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 :من مولم مشروع                         
 األوروبي االتحاد           

   

   

 الثالث لعدالةل يوروميد مشروع   

 

 (3فريق العمل )

 

وقانون السجون الجنائي  القانون بشأنالعمل  فريق

 "البلجيكية بطاقات"للـ ةنظير آليةوضع المكلف ب

 

 وتونس  فلسطين  المغرب،  لبنان،  األردن،  ،الجزائر، مصر، إسرائيل    

 

     
 
 

 العمومية لإلدارة األوروبي المعهدالتنفيذ:         
 

(EIPA)       

   
 رئيسي ال شرفمال         
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:     مشروع ممول من    

                     االتحاد األوروبي

 

 مشروع يوروميد للعدالة الثالث

 

 (3فريق العمل )

 

 المكلف بوضعوقانون السجون العمل بشأن القانون الجنائي فريق 

 "بطاقات البلجيكية"للـ آلية نظيرة 

 

 الجزائر، مصر، إسرائيل،  األردن،  لبنان،  المغرب،  فلسطين  وتونس

 
   
 

 (EIPA)  العمومية لإلدارة األوروبي المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. بيو األور  االتحاد بمساعدة وثيقةال هذه إعداد تملقد 
 .األوروبي االتحاد نظر ةهلوج ممثال يعتبر أن األحوال من حال بأية  يمكن وال 
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 األوروبية القضائية الشبكةإلى كل من  شكرة الثالث اللالعدليوروميد  مشروع فيذتن عن المسؤولالعمل  فريقيزجي 
ة كسند إلعداد هذه لبلجيكيالبطاقات ا نصوص استخداماإلتاحة ب علىهما و دعم علىالتابعة لها  العامة ألمانةوا
 .للبطاقات البلجيكيةصكوك النظيرة ال

 بر الموقع التالي: ع ة المتعلقة ببلدان االتحاد األوروبيالبلجيكيالبطاقات  علىيمكن االطالع 

http://www.ejncrimjust.europa.eu/ejn/EJN_FichesBelges.aspx (EJN ® 2012      

 (.محفوظة الحقوق جميع)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

إطار  فيأي قيمة قضائية تمثَل  الواستداللية.  قيمةذات  يه" البطاقات في "التي سوف تجدونها المعلومات إن  :تحذير
 .إجراءات قانونية
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 ة الثالثلالعدل يوروميد مشروع

 السجونقانون و  جنائي قانون

 (3فريق العمل )                 

 "ة"بطاقات البلجيكيللـ ةنظير وضع آلية المكلف بوقانون السجون القانون الجنائي  بشأن فريق العمل

 

 تعقب االتصاالت )السلكية والالسلكية( واعتراضها 

 (101تدوينها )و ها والالسلكية وتسجيلاالتصاالت السلكية  اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 ( 101) والالسلكية السلكية االتصاالتتعقب 

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 ( 103) خر األ صاالتاالت أشكال وتسجيل اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ هاوفق يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
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 ( 401)  البريد اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق يف ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات قاوف اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال 

 

  401لمراقبة ا

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 إلجراءابتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (101) والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
  عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات قاوف اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (101)أخر  عضو دولة من نيةف مساعدة دون السلكيةالو  لسلكيةاالتصاالت ا اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في كنمم اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
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 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة فيموظ مساعدة 

 

  لل  تس -ومخبرونعناصر تسلل 

 (104) الطلب إليها الموجه الدولة منناصر علل تس

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، ألمرا يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (101) الطلب إليها الموجه الدولة إقليم إلى ةبالالط الدولة من عناصرلل تس

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (103) الطلب إليها الموجه الدولة إقليم إلى مخبر تسلل

 ونطاقه جراءاإل تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ يةإمكان السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
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 (101) المخبرين  في التصّرف

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في ممشاركته أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 فنيةال ختباراتاالو  جسديال تفتيشال فحوص،ال

 (304)جسديال تفتيشال

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها مخولال السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (301) الجسم استكشاف

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 ال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي ح 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 

  (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (303)النفساني الطبي الفحص على عرضال

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ دلةالمتبا القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال 

 

 (301) العدلية بالهوية خاصة إجراءات الهوية،التحقق من 

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (301) يالعلم أو الفني االختبار على عرضال أو فحصال

 ونطاقه ءاإلجرا تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 عليها الحصولطريقة  –المستندات 

 (104) للمعلومات تلقائيال تبادلال

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن راءاإلج هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي دةمساع 
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 (101)إبراز المستندات ب األمر

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها لمخولا السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (103) مصرفية بحسابات صلة ذات أوريبية ض طبيعة ذات معلومات على الحصول إمكانيات سائر

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي عمليةالترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (توضيح)البند بحاجة إلي  (101) القضائية والملفات العموميةمستندات ال إلىوصول ال

 ونطاقه اءاإلجر  تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (101) العدلية السوابق سجلّ  من بنسخ المدّ 

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية عدةالمسا نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
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 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو ةالطالب الدولة موظفي مساعدة 

 

 (104إرسال و تسليم الوثائق اإلجرائية )

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  رخيصالت لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (104) ةالجنائي ةبعاتلمانقل 

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 دم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال ع 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات اوفق اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 ردها إلى أصحابهاو  مصادرتها المحجوزات،

 (104) الحجز

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة ئيةالقضا المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في كتهممشار  أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
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 (101) المصرفية الحسابات تجميد

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اءاإلجر بتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال 

 

 (103) أصحابها إلى المحجوزاترد 

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء ، 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في طّبقةالم لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (101)المصادرة بهدف االحتياطية اإلجراءات

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر نيك لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (101) مصادرةال

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء يذتنف وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 مداهمة األماكن والمحالتو  تفتيش - والمحاّلت  األماكن

 (404)المنازل  وزيارة تفتيشال

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض في حال عدم 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (401) (المخالفة هافي ارتكبت التي األماكنالمداهمة ) االنتقال إلى 

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية لمساعدةا نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو طالبةال الدولة موظفي مساعدة 

 

  واالستماع االستدعاء- همفي المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
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 (401) االعتيادي اإلجراء: الشهود شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 (403( )الفيديو)  المرئية االتصال وسائل بواسطة:  الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض في حال 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات فقاو  اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (401)الهاتف بواسطة: الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ بادلةالمت القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (401) األطفال شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
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 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات لا  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (404) العدالة مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 م وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عد 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة لقضائيةا المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (407) الخبراء شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءيذ بتنف الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (407) المتهمين/فيهمشتبه الم استدعاء
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 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 م وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عد 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (440) االعتيادية اإلجراءات: المتهمين/فيهمشتبه الم إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية مساعدةال نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو البةالط الدولة موظفي مساعدة 

 

 (444)الفيديو بواسطة: مشتبه فيهم /المتهمينال شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (441) الهاتف بواسطة: المتهمين/همفيشتبه الم شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
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 (443)واجهة الم

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة وظفيم مساعدة 

 

 للحدود العابرة العمليات

 (704)لحدودا عبر الرصد

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 ديل؟ب إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (701)الحدود عبر التتبع

 ونطاقه جراءاإل تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ نيةإمكا السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 

 

 (703()شخص أو عربة على إرسال جهازتثبيت ب) الحدود عبر األثر تعقب

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن إلجراءا هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي ساعدةم 

 

 (701)المراقب التسليم

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال 

 

 (701) مشتركة بحث فرق

 ونطاقه اإلجراء تعريف 
 دم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال ع 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة 
 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات اوفق اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة 
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 من: مشروع ممول                        
 األوروبي االتحاد

 

 

          

 مشروع يوروميد للعدالة الثالث

 

 

 (3فريق العمل )

 

 

انون السجون وقالجنائي  القانون بشأنالعمل  فريق

 "البلجيكية "بطاقاتللـة نظيربوضع آلية المكلف 

 

 

 الجزائر
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(EIPA)        

       :مشروع ممول من                     
 األوروبي  االتحاد                       

 
 

 
 ة الثالثلالعدل يوروميد مشروع

 
 

 (3فريق العمل )
 
 

 وضع المكلف بانون السجون وقالقانون الجنائي  بشأنفريق العمل 
 ية"البلجيكبطاقات "للـ ةنظير آلية 

 
 الجزائر

 
 

 

 

 

 العمومية لإلدارة األوروبي المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. األوربي االتحاد بمساعدة الوثيقة هذه إعداد تملقد 
(EIPA)  األوروبي االتحاد نظر لوجهة ممثال يعتبر أن األحوال من حال بأية  يمكن وال. 
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 ة الثالثلالعدل يوروميد مشروع

 السجونقانون و  جنائي قانون

 ية"البلجيك"بطاقات آلية نظيرة للـ

 رالجزائ

 
  هااالتصاالت )السلكية والالسلكية( واعتراضتعقب 

 (101) هاتدوينو  هاوتسجيل والالسلكيةاالتصاالت السلكية  اعتراض

  

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 تثبيت،و  ،والتقاط المراسالت، اعتراضجزائية على أنه يجوز ال اإلجراءات قانونمن  56 مكرر  56 المادة تنص
الم المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو الك وتسجيلوبث، 

أو  التحري في الجريمة المتلبس بها تالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص وذلك إذا اقتضت ضرورا عمومية أو
 :التحقيق االبتدائي في الجرائم التالية 

 

معطيات؛ ل اآللية المعالجة نظمائم الماسة بجر ؛ والالوطني ة للحدودبر اعال المنظمة الجريمة؛ و المخدرات جرائم -
جرائم و  ؛الفساد؛ وجرائم الصرفالخاص ب تشريعبال المتعلقةلجرائم او  ؛اإلرهابل؛ وجرائم األمواوجرائم تبييض 

 .التهريب مكافحة بشأن 3556 أغسطس 33الصادر في  55-56األمر رقم  من 33فقا للمادة و  التهريب
 

 .االقتضاء حسب التحقيق قاضي أو العامة النيابة من بإذنتنفيذ هذا اإلجراء  ويتم -
 

 المختص. الجمهوريةلوكيل  ةمباشر المراقبة ال تحتالمأذون بها  العملياتيتم تنفيذ  -

 
تفتيش  قنية الضرورية، يجيز اإلذن الصادر عن النيابة العامة أو قاضي التحقيقبغية وضع الترتيبات الت

 اإلجراءات قانون من  74 المادة في عليها المنصوص ساعاتال خارج ذلك في بما ،هاغير  أو  المنازل
 .الممتلكاتمسبقة من األشخاص الذين لهم حق على تلك  موافقة دون أو ،جزائيةال
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حسب مقتضيات التحري أو  للتجديد قابلة أشهر،( 7) أربعة أقصاها لمدة كتابةإلذن ا اهذصدار مثل إ يتم
 من 54 مكرر  56 المادة على النحو المنصوص عليه في و ضمن نفس الشروط الشكلية الزمنية،  التحقيق
 جزائية.ال اإلجراءات قانون

 
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ء بديل. ال يتوفر أي إجرا

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (بالمثل المعاملة )اإلطار التقليدي/التقيد بمبدأ  نعم

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 قتضاء.اال حسب المختص، التحقيق قاضي أووكيل الجمهورية 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات لا

 (.الطالبة

 وتحديد العتراضالضرورية لتنفيذ عملية ا العناصر جميع 56مكرر  56إلذن المنصوص عليه في المادة ايتضمن 
 مدةتحديد ال عن اإلجراء، هذا فضالهذا تخاذ مثل االتي تستلزم  يمةجر ذات الصلة بال غيرها أو يةسكنالمحالت ال

 .الزمنية لهذه العملية

 

إلى  لو دخاإلذن الصادر عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق بال يسمحبغية ضمان وضع التدابير التقنية الضرورية، 
اإلجراءات  قانون من  74 المادة يف عليها المنصوص ساعاتال خارج ذلك في بما ،هاغير  أو سكنيةالمحالت ال
 .الممتلكاتالذين لهم حق على تلك  األشخاص موافقةبغير  أو الجزائية، 

اإلجراءات  قانونمن  76 المادة في المحددعلى النحو  المهنية السرية بالتزام اإلخالل مادونتنفيذ هذه العمليات  تمي
 الجزائية.

 لمنفذة في الدولة الطالبةا لإلجراءاتوفقا جراء تنفيذ اإل إمكانية 
 

نص على مثل هذه تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
 ا اإلجراء وفقا ألحكام هذه االتفاقيات. هذيتم تنفيذ  الحاالت،
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مع التقيد بمبدأ  الطالبة، الدولةول بها في المعم لإلجراءات وفقاجراء اإليتم تنفيذ  االتفاقات،مثل هذه  غياب في
 .بالمثل المعاملة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .نعم

 ( 101) والالسلكية السلكية االتصاالتتعقب 
 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .151رجع إلى البند ا

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 توفر أي إجراء بديل.ال ي
 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .151رجع إلى البند ا

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .151رجع إلى البند ا

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ نيةإمكا السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ل
 ((.الطالبة

 .151رجع إلى البند ا

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 .نعم
 

 ( 103) خر األ االتصاالت أشكال وتسجيل اعتراض

 .151رجع إلى البند ا
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 ونطاقه اإلجراء تعريف

 إجراء بديل لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء،

األمر  من 33معطيات في إطار التحري في الجريمة والتحقيق االبتدائي )وفقا للمادة لل اآللية المعالجة نظم يتم تفتيش
المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  3550 أغسطس 6الصادر في  57-50رقم 

 تها(.كافحاإلعالم واالتصال م

 
 األدلة جمعسهيل لت اإللكترونية المراقبة استخدامعلى   ،تهمكافحالوقاية من الفساد و  بشأن القانوننص، كذلك، ي و
  .(35/53/3555الصادر في  51-55من القانون رقم  65 المادة. )الفساد قضايا في

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل ،كذلك األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي/التقيد بمبدأ  ) نعم

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .151رجع إلى البند ا

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

  .(الطالبة

 .151رجع إلى البند ا

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .نعم

 

 ( 101)البريد اعتراض
 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .151رجع إلى البند ا

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . ال يتوفر أي إجراء بديل
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة قضائيةال المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي / التقيد بمبدأ ) نعم

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .151رجع إلى البند ا

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات قاوف اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 .151رجع إلى البند ا

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .نعم

 
 101لمراقبة ا

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ لةالمتباد القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
  (.الطالبة

 اإلجراء يذتنف في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 (101) والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض
 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .151رجع إلى البند ا
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .بديلإجراء ال يتوفر أي 
 بديل؟ ءإجرا ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي/التقيد بمبدأ ) نعم

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .151رجع إلى البند ا

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
  (.الطالبة

 .151د رجع إلى البنا

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .نعم
 

 (101)أخر  عضو دولة من نيةف مساعدة دون والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض
 .سؤال غير واضح ويستحق التدقيق

 
 ونطاقه اإلجراء تعريف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في كنمم اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا ءاإلجرا تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

  لل  تس -ومخبرونعناصر تسلل 

 (104) الطلب إليها الموجه الدولة منناصر علل تس

 ونطاقه اإلجراء تعريف
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تقتضي ضرورة التحري أو  عندما تسربال استخدامقانون اإلجراءات الجزائية على  من  11مكرر  56 المادةتنص 
 :التالية بالجرائم المتعلقة التحقيق
 ؛المخدرات جرائم 
 ة؛الوطني ة للحدودبر اعال المنظمة الجريمة 

 معطيات؛ل اآللية المعالجة نظمائم الماسة بجر ال 

  ل؛األمواجرائم تبييض 

  ؛اإلرهابجرائم  

 ؛ الصرفالخاص ب تشريعبال المتعلقةلجرائم ا 

  ؛ والفسادجرائم 

  (.التهريب بمكافحة علقالمت 56/55مراأل من  33)المادة التهريبجرائم 

 

 تنسيقالمكلف ب القضائية الشرطة ضابط مسؤولية تحت ،القضائية شرطةعون ال أو ضابطقيام  تسربيقصد بال
 خاف فاعل معهم أو شريك لهم أو أنهبإيهامهم  جنحة أوجناية  همارتكاببمراقبة األشخاص المشتبه في  العملية،

 .الجزائية(من قانون اإلجراءات   13مكرر 56 المادة)

 :ةالتالي العمليات القضائية تنفيذ شرطةعون ال أو ضابطولهذا الغرض، يسمح ل

هذه  باقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو منتجات أو وثائق أو معلومات  متحصل عليها من ارتكا
 الجرائم.

 .الوقاية من الفساد ومكافحته بشأن  51-55 قانونلقد تم، أيضا، النصوص على نفس اإلجراءات في ال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي/التقيد بمبدأ ) نعم

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها لمخولا السلطة

 بعد إخطار وكيل الجمهورية. المختص التحقيق قاضي أووكيل الجمهورية 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة
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في اإلذن  ويذكرمكتوبا و مسببا وذلك تحت طائلة البطالن.  11مكرر  56يجب أن يكون اإلذن المسلم تطبيقا للمادة 
و يحدد، . الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا اإلجراء و هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته

 ( أشهر من الزمن.7كذلك، في اإلذن مدة عملية التسرب التي ال يمكن أن تتجاوز أربعة )
 المنفذة في الدولة الطالبة لإلجراءاتوفقا  تنفيذ اإلجراء  انيةإمك

نص على مثل هذه تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
 اإلجراء وفقا ألحكام هذه االتفاقيات. هذا يتم تنفيذ  ،جراءات اإل

مع التقيد بمبدأ  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غياب في
 .بالمثل المعاملة

 (101) الطلب إليها الموجه الدولة إقليم إلى ةبالالط الدولة من لل عناصرتس

 ونطاقه اإلجراء تعريف

ن قانون اإلجراءات الجزائرية أية إشارة  إلى يتم تنفيذ هذه العمليات من جانب عناصر من الدولة الجزائرية وال يتضم
 لدولة أجنبية. ةتنفيذ مثل هذه العمليات من جانب عناصر تابع

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

  .بديلإجراء ال يتوفر أي 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 (103) الطلب إليها الموجه  ةالدول إقليم إلى مخبر تسلل

تحت تنفيذ عمليات التسرب من جانب ضابط أو عون الشرطة القضائية  -فقط–طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية، يتم 
  .(13مكرر 56مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية )المادة 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 يل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بد
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 (101) المخبرين  في التصّرف

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

  .بديلإجراء ال يتوفر أي 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر نيك لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 باتخاذ اإلجراء:للترخيص  ةالسلطة المختص
 

 .ليست هناك أية سوابق بهذا الشأن
 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .ليست هناك
 
 الدولة في قةالمطبّ  لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 المنفذة في الدولة الطالبة( لإلجراءاتوفقا  تنفيذ اإلجراء  إمكانية  )بما في ذلك تنفيذ اإلجراء  لكفالة عملية ترتيبات

 
 .الطالبة ةالدولجانب عناصر من  من تنفيذ اإلجراء كة في ر اشالمأو  مساعدةال
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 فنيةال ختباراتاالو  جسديال تفتيشال فحوص،ال

 (304)جسديال تفتيشال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

؛ وفي حاالت المشتبه بهم من جانب يمثل هذا اإلجراء من جانب كل من: أعوان النظام العموم يتم اتخاذ
حينما  أو التلبس حاالت فيهم فيضباط أو أعوان الشرطة القضائية، السيما عندما يتعلق األمر بالمشتبه 

التحقيق؛ ومن جانب  تحت الذين هم في االحتجاز  لألشخاص بالنسبةتخذ هذا اإلجراء  كإجراء احترازي ي
  (.الجمارك قانونمن  73 المادة) لمخدراتاالتجار باو  االحتيال مكافحةإطار  في الجماركأعوان 

 
 رضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغ

 .(الخ المعادن، عن الكشف أجهزةيتم، أكثر فأكثر، االستعانة بوسائل وأجهزة حديثة للكشف )

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 
 (.بالمثل المعاملةبدأ /التقيد بميالتقليد طاراإل)  نعم

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص اله المخول السلطة

 
 .العون أو الضابط المعني بالتحقيق-السلطة القضائية

 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة الدولة

 
 للدولة الطالبة.مع الحرص على احترام النظام العام  حالة بحالة الطلبات دراسة 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 يمكن ذلك مع دراسة الطلبات حالة بحالة.

 
 (301) الجسم استكشاف

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 في إطار التحريات القضائية.  جسميمكن ذلك في حالة استكشاف ال

 

 الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس 

  إجراء بديل. ال يتوفر أي

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم )اإلطار التقليدي/ التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل(
 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 السلطة القضائية المختصة حسب االقتضاء. تحقيق أومن وكيل الجمهورية أو قاضي ال بأمر

 

 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة الدولة

 والمواد التي تليها من قانون اإلجراءات الجزائية. 341المادة 

 
 راء المطلوبة ومهلة تنفيذها.مهمات الخب بيحدد األمر بالند

 
نص تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا

 اإلجراء وفقا ألحكام هذه االتفاقيات. هذا يتم تنفيذ  ،جراءات على مثل هذه اإل
 

مع  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  إلجراءاتل وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في
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 .بالمثل المعاملةالتقيد بمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي/ التقيد بمبدأ ) نعم

 

 (303) النفساني الطبي الفحص على عرضال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب  ال أنه من قانون العقوبات على 13-44تنص المادة 
 الجريمة .

 
قلية أثناء ارتكاب عالغرض من هذا اإلجراء هو الحرص على التأكد من أن المتهم كان يتمتع بكامل صحته ال

  .الجريمة

 
والمواد التي تليها من قانون  341)المادة  ري في القضايا الجنائيةسالفحص الطبي لألمراض العقلية هو ق

 اإلجراءات الجزائية(.

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملة اإلطار التقليدي/ التقيد بمبدأ) نعم

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 والمواد التي تليها من قانون اإلجراءات الجزائية(.  341قاضي التحقيق والسلطة القضائية المختصة )المادة 

 

 في طّبقةالم لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة الدولة
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 .101بند ارجع إلى ال

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .101 بندارجع إلى ال

 
 (301) العدلية بالهوية خاصة إجراءات الهوية،التحقق من 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

من  00ثناء التحريات القضائية )المادة يتم اتخاذ مثل هذا اإلجراء  من جانب ضابط الشرطة القضائية أ
 قانون اإلجراءات الجزائية(.

 
 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

  .ال يتوفر أي إجراء بديل

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 يمكن ذلك.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 (.هو نطاق تعريف اإلجراءأعاله )بند راجع ال
 

 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة الدولة

 من قانون اإلجراءات الجزائية.  141و 300،  05، 00المواد 
 

نص تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية فاقياتاالت تكان إذا
 اإلجراء وفقا ألحكام هذه االتفاقيات. هذا يتم تنفيذ  ،جراءات على مثل هذه اإل

د مع التقي الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غياب في
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 .بالمثل المعاملةبمبدأ 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 يمكن ذلك.

 
 (301) يالعلم أو الفني االختبار على عرضال أو فحصال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 341)المادة 

 
 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 .أي إجراء بديلال يتوفر 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي/ التقيد بمبدأ ) نعم

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

السلطة القضائية المختصة.  ورية، قاضي التحقيق أويتم الترخيص لمثل هذا اإلجراء  من جانب وكيل الجمه
من قانون   45)المادة   فحصيجوز لضابط الشرطة القضائية االستعانة بأشخاص مؤهلين إلجراء ال

 اإلجراءات الجزائية(.

 
 يف المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة الدولة

 . 101إلى البند جع ر ا
 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 يمكن ذلك.
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 عليها الحصولطريقة  –مستندات ال

 (104) للمعلومات تلقائيال تبادلال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

نتربول لتبادل المعلومات )التعاون بين يتم تنفيذ مثل هذا اإلجراء  بواسطة قنوات مختلفة: استخدام قناة ا
تبادل المعلومات  الميدان؛ فيمصالح الشرطة(، تبادل المعلومات عن طريق البريد اإللكتروني بين القضاة 

االستخبارات المالية )قانون الوقاية من تبييض  ةفرنسا(؛  استخدام خلية معاجل-بين قضاة االتصال )الجزائر
من قانون الوقاية من  05و 00مكافحتهما(؛ و قانون مكافحة الفساد )المادتان  األموال وتمويل اإلرهاب و

من قانون   041الفساد ومكافحته(؛ و تبادل المعلومات المتعلقة بسجالت األحكام القضائية )المادة  
 اإلجراءات الجزائية(.  

 
 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية ساعدةالم نطاق في ممكن اإلجراء هل 

 نعم.

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 

 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة الدولة

 مة. حسب القناة المستخد

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 (101)إبراز المستندات ب األمر

 ونطاقه اإلجراء تعريف

المستندات في بعض اإلجراءات المتعلقة إبراز نعم، يجوز لكافة السلطات القضائية المختصة إصدار األمر ب
 011،011،014إلجراءات الجزائية( والتزوير)المواد من قانون ا 44بكل من التحقيق القضائي  )المادة  
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 والمواد التي تليها من قانون اإلجراءات الجزائية(.  

 
 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 ديل؟ب إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي/ التقيد بمبدأ ) نعم
 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 كافة السلطات القضائية المختصة.

 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة الدولة

 ، والمواد التي تليها من قانون اإلجراءات الجزائية(.  014، 011، 011، 44ادالمو 

 

نص تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
 اإلجراء وفقا ألحكام هذه االتفاقيات. هذا يتم تنفيذ  ،جراءات على مثل هذه اإل

مع  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقل هذه مث غيابحالة  في
 .بالمثل المعاملةالتقيد بمبدأ 

  

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 يمكن ذلك.

 
 (103) صرفيةم بحسابات صلة ذات أوضريبية  طبيعة ذات معلومات على الحصول إمكانيات سائر

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 
ا من قانون الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب موالمواد التي تليه 10و 13تتضمن المادتان 
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معلومات الحصول على ال بشأنمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أحكاما  00ومكافحتهما والمادة 
 .مصرفيةال حساباتالمتعلقة بال أو ةيضريبال

 
  .بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي مع التقيد بمبدأ يمكن،كذلك، تنفيذ هذا اإلجراء  في 

 

 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 
 بديلة ؟ رفي إطار المساعدة القضائية؟ إذا تعذر ذلك، هل تتوفر تدابي اتخاذ هذا اإلجراءهل يمكن 

 (.بالمثل معاملةالاإلطار التقليدي/ التقيد بمبدأ ) نعم

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

      و التي تليها من قانون الوقاية من تبييض األموال 10السلطات القضائية والمؤسسات المختصة )المادة 
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته(. 00و تمويل اإلرهاب ومكافحتهما و المادة 

 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة الدولة

اإلطار حسب طبيعة المعلومات المطلوبة والسلطة التي يتم تقديم الطلب إليها مع الحرص على احترام 
 .بالمثل المعاملةالتقليدي والتقيد بمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو ةالطالب الدولة موظفي مساعدة

 يمكن ذلك.

 
 (توضيح)البند بحاجة إلي  (101) القضائية والملفات العموميةمستندات ال إلىوصول ال

 بحاجة للتوضيح.بند ال
 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة الدولة

 
 (101) العدلية السوابق سجلّ  من بنسخ المدّ 

 
 ونطاقه جراءاإل تعريف

 041،044األحكام القضائية )المواد   سجالتتبادل  بشأنيتضمن قانون اإلجراءات الجزائية أحكاما 
 .(040و

 
 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم.

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 السلطة القضائية المختصة.

 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة الدولة

مع الحرص على احترام اإلطار التقليدي والتقيد  من قانون اإلجراءات الجزائية 040و 041،044المواد 
 بمبدأ المعاملة بالمثل.  

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 ليست هناك سوابق بهذا الشأن.
 

 (104إرسال و تسليم الوثائق اإلجرائية )

 ونطاقه اإلجراء تعريف

( مع الحرص على احترام 411اإلجراءات الجزائية )المادة تم النصوص على مثل هذا اإلجراء  في قانون 
 اإلطار التقليدي أو مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل. 

 
 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 يمكن ذلك.

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول سلطةال

 السلطة القضائية المختصة.

 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة الدولة

 ار التقليدي.  من قانون اإلجراءات الجزائية مع الحرص على احترام اإلط  410و 411المادتان 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .بالمثل المعاملةمبدأ و  اإلطار التقليدينعم، مع التقيد ب

 
 (104) ةالجنائي ةبعاتلمانقل 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 
ون اإلجراءات من قان 041، فهذا اإلجراء  متضمن في المادة ةرسميشكوى متعلقة بقضية إذا كانت ال

الجزائية التي تنص على ما يلي: كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر 
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 تشريع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.

 
 .  041( من المادة 1يه في الفقرة الثانية )تجري المتابعة أو المحاكمة على النحو المنصوص عل 

 
وفضال عن ذلك، تجري المتابعة، في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد األفراد، بناءا على طلب 
 النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المتضرر أو من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.   

 
 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

ينص، كذلك، اإلطار التقليدي على عدم تسليم المواطنين المتهمين إلى البلدان الطالبة مع االلتزام بمتابعة 
 .ةرسميال الشكوى الفرد  أو األفراد الذي/الذين هم محل

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 السلطة القضائية المختصة.

 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة الدولة

ضمانات من الدولة الطالبة الى احترام من قانون اإلجراءات الجزائية مع الحرص عل 041و  041المادتان 
 ها في اإلطار التقليدي.  يوفقا لإلجراءات المنصوص عل

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .ر ضروريةغي
 

 ردها إلى أصحابهاو  مصادرتها المحجوزات،

 (104) الحجز

 
 ونطاقه اإلجراء تعريف
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    استبدالها لى النحو التالي: فرض حجز مؤقت على تحويل الممتلكات أوالحجز ع 03-00يعرف القانون 
أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن 

 (.   1محكمة أو سلطة مختصة أخرى.)الفقرة حاء من المادة الثانية )

 
بط الشرطة القضائية، أو قاضي التحقيق، حسب االقتضاء،  الحجز هو إجراء تحفظي يلجأ إليه ضا

-40-44لضرورات التحري أو التحقيق القضائي لضمان إظهار الحقيقة )ممتلكات، مستندات الخ.( )المواد 
 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 0مكرر 44-40

 
أو أكثر من  جريمة  عن ارتكاب اإليرادات والممتلكات )األثاث والبنايات العقارية( غير المشروعة الناتجة

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن أن تخضع للحجز أو التجميد بقرار من العدالة أو بأمر من 
 (. 03سلطة مختصة )المادة 

 
: يمكن أن يشمل التعاون القضائي  03-00من القانون  10هذه اإلجراءات متضمنة، كذلك، في المادة 

الحجز و و تسليم األفراد المطلوبين من العدالة وفقا للقانون، والبحث  اإلنابة القضائية،طلبات التحريات، و 
 للمواد المتصلة بتبييض األموال، والبحث عن المواد الموجهة  لتمويل اإلرهاب و ضبطها.

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي/ التقيد بمبدأ )نعم 

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 السلطة القضائية المختصة.

 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ انيةإمك السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

  (.الطالبة الدولة

نص تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
 اإلجراء وفقا ألحكام هذه االتفاقيات. هذا يتم تنفيذ  ،جراءاتعلى مثل هذه اإل

مع  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،يفاقاالتمثل هذه  غيابحالة  في



41 

    

 

 .بالمثل المعاملةالتقيد بمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ممكنة مع دراسة الطلبات حالة بحالة. 

 
 (101تجميد الحسابات المصرفية )

 
 ونطاقه اإلجراء تعريف

   ر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالهاظالحجز على النحو التالي: فرض ح 03-00ف القانون يعر 
أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن 

 (.   1محكمة أو سلطة مختصة أخرى.)الفقرة حاء من المادة الثانية )

   

أو أكثر من جريمة والممتلكات )األثاث والبنايات العقارية( غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب  اإليرادات
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن أن تخضع للحجز أو التجميد بقرار من العدالة أو بأمر من 

 (. 03سلطة مختصة )المادة 

 
ص )خلية معالجة االستخبارات المالية( أن يعترض، في إطار مكافحة تبييض األموال، يجوز للجهاز المخت

ساعة، على تنفيذ أية عملية مصرفية من أية شخصية مادية أو معنوية  41بصفة تحفيظية، ولمدة أقصاها 
يشتبه بشكل كبير في أنها تقوم بتبييض األموال أو بتمويل اإلرهاب. ال يجوز أن يتم تمديد هذا  إذا كان

ساعة إال بأمر قضائي من رئيس محكمة الجزائر بعد إخطار وكيل الجمهورية  41اإلجراء ليتجاوز مهلة 
مكافحة تبييض األموال  بشأن 00/01/1000الصادر في  03-00من القانون  34و  34)المادتان 

 وتمويل اإلرهاب(.

 
ون من قان 0مكرر 40يجوز، عند االقتضاء، لقاضي التحقيق األمر بتنفيذ مثل هذا اإلجراء  )المادة 

 اإلجراءات الجزائية(. 

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل
 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .نعم
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

من القانون  34و  34،  و المادتان  03ة أو السلطات األخرى المختصة )راجع المادة السلطة القضائي
 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية(.    40، والمادة 00-03
 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال  

 (.الطالبة الدولة

مكرر من قانون اإلجراءات  40، والمادة 03-00من القانون  34و  34ن ي،  و المادت03راجع المادة 
 الجزائية.

نص تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
 تفاقيات. اإلجراء وفقا ألحكام هذه االهذا يتم تنفيذ  ،جراءاتعلى مثل هذه اإل

مع  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  االتفاقات،مثل هذه  غيابحالة  في
 .بالمثل المعاملةالتقيد بمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ممكنة مع دراسة الطلبات حالة بحالة. 

 

 (103) بهاأصحا إلى المحجوزاترد 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

يجوز ألي شخص يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده سواء من 
من قانون  141-0و 0-4الفقرة 301-40قاضي التحقيق أومن السلطة القضائية المختصة )المادة 

 اإلجراءات الجزائية(. 

 
إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في إذا لم يتم إخطار أية جهة قضائية، أو 

رد تلك األشياء ترد األشياء المحجوزة، يمكن لوكيل الجمهورية أن يقرر، بصفة تلقائية أو بناءا على طلب أن 
 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية(.  10ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي )المادة 

 
إجراءات تتعلق باالسترداد المباشر لألشياء، بحيث   03-00فساد، يتضمن  القانون في إطار مكافحة ال

القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية  الجهاتمن هذا القانون على أنه تختص  01تنص المادة 
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العتراف المرفوعة من طرف الدول األطراف في االتفاقيات )اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد( من أجل ا
 بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفساد.

    

 يقضي  كذلك، هذا القانون على تنفيذ مثل هذه اإلجراءات  عن طريق التعاون الدولي.

 
إن القرارات القضائية األجنبية التي تأمر حجز ممتلكات تمت حيازتها بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص 

 يمكن تنفيذها فوق التراب الوطني طبقا للقواعد واإلجراءات المعمول بها. 03-00عليها في القانون 

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 435( راجع المادة بالمثل المعاملةتقليدي/ التقيد بمبدأ اإلطار ال)نعم 

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية(.    10و   40،  410 وادالسلطة القضائية المختصة )راجع الم
 
 في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)إلجراءا تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة الدولة

 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية. 10و  40،  410 وادراجع الم

نص تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
 اإلجراء وفقا ألحكام هذه االتفاقيات.هذا يتم تنفيذ  ،جراءاتعلى مثل هذه اإل

مع  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في
 .بالمثل المعاملةالتقيد بمبدأ 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. اإلطار التقليدي أو
 

 (101اإلجراءات االحتياطية بهدف المصادرة )
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 (101) المصادرة

 ونطاقه اإلجراء تعريف

لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعرف قانون العقوبات الجزائري المصادرة بأنها األيلولة النهائية إلى الدولة 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ( 105و    105هذه االجراءات هي: الحجز والتجميد )راجع 

في سياق مكافحة الفساد يجوز للمحاكم أو السلطات المختصة أن تأمر بتجميد أو مصادرة المواد الناتجة عن 
أو الممتلكات أو األدوات األخرى المستخدمة أو  05-00ئم المنصوص عليها في القانون رقم واحدة من الجرا

 األمر  تمسيالمراد استخدامها الرتكاب هذه الجرائم ، وذلك حينما تكون هناك أسباب و أدلة كافية على أنه  
 .( 06ي وقت الحق ) المادة بمصادرة  هذه الممتلكات أو األدوات ف

 ود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وج

 ليس هناك أي إجراء بديل.

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 نعم، مع التقيد باإلطار التقليدي أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 اءالسلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجر 

 جميع الهيئات أو السلطات  القضائية المختصة )راجع التعريف أعاله(.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في 
 الدولة الطالبة(.

 عمن قانون االجراءات الجنائي راج 050راجع المواد المذكورة أعاله والمادة 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .تدرس الطلبات حالة بحالة مع التقيد  باإلطار التقليدي أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
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الحجز بأنه عبارة عن مصادرة للممتلكات بقرار  51-55من القانون  61دل قيمتها عند االقتضاء  تحدد المادة ايع
 ( من هذا القانون.1من جهة قضائية )الفقرة الثانية من المادة األولى )

 

ينص،  نة الرتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة. ويتم، في قانون العقوبات، النصوص على أنه في حالة اإلدا
 (.1مكرر 16 كذلك، القانون بكل تحديد على المصادرة في حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة )المادة

 
 ينص قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على أنه يتم األمر بمصادرة الممتلكات في حالة اإلدانة بالجرائم.

 
أثناء نظرها في جرائم تبييض األموال أو جريمة أخرى من اختصاصها وفقا للتشريع  ويمكن للجهات القضائية

الجاري به العمل، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ األجنبي والمكتسبة هن طريق إحدى الجرائم المنصوص 
الممتلكات المذكورة ، أو تلك المستخدمة في ارتكابها، و أن تقضي، كذلك، بمصادرة  51-55عليها في القانون 

حتى في حالة انعدام اإلدانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية أو ألي سبب آخر )الفقرة الثانية والثالثة من المادة 
 (.51-55من القانون  53
  

          وتم النصوص على المصادرة كإجراء استئماني بحيث يتم األمر بمصادرة األشياء التي تشكل صناعتها 
       حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا األشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة لها أوأو استعما

 من قانون العقوبات(. 15أو مضرة ) المادة 

 

في إطار مكافحة المخدرات، تأمر الجهة القضائية المختصة مصادرة المنشآت، والتجهيزات، واألمالك المنقولة 
المستعملة أو الموجهة لالستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إال إذا أثبت أصحابها  والعقارية األخرى

 . (11-57من القانون  33حسن نيتهم )المادة 

 

على مصادرة النباتات والمواد المحجوزة و األموال النقدية المستعملة في ارتكاب  37و 33وتنص، كذلك، المادتان 
 . 11-57ي القانون الجريمة المنصوص عليها ف

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.بالمثل المعاملةاإلطار التقليدي/التقيد بمبدأ )نعم 
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 السلطة القضائية المختصة.   
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 

 راجع المواد المذكورة أعاله.

 
 . 03-00 والمواد التي تليها من القانون 00راجع، كذلك، المادة 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 مداهمة األماكن والمحالتو  تفتيش - والمحاّلت  األماكن

 (404)المنازل  وزيارة تفتيشال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 من الدستور(. 40تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المساكن )المادة 

 
        41،44،40،44،04،45،43،41،41،44 يش في قانون اإلجراءات الجزائية )الموادتم النصوص على التفتلقد 
. ينص المشرع على وجوب الحصول على إذن مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة إلجراء  (40و

 عملية التفتيش.  

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

هذا اإلجراء . في حالة غياب  بشأنتتضمن معظم االتفاقيات المبرمة من جانب الجزائر على إجراءات واضحة 
بقا ألحكام القانون الجزائري مع التقيد بمبدأ مثل هذه االتفاقيات، يتم تنفيذ تدابير المساعدة القضائية المتبادلة ط

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 413المعاملة بالمثل )المادة 
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

ت ذات اجراءإلالنحو التالي، وفقا لتطور ا ىيتم تحديد السلطة القضائية المختصة للترخيص باتخاذ هذا اإلجراء عل
 لقضية:الصلة با

 
  من قانون اإلجراءات الجزائية(. 45و  04،  44وكيل الجمهورية في مرحلة التحقيقات االبتدائية )المواد 

 

  من قانون اإلجراءات الجزائية(. 45و  04،  44قاضي التحقيق في مرحة التحقيق القضائي )المواد 

 
  من قانون اإلجراءات الجزائية(. 350أحد أعضاء غرفة االتهام في حالة طلب معلومات إضافية ) المادة 

 
  من قانون اإلجراءات الجزائية(. 100القاضي الذي يطلب تقديم معلومات إضافية ) المادة 

 
 .السلطة القضائية المختصة في إطار المساعدة القضائية المتبادلة الدولية 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا راءاإلج تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

من  40و  14ال يجوز لضباط الشرطة القضائية )في حالة الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المادتين 
قانون اإلجراءات الجزائية( االنتقال إلى مساكن األشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون 

شياء لها عالقة باألفعال الجنائية المرتكبة إلجراء تفتيش إال بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو أو أ أوراقا 
من  44قاضي التحقيق مع وجوب االستظهار بهذا األمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش ) المادة  

 قانون اإلجراءات الجزائية(. 

 

( مساء 1( صباحا، وال بعد الساعة الثامنة )6معاينتها قبل الساعة الخامسة ) ال يجوز البدء في تفتيش المساكن و
إال إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو  في األحوال االستثنائية المقررة قانونا )المادة 

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 74

 
جوز تفتيش المنازل ومعاينتها وضبط األشياء المثبتة للتهمة إال التحريات األولية، ال يو ة في التحقيقات االبتدائي

الشخص الذي ستتخذ لديه هذه اإلجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد  من برضا صريح
صاحب الشأن، فإن كان ال يعرف الكتابة، فبإمكانه االستعانة بشخص يختاره بنفسه، و يذكر ذلك في المحضر مع 

من قانون  57من هذا القانون )المادة  74 لىإ 77رضاه. وتطبق، فضال عن ذلك، المواد من  لىارة صراحة إاإلش
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 اإلجراءات الجزائية(.

 

 المنفذة في الدولة الطالبة لإلجراءاتوفقا  تنفيذ اإلجراء  إمكانية 
 
نص على مثل تا أحكامتتضمن  ئرالجزامن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا

 وفقا ألحكام هذه االتفاقيات. هذا اإلجراء يتم تنفيذ  ،جراءات هذه اإل
 

مع التقيد  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقايتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في
 .بالمثل المعاملةبمبدأ 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم وأ الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل.اإلنابة القضائية ممكنة إذا كانت االتفاقية تنص على ذلك في إطار 

 
 (401) (المخالفة هافي ارتكبت التي األماكنالمداهمة ) االنتقال إلى 

 
 ونطاقه اإلجراء تعريف

ع مباشرة على الظروف المختلفة المحيطة بالجناية قصد الحصول يسمح االنتقال إلى أماكن ارتكاب الجناية باإلطال
) المواد  هوية مرتكبها خاصة في حالة الجناية  المتلبس بها بشأنالجناية المرتكبة أو  بشأنعلى معلومات مفيدة 

 من قانون اإلجراءات الجزائية(.  40إلى  45من 

 
   إلجراء جميع المعاينات الالزمة. مماكن وقوع الجرائيجوز لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية االنتقال إلى أ

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 45و  00و  00)المواد

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء مةث فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .ا بهذا الشأنأحكامتتضمن  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذانعم، 
 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة
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تناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم وجمع األدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها )باستخدام كل 
أو بناء على  تلقاء نفسهمبما في ذلك االنتقال إلى أماكن ارتكاب الجريمة( ؛ وهم يباشرون مهماتهم إما من  الوسائل

من قانون اإلجراءات  01و  00، 41، 10، 31ما لم يتم فتح تحقيق قضائي )المواد  طلب من وكيل الجمهورية
 الجزائية(. 

