسماء الشهود ومحل إقامتهم واألسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
األسئلة المطلوب توجيهها الى األشخاص المطلوب استجوابهم.
بيان بالممتلكات أو المستندات أو األوراق المطلوب معاينتها.
أية بيانات أخرى الدمة للحصول على األدلة بناء على يمين أو اثبات أو أي نموذج يتعين
استخدام أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب.
ويحدد في الطلب ما إذا كان هناك مدة دمنية معينة يجب تنفيذم خاللها

-

تستلم إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل طلبات المساعدة القضائية من السلطات القضائية
بالدولة والمتمثلة في النيابات العامة والتي بدورها تقوم بقيدها وتوثيقها من قبل القسم المختص
بقيد الطلبات واحالتها الي مكتب مدير إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
يتولى مدير إدارة التعاون الدولي إحالة طلبات المساعدة القضائية الى أعضاء قسم التعاون
القانوني والقضائي كال حسب اختصاص .
دراسة طلب المساعدة القضائية من قبل العضو المختص من حيث توافر الشروط الشكلية وفقا
ألحكام القانون االتحادي المشار اليها سابقا أو وفقا لالتفاقيات الدولية التي تكون دولة االمارات
العربية المتحدة طرفا فيها.
اذا رأت إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل أن طلب المساعدة القضائية مستوفي للشروط
الشكلية المنصوص عليها في القانوني االتحادي سالف الذكر او االتفاقيات الدولية التي تكون
الدولة طرفا فيها على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل إحالة الطلب بخطاب رسمي الى
ودارة الخارجية والتعاون الدولي تمهيدا رسال عبر القنوات الدبلوماسية الى الدولة األجنبية
المطلوب اليها.
أما إذا رأت إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل أن طلب المساعدة القضائية يحتاج الى استيفاء
لبعض الشروط بمعنى لم يتم اعدادم وفقا لشروط الشكلية المنصوص عليها في القانوني االتحادي
سالف الذكر أو االتفاقيات الدولية التي تكون دولة االمارات العربية المتحدة طرفا فيها تقوم
بدورها بمخاطبة السلطة القضائية بالدولة المتمثلة في النيابة العامة المختصة باستيفاء الطلب
بالشروط المطلوبة .

-

-

-
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-

وفي حال تأخر الدولة المطلوب اليها في تنفيذ الطلب على إدارة التعاون الدولي – ودارة العدل
مخاطبة السلطة المركدية لدى الدولة األجنبية المطلوب اليها عن طريق ودارة الخارجية
والتعاون الدولي لمخاطبة البعثة الدبلوماسية التابعة االمارات العربية المتحدة لدى الدولة
األجنبية المطلوب اليها بمتابعة طلب المساعدة القضائية لدى السلطات المختصة بالدولة األجنبية
المطلوب اليها

يتم متابعة تيفيذ
األولوية

يوع الجريمة

قصوى

جريمة وسل األموال

كل  30يوم

قصوى

جريمة تمويل ا رهاب

كل  30يوم

متوسطة

الجرائم االصلية
( 21جريمة مرتبطة بغسل األموال)

كل  30يوم

الجرائم األخرى

كل  60يوم

بحسب
المؤشر ادياه

ميخفضة
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طلبات تسليم واسترداد األشياء
( تسليم األشياء )

هو طلب رســمي يقدم عبر القنوات الدبلوماســية من الســلطة المركدية المختصــة لدى الدولة
األجنبية الطالبة موجه إلي السـلطة المركدية المختصـة بالدولة المطلوب اليها بتسـليم كل ما
يوجد في حيادة الشـخص الذي صـدر قرار بتسـليم من األشـياء المتحصـلة من الجريمة المسـندة
إليـ أو المســـــتعملـة في ارتكـابهـا أو التي يمكن أن تتخـذ دليال عليهـا ف والتي توجـد في حيـادة
الشــخص المطلوب تســليم وقت القبض علي أو التي تكتشــف فيما بعد ف ما لم تشــكل حيادتها
جريمة في الدولة ويكون تقديم طلب التســـليم وفقا االتفاقيات القضـــائية الدولية ) الثنائية أو
الجمـاعيـة ( التي تكون الـدولـة طرفـا فيهـا أو وفقـا للقـانون التعـاون القضـــــائي الـدولي " القـانون
االتحادي رقم  39لسنة  2006في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية " في حال
عدم وجود اتفاقية بين الدولة الطالبة والمطلوب اليها .

•
•
•
•

أن تكون األشـياء المطلوب تسـليمها موجودة في حيادة الشـخص المطلوب تسـليم وقت القبض
علي أو التي تكتشف فيما بعد.
أن تكون األشـياء المطلوب تسـليمها من األشـياء المتحصـلة من الجريمة المسـندة إلى الشـخص
المطلوب تسليم أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليال عليها.
أال تكون األشياء المطلوب تسليمها مما تشكل حيادتها جريمة في الدولة.
عدم ا ضرار بحقوق الغير حسني النية المتعلقة بتلك األشياء.

( استرداد األشياء )

هو طلب يقدم من قبل السلطة القضائية بالدولة السترداد ما يوجد في حيادة الشخص الذي صدر
قرار باستردادم من إحدى الدول األجنبية من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إلي أو
المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليال عليها.

( التسليم المراقب )
هو طلب رســـمي يقدم عبر القنوات الدبلوماســـية من الســـلطة المركدية المختصـــة لدى الدولة
األجنبية الطالبة موجه إلى الســلطة المركدية المختصــة بالدولة بطلب ا ذن بعبور أشــياء تعد
حيادتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقا ألحكام القانون إلى
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داخـل الـدولـة أو خـارجهـا دون ضـــــبطهـاف أو اســـــتبـدالهـا كليـا أو جدئيـا تحـت رقـابـة الســـــلطـات
المختصةف وذلك وفقا للشروط التي يتم االتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على
وجهتها أو ضـبط مرتكبها  .ويكون تقديم طلب التسـليم وفقا االتفاقيات القضـائية الدولية) الثنائية
أو الجماعية (التي تكون الدولة طرفا فيها أو وفقا للقانون التعاون القضائي الدولي " القانون
االتحادي رقم  39لسنة  2006في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية " في حال
عدم وجود اتفاقية بين الدولة والدولة األجنبية الطالبة.

• أن تكون األشــــيـاء المطلوب األذن بعبورهـا إلى داخـل الـدولـة أو خـارجهـا دون ضـــــبطهـاف أو
استبدالها كليا أو جدئيا تحت رقابة السلطات المختصة.
• أن يكون الهدف من األذن هو التعرف على وجه األشياء المأذون بعبورها أو ضبط مرتكب ..
• أن يكون األذن وفقا للشروط التي يتم االتفاق عليها بين الدولة والدولة األجنبية الطالبة.

 .1إذا كان من شأن تنفيذ األذن ا ضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو اآلداب العامة أو
البيئة فيها.
 .2إذا كان تنفيذ األذن ليس تحت رقابة السلطات المختصة بالدولة أو من خاللها.
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