من قانون  31تنفيذ تفويضات جهات التحقيق )المادة حينما يتم فتح تحقيق قضائي، تقوم الشرطة القضائية ب
 اإلجراءات الجزائية(.

، 00، 04)لهما سلطة تقديرية( )المواد ميجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق االنتقال إلى أماكن وقوع الجرائ
 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 40 45

لى طلب من النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء ع
 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 110)المادة تأمر بإجراء االنتقاالت الالزمة إلظهار الحقيقة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.لبةالطا

 
من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه يجوز لقاضي التحقيق االنتقال إلى أماكن وقوع الجرائم وفقا  45تنص المادة 

 للشروط التالية: 

 
 إخطار وكيل الجمهورية؛ -
 االستعانة دائما بكاتب التحقيق؛ -
 تحرير محضر عن عملياته؛ -
حكمة التي سيتنقل إلى دائرتها والتنويه في محضره لوكيل الجمهورية في الم هاإلخطار، مقدما، عن انتقال -

عن األسباب التي دعت إلى انتقاله )في حالة االنتقال إلى أماكن هي تحت اختصاص الحاكم المجاورة ( )المادة 
 من قانون اإلجراءات الجزائية(.  15

حاكم متحت اختصاص الهي  ينطبق، كذلك، هذا اإلجراء األخير في حالة انتقال وكيل الجمهورية إلى أمكان
 من قانون اإلجراءات الجزائية(.  64 )المادة  المجاورة

 
 المنفذة في الدولة الطالبة لإلجراءاتوفقا إمكانية تنفيذ اإلجراء 

 
نص على مثل تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
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 .جراءاتهذه اإل
 

مع التقيد  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في
 .الموجه إليها الطلبواحترام النظام العام في الدولة  بالمثل المعاملةبمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل.اإلنابة القضائية اقية تنص على ذلك في إطار ممكنة إذا كانت االتف

 
  واالستماع االستدعاء- همفي المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

 ونطاقه اإلجراء تعريف

و الشرطة القضائية القضاء أ تكليف بالحضور يوجه إلى شاهد يلزمه بالمثول واإلدالء بشهادته أمام جهة التحقيق أو
 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 110و  44و 3-00في إطار التحقيقات االبتدائية  )المواد 

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال يتوفر أي إجراء بديل.

 
 بديل؟ إجراء مةث فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

ا واضحة بهذا الشأن. أحكامجانب الجزائر  نعليها م صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقياتتتضمن معظم 
وفي حالة غياب مثل هذه االتفاقيات يتم تنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة طبقا للقانون الجزائري  مع التقيد 

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 431ة بمبدأ المعاملة بالمثل )الماد
 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

من قانون اإلجراءات  114و  3-00ضابط الشرطة القضائية أو عون من أعوان القوة العمومية )المادتان  -
 الجزائية(؛

 
 من قانون اإلجراءات الجزائية(؛ 440النيابة العامة )المادة  -

 
 من قانون اإلجراءات الجزائية(؛ 44مادة قاضي التحقيق )ال -
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 .من قانون اإلجراءات الجزائية(  111القاضي )المادة  -

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

كليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد النصوص من مخالفة لذلك تطبق أحكام قانون اإلجراءات المدنية في مواد الت
 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 415في القوانين أو اللوائح )المادة 

 
يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب من النيابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك. ويجب على 

مة إليه دونما تأخير. و يذكر، في التكليف بالحضور، الواقعة التي قامت المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقد
 عليها الدعوة مع اإلشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها.

 
كما يذكر، في التكليف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان و زمان وتاريخ الجلسة،  وتعين فيه 

 و صفة الشاهد على الشخص المذكور.صفة المتهم، والمسؤول مدنيا أ

 
        كما  يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض اإلدالء بالشهادة، 

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 440أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون )المادة 

 
ى إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم القوة العمومية يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول عل

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 3-00الستحضار األشخاص الذين لم يستجيبوا الستدعاءين بالمثول )المادة 

 
      يستدعي قاضي التحقيق أمامه، بواسطة أحد أعوان القوة العمومية، كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته.

       م نسخة من طلب االستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز استدعاء الشهود بكتاب عاديو تسل
)المادة  أو موصى عليه أو بالطريق اإلداري لهؤالء األشخاص المطلوب سماعهم، فضال عن ذلك الحضور طواعية

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 44
 

ة ولكل عون من أعوان  القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة يجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائي
ص عليها القانون )الفقرة الثانية ينبها؛ ويلتزم هؤالء الشهود بالحضور و إال طبقت عليهم العقوبات التي  ينالمتلبس

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 114من المادة 

 
 في الدولة الطالبةالمنفذة  لإلجراءاتوفقا  تنفيذ اإلجراء  إمكانية 

 



52 

    

 

نص على مثل تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
 ، يتم تنفيذ هذا اإلجراء وفقا لهذه األحكام.جراءات هذه اإل

 
مع التقيد  الطالبة، الدولةفي  المعمول بها لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في

 .الموجه إليها الطلبواحترام النظام العام في الدولة  بالمثل المعاملةبمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل. ،ممكنة إذا كانت االتفاقية تنص على ذلك

 

 (401) االعتيادي اإلجراء: هودالش شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

    يتم سماع الشهود من جانب ضباط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات االبتدائية، ومن جانب قاضي التحقيق
 .حكمأو وكيل الجمهورية، أو سلطة ال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

ا واضحة بهذا الشأن. أحكاممن جانب الجزائر  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقياتتتضمن معظم 
دة القضائية المتبادلة طبقا للقانون الجزائري  مع و في حالة غياب مثل هذه االتفاقيات يتم تنفيذ طلبات المساع

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 431التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل )المادة 
 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

راءات من قانون اإلج 44من قانون اإلجراءات الجزائية(؛ وقاضي التحقيق )المادة  440النيابة العامة )المادة 
من قانون اإلجراءات الجزائية(؛ و ضابط الشرطة  114و 111القضائية المختصة )المادتان جهة الجزائية(؛ وال

 من قانون اإلجراءات الجزائية(.  3-00القضائية )المادة 

 
 الدولة في ةالمطّبق لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
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 (.الطالبة

     يدلي الشهود بشهادتهم أمام قاضي التحقيق، ويعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم، ويحرر محضر بأقوالهم
من قانون اإلجراءات الجزائية(. ويطلب للشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل واحد منهم  50)المادة 

 أو   نته وسكنه وتقرير ما إذا كان له قرابة أو نسب مع الخصوم أو ملحق بخدمتهم اسمه و لقبه وعمره وحالته ومه
من  51ما إذا كان فاقد األهلية وينوه في المحضر عن هذه األسئلة و األجوبة. و يؤدي كل شاهد اليمين )المادة 

 قانون اإلجراءات الجزائية(.

 
 اإلجراءات الجزائية.من قانون   54 إلى  54و المواد من  110أحكام المادة 

 
 المنفذة في الدولة الطالبة لإلجراءاتوفقا  تنفيذ اإلجراء  إمكانية 

 
نص على مثل تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا

 ، يتم تنفيذ هذا اإلجراء وفقا لهذه األحكام.جراءات هذه اإل

 
مع التقيد  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  ابغيحالة  في

 .الموجه إليها الطلبواحترام النظام العام في الدولة  بالمثل المعاملةبمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل.، ية تنص على ذلكنعم، ممكنة إذا كانت االتفاق

 

 
 (403( )الفيديو)  المرئية االتصال وسائل بواسطة:  الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

ال ينص القانون الجزائري على مثل هذا اإلجراء، ولكن يمكن، وفقا لالتفاقيات )الثنائية ومتعددة األطراف، استخدام 
 لة في إطار المساعدة القضائية المتبادلة.هذه الوسي

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

نعم، إذا تعذر على شاهد الحضور، انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق اإلنابة 
على إمكانية  نقل األشخاص إلى  من قانون اإلجراءات الجزائية(. تنص بعض االتفاقيات 55القضائية )المادة 

 قطر الدولة الطالبة بغرض السماع إلى شهاداتهم.
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 

 أعاله(.بند نعم، )ارجع إلى  ال

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ضائية المختصة المعنية بتنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة. السلطة الق

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 ليست  هناك أية سوابق في هذا المجال. 
 

 اإلجراء تنفيذ في شاركتهمم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 نعم. 

 

 (401) الهاتف بواسطة: الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .ال ينص القانون الجزائري على مثل هذا اإلجراء
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 نعم.

 
أو اتخذ لهذا الغرض طريق اإلنابة إذا تعذر على شاهد الحضور، انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته 

 من قانون اإلجراءات الجزائية(.  55القضائية )المادة 

 
 تنص بعض االتفاقيات على إمكانية  نقل األشخاص إلى قطر الدولة الطالبة بغرض السماع إلى شهاداتهم.

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 

 أعاله( ولكن ليست هناك سوابق بهذا الشأن.بند نعم، )ارجع إلى  ال
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 السلطة القضائية المختصة المعنية بتنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة/ليست هناك سوابق بهذا الشأن. 
 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ قهاوف يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 ليست هناك.

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ليست هناك سوابق بهذا الشأن.

 
 (401) األطفال شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

قانون اإلجراءات الجزائية، السماع إلى الطفل القاصر في العمر كشاهد أو مجني عليه في مرحلتي يجوز، وفقا ل
 التحقيقات االبتدائية والتحقيق القضائي، ولكن بحضور والديه، وصيه أو حاضنه.

 
يخ وقوع سنه عند تار  11تجدر اإلشارة إلى أن القانون الجزائري يعتبر الشخص قاصرا في العمر ما لم يبلغ عمره 

 األحداث.

 
 707و 703يحمي القانون الجزائري األطفال القاصرين في العمر المجني عليهم في جنايات أو جنح ) المادتان 

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة ضائيةالق المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم، إذا تم النصوص عليها في االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

الشرطة القضائية؛ و قاضي األطفال القاصرين في ؛ وضابط  هيئة القضاءوكيل الجمهورية؛ وقاضي التحقيق؛ و 
 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 404العمر )المادة 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 
 ليها من قانون االجراءات الجنائية.والتي ت 777تعالج هذه المسألة بموجب المادة 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 مبدأ المعاملة بالمثل.، مع التقيد بممكنة، إذا كانت االتفاقيات تنص على ذلك

 

 

 (404) العدالة مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 (.453. ارجع إلى سماع الشهود ) هناك أية خصوصية تليس

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم.

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ؛ و ضابط الشرطة القضائية.هيئة القضاءو جمهورية؛ وقاضي التحقيق؛ السلطة الجزائرية المختصة: وكيل ال

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة
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نص على مثل تا أحكامتتضمن  ائرالجز من جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا

 ، يتم تنفيذ هذا اإلجراء وفقا لهذه األحكام.جراءات هذه اإل
 

مع التقيد  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في
 .ليها الطلبالموجه إواحترام النظام العام في الدولة  بالمثل المعاملةبمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ممكنة. 

 
 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

يجوز لكل شخص يدعي بأنه قد أصابه ضرر أو جنحة أو مخالفة أن يدعي مدنيا في الجلسة نفسها، أو أن يتقدم 
بيان كتابي لدى  ع. ويمكن أن يتم ذلك قبل بداية الجلسة بإبداواه أمام قاضي التحقيق ليطالب بالحق المدنيبشكا

 . قانون اإلجراءات الجزائية( من 330و  43)المادتان  كاتب الضبط أو أثناء الجلسة

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن راءاإلج هل

 نعم، إذا تم النصوص عليها في االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ؛ و ضابط الشرطة القضائية. هيئة القضاء: وكيل الجمهورية؛ وقاضي التحقيق؛ السلطة الجزائرية المختصة

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

من  151إلى  153التحقيق بموجب المواد من تعالج الترتيبات العملية للسماع ألقوال األطراف المدنية أمام قاضي 
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قانون االجراءات من  101ثناء الجلسة بموجب المادة أ قانون االجراءات الجنائية. وتعالج ترتيبات االستماع 
 الجنائية.

 
نص على مثل تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا

 ، يتم تنفيذ هذا اإلجراء وفقا لهذه األحكام.جراءات إلهذه ا

 
مع التقيد  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقايتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في

 .الموجه إليها الطلبواحترام النظام العام في الدولة  بالمثل المعاملةبمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو طالبةال الدولة موظفي مساعدة

 ممكنة.
 

 (407) الخبراء شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

كان الخبراء  إذا(، باستثناء في حالة ما 453صة بهذا الشأن. ارجع إلى سماع الشهود )اخإجراءات ليس هناك أية 
هذه الحالة، على هؤالء الخبراء أن يحلفوا اليمين  غير مقيدين في جدول الخبراء المعد من المجالس القضائية. في

االبتدائية، وأمام قاضي  ت. يجوز أن يتم سماع الخبراء في مرحلة التحقيقاهيئة القضاءأمام قاضي التحقيق أو 
والمواد التي تليهما  173و  70التحقيق أو الجهة القضائية المختصة لالستنارة بخبرتهم في االستنتاجات )المادتان 

 ن قانون اإلجراءات الجزائية(.م

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم.

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ؛ و ضابط الشرطة القضائية. هيئة القضاء زائرية المختصة: وكيل الجمهورية؛ وقاضي التحقيق؛السلطة الج
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 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 

نص على مثل تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقمال األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا
 ، يتم تنفيذ هذا اإلجراء وفقا لهذه األحكام.جراءات هذه اإل

مع التقيد  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في
 .الموجه إليها الطلبعام في الدولة واحترام النظام ال بالمثل المعاملةبمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ممكنة.
 

 (407) المتهمين/فيهمشتبه الم استدعاء

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 (.403ارجع إلى استدعاء الشهود )
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إلقاء القبض. ية، إصدار األمر باإلحضار واألمر استخدام القوة العموم

 
يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم القوة العمومية 

 من قانون اإلجراءات الجزائية(.   1-56اثنين للمثول )المادة  نالستدعاءيإلحضار األشخاص الذين لم يستجيبوا 

 
الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها، إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا  يجوز لوكيل

 من قانون اإلجراءات الجزائية(.   61بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة ) المادة 

 
ن قانون اإلجراءات م 150يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإلقاء القبض عليه )المادة 

 الجزائية(. 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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ا متعلقة بهذا أحكاممن جانب الجزائر  عليها صدقالم (األطراف متعددة أو الثنائية) االتفاقياتتتضمن معظم 
االتفاقيات يتم تنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة طبقا للقانون الجزائري   الشأن. و في حالة غياب مثل هذه

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 431مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل )المادة 

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ؛ و ضابط الشرطة القضائية. القضاء هيئةالسلطة الجزائرية المختصة: وكيل الجمهورية؛ وقاضي التحقيق؛ 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 (.403ليست هناك أية ترتيبات خاصة بهذا الشأن )ارجع إلى استدعاء الشهود 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 اإلنابة القضائية ومبدأ المعاملة بالمثل.ممكنة، إذا كانت االتفاقيات تنص على ذلك في إطار 

 
 (440) االعتيادية اإلجراءات: المتهمين/فيهمشتبه الم إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 به فيه الحق في أن يختار وسائل الدفاع.يتم، في المحاكمة الجنائية ، تنظيم إجراء المواجهة،  و للمشت

 
 يقوم ضابط الشرطة القضائية باستجواب الشخص المشتبه فيه في إطار التحقيقات االبتدائية.

 
يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المشتبه فيه حين مثوله أمامه، و لهذا الشخص المشتبه فيه الحق في أن 

 اية. يستعين بمحام في حالة التلبس بالجن

 
و    155، 60في المحاكمات الجزائية )المواد فيه استجواب الشخص المشتبه ب هيئة القضاءيقوم وكيل الجمهورية و 

  قانون اإلجراءات الجزائية(.من  353

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة يةالقضائ المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

ا متعلقة بهذا أحكاممن جانب الجزائر  عليها صدقالم (األطراف متعددة أو الثنائية) االتفاقياتتتضمن معظم 
لجزائري الشأن. و في حالة غياب مثل هذه االتفاقيات يتم تنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة طبقا للقانون ا

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 431مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل )المادة 

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ؛ و ضابط الشرطة القضائية. هيئة القضاء السلطة الجزائرية المختصة: وكيل الجمهورية؛ وقاضي التحقيق؛
 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء يذتنف وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 الطالبة(
ذلك الشخص من تلقاء حضر يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، فإذا 

 جراءات الجزائية(.من قانون اإل 05و 04نفسه ومعه محاميه، يتم استجوابه بحضور هذا األخير )المادتان 

 
ي التحقيق حين مثول المتهم أمامه ألول مرة من هويته، ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع ضيتحقق قا

المنسوبة إليه، وينبهه بأنه حر في عدم اإلدالء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر. فإذا أراد المتهم أن 
منه على الفور. كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار  يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق

محام عنه، فإن لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك، وينوه عن ذلك في 
أ على عنوانه. بالمحضر. كما ينبغي للقاضي، عالوة على ذلك، أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطر 

 قانون اإلجراءات الجزائية(. من  155)المادة ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة

 
 قانون اإلجراءات الجزائية(. من  353الرئيس باستجواب المتهم مباشرة أو بطلب من محاميه )المادة يقوم 

 
  الجزائية(.قانون اإلجراءات  363و  365المادتين  لىارجع كذلك إ

 
 (المنفذة في الدولة الطالبة لإلجراءاتوفقا  تنفيذ اإلجراء  إمكانية 

 
نص على مثل تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا

 ، يتم تنفيذ هذا اإلجراء وفقا لهذه األحكام.جراءاتهذه اإل

 

مع التقيد  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء االتفاقات،ذه مثل ه غيابحالة  في
 .الموجه إليها الطلبواحترام النظام العام في الدولة  بالمثل المعاملةبمبدأ 
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ممكنة.

 
 (444)الفيديو بواسطة: هم /المتهمينمشتبه فيال شهادة إلى االستماع

 
 ونطاقه اإلجراء تعريف

 أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الفيديو.البند  لىارجع إ

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 365االستجواب في المسكن أو في مؤسسة السجون )المادة 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الفيديو) في إطار المساعدة القضائية المتبادلة(.بند ارجع إلى ال

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الفيديو.بند ال لىارجع إ

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الفيديو.بند ال لىارجع إ

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة دولةال موظفي مساعدة

 أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الفيديو.بند ال لىارجع إ

 
 (441) الهاتف بواسطة: المتهمين/فيهمشتبه الم شهادة إلى االستماع
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 ونطاقه اإلجراء تعريف

 ف.أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الهاتبند ال لىارجع إ
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 365االستجواب في المسكن أو في مؤسسة السجون )المادة 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 لق باالستماع إلى الشهود عن طريق الهاتف ) في إطار المساعدة القضائية المتبادلة(.أعاله المتعبند ارجع إلى ال

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الهاتف.بند ال لىارجع إ

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الهاتف.بند ال لىارجع إ

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 أعاله المتعلق باالستماع إلى الشهود عن طريق الهاتف.بند ال لىارجع إ

 
 (443)واجهة الم

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 151و  05المادتان 

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال يتوفر أي إجراء بديل
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم.

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها ولالمخ السلطة

 و هيئة القضاء.  قاضي التحقيق

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

قانون من  301دني )المادة لقاضي التحقيق الحق في إجراء استجوابات و مواجهات مع المتهم والشاهد والطرف الم
للرئيس إجراء المواجهات )المتهم، الشاهد والطرف المدني( مباشرة أو بطلب من الدفاع  اإلجراءات الجزائية(. يجوز
 .عن طريق هيئة القضاء(

 

 
 المنفذة في الدولة الطالبة( لإلجراءاتوفقا  تنفيذ اإلجراء  إمكانية 

 
نص على مثل تا أحكامتتضمن  الجزائرمن جانب  عليها صدقالم األطراف ددةمتع أو الثنائية االتفاقيات تكان إذا

 ، يتم تنفيذ هذا اإلجراء وفقا لهذه األحكام.جراءاتهذه اإل
 

مع التقيد  الطالبة، الدولةالمعمول بها في  لإلجراءات وفقا يتم تنفيذ اإلجراء  ات،ياالتفاقمثل هذه  غيابحالة  في
 .الموجه إليها الطلبترام النظام العام في الدولة واح بالمثل المعاملةبمبدأ 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ممكنة.

 

 للحدود العابرة العمليات

 (704)لحدودا عبر الرصد

 ليست هناك أية سوابق بهذا الشأن.

 
 ونطاقه اإلجراء تعريف
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 ليس منصوص عليهما في التشريع الجزائري.

 
 ي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضف ف

 ليست هناك أية سوابق بهذا الشأن.

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 ليست هناك أية سوابق بهذا الشأن.

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ناك أية سوابق بهذا الشأن.ليست ه

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 ليست هناك أية سوابق بهذا الشأن.

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 بهذا الشأن. ليست هناك أية سوابق
 
 

 

 (701)الحدود عبر التتبع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

تعالج هذه المسألة بموجب قانون االجراءات الجنائية في الفصل المتعلق بـ "تعقب المراسالت وتثبيت األصوات 
 والصور".

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة ةالقضائي المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 اإلجراء تنفيذ في ممشاركته أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 
 (703()شخص أو عربة على إرسال جهازتثبيت ب) الحدود عبر األثر تعقب

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 ليست هناك أية سوابق بهذا الشأن.
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل لك،كذ األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 (701)قبالمرا التسليم

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

( بعد إخطار وكيل الجمهورية. كما أن 75التهريب )المادة  ةالمتعلق بمكافح 55-56منصوص عليه في القانون 
 (65المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )المادة  51-55هذا اإلجراء متضمن في القانون 

 
 ضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغر 
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 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

نها المساس بالسيادة الوطنية أو أإذا كانت المساعدة المطلوبة في إطار هذا القانون من شتقديم المساعدة يتم رفض 
بالنظام العام أو من شأنها أن تلحق الضرر بالمصالح التجارية والمهنية ليدية، وباألمن، و بالقوانين وااللتزامات التق

 . المشروعة

 
 هناك أية سوابق بهذا الشأن. تليس

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 (.بمن قانون مكافحة التهري 40وكيل الجمهورية )المادة 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

يمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو 
ل التهريب ومحاربتها بناء على إلى اإلقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعا لالمشبوهة للخروج أو المرور أو الدخو 

 من قانون مكافحة التهريب( 43و 40إذن من وكيل الجمهورية المختص )المادتان 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ليست هناك أية سوابق بهذا الشأن.
 

 (701) مشتركة بحث فرق

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 ري أحكاما متعلقة بهذا اإلجراء. ال يتضمن القانون الجزائ

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 
 ال يتوفر أي إجراء بديل.
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم.
 
 باتخاذ اإلجراءللترخيص  المختصة لسلطةا
 

 لتي يوجه إليها طلب تقديم المساعدة القضائية.السلطة ا
 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 االتفاقيات الثنائية/متعددة األطراف أو للترتيبات ثنائية األطراف. نعم، وفقا ألحكام
 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة ظفيمو  مساعدة

 ممكنة.
 

_______________ 

 المعنية المستفيدة البلدان وممثلو الخبراء قدمها التي المعلومات إلى الوثيقة هذه تتضمنها التي المعلومات تستند
 أن يمكن ال المشروع بتنفيذ فالمكل والمجمع. الثالث للعدالة يوروميد مشروع إطار في  المنجزة األعمال سياق في

 هذه ضمن  يكونأن  عسى عما مسؤوال ُيعتبر أن يمكن وال ، شمولها أو راهنيتها و دقتها، عن مسؤوال ُيعتبر
 .سهو أو أخط من الوثيقة
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 :من مولم روعمش 
 ألوروبيا االتحاد                                                                            

 

 

 عدالة الثالثللمشروع يوروميد 

 

 

 (3فريق العمل )

 

 

وقانون السجون الجنائي  القانون بشأن العمل فريق

 "البلجيكية "بطاقاتللـ ةنظير وضع آليةالمكلف ب

 

 

 مصر
   

 

        

 



70 

    

 

                                                                                              

                                :نممشروع ممول 
 األوروبي االتحاد

 

 ة الثالثلالعدل يوروميد مشروع
 
 

 (3فريق العمل )
 
 

 وضع المكلف بو قانون السجون القانون الجنائي  بشأنفريق العمل 
 ية"البلجيكبطاقات "للـ ةنظير آلية 

 
 

 مصر

 
 
 

 

 

  

 
 العمومية لإلدارة األوروبي المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. األوربي االتحاد عدةبمساوثيقة ال هذه إعداد تملقد 
(EIPA) األوروبي االتحاد نظر لوجهة ممثال يعتبر أن األحوال من حال بأية  يمكن وال. 
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 ة الثالثلالعدل يوروميد مشروع

 السجونقانون و  جنائي قانون

 ية"البلجيك"بطاقات آلية نظيرة للـ

 مصر

 
 فنيةال ختباراتاالو  جسديال تفتيشال ،فحوصال

 (304)جسديال تفتيشال

 
 تعريف اإلجراء ونطاقه

 
الجريمة  أو البحث عن  بشأنالتفتيش اإلداري هو تفتيش يتم ألغراض إدارية محضة وليس له أية عالقة مع التحقيق 
المختصة التي ترخص لعملية  األدلة. ولكي يكون التفتيش اإلداري شرعيا، يشترط أن يتم إصدار قرار من السلطة

قانون تشريعي، و نص قانوني، أو مقرر إداري للترخيص بتنفيذ التفتيش. يمكن أن يصدر هذا القرار على شكل 
 عمليات للتفتيش مثل العمليات التالية:

 

 تفتيش للمعتقلين؛ .3

 تفتيش من جانب أعوان الجمارك؛ .1

 تفتيش من جانب موظفي األمن في المطارات؛ .1

 موظفي اإلسعاف.انب تفتيش من ج .4

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 
 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل 

 
المساعدة القضائية المتبادلة شريطة أن يمكن اإلشارة إلى األدلة المحصل عليها عن طريق التفتيش اإلداري في 

نظام قانوني مشابه في الدولة الطالبة، مع العلم أن هذه اإلجراءات تتعلق بقاعدة من قواعد يتوفر، بالمقابل، 
 ة. اإلجراءات الجزائي
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 
 مقرر إداري أو نص قانوني محدد.   بموجب  أو السلطة المختصة للترخيص بإجراء عمليات التفتيش اإلداري،

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

 عن طريق إبرام اتفاقيات متبادلة تجيز قبول األدلة المحصل عليها عن طريق التفتيش اإلداري.

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي ةمساعد

 ارجع إلى الجواب السابق.

 
 (301) الجسم استكشاف

 تعريف و نطاق اإلجراء
 

من الشرطة القضائية أو السلطة التنفيذية حينما يقوم مأمور يجوز أن يمارسه أي احترازي التفتيش الجسدي هو إجراء 
الجريمة. و ليكون هذا اإلجراء شرعيا، يشترط توفر صاحب ي فعل قد يرتكبه لتجنب ألقاء القبض إبتنفيذ أمر ب

 (.03/1001/ 34، جلسة 05في السنة القضائية  نقضالدعاوى ب 13451ترخيص قانوني )
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 
 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة ةالقضائي المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 
 نعم، في إطار اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة. 

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة
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إجراء النيابة العمة، وضابط الشرطة القضائية، و أي سلطة من السلطات المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة يستلزم تنفيذها 
 التفتيش الجسدي المذكور أعاله، أو أي جهة تتمتع بالسلطة القانونية الالزمة بما في ذلك:

 

 موظفو اإلدارة المعنية بحماية المستهلكين؛ .3

 مفتشو إدارة المشتريات؛ .1

 موظفو إدارة المحاسبة المركزية.  .1

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

يجوز أن يتم، في االتفاقيات الدولية، اإلشارة إلى شرعية األدلة المحصل عليها عن طريق عمليات التفتيش 
 الموجه إليها الطلب، مع الحرص على احترام النصوص التشريعية السارية المفعول في الدولة الطالبة و حترازيةاال

اعدة. في حالة غياب مثل هذه االتفاقيات، يجوز أن يتم  تنفيذ هذه الترتيبات وفقا لإلجراءات المطبقة في الدولة المس
 الطالبة مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل.

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 السابق.لجواب ارجع إلى ا

 
 (303)انيالنفس الطبي الفحص على عرضال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

سلطة يتم تنفيذ هذا اإلجراء من جانب السلطة األولى المكلفة بالتحقيق الممثلة عن طريق النيابة العامة، أو من جانب 
فريق بفي القضايا الجزائية. يجوز للسلطة القضائية االستعانة بطبيب أو نظر لمحكمة المكلفة بالفي ا النهائيةلحكم ا

الحالة النفسية والعقلية للمتهم لتحديد ما إذا كان المتهم يتمتع بكافة قدراته العقلية فحص ء المتخصصين لمن األطبا
 أثناء ارتكاب الجريمة.

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال يتوفر أي إجراء بديل

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر كني لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم، في إطار اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة. 
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 من قانون اإلجراءات الجزائية(. 341جميع جهات التحقيق والقضاء المختصة )المادة 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية يماالس)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

للشخص المتهم  تصدر النيابة العامة أو المحكمة قرارا يرخص لفريق من األطباء المتخصصين بإجراء فحص طبي
 )المريض( وبتحرير تقرير طبي عن حالته النفسية وصحته العقلية.      

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو البةالط الدولة موظفي مساعدة

 المساعدة القضائية المتبادلة. تنعم ، في إطار اتفاقيا
 
 
 

 (301) العدلية بالهوية خاصة إجراءات الهوية،التحقق من 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

وثائق من تطابقها مع مين و لمشتبه فيهم والمتهلهذا اإلجراء  من قبل السلطة المختصة في البلد للتحقق من الهوية الرسمية ينفذ 
أخرى تثبت أصلية وثيقة رسمية  ةوثيقة سفر أو أيأو هوية أو جواز سفر، إثبات للوثيقة ب ، سواء تعلق األمر رسميةاإلثبات ال

 هوية المشتبه فيه أو المتهم.

معين إجراء قانوني في حقه ذ الذي يتخأن الشخص  لتأكد منخذها السلطات المختصة لتالتي تالتدابير لتدابير القضائية يقصد با
 . اجريمة أو يشتبه في أنه ارتكبهالالشخص الذي ارتكب  -فعال–هو 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إجراء بديل. ال يتوفر أي

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة. القضائيةاتفاقات المساعدة إطار نعم، في 
 



75 

    

 

 وزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة.

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

ذا كان و س هناك مشكلة. لي دولتهفي أراضي يتواجد إذا كان هذا الشخص  ملف يتم إرسال الفي أراضي دولة أخرى، يتواجد ا 
في و المحاكمة.  أثناء التحقيق أوفي حقه المتخذة  تاإلجراءاوجميع  ،والجريمة ،هفيبما في ذلك اسم المتهم أو المشتبه  ،كاملال

مع الحرص على التقيد بمبدأ  في الدولة الطالبة،ة المطبق وفقا لإلجراءات يتم تنفيذ هذا اإلجراء ات، يمكن أن ياتفاقغياب حالة 
 المعاملة بالمثل.

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 المتبادلة.قضائية ات المساعدة الياتفاقإطار نعم، في 

 
 (301) يالعلم أو الفني االختبار على عرضال أو فحصال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

المسائل التقنية التي تتطلب معرفة تدقيق بغية القاضي أو المحكمة جانب من المطلوبة المشورة التقنية  يقصد بالخبرة
ترتبط .  و طبيعة عملهم وثقافتهمبحكم عن التحقيق  نيالمسؤولتتوفر لدى األشخاص ال محددة أو مهارات فنية تقنية 

ما يترتب عنها من ات المستخدمة في ارتكاب الجريمة و المعدبأو  ،سالح الجريمةو ب ،لمتهمباالتقنية الخبرة جوانب 
هو  تقليد الكتابةمعاينة ، والهدف من تحديد سبب الوفاةهو تشريح الجثة فالغرض من على سبيل المثال، و ثار. آ

 .صاحبها معرفة
 

يملكون الخبراء الذين على جب ي .كشف الحقيقةعلى عن التحقيق  ينالمسؤولشخاص الخبرة إلى مساعدة األتهدف 
أو  على حيادنه أن يؤثر أإذا كان هناك سبب من ش. ية مهمتهمأدأثناء تهة انز ، وحياد، و دقةالعمل بكل هذه الخبرة 
 من 10المشرع المصري في المادة  لخبير. وقد وفرهذا ستبعد أن تالتحقيق بعلى السلطة المكلفة جب ر، يينزاهة الخب

للخصوم حق رد الخبير إذا وجدت " ما يلي :على هذه المادة تنص بحيث ، مثل هذه الحالة قانون اإلجراءات الجنائية
 هناك أسباب قوية لذلك..."

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 ؟بديل إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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 طرفا فيها.عد مصر المتبادلة أو االتفاقيات الدولية التي تقضائية ات المساعدة الياتفاقإطار نعم، في 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

في خبراء الالعام أو المحكمة المختصة عن طريق االتصال بقسم نائب بناء على طلب من الاإلجراء يمكن اتخاذ هذا 
قبة ار مالاإلدارة المسؤولة عن الخبراء، مثل إدارة المحاسبة المركزية و تتوفر على عامة هيئة  ةأيب وزارة العدل أو

في في مجال البناء البحوث بمركز الحسابات المصرفية، أو بالمصرفية في البنك المركزي، إذا كانت القضية تتعلق 
 .البناء هندسةالخبرة الفنية تتعلق ب تإذا كان وزارة اإلسكان

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات لا
 (.الطالبة

وزارة العدل في إطار في خبراء إدارة اللهذا الغرض من قبل معتمدة لجان فنية جانب من هذا اإلجراء تنفيذ يتم 
 لية.االتفاقات الثنائية واالتفاقيات الدو 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 
 االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف.في إطار نعم، 

 
 
 عليها الحصولطريقة  –مستندات ال

 (104) للمعلومات تلقائيال تبادلال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

عدا ما في ، بحيث أنها ليست واسعة االنتشار في مصرغير تقليديةممارسة فكرة جديدة و  يللمعلومات ه بادل الحرالت
بموافقة المدعي يها يمكن الحصول علالتي  لتحقيقات أو المالحقات واإلجراءات الجنائيةة باتصلالمالمعلومات   تبادل

 بصدد االنتهاء من وضع مشروعهي إلى أن وزارة العدل ، بهذا الشأن، وتجدر اإلشارة .العام أو المحكمة المختصة
 التشريعية الحالية.عهدة أثناء المناسبة اعتماد التدابير الدستورية الوضمان التدفق الحر للمعلومات  بشأنقانون 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

نيابة إذن من الب يهالجريمة فإنه يمكن الحصول علتتعلق باهذه المعلومات كانت أعاله، إذا ذلك  لىإتمت اإلشارة كما 
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 العامة أو المحكمة.

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 مصر طرفا فيها.عد المتبادلة واالتفاقيات الدولية التي تضائية هذا اإلجراء ممكن في إطار المساعدة الق

 راءاإلجبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .ةالعامنيابة المحكمة المختصة أو ال

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

وجه إليها المالدولة  لىإ الدولة الطالبة، بطلب من السلطات المركزية في البلدينمن جانب  يمكن اتخاذ هذا اإلجراء
طريق تقديم عن الطلب، وجه إليها مالالسلطات المركزية للدولة الطالبة و جانب من  الطلب. ويتم تنفيذ هذا اإلجراء 

المتبادلة ضائية والسلطة المسؤولة في إطار المساعدة القجراء طبيعة اإليتم، فيه، توضيح طلب من الدولة الطالبة 
 .مسؤولية استالم هذه الطلباتلتعاون الدولي اقطاع يتولي . التقاليد الدوليةو صول األوفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 المتبادلة المشار إليها أعاله.ضائية في إطار المساعدة الق ةممكن

 

 (101)إبراز المستندات ب األمر

 ونطاقه اإلجراء تعريف

مستندات متعلقة لحصول على لأمر قضائي التماس إصدار ، يجوز باألمر الشخص المعنيمن بناء على طلب 
النيابة العامة أو السلطة المختصة بإصدار ترخيص تقوم في هذه الحالة، و محاكمة. بالتحقيقات االبتدائية أو ال

 في اإلجراءات.يتم ذكره خر مستند آأي على أو مستندات للحصول على هذه ال

 دم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال ع

  .ال يتوفر أي إجراء بديل

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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 المتبادلة.قضائية المساعدة ال نعم، ممكن في إطار

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 دعوى مدنية.بالعامة في حالة التحقيق الجنائي والمحكمة المدنية إذا كان النزاع يتعلق  النيابة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

تفق مع إذا كانت هذه اإلجراءات تفي الدولة الطالبة المطبقة  وفقا لإلجراءات ضائية المتبادلة المساعدة القنفيذ يتم ت
السلطة عن طريق تاريخ ومكان تنفيذ الطلب ببإخطار الدولة الطالبة  الموجه إليها الطلب القانون الوطني. تقوم الدولة

 .صةلسلطات المختإلى ا اتطلبقدم الالمركزية، التي ت

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 المشاركة ممكنة بموافقة من السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا اإلجراء .

 

 (103) مصرفية بحسابات صلة ذات أوضريبية  طبيعة ذات معلومات على الحصول إمكانيات سائر

 ونطاقه اإلجراء تعريف

"للنائب  المركزي والجهاز المصرفي والنقد، البنك بشأن 3553سنة الصادر في  11من القانون رقم  01وفقا للمادة 
العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين األول على األقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد 
من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة األمر باإلطالع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات 

المعامالت المتعلقة بها إذا  أو الودائع أو األمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة أو تتعلق بالحسابات
 اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدالئل الجدية على وقوعها".

خاضعة ألحكام هذا أحد البنوك الالشأن، في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى ي و ذ منيجوز ألي و 
 االستئناف. إلى محكمة الفقرة السابقةالمشار إليه في طلب ، أن يتقدم بالالقانون

التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة ثالثة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خالل األيام الالمحكمة تفصل و 
 .أو ذوي الشأن

من المحامين العامين، األول على األقل، وعلى ذي الشأن بحسب األحوال وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك 
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 إخطار البنك وذوي الشأن باألمر الذي تصدره المحكمة خالل األيام الثالثة التالية لصدوره.

 إخطار البنك باألمر المذكور.  خبما في الذمة من تاري ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير

أو من يفوضه من المحامين العامين األول على األقل أن يأمر مباشرة باإلطالع أو الحصول و يكون للنائب العام 
( 04على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو األمانات  أوالخزائن المنصوص عليها في المادة )

جريمة  من الجرائم المنصوص عليها  اقتضى ذلك كشف الحقيقة في إذامن هذا القانون أو المعامالت المتعلقة بها 
في القسم األول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون 

 . 3553لسنة  15رقم للقانون مكافحة غسل األموال الصادر 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة طاقن في ممكن اإلجراء هل

)مصر(  الموجه إليها الطلب  إذا كان التحقيق القضائي يجري في الدولةفي حالة ما إال  ةغير ممكنه اإلجراءات هذ
 لزبائن عندما يجري تحقيقلوصول إلى حسابات اتضع إجراءات لمصر لم  ذلك ألنوفقا للقواعد المذكورة أعاله، 

هذا تنفيذ يمكن وقعت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. مصر  في الدولة الطالبة، على الرغم من أنقضائي 
 المتبادلة.ضائية المساعدة القإطار في اإلجراء 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

األموال والجرائم المشار إليها في بغسل الجرائم المتصلة  بشأنلقضائية المالحقة االمختصة المسؤولة على المحكمة 
 خارجي ضد أمن الدولة.التهديد عقوبات المتعلقة بالقانون المن  الثاني كتاب ال، الثاني قسم ال، األولى المادة 

 

 الدولة في المطّبقة جراءاتلإل وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

ضائية المساعدة الق بشأن االتفاقاتفي المتضمنة وفقا لألحكام  النائب العاممكتب جانب من تنفيذ هذا اإلجراء ويتم 
لب وفقا لقانون الدولة الموجه إليها الطجراء يتم تنفيذ هذا اإلو مصر طرفا فيها. عد المتبادلة واالتفاقيات الدولية التي ت

 التي تحددها الدولة الطالبة.حسب الترتيبات و 
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 وفقا لإلجراءات  المذكورة أعاله.هذا اإلجراء  ويتم تنفيذ 

 

 (توضيح)البند بحاجة إلي  (101) القضائية والملفات العموميةمستندات ال إلىوصول ال

 اقهونط اإلجراء تعريف

يتم النيابة العامة، جانب مسألة قيد التحقيق من علق بسرية التحقيق. إذا كانت المستندات تتالمطبق هو المبدأ العام 
إجراءات التحقيق ب ةصلالحصول على هذه المستندات ألنها متقبول طلبات ، يعني ذلك عدم مبدأ العام التقيد بهذا ال

مكن طلب يإحالة القضية أو الجريمة قيد التحقيق إلى المحكمة،  تذا تمإفالنيابة العامة. ومع ذلك،  يهجر ذي تال
 .إليها أو الوصولالمستندات نسخة من الحصول على 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إجراء بديل.  ال يتوفر أي

 بديل؟ إجراء ثمة فهل ذلك،ك األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

كون هذا يأال المتبادلة واالتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها طالما ضائية ممكن في إطار المساعدة الق
 الطلب.الدولة الموجه إليها محاكمة في بقيد التحقيق أو هي جريمة ب ااإلجراء مرتبط

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 المختصة أو النيابة العامة. المحكمة

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
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 (.الطالبة

 االتفاقياتأو المساعدة القضائية المتبادلة مختصة وفقا ألحكام اتفاقات المحكمة من جانب اليتم تنفيذ هذا اإلجراء 
 طرفا فيها.مصر تعد الدولية التي 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ثنائية أو متعددة األطراف. هذا اإلجراء في إطار االتفاقاتيتم تنفيذ 

 

 (101) العدلية السوابق سجلّ  من بنسخ المدّ 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

للتأكد  باألمر،   الشخص المعنيمن الداخلية، بمبادرة منها أو بناء على طلب وزارة هذا اإلجراء من جانب يتم تنفيذ 
، الجرائم تحديد طبيعة هذهلما إذا كان المشتبه فيه أو الشخص محل التحقيق قد ارتكب جرائم في الماضي و 

 .نطق الحكم بهاوتاريخ ها بشأنواألحكام الصادرة 

 

 الغرض في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس

 إجراء بديل. أي ال يتوفر 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة واالتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها.ضائية اتفاقات المساعدة القإطار نعم، في 

 

 اإلجراءذ بتنفي الترخيص لها المخول السلطة

 .وزارة الداخلية
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 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 التحقيق أوجهة حيله إلى تي ت، الإليها الطلبالموجه السلطة المركزية للدولة هذا اإلجراء عن طريق يتم تنفيذ 
 الطلب.للدولة الموجه إليها القانون الوطني في و في االتفاقات  ضمنة المت مة، وفقا لإلجراءات المحاك

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 في هذا المجال.توفرة م تتطبيق التشريعات الوطنية، إذا كان

 

 (104) جرائيةاإل وثائقال وتسليم إرسال

 نطاقهو  اإلجراء تعريف

. المحاكمة القضية قيد التحقيق أوإلى الدولة الموجه إليها الطلب المستندات المتعلقة بالدولة الطالبة وتسلم رسل ت
الدولة الطالبة بعد تنفيذ اله إلى رسمستند تم إرساله من الدولة الطالبة وتعيد إأي  الموجه إليها الطلب الدولةتستلم و 

العامة  النيابةجانب اإلجراء من  التعاون القضائي. ويتم تنفيذ هذفي مجال ااألطراف  متعددةثنائية/أحكام االتفاقيات 
إلى الشخص المعني باألمر. إرساله عبر القنوات الدبلوماسية يتم إلى وزارة الشؤون الخارجية لاالستدعاء رسل تي تال

لدولة التي يقيم فيها لدبلوماسية البعثة الإلى نسخة مباشرة تسليم  المعاملة بالمثل،حد مباد  وفقا أل كما يمكن أن يتم، 
 .المعني باألمر الذي يتم إخطارهالشخص 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .نعم

 

 اإلجراءبتنفيذ  صالترخي لها المخول السلطة
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 .الدعاوىو لمستندات م واالمتعلقة بالتسليلمرافعات ل البلدان األجنبية ن ينواقألحكام ، وفقا النيابة العامة

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

التي تسلم ، النيابة العامةجانب يتم تنفيذ هذا اإلجراء من و طلب. وجه إليها الفي لغة الدولة الممستندات ترجمة ال
كما يمكن، وفقا القنوات الدبلوماسية. إلى أصحابها عن طريق إيصالها لغرض إلى وزارة الداخلية وثائق اإلجرائية ال

الذي يقيم مقر البعثة الدبلوماسية للبلد إلى مباشرة من هذه الوثائق  ةنسخأن يتم تسليم المعاملة بالمثل، ألحد مباد  
 ي يتم إخطاره. المعني باألمر الذالشخص فيه 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 وفقا لإلجراءات  المذكورة أعاله. ، يتم تنفيذ هذا اإلجراء  ذلك سابقاذكر تم كما 

 

 (104) ةالجنائي ةبعاتلمانقل 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة صدقت مصر أن  بيد، زائيةاإلجراءات الج نقل تشريع وطني ينظمليس هناك أي 
باحترام وتلتزم مصر  تين تتضمنان مثل هذا اإلجراء. للالجريمة المنظمة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ا

التعاون القضائي الدولي في  بشأنكملت مصر وضع مشروع قانون استإلى ذلك،  وباإلضافة. يناالتفاقيتاتين ه
: فيما يليالفكرة وتتمثل . ذات الصلة في الصكوك الدوليةمتضمنة ئل الجنائية، الذي يجيز جميع األحكام الالمسا

تركيز المالحقة لخضع لعقوبات جنائية في دولتين يفعل بإلجراءات المتعلقة إليها لنقل المن طلب دولة اإلتاحة ل
في حالة ما إذا كان هذا الفعل تلك الدولة، و جنسية  يحملالمتهم )في دولة واحدة( في حالة ما إذا كان القضائية 
 .خضع لقانون الدولة الطالبةالمرتكب ي

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 مصر طرفا فيها.عد المتبادلة واالتفاقيات الدولية التي تضائية طار المساعدة القممكن في إ نعم، هذا اإلجراء

  باتخاذ اإلجراءللترخيص  المختصة السلطة

 التحقيق. وقاضي ةالعامنيابة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

المتبادلة واالتفاقيات الدولية التي ضائية النيابة العامة و في إطار المساعدة القجانب من تنفيذ هذا اإلجراء يمكن 
 انضمت إليها مصر.

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .السابقبند ارجع إلى ال

 

 ردها إلى أصحابهاو  مصادرتها المحجوزات،

 (104) الحجز

 ونطاقه اإلجراء تعريف

المال من المدعى حجز من قانون اإلجراءات الجنائية،  1مكرر، الفقرة  351المادة بموجب  المشرع المصرييجيز 
لجرائم المنصوص اعلى جدية االتهام في أي من  أن تكون األدلة كافيةشترط يبحيث ، حددة عليه، في ظل ظروف م

االعتبارية العامة، وكذا في  الجرائم الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من كتاب ال ن م الرابععليها  في الباب 
برد المبالغ أو قيمة األشياء محل الجريمة  -من تلقاء نفسها-الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي

اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم  أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن األمر يقتضي
بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض األمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة 
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في الضرورة أو  الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو تعويض.  وللنائب العام في حالة 
زوجته أو أوالده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن  يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو حالة االستعجال أن

يشتمل أمر المنع من اإلدارة على تعيين من يدير األموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع األحوال أن 
ى األكثر من تاريخ صدوره و يطلب الحكم يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خالل سبعة أيام عل

ال اعتبر األمر كأنه لم يكن. في الحاالت حكمها المختصة تصدر المحكمة الجنائية و  بالمنع من التصرف أو اإلدارة وا 
السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض األمر عليها. وتفصل 

 استقرار العمل باألمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.المحكمة في مدى 

بني عليها، وأن يشمل المنع من اإلدارة تعيين من يدر األموال المتحفظ عليها األسباب التي شتمل الحكم جب أن يو ي
بعد سماع النيابة  ةفظمحام الشخص الذي يدير الويجب أن تتضمن إدارة الوقاية واس بعد أخذ رأي النيابة العامة. 

أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم   و أوالده القصر  -بناء على طلب النيابة العامة-ويجوز للمحكمةالعامة. 
إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، آلت إليهم من المتهم ذلك بعد إدخالهم في 

وعلى من يعين إلدارة األموال المتحفظ عليها جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة وخبير تندبه الطلب. 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويلتزم من يعين  010و 056المحكمة، وتتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 

الوكالة في  بشأنطبقا لألحكام المقررة في القانون المدني حسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة بإدارة المحافظة و 
 أعمال اإلدارة الوديعة والحراسة وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة واالتفاقيات الدولية متعددة األطراف ضائية المساعدة القالمتصلة بممكن في إطار اتفاقيات التعاون القضائي 
واألخذ في في المادة المذكورة أعاله، تتم مراعاة الضوابط المنصوص عليها أن يتعين التي تكون مصر طرفا فيها. و 

من اتفاقية  67المادة  تها مع أحكام مواءمضمان لفي هذا الشأن  ةالمتبع اتلم تغير اإلجراء مصراالعتبار أن 
 قريب.سالة في المستقبل الهذه المتسوية . سيتم 3557سنة في عليها وقعت التي مكافحة الفساد 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

قرار االستعجال وب القاضي في حالة مراقبة وتحت النيابة العامة ن بناء على طلب مباألمر المعنية جهة المختصة ال
 خرى.الحاالت العادية األالمحكمة في من 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
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 (.الطالبة

سلطة وزارة أو دارة أو تعلق األمر بإالجريمة، سواء ب الجهة المتضررة من يتم تنفيذ هذا اإلجراء من جان يمكن أن
 . طرفا فيها مصرتعد المتبادلة أو االتفاقيات الدولية التي ساعدة القضائية مة، وفقا التفاقات الماع

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .ددة األطرافعثنائية أو متالار االتفاقات تنفيذ هذا اإلجراء في إطيمكن أن يتم 

 

 (101) المصرفية الحسابات تجميد

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

. تهاأو إدار  فيهامن التصرف و منعه المتهم األمر باتخاذ إجراءات تحفظية على أموال ، هذا اإلجراءبموجب يجوز، 
من أو أوالده القصر   منع المدعى عليه، زوجتهر بيأمقضائي مؤقت صدار قرار إفي هذه الحالة، يجوز للنائب العام 
أمر المنع على المحكمة في هذه الحالة، يتعين على النائب العام أن يعرض . و التصرف في أموالهم أو إدارتها
حكمها المختصة تصدر المحكمة الجنائية و ه. أيام على األكثر من تاريخ صدور  (4) الجنائية المختصة خالل سبعة

 .من تاريخ عرض األمر عليها( 16)السابقة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما في الحاالت 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

مع  ةتعارضطرفا فيها ما لم تكن م مصرتعد ة واالتفاقيات الدولية التي المتبادلضائية ممكن في إطار المساعدة الق
 هذه المسألة.بالبت في مكرر، الفقرة )أ(،  351المادة تسمح لطلب. في مصر، وجه إليها اقانون الدولة الم

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ،ت االستعجاليةحاالالفي  ضيقارقابة الوتحت ابة العامة، النيبناء على طلب من باألمر، المعنية المختصة الهيئة 



87 

    

 

 خرى.الحاالت العادية األالمحكمة في من قرار بو 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 االتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف.  رتنفيذ هذا اإلجراء في إطايمكن أن يتم 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

تعد في إطار االتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف التي  يمكن تنفيذ هذا اإلجراء هأعاله، فإنمثلما تمت اإلشارة إلى ذلك 
 مصر طرفا فيها.

 (103) أصحابها إلى المحجوزاترد 

 ونطاقه اإلجراء فتعري

نهائي ضد المتهم صاحبها الشرعي بعد صدور حكم إدانة إلى بطريقة غير مشروعة المحصل عليها األموال رد 
أو متعددة األطراف.  تفاقات ثنائيةاالفي إطار اإلجراء  اتنفيذ هذيمكن و . ية األموال المحصل عليهاشرعوالحكم بعدم 

المبالغ الحكم برد يجوز للمحكمة لى أنه ع، )ج(مكرر  351ينص في المادة  المصري وتجدر اإلشارة إلى أن القانون
وأن  المتضررمجني عليه ، أو تعويض ال)أ(مكرر 351المادة  ائم المشار إليها في جر األشياء محل القيمة  المالية أو
اع  أقوال ذوي الشأن، سمبعد و  بحسب األحوال  المدنيةالمدعي بالحقوق أو  ةالعامالنيابة بناء على طلب  تقضي، 

من  متحصلةمن المتهم وأنها  ها آلت إليهم أن، إذا ثبت قصرالمتهم  و أوالده الزوج بتنفيذ هذا الحكم في أموال 
وفاة المتهم قبل أو بعد )د( على أنه ال يحول انقضاء الجنائية ب مكرر 351المادة فيها. وتنص  مو محكالجريمة ال

ة أولى وثانية فقر  113 و 113ادتين يها في المنصوص علفي الجرائم المها بالرد قضائإلى المحكمة دون  تهاإحال
أن تأمر بالرد في المحكمة وعلى من قانون العقوبات.  116و  117، والمادتين أولى مكرر، الفقرة  113ورابعة 

في أموال كل منهم بقدر ما  ابالرد نافذالحكم ليكون  جريمةوكل من أفاد فائدة جدية في اللورثة والموصى لهم مواجهة ا
 استفاد.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية ممكن في إطار المساعدة الق

 

 جراءاإلبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ر حكم.و صدفي حالة وزارة العدل المصرية النيابة العامة و 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

إدارة التعاون الدولي والثقافي. ك يعني ذلالسلطة المركزية التابعة لوزارة العدل، هذا اإلجراء من جانب يمكن تنفيذ 
استرداد الموجودات القضائية المتبادلة لضمان إعداد جميع طلبات الحصول على المساعدة تتولى هذه اإلدارة 

رسالها إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية  تنسيق . ويتم السفارات المصرية في الخارجباألمر عن طريق وا 
 الخارج. إلى استرداد األموال المهربة المسؤولة عن اللجنة الوطنية ب جانمن جميع هذه العمليات 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .ارجع إلى الجواب السابق

 

 (101)المصادرة بهدف االحتياطية اإلجراءات

 ونطاقه اإلجراء تعريف

من التصرف في أموالهم أو دعى عليه، زوجته أو أوالده القصر مالمنع يأمر بمؤقت إصدار قرار يجوز للنائب العام 
إلى حين األموال غير المشروعة و األصول مادة المتعلقة باإلجراءات التحفظية على هو مبين في ال اإدارتها مثلم

 .هابشأن ر حكم نهائيو صد
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية لمساعدةا نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية ممكن في إطار المساعدة الق

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 المحكمةمن قرار بو ستعجال في حالة اال يقاضالوتحت إشراف العامة  ةمن النياببناء على طلب السلطة المتضررة 
 خرى.الحاالت العادية األفي 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 المتبادلة.ضائية النيابة العامة أو قاضي التحقيق في إطار المساعدة الق

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 (101) المصادرة

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

محصل عليها عن طريق ارتكاب جريمة ضد عائدات من السيطرة على الدولة تمكين إجراء يهدف إلى  يمصادرة هال
 والجنح، ما لم ينص القانون المتعلقة بالجرائم اياقضالفي  ةصادر ملباالحكم يصدر . تهودون استشار ها صاحبإرادة 

الممارسات عن العمليات الخارجة بتتعلق  العام باعتبار أنها و يتطلبها النظام ةإلزاميوقد تكون  .على خالف ذلك
مصادرة الممتلكات وفقا للدستور المصري،  ال يجوز . تستخدم كإجراء تحفظي في معظم القضاياو  . التجارية العادية

 من المحكمة.دون صدور حكم 

 



90 

    

 

 اء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجر 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

الموجه إليها بأحكام القانون الوطني للدولة الطالبة والدولة مع التقيد المتبادلة، ضائية ممكن في إطار المساعدة الق
 الطلب.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص هال المخول السلطة

 حكم.ال رو صد ة فورالمصادر لضمان  تنفيذ إجراءات المحكمة هي السلطة المختصة 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 المتبادلة.ساعدة القضائية اتفاقات المة العامة في إطار نيابالتنفيذ هذا اإلجراء من جانب يمكن 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 وفقا لإلجراءات  المذكورة أعاله.ممكنة 

 

 مداهمة األماكن والمحالتو  تفتيش - والمحاّلت  األماكن

 (404)المنازل  وزيارة تفتيشال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

يفترض أن جريمة قد ارتكبت. وهو يتيح للمحقق أن بتدائي الذي التحقيق االإجراء من إجراءات يارة المنزلية هي الز 
أو بناء  ،شخص يعيش في المكان المراد تفتيشهضد بارتكاب جريمة أو جنحة تهمة تفتيش بناء على بال اصدر أمر ستي

زل هي حق من االمناحترام حرمة ن أل ا. ونظر ريمةبالج ةتصلحوز أشياء معلى أدلة تشير إلى أن هذا الشخص ي
يمكن  ، بحيثإال في الحاالت التي يحددها القانونفال يجوز إجراء الزيارة المنزلية كفلها الدستور، األفراد التي يحقوق 
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 .التفتيشأو إجراء إلى المنزل الشرطة دخول في المنزل قبل المتواجدين األشخاص يتم إخطار  أن 

 

 وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض في حال عدم

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

قوانين مع التقيد بالمتبادلة أو االتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، القضائية ممكن في إطار المساعدة 
 الطلب.يها الموجه إلالدولة 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .هتفتيشو  المنزل  زيارةبإلصدار أمر  تانالمختصتان السلط ماهالتحقيق أو قاضي النيابة العامة 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.طالبةال

م(    مكتب محاتفتيش هو الحال بالنسبة لمثلما  )سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامةجانب يتم تنفيذ هذا اإلجراء من 
في مجال المساعدة  االتفاقيات الدولية واالتفاقات الثنائيةوتتضمن . مختص لشرطة القضائيةأو من جانب ضابط ل

 اإلجراء . هذاإلدارة  يةمينظالقضائية إجراءات ت

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .ارجع إلى الجواب السابق
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 (401) (المخالفة هافي ارتكبت التي األماكنالمداهمة ) االنتقال إلى 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

ويهدف ذلك إلى  متعلقة بالجريمة.حث عن آثار وأدلة للبالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة االنتقال إلى لمحقق يجوز ل
ثبات الجريمة وآثار كان مالمعاينة  التحقيق لقاضي يجوز الجريمة. فيه هذه  تنفس المكان الذي ارتكبالمادية في  هاوا 
األدلة المادية شخاص  ولتحديد األماكن واألشياء واألهذه حالة معاينة ضرورية لاها ر يإلى جميع األماكن التي االنتقال 
خطار النيابة بإ عند االقتضاء، و، التحقيق لقاضي -كذلك– الملف. يجوزلتشكيل جميع العناصر الالزمة  و للجريمة
 .االنتقال إلى المكان والمعاينة بشأن وتقديم تقرير هتفتيشاالنتقال إلى أي مكان أو ، ةالعام

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .المتبادلةضائية ممكن في إطار المساعدة الق

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .مةالنيابة العافي حالة التلبس بالجريمة أو بإذن من  ةشرطة القاضيالوضابط و قاضي التحقيق ، نيابة العامةال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

م(    مكتب محاتفتيش هو الحال بالنسبة لمثلما  )سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامةجانب من  يتم تنفيذ هذا اإلجراء
في مجال المساعدة  االتفاقيات الدولية واالتفاقات الثنائيةوتتضمن . مختص طة القضائيةلشر أومن جانب ضابط ل
 هذا اإلجراء .إلدارة  يةمينظالقضائية إجراءات ت

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 .السابقبند ارجع إلى ال

 

  ماعواالست االستدعاء- همفي المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

محضر عن طريق  مويتم استدعاؤه ،التحقيق االستماع إلى شهادتهميقرر قاضي تستدعي النيابة العامة الشهود الذين 
هذه الحالة،  ، وفي شهادة أي شاهدالتحقيق السماع شخصيا ل لقاضييجوز . قضائي أو أعوان من السلطة العامة

 جلسة االستماع.رير محضر عن يقوم بتح

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية ممكن في إطار المساعدة الق

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .التحقيق أو قاضي ةالعامنيابة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

، النيابة العامةإذن من بلسلطة التنفيذية ل لينقضائي أو عن طريق ممثمحضر عن طريق هذا اإلجراء يتم تنفيذ 
 جنائية.الأو المحكمة التحقيق  وقاضي

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 المتبادلة.ضائية إطار اتفاقات المساعدة القفي يمكن تنفيذ هذا اإلجراء أعاله، مثلما تمت اإلشارة إلى ذلك 

 

 (401) االعتيادي اإلجراء: الشهود شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 بالمعلومات المقدمة من قبل الشاهد يتأثر كي الهد على انفراد لاسماع كل شيهدف إجراء االستماع االعتيادي إلى 
ة. ضالمعلومات التي يقدمونها متناقتكون لشهود فيما بينهم ومع المتهم عندما مع امواجهة إجراء  و ، خريناآلشهود ال

لمتهم. مع اعالقة الو المسكن، وعنوان  ،والمهنةسن، والاللقب،  سم، وتقديم االكل شاهد التحقيق من قاضي يطلب 
، التحقيق قاضي. يوقع السطورمالحظة بين أو شطب من الشهود دون المحصل عليها البيانات واألدلة يتم تدوين و 

نه يتمسك وبعد أن يصرح هذا األخير بأالشاهد التصريح بعد قراءته على والشاهد على  الضبطية القضائيةوكاتب 
 قاضيمحضر جلسة االستماع من جانب كل من كل صفحة من على ع يوقتاليتم . ثم التي أدلى بها تصريحاتبال

 والشاهد.الضبطية القضائية ، وكاتب التحقيق

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية اتفاقات المساعدة القفي إطار ممكن 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 جنائية.الأو المحكمة التحقيق قاضي و ، نيابة العامةال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 .العامة النيابةجانب من تنفيذ هذا اإلجراء يتم 
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

تكون  المتبادلة، واالتفاقيات الدولية واالتفاقيات الثنائية التيضائية اتفاقات المساعدة القإطار جراء في تنفيذ هذا اإليتم 
 مصر طرفا فيها.

 

 (403( )الفيديو)  المرئية االتصال وسائل بواسطة:  الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

لشهود عن طريق الفيديو، على الرغم من أن مصر يجيز االستماع لالتفسير الحرفي لقانون اإلجراءات الجنائية ال 
اللتين  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادعلى يمة المنظمة و صدقت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجر 

يجري م االتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها. احتر بامصر تلتزم ومع ذلك، . متصلة بهذا الشأن اأحكامتتضمنان 
 .االستماعهذا الشكل من سيجيز حماية الشهود  بشأنقانون التحضير لوضع 

 راء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إج

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 ممكن في إطار االتفاقيات الدولية واالتفاقات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 جنائية.الأو المحكمة التحقيق  ، قاضيةالعامنيابة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 .التحقيق عن طريق النيابة العامة أو قاضيهذا اإلجراء يتم تنفيذ 
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

التي تكون األطراف المتبادلة، واالتفاقيات الدولية وثنائية ضائية اتفاقات المساعدة القإطار جراء في تنفيذ هذا اإليتم 
 مصر طرفا فيها.

 

 (401)الهاتف بواسطة: الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

، على الرغم من أن مصر هاتف لشهود عن طريق الستماع ليجيز االالتفسير الحرفي لقانون اإلجراءات الجنائية ال 
اللتين  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادعلى صدقت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و 

   م االتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.احتر بامصر تلتزم ومع ذلك، . متصلة بهذا الشأن أحكامتتضمنان على 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 ممكن في إطار االتفاقيات الدولية واالتفاقيات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها.

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 جنائية.الأو المحكمة التحقيق  ، قاضيةالعامنيابة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 ون مصر طرفا فيها.في إطار االتفاقيات الدولية واالتفاقيات الثنائية التي تك جراءيتم إجراء هذا اإل

 الطالبة الدولةجانب عناصر من  منجراء اإل تنفيذوالمشاركة في  مساعدةال

المتبادلة، واالتفاقيات الدولية والثنائية التي تكون مصر ضائية اتفاقات المساعدة القيتم تنفيذ هذا اإلجراء في إطار 
 طرفا فيها.
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 (401) األطفال شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

الشروط أولئك الذين يستوفون  -فقط–الشهود، ولكن سماع المبدأ األساسي لقانون اإلجراءات الجنائية هو قبول 
سنوات. أما بالنسبة ( 4)سبع الذين تتجاوز أعمارهم األطفال االستماع لشهادة بشكل استثنائي، يجوز، . المطلوبة
دون حلف لشهادتهم ع اسميتم ال، فيمكن أن أعمارهم بالتمييز ال تسمحسنوات الذين  (7) أقل من أربعهم لألطفال 

 يتم االحتفاظ بشهادتهم. راها مناسبة. اليالقاضي االستنتاجات التي ، بحيث يستنبط اليمين

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، مراأل يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 األطفال.شهادة  لىإاالستماع  ا تجيز االتفاقيات الدولية واالتفاقات الثنائية أحكامال تتضمن 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .التحقيق وقاضينيابة العامة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء يذتنف إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 القانون المصريمنع ، ولكن ال يتجيز السماع لشهادة األطفال اأحكامتضمن االتفاقيات الدولية واالتفاقات الثنائية ال ت
 المذكورة أعاله.هذا اإلجراء مع التقيد بالشروط 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .السابقجواب ارجع إلى ال



98 

    

 

 

 (404) العدالة مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

في هذه  اإلدالء بها. ويتعين أن يتم،شهادته يدلي ب نأيرغب في ي شاهد أل، جراءبواسطة هذا اإلتجيز النيابة العامة، 
القانون المصري مع العلم أن ، على هذا المحضرالشاهد أن يوقع  وجبويست .تحرير محضر لجلسة االستماعالحالة، 

 .الشاهد المتعاون مع العدالة والشهود اآلخرينال يميز بين 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية اتفاقات المساعدة القفي إطار ممكن اإلجراء هذا 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .التحقيق أو قاضينيابة العامة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.طالبةال

تقديم أدلة متعلقة  المتعاون مع العدالة الذي يرغب فيالشاهد يعني ذلك حالة أعاله، مثلما تمت اإلشارة إلى ذلك 
 تنفيذ هذا اإلجراء.لضمان عملية محددة تتوفر إجراءات ال . حادثة معينةب

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .ةلسابقاد و بنارجع إلى ال
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 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

الحادثة  بشأن -التحقيق من أعضاء النيابة العامة أو قاضيعضو سواء أكان  -ع الضحية من قبل المحققاسميتم 
، دون لوقائعسرد احرية الكاملة لإعطاء الضحية الفي هذه المرحلة على دور التحقيق يقتصر المذكورة في الشكوى. 

 بشأنقانون يجري إعداد اضحة. تكون تصريحات الضحية غير و استثناء طلبات التوضيح عندما ب، طرح األسئلة عليه
 حماية الشهود والخبراء والمبلغين.

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ متبادلةال القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية اتفاقات المساعدة القفي إطار ممكن اإلجراء هذا 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 جنائية.الأو المحكمة التحقيق ، قاضي نيابة العامةال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية سيماال)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 ، ما لم تكنالمتبادلة، واالتفاقيات الدولية و الثنائيةضائية اتفاقات المساعدة القفي إطار جراء تنفيذ هذا اإليتم 
 لطلب.وجه إليها امع قانون الدولة الم ةتعارضم

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 المتبادلة.ضائية جراء في إطار اتفاقات المساعدة القتنفيذ هذا اإليتم 

 

 (407) الخبراء شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

القاضي اتخاذ قرار ألنه يتعذر على عندما من القضية الجنائية هم معنصر  بشأنختص خبير متقديم مشورة فنية من 
 قانون لحماية الشهود والخبراء والمبلغين.يجري إعداد . بهذا الشأن الخبرة الفنية الالزمةتوفر على  يال

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية اتفاقات المساعدة القفي إطار ممكن اإلجراء هذا 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 جنائية.الأو المحكمة التحقيق ، قاضي ةالعامنيابة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 .(الطالبة

 وزارة العدل. فيخبراء مكتب ال جانب يتم اتخاذ هذا اإلجراء من

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 هذه المسألة.ي تعالج المتبادلة التضائية جراء في إطار اتفاقات المساعدة القتنفيذ هذا اإليتم 
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 (407) المتهمين/فيهمشتبه الم استدعاء

 ونطاقه راءاإلج تعريف

مأمور بواسطة م اإلخطار من النيابة العامة يتسليتم . العامة النيابةجانب يتم إخطار المشتبه بهم والمتهمين من 
تاريخ ذكر اسم المتهم، ونوع الجريمة المرتكبة و يتم، في اإلخطار،  و .(وقعه نائب المدعي العامالضبطية القضائية )

 العتقال.اإلخطار امل تشي. ال الخامسة زواالو صباحا  ة الثامنةالساعبين محدد توقيته ال االستدعاء

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية اتفاقات المساعدة القفي إطار ممكن اإلجراء هذا 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .التحقيق أو قاضي ةالعامنيابة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 .اقات المساعدة القانونية المتبادلة واالتفاقيات الدوليةقضائي وفقا التفمحضر عن طريق هذا اإلجراء يتم تنفيذ 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 المتبادلة.ضائية جراء في إطار اتفاقات المساعدة القتنفيذ هذا اإليتم 
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 (440) االعتيادية اإلجراءات: المتهمين/فيهمشتبه الم إلى االستماع

 ونطاقه ءاإلجرا تعريف

أجوبتهم، سماع و إليهم، نسوبة التهم المفي إطالعهم على لمشتبه فيهم والمتهمين االستماع االعتيادي لجراء يتمثل إ
اإلتاحة لهم االستعانة و مضمون محضر االستماع، من التحقق من  متمكينهو ، ىمرضوا ليس موالتأكد من أنه

 واطالعهم على بدء التحقيق.بمحام، 

 

 وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 المتبادلة.ضائية اتفاقات المساعدة القفي إطار ممكن اإلجراء هذا 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق. يقاضنيابة العامة و ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

، وذلك في التحقيق وقاضيالنيابة العامة بناء على طلب من القضائيين المحضرين هذا اإلجراء بواسطة يتم تنفيذ 
 ة واالتفاقات الثنائية.إطار االتفاقيات الدولي

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 المتبادلة.ضائية جراء في إطار اتفاقات المساعدة القتنفيذ هذا اإل يتم
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 (444)الفيديو بواسطة: مشتبه فيهم /المتهمينال شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

، على الرغم الفيديوعن طريق االستماع للمشتبه فيهم والمتهمين  بشأنأي إجراء ت الجنائية قانون اإلجراءاال يتضمن 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادعلى من أن مصر صدقت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و 

 اطرفتعد مصر م االتفاقيات الدولية التي احتر بامصر تلتزم ومع ذلك، . متصلة بهذا الشأن اأحكاماللتين تتضمنان 
 فيها. 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 المساعدة الفنية، وتنفيذ تشريعات مختلف البلدان وتعديل التشريع.

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول سلطةال

 ال يتناول القانون المصري هذه المسألة.

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 ممكن في إطار االتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف.اإلجراء هذا 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 المتبادلة.ضائية في إطار اتفاقات المساعدة القهذا اإلجراء ممكن 
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 (441) الهاتف بواسطة: المتهمين/فيهمشتبه الم شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

، على الرغم الهاتف عن طريقستماع للمشتبه فيهم والمتهمين اال بشأنأي إجراء قانون اإلجراءات الجنائية ال يتضمن 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادعلى من أن مصر صدقت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و 

 متصلة بهذا الشأن. اأحكاماللتين تتضمنان 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 دة الفنية، وتنفيذ تشريعات مختلف البلدان وتعديل التشريع.المساع

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

مع القانون  ةتعارضم تكن ما لمممكن في إطار االتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، هذا اإلجراء 
 ري.المص

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ال يتناول القانون المصري هذه المسألة.

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 جراءاإل تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 (443)واجهة الم

 ونطاقه اإلجراء تعريف

المتمثل في المبدأ األساسي ويتم، في هذا اإلجراء، التقيد ب .ضدهالواردة األدلة بالمتهم يتمثل هذا اإلجراء في مواجهة 
و  كل من حالة التلبس بالجريمةالجرائم في غياب محام. ويستثنى من ذلك ب مواجهته استجواب المتهم أوعدم إجازة 

 األدلة وضمان حقوق الدفاع.اختفاء لمنع االستعجالية اإلجراءات حالة 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

ما المتبادلة واالتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، ضائية لقممكن في إطار اتفاقات المساعدة اهذا اإلجراء 
 مع القانون المصري. ةتعارضلم تكن م

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .التحقيق العامة وقاضيالنيابة 

 الدولة في المطّبقة راءاتلإلج وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 عن طريق النيابة العامة أو قاضي التحقيق في إطار االتفاقات الثنائية واالتفاقيات الدولية.هذا اإلجراء  يتم تنفيذ

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 فاقيات الدولية.في إطار االتفاقات الثنائية واالتهذا اإلجراء يتم تنفيذ 

 

 للحدود العابرة العمليات

 (704)لحدودا عبر الرصد
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 ونطاقه اإلجراء تعريف

مجرمين للبحث عن أو ية مصر الجدود الترابية الخارج المدبر لها جرائم الالشرطة لرصد  هتخذتاحترازي إجراء هو 
 من األحكام القضائية المصرية.فالت يسعون إلى اإل

 ، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 االنتربول المصري بالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن التحقيق.

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء ذتنفي وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 اتفاقات تسليم المجرمين. في مجال األمن وتفاقات التعاون وفقا الجراء تنفيذ هذا اإليتم 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

الشرطة بالتنسيق مع السلطات القضائية قوات هي عناصر األمن و إلجراء االسلطات المسؤولة عن تنفيذ هذا 
 المختصة.

 
 

 (701)الحدود عبر التتبع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

يستلزم مثل هذا ستمر خارج المياه اإلقليمية. و يعبر الحدود في المياه اإلقليمية للدولة ويمكن أن تتبع الإجراء تنفيذ بدأ ي
احترام مبدأ سيادة الدولة على لضمان تتبع ال ،عبرها ،تميمع الدولة التي دولة المجاورة أو التنسيق مع الاإلجراء 
مع الحرص على التقيد بمبدأ  ،الدولةمع هذه تنسيق الدولة المجاورة إال بالعبور حدود مع العلم أنه ال يجوز أراضيها، 

 السيادة اإلقليمية. ماحترا
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 يل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بد

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

الموجه إليها مساس بالقانون الداخلي للدولة الممكن في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، دون هذا اإلجراء 
 الطلب.

 اإلجراءنفيذ بت الترخيص لها المخول السلطة

 االنتربول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والسلطات القضائية المختصة.

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

التعاون في مجال تفاقات اوباتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار تبطة بمر  اإلجراءتنفيذ هذا الترتيبات العملية  لضمان 
 تسليم المجرمين.ألمن و ا

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 تسليم المجرمين.التعاون في مجال األمن و اتفاقات هذا اإلجراء ممكن في إطار 

 
 (703()شخص أو عربة على إرسال جهازتثبيت ب) الحدود عبر األثر تعقب

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 هذا النظام في مصر. ال يتم استخدام 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 قوانين الدول المختلفة وتبادل المعلومات.بالمساعدة التقنية، األخذ علما 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

أن مصر تسعى قدر اإلمكان إلى مع األخذ في االعتبار المتبادلة، ضائية ممكن في إطار المساعدة القاإلجراء هذا 
 .عمول بها دولياالمباألصول و التقاليد مبدأ المعاملة بالمثل و التقيد ب

 

 ءاإلجرابتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .السلطات القضائيةوزارة الداخلية )االنتربول المصري(، وذلك بالتنسيق مع 

 

 المنفذة في الدولة الطالبة( لإلجراءات تنفيذ اإلجراء وفقا  إمكانيةتنفيذ اإلجراء )بما في ذلك  لكفالة عملية ترتيبات

 في مصر. استخدممليس ألن هذا النظام  هذا اإلجراء لتنفيذلضمان عملية توفر أية ترتيبات ال ت

 الطالبة الدولةجانب عناصر من  مناإلجراء  تنفيذوالمشاركة في  مساعدةال

 االتفاقات المذكورة آنفا.ممكنة في إطار 

 (  401) مراقب  تسليم

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 بشأنمشروع قانون تنظيمية إلجراء التسليم المراقب. وقد قامت وزارة العدل بإعداد  اال يتضمن القانون المصري أحكام
التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا التعاون بما في ذلك إجراءات التسليم 
المراقب، هذا فضال عن االتفاقات الثنائية ذات الصلة بالتسليم التي انضمت إليها مصر. و هذه االتفاقات لها صفة 

 اخلية.   القانون في اإلجراءات الد

  الغرض نفس إجراء بديل لهفي حالة التعذر، 

 الدول المختلفة وتبادل المعلومات.تشريعات ، والوصول إلى لفنيةالمساعدة ا
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 هل يمكن اتخاذ هذا اإلجراء في إطار المساعدة القضائية المتبادلة؟ إذا تعذر ذلك، هل يتوفر إجراء بديل ؟

 ت تسليم المجرمين، وفقا للشروط واألحكام الواردة في هذه االتفاقات.اتفاقاإطار اإلجراء في يتم تنفيذ هذا 

 جراءاإلللترخيص باتخاذ  المختصة السلطة

 بالتنسيق مع وزارة الداخلية.النيابة العامة 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
  (.الطالبة

م تحديد شروط واجراءات التسليم المراقب في اتفاقات تسليم المجرمين ويتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية تي
 والنيابة العامة. 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 
 (701) مشتركة بحث فرق

 ونطاقه اإلجراء تعريف

هذا اإلجراء في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ه تم النصوص على رغم أن ركة في مصرمشتبحث هناك فرق  تليس
 ا مصر.مانضمت إليه نتيلاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الفي الجريمة المنظمة و 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 لفة وتبادل المعلومات.المساعدة التقنية، والوصول إلى قوانين الدول المخت

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة وفقا لالتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، والتي ضائية ممكن في إطار المساعدة القاإلجراء هذا 
 .جراءهذا اإلتتضمن مثل 
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--------------------------------- 

 المعنية المستفيدة البلدان وممثلو الخبراء قدمها لتيا المعلومات إلى الوثيقة هذه تتضمنها التي المعلومات تستند
 أن يمكن ال المشروع بتنفيذ المكلف والمجمع. الثالث للعدالة يوروميد مشروع إطار في  المنجزة األعمال سياق في

 هذه ضمن  يكونأن  عسى عما مسؤوال ُيعتبر أن يمكن وال ، شمولها أو راهنيتها و دقتها، عن مسؤوال ُيعتبر
 .سهو أو خطإ  من ثيقةالو 

 

  جراءاإلللترخيص باتخاذ  المختصة طةالسل

 .العامة النيابة

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

مساس بالقانون الون في مصر والسلطات المسؤولة عن التحقيق في مختلف البلدان، د النائب العامالتنسيق مع مكتب 
 لطلب.الموجه إليها االداخلي للدولة 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 اإلجراءات المذكورة أعاله.هذا اإلجراء ممكن في إطار 
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 : من  مولم مشروع                                          

 األوروبي االتحاد                                                                      

 
 لعدالة الثالثلشروع يوروميد م

 

 
 (3فريق العمل )

 
المكلف قانون السجون و القانون الجنائي  بشأنفريق العمل 
 يةالبلجيك"بطاقات للـ ةنظير آلية وضع ب

 

 إسرائيل
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:مشروع ممول من  
  تحاد األوروبياال  

 
 

 ة الثالثلالعدل يوروميد مشروع

 

 (3فريق العمل )

 

 وضعالمكلف بوقانون السجون القانون الجنائي  بشأنفريق العمل 

 "يةالبلجيك "بطاقاتللـ ةنظير آلية  

 

 إسرائيل
                                

 
 

                                  
 

 

 بأية  يمكن وال( EIPA) العمومية لإلدارة األوروبي المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. األوربي االتحاد بمساعدة الوثيقة هذه إعداد تم
 .األوروبي تحاداال نظر لوجهة ممثال يعتبر أن األحوال من حال
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 ة الثالثلالعدل يوروميد مشروع

 السجونقانون و  جنائي قانون

 ية"البلجيك"بطاقات للـ ةنظير آلية 

 إسرائيل

 (101قب واعتراض االتصاالت )السلكية والالسلكية( )تع

 (101) هاتدوينو  هاوتسجيل والالسلكيةاالتصاالت السلكية  اعتراض

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 على المكالمات الهاتفية. لتنصتا بشأن 1040سنة في هذا المجال هو قانون  طبقذي ينالقانون ال

. في المكالمة دون موافقة أحد المشاركينتدوين مكالمات ألشخاص آخرين أو  ،، وتسجيلمراقبةالقانون جيز هذا وي
وموجات اتف المحمول، الهو عن طريق الهاتف،  كالم شفويتبادل كالمة على أنها عبارة عن القانون المعرف وي

يجوز اتخاذ هذا اإلجراء . الحاسوبت عن طريق واالتصاال ،المبرقة الكاتبة ةواألجهز  ،والتلكس ،والفاكس ،الراديو
جناية )المحددة بموجب القانون لجرائم ارتكاب جناية تدخل ضمن صنف اكشف والتحقيق أو منع للعند االقتضاء، 
هذه رتكبين لكشف أو القبض على المجرمين المأو للالث سنوات على األقل(، بالسجن لمدة ثالقانون يعاقب عليها 

 التحقيق لمصادرة األصول المتعلقة بهذه الجرائم.في إطار أو  ،الجرائم

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال يتوفر أي إجراء بديل. 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ دلةالمتبا القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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في إذا كان ضروريا يجوز اتخاذ هذا اإلجراء المتبادلة، ضائية المساعدة الق بشأن 1001 سنةنعم، وفقا لقانون 
 :ةالتاليالحاالت  ىحدبإتعلق وت ةبالالطالدولة في يجري محاكمتها قضية جنائية  إطار

 سنوات؛ (3) ثالثتتجاوز لدولة الطالبة بالسجن لمدة اانون قيعاقب عليها جريمة 

و في حالة  على المكالمات الهاتفية؛ تصلتنباذن إصدار اإل في إسرائيل،ها باارتكتستلزم، في حالة جريمة 
 .مصادرةال

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 

التنصت على المكالمات الهاتفية ترخيص بلل هو السلطة المختصة( فوضالم هأو مساعد)  الجزئية رئيس المحكمة
 .عن طريق إصدار أمر قضائي لهذا الغرض

 رتبة أعلى.في  أورائد رتبة  فيضابط شرطة جانب من  أمر قضائييتم تقديم طلب للحصول على 

التي علية لوقائع الفايتم فيها، من بين أمور أخرى، ذكر م الطلب باستخدام استمارة موحدة ودقيقة، يقديتم تيجب أن 
 .تنفيذه وتفاصيل اإلجراء المطلوب ،، وأسباب الطلبطلبيستند إليها ال

 .من طرف واحدالطلب  بشأنيتم اتخاذ القرار 

في مدى  ،السلطة المختصةجانب من النظر، بعد القضائي مر متضمن في األالبالتنصت  اإلذنإصدار يتم 
اتخاذ مثل هذا اإلجراء للكشف،  -فعال–الضروري حياة الشخصية، وما إذا كان من الحرمة خطورة انتهاك 

يعاقب عليها جناية )بموجب القانون وصوفة الملجرائم تدخل ضمن قائمة ا جريمةارتكاب منع  أو   ، لتحقيقأوا
أو  ،م الجنائيةائأو القبض على مرتكبي هذه الجر  الكتشافأو بالسجن لمدة ثالث سنوات على األقل(، القانون 

 ة أصول متعلقة بهذه الجرائم.لتحقيق لمصادر ل

المكالمات موقع أو نوع وال الجهاز، خط أو وال، المعني باألمر تحديد هوية الشخص لقضائي،مر ايتم، في األ
 أشهر ويمكن تمديده بشكل دوري.( 3)ثالثة  يالقضائمر مدة األال تتجاوز . لتنصتوطرق ا

 .تي تم إصدارها الالترخيصات  عنتقريرا  ،الشهركل مرة واحدة في يعد محافظ الشرطة، 

كاف غير قت الو ساعة، إذا كان  71مدة لالشرطة إصدار ترخيص ،  لمحافظ ةيلاعجفي الحاالت االست يجوز،و 
لمنع  -فعال-ا ضروريبالطريقة االعتيادية، وذلك في حالة ما إذا كان هذا الترخيص أمر قضائي للحصول على 

 ه مثل هذاالعام فور إصدار لمدعي امحافظ الشرطة تقريرا إلى يقدم . و مرتكبها اكتشافبالسماح  وأالجريمة 
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 رخيص. وللمدعي العام السلطة إللغاء هذا الترخيص.الت

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
  (.الطالبة

 

 إدارةكـــل مـــن  إلـــى الجنائيـــة القضـــاياالمســـاعدة القضـــائية المتعلقـــة ب  طلبـــاتأن تحـــال  نيـــة،القانو  الناحيـــة مـــنيجـــوز، 
إدارة  رئــــيس أو يةســــرائيلاإل للشــــرطة العــــام المفــــتش و العــــام،نائــــب  ال مكتــــب فــــي الدوليــــة الشــــؤون مــــديرو  المحــــاكم،

المعنيــة بالمســاعدة  وحـدةال إلــى تحيلهــا يالتـ المحــاكم إدارة إلــى الطلبـات إرســال يــتم العمليـة،مــن  الناحيــة . االسـتخبارات
 فـيوتتـولى،  . المختصـة السـلطات قبـل مـنهـذه الطلبـات  تنفيـذه علـى شـرفالتـي ت االسرائيلية لشرطةالقضائية التابعة ل

 الشـؤون إدارة مـعالطلبـات   تنفيـذ قينسـت االسرائيلية لشرطةالمعنية بالمساعدة القضائية التابعة ل وحدةال الحاالت، بعض
 . دوليةال

  المساعدة ووحدة العام النائب مكتب في الدولية الشؤون رةادالطلبات من جانب  كل من إتنفيذ  قراراتيمكن اتخاذ 
 .تنفيذ الطلبات المستلمة رفضاتخاذ  قرار   العدل وزيرل  -فقط-ولكن يجوز   . المتبادلةالقضائية 

بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر تستند إليها ، والوقائع التي المطلوبةالمتبادلة طلب نوع المساعدة يتعين أن يحدد ال
الطلب ما إذا كان في النظر، من بين أمور أخرى، ات، بلطمثل هذه الفي ويتم، . المقدمطلب المساعدة الوقائع و 

وذلك اتفية، لتنصت على المكالمات الهالترخيص بامنح مجال القانون اإلسرائيلي في الشروط المقيدة في يتوافق مع 
 أعاله.بند في العلى النحو المنصوص عليه 

 المساعدة المتبادلة.إطار ة تنفيذ اإلجراء المطلوب في يمسؤول الشرطةتتولى 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 قضية.الالظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن
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 ( 101) والالسلكية السلكية االتصاالتتعقب 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

لسنة ( االتصاالت بيانات –سلطات تنفيذية في هذا المجال هو قانون اإلجراءات الجنائية ) طبقذي ينالقانون ال
3554. 

واالتصاالت السلكية ت، التنقال، والموقع، واالشتراكات، و الهويةمتعلقة بإثبات بيانات استالم  القانونيجيز 
 مضمون.و اإلرسال، بغض النظر عن الالتصاالت اأجهزة األخرى المتعلقة بوالالسلكية وجميع البيانات 

والجنايات الجرائم تدخل ضمن قائمة جريمة ب ارتبطيكون الطلب م أن القانونللترخيص بإجراء التعقب، يشترط 
أن يستخدم )التعقب( لصون و  (سنوات (3)ثالث بالسجن لمدة تتجاوز القانون يعاقب عليها التي ) قانونياوصوفة الم
 .ممتلكات مصادرةمجرمين، أو لجرائم أو عن شف للك وأبشرية، أرواح حماية أو 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

فقا للشروط المحددة في و و  1001لسنة المتبادلة ضائية نعم، وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المساعدة الق
 .3554لسنة تصاالت( االبيانات  -سلطات تنفيذية قانون اإلجراءات الجنائية أعاله )

 

 اإلجراءيذ بتنف الترخيص لها المخول السلطة

تصاالت بناء ستقبال بيانات االال قضائي أمرإلصدار  ةخولهي م، التي المحكمة االبتدائيةالسلطة المختصة هي 
مشفوعا طلب خطيا و السلطة أخرى مسؤولة عن التحقيق. يجب أن يكون  ةعلى طلب من ضابط الشرطة أو أي

 الزمنية،، والغرض منه، والبيانات المطلوبة، والمدة لبيحدد ، بصورة خاصة، الوقائع التي تبرر مثل هذا الطبيان، ب
 .المستخدمأو الجهاز مشترك الالزبون هوية إثبات وبيانات 
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يتم التي يمكن أن و المدة الزمنية ، اإلجراءفي إطار الممكن استقبالها بيانات االتصال مل األمر القضائي تيشو 
 .ذ اإلجراءبداية تنفيوتاريخ  خاللها،  البياناتاستقبال هذه 

الترخيص باستقبال ( محافظ شرطة رئيسي أو في رتبة أعلى)مخول له قانونيا ، يجوز لموظف الستعجالفي حالة ا
ارتكاب جناية تدخل ضمن قائمة ضرورية لمنع هي بأن مثل هذه البيانات ا قتنعكان م، إذا تصاالتبيانات اال
 كشفلل وأسنوات(، ( 3)ثالث تتجاوز مدة لعليها بالسجن  )الجرائم التي يعاقببموجب القانون وصوفة المالجرائم 
ال حالة إذا ما كانت ال -فقط–اإلجراء يجوز الترخيص لمثل هذا . و بشريةحماية أرواح أو لمرتكب الجريمة،  عن 

ال تتجاوز  من المحكمة في الوقت المناسب. قضائي تأخير وأنه ليس من الممكن الحصول على أمر أي ستحمل ت
 ساعة. 37حية هذا الترخيص االستعجالي مدة صال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 دارةإكـــل مـــن  إلـــى الجنائيـــة القضـــاياالمســـاعدة القضـــائية المتعلقـــة ب  طلبـــاتأن تحـــال  القانونيـــة، الناحيـــة مـــنيجـــوز، 
إدارة  رئــــيس أو يةســــرائيلاإل للشــــرطة العــــام المفــــتش و العــــام،نائــــب  ال مكتــــب فــــي الدوليــــة الشــــؤون مــــديرو  المحــــاكم،

المعنيــة بالمســاعدة  وحـدةال إلــى تحيلهــا التـي المحــاكم إدارة إلــى الطلبـات إرســال يــتم العمليـة،مــن  الناحيــة . االسـتخبارات
 فـيوتتـولى،  . المختصـة السـلطات قبـل مـنهـذه الطلبـات  تنفيـذه علـى شـرفتـي تال االسرائيلية لشرطةالقضائية التابعة ل

 الشـؤون إدارة مـعالطلبـات   تنفيـذ قينسـت االسرائيلية لشرطةالمعنية بالمساعدة القضائية التابعة ل وحدةال الحاالت، بعض
 . الدولية

  المساعدة ووحدة العام النائب مكتب في الدولية الشؤون رةادالطلبات من جانب  كل من إتنفيذ  قراراتيمكن اتخاذ 
 تنفيذ الطلبات المستلمة. رفضاتخاذ  قرار   العدل وزيرل  -فقط-ولكن يجوز   . المتبادلةالقضائية 

بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر تستند إليها المطلوبة، والوقائع التي المتبادلة طلب نوع المساعدة يتعين أن يحدد ال
 المساعدة المتبادلة. جراء في إطارة تنفيذ اإليمسؤول الشرطةتتولى . المقدمالمساعدة طلب الوقائع و 

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن
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 ( 103)  خر األ االتصاالت أشكال وتسجيل اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 التنصت على المكالمات الهاتفية. بشأن 1040سنة في هذا المجال هو قانون  طبقذي ينالقانون ال

دون موافقة أحد تدوين مكالمات ألشخاص آخرين أو  ،، وتسجيلمراقبة عند االقتضاء، ،القانونجيز هذا وي
بموجب وصوفة الملجرائم ارتكاب جناية تدخل ضمن او منع كشف والتحقيق أفي المكالمة من أجل ال المشاركين
كشف أو القبض على المجرمين أو للبالسجن لمدة ثالث سنوات على األقل(، القانون يعاقب عليها جناية )القانون 

 التحقيق لمصادرة األصول المتعلقة بهذه الجرائم.في إطار أو  ،هذه الجرائمرتكبين لالم

مكان خاص سرب إلى لتاإلصدار اإلذن بمختصة كذلك،  ي،هاإلجراء مثل هذا للترخيص السلطة المختصة ل
 لتثبيت المعدات الالزمة لهذا الغرض.

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يتوفر أي إجراء بديل

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 وللشروط المذكورة أعاله.  المتبادلةضائية المساعدة الق بشأن 1001 سنةنعم، وفقا لقانون 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

التنصت على المكالمات الهاتفية ترخيص بهو السلطة المختصة لل فوضالم هأو مساعد)  الجزئية رئيس المحكمة
 .قضائي لهذا الغرض عن طريق إصدار أمر

 رتبة أعلى.في  أورائد رتبة  فيضابط شرطة جانب من  أمر قضائييتم تقديم طلب للحصول على 
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التي لوقائع الفعلية ايتم فيها، من بين أمور أخرى، ذكر م الطلب باستخدام استمارة موحدة ودقيقة، يقديتم تيجب أن 
 .تنفيذه ء المطلوبوتفاصيل اإلجرا ،، وأسباب الطلبطلبيستند إليها ال

 .من طرف واحدالطلب  بشأنيتم اتخاذ القرار 

خطورة انتهاك في مدى  ،السلطة المختصةجانب من النظر، بعد متضمن في األمر القضائي ال اإلذنإصدار يتم 
ومنع  ، أولتحقيقاتخاذ مثل هذا اإلجراء للكشف، أوا -فعال–حياة الشخصية، وما إذا كان من الضروري الحرمة 

بالسجن لمدة القانون يعاقب عليها جناية )بموجب القانون وصوفة الملجرائم تدخل ضمن قائمة ا جريمةتكاب ار 
لتحقيق لمصادرة أصول لأو  ،م الجنائيةائأو القبض على مرتكبي هذه الجر  كشفللأو ثالث سنوات على األقل(، 

 متعلقة بهذه الجرائم.

المكالمات موقع أو نوع وال الجهاز، خط أو وال، لمعني باألمرا تحديد هوية الشخص يتم، في األمر القضائي،
 أشهر ويمكن تمديدها بشكل دوري.( 3)ثالثة  األمر القضائيمدة ال تتجاوز . لتنصتوطرق ا

 .تي تم إصدارها العن الترخيصات تقريرا  ،الشهركل مرة واحدة في يعد محافظ الشرطة، 

كاف غير قت الو ساعة، إذا كان  71مدة لالشرطة إصدار ترخيص ،  لمحافظ ةيلاعجفي الحاالت االست يجوز،و 
لمنع  -فعال-ا ضروريبالطريقة االعتيادية، وذلك في حالة ما إذا كان هذا الترخيص أمر قضائي للحصول على 

رخيص. الت ه مثل هذاالعام فور إصدار لمدعي امحافظ الشرطة تقريرا إلى . ويقدم مرتكبها اكتشافبالجريمة والسماح 
 وللمدعي العام السلطة إللغاء هذا الترخيص.

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
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 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المطلوبة المساعدة المتبادلة

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن

 

 ( 401)  البريد اعتراض

 ونطاقه جراءاإل تعريف

 

 والتفتيش(. القبضإلقاء ) 1050 نائية لسنةاإلجراءات الج في هذا المجال هو قانون طبقذي ينالقانون ال

 ،ألغراض التحقيقيا ضرور ما يكون ذلك ، عندالبريدية مراسالتالاألشياء، بما في ذلك حجز قانون اليجيز 
 ي إجراء آخر.ألوالمحاكمة أو 

 

 ، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء

 إجراء بديل.  أييتوفر ال 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

الشروط وفقا المتبادلة و ضائية المساعدة الق بشأن 1001سنة نعم، وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون 
 أعاله.على النحو المذكور وذلك  ، 1050لسنة نون اإلجراءات الجنائية )القبض والتفتيش( في قاتضمنة الم
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .المحكمة االبتدائية يقاضجراء هي السلطة المختصة للموافقة على اإل

، على وجه الخصوص، يحدد الطلب. يجب أن أمر بالتفتيشطلب من المحكمة إصدار أن تلشرطة يجوز ل
عن و عن األشياء التي يتم البحث عنها تفاصيل وال، بالتفتيش مرالمتعلقة بالجناية التي هي موضع األ تفاصيلال

 .تفتيش فيهالمكان الذي سيتم إجراء ال

شياء المبحوث عنها،  ، وتفاصيل األالتفتيشحدد مكان يجب أن يو  ،من طرف واحدبالتفتيش مر األيتم إصدار 
 .تنفيذ األمر خ تاريو 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المطلوبة المساعدة المتبادلة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن

 

 ( 401)لمراقبة ا

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 

وذلك من جانب ، هاأو بدون التقنيةوسائل الاستخدام مع  ةالعامماكن ألرصد في االراقبة و مالإجراء يجوز تنفيذ 
 ممارسة مهامهم.وفي إطار معقولة بطريقة التنفيذ  ، إذا تمالشرطةاء عضأو  الشرطة 

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديلال 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

وفقا و  ،المتبادلة بين الدولضائية المساعدة الق بشأن 1001سنة النحو المنصوص عليه في قانون على  ،نعم
 .لشروط المذكورة أعالهل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 إذن لتنفيذ هذا اإلجراء.ار أي استصدليس هناك حاجة إلى 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 
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أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المطلوبة المساعدة المتبادلة

 
 جراءاإل تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن

 

 (101) والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن مل إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 (101)أخر  عضو دولة من نيةف مساعدة دون السلكيةالو  لسلكيةاالتصاالت ا اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص اله المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

  لل  تس -ومخبرونعناصر تسلل 

 (104) الطلب إليها جهالمو  الدولة منناصر علل تس

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

ستعداد للتعاون مع الشرطة أو كذلك مجرما يبدي اال) اأو مواطنة شرطعون لل عنصر التسربيمكن أن يكون 
 الجنائية(.

 هعملستأنف مهمته يبعد استكمال معلومات، و الجمع عنصر يكلف بكل سرية بهو  -في هذا اإلجراء-ةالشرطعون 
 .ةشرطعون ك

جمع بالشرطة مكلف من جانب أو أي شخص آخر  ،للمعلوماتبلغ مأو هو مجرم،  ،المدنيالعنصر أو  ،مصدرلا
 "فعيللتلعمله في إطار"اتفاق إدارة جري ي. و يةسر بالمعلومات 

 الجرائمتدخل ضمن قائمة  ارتكاب جرائم جنائيةشكوك التي تحيط بجهة ما في الالعنصر بناء على  "تفعيل"يتم 
 ثالث سنوات على األقل(.ل)الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة السجن  بموجب القانون  وصوفةالم

 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 .يتوفر أي إجراء بديلال 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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وفقا للشروط المذكورة ، و 1001لسنة المتبادلة ضائية ط المنصوص عليها في قانون المساعدة القنعم، وفقا للشرو 
 أعاله.

 
 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 وبموافقة المدعي العام.جراء إلترخيص لالسلطة المختصة للالشرطة هي 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ مكانيةإ السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي يج
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

تقوم الشرطة بمتابعة أنشطة العنصر المتسرب من جانب وحدة التحقيق عن طريق  .المطلوبة المساعدة المتبادلة
ه الوحدة تقريرا عن أنشطتها إلى مكتب "جهات التفعيل" )أعوان شرطة مدربون لهذا الغرض(، بحيث تقدم هذ

 المدعي العام. ويجب أن يقدم العنصر المتسرب تقريرا عن كل واحد من أفعاله.    

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن
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 (101) الطلب إليها الموجه الدولة إقليم إلى ةبالالط الدولة من عناصرلل تس

 ونطاقه اإلجراء تعريف

التحقيق األخرى، يمكن ما هو األمر بالنسبة لعمليات مثلو ولكن،  .القانون اإلسرائيليفي اإلجراء هذا لم يتم تعريف 
جانب من لنظر في هذا الطلب ويتم ا 1001،لسنة قانون المساعدة المتبادلة ذ هذا اإلجراء في إطار يتنف طلب

 السلطة المختصة.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 

 .1001لسنة المتبادلة ضائية المساعدة الق بشأنالقانون  نعم، وفقا للشروط المنصوص عليها في

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 

 .هايوالموافقة عل دولةأي من القضائية المتبادلة مساعدة ال اتبلطستالم المختصة الالسلطة هي وزير)ة( العدل 
عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر تستند إليها تي المطلوبة، والوقائع الالمتبادلة طلب نوع المساعدة يتعين أن يحدد ال

 . المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين 

 المساعدة المتبادلة. جراء في إطارة تنفيذ اإليمسؤول الشرطةتتولى 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.لطالبةا

 أعاله. 351رجع إلى البند ا

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن

 

 (103) الطلب إليها الموجه  الدولة إقليم إلى مخبر تسلل

 ونطاقه اإلجراء تعريف

لألمر الصادر وفقا ورغم ذلك، و هويته. اية حممحدد وتتم وقت لطويلة أو مدة زمنية مخبر" لنصر ع" "عيلتف"يمكن 
هوية المدعى عليه، أن تأمر بالكشف عن من بناء على طلب  ، يجوز للمحكمة،األدلة بشأن 1041في سنة 

الكشف عن هوية المخبر بين خيار مة الللنيابة العافي هذه الحالة، و  المتهم. للدفاع عن احاسمذلك المخبر إذا كان 
 .ةتهملأو سحب ا

توفير عن طريق  تهامساعدعلى على استعداد هو ، ولكن األمن عضوا في قواتمواطن" ليس المخبر هو "
 نتهاكات أو المجرمين.كافة أشكال اال بشأنمعلومات 

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ل. إجراء بدي أييتوفر ال 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .بين الدول وللشروط المحددة أعاله المتبادلةضائية المساعدة الق بشأن 1001سنة نعم، وفقا لقانون 

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 داخلية.تعليمات اللحترام امع ا جراء، السلطة المختصة للموافقة على اإلهي الشرطة 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي
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قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 
المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 

في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل
 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المطلوبة المساعدة المتبادلة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ى وجه الخصوص، ، علتتوقف، و ةممكن

 

 (101) المخبرين في التصّرف

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 أعاله. 353رجع إلى البند ا

 الغرض لنفس بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 أعاله. 353رجع إلى البند ا 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 أعاله. 353رجع إلى البند ا

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 أعاله. 353رجع إلى البند ا
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 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 .(الطالبة

 أعاله. 353رجع إلى البند ا

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 أعاله. 353رجع إلى البند ا

 

 فنيةال ختباراتاالو  جسديال تفتيشال فحوص،ال

 (304)جسديال تفتيشال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

ه والحفاظ على سالمة فيبض على المشتبه إلقاء القأثناء على البحث عن األدلة تفتيش الجسدي نطاق اليقتصر 
تم إصدار أمر قضائي يال والشخص الذي يجري تفتيشه.  العام، والجمهورالعنصر الذي يجري عملية التوقيف، 

رجع إلى )ا فيهلقبض على المشتبه قاء ابإلإلجراء التفتيش الجسدي بحيث أن هذا اإلجراء يدخل في إطار األمر 
ويعني ذلك  االعتقاالت وعمليات التفتيش(. بشأن]النسخة الجديدة[  1050-6430رقم ة نائيقانون اإلجراءات الج

دم من الممكن عولكن،  في إطار عملية إلقاء القبض عليه. -فقط–أنه يخول ألعوان الشرطة تفتيش المشتبه فيه 
جراء التفتيش في حالة اشرط التقيد بهذا ال ]النسخة الجديدة[  1043-6433مخدرات )األمر رقم  ةالشتباه في حياز وا 

صالحيات اإللزامية ال بشأن 3556-6456)األمر رقم  من جانب المشتبه فيهأو سالح  مخاطر المخدرات( بشأن
إمكانية يتعلق بالمحكمة العليا اإلسرائيلية من قرار  موضعكان استثناء آخر هناك لسالمة العامة(. الضمان 

 .ضابط شرطةألمر قبل تفتيشه من جانب المعني باشخص من الموافقة الحصول على ال

ستكشاف الحديث عن االالشخصية بدال من  هومتعلقات هلشخص ولمالبسالتفتيش على أنه تفتيش سطحي لعرف ي
 (.353رجع إلى البندداخلي )االخارجي أو ال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .إجراء بديل أييتوفر  ال
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 

وعلى  ،المتبادلة بين الدولضائية المساعدة الق بشأن 1001 سنةللشروط المنصوص عليها في قانون  وفقا نعم،
 أعاله.ذكور النحو الم

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 ه.فيعلى مشتبه  إلقاء القبضبله قانونا أي موظف مخول ضابط شرطة، أو 

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المطلوبة المساعدة المتبادلة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن

 (301) الجسم استكشاف

 ونطاقه اإلجراء تعريف

يتم جريمة أو وجود صلة بين المتهم والجريمة.  ارتكاب البحث عن أدلة على الجسدي في الستكشاف نطاق ايتمثل 
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لتحقق ل والبحث عن وسائلتفتيش جسدي  –صالحيات إلزامية ) 1005-6465قانون اإلجراءات الجنائية رقم في 
 تينئماقداد بحيث تم إعخارجي، استكشاف : استكشاف داخلي و قسميناستكشاف الجسم إلى  يمسقت( الهوية من

 .تين للعمليات التي يتم تنفيذها في كل واحد منهما مفصل

جمع بصمات من و  ؛صور فوتوغرافيةالتقاط ، بما في ذلك اشخص عارياللجسد  ةبصريمعاينة استكشاف خارجي: 
 ؛األنفجمع عينة من مخاط و  ؛وتقليم األظافر ؛وكشط الجلدة تحت األظافر ؛جزء من الجسممن أي الجسم أو 

 ل؛البو ؛ و سمالجأجزاء من وأخذ عينة من   ؛الجسمعلى اختبارات إجراء و  ؛رو الشعر، بما في ذلك الجذن وم
 وجمع عينة من خاليا الخد. ؛التنفسجهاز من خالل اختبار من رائحة الفم وعينة  ؛اللعابو 

لجسم عن ل ةصور تقاط الو  ؛لجسم بالموجات فوق الصوتيةالتقاط صورة ل و ؛لدمإجراء تحاليل لاستكشاف داخلي: 
جراء  ة للجسم؛صور المقطعيلجميع أنواع ا التقاططريق األشعة السينية، و  بما في النسائي،  الفحص الحوضيوا 

جراء تحاليو العينات، جمع ذلك   .على الجزيئات الدموية المجهرية لا 

أن ز له و جيه، فيالمشتبه سم جفي  ثمة أدلة تم إخفاؤها إذا كان ضابط الشرطة لديه أسباب معقولة لالشتباه في أن
 قسريةبطريقة بعض أنواع االستكشاف الخارجي يمكن إجراء . للجسد موافقة إلجراء استكشاف خارجييطلب ال

من ى ذلك تم الموافقة علييجب أن ، قسريةاألمر ممارسة االستكشاف بطريقة طلب توالبعض اآلخر ال. عندما ي
الحصول على جب صحة المتهم، يب لضرراستكشاف الا أن يلحق ت هناك مخاطر فيضابط شرطة. إذا كانجانب 
 .السترةأصول المستورة بطريقة تراعي أجزاء الجسم أن يتم استكشاف الطبيب. يجب من موافقة 

جريمة أدلة متعلقة بيحتوي على فيه المشتبه سم إذا كان ضابط الشرطة لديه أسباب معقولة لالشتباه في أن ج
للخضوع  تهموافقيجوز له أن يطلب من المشتبه فيه لسجن لمدة ثالث سنوات على األقل(، )جريمة يعاقب عليها با

من  قضائي شرطة استصدار أمراله ، يجوز لضابط فيالمشتبه في حالة الرفض من جانب ستكشاف داخلي. ال
 المحكمة.

فني موظف سنان و )طبيب أمؤهل مهني خبير من قبل  والداخلي ويجب إجراء بعض أنواع االستكشاف الخارجي
 ، الخ.(.السينية األشعةفي 

 جريمةكال النوعين من االستكشاف، يمكن في بعض الحاالت أن يتم اعتبار رفض أو منع المشتبه فيه الخضوع لك
 ه. استخدامها ضديتم األدلة في مجال جمع 

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن جراءاإل هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية المساعدة الق بشأن 1001 سنةللشروط المنصوص عليها في قانون وفقا نعم، 
 أعاله.ذكور النحو الم

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

من  قضائي داخلي(، في بعض الحاالت: بأمر ستكشافشرطة )االضابط  ؛خارجي( ستكشافلشرطة )اعون ل
 .محكمة االبتدائيةال

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

 (.الطالبة

الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المطلوبة المساعدة المتبادلة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 القضية.الظروف المحيطة بالعمل المطلوب و  يةنوععلى ، على وجه الخصوص، تتوقف، و ةممكن
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 (303)نيالنفسا الطبي الفحص على عرضال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 ةفني مشورةعلى شكل نتائج الللشخص. يتم عرض عقلية الحالة الفحص لألمراض النفسية الفحص الطبي يتم في 
على فهم ما  قادرالطبي هو فحص شخص الذي خضع للكان ال وتتم اإلجابة على بعض األسئلة لتحديد ما إذا 

كي يتسنى االمتناع عن ارتكاب جريمة لقدرته على و  ؛الصواب والخطأد قدرته على التمييز بين يحدلتو  ؛فعله
الفحص يتم إجراء ضده. لمتابعات القضائية التي تمت مباشرتها قدرته على فهم االمتعلق بإلجابة على السؤال ا

 .األمراض النفسيةطب طبيب متخصص في من جانب نفسية لألمراض الالطبي 

عالج  بشأن 1001-6461من القانون رقم  14إلى  16من وفقا للمواد ية لألمراض النفسويجري الفحص الطبي 
 .ةعقليالض امر األاألشخاص المصابين ب

جانب طبيب من  ،نفسيالطبي اللفحص ل عضاأن تأمر بأن يتم اإلخوبموجب هذا القانون، يجوز للمحكمة 
بناء ذلك ، و ة إليهتهملاتم توجيه  أو ،القبض عليهأو تم إلقاء ، فيه ي شخص يشتبهأل ،أخصائي في الطب النفسي

 أو بمبادرة من المحكمة إذا كان يشتبه في أن الشخص مريض عقليا. ،أحد الطرفينمن على طلب 

. لهذا الغرض عينهيتم تطبيب نفسي من جانب أو من المقاطعة اإلدارية طبيب نفسي جانب ويجرى الفحص من 
 حصلفمن وزير الصحة. وتحال نتائج ا ينهيعيتم ت موظف نفسيطبيب للمقاطعة اإلدارية هو الطبيب النفسي 

ذا بالنظر في المختصة إلى المحكمة الطبي  الخطأ من  يميزلم يكن أن المدعى عليه تم إثبات هذه القضية. وا 
من قانون العقوبات رقم  )حاء( 37، فإنه يعفى من المسؤولية الجنائية بموجب المادة عندما ارتكب الجريمةالصواب 
)ب(  16اإلجراءات الجنائية ضده بموجب المادة اء نهيتم إ. و هال يمكن أن يعاقب على فعل، بحيث 6444-1044

ويجوز للمحكمة أن  .عالج المرضى الذين يعانون من األمراض النفسية بشأن 1001-6461من القانون رقم 
 ي أو الخارجي. األمراض النفسية للعالج الداخلمستشفى تصدر أمرا قضائيا بإحالة المريض إلى 

يميز الخطأ من كان  هضده ولكنالمباشرة جراءات اإلفهم أن ي اقادر ليس  أن المدعى عليهالطبي فحص كشف الإذا 
أن تصدر أمرا بإحالة  يجوز للمحكمةارتكابها، االمتناع عن ، وكان بإمكانه الصواب في وقت ارتكاب الجريمة

)أ( من  16وفقا للمادة من جهة أخرى، ضده المباشرة اإلجراءات أن تقوم بإنهاء و  المدعى عليه للعالج من جهة؛
نيابة في هذه الحالة، يجوز للو عالج المرضى الذين يعانون من مرض عقلي.  بشأن 1001-6461القانون رقم 

نه قادر على فهم أواستئناف الدعوى ضد المتهم إذا ثبت بعد العالج من جديد طلب إعادة فتح القضية  ةالعام
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 .في حقهالمتخذة ءات جرااإل

مختص في طبيب الشخصي، خبرة طبية لباسمه  ،إلى المحكمةأن يقدم /المعتقل/المتهم  شتبه فيهلميجوز ل
، في هذه الحالةللمقاطعة اإلدارية. و  ةنفسيمراض الطبيب األالخبرة الصادرة عن  يتعارض مع ةنفسياألمراض ال
 .د إليها في المحاكمةخبرة سيتم االستنالمحكمة أن تقرر أي بجب على ا

يميز الخطأ من الصواب يمكن محاكمة المتهم باعتبار أنه كان  ه، أنة الطبيةالخبر بناء على إذا قررت المحكمة، 
مريضا ارتكابها؛ وتم، في نفس الوقت، إثبات أن المتهم كان عن كان بإمكانه االمتناع و  ، في وقت ارتكاب الجريمة

نتائج يمكن، في هذه الحالة، أن تؤثر من المسؤولية الجنائية،  هإعفاءال يبرر  أو يعاني من اضطراب عقلي عقليا
 على طبيعة وشدة العقوبة في حالة اإلدانة. خبرة الطبية ال

على عالج المرضى الذين يعانون من مرض عقلي  بشأن 1001-6461القانون رقم ينص وباإلضافة إلى ذلك، 
حالته بطريقة ي شخصأل قسري فحصبإجراء أمر ي أنطعة اإلدارية األمراض النفسية للمقاطبيب أنه يجوز ل ، وا 

أن الشخص مريض تثبت أي جريمة، إذا تم تقديم أدلة ارتكاب عالج، حتى في غياب لل المستشفي غير طوعية إلى
على أو العالج الطبي يرفض الفحص أن هذا الشخص  وأاآلخرين، على وأن مرضه يشكل خطرا على نفسه أو 

 في المستشفي.ي نحو طوع

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إجراء بديل. أيال يتوفر 

 
 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة ضائية ساعدة القالم بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا ، أحيانا حسب الحاالت
 بين الدول وعلى النحو المفصل أعاله.

 
 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 القضية.ببالنظر في المختصة المحكمة 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة
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الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المطلوبة المساعدة المتبادلة

 
 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

كشف الإجراء يتم  على أنهعالج المرضى الذين يعانون من مرض عقلي  بشأن 1001-6461القانون رقم ينص 
هذا حاصل على رخصة لممارسة  ةالنفسياألمراض في طب جانب طبيب متخصص من لألمراض النفسية  الطبي

طبيب يمكن أن يتم التعاون بين في بعض الحاالت الخاصة، و الطب صادرة عن وزارة الصحة اإلسرائيلية. 
 الطالبة.طبيب نفساني من الدولة  ومراض النفسية للمقاطعة اإلدارية األ

 

 (301) العدلية بالهوية خاصة إجراءات الهوية،التحقق من 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

حمل بطاقة يسنة أن  15يتجاوز عمره شخص ه يجب على كل بطاقة الهوية على أن بشأن 1013 سنةقانون ينص 
 .عند الطلبتقديمها لألجانب( و  ى لهذه الوثيقة بالنسبةخر تسمية أ)أو  ةهويال

 

 عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض في حال

 1005-6465من القانون رقم  54هويته )المادة  منلتحقق لمشتبه فيه أو شاهد احتجاز ي ضابط شرطة يجوز أل



136 

    

 

 اعتقاالت(. -إلزامية  )صالحياتاإلجراءات الجنائية 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، راألم يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية المساعدة الق بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا نعم، 
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 الشرطة.

 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ يةإمكان السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

الجنائية إلى إدارة  القضاياالمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القأن  من الناحية القانونية،  ،جوزي
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . ائيليةاإلسر لشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

أن  . غيرالعامعي مدلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل لشرطةاتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المطلوبة المساعدة المتبادلة
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا لر أخرى، و ، من بين أمو ةممكن

 

 (301) يالعلم أو الفني االختبار على عرضال أو فحصال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

-6441من القانون رقم  35من خبير نيابة عن المدعي العام أو الدفاع بموجب المادة التقنية طلب المشورة يجوز 
االعتراف برأي الخبير الصادر  ، باستثناء في حالة الخطأ،لمحكمةيجوز لمراجعة[. نسخة  األدلة ] بشأن 1041

 الشخصية. ةصحالبتعلق يطبي بتقرير البحوث، والفن، والمعرفة المهنية أو ب تعلقةأي مسألة مكتابة كدليل في 

للمحكمة أن تعين خبيرا  في قرار المحكمة، يجوزقيد في الحاالت الخاصة التي يجب أن تو وباإلضافة إلى ذلك، 
 1013-6473من القانون رقم  111حساب )المادة التطلب دراسة تقنية أو يفي المحاسبة أو في أي ميدان آخر 

 ]النسخة الموحدة [ اإلجراءات الجنائية(.

 المتهم أو الدفاع.من ، وفي بعض الحاالت العامة الشرطة أو النيابةمن  ةطلب الخبر في معظم الحاالت، يصدر 
 المحكمة قبول رأي الخبراء كدليل أو رفضه.وتقرر 

 ض،امر البصمات، والمخدرات، واألفي مجال خبراء على  ،الشرطة اإلسرائيليةيعني ذلك هيئة التحقيق، تتوفر 
األدلة ذات الصلة  دراسة أثناء التحقيق، ويتم، الحمض النووي، ودراسة الخط، وما إلى ذلك.، و واألسلحة، والحوسبة

لجميع . ليست هناك قائمة شاملة ةخبر ال تمجاالبكل واحد من إعداد تقرير فيما يتعلق  والخبراء،  من جانب
 .هابشأنخبرة تقنية المواضيع التي يمكن تقديم 

 .إليه إلثبات خبرتهستند الذي ياألكاديمي والعملي الخبرة التي يعدها السند الخبير في ذكر وي

الحصول على و العامة اإلطالع نيابة ويجب اإلتاحة لل . رأي خبيرشخصي، أن يقدم، باسمه اليجوز للمدعى عليه 
إلجراءات الجنائية(. من ا]النسخة الموحدة[  1013-6473من القانون رقم  13)المادة ة من هذا الرأي مقدما نسخ
 القضية. ها في التخاذ قرار الذي سيتم العمل به  يالرأ، يجب أن تقرر أيين متعارضينالمحكمة ر استلمت إذا 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

دلة بين الدول وعلى المتباضائية المساعدة الق بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا نعم، 
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 القضية.المختصة المعنية بالمحكمة 

 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحتالتي العملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ رات يتم اتخاذ قرايمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 المساعدة
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 عليها الحصولقة طري –مستندات ال

 (104) للمعلومات تلقائيال تبادلال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

األحكام العام.  السلطة المسؤولة عن التحقيق وهيئة االدعاءعن طريق تبادل تلقائي للمعلومات يمكن إجراء 
 1011-6471القانون رقم متضمنة في هي في حوزة واحدة من هذه السلطات التي هي نقل المعلومات المتعلقة ب

قواعد توفير معلومات ل)حياة الخاصة حماية ال بشأن 3551-6451والالئحة رقم حياة الشخصية حماية ال بشأن
 الحدود الوطنية(.تقع خارج بيانات 

 ة الفردية(.يالشرطبطاقات ال)بيانات الحمض النووي، و الخاصة بيانات العلى حددة يتم تطبيق قيود م

 

 راء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إج

]النسخة  1050-6430رقم   إلجراءات الجنائيةا قانونمن  73 بموجب المادة أو أشياءمستندات إبراز األمر ب
 القبض والتفتيش(.إلقاء الجديدة[ )

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

أن سلطة المختصة المتبادلة الالقضائية الدولية المساعدة  بشأن 1001-6461من القانون رقم  33ادة المترخص 
سلطة عامة  أي أن ترسل إلىالتي يجوز المسائل الجنائية، المتعلقة بجميع البيانات بدولة أخرى بموافاة أي  قومت

 أخرى في إسرائيل.
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .حسب االقتضاء ائية،قضمتابعة الرطة أو أي سلطة أخرى من التحقيق أو الالش

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

لقضايا الجنائية إلى إدارة االمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيلية لشرطةالمتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي ب اللشؤون الدولية في مكتجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتولى ت .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (101)إبراز المستندات ب األمر

 ونطاقه اإلجراء تعريف

حتى من مرحلة التحقيق بدءا اإلجراءات القضائية عملية تقديم المستندات و تحكم محددة أحكام تنظيمية هناك 
 ة.قرار المحكمحتى صدور مرحلة المحاكمة من ثم من و  ،المحكمةجلسات 

طريقة تفتيش الاالعتقاالت وعمليات  بشأن]النسخة الجديدة[  1050-6430رقم نائية قانون اإلجراءات الجينظم 
مستندات          إبراز بلمحكمة أن تأمر أي شخص من هذا القانون ا 73المادة تجيز . وحجزها المستندات على الحصول 
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 المحاكمة أو التحقيق.إلجراء مطلوبة  أشياء( )أو

اإلجراءات الجنائية على أنه يجوز من ]النسخة الموحدة[  1013-6463من القانون رقم  151المادة نص ت
بأن يقدم إلى شاهد أو أي شخص  أيأن تأمر  ،أو من تلقاء نفسها ،أحد األطرافمن للمحكمة، بناء على طلب 

تثبت  الب أسباباالطقدم الطرف إذا الطلب مثل هذا المحكمة على  قوافتفي حوزته. و المحكمة المستندات التي هي 
 لقضايا المعروضة على المحكمة.باذات صلة  -فعال–أن هذه المستندات هي 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

تفتيش  أمرا بالصدر المحكمة تاالعتقاالت وعمليات التفتيش،  بشأناإلجراءات الجنائية  قانون من 33وفقا للمادة 
لمحكمة، الجلسات للتحقيق أو لحصول على أشياء مطلوبة ل اضروريالتفتيش أو أي مكان آخر إذا كان هذا منزل 
شيء تم استعماله ستخدم لتخزين أو بيع ا المكان المراد تفتيشهكان الرتكاب جريمة إذا  همستخدالحجز شيء تم اأو 

أو سيتم أنه تم لديه أسباب معقولة لالعتقاد قاضي أو إذا كان ال ؛الرتكاب جريمة أو ألي غرض آخر غير قانوني
. ويجب أن ضابط شرطةجانب المحكمة من الطلب إلى تم تقديم يب جريمة في هذا المكان ضد شخص. اارتك

رار اتخاذ قو الطلب تم بحث يأسباب الطلب.  والحصول عليه مطلوب المستند الأو يحدد هذا الطلب الشيء 
 من طرف واحد.بهذا الشأن المحكمة 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية المساعدة الق بشأن 1001للشروط المنصوص عليها في قانون عام وفقا نعم، 
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 أثناء المحاكمة، فإن المحكمة التي تنظر في القضيةو ختصاص، هي التي لها اال محكمة االبتدائيةأثناء التحقيق، ال
 هي  المخولة لذلك. 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
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 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  نالقانو  ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تحاكم العملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة الممن الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ اتخاذ قرارات  يتميمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر ا إليه

 .المساعدة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (103) مصرفية بحسابات صلة ذات أوضريبية  طبيعة ذات معلومات على الحصول مكانياتإ سائر

 ونطاقه اإلجراء تعريف

    مستند أي  بنفس الطريقة المستعملة للحصول علىمصرفية الحسابات متعلقة باليمكن الحصول على معلومات 
 أعاله(. 753بند الرجع إلى أو معلومات أخرى )ا

لى هذه البيانات والحصول على السرية عمحدد يجب إتباعه لرفع  سرية، وهناك إجراءهي بيانات الضرائب 
 .المطلوبة المعلومات

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 

 راءاإلجبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 نعم.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

لجنائية إلى إدارة القضايا االمتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . يليةاإلسرائلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العام مدعيلشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل رطةالشتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 المساعدة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن
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 (توضيح)البند بحاجة إلي  (101) القضائية والملفات العموميةمستندات ال إلىوصول ال

 ونطاقه اإلجراء فتعري

الجنائية قضايا قدم إلى المحكمة في التتم جمعها أثناء التحقيق في القضايا الجنائية و يبشكل عام، فإن الوثائق التي 
ي ويجوز أل. جلسات االستماعمحاضر ل ةوكذلك األمر بالنسبن(، و متاحة ألطراف القضية )النيابة والمتهمهي 

كون طرفا في القضية أن يجنائية دون أن في إطار قضية  جمعها  مستندات تم الحصول عليرغب في شخص ي
لتعويض قضائية لدعوى تعلق األمر ب، سواء هذه المستندات لماذا يحتاج إليتوضيح يتقدم بطلب إلى المحكمة مع 

 أو ألي غرض آخر. ،ألغراض البحثأو القضية، به بسبب هذه عن أضرار الحقة 

 بديل لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء

]النسخة  1050-6430رقم نائية من قانون اإلجراءات الج 73بموجب المادة شياء األأو المستندات تقديم األمر ب
 االعتقاالت وعمليات تفتيش.شأن بالجديدة[ 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية المساعدة الق بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا عم، ن
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 المدعي العام المختص بموافقة المحكمة.

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ ةإمكاني السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانوننص ي
قسم س أو رئي ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
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في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل
 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس تبادلةالمساعدة القضائية الم وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع  ات المساعدة القضائيةطلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا لور أخرى، و ، من بين أمةممكن

 

 (101) العدلية السوابق سجلّ  من بنسخ المدّ 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 ألحكام العدليةاسجل  بشأن 1011-6471ألحكام القانون رقم لسوابق العدلية اسجالت بشأن خضع المعلومات ت
عادة تأهيل الجناة. وفيما يتعلق توفير  -فقط-جراء بحيث يتم اإلهذا القانون معلومات إلى بلد آخر، يقيد بتوفير  وا 

إدانة من محو األجل القانوني لمحوها )باإلدانات التي تم مغلقة والمعلومات المتعلقة الملفات ال بشأنمعلومات 
 (.المنطوق بها نةإلداالتقادم، بحيث يختلف األجل القانوني مع اختالف اهو عشر سنوات من تاريخ السجل 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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المتبادلة بين الدول وعلى ية ضائالمساعدة الق بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا نعم، 
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 الشرطة.

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية المساعدة الق تقدم طلباتجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

مساعدة القضائية اللها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن مساعدة طلبات التنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين القة عوالفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 المساعدة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (041إرسال و تسليم الوثائق اإلجرائية )

 ونطاقه اإلجراء تعريف



147 

    

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي ةمساعد

 (104) ةالجنائي ةبعاتلمانقل 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها ولالمخ السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 ردها إلى أصحابهاو  مصادرتها المحجوزات،

 (104) الحجز

 ونطاقه اإلجراء تعريف

]النسخة  1050-6430اإلجراءات الجزائية رقم قانون  من 33جريمة )المادة بالمتعلقة شياء األيجوز للشرطة حجز 
أن هذا سبب لالعتقاد لها كان إذا  أي شيءحجز لشرطة يجوز لالعتقاالت وعمليات التفتيش(. ابشأن الجديدة[ 
أو  ،في اإلجراءات القضائيةيل كدلهذا الشيء يمكن استعمال أو أنه يمة، م الرتكاب جر م أو سيستخدستخداالشيء 

للمحكمة أن على أنه يجوز  36و  37وتنص المادتان  .رتكاب جريمةأن هذا الشيء تم تقديمه كمقابل أو وسيلة ال
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 .اتالمحجوز بما يجب فعله  بشأنحجز هذا الشيء من جانب الشرطة، وأن تصدر األوامر تأمر بتمديد فترة 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هامصادرة  وأهمالحجز وال بشأنمحددة أحكاما التي تتضمن قوانين ال منيوجد عدد كبير  .على نوع الجريمةتوقف ي
ة مكافح بشأن، والقانون حظر غسل األموال  بشأنالعقاقير الخطرة، والقانون  بشأنقانون ال: ي على النحو التاليه
بعض ويجيز الالبشر. ب حظر االتجار بشأنقانون ، والحظر تمويل اإلرهاب بشأنوالقانون لمنظمات اإلجرامية، ا

 المتصلة بالجريمة.، حسب قيمة الممتلكات ممتلكات المتهمالحجز ليشمل من هذه األحكام توسيع نطاق 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر نيك لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية المساعدة الق بشأن 1001للشروط المنصوص عليها في قانون عام وفقا نعم، 
 النحو المفصل أعاله.

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 المحكمة االبتدائية.الشرطة، وفي بعض الحاالت، 

 

  الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالعام للشرطة  المفتشو ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى  الحاالت،

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبتحدد جميع يتعين أن 
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 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 
 المساعدة

المحكمة األجنبية أن تضمن الدولة الطالبة إجراءا يلزم بادلة المتالقضائية المساعدة  بشأنقانون الويتضمن 
المصادرة أو الحجز د يتأكعدم في حالة  ةمصادر الو بسبب الحجز  أي طرف خاصيلحق بأي ضرر التعويض عن 

ألسباب مناسبة، إعفاء بحالة، أو حالة ، بناء على دراسة الطلبات وزير العدللخول ويالحق. هما في وقت إبطالأو 
 تعويض.بال االلتزاممن حاكم األجنبية الم

سنة ، هي أجنبيةمن دولة على طلب بناء  ،سرائيليةاإلكم امحالصادر عن المر بتجميد األصول األصالحية مدة 
رفع التجميد على الدولة الطالبة، ينبغي من صادرة نهائي بالمأمر غياب صدور في و ، مدة واحدة. في نهاية هذه ال

 األصول المجمدة.

المعاملة مع التقيد بمبدأ في الدولة الطالبة، طبقة المات جراء وفقا لإلجراءتنفيذ اإلاتفاقات، يمكن غياب حالة في 
 بالمثل.

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (101) المصرفية الحسابات دتجمي

 ونطاقه اإلجراء تعريف

يسمح سهذا اإلجراء يمكن تجميد حساب مصرفي بأمر من المحكمة إذا كانت هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن 
 جريمة.ناتجة عن مصادرة عائدات ب

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن ءاإلجرا هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية المساعدة الق بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا نعم، 
 النحو المفصل أعاله.

 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

أمام أو، في بعض الحاالت، االبتدائية المحكمة النيابة العامة أمام الهيئة المسؤولة عن التحقيق أو لب من بتقديم ط
 (.ةمينوع الجر حسب )جزئية محكمة الال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تإدارة المحاكم  العملية، يتم إرسال الطلبات إلىمن الناحية االستخبارات. 
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب يتنس المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات مكن أن ي
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة إجراء نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 المساعدة

المحكمة األجنبية أن تضمن الدولة الطالبة إجراءا يلزم المتبادلة القضائية المساعدة  بشأنقانون الويتضمن 
المصادرة أو الحجز د يتأكعدم في حالة  ةمصادر الو بسبب الحجز  أي طرف خاصيلحق بأي ضرر التعويض عن 

ألسباب مناسبة، إعفاء بحالة، أو حالة ، بناء على دراسة الطلبات وزير العدللخول ويالحق. هما في وقت إبطالأو 
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 تعويض.بال االلتزاممن المحاكم األجنبية 

سنة ، هي أجنبيةمن دولة على طلب بناء  ،ليةسرائياإلكم امحالصادر عن المر بتجميد األصول األصالحية مدة 
رفع التجميد على الدولة الطالبة، ينبغي من صادرة نهائي بالمأمر غياب صدور في و ، مدة واحدة. في نهاية هذه ال

 األصول المجمدة.

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (103) أصحابها إلى المحجوزاترد 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

المحكمة طوال اإلجراءات الجنائية )المادة بأمر من ها الشرعيين رد الممتلكات أو األشياء إلى أصحابيمكن أن يتم 
االعتقاالت وعمليات التفتيش(. في بشأن ]النسخة الجديدة[  1050-6430رقم  ةالجنائيت ااءاإلجر قانون من  37

على هذه المصادرة تتوقف مصادرة على حقوق المالك الشرعي، وفي حاالت أخرى، الإجراء سمو يبعض الحاالت، 
 .لحقوقا

ذا و المدني. اء القضأمام االستئناف رفع دعوى حق بالمالك الشرعي يتمتع ن اإلجراءات الجنائية، بغض النظر عو  ا 
قضائية أمام المحكمة دعوى  موضعكان هذا الشخص الجنائية و في المحكمة الشخص صدر حكم باإلدانة ضد 

 ني.المداالستئناف تفصل في أن المدنية، يجوز للمحكمة الجنائية 

إجراء متابعة دولة أجنبية لالقانون اإلسرائيلي ، يجيز األضرارالخسائر و لتعويض عن لالدعاوى المدنية في مجال 
األضرار ال فإن التعويض عن في هذه الحالة، و األضرار. الخسائر و مثل هذه تعويض على للحصول على ئية قضا

في إسرائيل ، ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ بة المرتكالجريمة الناتجة عن عائدات القتصر بالضرورة على ي
جراءات ، احتياطية تدابير   .ذات الصلة العائداتشكال األخرى من األ ة تجاهيفعلوا 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 . يتوفر أي إجراء بديل ال

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 جنائية.القضية صل في الفلالمعنية با، وفي بعض الحاالت، المحكمة االبتدائيةمحكمة ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 (101)المصادرة بهدف االحتياطية اإلجراءات

 ونطاقه اإلجراء تعريف

لمزيد  )أمر قضائي مؤقت.في إصدار الممتلكات أو األشياء المتصلة بالجريمة أو في حجز التدابير المؤقتة تتمثل 
 أعاله(.  651البند من التفاصيل، راجع 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 

 (101) لمصادرةا

 ونطاقه اإلجراء تعريف

من قانون  30المادة جيز تلمصادرة. اإجراء تنفيذ ظروف تعددة تحدد مختلف م افي إسرائيل، أحكاميتضمن القانون 
لتي ااألشياء أو  ؛33التي تم حجزها بموجب المادة المتعلقة بالجريمة، جميع األشياء اإلجراءات الجنائية مصادرة 

 زا، جهمستندأي ويقصد "باألشياء" أعاله(.  651رجع إلى البند )ا 33رطة بموجب المادة الشحصلت عليها 
 .ذات الصلة بها حساب مصرفي وجميع الحقوق أو، حاسوب

، غسل األموال حظر بشأنالخطرة، والقانون  العقاقير: قانون على النحو التالي األحكام الرئيسية األخرى هي
حظر االتجار  بشأنقانون ، والحظر تمويل اإلرهاب بشأنوالقانون ت اإلجرامية، المنظمامكافحة  بشأنوالقانون 

ات لكمتبين المفي حالة وجدود عالقة مصادرة إجراء الأعاله تجيز األحكام المتضمنة في القوانين المذكورة البشر. ب
ير التهمة واألدلة يتغلة في حاو  قاطعة، قرائنورود و طرف ثالث، لحق ورود ، و ءاتاإلجراعدم احترام الجريمة، و و 

يقصد بتعبير "الممتلكات" أي ممتلكات و (. ةمصادر لة صدور حكم مدني نهائي بالافي ح)على سبيل المثال، 
أخرى ناتجة أو أعاله وأية ممتلكات المذكورة لممتلكات ا، بما في ذلك متصلة بها أموال وحقوقشخصية و عقارية، و 

 .التي هي محل المصادرة تلممتلكالمقابل كعليها كنتيجة أو حصل م

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا نعم، 
 النحو المفصل أعاله.
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 لمحكمة.اصادر عن المصادرة بناء على أمر بالقضائية المعنية بالمتابعة بطلب من الهيئة المختصة 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

المحكمة األجنبية  أن تضمنالدولة الطالبة إجراءا يلزم المتبادلة القضائية المساعدة  بشأنقانون الويتضمن 
        المصادرة أو الحجز ثبوت عدم في حالة  ةمصادر الو بسبب الحجز  أي طرف خاصيلحق بأي ضرر التعويض عن 

ألسباب مناسبة، إعفاء بحالة، أو حالة ، بناء على دراسة الطلبات وزير العدللخول ويالحق. هما في وقت إبطالأو 
 ض.تعويبال االلتزاممن المحاكم األجنبية 

سنة ، هي أجنبيةمن دولة على طلب بناء  ،سرائيليةاإلكم امحالصادر عن المر بتجميد األصول األصالحية مدة 
رفع التجميد على جب الدولة الطالبة، يمن صادرة نهائي بالمأمر غياب صدور في و ، مدة واحدة. في نهاية هذه ال

 األصول المجمدة.

 

 اإلجراء تنفيذ في هممشاركت أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة
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 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 مداهمة األماكن والمحالتو  تفتيش - والمحاّلت  األماكن

 (404)المنازل  وزيارة تفتيشال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 شيء( إذا كان ذلك ضروريا لتأمين 1: )الحاالت التالية منزلية فيللقاضي أن يطلب من الشرطة إجراء زيارة جوز ي
هذا أن بالعتقاد سبب لهناك إذا كان  (3، )اتاإلجراء هتنفيذ هذل أو ،محاكمةال وأ، قضائيال تحقيقالإطار في 

أو حفظ شيء تم تخزين  في هذا المنزل،  ،( إذا تم3، ) هاأو بيع مسروقةأشياء مكان لتخزين يستخدم كالمنزل 
( إذا كان هناك سبب 6) ،غير مشروعةهذا المنزل ألغراض ( إذا تم استخدام 7الرتكاب جريمة، ) همادستخا

من قانون اإلجراءات الجنائية  33منزل )المادة في هذا لالعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت أو سترتكب ضد شخص 
 )القبض والتفتيش( ]النسخة الجديدة[(. 1050-6430رقم 

( 1: )في الحاالت التالية دون أمر من المحكمة تفتيشجراء الإل منزلإلى لدخول اشرطة،  العون من أعوان لخول ي
( إذا طلب صاحب  3، )في هذا المنزل مؤخرا هاباارتكتم رتكب أو ستإذا كان لديه سبب لالعتقاد بأن جريمة 

ذا كان هناك و  ،الشرطةطلب المساعدة من في هذا المنزل قيم م( إذا كان شخص 3المنزل مساعدة من الشرطة، ) ا 
اإلفالت يريد عون الشرطة يطارد شخصا ( إذا كان 7؛ ) ة في هذا المنزلميارتكاب جر تم  هسبب لالعتقاد بأن

( )القبض 1050-6430رقم من قانون اإلجراءات الجنائية  36القانوني )المادة لتوقيف تجنب االعتقال أو اأو من/
 والتفتيش( ]النسخة الجديدة[.

 

 عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال 

حصل على موافقة أن يلعون الشرطة الخيار يتيح المحكمة العليا في إسرائيل هناك إجراء بديل تم إقراره من 
 .هتفتيشقبل المعني باألمر شخص ال

 بديل؟ جراءإ ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم.
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 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 هو مبين أعاله.مثلما شرطة أو ، القاضي، أو عون لل

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (401) (المخالفة هافي ارتكبت التي األماكن المداهمة ) االنتقال إلى

 ونطاقه اإلجراء تعريف
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إبرازه  سيتم  شيء جز حل ضروري(  5) ذلك  كان إذا ماكناأل مداهمةل الشرطة الى تعليماتصدر ي أن قاضيلليجوز 
 مستخديذلك المكان  بأن لالعتقاد سبب هناك كان إذا(  5)  أو ،آخر إجراءخالل   أو والمحاكمة ،تحقيقال خالل
 جريمة رتكابال استخدامه تمشيء ب نكاذا المفي هأو االحتفاظ  تخزين تمإذا (  3)  أو مسروقة،أشياء  بيع أو لتخزين

 أي ضد سترتكب أو ارتكبت قد جريمة بأن لالعتقاد سبب هناك كان إذا(  6)  أو ، مشروعة غير ألغراض أو
 النسخة/  البحث عمليات و االعتقاالت قانون :الجنائية اإلجراءات قانون من 53 المادة. )المكان هذا في شخص
 .(5505-1055( الجديدة

 عتقادلال سبب لديه(  5)  كان إذا فيه تفتيش وال مكانال إلى االنتقال ، المحكمة منإذن  دون ، شرطة ضابطليجوز 
 مساعدةلل طلبب لمكاناهذا  مالكتقدم   إذا(  5)  أو ، األخيرة آلونة في هناك ارتكبت أو ترتكب سوف جريمة بأن
 إلى دعونأسباب  هناك و الشرطة من المساعدة طلب مكانهذا ال في شخص كان إذا(  3)  أو ، الشرطةإلى 

 التملص يحاوليطارد شخصا  الشرطة ضابط كان إذا(  6)  أو ،في هذا المكان  جريمة ارتكاب يجريأنه  االعتقاد
 وعمليات االعتقاالت قانون :الجنائية اإلجراءات قانون من 51 المادة. )القانونيوقيف التمن  الفرار أو االعتقال من

 ( . 5505-1055( الجديدة النسخة( /  التفتيش

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

شخص الحصل على موافقة أن يلعون الشرطة الخيار يتيح المحكمة العليا في إسرائيل هناك إجراء بديل تم إقراره من 
 .هتفتيشقبل المعني باألمر 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا نعم، 
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 على النحو المذكور أعاله.، ةأو عون الشرطالقاضي 
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 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةات ترتيبال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

  واالستماع االستدعاء- همفي المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

 ونطاقه اإلجراء تعريف

تحقيق. حضورهم لللضمان  هاباارتك تمد يملكون معلومات حول جريمة قللمحقق استدعاء الشهود الذين جوز ي
حسب اقتضاء شخصيا، بواسطة المحقق عن طريق الهاتف أو أو ، كتابيإشعار أن يتم االستدعاء بيمكن و 

 القضية.
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 تلشرطة إذا كانجانب عون لإلى مركز الشرطة من  اقتيادهملجريمة أو رتكاب االشهود في مكان استجواب ويمكن ا
 51)المادة ها بشأنمعلومات  واوفر ييمكن أن هود الش وأن ،جريمة ابارتكه تم أسباب معقولة لالعتقاد بأنهذا العون ل

 .اعتقاالت( -نفيذية )صالحيات ت 1005-6465رقم من قانون اإلجراءات الجنائية 

 لمحكمة:الشهود أمام ا استدعاء

أي يجوز أن يتم استدعاء ]النسخة الموحدة[،  1013-6473رقم  من قانون اإلجراءات الجنائية 155ا للمادة وفق
أن  تشخص لإلدالء بشهادته في المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع، ما لم تكن المحكمة قرر 

سلطتها  ، بناء على. ويجوز للمحكمةقضيةالبساعد على توضيح المسائل ذات الصلة يالشخص ال يمكن أن هذا 
في جلسة االستدعاء  بشأنكتابيا أو شفويا الشاهد يجب إخطار و . هااستدعاء الشهود للمثول أمام ،التقديرية
 المحكمة.

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ لمتبادلةا القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 نعم.

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

والمحكمة في  ،الشرطةمن جانب تحقيق الالمحقق في مرحلة ترخيص لإلجراء هي لالمخولة لالسلطة المختصة 
 اتب الضبطية القضائية. ويتم التوقيع على االستدعاء من جانب القاضي أو كمرحلة المحاكمة. 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
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في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل
 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 

 (401) االعتيادي اإلجراء: الشهود شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

ي ألشفوي إجراء استجواب محقق ( لل 1034)  شهادة(اإلدالء بت الجنائية )من قانون اإلجراءا 3المادة ترخص 
شخص الذي يخضع لالستجواب أن يجب على ال. و تحقيقهي محل  جريمة بشأنمعلومات توفر على شخص قد ي
 .في تجريمه جاباتتتسبب هذه اإلعليه، ما لم  ةحو طر المصدق على األسئلة يجيب بكل 

ال  ه]النسخة الموحدة[ على أن 1013-6473رقم من قانون اإلجراءات الجنائية  143 تنص المادةجلسة المحكمة: 
ن يقول الحقيقة عليه أيجب  أنهبالمحكمة الشاهد  حذروتاآلخرين. اإلدالء بشهادتهم بحضور الشهود يجوز لمختلف 
أن إلى  147المادة  وتشير(. 143النحو المنصوص عليه في )المادة على  تهمعاقب، وأنه يمكن والحقيقة كاملة

يتم تنظيم المواجهة ويليه بعد ذلك الطرف الذي طلب شهادته. ثم في األول استجوابه من جانب  الشاهد يتم
 لشهود.على اطرح أسئلة أن تللمحكمة  ،كذلك، ويجوز استجواب جديد من الطرف األول.
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .بديل يتوفر أي إجراءال 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا   ،نعم
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .في مرحلة التحقيق: المحقق 

 .في مرحلة المحاكمة: المحكمة 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية ماالسي)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا لمن بين أمور أخرى، و ، ةممكن

 

 (403( )الفيديو) المرئية االتصال وسائل بواسطة: الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 الخارج عن طريق الفيديو.متواجدين في شهود الالسماع يجوز 

 

 فس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لن

 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،نعم
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 المحكمة في مرحلة المحاكمة.

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية يماالس)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 
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المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا لمن بين أمور أخرى، و  ،ةممكن

 

 (401)الهاتف بواسطة: الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال شيء

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم اإذ ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .ال شيء

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .ال شيء

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
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 (.الطالبة

 .ال شيء

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 ال.

 

 (401) األطفال شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

لوالدين الحق في ل، )المحاكمة والمعاقبة وطرق العالج(، على أن 6431-1041رقم  الشباب بشأنقانون الينص 
فيه القاصر في العمر أن لمشتبه ليحق للمثول أمام الشرطة. البنت تم استدعاؤه)ها( أو االبن معرفة ما إذا كان 

الحق في العمر استشارة محام. للقاصر يحق له، أيضا، والده أو والدته قبل االستجواب، وبطبيعة الحال،  يستشير
الليل إال في في في العمر قاصر ال يجوز سماع شهادة والده أو والدته. شهادته بحضور ع اسميتم في أن 

 ا القانون.الظروف االستثنائية التي يحدده

بعض  بشأن، 17و 13المشتبه فيهم البالغ أعمارهم بين و  ، سنة من العمر 17دون الشهود استجواب جرى ي
ال األطفال. مجال استجواب تم تدريبهم في تخصصين محققين مجانب الجرائم، مثل الجرائم الجنسية والعنف من 

. هذه الشهادةبدالء اإلعلى وافق المحقق المتخصص  ما إذاإال أمام المحكمة يدلي القاصرون في العمر بشهادتهم 
 .في العمر الشهادة بدال من القاصربالمحقق المتخصص يدلي في بعض الحاالت، و 

عن طريق ، على سبيل المثال حددةظروف موفقا لستماع لشهادة الطفل اليجوز للمحكمة أن تقرر أن تجري جلسة ا
 ق.مغلداخلي تشغل بنظام أجهزة مرئية استخدام 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إجراء بديل.  ييتوفر أال 
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،نعم
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 مرحلة المحاكمة.المحقق في مرحلة التحقيق والمحكمة في 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن
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 (404) العدالة مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 هويةيتم الكشف عن  الأمام المحكمة، وأد المتعاونين في التحقيق ول أحمثعدم قرر أن تالعام من األوزارة يجوز ل
ذلك كان أو إذا  ته، حياعلى شكل تهديدا خطيرا يالكشف عن هذه المعلومات يمكن أن إذا كان  الشخص هذا 

 البيانات أو المعلومات المقدمةيتم قبول  الالشرطة. في هذه الحالة، إجراء سري خاص بكشف يمكن أن يتسبب في 
 ةضروري تللمحكمة الكشف عن المعلومات المذكورة أعاله إذا كانجوز يو المحكمة. من جانب من هذا الشخص 

يجوز ف -قضيةفي الال يؤثر على دفاع المدعى عليه ذلك فقط إذا كان -في حاالت استثنائية، وو العدالة. ألغراض 
 هويته.عن دون الكشف   تهداشهيدلي بحد الشهود أن اإلتاحة أل

في جلسة مغلقة في حالة تعرضه للتخويف، إلضافة إلى ذلك، يجوز للقاضي أن يقرر استجواب أحد الشهود وبا
 حرية. بكلته شهاداإلدالء بهد وتشجيعه على االشهذا لحماية وذلك  

برنامج لحماية الشهود المتعرضين للتهديد في الشهود إشراك  ظروف معينة،وفقا ل، يجوز أن يتموعالوة على ذلك، 
 ،للتهديد قبلالمتعرضين  وأسرهم هذا البرنامج لحماية الشهود إعداد تم وقد لحماية الشهود.  ةتديره السلطة اإلسرائيلي

، والهوية، الخ. غيير مكان السكنلبرنامج على تمكن، من بين أمور أخرى، أن ينطوي اوبعد المحاكمة. وي ،وأثناء
تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الشهود مع غيرها من ، بالسيماحماية الشهود، المعنية بالسلطة وتلتزم 

 الوكاالت الحكومية ذات الصلة.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .عمن

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 كما هو محدد أعاله.و د، و الشهلحماية  ةسلطة اإلسرائيليالمحكمة أو الو أالعام، من وزارة األ

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة
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القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،نعم
 النحو المفصل أعاله.

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

جلسات االستماع مماثلة لبطريقة قضية الالضحايا أثناء التحقيق في  إلىاالستماع تنعقد جلسات بشكل عام، 
شخص أثناء ة بتكون مرفقضحية جرائم جنسية معينة أو جرائم عنف أن يجوز لخرين. ومع ذلك، فاآلشهود لل

من  17حقوق ضحايا الجريمة )المادة  بشأنالقانون في عليها  وصنصالملقيود ا مع مراعاةاستجواب الشرطة، 
الخضوع للضحايا الحق في عدم بشكل عام، حقوق ضحايا الجريمة(. و  بشأن 3551-6451 رقمقانون ال

، ما عدا في الحاالت التي ينص ةلجنسياوقائع الجريمة  بشأنخالل تحقيقات الشرطة أو المحكمة لالستجواب 
 (.13عليها القانون )المادة 
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ي شاهد آخر لجلسة االستماع ألمماثلة بطريقة محاكمة أثناء الجريمة  ةجلسة االستماع لضحيتنعقد عموما، و 
غير اتصال أي كمة ضد االمحأثناء ضحية الحق في الحماية لل ه(.عالأ 453رجع إلى البند )لمزيد من التفاصيل، ا
 .أقربائهأو  ،ه، والمدعى عليهفيضروري مع المشتبه 

في حالة انعقاد المحاكمة في جلسة مغلقة،  ، حتى به لضحية الحق في أن يكون حاضرا أثناء المحاكمة المتعلقةل
بهذا  لقيود التي يفرضها القانونامع مراعاة شخص في جلسات االستماع، ب اكون مصحوبيحق له، كذلك، أن يو 

 .الشأن

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،نعم
 النحو المفصل أعاله.

 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .في مرحلة التحقيق: المحقق 

 مة: المحكمة.في مرحلة المحاك 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
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في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل
 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (407) الخبراء شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

لدفاع والنيابة العامة يجوز ل. اآلخرين شهودبنفس طريقة االستماع للالمحكمة جانب الخبراء من يتم سماع شهادة 
في غضون فترة زمنية  ياكتاببرأي الخبراء المقيد لطرف اآلخر يجب أن تتم موافاة احجتهم. تعزيز خبراء لسماع ال

 الجلسة.انعقاد  دمعقولة قبل موع

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل.ال 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن راءاإلج هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،نعم
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 النحو المفصل أعاله.

 

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .المحكمة

 

 ةالدول في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما) اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالمحيطة با الظروف األخرىالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن
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 (407) المتهمين/فيهمشتبه الم استدعاء

 ونطاقه اإلجراء تعريف

بواسطة المحقق عن طريق الهاتف أو أو ، كتابيإشعار أن يتم االستدعاء بيمكن و للمحقق استدعاء الشهود. جوز ي
 القضية.حسب اقتضاء شخصيا، 

جانب عون من ألغراض التحقيق إلى مركز الشرطة  اقتيادهلجريمة أو رتكاب اهد في مكان ااالشستجواب ويمكن ا
قانون من  54)المادة  جريمةأية  بارتكالمشتبه فيه  أسباب معقولة لالعتقاد بأنهذا العون ل تلشرطة إذا كانل

 .اعتقاالت( -نفيذية )صالحيات ت 1005-6465رقم اإلجراءات الجنائية 

 :المدعى عليه أمام المحكمة استدعاء 

إلى مستندات إرسال نسخة من هذه ال ، كذلك،يتمو نسخة من الئحة االتهام. ب امرفقاستدعاء للمتهم،  المحكمةتسلم  
 ]النسخة الموحدة[(. 1013-6473 رقم من قانون اإلجراءات الجنائية 06محامي الدفاع )المادة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اءاإلجر  هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،منع
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

تم والمحكمة في مرحلة المحاكمة. ي ،المحقق في مرحلة تحقيق الشرطةجراء هو إلترخيص للول لها االسلطة المخ
 الضبطية القضائية. أو كاتب يقاضجانب المن  االستدعاء على  عيوقالت

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة
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القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 (440) االعتيادية اإلجراءات: المتهمين/فيهمشتبه الم إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

ي ألشفوي إجراء استجواب محقق ( لل 1034)  شهادة(اإلدالء بمن قانون اإلجراءات الجنائية ) 3المادة رخص ت
بما في ذلك المشتبه فيه. و وتشير هذه المادة إلى  تحقيقهي محل  جريمة بشأنمعلومات توفر على شخص قد ي

تتسبب عليه، ما لم  ةحو طر الملة صدق على األسئشخص الذي يخضع لالستجواب أن يجيب بكل يجب على الأنه 
 .في تجريمه جاباتهذه اإل

فقط. ومع ذلك، في الممارسة  ةجزئيبطريقة الصمت التزام الحق في اإلشارة إلى  ،القانون اإلسرائيليتم، في 
م الحق في استشارة محاكذلك،  ،هفيلمشتبه لالعملية، للمشتبه فيه الحق في التزام الصمت وعدم اإلجابة على سؤال. 

ذا  استجوابه.قبل   استشارة محام عند الطلب.  ،أيضايجوز له، االستجواب في  ءبدتم الوا 
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 رسمية.بصورة  تهاملتوجيه االالمدعي العام هو السلطة المختصة 

ذا ما اختار  .المحاكمة أثناء دالء بشهادته للدفاعإلالحق في اللمدعى عليه  بهذه الشهادة  يذلك، فإنه يدلالقيام بوا 
رفض فإن الحق في عدم اإلدالء بشهادته. في هذه الحالة، ، كذلك، للمدعى عليهو لدفاع. اداية عرض أدلة بعند 

)المادة قتضاء النيابة العامة، أو اعتبار هذا الرفض كدليل متالزم، عند االعزز أدلة اإلدالء بالشهادة يمكن أن ي
 موحدة[(.]النسخة ال 1013-6473 رقم من قانون اإلجراءات الجنائية 151

 تشاور مع محاميه أثناء المحاكمة.يلمدعى عليه أن يجوز ل

لمحكمة من اطلب المدعي العام يعندما والسيما ، حددةتعيين محام للدفاع عن المتهم في ظروف مبالقانون لزم ي
أو  سنوات 15لمدة السجن بجرائم خطيرة يعاقب عليها ارتكاب عندما يتم توجيه تهمة  أو ، فرض عقوبة السجن

 ، الخ.ا في العمرن المدعى عليه قاصر و كيعندما  أوأكثر، 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،نعم
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  يصالترخ لها المخول السلطة

 المحقق في مرحلة تحقيق الشرطة والمحكمة في مرحلة المحاكمة.جراء هو إلول لها الترخيص لالسلطة المخ

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة
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القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

 

 (444)الفيديو بواسطة: مشتبه فيهم/المتهمينال شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

هذا  . ومع ذلك، فإنةوافقالمالمشتبه فيه أو المدعى عليه أبدى هذا اإلجراء، إذا اللجوء إلى  يمكنمن حيث المبدأ، 
 محاكمة عادلة.ضمان والحق في حقوق الدفاع كاال من حيث شإيطرح  اإلجراء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال 
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 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،نعم
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 رحلة المحاكمة.المحكمة في م

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة

 

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن
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 (441) الهاتف بواسطة: المتهمين/فيهمشتبه الم شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .ال شيء

 ء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجرا

 .ال شيء

ال  بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
 .شيء

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .ال شيء

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

 .ال شيء

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .ال شيء

 

 (443)واجهة الم

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 ة المواجه عموما، تصويرويتم، أثناء تحقيقات الشرطة.  -قطف–المتهم وشهود آخرين مع مواجهة يمكن إجراء 
 في المحكمة.يل بالفيديو وعرضها كدل

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 يتوفر أي إجراء بديل. ال 

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

المتبادلة بين الدول وعلى ضائية الق المساعدة بشأن 1001سنة للشروط المنصوص عليها في قانون وفقا  ،نعم
 النحو المفصل أعاله.

 

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 محقق.ال

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
 (.الطالبة

القضايا الجنائية إلى إدارة المتعلقة بالمتبادلة ضائية تقدم طلبات المساعدة القجوز أن يعلى أنه  القانون ينص
قسم أو رئيس  ية،سرائيلاإلالمفتش العام للشرطة و ، لمدعي العاممدير الشؤون الدولية في مكتب او المحاكم، 

المساعدة القضائية لها إلى وحدة يحالتي تالعملية، يتم إرسال الطلبات إلى إدارة المحاكم من الناحية ستخبارات. اال
في بعض و السلطات المختصة. عن طريق على تنفيذها  ةاألخير  ههذوتشرف . اإلسرائيليةلشرطة المتبادلة التابعة ل

 إدارة الشؤون الدولية.بالتعاون مع ق تنفيذ الطلب ينست المساعدة القضائية المتبادلة وحدةتتولى الحاالت، 

. غير أن العاممدعي لشؤون الدولية في مكتب الجانب قسم امن طلبات المساعدة تنفيذ يتم اتخاذ قرارات يمكن أن 
 لبات المستلمة.طالرفض سلطة  -فقط–وزير القانون يخول لل

تستند ، والوقائع التي تنفيذه المطلوبالمتبادلة المساعدة اء إجر نوع ات المساعدة القضائية طلبيتعين أن تحدد جميع 
 جراء في إطارتنفيذ اإل الشرطةتتولى  .المقدمطلب المساعدة الوقائع و بين عالقة والفيها، المشتبه  ةميالجر إليها 

 .المساعدة
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي ةمساعد

 .لقضيةالظروف األخرى المحيطة باالمطلوب و العمل نوع فقا ل، من بين أمور أخرى، و ةممكن

 

.............................................................. 

 المستفيدة البلدان وممثلو الخبراء قدمها التي المعلومات إلى الوثيقة هذه تتضمنها التي وماتالمعل تستند
 المشروع بتنفيذ المكلف والمجمع. الثالث للعدالة يوروميد مشروع إطار في  المنجزة األعمال سياق في المعنية

  يكونأن  عسى عما مسؤوال ُيعتبر أن يمكن وال ، شمولها أو راهنيتها و دقتها، عن مسؤوال ُيعتبر أن يمكن ال
 .سهو أو خطإ  من الوثيقة هذه ضمن
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 شروع ممول منم           

 األوروبي االتحاد

 

 الثالث يوروميد مشروع
 

 

 (3فريق العمل )

 

 

 وقانون السجون  القانون الجنائي بشأنفريق العمل 

 "بطاقات البلجيكية"للـ ةنظيروضع آلية المكلف ب

 

 ناألرد
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 :من ممول مشروع  )رئيس الفريق المعني بالتنفيذ( 
          األوروبي االتحاد                                          

  
   

 
 لعدالة الثالثل يوروميد  مشروع

 
 

 (3فريق العمل )
 

  وضع المكلف بوقانون السجون القانون الجنائي  بشأنفريق العمل 
 "بطاقات البلجيكية"للـة نظير  آلية

 
 

 األردن

 

       
 
 

      
 

  يمكن وال( EIPA) العمومية لإلدارة األوروبي المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. بيو األور  االتحاد بمساعدة الوثيقة هذه إعداد تملقد 
 .األوروبي االتحاد نظر ةهلوج ممثال يعتبر أن األحوال من حال بأية
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 ة الثالثلاعدلل يوروميد  مشروع

 السجونقانون و  جنائي قانون

 "ة"بطاقات البلجيكيللـة نظير آلية 

 األردن

  هاكية والالسلكية( واعتراضاالتصاالت )السلتعقب 

 (101) هاتدوينو  هاوتسجيل والالسلكيةاالتصاالت السلكية  اعتراض

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .الدستور األردني

 14المادة 

سرية ال تخضع للمراقبة أو وغيرها من وسائل االتصال تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية 
 قاضي وفق أحكام القانون. الأو المصادرة إال بأمر من لتوقيف ااإلطالع أو 

 وتعديالته. 3550لسنة  31قانون االتصاالت رقم 

 11المادة 

التي ال يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة سرية من األمور الخاصة االتصاالت التعتبر المكالمات الهاتفية و 
 المسؤولية القانونية.

 11المادة 

خرقا ذلك يعتبر دون أن المصدر ذلك للتحقق من ترخيص  ية مصدر أي موجات راديو بتعقب ق الح للهيئة  .أ 
 نافذة. قوانين المخالفة ألحكام اللسرية الرسائل أو 
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 معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة )أ(لتقاطها في التي تم امضمون الرسائل  إشاعةال يجوز نشر أو  .ب 
 بالعقوبات المقررة قانونا. الرسائل تلك مضمون إشاعة نشر أو لذي يقوم به المادة. و يعاقب الموظف امن هذ

 11المادة 

ليها بحكم ع علاط اتفيةه رسالة أو خاصة أو عامة اتصاالت شبكة أشاع مضمون أي اتصال بواسطةأو كل من نشر 
سنة أو بغرامة ال تقل عن  وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن

 ( دينار أو بكلتا العقوبتين.100( دينار وال تزيد عن )300)

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

مع الدستور أو القوانين ذلك يتعارض تنص على هذا اإلجراء، شريطة أال دولية  هناك اتفاقية ثنائية أو تإذا كان
 واللوائح.

 اإلجراءبتنفيذ  الترخيص لها المخول السلطة

 .المحكمة المختصة أو النيابة العامة

 الدولة في ةالمطّبق لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العمليةترتيبات ال
  (.الطالبة

مع الدستور أو القوانين ذلك يتعارض شريطة أال ، تنص على هذا اإلجراءهناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان
 واللوائح.

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 نطبق .تال 

 ( 101) والالسلكية السلكية االتصاالتتعقب 

 ونطاقه اءاإلجر  تعريف

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 وتعديالته. 3550لسنة  31قانون االتصاالت رقم 

 11المادة 

إلى شخص آخر عبر شبكات االتصاالت أو رفض كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات االتصال 
ص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة نقلها سواء من قبل المرخنقل رسائل طلب منه 

بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ستة 
  ( دينار أو كلتا العقوبتين.3000أشهر أو بغرامة ال تزيد عن )

 دة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساع

   لقوانين ا أو لدستورشريطة أال يتعارض ذلك مع ا، تنص على هذا اإلجراءهناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان
 .واللوائح

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 االتصاالت. قبعرخيص لتالت لى ع نوالالمسؤ ما المحكمة و المدعي العام ه

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

   ن لقوانيالدستور أو شريطة أال يتعارض ذلك مع ا، نص على هذا اإلجراءهناك اتفاقية ثنائية أو دولية ت تإذا كان
 .واللوائح

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق

 

 ( 103) خر األ االتصاالت أشكال وتسجيل اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 زائية.الجأصول المحاكمات قانون 

 114المادة 

 ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها باألشغال الشاقة المؤقتة. هالتي يقصد منالمؤامرة ا  .1

 كل عمل إرهابي يستوجب األشغال الشاقة لخمس سنوات على األقل.  .2

 ويقضى باألشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي :

ة أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة إلحاق الضرر، ولو جزئيًا، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعي .أ 
 نقل أو أي منشآت أخرى .

تعطيل سبل االتصاالت وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل  .ب 
 أو إلحاق الضرر بها كليًا أو جزئيًا.

 وتعديالته. 3550لسنة  31قانون االتصاالت رقم 

 11المادة 

إلى شخص آخر عبر شبكات االتصاالت أو رفض سالة عليه نقلها بواسطة شبكات االتصال كل من أقدم على كتم ر 
نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة نقل رسائل طلب منه 

بالحبس لمدة ال تزيد على ستة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المستقبلة يعاقب 
  ( دينار أو كلتا العقوبتين.3000أشهر أو بغرامة ال تزيد عن )

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 نطبق .يال 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .نطبقيال 

العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات 
 الطالبة(. 

 .نطبقتال 
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق

 ( 101)البريد اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 جراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإل

 أنظمة جرائم المعلومات.بشان  1030لسنة  10رقم القانون المؤقت 

 3المادة 

يجاوز  بما يخالف أو نظام معلومات بأي وسيلة، دون تصريح أو كل من دخل قصدا موقعًا الكترونيا أو .أ 
( 300بغرامة ال تقل عن ) ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على ثالثة أشهر أ ،التصريح

 .هاتين العقوبتين أوكلتا( مائتي دينار 100مائة دينار وال تزيد على )

 أو تدمير إضافة أو حذف أو إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة بهدف إلغاء أو .ب 
توقيف أوتعطيل عمل  ت أومعلوما نسخ بيانات أو نقل أو تغيير أو تعديل أو حجب أو إتالف أو إفشاء أو

انتحال صفته  إشغاله أو تعديل محتوياته أو إتالفه أو إلغائه أو تغيير موقع الكتروني أو نظام معلومات أو
بغرامة  أو  انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة  أو

  .هاتين العقوبتين ابكلت ( ألف دينار أو3000على )( مائتي دينار وال تزيد 100ال تقل عن )

 

 1المادة 

باستخدام نظام معلومات، بهدف  استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نشر أو كل من ادخل أو
 وأالتقاط  نسخ أو نقل أو تغيير أو تعديل أو حجب أو إتالف أو إفشاء أو تدمير أو إضافة أو حذف أو إلغاء أو

 أو إيقاف أوتعطيل عمل نظام معلومات تشويش أو إعاقة أو معلومات أو تمكين الغير من االطالع على بيانات أو
انتحال  أو انتحال صفته إشغاله أو تعديل محتوياته أو إتالفه أو إلغائه أو تغيير موقع الكتروني أو الوصول إليه أو
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تصريح يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد يخالف ال بما يجاوز أو شخصية مالكه دون تصريح أو
 .بكلتا هاتين العقوبتين ( ألف دينار أو3000( مائتي دينار وال تزيد على )100بغرامة ال تقل عن ) على سنة أو

 1المادة 

مرسل عن طريق الشبكة  بالتصنت على ما هو باعتراض أو كل من قام قصدا دون سبب مشروع بالتقاط أو
بغرامة ال تقل عن  أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة أو علوماتية أوالم
 .بكلتا هاتين العقوبتين ( ألف دينار أو3000( مائتي دينار وال تزيد على )100)

 13 المادة

بطة العدلية الدخول مع مراعاة الشروط واألحكام المقررة في التشريعات ذات العالقة، يجوز لموظفي الضا .أ 
إلى أي مكان يشتبه باستخدامه الرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم 
تفتيش األجهزة واألدوات والبرامج واألنظمة والوسائل المشتبه في استخدامها الرتكاب أي من تلك الجرائم، 

المدعي العام المختص قبل الدخول إليها، وفي باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من 
 .جميع األحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص

ذوي النية الحسنة وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون االتصاالت النافذ  اآلخرينمع مراعاة حقوق  .ب 
صوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط األجهزة ممن لم يشتركوا بأي جريمة من

يشملها هذا  واألدوات والبرامج واألنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو
 . القانون واألموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها

 محكمة المختصة الحكم بمصادرة األجهزة واألدوات والوسائل وتوقيف أوتعطيل عمل أي نظام معلومات أولل .ج 
يشملها هذا القانون ومصادرة  موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم التي ينص عليها أو

 .يمةاألموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجر 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

   لقوانين الدستور أو تنص على هذا اإلجراء، شريطة أال يتعارض ذلك مع اهناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان
 .واللوائح

 

 اءالسلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجر 
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 المحكمة المختصة أو المدعي العام.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

   ين لقوانالدستور أو شريطة أال يتعارض ذلك مع ا، نص على هذا اإلجراءهناك اتفاقية ثنائية أو دولية ت تإذا كان
 .واللوائح

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال تنطبق .

 101المراقبة 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 نطبق .يال 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .الدستور األردني

 14المادة 

اتفية وغيرها من وسائل االتصال سرية ال تخضع للمراقبة أو تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات اله
 اإلطالع أو التوقيف أو المصادرة إال بأمر من قاضي وفق أحكام القانون. 

 قانون أصول المحاكمات الجزائية :

 44المادة 

 دى مكاتبللمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ول

 البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة.

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟
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   لقوانين الدستور أو ا اإلجراء، شريطة أال يتعارض ذلك مع اتنص على هذهناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان
 .واللوائح

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المحكمة المختصة أو المدعي العام.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 بة(. الطال

لقوانين ا لدستور أوتنص على هذا اإلجراء، شريطة أال يتعارض ذلك مع اهناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان
 .واللوائح

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال تنطبق .

 

 (101) والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض

 .للتطبيقن البقاأعاله  304و  301بندان ال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

يذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنف
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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 (101)أخر  عضو دولة من نيةف مساعدة دون السلكيةالو  لسلكيةا تصاالتاال  اعتراض

  قابلة للتطبيق. 300و  304و 301بنود ال

 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

يما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)الس
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 للتس -ومخبرونعناصر تسلل 

 (104) الطلب إليها الموجه الدولة منناصر علل تس

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

ولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الد
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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 (101) الطلب إليها الموجه الدولة إقليم إلى ةبالالط الدولة من لل عناصرتس

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 متبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 ي تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم ف

 

 (103) الطلب إليها الموجه  الدولة إقليم إلى  مخبر  تسلل

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 لترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها ا

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (101) المخبرين  في التصّرف

 تعريف اإلجراء ونطاقه
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 عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

قا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وف
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 فنيةال ختباراتاالو  جسديال تفتيشال فحوص،ال

 (304)جسديال تفتيشال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ليس هناك تعريف محدد .

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .أصول المحاكمات الجزائيةون قان

 41المادة 

نه يخفي أشياء تفيد أن يفتش غيره إذا اتضح من إمارات قوية أعليه وله  ىللمدعي العام أن يفتش المشتك .1
 في كشف الحقيقة.

ذا كان المفتش أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك. .1  وا 

 71المادة 

تفتيشه  نه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوزأاشتبه في شخص عند التحري والتفتيش في مكان إذا  .1
 .في الحال

     ن يوقع من الشهود أيجب أن ينظم كشف باألشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه و  .2
  .( ويعطى نسخة إذا طلب ذلك59في المادة ) بالصورة المبينة
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 ادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتب

 تتضمن مثل هذا اإلجراء.هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان يتم تنفيذ المساعدة

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 فوض .المالمدعي العام أو ضابط الشرطة 

السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)
 الطالبة(. 

 ال تنطبق .

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 تتضمن مثل هذا اإلجراء.هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان يتم تنفيذ المساعدة

 ( 301استكشاف الجسم  )

 ء ونطاقهتعريف اإلجرا

 ليس هناك تعريف محدد .

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

  أصول المحاكمات الجزائية.قانون 

 71المادة 

    نه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز أعند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص  .1
 .تفتيشه في الحال

وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة يجب أن ينظم كشف باألشياء التي  .2
  طلب ذلك. ( ويعطى نسخة إذا59في المادة ) المبينة

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟
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 هذا اإلجراء. بشأنتتضمن أحكاما ة هناك اتفاقية ثنائية أو دولي تإذا كان يتم تنفيذ المساعدة

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

  .الشرطة المدعي العام أو ضابط

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 هذا اإلجراء. بشأنتتضمن أحكاما ك اتفاقية ثنائية أو دولية هنا تإذا كان يتم تنفيذ المساعدة

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق 

 

 (303)النفساني الطبي الفحص على عرضال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ليس هناك تعريف محدد .

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ن العقوباتقانو 

 71المادة 

أفعاله أو عاجزًا  هيعفى من العقاب كل من ارتكب فعاًل أو تركًا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزًا عن إدراك كن .3
  .عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختالل في عقله

فى األمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستش . .1
  .من لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرًا على السالمة العامة

 زائية الجأصول المحاكمات قانون 

 133المادة 
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تعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أ ن يضعه ي  .1
 .ذلك للتحقق من سالمته النفسية والعقلية وال يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضدهتحت الرقابة الطبية الالزمة و 

إذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو اإلعاقة تصدر قرارًا بوضعه تحت رقابة ثالثة  .2
بتقرير  من أطباء الحكومة المختصين باألمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها الزمة وذلك لتزويد المحكمة

 .طبي عن وضعه المرضي
 

شراف إذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب )بمرض نفسي( يبقى تحت اإل .3
الطبي إلى أن يصبح أهال للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك، أما إذا كانت حالة 

 .إيداعه في مستشفى األمراض العقليةالنفسي ال يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة  المريض
 

رتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصابا اإذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيًا قد  .4
بالمرض الذي جعله عاجزًا عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون 

 ه.( من قانون العقوبات بحق52عمال المادة )ا  جزائيًا و وعدم مسؤوليته  دانتهإالجرم قررت 
 

إذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية )تخلف عقلي( وتبين لها  .9
وعدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى  دانتهإارتكابه للتهمة المسندة إليه قررت 

أن ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية  خمس سنوات على
 .أو أي مأوى عالجي أخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على األمن العام الذي قد يرافق تخلفه

 

 اء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجر 

 .ال تنطبق

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 النيابة العامة . هيالمختصة جهة ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 هذا اإلجراء. بشأنتتضمن أحكاما ثنائية أو دولية هناك اتفاقية  تإذا كان يتم تنفيذ المساعدة

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق
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 (301) العدلية بالهوية خاصة إجراءات الهوية،التحقق من 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 محاكمات الجزائية أصول القانون 

 110المادة 

يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن إلجراء أية معاملة  .3
هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة أصابعه وسائر العالمات التي  إثباتقد تعين لتأمين 

 رك مسؤول عن مركز الشرط أو مأمور سجن.تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو د

الهوية أو مانع في إجراءها يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب من  إثباتكل من رفض اإلذعان إلجراء معاملة  .1
 قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه ال يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.

 قضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة ال

 هذا اإلجراء، يتم تنفيذ المساعدة. بشأنتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .المحكمة المختصة و النيابة العامة

ها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفق
 الطالبة(. 

 .ال تنطبق

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق
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 (301) يالعلم أو الفني االختبار على عرضال أو فحصال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 دم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال ع

 أصول المحاكمات الجزائية.قانون 

  37المادة 

توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام أن يستصحب واحدا أو إذا 
 أكثر من أرباب الفن والصنعة.

 10المادة 

اعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير إذا مات شخص قتال أو بأسباب مجهولة ب
 .الوفاة وبحالة جثة الميت بأسباب

 
   11المادة 
ن أ( أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا ب75و  30على األطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين ) .1

 يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدق وأمانة.

ذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي يحدد المد .3 عي العام للخبير موعدًا لتقديم تقريره كتابة وا 
 .ن يستبدل بهذا الخبير خبيرًا آخرأالعام أن يقرر استرداد األجور التي قبضها الخبير، كلها أو بعضها, و 

 ألمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن ا

 هذا اإلجراء. بشأنتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان يتم تنفيذ المساعدة

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .المحكمة المختصة و النيابة العامة

تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية 
 الطالبة(. 
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 هذا اإلجراء. بشأنتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان يتم تنفيذ المساعدة

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 هذا اإلجراء. شأنبتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان

 

 عليها الحصولطريقة  –مستندات ال

 (104) للمعلومات تلقائيال تبادلال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

ال يوجد تعريف محدد للتبادل التلقائي للمعلومات، ولكن هناك تعريف للمعلومات متضمن في قانون ضمان حق 
 .1004لسنة  44حصول على المعلومات رقم ال

 1المادة 

 مصورة، أو مسجلة،  أو ، أو وثائق مكتوبة، أوإحصاءاتسجالت، أو  مكتوبة، أو : أي بيانات شفوية، أوالمعلومات
 أي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو واليته.بمخزنة إليكترونيا، أو 

بأي  ، أومخزنة إليكترونيا مختزلة، أو مطبوعة، أو ئق مكتوبة، أووثا :   أي معلومات شفوية، أوالوثائق المصنفة
 أو المخططات، الصور الشمسية واألفالم أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ، أو أشرطة تسجيل أو طريقة، أو
 .وثائق محمية وفق أحكام التشريعات النافذة ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو الخرائط، أو الرسوم، أو

 واليته. : أي معلومات غير مصنفة تقع تحت إدارة المسؤول أوالوثائق العادية

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .االتفاقيةهذه في إطار  دةهذا اإلجراء، سيتم تنفيذ المساع بشأنتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 الهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون .
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الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 شاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو م

 (101)إبراز المستندات ب األمر

 تعريف اإلجراء ونطاقه

  ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 :قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 74المادة 

أو استحسن ، محاكمةال ، أوالتحقيق، أويبالتحر له عالقة  ءشي أومستند أي إلبراز  ةضرور  إذا رأى المدعي العام
عهدته، يكلفه فيها  إبرازه يجوز له أن يصدر مذكرة إلى أي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند أو الشيء في حوزته، أو

 أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة، أو أن يبرز المستند أو أي شيء. بأن يحضر 

 لة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتباد

 .االتفاقيةهذه في إطار  هذا اإلجراء، سيتم تنفيذ المساعدة بشأنتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المحكمة المختصة أو المدعي العام.

يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة  الترتيبات العملية التي
 الطالبة(. 

 .االتفاقيةهذه في إطار  هذا اإلجراء، سيتم تنفيذ المساعدة بشأنتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان

 فيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تن

 ال تنطبق.
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 (103) مصرفية بحسابات صلة ذات أوضريبية  طبيعة ذات معلومات على الحصول إمكانيات سائر

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال شيء

 مر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األ

 .االتفاقيةهذه في إطار  هذا اإلجراء، سيتم تنفيذ المساعدة بشأنتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المحكمة المختصة أو المدعي العام.

جراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإل
 الطالبة(. 

 . تستمد من االتفاقيات في حالة توفرها

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال تنطبق .

 (توضيح)البند بحاجة إلي  (101) القضائية والملفات العموميةمستندات ال إلىوصول ال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .المدنيقانون ال

  11المادة 

 معلومات . 3
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علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ األمر في الحال المدعي العام  موظفعلى كل سلطة رسمية أو 
 المحاضر واألوراق المتعلقة بالجريمة. المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات و 

 44المادة 

أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق  لمدعي العامل
 كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة. 

 جراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإل

 .االتفاقيةهذه في إطار  هذا اإلجراء، سيتم تنفيذ المساعدة بشأنتتضمن أحكاما هناك اتفاقية ثنائية أو دولية  تإذا كان

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 أو المدعي العام.تصة المحكمة المخ

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .االتفاقاتفي إذا توفر ذلك 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق

 (101) العدلية لسوابقا سجلّ  من بنسخ المدّ 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 أصول األحكام الجزائية. قانون 

 17المادة 
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ومحاضر  تاراباإلخالعدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا إلى المدعي العام بال إبطاء  ةضابطي الموظفعلى 
 في األحوال المرخص له فيها مع بقية األوراق. الضبط التي ينظمونها

 10المادة 

كل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن و إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة ال ي
 يرسلوا في الحال ذلك اإلخبار إلى المدعي العام.

 

 لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 الشرطة.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .االتفاقاتفي إذا توفر ذلك 

 الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة

 .ال تنطبق

 

 (104إرسال و تسليم الوثائق اإلجرائية )

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 أصول األحكام الجزائية .قانون 

 111المادة 
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الدرك وفقا لألصول المعينة في قانون أصول  ة أوأحد أفراد الشرط تبلغ األوراق القضائية بمعرفة محضر أو
 المحاكمات المدنية مع مراعاة األحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

 قانون أصول المحاكمات المدنية

 1المادة 

   يامأ ال يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، وال بعد الساعة السابعة مساء وال في
 إال في حاالت الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة. الرسميةالعطل 

 

 1المادة 

 البيانات اآلتية :أن تشتمل ورقة التبليغ على يجب 

 ؛التي حصل فيها التبليغ والساعة ،والسنة ، الشهر، اليوم، تاريخ .3

 ؛سم من يمثله إن وجدا وأ هالكامل وعنوانطالب التبليغ باسم  .1

  ؛يجري التبليغ بأمرهاجهة التي اسم المحكمة أو ال .1

  ؛مثله إن وجد، أو من يمبلغ إليه بالكامل وعنوانه سم الا .4

 ؛المحضر بالكامل وتوقيعه علة كل من األصل والصورةاسم  .0

 و؛ موضوع التبليغ .0

 من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على األصل باالستالم أو إثبات امتناعه وسببه.اسم  .4

 
 1المادة 

حضرين ما لم ينص القانون على خالف ذلك. وعلى من يتولى كل تبليغ يكون بواسطة الم .1
 وتوقيعه. باسمهالتبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيال 

 

كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل األوراق إلى تلك  إذا .2
عادتهاالمحكمة لتتولى تبليغها  قة بمحضر يفيد ما اتخذته المحكمة التي أصدرتها مرف إلى وا 

 .إجراءاتها من بشأن
 

يعتمدها مجلس  أكثر أوالقضائية بواسطة شركة خاصة واحدة  األوراقتبليغ  إجراءيجوز   (أ) .3
من وزير العدل، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك  سيبنتالوزراء بناء على 
 القانون. هذا أحكاموفق  أدائهاومراقبة  بأعمالهاالشركة من القيام 
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 .يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ)ب(
التبليغ بهذه الطريقة، وال  إجراءيتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في )ج( 

 مصاريف الدعوى. تعتبر هذه النفقات من ضمن

 

 1المادة 

 ائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخالف ذلك.يتم تبليغ األوراق القض .3

 يجوز ألي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيال عنه لقبول تبليغ األوراق القضائية. .1

تبة عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الك يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو .1
 الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.

 4المادة 

       وكيله أو مستخدمه إلىإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة 
على أنهم أتموا معه من األصول أو الفروع أو األزواج أو األخوة أو األخوات ممن يدل ظاهرهم  أو لمن يكون ساكنا

 أن ال تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. الثامنة عشرة من عمرهم على

 

 7المادة 

امتنع من وجده  ( من هذا القانون أو4المادة ) يليه طبقا لما هو مذكور فإإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة 
وقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على المحضر أن يلصق من المذكورين فيها )غير المطلوب تبليغه( عن الت

على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه  نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو
ى ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلاألقلمحل عمله بحضور شاهد واحد على  موطن الشخص المطلوب تبليغه أو

ذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها  المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وا 
فعلى المحضر أن يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر 

 يا.إلصاق األوراق على هذا الوجه تبليغا قانون

 01المادة 

 مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم األوراق القضائية على الوجه اآلتي: 
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 فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للمحامي العام المدني أو أحد .1

 مساعديه أو رئيس الديوان.

امة األخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب فيما يتعلق بالمؤسسات الع .2
 عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها. 

 .فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها .3

 للربان أو لوكيل السفينة. فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم  .4

ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر األشخاص االعتبارية األخرى، تسلم األوراق القضائية في مراكز في .9
أو لمن يقوم مقام  حد الشركاء المتضامنينأحد القائمين على إدارتها  أو أإدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو 

ذا لم يكن لها مركز إ دارة فتسلم هذه األوراق ألي من األشخاص المذكورين من غير أي من هؤالء، وا 
ذا كان  المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه األصلي أو المختار ، وا 

 التبليغ متعلقًا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونًا.

ة التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم األوراق القضائية إلى الشخص فيما يتعلق بالشركات األجنبي .6
المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانونًا أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل 

 عمله.

التابعة  فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال األمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات  .7
 اإلدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله. تسلم إلى ،لها

فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل األوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك   .8
تبليغ الورقة القضائية إلى الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة 

عادتها موقعة منه إلى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع األحوال  المطلوب تبليغه فور  ورودها إليه وا 
 مباشرة. أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر

وليه أو الوصي عليه. وفي جميع إذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا األهلية تبلغ األوراق القضائية إلى  .5
الحاالت السابقة إذا  لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونًا ، يعيد األوراق للجهة القضائية التي صدرت 

 مع شرح مفصل بواقع الحال. عنها
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 11المادة 

 المحكمة .الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن جراءات اإلوفق يبلغ الشهود 

 11المادة 

   ذا وجدت المحكمة انه يتعذر إجراء التبليغ وفق األصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن إ .1
بنشر إعالن في صحيفتين محليتين يوميتين ، على أن يتضمن اإلعالن إشعارا بضرورة تقرر إجراء التبليغ 

 المستندات إن وجدت. مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم

المحكمة قرارا بإتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في  إذا أصدرت .1
موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه  القرار المذكور

 . الحالة

 13المادة 

موطنه فيه معروفا تسلم األوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق  إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان
 بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها.  الدبلوماسية ما لم يرد نص على خالف ذلك أو

 11المادة 

أت ر ي الدعوى إذا متى أعيدت األوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير ف
ال فتقرر إعادة التبليغ على أنه إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا لألصول، أو أنه أن  التبليغ موافق لألصول وا 

لم يقع أصال بسب إهمال المحضر أو تقصيره يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة ال تقل عن 
 .دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً تتجاوز خمسين  عشرين دينارا وال

 
 11المادة 

يعتبر التبليغ منتجا آلثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو 
 من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون. 

 لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا

 .االتفاقيةهذه سيتم تنفيذ المساعدة في إطار  جراء،هذا اإل بشأنأو دولية تتضمن أحكاما  ةثنائيية اتفاقهناك  تإذا كان

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء
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 .المحكمة المختصة أو المدعي العام

 

 

فقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم و 
 الطالبة(. 

 .ذات الصلة االتفاقاتفي ذلك تم النصوص على إذا 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق

 

 (104) ةالجنائي ةبعاتلمانقل 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 لقانونالدستور وافي هذا اإلطار مع التقيد بذ المساعدة يتنفعلى ذلك، يم أو دولية تنص  ةثنائي يةهناك اتفاق تإذا كان
 الداخلي.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المحكمة المختصة.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .توفرت اتفاقيات بهذا الشأنإذا 
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 مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو

 .ال تنطبق

 ردها إلى أصحابهاو  مصادرتها المحجوزات،

 (104) الحجز

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 حجز.وقانون العقوبات تعريفا لل أصول المحاكمات الجزائيةقانون تضمن ال ي

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

الفصل في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة حتى يتم منع التصرف في هو جز لحاالغاية من ينص القانون على أن 
 القضية.

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .غسل األموالمكافحة قانون 

 11المادة 

 تعاون الجهات القضائية األردنية مع الجهات القضائية غير األردنية ، تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ت -أ

وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات واالنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات 
أو         رهابو تجميد أو التحفظ على األموال محل جرائم غسل األموال أو تمويل اإلأالجهات غير األردنية تعقب 

متحصالت أي منها وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين األردنية واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة اإلطراف التي 
 .صادقت عليها المملكة أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية

 
 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 
 .المحكمة المختصةو  النيابة العامة

 
الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 

 الطالبة(. 

 األساس.اإلجراء على هذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةيات دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
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التقيد  في الدولة الطالبة ، شريطةالمطبقة جراءات لإل وفقاتنفيذ اإلجراء تفاقات ، يمكن غياب مثل هذه االفي حالة 
 المعاملة بالمثل .بمبدأ 

 اإلجراء على هذا األساس. قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 

 وظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة م

 ال تنطبق .

 (101) المصرفية الحسابات تجميد

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 تجريم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته.شأن ب 1004لسنة  40القانون رقم 

 11المادة 

مؤقت لنقل األموال أو تبديلها أو التصرف فيها لمقاصد الفقرة )أ( من هذه المادة، يقصد بتجميد األموال فرض حظر 
 .أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو جهة مختصة

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 لك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذ

 قانون غسل األموال

 11المادة 

قيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية األردنية مع الجهات القضائية غير تح . أ
القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم  تنابااإل األردنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات و

الجهات غير األردنية تعقب أو تجميد أو التحفظ على األموال محل جرائم غسل  عليهم وكذلك طلبات
األموال أو تمويل اإلرهاب أو متحصالت أي منها وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين األردنية 

ل ومع عدم واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة اإلطراف التي صادقت عليها المملكة أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمث
 اإلخالل بحقوق الغير وحسن النية.

 

 للترخيص باتخاذ اإلجراء المختصة السلطة
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 المحكمة المختصةالنيابة العامة و 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 اإلجراء على هذا األساس. قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةدولية،  ية اتفاقكانت هناك إذا 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق

 (103) أصحابها إلى المحجوزاترد 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 غرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس ال

 أصول األحكام الجزائية قانون 

 111المادة 

ال يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا إلرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من  .3
 المتهمين. 

للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع األمانات إذا  .1
 ابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط إعادتها إلى المحكمة عند طلبها.طلبها أصح

 ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها. .1

 1711لسنة  13القانون المدني رقم 

 14المادة 

ة لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء مع لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزم
 .عما يكون قد لحقه من ضرر التعويض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟
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 راء على هذا األساس.اإلج قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .المحكمة المختصة

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 اإلجراء على هذا األساس. قيطبيتم ت كاما بهذا الشأن،تتضمن أحثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال تنطبق .

 

 (101)المصادرة بهدف االحتياطية اإلجراءات

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 أصول المحاكمات الجزائية قانون 

 31المادة 

أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أن يضبطها  إذا وجد في مسكن المشتكي عليه أوراق .1
 وينظم بها محضرا.

 

( االطالع على األوراق قبل 85و  36ومن حق المدعي العام وحده واألشخاص المعينين في المادتين ) .2
 اتخاذ القرار بضبطها.

 

 31المادة 

زم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها يعنى بحفظ األشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتح .3
 ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسم.

إذا وجدت أوراق نقدية ال يستوجب األمر االحتفاظ بها بالذات الستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو  .1
 ن بإيداعها صندوق الخزينة.حقوق الغير جاز للمدعي العام أن يأذ
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 41المادة 

 كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع األشياء التي يراها ضرورية إلظهار الحقيقة ونظم بها  يصطحب المدعي العام

 ( .39)محضرا ويعنى بحفظها وفقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 
 

 70المادة 

ملكا األشياء المضبوطة التي ال يطلبها أصحابها في ميعاد ثالث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح 
 للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

 71المادة 

 أن يأمرإذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام 
ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب 

 .الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به في

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 تجريم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته.شأن ب 1001لسنة  11القانون رقم 

 4المادة 

 غسل األموال أو تمويل اإلرهاب تقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة ب

 بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام 

 المختص إلجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على األموال محل العملية 

 .المشتبه بها أو تعقبها

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 اإلجراء على هذا األساس. قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المحكمة المختصة.العامة و النيابة 
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الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 اإلجراء على هذا األساس. قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 

 اعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمس

 .ال تنطبق

 (  101)مصادرة ال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 وتعديالته 1774لسنة  10قانون الجمارك رقم 

 / د( 101المادة ) 

% من قيمة 95واد التي استعملت في التهريب أو بغرامة ال تزيد على الحكم بمصادرة وسائط النقل واألدوات والم
لم تكن قد  المهربة بحيث ال تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما البضائع

 .لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز أعدت أو استؤجرت

 

 اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل 

 اإلجراء على هذا األساس. قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المحكمة المختصة.ة و النيابة العام

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 اإلجراء على هذا األساس. قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
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 موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة 

 ال تنطبق .

 مداهمة األماكن والمحالتو  تفتيش - والمحاّلت  األماكن

 (404)المنازل  وزيارة تفتيشال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .الدستور األردني

 10المادة : 

قانون اإلجراءات  ة المنصوص عليها فييلكيفابو  حرمة فال يجوز دخولها إال في األحوال المبنية في القانونللمساكن 
 .الجنائية

 33المادة 

مكن أن تكون مدار استدالل على يإذا تبين من ماهية الجريمة أن األوراق واألشياء الموجودة لدى المشتكى عليه، 
ينيبه أن ينتقل حاال إلى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن األشياء التي يراها  ارتكابه الجريمة فللمدعى العام أو من

 مؤدية إلى إظهار الحقيقية.

  43المادة 

 يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه إذا كان موقوف. .1

 

كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل  أوتعذر عليه ذلك  أوفان لم يكن موقوفا وأبى الحضور  .2
بحضور اثنين من  أومن يقوم مقامه  أويجرى التفتيش بحضور مختار محلته  ،كان غائبا أوفيها  التفتيش
 .شاهدين يستدعيهما المدعي العام أوأقاربه 

 41المادة 

 يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش وال ينبغي إعالمه به مقدما. إذا لم 
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 41المادة 

 .وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيشإذا  .1

أمام  أومن يقوم مقامه  أوتعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته  أوفان كان غائبا  .2
 .شاهدين يستدعيهما المدعي العام أواثنين من أقاربه 

 

 41المادة 

تفيد في  أشياءأن يفتش غيره إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي عليه وله  للمدعي العام أن يفتش المشتكى .3
 كشف الحقيقية.

ذا كان المفتش أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك. .1  وا 

 73المادة  

 :مذكرة وان يقوم بالتحري فيه نمكان دو  أومنزل  أي إلىيدخل  أندرك  أويجوز ألي مأمور شرطه 

ارتكبت فيه منذ أمد  أنها أوديه ما يحمله على االعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان كان ل إذا .1
 .قريب

 .الدرك أواستنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة  إذا .2

ن جرما أالدرك وكان ثمة ما يدعو لالعتقاد ب أواستنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة  إذا .3
  .يرتكب فيه

 .شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكانكان يتعقب  إذا .4

 

 71المادة 

يحظر على أي ضابط أو مأمور شرطة أو درك مفوض بمذكرة المذكورة في المادة السابقة، الواردة باستثناء الحاالت 
 و بشخصين منها.ال إذا كان مصحوبا بمختار المحلة أإ شيءأو بدونها أن يدخل إلى أي مكان ويفتش فيه عن أي 

 70المادة 

األشياء المضبوطة التي ال يطلبها أصحابها في ميعاد ثالث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا 
 للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك. 

 اء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجر 
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إذا  اإلجراء على هذا األساس. قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 لدستورامع ذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 ها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول ل

 النائب العام أو نائبه .

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 إلجراء على هذا األساس. ا قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

  تنطبق .ال

 (401) (المخالفة هافي ارتكبت التي األماكنالمداهمة ) االنتقال إلى 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 جزائية. أصول المحاكمات القانون 

 17المادة 

 وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية على المدعي العام أن ينتقل إلى موقع الجريمة.إذا  .3

أو على  إذا انتقل المدعي العام إلى المكان الذي قيل أن الجريمة ارتكبت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها  .1
اء من مقدم األخبار أو موقعه نفقات االنتقال اسطة دائرة اإلجر بو ما يوجب النتقاله، جاز للمدعي أن يحصل 

 حسب مقتضيات الحال. الكاذبةبتمامها وله أن يقيم عليه دعوى االفتراء أو البيانات 

 

 30المادة 
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ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية  .1
 .قيقمعلومات تفيد التح أومعلومات عنها 

 

بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في  إفاداتهمالمستمعة على  اإلفاداتيصادق أصحاب  .2
 .المحضر

 

 31لمادة ا

أعد لهذا الغرض كما  أويضبط المدعي العام األسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة  .1
  .د على إظهار الحقيقةما يرى من آثار الجريمة وسائر األشياء التي تساع يضبط كل

 

يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن األشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه  .2
ذا تمنع هذا األخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر  .والمشتكي عليه وا 

 

 33المادة 

ليه، بمكن أن تكون مدار استدالل على إذا تبين من ماهية الجريمة أن األوراق واألشياء الموجودة لدى المشتكى ع
ارتكابه الجريمة فللمدعى العام أو من ينيبه أن ينتقل حاال إلى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن األشياء التي يراها 

 مؤدية إلى إظهار الحقيقية.

 31المادة 

ي العام أن يضبطها البراءة فعلى المدع أوأشياء تؤيد التهمة  أوإذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق  .1
 .وينظم بها محضرا

 

( االطالع على األوراق قبل 85و  36ومن حق المدعي العام وحده واألشخاص المعينين في المادتين ) .2
 .اتخاذ القرار بضبطها

 

 31المادة 

يعنى بحفظ األشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها  .3
 تم في الحالتين بخاتم رسمي.ذلك وتخ



217 

    

 

يستوجب األمر االحتفاظ بها بالذات الستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو  نقدية الإذا وجدت أوراق  .1
 حقوق الغير، جاز للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

 34المادة  

لى كل صفحة من أوراق الضبط التي ع 36يوقع المدعي العام والكاتب واألشخاص المذكورون في المادة  .1
  .ينظمها بمقتضى األحكام السابقة

 

ذا تعذر وجود هؤالء األشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في  .2 وا 
  .المحضر

 

 ؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 خيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها التر 

 النائب العام أو نائبه .

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 على هذا األساس.اإلجراء  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال تنطبق .

  واالستماع االستدعاء- همفي المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال يوجد تعريف .



218 

    

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 كمات الجزائية قانون أصول المحا

 14المادة 

 خبار والشكوى وكذلك األشخاص الذين يبلغه أن لهم اإلللمدعي العام أن يدعو األشخاص الواردة أسماؤهم في 

 .يعينهم المشتكى عليه نبأحوالها واألشخاص الذي أومعلومات بالجريمة 

 

 17المادة 

 ع وعشرين ساعة على األقل.تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين الستماعهم بأرب

 11المادة 

 كل من يدعى إلدالء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته. .3

للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر إحضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله  .1
 أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.

 14المادة  

ا في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب قيممإذا كان الشاهد 
 آخر معقول فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته. 

 17المادة 

 لسماع ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد  أنللمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته 

 .عنها اإلفادةالوقائع التي يجب  اإلنابةشهادته، ويعين في 
 

 40المادة 

 على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين أن ينفذ اإلستنابة ويرسل محضر إلى المدعي العام المستنيب.

 113المادة 

 كرة إحضار بحقه ولها أن تقضي بتغريمه إذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى ألداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذ
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 .حتى عشرين ديناراً 

 

 111المادة 

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، إن كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة 
 أن تعفيه منها.

 111المادة 

 إلجابة على األسئلة التي توجهها إليه المحكمة فيجوز إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن ا

ذا قبل أثناء مدة إيداعه السجن وقبل اختتام اإلجراءات أن   لها أن تودعه السجن مدة ال تتجاوز شهرا واحدا وا 

 .يحلف  اليمين ويجيب على األسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك

 

 111المادة 

 يابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن ال يجوز للن

 .المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقنت هناك كاإذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 يذ اإلجراءالسلطة المخول لها الترخيص بتنف

 .المختصقاضي النائب العام أو ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 لى هذا األساس. اإلجراء ع قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال تنطبق .

 (401) االعتيادي اإلجراء: الشهود شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال يوجد تعريف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة الق

 قانون أصول المحاكمات الجزائية .

 10المادة 

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض إذا اقتضى التحقيق 
 .ذلك

 

 11المادة 

وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد  اسمهعن  يسألهيتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم 
قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في الفريقين أو من ذوي 

 المحضر.

 11المادة 

 .تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن األسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها .1

 

يضع بصمة إصبعه عليها إن كان أميا  أوتتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها  .2
ذا تمنع  .تعذر األمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر أو وا 

 

يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام  .3
  .وكاتبه

  .سائر اإلفادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر بشأنها تتبع األصول نفس .4
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عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء األشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر  .9
 .إفادتهم

 

 11المادة 

 كل من يدعى إلدالء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته. .3

حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر إحضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله للمدعي العام في  .1
 أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.

 14المادة 

ا في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب قيممإذا كان الشاهد 
 لعام إلى منزله لسماع شهادته. آخر معقول فينتقل المدعي ا

 17المادة 

شهادته،  للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته أن ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع 
 .ويعين في اإلنابة الوقائع التي يجب اإلفادة عنها

 

 40المادة 

 ينفذ اإلستنابة ويرسل محضر إلى المدعي العام المستنيب. على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين أن

 117المادة 

 .يؤدي كل شاهد شهادته منفردا .1

 

عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف  إفادتهيسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع  .2
لقرابة ويحلفه اليمين بالّله المتهم قبل الجرم وهل هو  في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة ا

 .العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة وال نقصان

 
 .نه رفض حلفهاأيجوز للمحكمة أن ال تأخذ بشهادة الذي لم يحلف اليمين أو  .3

 
يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء  أننه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أقرر الشاهد  إذا .4

 .اقعةالخاص بهذه الو 



222 

    

 

 

تتلى أقوال الشاهد السابقة، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة  .9
 .والنقصان أو التغيير والتباين، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المختص.قاضي النائب العام أو ال

لتي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية ا
 الطالبة(. 

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض عد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاللقوايتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق

 

 (403( )الفيديو)  المرئية االتصال وسائل بواسطة:  الشهود إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 ود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وج

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 أصول المحاكمات الجزائية قانون 
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 114المادة 

ا تبين أنهم ال إذ لاالستدالبدون حلف يمين على سبيل  ةعشرة سنلم يبلغوا خمس يجوز سماع الشهود الذين  .3
 يدركون كنه اليمين.

 خذ على سبيل االستدالل ال تكفي وحدها لإلدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.أإن الشهادة التي ت .1

( من هذه المادة، يجوز للمدعي العام 1( و )3ذا القانون في الفقرتين )ه( من 44مع مراعاة أحكام المادة ) .1
وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا  ةر معلل استخدام التقنية الحديثأو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرا

الثامنة عشر من العمر عند اإلدالء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد 
 أثناء المحاكمة، و تعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 محكمة المختصة .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع القانونذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا ك، تعذر ذل
 .واللوائح 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

جراء على هذا األساس اإل قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 .النظمو  نينوامع القذلك  يتعارض شريطة أال

اإلجراء على هذا األساس  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 .والنظمن ينوامع القذلك  يتعارض شريطة أال

 

 (401)الهاتف بواسطة: الشهود إلى االستماع

 إلجراء ونطاقهتعريف ا
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 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

  .ال شيء

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

إلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ ا
 الطالبة(. 

اإلجراء على هذا األساس  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 .والنظم نينوامع القذلك  يتعارض شريطة أال

 أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة الطالبة

 .ال تنطبق

 

 (401) األطفال شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال تنطبق

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 

 11المادة 

عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين  تسمع على سبيل المعلومات إفادة األشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة
 .إذا رأى المدعي العام أنهم ال يدركون كنه اليمين 71المنصوص عليها في المادة 
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إذا تبين أنهم ال  لبدون حلف يمين على سبيل االستدال ةلم يبلغوا خمس عشرة سنيجوز سماع الشهود الذين  .3
 يدركون كنه اليمين.

 ل االستدالل ال تكفي وحدها لإلدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.خذ على سبيأإن الشهادة التي ت .1

( من هذه المادة، يجوز للمدعي العام 1( و )3ذا القانون في الفقرتين )ه( من 44مع مراعاة أحكام المادة ) .1
وا وذلك حماية للشهود الذين لم يكمل ةأو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديث

الثامنة عشر من العمر عند اإلدالء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد 
 أثناء المحاكمة، و تعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

 وتعديالته 1714لسنة  11قانون األحداث رقم 

 10المادة 

 سرية المحاكمة:
 أوح ألحد بالدخول إلى المحكمة خالف مراقبي السلوك، ووالدي الحدث تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، وال يسم 

 .محاميه، ومن كان من األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بالدعوى أووصية، 

 

 11المادة 

 تقرير مراقب السلوك:

على المحكمة، قبل البت في الدعوى، أن تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات 
وتربى فيها، وبمدرسته  أتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية واالجتماعية وأخالقه ودرجة ذكائه وبالبيئة التي نشالم

 وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته السابقة للقانون، وبالتدابير المقترحة إلصالحه.

 11المادة 

   :الحكم أوحظر نشر صورة الحدث 
ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر،  أورة الحدث الجانح ، ونشر وقائع المحاكمة ، يحظر نشر اسم وصو 

 .كالكتب والصحف
 13المادة 

 تبليغ الولي:
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ليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع الحدث ولجلسة المحاكمة إيجب استدعاء ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم 
 ب السلوك بذلك.بواسطة مذكرة دعوة على أن يتم إشعار مراق

 

 11المادة 

 :سن الحدث
 .يثبت تزويره أن إلىالمدنية بينة على تاريخ الميالد  األحواليعتبر قيد  .1

 

صغر مما يبدو ويؤثر أنه أ أونه ال يزال حدثًا أالمدنية  األحوالادعى أي متهم غير مسجل في قيد  إذا .2
ذاده تتأكد من تاريخ ميال  أنذلك في نتيجة الدعوى فعلى المحكمة  اللجنة  إلىتحيله  أنتعذر ذلك فعليها  وا 

 .هذا الموضوع  إثارةالطبية لتقدير سنه وللمحكمة من تلقاء نفسها 
 

 11المادة 

 التحقيق والمحاكمة:

ه أو محاميه وفي حال يال يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إال بحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم إل .3
 ب السلوك لحضور جلسات التحقيق.تعذر حضور أي منهم يدعى مراق

إذا كان  تسألهتشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خالصة التهمة المسندة إلى الحدث بلغة بسيطة ثم  .1
 يعترف بها أم ال.

إذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه، بكلمات أقرب ما تكون إلى األلفاظ التي استعملها في اعترافه، و  .1
 كافية تقضي بعكس ذلك. أسباببدت لها عوى، إال إذا تفصل المحكمة بالد

و وصيه أو أإذا لم يعترف الحدث بالتهمة تشرع المحكمة بسماع شهود اإلثبات ويجوز لها، أو وليه،  .4
 محاميه، مناقشة الشهود.

، إذا تبين للمحكمة، لدى االنتهاء من سماع بينة اإلثبات وجود قضية ضد المتهم، تسمع شهادة شهود الدفاع .0
ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح لوليه أو وصيه أو محاميه بمساعدته في الدفاع عن نفسه وفي 

 حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك.
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يجوز للحدث أو وليه أو وصيه، أو محاميه، أن يناقش مراقب السلوك حول تقريره، كما يجوز ذلك للمحكمة  .0
 أيضا.

 

 10دة الما

 :نقل المحكوم للسجن

 إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره، قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن إلتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة
طلب خطي من مدير الدفاع االجتماعي، أن تمدد بقاء الحدث  التي أصدرت الحكم، ويجوز لتلك المحكمة بناء على

 .إلى أن يكمل العشرين من عمره إلتمام تعليمه وتأهيله الذي بدأه في تلك الدارفي دار تأهيل األحداث 

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المحكمة المختصة والمدعي العام.

يذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنف
 الطالبة(. 

 اإلجراء على هذا األساس،   قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 .النظممع القوانين و ذلك  يتعارض شريطة أال

 

 الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة

 اإلجراء على هذا األساس،   قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 .النظممع القوانين و ذلك  يتعارض شريطة أال
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 (404) العدالة مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ةالموظفون المكلفون بمراقبأو الخاص، و  العاممن القطاع قرية الحراس و  ، الفسادولجنة مكافحة الشرطة القضائية، 
 الصحة والجمارك. وومسؤول ،الشركات

 أصول المحاكمات الجزائية قانون 

 . المختصةفي الجرائم وجمع األدلة و تقديم الجناة أمام المحاكم ري ة التحيالشرطة مسؤولر يتولى مأمو   .3

التي ال دوائر القضاة في المن قبل من قبل المدعي العام و نوابه، وكذلك القضائية مهام الشرطة تم تولي وي  .1
 في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون.وذلك ، دعي العاميوجد فيها م

 نة قمع الفسادلج

مسائل والخبراء في  ،والمحضرين ،والشهود لمحالين على العدالة،لجنة مكافحة الفساد حماية األشخاص اتضمن 
 ن طريق الوسائل التالية:، عتهديدأو  ،، أو انتقاماعتداءأسرهم ضد أي و  الفساد،

 حماية هؤالء األشخاص في مكان إقامتهم . .3

 .وتنقالتهم هم عدم اإلفصاح عن معلومات حول هويت .1

 تكنولوجيات االتصال .وسائل سماع شهادتهم من خالل   .1

 .سيئة معاملةأو  ميزأي من تهم حمايو ، ية هؤالء األشخاص في أماكن عملهمحما .4

 ، إذا لزم األمر.األشخاصهؤالء تغيير مساكن   .0

 . ةضروريال تاءاإلجر األشخاص بكل هؤالء اأمن ضمان   .0

 

 نفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها الترخيص بت

 المحكمة المختصة والمدعي العام.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء 
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اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 ة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدول

اإلجراء على هذا األساس،  قيطبيتم ت دولية تتضمن أحكاما بهذا الشأن، أوثنائية ية دولية، اتفاقكانت هناك إذا 
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 قهتعريف اإلجراء ونطا

 ال.

 هذا الشأن. في 401و  403أحكام الفقرتين  ي العامالمدعيطبق شهادات الضحايا و سماع ال توجد تدابير خاصة ل

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 قانون أصول المحاكمات الجزائية

 110المادة 

ل المتهم عن أالمقصود بشهادته ثم يسمن شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو  عند انتهاء الشاهد .3
 طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته.

يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثناءها أو بعدها أن تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة  .1
المحاكمة و أن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى، غير 

 ه ال يجوز أن تتابع المحاكمة قبل أن يطلع المتهم على األمور التي جرت بغيابه.أن

 لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا اإلجراء. .1

 111المادة 

بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال  .1
عي إلثبات التهمة بما في ذلك المشتكي إذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه كل شاهد د إلى
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األسئلة، في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة إلى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا توجيه 
 .أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة

 

 .د عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقةوللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاه .2

يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء االستجواب والمناقشة وكذلك االعتراضات التي تثار أثناء  .3
 .المحاكمة

 

 113المادة 

تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم  .1
إن وجدت(، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين أو المواد الجرمية )

 .وكيله أن يوجه مثل هذه  األسئلة إلى الشهود ويناقشهم فيها

 

إذا لم يوكل للظنين محاميا فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين إذا كان يرغب في توجيه  .2
 .في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها أسئلة إلى ذلك الشاهد وتدون

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا ، تعذر ذلك

 القانون. أو

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .المحكمة المختصة والمدعي العام

راء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلج
 الطالبة(. 

اإلجراء على هذا األساس،  قيطبيتم ت دولية تتضمن أحكاما بهذا الشأن، أوثنائية ية دولية، اتفاقكانت هناك إذا 
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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اإلجراء على هذا األساس،  قيطبيتم ت دولية تتضمن أحكاما بهذا الشأن، أوثنائية ية دولية، اتفاقانت هناك كإذا 
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 

 (407) الخبراء شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 1744لسنة  11أصول المحاكمات المدنية رقم قانون 

 43المادة 

للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال  .3
 غير منقول أو ألي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه. منقول أو

ال تولت انتخابهاء على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت المحكقفإذا اتفق الفر   بنفسها  ممة على تعيينهم وا 
ويتوجب عليها أن تبين في قرارها األسباب الداعية إلجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة 

 الخبير وتأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها.

 ضائها للقيام بذلك.هيأتها أو تنتدب أحد أعيجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل  .1

بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه المحكمة من أعضائها الخبير  .1
الخبراء ميعادا إليداع التقرير  أوالفرقاء لالجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير  أو الخبراء و

ذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء ال  كشف ينظم محضرا بهذه اإلجراءات يوقع من الحاضرين. وا 

اء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو قر الخبرة يبلغ كل من الفر يبعد إيداع تقر  .4
ليهم إلكمال ما إبناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير  ليه وا 

 ن نقص أو تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب األصول.ترى فيه م

 41المادة 
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أمر يقع خارج منطقة  المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن  أوإذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال 
قا لما تقرره القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته إلجراء الكشف والخبرة وف أوالمحكمة  تنيب رئيس

( 83قرار اإلنابة على أن تقوم المحكمة التي تمت إنابتها باختيار الخبراء وفقا ألحكام المادة ) المحكمة التي اتخذت
 .من هذا القانون

 

 41المادة 

إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خالل المهلة المعينة جاز للخصم أن يقوم بإيداع هذا المبلغ 
ون إخالل بحقه في الرجوع على خصمه. ويحق للمحكمة أيضا أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم د

 المكلف باإليداع دليال على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها. 

 41المادة 

نه وجب عليه أن يودع قلم المحكمة إذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيي .1
ذا  قبل انقضاء ذلك األجل مذكرة يبين فيها ما قام به من األعمال واألسباب التي حالت دون إتمام خبرته وا 

يداع تقريره، فان لم يكن ثمة ما   وجدت المحكمة في مذكرة الخبير يبرر تأخيره منحته مهلة النجاز خبرته وا 
مة بغرامة ال تزيد على عشرين دينارا ومنحته مهلة  أخرى النجاز خبرته مبرر لتأخره حكمت عليه المحك

يداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة وال يقبل الطعن  وا 
لزامه برد ما قبضه من النفقات   .في القرار الصادر بإبدال الخبير وا 

 

 .كمةرأي الخبير ال يقيد المح .2

 

 71المادة 

حلفوا اليمين على أن يؤدوا ييجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن 
 عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت إشرافه وبحضور الطرفين.

ال  فتعتبر  مقياسا للتحقيقو  أساساإذا اتفق الطرفان على األوراق التي ستتخذ  .3 والمضاهاة عمل باتفاقهما وا 
 :األوراق التالية صالحة لما ذكر

األوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بإمضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام  .أ 
 موظف عام مختص أو أمام محكمة.
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لدوائر الحكومية األوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج ا .ب 
ة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها ر واعترف أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائ

 أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به.

 األوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة. .ج 

رف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء أن خطها السندات العادية والوثائق األخرى التي يعت .د 
 خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه. وبع الموقعة به هصأو التوقيع أو الختم أو بصمة األ

المختوم به سند عادي  أوللتحقيق والمضاهاة اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع الموقع به  أساساال يتخذ  .1
ن حكمت إحدى أو  المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أنكره الخصم وا 

 بصمة أصبعه.

في جميع الحاالت التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر  .1
سابقة بما فيها حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن ال تتقيد بأي إجراء مما ورد في المواد ال

نفسها إحالة الموضوع مع األوراق الالزمة إلى المختبر مع بيان  من تلقاء إجراءات التحليف وأن تباشر
 نفقات أمرت المحكمة بإيداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة. أيةالمهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول 

 جزائية القانون أصول المحاكمات 

 110المادة 

المشتكى عليه أو هوية من له عالقة بالجرم تقبل في معرض البنية  أوهوية المتهم أو الظنين  إلثبات .3
جراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد أو  بصمات األصابع راحة اليد وباطن القدم أثناء المحاكمات وا 

نة للتعرف على الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية. كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البي
 صاحبها.

 عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى أحكام الباب الثالث من الكتاب الفني من هذا القانون. .1

 111المادة  

إن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل  .1
أية  بشأنلفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة ا

أو المحلل   مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في اإلجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف 
 .كشاهد
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( يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في اإلجراءات الجزائية 1بالرغم من أحكام الفقرة ) .2
ية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح إذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري أمام أ القائمة

 .لتأمين العدالة

 

 311المادة 

 فييجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم، لديها بواسطة أهل الخبرة فإن أبى صرح بذلك 
 المحضر. 

 المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك عارض  يتلقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .المحكمة المختصة

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

اإلجراء على هذا األساس،  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،دولية  أوثنائية ية دولية، اتفاقكانت هناك إذا 
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال تنطبق 

 

 (407) المتهمين/فيهمشتبه الم استدعاء

 تعريف اإلجراء ونطاقه
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 .ال شيء

 إجراء بديل لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء،

 قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 

 11المادة 

للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة األسباب أو أن الفاعل مجهول أو أن األوراق المبرزة ال تؤيدها 
شخاص بصورة كافية، أن يباشر التحقيق توصال إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو األ

 ( وما يليها.04المقصودين في الشكوى وفقا لألصول المبينة في المادة )

 13المادة 

عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه  .3
يه في محضر التحقيق فإذا عنها منبها إياه أن من حقه أن ال يجيب عنها إال بحضور محام، ويدون هذا التنب

رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل 
 عنه.

يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة  .1
 عد ذلك اإلطالع على إفادة موكلة.إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له ب

إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها  .1
المدعي العام والكاتب و إذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك 

 .ليها المدعي العام والكاتببالمحضر مع بيان سبب االمتناع ويصادق ع

( من هذه المادة بطالن اإلفادة التي 1( و)1( و)3يترتب على عدم تقييد المدعى العام بأحكام الفقرات ) .4
 أدلى بها المشتكى عليه.

 11المادة 

للمشتكي عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكالئهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق  .1
 .شهودما عدا سماع ال
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  .يحق لألشخاص المذكورين في الفقرة األولى أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .2

 

متى  أوويحق للمدعي العام أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن األشخاص المذكورين في حالة االستعجال  .3
ليه عند انتهائه من التحقيق رأى ضرورة ذلك إلظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن ال يقبل المراجعة إنما يجب ع

 .المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العالقة

 

 11المادة 

عليه الموقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة  ىيحق للمدعي العام أن يقرر منع االتصال بالمشتك .1
  .للتجديد

 

 .بمعزل عن أي رقيبالمنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت و  اوال يشمل هذ .2

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أالاعدة وفقا يتم تنفيذ طلب المستعذر ذلك، 

 القانون. أو

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

اإلجراء على هذا األساس،  قيطبيتم ت دولية تتضمن أحكاما بهذا الشأن، أوثنائية ية دولية، اتفاقكانت هناك ا إذ
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

اإلجراء على هذا األساس،  قيطبيتم ت بهذا الشأن، دولية تتضمن أحكاما أوثنائية ية دولية، اتفاقكانت هناك إذا 
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 

 (440) االعتيادية اإلجراءات: المتهمين/فيهمشتبه الم إلى االستماع
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 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 عدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المسا

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض شريطة أاللقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .المحكمة المختصة أو المدعي العام

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اقاتفكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 ي تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم ف

اإلجراء على هذا األساس. إذا  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أو ،إقليميةية دولية،  اتفاقكانت هناك إذا 
 مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا تعذر ذلك، 

 القانون. أو

 

 (444)الفيديو بواسطة: مشتبه فيهم/المتهمينال شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال شيء

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 رخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها الت

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 

 

 (441) الهاتف بواسطة: المتهمين/فيهمشتبه الم شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال شيء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال شيء

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

قها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وف
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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 ( 113ة )مواجهال

 .ال شيء

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 حاكمات الجزائية. قانون أصول الم

 

 10المادة 

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض إذا 
 اقتضى التحقيق ذلك.

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

اإلجراء على هذا األساس. إذا تعذر  قيطبيتم ت تتضمن أحكاما بهذا الشأن،ثنائية  أوولية،  ية داتفاقكانت هناك إذا 
 أو مع الدستورذلك  يتعارض لقواعد المعاملة بالمثل لتبادل الدولية شريطة أاليتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا ذلك، 
 القانون.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 النيابة العامة.

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

اإلجراء على هذا األساس،  قيطبيتم ت دولية تتضمن أحكاما بهذا الشأن، وأثنائية ية دولية، اتفاقكانت هناك إذا 
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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هذا األساس، اإلجراء على  قيطبيتم ت دولية تتضمن أحكاما بهذا الشأن، أوثنائية ية دولية، اتفاقكانت هناك إذا 
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 

 للحدود العابرة العمليات

 (704)لحدودا عبر الرصد

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال يوجد تعريف .

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال شيء.

 ألمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن ا

اإلجراء على هذا األساس،  قيطبيتم ت دولية تتضمن أحكاما بهذا الشأن، أوثنائية ية دولية، اتفاقكانت هناك إذا 
 نظم.مع القوانين والذلك ال يتعارض شريطة 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

إلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ ا
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (701)الحدود عبر التتبع

 من اختصاص مديرية األمن العام.

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 غرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس ال



241 

    

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 لبة(. الطا

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (703()شخص أو عربة على إرسال جهازتثبيت ب) الحدود عبر األثر تعقب

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 (  401) مراقبال تسليملا

 اإلجراء ونطاق تعريف

 ال شيء.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

م استالم إذا تهذه الحالة مثل يمكن مواجهة  ،ولكن. أصول المحاكمات الجزائيةفي قانون مثل هذا اإلجراء وجد يال 
بلد المن المستلمة المعلومات بناءا على بالمخدرات. و  تهريب و اتجارلغ عن أعمال بتمعلومات من قبل دول الجوار 

الجمارك، صلحة أو مجح، البقسم أو  ،الشرطةمثل ، أن تقوم بواسطة أجهزة األمن التابعة لها لدولة يجوز لمجاور، فال
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القوانين أو     أصول المحاكمات الجزائية قانون ل وفقا  القبض عليهتم إلقاء إذا حاكمته متابعة الجاني، و مأن تقوم ب
 .على النحو المعدل 3544لسنة  33مثل قانون الجمارك وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم األخرى ذات الصلة 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

ترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة ال
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 

 

 (701) مشتركة بحث فرق

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 فس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لن

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

…………………………………………… 
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المعنية بالمشروع المشاركة في لى المعلومات المقدمة من الخبراء وممثلي البلدان المستفيدة إتستند هذه الوثيقة 
لة مسؤو ليست  المشروعهذا تنفيذ مكلفة بال إن الجهةالثالث.  ةلاالعد روميديو العمل الذي أنجز في إطار برنامج 

 ها. وارد في أو سهو  أخطالمعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة، وال عن أي  واكتمالة، وحداثة، دقعن مد  
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  :مشروع ممول من                      

 ي ألوروبتحاد ااال                                                                      
 

 لعدالة الثالثلمشروع يوروميد 

 

 (3فريق العمل )

 

فريق العمل بشأن القانون الجنائي وقانون السجون المكلف 

 بطاقات البلجيكية"للـ " ةنظيروضع آلية ب

 

 لبنان
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  :مشروع ممول من                                               

 ي ألوروبتحاد االا                                   
 

 لعدالة الثالثلمشروع يوروميد 

 

 (3فريق العمل )

 

 وضع مكلف بفريق العمل بشأن القانون الجنائي وقانون السجون ال

 "بطاقات البلجيكية"للـ ةنظير  آلية

 

 لبنان
 

 
                                  

 
 

 

 وال  (EIPA) العمومية لإلدارة وبياألور  المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. بيو األور  االتحاد بمساعدة الوثيقة هذه إعداد تملقد 
 .األوروبي االتحاد نظر ةهلوج ممثال يعتبر أن األحوال من حال بأية يمكن
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 الة الثالثلعدلمشروع يوروميد 

 السجونقانون قانون جنائي و 

 "ةالبلجيكيبطاقات "للـ ةنظير آلية 

 لبنان

 

  هااالتصاالت )السلكية والالسلكية( واعتراضتعقب 

 (101) هاتدوينو  هاوتسجيل والالسلكيةتصاالت السلكية اال  اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

/ 340االتصاالت بموجب القانون رقم مراقبة  و، تنصتلاو ، عتراضالاإجراءات م االتصاالت، بما في ذلك يتنظيتم 
 . 304/55، المعدل بالقانون رقم 55

، والفاكس، والبريد المنقول تف الهاتف الثابت، واله)ا تاعتراض جميع وسائل االتصاالإجراءات قانون الحدد ي
 اإللكتروني، الخ . ( .

على يرخص لذلك قرار إداري أو قضائي بصدور  -فقط-لقاعدة العامةلكاستثناء  ،االتصاالتاعتراض قانون يجيز الو 
 .340/55من القانون رقم  1و  1في المادتين نصوص عليه النحو الم

 إجراء بديل لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء،

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 المتبادلة في المسائل الجنائية.القضائية لمساعدة لطلب كن يتوجب تقديم لو  ،نعم
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 جراءالسلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإل

في تصاالت على أنه يجوز لقاضي التحقيق األول أن يقرر اعتراض اال، 55/ 340من القانون رقم  1تنص المادة 
 لمدة ال تقل عن سنة. بجرم يعاقب عليه بالحرمان من الحرية ات مالحقالحاالت الضرورة القصوى، وذلك في 

تنفيذ إجازة زير الداخلية و و الوطني وزير الدفاع  لكل من 340/55من القانون رقم  5المادة ترخص  ،ذلكفضال عن و 
كافحة م ، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي إلى تصاالتإجراء اعتراض اال

 اإلرهاب والجرائم المنظمة. 

اءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجر 
 الطالبة(. 

، علالمالقرار أن يكون  وخطيا، المذكورتين أعاله في الحالتين يجب أن يصدر قرار اعتراض االتصاالت المحدد 
والمعلومات التي يقتضي ضبطها، والمدة التي تتم ، موضوع اإلجراءد وسائل االتصال يحديشترط أن يتم تبحيث 

 التي ينبغي أن ال تتجاوز شهرين، و أن ال تكون عملية االعتراض قابلة للتمديد إال وفقا خاللها عملية االعتراض
 ألصول والشروط عينها. ل

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 المساعدة أو المشاركة من موظفي الدولة الطالبة أثناء تنفيذ هذا اإلجراء.تتوفر أية أحكام تجيز ال 

 

 ( 101) والالسلكية السلكية االتصاالتعقب ت

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 تحديد االتصاالت السلكية والالسلكية. بشأنال توجد قواعد محددة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 ن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يك

 .أعاله 303رجع إلى البند  ا
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 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .أعاله 303رجع إلى البند ا

 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .محددة بهذا الشأنقواعد جد أية تو ال 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .أعاله 303رجع إلى البند  ا

 

 ( 103) خر األ االتصاالت أشكال وتسجيل اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .أعاله 303رجع إلى البند ا

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 شيء. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .أعاله 303رجع إلى البند ا

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .أعاله 303رجع إلى البند ا

ة تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكاني
 الطالبة(. 

ال توجد أحكام تجيز . يصدر القرارالقاضي الذي مراقبة تحت عدلية الشرطة الضابط جانب من تنفيذ هذا اإلجراء يتم 
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 الدولة الطالبة .المطبقة في وفقا لإلجراءات تنفيذ هذا اإلجراء 

 و مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أ

 .أعاله 303رجع إلى البند ا

 

 ( 401)  البريد اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .محددة قواعد وجد تال 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال

 إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة 

 .أعاله 303رجع إلى البند  ا

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .أعاله 303رجع إلى البند  ا

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .أعاله 303رجع إلى البند  ا

 ساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءم

 .أعاله 303رجع إلى البند  ا
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 101المراقبة 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .أعاله 303ارجع إلى البند 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية

 .أعاله 303ارجع إلى البند 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .أعاله 303ارجع إلى البند 

لة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدو 
 الطالبة(. 

 .أعاله 303ارجع إلى البند 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .أعاله 303ارجع إلى البند 

 

 (101) والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطا

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
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 الطالبة(. 

 الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة

 
 

 (101)أخر  عضو دولة من نيةف مساعدة دون السلكيةالو  لسلكيةا تصاالتاال  اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 

 للتس -خبرونومعناصر تسلل 

 (104) الطلب إليها الموجه الدولة منناصر علل تس

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 الشرطة .من جانب  -فقط–. يجوز تنفيذ هذا اإلجراء زائيةاإلجراءات الج توجد أحكام محددة فيال 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .شيء ال

 القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة 

 شيء. ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء
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 .النقضمحكمة لدى العام النائب 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 البة(. الط

 م يتم النصوص على ذلك. ل

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ليست ممكنة.

 

 (101) الطلب إليها الموجه الدولة إقليم إلى ةبالالط الدولة من لل عناصرتس

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .لم يتم توضيح ذلك

 ضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغر 

  .ليست ممكنة

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ليست ممكنة

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات 
 الطالبة(. 

 لم يتم النصوص على ذلك.

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 م يتم النصوص على ذلك. ل
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 (103) الطلب إليها الموجه  الدولة إقليم إلى  مخبر  تسلل

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 لم يتم توضيح ذلك. 

 إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

قة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطبّ 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجر

 

 (101) المخبرين في التصّرف

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 لم يتم توضيح ذلك. 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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 فنيةال ختباراتاالو  جسديال تفتيشال فحوص،لا

 (304)جسديال تفتيشال

 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

على يستدل منها التي معالم الأو  اآلثار،، و الدالئلوغيرها من أوراق لعثور على أشياء، و يهدف التفتيش الجسدي إلى ا
 هومالبس حتجزشخص الملل شامالشا جسديا تفتيالجهة اإلدارية المختصة تجري جريمة. أنواع المن ارتكاب أي نوع 
 .هي بحوزتهواألشياء التي 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 توفر أي إجراء بديل.ي ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 ليست ممكنة. 

 لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء السلطة المخول

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

ويمكن إجراء  لفعل المنسوب إليه. با ةتعلقممواد بحوزته و في الجريمة أسهم شخص تنفيذ إجراء التفتيش على كل جوز ي
 .والجمارك العامألمن اوفي مراكز مصالح الشرطة، تفتيش في مراكز مليات الع

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

هذا نفيذ أن يتم تالقانون اللبناني، في إطار و  ،، ولكن ال شيء يمنع من الناحية العمليةبهذا الشأن ةمحددأحكام وجد تال 
 لجمهورية.لالعام نائب الن عنصر تابع للدولة الطالبة تحت مراقبة بمساعدة ماإلجراء 
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 (301) الجسم استكشاف

 تعريف اإلجراء ونطاقه

في ، و جنسيال االعتداء في حالة ) بمساعدة من طبيب شرعي ( خاصةاستكشاف الجسم ي يتمثل في عمليإجراء هو  
 .المخدراتمجال المتعلقة باالشتباه األشعة السينية في بعض حاالت ب اختباراتإجراء 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 توفر أي إجراء بديل. ي ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .(أعاله 0-103أعاله ارجع إلى البند )ذلك. ال شيء يمنع 

 لمخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة ا

 حسب التحقيق(. القضية )ب المكلفالتحقيق النائب العام أو قاضي 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

هذه معاينة تم تو  ،ضابط الشرطة المختصمن جانب  ر الشرطةمق ه فيصمات المشتبه فيفي العادة، يتم أخذ ب
تعيين الطبيب القضية، ب المكلفالتحقيق النائب العام أو قاضي يتولى وباإلضافة إلى ذلك،  البصمات في وقت الحق. 

دة عيا في أو، الشرطةركز في مستكشاف االجري يو  .وذلك حسب القضية مساعدة الهيئة اإلدارية المختصةالشرعي ل
 .)حسب الحالة(رسميا معتمدة عيادةفي  ، أوبالطبي

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 هذا  أن يتم تنفيذالقانون اللبناني، في إطار و  ،من الناحية العملية ،، ولكن ال شيء يمنعأحكام محددة بهذا الشأنوجد ت ال
 .لجمهورية لالطالبة تحت مراقبة النائب العام  اإلجراء بمساعدة من عنصر تابع للدولة

 (303)النفساني الطبي الفحص على عرضال
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 تعريف اإلجراء ونطاقه

 أم مسؤوالة بغرض تحديد ما إذا كان المشتبه فيه النفسيفي األمراض متخصصين أطباء من جانب تنفيذه يتم إجراء و ه
وذلك حسب  (،مسؤوليةمعفي من أي اضطراب عقلي مصاب بالشخص ألن ال)ال عن أفعاله في وقت ارتكاب الجريمة 

في متسببا فيه لمشتبه ا إذا كانفي حالة ما القانون الظروف، مع العلم أن هناك بعض الجرائم التي يعاقب عليها 
  النفسية والعصبية. حالتهاضطراب 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ديل.بال يتوفر أي إجراء 

 اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل

 .القضائية عن طريق اإلنابة شريطة أن يتم ذلكنعم ، من حيث المبدأ ، 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 تحقيق. أو قاضي الالعام نائب ال

تم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي ي
 الطالبة(. 

من قبل النائب العام أو قاضي  (محلف طبيب)طبيب شرعي أو  ةالنفسياألمراض المتخصص في طبيب التم تعيين ي
الذي قام بتعيينه. ويجوز القاضي مراقبة تحت ، نممك وقتسرع أمهمته، في ه تنفيذ منيطلب . و بالقضية المكلف التحقيق
ويتم . التحقيق الذي قام بتعيينه لهذه المهمةأو تدخل قاضي حضور مهمته دون تأدية األسئلة الالزمة لكافة طرح له أن ي

لنائب لاشرة المبمراقبة تحت الوذلك  ،اإلجراءتنفيذ هذا كافة فترة باألمر أثناء الشخص المعني ضمان إمكانية التحقيق مع 
 التحقيق. العام أو قاضي 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

أن يتم تنفيذ   ،القانون اللبنانيفي إطار و  ،من الناحية العملية ،، ولكن ال شيء يمنعأحكام محددة بهذا الشأنوجد ت ال
 مبدأ المعاملة، وذلك مع مراعاة الجمهوريةبة النائب العام اإلجراء بمساعدة من عنصر تابع للدولة الطالبة تحت مراق

  .بالمثل
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 (301) العدلية بالهوية خاصة إجراءات الهوية،من  لتحققا

 تعريف اإلجراء ونطاقه

أو لشخص ، احتجازه، أو تم هفيمشتبه لشخص هوية الحقيقية من ال يهدف إلى التحققإلزامي هو إجراء هوية المن  تحققلا
 االحتجاز. تنفيذ إجراء وذلك قبل  ،و ال يمكنه إثبات هويتهأرفض ي

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .قضائية إنابةلجنة عن طريق تم ذلك شريطة أن ينعم ، من حيث المبدأ ، 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

، في سياق إجراء التحقق من هوية الشخص المعني باألمرتنفيذ أو الجمارك،  ،عدليةالشرطة ال وأ ،ضباط الشرطةتولى ي
 .ةالعاملنيابة امراقبة الشرطة الوقائية، و تحت إجراءات 

ي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية الت
 الطالبة(. 

البيانات الشخصية للشخص و ، والممتلكات ،أمن األشخاصصون ا في ذلك بم ،احترام النظام العامبضباط الشرطة يلتزم 
بأن على األقل ( واحد  كون هناك مؤشر )يعندما وذلك ام، العنائب اليخضع إلجراء التحقق من الهوية بأمر من  الذي

تفيد قدم معلومات أن هذا الشخص يمكن أن يأو  ،تكب ( جريمةأن ير قد ارتكب ) أو حاول الشخص المشتبه فيه 
  .قلتحقيا

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

تنفيذ هذا  ،القانون اللبنانيفي إطار و  ،من الناحية العملية ،شيء يمنع ، ولكن الأحكام محددة بهذا الشأنوجد تال 
 .بالمثل مبدأ المعاملةمع مراعاة ذلك  و اإلجراء،

 

 



258 

    

 

 

 (301) يالعلم أو الفني االختبار على عرضال أو فحصال

 تعريف اإلجراء ونطاقه 

على الجريمة، و تحديد أسباب على التحقيق مساعدة تهدف إلى تقنية أو علمية في بعض األحيان معاينة ي إجراءات ه
واألنسجة  ،البول و الدم ،و ،  النوويالحمض إجراء تحاليل على الطب )المتخصصة مثل  تمجاالالفي وجه الخصوص 

سة هندو  ة،، والهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية واإللكترونيلكترونيةجرائم اإلالو  ،الفكرية الملكيةو  على سبيل المثال(،
 .التحقيقتنير مفيدة  معلوماتعناصر أو كشف من خالل ، وذلك و دراسة الخط ،الطيران

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 لمخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة ا

خبراء أو ال مراقبة النيابة العامة تحت . ويتم ذلك وقائيةالالشرطة إجراءات سياق ون في متخصصالعدلية ضباط الشرطة ال
 قاضيأو العام نائب ال، أو يتم تكليفهم بالمهمة من وزارة العدلمن ن الذين يتم تعيينهم في وظائفهم بمرسوم يالمحلف
 .لتحقيقتنير اعناصر أو معلومات  نالكشف عمن أجل ، يقالتحق

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

ن يمتخصصضباط شرطة ها لإسنادالعاديين يتم شرطة المن قبل ضباط إجراؤها يمكن التي ال علمية التقنية أو لاالخبرة 
واأللغام،  ،والذخائر ،األسلحةمختلف أنواع و  ،الهندسة الوراثية، و ترنيتاالنجرائم ية الفكرية، و الملكو  في دراسة الخط،

قع يالتي  ذات االختصاصمحكمة الاالتهام أو التحقيق، أو غرفة أو قاضي  ،لنائب العاملالمباشرة مراقبة تحت الوذلك 
قام إلى القاضي الذي  ختباراتاالوالخبراء نتائج الشرطة المتخصصون ضباط يقدم . الجريمةوقوع ان مكضمن دائرتها 

الشرطة المتخصصين والخبراء ضباط الذي أجرى التعيين أن يطلب من لقاضي ويجوز ل. بتعيينهم لتنفيذ هذه المهمة
تعليقاتها، إن إلبداء لألطراف المعنية باألمر  النتائجأن يبلغ هذه يجب عليه و ، الخبرة بشأنالتفاصيل مزيد من توفير 

 قتضاء.ية عند االثانخبرة طلب لوجدت، أو 
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ،تنفيذ هذا اإلجراء القانون اللبنانيفي إطار و  ،من الناحية العملية ،، ولكن ال شيء يمنعأحكام محددة بهذا الشأنوجد تال 
  بالمثل. مبدأ المعاملةذلك مع مراعاة  و

 
 
 

 عليها الحصولطريقة  –مستندات ال

 (104) للمعلومات تلقائيال تبادلال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

تواصل أي يحظر القانون اللبناني زائي. جالالقانون يعاقب عليها لمعلومات المتعلقة بأعمال تبادل لفي إجراء ذلك تمثل ي 
يجري تبادل ونقل . قضائيةال نابةاإلج وذلك خار  ،نوعها مهما كان ،أفعال متعلقة بقضية بشأنئي للمعلومات أو تبادل تلقا
 .مبدأ المعاملة بالمثلبمع التقيد و  ،القانون اللبناني في حدود ، و خطيعلى طلب بناء المعلومات 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ل.توفر أي إجراء بديي ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 بة(. الطال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 
 

 (101)إبراز المستندات ب األمر

 تعريف اإلجراء ونطاقه

اإلنابة  لذلك وخارج إطارمحدد طلب تقديم دون أي ملف ببمتعلقة أو معلومات توفير مستندات يحظر القانون اللبناني 
 ة.قضائيال
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 إجراء بديل لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء،

 .طبقال ين

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

راءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلج
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (103) مصرفية بحسابات صلة ذات أوضريبية  طبيعة ذات معلومات على الحصول إمكانيات سائر

 تعريف اإلجراء ونطاقه

معلومات على الحصول القضية للنظر في المختصة ة محكمال أو ،األول قاضي التحقيقو للجمهورية،  لنائب العامل يجوز
هي أموال  بحوزتهأي شخص من أو  ،والمؤسسات المالية ،والبنوك ،القضية، واإلدارةفي طراف من األ ةأو مالي ةيبيضر 

 .3504لسنة قانون السرية المصرفية مع ذلك تعارض يما لم ه، فيلمشتبه ملك ل

 لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

لة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدو 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (توضيح)البند بحاجة إلي  (101) القضائية والملفات العموميةمستندات ال إلىوصول ال

 تعريف اإلجراء ونطاقه



261 

    

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ئية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضا

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 كتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشار 

 

 (101) العدلية السوابق سجلّ  من بنسخ المدّ 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 تنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها الترخيص ب

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (104) جرائيةاإل وثائقال وتسليم إرسال

 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي ح

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟
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 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة  الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (104) ةالجنائي ةبعاتلمانقل 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذ

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 راءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلج

 

 ردها إلى أصحابهاو  مصادرتها المحجوزات،

 (104) الحجز

 تعريف اإلجراء ونطاقه

يداعو  الحقيقةجالء إل ةفيدمستندات مأو  ،(ملموسةغير مواد في ذلك  ا)بم المواد ضبط هذا اإلجراء في يتمثل   تحت هاا 
 اهأنعتقد ي المواد التي بضبط اإلتاحة و الدالئل القابلة للزوال، زوال ذلك هو منع . والغرض من القضائيةالسلطة  تصرف

 ، من جانب العدالة، بحيث يمكن أن يتم، شياءاأللهذه  المادية المصادرةبالضرورة ذلك ال يعني ولكن  .عن جريمة ةناتج
 السلطة القضائية.تصرف تحت المودعة شياء هذه األحفظ ل كجهة وديعةهذه األشياء صاحب تعيين 

 إجراء بديل لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء،
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 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

في إطار المساعدة القضائية  اتطو ضبالمتطبيق إجراء أصول نظم محددة ت يةقانونأحكام هناك  تولكن ليس ،نعم
أصول م ينظت 134/1003وقانون مكافحة غسل األموال رقم  041/3554قانون المخدرات رقم يح كل من المتبادلة. ويت

طلبات طبيق ت. ويتم، من الناحية العملية، ولكن ليس المضبوطات ية المتبادلة في حد ذاتهائتطبيق المساعدة القضا
 مبدأ المعاملة بالمثل.وفقا لورودها ، و في حالة عدم ليةالدو األطراف أو  ثنائيةوفقا لالتفاقات القضائية المتبادلة المساعدة 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 ؛عدليةال شرطةالضابط 

 ؛محكمة التمييزالعام لدى محكمة االستئناف و نائب لا

 التحقيق؛ قاضي

 .المشهودة الجريمةحالة في المنفرد الجزائي  قاضيال

 

 ذ اإلجراء )بما في ذلك إمكانية  تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المنفذة في الدولة الطالبة(تنفي لكفالة  عملية ترتيبات

 ، مع مراعاةهي بين أيدي أي شخصمستندات و أمواد لضبط في جميع األماكن لي يمكن تنفيذه مهو إجراء عالحجز 
 بعض الجرائم المحددة.اصة ذات الصلة بالخ ةالتطبيقياألصول و  ،، والسرية المهنيةبالتفتيشكام المتعلقة األحأصول 

في و  ،ساعات القانونيةالخارج ضبط المواد تنفيذ إجراء  -االتجار بالمخدراتبحينما يتعلق األمر -ناء على ذلك، يجوز وب
يتم . يجب أن المخدرات تخزين أو  معالجة، وأ ،أو تصنيع ،تعاطي  -فيها-األماكن التي يتم أو في  ،مغلقةالاألماكن 

 . فيه الجريمةوقعت يوجد فيها المكان الذي التي ته المختص في دائر العام نائب من الأمر بهذه العمليات رخيص لمثل الت
قانون أصول  ).في قضيةتحقيق ما كان يجري الإذا التحقيق الترخيص لمثل هذه العمليات لقاضي  ، كذلك، يجوزو 

 3550/00/05بتاريخ الصادر  34قانون رقم من ال،  40 ، 44،  43،  11ب( ، ) 13واد الم :الجزائية تالمحاكما
 (. 31/31/1003الصادرة في   144رقم ة من التعليم 134،  54ادتان المو 

أو  تلمتعستي االبضبط األسلحة وسائر المواد الجرمية  العدليةالشرطة ، يقوم ضابط المشهودة لة الجريمةفي حا
تصرف النائب يتم إيداع األشياء المضبوطة تحت . و نه ناتج عن الجريمةأعتقد وكل ما يالجريمة في ارتكاب ستستعمل 

 العام.

 المحكمة.تصرف تحت  دعةو المضبوطة الماألشياء والوثائق جرد وختم كافة  ،فورا ،يتم

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء



264 

    

 

 في إطار التفتيش. في ظل نفس الظروف و 

 
 
 
 

 (101) المصرفية الحسابات تجميد

 تعريف اإلجراء ونطاقه

يتم، بموجب هذا اإلجراء، منع صاحب الحسابات الحسابات المصرفية. عمليات لجميع هو توقيف المصرفي تجميد ال
العمليات التي  يللسلطات القضائية الوصول إلاإلتاحة و  على الحسابات،رفع السرية حساباته، و  استخدامالمصرفية من 

 تاريخ صدور األمر بالتجميد. حتى  اتحسابي الجرت ف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

         ألنظمةابخالل اإلفي ذلك تسبب ي، شريطة أال الدوليةية اإلنابة القضائ إطارفي  -فقط-ممكن اإلجراء هذا 
 .المتعلقة بالسرية المصرفية السارية والقوانين

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

على لديه السلطة لرفع السرية الذي لبنان  لمصرف التابعةتحقيق الخاصة اللجنة بواسطة تجميد الحسابات المصرفية يتم 
 غسل األموال.لة االشتباه في في حاها المصرفية و تجميدحسابات ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 شيء. ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 شيء. ال

 
 
 



265 

    

 

 (103) أصحابها إلى المحجوزاترد 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 صحابها الشرعيينأل االسترداد هو الرد. بذلكهو ممكن بعد صدور قرار قضائي يأمر المضبوطة الممتلكات استرداد 
العدالة. تصرف تحت متصلة بجريمة مرتكبة تم إيداعها قطع من أي نوع المبالغ المالية، وال، و المواد، والمتعلقاتجميع ل

اإلثبات  ) المطلوب استردادهاهو المالك الشرعي لألشياء أنه أي شخص يمكن أن يثبت يجوز تقديم طلب لالسترداد من 
 .... (األشياء هذه استخدام في  هحقالشرعي لهذه المواد أو إثبات  حاملأو الصاحب أو الحامل ، أو المالك، الهو أنه ب
 حقوق األطرافصون أو  ،مظهر من مظاهر الحقيقةجالء عيق ذلك من شأنه أن ي يتم األمر باالسترداد إذا كان ال

طلب الموافقة على رفض  -كذلك–أو الممتلكات. يجوز شخاص األخطرا على ذلك أو عندما يشكل ، المعنية باألمر
 . استردادها المطلوبهذه األشياء مصادرة ب يقانونما صدر أمر إذا االسترداد 

 جراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإل

 إجراء بديل. أييتوفر  ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

فقا و ة المتبادلشرط أن يتم تقديم طلب المساعدة القضائية ب، القضائية المتبادلةممكن في حالة المساعدة  سترداداالإجراء 
 لإلجراءات والقوانين واللوائح المحلية .

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

هي مختصة  مصادرةلألمر بالالمختصة القضائية . السلطات جوهرفي قضية من حيث النظر مختصة للأي محكمة 
قاضي للبالنسبة  351والمادة   ،لقاضي التحقيق من قانون العقوبات بالنسبة 153)بموجب المادة  .ستردادبااللألمر 

 .الجزائي المنفرد

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 لطلب.الدولة الموجه إليها االمطبقة في وفقا لإلجراءات باالسترداد تنفيذ الحكم يتم السياق العام: 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .خاص ترخيصبأو ية ثنائية اتفاقفي حالة ورود إال  ةمكنيست مل



266 

    

 

 

 (101)المصادرة بهدف االحتياطية اإلجراءات

 تعريف اإلجراء ونطاقه

حجز الختم و الالجريمة )ن ناتجة ع موادأشياء، أو  أوممتلكات، ضبط ضمان ليتم اتخاذه  يظيفحتهو إجراء 
رقم قانون المن  140المادة المتضمنة في ات لمخدر با مكافحة االتجارعلقة بالمتحكام )ارجع إلى األ ،ظي(يتحفال

543/1001 .) 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 بادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المت

 مناسب بأن هذا اإلجراء  السلطة المختصةتؤكد شرط أن ب ،أو الدوليةاألطراف االتفاقات ثنائية اإلجراء ممكن في إطار 
 السرية.أصول و يتفق مع النظام العام الداخلي و 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

لها أي محكمة و  الممتلكات،قع فيه تالمكان الذي الذي يوجد ضمن دائرته التحقيق ضي قا القضائي، لتحقيقافي إطار 
هي لألمر بضبط المواد المختصة القضائية السلطات . جوهرمن حيث ال لقضيةفي انظر االختصاص القضائي لل

 .مضبوطاتالحفظ لضمان احترازية تخاذ إجراءات بالألمر مختصة 

العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات 
 الطالبة(. 

 أو ستستعمل ت لمعألسلحة واألدوات التي استبضبط اعدلي الشرطة الضابط مشهودة، يقوم جريمة  في حال ارتكاب
العام النائب تصرف تحت ات يتم إيداع المضبوطالجريمة. هذه ة عن جكذلك جميع المواد الناترتكاب الجريمة و ال

 .القضيةبهذه  المكلف

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

  .خاص ترخيصبأو  يةاتفاقفي حالة ورود إال  ةمكنيست مل
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 (  101)مصادرة ال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 زائية. جالعقوبة إجراء مرتبط بالمصادرة هو ال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 شيء.  ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 في القضية من حيث الموضوع.نظر تصاص القضائي للذات االخجميع المحاكم 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

العام النظام واعد مع ق اإلجراءال يتعارض ن أ شرطب ،في الدولة الطالبةقضائية صدرت في إطار تنفيذ أحكام ذلك مكن ي
 .الموجه إليها الطلب للدولة

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ةثنائي يةاتفاقورود في حالة  ةممكن

 

 

 

 مداهمة األماكن والمحالتو  تفتيش - والمحاّلت  األماكن

 (404)المنازل  وزيارة تفتيشال
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 تعريف اإلجراء ونطاقه

إلى إجراء أو ضبطها؛ و لكشف عنها، واعن الدالئل المادية، يهدف إلى البحث و لتحقيق ء يعتمد في اإجراهو تفتيش ال
المشتبه بما في ذلك منزل  ص،نظام قانوني خاخضع لفي مكان ي فيهعن المشتبه البحث أو بين هذه الدالئل؛ مقارنة ال

 المغلقة .لمحالت اأو فيه 

 لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل 

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

قوانين ال يتم المساس بوأن  ،الدولة لتي يوجه إليها الطلب النظام العام وسيادة ينناقو ة خالفتتم مال ن شرط أبنعم، ولكن 
 اعد السرية.قو بو األمن 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .بإجراء التفتيشأن يأمر التحقيق لقاضي  -كذلك-يجوزو   .محكمة التمييزمحاكم االستئناف و لدى النيابة العامة 

 

في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة 
 الطالبة(. 

 شهودةالجرائم الم

للتفتيش عن المواد التي يقدر أنها تساعد على إنارة التحقيق. له أن يضبط ه فيالمشتبه إلى منزل لنائب العام أن يدخل ل
 .وينظم محضرا بما ضبطه واصفا إياه بدقة وتفصيل وأن يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ،ما يجده منها

كن حاضرا أو تمنع عن الحضور أو كان متواريا عن يالتفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه. إن لم ويجري 
 من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام. اثنينفيجري التفتيش بحضور وكيله أو  ،األنظار

من سبق  أو لمشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيلهيعرض النائب العام على ا ،عملية التفتيش وضبط المواد بعد إتمام
فإن امتنع فيشير إلى ذلك في  ،المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها ذكرهم

 المحضر.

ن لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة المستعملة  أو فيها  إذا وجد النائب العام أثناء التفتيش أشياء ممنوعة فيضبطها وا 
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 .ةحدالمتعلقة بها وينظم محضرا بها على 

تحت إشرافه ومراقبته ووفقا  للنائب العام أن يكلف ضابطا عدليا بإجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية( 33)المادة  لألصول التي يتبعها النائب العام نفسه

العدلي أن ثمة أوراقا أو أشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده فيكون إذا رأى الضابط  
للنائب العام أو لقاضي التحقيق، دون الضابط العدلي، أن يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا األخير 

 .قانون أصول المحاكمات الجزائية( من 73. )المادة شدون إكراه على أن يقوم الضابط العدلي بالتفتي

 الجرائم غير المشهودة

أو   وال يحق لهم تفتيش منزل .بتعليماتهاعلى الضباط العدليين أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات وأن يتقيدوا 
األصول التي حددها  ا، عليهم أن يراعو . في حال اإلذن لهم بالتفتيششخص إال بعد استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة

 قانون أصول المحاكمات الجزائية(. من 74 )المادة القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

تنفيذ يمكن و . ةغير ممكنهذا اإلجراء  في تنفيذالدولة الطالبة عناصر من والمشاركة من أالمساعدة فإن  ،من حيث المبدأ
 و محددة .خاصة ترخيصات اتفاقيات أو توفرت  ماإذا على هذا النحو لطلب هذا ا

 

 
 
 

 (401) (المخالفة هافي ارتكبت التي األماكنالمداهمة ) االنتقال إلى 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

عالم والمثار، )اآل لجريمةاب المحيطةمختلفة الظروف اللمعاينة  ةالجريموقوع كان م لىإفورا،  ،االنتقالبجراء هذا اإل يسمح
على  ،مرتكبها. وتبرز أهمية هذا اإلجراءهوية حول أو  الجريمةهذه توفر معلومات حول من شأنها أن ( التي واألشياء

 حينما يتعلق األمر بالجريمة المشهودة.  ،وجه الخصوص

 س الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنف

 يتوفر أي إجراء بديل. ال
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 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطات القضائية المختصةؤكد شرط أن تب ،مبدأ المعاملة بالمثلوفقا لأو في حالة ورودها، في إطار االتفاقات الثنائية 
 .أن ترخص لذلك مقدماو   مناسب اإلجراءأن هذا 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

ممارسة جميع الصالحيات واإلجراءات التي الجريمة، و وقوع يجوز للنائب العام المختص االنتقال، شخصيا، إلى مكان 
إذا حضر النائب   ة.من قانون أصول المحاكمات الجزائي 74،  77،  71،  33 في الموادأنيطت به والمنصوص عليها 

كشف إلجراء أي الجريمة وقوع يتوقف الضابط العدلي عن متابعة إجراءاته. لقاضي التحقيق أن يتنقل إلى مكان  ،العام
 التحقيق.تنير لقيام بأي أعمال او  ،وللتفتيش ،حسي

جراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإل
 الطالبة(. 

إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا إلى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها. ويحافظ على 
اآلثار والمعالم والدالئل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جالء الحقيقة. يضبط األسلحة والمواد المستعملة في 

الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية  لىإمة أو الناتجة عنها. يستمع الجري
ممنوعة.  أشياءأو  جرميهحول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها و يجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد 

شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي بمشتبه فيه . له أن يستجوب اليستعين بالخبرة عند االقتضاء
 وجه من وجوه اإلكراه ضده. إذا التزم الصمت فال يجوز إكراهه على الكالم.

 .الموجه إليها الطلبقوانين الدولة وفقا ل اإلجراءهذا نفيذ تيتم 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

ويمكن تنفيذ . ةغير ممكنفي تنفيذ هذا اإلجراء الدولة الطالبة عناصر من والمشاركة من أالمساعدة فإن  ،يث المبدأمن ح
 و محددة .ترخيصات خاصة اتفاقيات أو توفرت  ماإذا لطلب هذا ا

 

  واالستماع االستدعاء- همفي المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

 قهتعريف اإلجراء ونطا
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ين حددساعة الموالزمان والالمكان، في للمثول أمامها شاهد الدعوة للبتبليغ ورقة لسلطة ا  ،تقوم، بموجبههو اإلجراء الذي 
 .بفعل إحدى حواسه اعلمأحاط به لسماع شهادته حول فعل 

الشاهد  حضرما إذا  ،دعوةالورقة تبليغه شاهد دون إفادة ، ومع ذلك، يمكن سماع تكون ورقة الدعوة خطيةأن يجب 
 .بمجرد علمه أنه مدعو للشهادة أمامها

  ،العاملنظام ابخل يفعل  بشأنتوافرت لديه علومات لتقديم مورقة دعوة دون إلى اإلدالء بشهادته  يبادرأن شخص لليمكن  
 اآلخرين.األشخاص أو ممتلكات  ،حياة أو ،أمن يهدد أو

والمحكمة الجنائية،   ،ومحكمة االستئناف ،المنفردزائي الج ياضقالاالتهام، و التحقيق، وغرفة قاضي يجوز لكل من 
إذا حضر الشاهد  .قبل تبليغهم ورقة الدعوة، حتى إفاداتبلإلدالء  أمامهمالذين يمثلون مجلس القضاء سماع الشهود و 

 .إفادتهب اإلدالءقبل تبليغه ورقة الدعوة فال يحق له أن يمتنع عن 

 اء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجر 

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

    للمثول أمام العدالة.  لشاهددعوة تبليغ طلب من السلطات اللبنانية أن تلدولة الطالبة التابعة لللسلطات القضائية مكن ي
 .االعتياديةطلبات المساعدة القضائية المتبادلة يتم ذلك عن طريق و 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

. بأمر من النيابة العامةلشهود ا ورقة دعوة صداريتم إو  ،الشهود من قبل الضباط العدليينأثناء التحقيق، يتم اختيار 
االتهام، وغرفة ، التحقيققاضي و  النيابة العامة،لى النحو التالي: عهي صدار الدعوة للترخيص بإالسلطات المختصة 

 ، ومحكمة االستئناف، والمحكمة الجنائية، و مجلس القضاء . زائي المنفردالج قاضيالو 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
  لبة(. الطا

رؤساء لو  ،األولالتحقيق قاضي لو لنائب العام، لمباشرة بواسطة مفارز أمنية خاصة تكون تابعة لشهود ل أوراق الدعوةبلغ ت
 أو تبليغيوكل إليها أو يكلفها القيام بأي الذي الهيئة القضائية رئيس أمام مسؤولة ، وتكون المختصة المحاكمالهيئات و 

 موعد المحدد. الها عن ذلك إنفاذ أي تدبير في حال تلكؤ 
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تكليفه واسم المطلوب تبليغه تاريخ  التبليغ وعنوانه ومأمور التبليغ واسم  لباطاسم  ،في وثيقة التبليغ ،يجب أن يذكر
 .هوعنون

أو  المقصود بالتبليغ غير موجود في محل إقامته أو سكنه، فيجري تبليغه بواسطة أحد أفراد عائلتهشخص إذا كان ال
يستدل من ظاهر حاله أنه راشد. كما يشترط أن شرط أن  ،سكن واحدمأي شخص آخر من المقيمين معه في خدمه أو 

ال تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص المطلوب إبالغه. إن امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ 
رجال السلك الدبلوماسي  يبلغ وثيقة التبليغ. أو عن استالم نسخة عنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن

تبلغ  قطاعهم.والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين. ويبلغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قيادة 
القانون  ما لم يرد في ،مثول المبلغ أمام المرجع القضائي القاضي بالتبليغمن موعد ورقة الدعوة ثالثة أيام على األقل 

 نص مخالف لذلك. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

ويمكن تنفيذ . ةغير ممكنفي تنفيذ هذا اإلجراء الدولة الطالبة عناصر من والمشاركة من أالمساعدة فإن  ،من حيث المبدأ
 و محدودة .ترخيصات خاصة اتفاقيات أو توفرت  ماإذا  لطلباهذا 

 
 
 

 (401) االعتيادي اإلجراء: الشهود شهادات إلى الستماعا

 تعريف اإلجراء ونطاقه

تتعلق بوقائع معينة  معلوماتعلى  ،قانونية سلطةأمام  ،يهدف إلى الكشف إجراء بأنهيعرف إجراء االستماع للشهود 
بحيث يقوم الشاهد خطيا، ها أو اويمكن أن يتم اإلدالء بالشهادة شف  .توافرت لدى الشاهد بفعل إحدى حواسه حصلت
صلة لهما شخص فعل أو  بشأنأو مرحلة من مراحلها  بشأنأو ، هذه الوقائع بشأنالتي بحوزته معلومات بتقديم ال

 ارتكاب الجريمة.ب

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إجراء بديل. أييتوفر  ال

 تبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية الم

 .نعم
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 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

االتهام،  وغرفة، التحقيققاضي و العام ، نائب : العلى النحو التالي هيللترخيص بإجراء االستماع السلطات المختصة 
 .العدليةمجلس القضاء ، والشرطة و ة الجنائية ، ، ومحكمة االستئناف ، والمحكم زائي المنفردالجالقاضي و 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
  الطالبة(. 

  المحامي العام،م أو وقعه النائب العامحضر يفي تدون إفادة كل شاهد  إفادة الشاهدة وتدون إفادته في محضر.يتم سماع 
    اللغة العربيةسن يحإذا كان الشاهد ال  ذلك في المحضر. لىإ أشير ،عن التوقيعالشاهد إذا تمنع  .كاتب و الشاهدالو 

ترجمانا يؤدي مهمته بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها بصدق وأمانة ما لم قاضي فيعين له ال، اأو أبكم اأصمكان أو 
 يكن ترجمانا محلفا.

هد الحضور إلى مكتبه بسبب المرض أو العجز أو لظرف قاهر، أن ينتقل إلى مكان اللقاضي، إذا استحال على الش
 وجوده لسماع إفادته بحضور كاتبه.

 .الموجه إليها الطلبقوانين الدولة وفقا ل اإلجراءهذا نفيذ تيتم 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

ترخيص بعد الحصول على  ةممكنهي في تنفيذ هذا اإلجراء الدولة الطالبة عناصر من والمشاركة من أمساعدة الإن 
 من السلطات المختصة . ومحدد خاص

 
 
 

 

 

 
 

 (403( )الفيديو)  المرئية االتصال وسائل بواسطة:  الشهود إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .بهذا الشأنمشروع قانون ي إعداد يجر ، ولكن أحكام محددة  هناك تليس

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 إجراء بديل. أييتوفر  ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

  .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 
 

 
 

 (401)الهاتف بواسطة: الشهود إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ال يوجد

 وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم 

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .غير متوفرة

جراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإل
 الطالبة(. 

 .ال
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 
 
 
 

 (401) األطفال شهادات إلى االستماع

  تعريف اإلجراء ونطاقه

 الثامنة عشرةلم يتم من جانب شخص  ،إجراء يهدف إلى الكشفبأنه للطفل الضحية أو الشاهد يعرف إجراء االستماع 
 .لهاكان ضحية أو شهدها  معينةع ائوقمعلومات توافرت لديه متعلقة بمن العمر، على 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 بديل  ءذا تعذر ذلك، هل يتوفر إجراهل يمكن اتخاذ هذا اإلجراء في إطار المساعدة القضائية؟ إ

األحداث المخالفين للقانون      حماية بشأن  733/3553القانون رقم شروط المنصوص عليها في ، بشرط التقيد بالنعم
 أو المعرضين للخطر.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 و االتهام، وغرفة، التحقيققاضي و العام، نائب : الليعلى النحو التا هيللترخيص بإجراء االستماع السلطات المختصة 
 ، ومحكمة االستئناف ، والمحكمة الجنائية. القاضي المنفرد الجزائي

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

أثناء جلسة القاصر يستعين على سبيل المعلومات، و من عمرهم الثامنة عشرة  واذي لم يتمال ينتسمع شهادة القاصر 
األشخاص اآلخرين في معزل عن و اجتماعية. وتجري جلسات االستماع في قاعة مغلقة  مساعدةبوالديه و االستماع بأحد 

 غير المعنيين بالتحقيق. 

   إلزاما في جلسات مغلقة.جري سماع القصر ي
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ذا حضر القاصر بدون محام،  في جلسة االستماع. محامب -دائما–القاصر ن تعيويس  له أن يعين يجوز للقاضي وا 
 أثناء جلسة االستماع.محاميا 

في محكمة بيروت مجهزة لهذا الغرض بحيث يتم تقع ضحية اعتداء جنسي في غرفة الذي هو الطفل شهادة سماع يتم 
 .يةصوتصورة الالبه و يتم تسجيل شهادت ،ن الشرطةععزل الطفل 

للقاضي أن يكتفي بهاذين  يمكنبحيث القاضي المختص، إلى نفسي الطبيب المع تقرير الصوتي التسجيل حالة إتم ت
 .مجدداالقاصر ال يطلب سماع ن العنصرين وأ

 .على سبيل المعلوماتمن عمره الذي لم يتم الثامنة عشرة صر االقسمع ي

  ره إال على سبيل المعلومات وبقرار معلل.يسمع من كان دون السابعة من عم  ال

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 
 
 
 
 

 (404) العدالة مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

و ألجماعات اإلجرامية المحلية مع ابعالقاتها و  ،هياكل وأنشطة المنظمات اإلجراميةبإلماما جيدا أشخاص ملمون هم 
في حقهم صدرت أحكاما إدانة أو  ،ائيةقضإما قيد المتابعة ال ،وفي الغالب فإن هؤالء األشخاص هم. األجنبية األخرى

 .خطيرة أخرىجنايات ارتكاب بسبب 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال

 ية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائ

 .ال
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 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 قضية .الالتي تنظر في زائية المختصة المحاكم الججميع 

ي الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة ف
 الطالبة(. 

 .الذي يصادق بقرار خطي على هذه الصفة محكمة التمييزلالعام نائب من البإذن مسبق  للشخص مخبرال تمنح صفة

ينبغي لهذا الغرض أن يبين  جر أو مكافأة على أخباره.علم السلطة المختصة بالجريمة دون أأتقبل شهادة المخبر الذي 
إذا  هال تقبل شهادتف ،ا عن أخباره أو مكافأةأجر قد تقاضى المخبر كان إذا  اعه.النائب العام صفة المخبر قبل سم

 العدلي ضابط العلى ر ظحي على سبيل المعلومات.إيه مع تسلرئيس المحكمة أن يالدعوى.  فرقاءأحد اعترض عليها 
حماية  بشأند مشروع قانون يجري إعداتجدر اإلشارة بهذا الشأن إلى أنه  . مخبراسم الذكر يدلي بإفادة أن يعندما 
 .الشهود

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 
 
 

 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

فتح دعوى قضائية بسبب  يطلب فيها (أو وكيله ) جريمةيتقدم بها شخص متضرر من شكوى  و عبارة عنههذا اإلجراء 
سماع الضحية القضائية ) ما لم تقرر السلطة محاميه و أضحية سماع اللات جلسيجوز تنظيم الضرر الذي لحق به. 

 أمام جميع المحاكم الجزائية وأثناء التحقيق االبتدائي.  (ياشخص

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل
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إلجراءات وطلبات المساعدة و ذلك وفقا  األطراف المدنيةلسماع الضحايا و القضائية المتبادلة المساعدة يمكن طلب  ،نعم
 .الطلبا التي يوجه إليهلقانون الداخلي للدولة ، ووفقا لالعادية

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 . طرف المدنياللسماع محاكم القضائية الجزائية لها االختصاص القضائي الجميع 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

مكن رفع ي. و االستماع للشهودات جلسقواعد التي تسير لنفس القائم بالحق الشخصي الاالستماع إلى  تخضع إجراءات
محكمة مدنية. أمام رفع دعوى مدنية منفصلة  -كذلك–ن كميالمحكمة. و نفس  ، وذلك أمامدعوى عامةتبعا لدعوى مدنية 

في  ي المنفردقاضالأو أمام  ،اضي األولرفع دعوى مدنية أمام القالحق في جريمة أو جنحة  متضرر منشخص  كلل
وأن يحرك بإدعائه دعوى الحق . ناياتأمام محكمة الجدعوى العامة الينضم إلى  أن -أيضا– هيمكنو  الجنحة أو المخالفة.

دعوى ة. وله أن يرجع عن ادعائه الشخصي أو أن يصالح عليه دون أن يؤثر ذلك على الالعامكها النيابة تحر إذا لم العام 
  .العامة تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصيدعوى فيها السقط ت إال في األحوال التي عامةال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 
 
 

 

 

 

 
 

 (407) الخبراء شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

ة التي خبر العلى أساس ، وذلك من الناحية القانونيةهمة حول جوانب ملمحكمة ئل ليقدم دالمحايد خبير هو شخص ال
 معللة.لى حقائق وحجج إ استنتاجهمأن تستند  قول الحقيقة وبخبراء يلتزم ال. في مجال خبرته تتوفر لديه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية

 توفرها. في حالة وفقا إلجراءات القانون الوطني واالتفاقات الثنائية ،نعم

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المختصة للنظر في قضية.والمحاكم التحقيق أمام قاضي 

اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ 
 الطالبة(. 

 لشهود .إلجراءات المذكورة أعاله المتعلقة بسماع انفس اتنطبق 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 
 
 
 

 (407) المتهمين/فيهمشتبه الم استدعاء

 راء ونطاقهتعريف اإلج

 بشأن هالستجوابمن جانبها ين عينمالالساعة و الزمان، ه في المكان، و فيمشتبه بدعوة قانونية سلطة ل هو إجراء يسمح 
 أفعال محددة تنسبها إليه.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء
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 زائية، كل حسب اختصاصها. جميع المحاكم الج

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 لبة(. الطا

أو لم يكن موجودا في بداية التحقيق، فارا من وجه العدالة ه فيإذا كان المشتبه بالجريمة المشهودة، في حاالت التلبس 
المباشرة مع مربوطاتها عن الشكوى نسخة  عليه المدعىيبلغ قاضي التحقيق . إحضار في حقه مذكرةالنائب العام صدر ي

 .المقررة ستجواباالجلسة موعد من على األقل أربع وعشرين ساعة قبل 

ينظم الكاتب أوراق الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول   ،بعد ورود الدعوى إلى دائرة القاضي المنفرد
يتم إبالغه مذكرة دعوته قبل ثالثة أيام من بدء المحاكمة. يمكن في  أنبالمال والضامن ويرسلها لتبلغ منه. يجب 

 ن يقرر تقصير المهلة. الحاالت المستعجلة أ

تسليم يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم ليعين رئيسها جلسة للنظر فيها. إلى المحكمة الجنائية قضية ورود ال فور
تقدم المتهم أمام المحكمة يتم وتبلغ هذا القرار  إذا. المحاكمة ءبدعشرين ساعة قبل  وبع أر اللخالمحكمة نفسه إلى 

فتقرر المحكمة محاكمته غيابيا، واعتباره فارا من وجه تسليم نفسه إذا امتنع عن مر بإخالء سبيله. احتجازه إلى أن يتم األ
 العدالة وتصدر أمرا بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 

 

 

 

 (440) االعتيادية جراءاتاإل: المتهمين/فيهمشتبه الم إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

تحت تصرف التحقيق و ضمان إيداعه قيد شخص يشتبه في أنه شارك في جريمة من الجرائم لل ماعتسالاإجراء يتم تنفيذ 
 .ةالعدال
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إجراء بديل. أييتوفر  ال

 ساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق الم

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 كل حسب اختصاصها القضائي.  ،جميع المحاكم الجنائية

لمطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات ا
 الطالبة(. 

 يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق التالية: االبتدائي:التحقيق في مرحلة 

 االتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه. .1

 لحاجة إلى وكالة منظمة وفقا لألصول.مقابلة محام يعينه بتصريح يدّون على المحضر دون ا .3

 االستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية. .3

تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام  .7
اينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره له طبيبا فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المع

المستدعى نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إلى النائب العام في مدة ال تتجاوز األربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام 
 إياه، وللمحتجز وألي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد احتجازه، تقديم طلب معاينة جديد.

      دلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه بحقوقه المدونة آنفا وأن تّدون هذا اإلجراء في المحضر.على الضابطة الع
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية(. 74 المادة)

للمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه. وله، أثناء، احتجازه أو لوكيله أو ألي : مةاالنيابة العلد  جراءات اإل
عائلته أن يطلب عرضه على طبيب لمعاينته، فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيبا فور تقديم الطلب.  فرد من
 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية(. 33)المادة 

التحقيق المدعى عليه في دائرته ّإال إذا استحال على هذا األخير قاضي يستجوب  قاضي التحقيق:لد   جراءاتاإل
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 يها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول. الحضور إل

 على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى حقوقه السيما حقه في االستعانة بمحام واحد أثناء االستجواب.

إذا رفض المدعى عليه االستعانة بمحام فال يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له ويّدون ذلك في المحضر تحت طائلة 
 ب واإلجراءات الالحقة له.بطالن االستجوا

استجواب  يبدأمن هذا القانون، يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلل أن  40و 41استثناء لما نصت عليه كل من المادتين 
 الّمدعى عليه مباشرة في حال وجود أثر أو دليل يخشى زواله.

ء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص عند الشروع في المحاكمة، يتلو الكاتب ادعا لد  القاضي المنفرد: جراءاتاإل
 الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة و ما ورد من أدلة في حق المدعى عليه.

يستمع القاضي إلى أقوال المدعي الشخصي أو وكيله. بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكيله المحامي إذا كان قد 
 ن قانون أصول المحاكمات الجزائية(.م 115)المادة ّعين محاميا لمعاونته في الدعوى.

أن والتزم الصمت، فال يحق للقاضي أو المدعي أن يكرهه على الكالم، ال يجوز للقاضي إذا رفض المدعى عليه اإلجابة 
 يتخذ من صمته قرينة إلدانته.

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء 

 .ال

 
 
 

 

 (444)الفيديو بواسطة: مشتبه فيهم /المتهمينال شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال
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 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 لترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها ا

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 
 
 
 

 (441) الهاتف بواسطة: المتهمين/فيهمشتبه الم شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

يذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنف
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 
 

 ( 113ة )اجهالمو 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

إلبراز فيما بينها توافق تأو ال  ،إفادتهم عارضتتالذين صحاب اإلفادات أمع يتمثل هذا اإلجراء في تنظيم مواجهة 
 .هاومحاولة توضيح بين هذه اإلفاداتالتناقضات 

 مع و الضحايا، و  ،والشهود ،همفيالمشتبه مع المواجهة أن تتم يمكن  ال توجد أحكام قانونية محددة تسير هذا اإلجراء.
 .الشاهد و الضحيةمع و  ؛المتهم و الشاهد معو  ؛المتهم والضحية
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 ود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وج

 .ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 الطلب .الموجه إليها لدولة للقواعد واإلجراءات المطبقة في اوفقا تم التنفيذ وي ،ثنائية اتفاقاتورود في حال  ةممكن

 ول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخ

 .المختصةالجنائية وقاضي التحقيق و جميع المحاكم النيابة العامة و  ،الشرطة القضائية إذا لم يتم توجيه االتهام

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 االستجواب .من أشكال شكل  يالمواجهة ه

 التي تنطوي على تناقضات.أصحاب اإلفادات تلك جميع أمام المحقق يتلو 

 :في محضر المواجهة

يتمسكون بإفاداتهم أو يرغبون إدخال تغييرات عليها.  وايستجوب المحقق كل واحد من أصحاب اإلفادات لمعرفة ما إذا كان
 .أصحاب اإلفادات ألجوبة المقدمة من كل واحد مناكل عناية بو خطيا دوين يتم ت

إذا تبين للمحقق أن أصحاب اإلفادات يتمسكون بإفاداتهم حرفيا، يمكنه أن يطرح عليهم، أو على كل واحد منهم تباعا، 
 جواب يتم تدوينها بعناية.-أسئلة على شكل سؤال

إفادته  ةاحد من أصحاب اإلفادات لغرض قراءختتم المحقق المحضر، ويتم عرضه على كل و بعد استكمال المواجهة ي
   والتوقيع عليها.      

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 

 للحدود العابرة العمليات

 (704)لحدودا عبر الرصد
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 تعريف اإلجراء ونطاقه

 543/1001 رقم قانون المخدرات يتضمن . ة أصول المحاكمات الجزائيقانون في   لم يتم النصوص على هذا اإلجراء
 عبر الحدود .جراء المراقبة مماثل إلالذي هو التنقل مراقبة  بشأن 43المادة على إجراء مقيد في 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إجراء بديل. أييتوفر  ال

 ا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذ

 الطلب .الموجه إليها لدولة للقواعد واإلجراءات المطبقة في اوفقا تم التنفيذ وي ،ثنائية اتفاقاتورود في حالة  ةممكن

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

و يتم التنفيذ من جانب  . والمدير العام للجمارك تمييزالالنائب العام لدى محكمة يتم الترخيص لهذا اإلجراء من قبل 
 المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 أنالتسليم المراقب على  إلىقرار اللجوء  ،ر عام الجماركبعد استئذان مدعي عام التمييز ومدي ،المركزييتخذ المدير 
الخارج الترتيبات المالية واالتفاقات المالية  إلىالمتجهة  أوالقادمة من الخارج  اإلرسالياتفيما يخص  أوتراعى في ذلك 

 ممارسة االختصاصات. بشأنواالتفاقات المبرمة مع السلطات المختصة في الدول المعنية 

 في الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظ

 اتفاقات ثنائية.ورود في حالة  ةممكن

 

 (701)الحدود عبر التتبع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 أصول المحاكمات الجزائية. في قانون لم يتم النصوص على ذلك 
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 ل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ه

 شيء. ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 شيء. ال

الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في 
 الطالبة(. 

 شيء. ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 شيء. ال 

 (703()شخص أو عربة على إرسال جهازتثبيت ب) الحدود عبر األثر تعقب

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 القانون اللبناني.لم يتم النصوص على ذلك في 

 لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل 

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة يتوفر أي إجراء بديل.
 إجراء بديل؟

 شيء. ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء
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 شيء. ال

السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)
 الطالبة(. 

 شيء. ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال شيء.

 

 (701)المراقب التسليم

 تعريف اإلجراء ونطاقه

قانون من  335و 3المادتان عرف تأصول المحاكمات الجزائية. قانون  لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في 
السماح للشحنات غير  أسلوبعبارة "التسليم المراقب" تعني  على النحو التالي:هذا اإلجراء  543/1001المخدرات رقم 

خارجها بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها  إلى أوالمشروعة من المخدرات بمواصلة طريقها ضمن حدود الدولة 
 .المتورطين في ارتكاب جرائم المخدرات اصاألشخبغية كشف هوية 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 

 إجراء بديل. أييتوفر  ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 شيء.  ال

 ءالسلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجرا

و يتم التنفيذ من جانب  . المدير العام للجمارك تمييزالالنائب العام لدى محكمة يتم الترخيص لهذا اإلجراء من قبل 
 المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة  الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء
 الطالبة(. 
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 أنالتسليم المراقب على  إلىقرار اللجوء  ،بعد استئذان مدعي عام التمييز ومدير عام الجمارك ،المركزييتخذ المدير 
الخارج الترتيبات المالية واالتفاقات المالية  إلىالمتجهة  أوالقادمة من الخارج  اإلرسالياتفيما يخص  أوتراعى في ذلك 

 ممارسة االختصاصات. بشأنسلطات المختصة في الدول المعنية واالتفاقات المبرمة مع ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ثنائيةاتفاقات ورود في حالة  ةممكن

 

 (701) مشتركة بحث فرق

 تعريف اإلجراء ونطاقه

قد تم تعريف هذا اإلجراء و تحديد نطاقه أصول المحاكمات الجزائية. و قانون  لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في
 .543/1001قانون المخدرات رقم من   310في المادة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

مناسب أن هذا اإلجراء السلطة المختصة و إذا ما ارتأت  ة،ثنائي يةاتفاقورود حالة يمكن تنفيذ هذا اإلجراء في ، نعم
 النظام العام الداخلي. إجراءاتويتفق مع 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 تمييز.النائب العام لدى محكمة ال

اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ 
 الطالبة(. 

األشخاص ورؤوس األموال وضمان االحترام الكامل أمن ، مع مراعاة الحاجة إلى حماية شتركةتشكيل فرق ميمكن 
 .تجري فيها العمليةالتي  لسيادة الدولة

 م في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركته
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المطبقة في الدولة التي يوجه  تللقواعد واإلجراءافقا و و  ،محددبترخيص خاص و اتفاقات ثنائية و ورود في حالة  ةممكن
 .طلبال إليها

 
  

-------------------------------------------------- 

 المعنية المستفيدة البلدان وممثلو الخبراء قدمها التي المعلومات إلى الوثيقة هذه تتضمنها التي المعلومات تستند
 أن يمكن ال المشروع بتنفيذ المكلف والمجمع. الثالث للعدالة يوروميد مشروع إطار في  المنجزة األعمال سياق في

 هذه ضمن  يكونأن  عسى عما مسؤوال ُيعتبر أن يمكن وال ، شمولها أو راهنيتها و دقتها، عن مسؤوال ُيعتبر
 .سهو أو خطإ  من الوثيقة
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 :مشروع ممول من         

 االتحاد األوروبي         
  

 لعدالة الثالثلمشروع يوروميد 

 

 

 (3فريق العمل )

 

 

القانون الجنائي وقانون السجون المكلف  بشأنفريق العمل 

 "بطاقات البلجيكية"للـ ةنظير وضع آليةب

 

 

 المغرب
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 :ممول منمشروع                             
   تحاد األوروبيالا                               

                 
 

 

 لعدالة الثالثلروع يوروميد مش
 
 

 (3فريق العمل )
 
 

 وضع القانون الجنائي وقانون السجون المكلف ب بشأنفريق العمل 
 "بطاقات البلجيكية"للـ ةنظير  آلية

 

 
 المغرب

 
    
    

   
 

 

  يمكن وال(  EIPA) العمومية لإلدارة األوروبي المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. األوربي االتحاد بمساعدة الوثيقة هذه إعداد تملقد 
 .األوروبي االتحاد نظر ةهلوج ممثال يعتبر أن األحوال من حال بأية
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 ة الثالثلالعدلمشروع يوروميد 

 السجونقانون قانون جنائي و 

 "ةلجيكيالببطاقات "للـ ةنظير آلية 

 المغرب

 

  هااالتصاالت )السلكية والالسلكية( واعتراضتعقب 

 (101) هاتدوينو  هاوتسجيل والالسلكيةاالتصاالت السلكية  اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 القضية كانت متى التحقيق قاضي بيد أساساً  ووضعه استثنائياً  إجراء اعتبره القانون فإن ،اإلجراءهذا  لخطورة نظراً 

ذا ،واستثناء عليه ضةمعرو   العام للوكيل يمكن التحقيق على معروضة غير قضية في البحث ضرورة ذلك اقتضت  وا 

 المواطن أمن على الخطورة شديدة الجرائم بعض في اإلجراء بهذا للقيام األول الرئيس من إذن على يحصل أن للملك

 البحث ضرورة كانت إذا ،استثنائية بكيفية ،للملك العام للوكيل يمكن ،القصوى االستعجال حالة وفي. لوطنا وسالمة

 الفور، على األول الرئيس إشعار و اإلجراء بذلك القيام إلى يبادر أن اإلثبات، وسائل اندثار من خوفا التعجيل تقتضي

 .ساعة وعشرين أربع خالل للملك العام الوكيل قرارتأكيد، أو تغيير، أو إلغاء  يقرر أن عليه والذي

 استغالل وعدم األشخاص حرمة حماية تكفل صارمة بقيود وأحاطه دقة بكل اإلجراء هذا وشكليات مدةقانون ال حدد وقد

 .مخالفتهافي حالة  عقوبات فرضمع  للقانون، خالفاً  اإلمكانية هذه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.الجنائيةالمسطرة ي ) قانون القانون المغربلقد تم النصوص على هذا اإلجراء في ال، 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
    ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءكة المغربية لممليمكن ل، بحيث القضائية
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 . غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل، مبدأأو وفقا ل

 للترخيص باتخاذ اإلجراء المختصة السلطة

 القاضي في المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛ .3

 اف؛الرئيس األول لمحكمة االستئن .1

 . لدى محكمة االستئنافللملك العام لوكيل ا .1
 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

وكافة ، يةالمكالمات الهاتف بالتقاطأن يأمر كتابة بحث ذلك، ال ضرورة ذلك اقتضت إذاقاضي التحقيق، يمكن ل
 عن بعد و تسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها. االتصال وسائل االتصاالت المنجزة بواسطة

 االستئناف لمحكمة األول الرئيس منكتابة  يلتمس أن، لبحثا ضرورة ذلكل اقتضت إذا، للملك العام للوكيل يمكنكما 

منها  أخذ نسخ و  وتسجيلها عن بعد  االتصال سائلبو نجزة الم االتصاالتالهاتفية أو  المكالمات بالتقاط إصدار أمر 
          القتل، ب وأجريمة تتعلق بالعصابات الدولة أو تمس بأمن ، بحث الجريمة قيد الوذلك إذا كانت  هاحجز  أو
بالمخدرات  وأعام، سندات القرض الد، أو و نقالتزوير بتزييف أو  وأائن، رهبأخذ الو  االختطافب وأم، يالتسمب وأ
  .حماية الصحةبوالمتفجرات أو  ةر ياألسلحة والذخب وأ، المؤثرات العقليةو 
 

بصفة استثنائية أن يأمر كتابة بالتقاط و نه، يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى أغير 
حجزها متى  أوو أخذ نسخ منها   وتسجيلها عن بعد  االتصال بوسائلنجزة الم االتصاالتأو المكالمات الهاتفية 

كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل اإلثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة  أو 
بأخذ و  االختطافأو ب والمتفجرات ةر ياألسلحة والذخب وأ، أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقليةجريمة إرهابية 

 ائن.رهال
 

 اركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مش

 هذا اإلجراء في المملكة المغربية.  تنفيذ بحضور األجنبيةدولة ال لممثلي يأذن أنوالحريات  العدل لوزير يمكن

 

 ( 101) والالسلكية السلكية االتصاالتتعقب 

 تعريف اإلجراء ونطاقه
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  (.نائيةالجالمسطرة )قانون القانون المغربي لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة  الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 . المغربيتشريع اليتوفر هذا اإلجراء في  ال

 

 ( 103) االتصاالت من أخر  أشكال وتسجيل اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

  (.الجنائيةالمسطرة القانون المغربي ) قانون هذا اإلجراء في لم يتم النصوص على 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء
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 .ال

تيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة التر 
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 . المغربيتشريع اليتوفر هذا اإلجراء في  ال

 

 ( 101)البريد اعتراض

 ونطاقهتعريف اإلجراء 

  (.الجنائيةالمسطرة القانون المغربي ) قانون لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 ص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها الترخي

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 . المغربيتشريع اليتوفر هذا اإلجراء في  ال
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 011المراقبة 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

  (.الجنائيةالمسطرة القانون المغربي ) قانون لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة 

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 . ربيالمغتشريع اليتوفر هذا اإلجراء في  ال

 

 (101) والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 القضية كانت متى التحقيق قاضي بيد أساساً  ووضعه استثنائياً  إجراء اعتبره القانون فإن ،اإلجراءهذا  لخطورة نظراً 

ذا ،واستثناء .عليه معروضة  للوكيل يمكن ،حقيقالت على معروضة غير قضية في البحث ضرورة ذلكل اقتضت  وا 

 أمن على الخطورة شديدة الجرائم بعض في اإلجراء بهذا للقيام األول الرئيس من إذن على يحصل أن للملك العام

 ضرورة كانتكلما  استثنائية بكيفية للملك العام للوكيل يمكن ،القصوى االستعجال حالة وفي  .لوطنا وسالمة المواطن

 على األول الرئيس إشعار و اإلجراء بذلك القيام إلى يبادر أن اإلثبات، وسائل دثاران من خوفا التعجيل تقتضي البحث
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 .ساعة وعشرين أربع خالل للملك العام الوكيل قرارتأكيد، أو تغيير، أو إلغاء  يقرر أن عليه والذي الفور،

 استغالل وعدم األشخاص رمةح حماية تكفل صارمة بقيود وأحاطه دقة بكل اإلجراء هذا وشكليات مدةقانون ال حدد وقد

 .مخالفتهافي حالة  عقوبات فرضمع  للقانون، خالفاً  اإلمكانية هذه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.الجنائيةالمسطرة القانون المغربي ) قانون لقد تم النصوص على هذا اإلجراء في ال، 

 

 المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
    ،دة األطرافإما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعد ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 . غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 

 للترخيص باتخاذ اإلجراء المختصة السلطة

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

المكالمات الهاتفية، وكافة  بالتقاطأن يأمر كتابة   ،بحثال ضرورة ذلك اقتضت إذاقاضي التحقيق، يمكن ل
 عن بعد و تسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها. االتصال وسائل االتصاالت المنجزة بواسطة

 فاالستئنا لمحكمة األول الرئيس منكتابة  يلتمس أنلبحث ، ا ضرورة ذلكل اقتضت إذا، للملك العام للوكيل يمكنكما 
و أخذ نسخ منها   وتسجيلها عن بعد  االتصال بوسائلنجزة الم االتصاالتالهاتفية أو  المكالمات بالتقاط إصدار أمر 

          القتل، ب وجريمة تتعلق بالعصابات أالدولة أو تمس بأمن ، بحث الجريمة قيد الحجزها وذلك إذا كانت  أو
بالمخدرات  وأعام، سندات القرض الد، أو و نقالتزوير بتزييف أو  وأائن، رهبأخذ الو  االختطافب وأم، يالتسمب وأ

  .حماية الصحةبوالمتفجرات أو  ةر ياألسلحة والذخب وأ، والمؤثرات العقلية
 

بصفة استثنائية أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات و نه، يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى أغير 
حجزها متى كانت ضرورة  أوو أخذ نسخ منها   وتسجيلها عن بعد  االتصال بوسائلنجزة الم التاالتصاأو الهاتفية 

    البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل اإلثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة   أو جريمة إرهابية 
 ائن.رهبأخذ الو  االختطافأو ب راتوالمتفج ةر ياألسلحة والذخب وأ، أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 
 

 

 (101)أخر  عضو دولة من نيةف مساعدة دون السلكيةالو  لسلكيةا تصاالتاال  اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 القضية كانت متى التحقيق قاضي بيد أساساً  ووضعه استثنائياً  إجراء اعتبره القانون فإن ،اإلجراءهذا  لخطورة نظراً 

ذا واستثناء عليه، معروضة  العام للوكيل يمكن التحقيق على معروضة غير قضية في البحث ضرورة ذلكل اقتضت  وا 

 المواطن أمن على الخطورة شديدة الجرائم بعض في اإلجراء بهذا للقيام األول الرئيس من إذن على ليحص أن للملك

 البحث ضرورة كانتكلما  استثنائية بكيفية للملك العام للوكيل يمكن ،القصوى االستعجال حالة وفي. لوطنا وسالمة

 الفور، على األول الرئيس إشعار و اإلجراء بذلك امالقي إلى يبادر أن اإلثبات، وسائل اندثار من خوفا التعجيل تقتضي

 .ساعة وعشرين أربع خالل للملك العام الوكيل قرارتأكيد، أو تغيير، أو إلغاء  يقرر أن عليه والذي

 استغالل وعدم األشخاص حرمة حماية تكفل صارمة بقيود وأحاطه دقة بكل اإلجراء هذا وشكليات مدةقانون ال حدد وقد

 .مخالفتهافي حالة  عقوبات فرضمع  للقانون، خالفاً  ةاإلمكاني هذه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.الجنائيةالمسطرة القانون المغربي ) قانون لقد تم النصوص على هذا اإلجراء في ال، 

 

 هل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، ف

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
   إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أن تتولى تنفيذ اإلجراء لمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 . غياب االتفاقياتفي حالة  المثلالمعاملة ب مبدأأو وفقا ل

 للترخيص باتخاذ اإلجراء المختصة السلطة

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 
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المكالمات الهاتفية، وكافة االتصاالت  تقاطبالبحث، أن يأمر كتابة ال ضرورة ذلكل اقتضت إذاقاضي التحقيق، يمكن ل
 عن بعد و تسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها. االتصال وسائل المنجزة بواسطة

 االستئناف لمحكمة األول الرئيس منكتابة  يلتمس أنلبحث، ا ضرورة ذلكل اقتضت إذا، للملك العام للوكيل يمكنكما 

و أخذ نسخ منها   وتسجيلها عن بعد  االتصال بوسائلنجزة الم االتصاالت الهاتفية أو المكالمات بالتقاط إصدار أمر 
 وأالقتل، ب وجريمة تتعلق بالعصابات أالدولة أو تمس بأمن ، بحثالجريمة قيد الحجزها وذلك إذا كانت  أو
المخدرات ب وأعام، سندات القرض الد، أو و نقالتزوير بتزييف أو  وائن، أرهبأخذ الو  االختطافب وأم، يالتسمب

  .حماية الصحةبوالمتفجرات أو  ةر ياألسلحة والذخب وأ، والمؤثرات العقلية
 

بصفة استثنائية أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات  و غير أنه، يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى
حجزها متى كانت ضرورة  أوخ منها  و أخذ نس وتسجيلها عن بعد  االتصال بوسائلنجزة الم االتصاالتأو الهاتفية 

    البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل اإلثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة   أو جريمة إرهابية
 ائن.رهبأخذ الو  االختطافأو ب والمتفجرات ةر ياألسلحة والذخب وأ، أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية

 

 الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 
 

 

 

 للتس -ومخبرونعناصر تسلل 

 (101) تسلل عناصر من الدولة الموجه إليها الطلب

 تعريف اإلجراء ونطاقه

  (.الجنائيةالمسطرة القانون المغربي ) قانون ذا اإلجراء في لم يتم النصوص على ه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال.

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء



300 

    

 

 .ال

لترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة ا
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .. ال

 

 (110) الطلب إليها الموجه الدولة إقليم إلى ةبالالط الدولة من لل عناصرتس

 تعريف اإلجراء ونطاقه

  (.الجنائيةالمسطرة القانون المغربي ) قانون لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال.

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 لطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالس

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال
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 (103) الطلب إليها الموجه  الدولة إقليم إلى مخبر تسلل

 تعريف اإلجراء ونطاقه

  (.الجنائيةالمسطرة القانون المغربي )قانون لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال.

 مة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ث

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 . ال

 

 (101) المخبرين  في ّرفالتص

 تعريف اإلجراء ونطاقه

قانون المسطرة الجنائية حماية المبلغين الذين يقومون بإبالغ  من 30-41 و 5-41مادتين كفل المشرع في الي
النصوص على تدابير تي تهدد أمن واستقرار المجتمع عن طريق الشرطة والسلطات القضائية عن بعض الجرائم ال

 المبلغين.  محددة تضمن حماية
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.الجنائيةالمسطرة قانون  على مثل هذا اإلجراء في القانون المغربي ) لقد تم النصوص
 

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا يذ تنفيمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 . غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛وكيل العام للملك لدى ال .3

 . .محكمة االستئنافقاضي التحقيق لدى المحكمة االبتدائية أو  .1
 

المطّبقة في الدولة  الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات
 الطالبة(. 

جريمة الدولة أو تمس بأمن  جريمة  يحق للمبلغ الذي يقوم بإبالغ السلطات المختصة ألسباب وجيهة وبحسن نية عن
سندات د، أو و نقالتزوير بتزييف أو  وائن، أرهبأخذ الو  االختطافب وأم، يالتسمب وأالقتل، ب وتتعلق بالعصابات أ

يطلب من  أو بحماية الصحة أن والمتفجرات ةر ياألسلحة والذخب وأ، لمخدرات والمؤثرات العقليةبا وأعام، القرض ال
وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص 

تضمين هوية  ته؛خفاء هويإ يا للشاهد؛الستماع شخصا  من قانون المسطرة الجنائية.) أعاله 4-13عليها في المادة 
توفير حماية جسدية  و ؛إخضاع الهواتف التي يستخدمها لرقابة توفير رقم هاتف خاص لصالحه؛ لصالحه؛ مستعارة 

 ..(.للخطرالمعرضين و أقاربه  فراد أسرتهلصالحه وأل

  مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 عدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. يمكن لوزير ال
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 فنيةال ختباراتاالو  جسديال تفتيشال فحوص،ال

 (304)جسديال تفتيشال

 تعريف اإلجراء ونطاقه 

أي البحث عن جل من أالتحقيق و قاضي القضائية لشرطة يرخصه القانون لإعدادي التفتيش الجسدي هو إجراء 
 الشخص الذي يتم تفتيشه. يحمله قد الجريمة بشيء متعلق 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.الجنائيةالمسطرة قانون  على مثل هذا اإلجراء في القانون المغربي ) لقد تم النصوص 
 

 يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم  
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 . غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 الشرطة القضائية؛ .3

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف التحقيق لدى يقاض  .1

 
جراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإل

 الطالبة(. 

تنتهك ال  الحراسة النظرية. يتم وضعه تحت تفتيش جسدي على أي شخص القضائية إجراء ضابط الشرطة يجوز ل
ذا و . تفتيشال عند حرمة المرأة ضابط  تقوم به امرأة ينتدبهاأن جب جسدي، التفتيش لى الإتطلب األمر إخضاعها ا 

 يكن ضابط الشرطة القضائية امرأة.القضائية، ما لم شرطة 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 
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 (301) الجسم استكشاف

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .استكشاف الجسمإجرائي التفتيش الجسدي و بين  التمييز ،المغربيالقانون لم يتم، في 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.الجنائيةالمسطرة قانون على مثل هذا اإلجراء في القانون المغربي ) لقد تم النصوص
 

 ر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األم

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
أو  ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية

 .غياب االتفاقياتفي حالة  معاملة بالمثل،ال مبدأوفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

تنتهك ال  الحراسة النظرية. وضعه تحت يتم  تفتيش جسدي على أي شخصإجراء القضائية ضابط الشرطة يجوز ل
ذا و . تفتيشال عند مرأةلاحرمة  ضابط  هاينتدبامرأة تقوم به أن جب يجسدي، التفتيش الى إل هاإخضاعتطلب األمر ا 

 القضائية، ما لم يكن ضابط الشرطة القضائية امرأة.شرطة ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 
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 (303)النفساني الطبي الفحص على عرضال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 ي النفساني الذي تأمر به السلطات القضائية بتحديد ما إذا كان مرتكببيسمح إجراء العرض على الفحص الط
الجنائية التي قد تكون ته ثبات مسؤوليإل وذلك  الجريمة في ارتكابإرادة ديه هل كانت لفي حالة إدراك و الجريمة 
 لحالة.حسب اأو منعدمة تماما، أو جزئية  كاملة، 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.الجنائيةالمسطرة ن قانو على مثل هذا اإلجراء في القانون المغربي ) لقد تم النصوص
 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءربية لمملكة المغ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 ؛المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالتحقيق لدى قاضي  .3

 . محكمة االستئنافالمحكمة االبتدائية أو   .1

 
الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 

 الطالبة(. 
مختصة، بمقتضى قرار  يوضع شخص في مؤسسة أناإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية هو 

كان وقت إذا ولكنه،  متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، من محكمة الموضوع إذا كان
عفاءه  ةارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبر  طبية واستجوب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وا 

أن الشخص المتابع برة طبية، إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خ من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.
 أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختالل عقلي، فإنه يجب عليها:

 أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من اإلدراك أو اإلرادة؛ .3
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 أن تصرح بانعدام مسؤوليته وتحكم بإعفائه؛ .1

 أمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعالج األمراض العقلية.أن ت .1

 

 .ويبقى األمر باالعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعال في تلك المؤسسة
 

إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه 
نقص مسؤولية، وى، إال أنه كان مصابا وقت األفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه في الدع

 فإنه يجب عليها:

 أن تثبت أن األفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه؛ .3

 قلية وقت ارتكاب الفعل؛عأن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه ال .1

 ة؛أن تصدر الحكم بالعقوب .1

عالج األمراض العقلية، قبل تنفيذ أن تأمر، إذا اقتضى األمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة ل .4
 .العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة

 

أو    وليةإذا قررت محكمة موضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤ 
ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب 

 الفعل أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:

 أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية؛ .3

 بوقف النظر في الدعوى؛ أن تأمر .1

ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم  باالعتقالويبقى األمر  ،أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعالج األمراض العقلية .1
 إيداعه فعال.

 

على األقل قبل  أيامويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة 
يبقى األمر باالعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف تنفيذ األمر بالخروج، و 

فإن محكمة الموضوع يمكن  ،وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية .المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية
 لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.

 
 دولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي ال

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 
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 (301) العدلية بالهوية خاصة إجراءات الهوية،التحقق من 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .ألشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمةهوية تحديد التحقيق بسلطات لهوية يسمح إجراء التحقق من ال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.الجنائيةالمسطرة قانون على مثل هذا اإلجراء في القانون المغربي ) لقد تم النصوص
 

 ، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  معاملة بالمثلال مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 ؛الشرطة .3

 . إدارة الجماركأعوان  .1

 
الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 

 الطالبة(. 

إلى أن الجريمة في التحريات من االبتعاد من مكان وقوع  مفيدية أن يمنع أي شخص القضائشرطة اليمكن لضابط 
 تنتهي تحرياته.

ضابط الشرطة يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها، بناء على طلب من 
 .القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير.

غرامة وعشرة أيام و ن يوم واحد يتعرض لعقوبة االعتقال لمدة تتراوح بيالسابقة قرة وكل من خالف مقتضيات الف
 . فقط حدى هاتين العقوبتينإلأو  ،درهم  30100و 100يتراوح قدرها بين 

التنقل فيه         و  لهم التراب الجمركي،دخو لدى األشخاص صفة  ة ويلتحقق من هو االجمارك كما يجوز ألعوان 
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 ته. غادر مأو 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 

 (301) يالعلم أو الفني االختبار على عرضال أو فحصال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

ما بطلب أالتحقيق أو الحكم كلما عرضت مسيمكن لكل هيئة من هيئات  لة تقنية، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وا 
من النيابة العامة أو من األطراف. ويقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة 

 المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند االقتضاء.

 م وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عد

 (.الجنائيةالمسطرة قانون على مثل هذا اإلجراء في القانون المغربي ) لقد تم النصوص
 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية ساعدة القالمإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
 ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 يذ اإلجراءالسلطة المخول لها الترخيص بتنف

 قاضي المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف ؛ .3

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف .1

 
الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 

 الطالبة(. 

مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفي هذه  (أو مكتب خبرة)يعين إلنجاز الخبرة خبير 



309 

    

 

 . اليمين المنصوص عليها في القانون . الخبيرالحالة، يؤدي 

ال على دراسة إال يمكن أن تنصب  يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي
 .مسائل تقنية.

ن قاضي التحقيق، يجب تبليغه إلى النيابة العامة واألطراف، ويشار إلى اسم الخبير إذا صدر القرار بإجراء الخبرة م
 وصفته، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها.

 ال يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن باالستئناف.

، ويمكن أن غيتبلالتاريخ ل المواليةيام أثالثة ال غير أنه، يمكن للنيابة العامة ولألطراف أن يبدوا مالحظاتهم خالل 
 إما بالمهمة المنوطة به. و الخبير يار تختتعلق هذه المالحظات إما  با

      أو مواد  عالماتإذا صدر القرار عن قاضي التحقيق، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها 
األطراف أو محاميهم أن يختاروا خالل أجل ثالثة  أو منتوجات قابلة للتغير أو االندثار، فبإمكان النيابة العامة أو

 أيام أخرى مساعدين لمؤازرة الخبير المعين، وفي هذه الحالة، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤالء الخبراء.

إذا تعدد المتهمون، تعين عليهم أن يتفقوا على اختيار الخبير المساعد، ويمكن بصفة استثنائية في حالة تعارض 
 قط، أن يقع االختيار على خبيرين على األكثر.مصالحهم ف

غير أنه يمكن لقاضي التحقيق، أن يصدر عند الضرورة قرارا معلال يأمر فيه الخبير المعين بأن يشرع فورا في 
 إنجاز المعاينات أو العمليات التي لها طابع االستعجال.

 يحرر الخبير أو الخبراء تقريرا بالمهام التي كلفوا بإنجازها.

جب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة، ليتابع سيرها وليقدم كل ي
 وجه. لاالقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكم

 ن يبين أسباب رفضه.ألى ذلك في تقريره و إيجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه االقتراحات، أن يشير 

 ب أن يحدد، في كل قرار يصدر بتعيين خبير، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خالله.يج

يجوز، بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا األجل بموجب قرار معلل يصدره القاضي أو المحكمة التي 
 عينته، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة.

دد له، يمكن أن يستبدل فورا بآخر، ويتعين عليه إذ ذاك أن إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن األجل المح
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 يحيط القاضي علما بما قام به من عمليات.

قد عهد بها إليه يجب عليه أيضا أن يرد خالل الثماني واألربعين ساعة األشياء والمستندات والوثائق التي يكون 
 يبية.قصد إنجاز مهمته، وعالوة على ذلك يمكن أن تتخذ ضده تدابير تأد

يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك، كما يجب 
 عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين، لتمكينهم من اتخاذ كل اإلجراءات المفيدة.

 ى ذلك مفيدا.يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأ

يمكن لألطراف أن يطلبوا، أثناء إنجاز أعمال الخبرة، من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أمرت بها أن تأمر 
 الخبراء بإجراء بعض األبحاث، أو باالستماع إلى كل شخص معين قد يكون بإمكانه تزويدهم بمعلومات تقنية.

تقريرا يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات ونتائجها، ويجب عليه معين عند انتهاء عمليات الخبرة يحرر الخبير ال
 أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام بمراقبتها ثم يوقع على تقريره.

ويجب على الخبير المعين إضافتها  .إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمها، فيضمنها في مذكرة
 ها.بشأنتقريره مع مالحظاته الخاصة إلى 

ن النتائج المشتركة، يبين كل واحد أإذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في ش
 منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة.

الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة،  يودع التقرير و األشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة
  ويثبت هذا اإليداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط.

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 

 عليها الحصولطريقة  –ات مستندال
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 (104) للمعلومات تلقائيال تبادلال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 . في القانون المغربيلم يتم النصوص على هذا اإلجراء 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 ا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذ

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال

 ي تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم ف

 .ال

 (101)إبراز المستندات ب األمر

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 . في القانون المغربيلم يتم النصوص على هذا اإلجراء 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 ن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يك
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 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال

 اإلجراء مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ

 .ال

 (103) مصرفية بحسابات صلة ذات أوضريبية  طبيعة ذات معلومات على الحصول إمكانيات سائر

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 حول معلومات طلبت أن بحث إجراء بمناسبةوقاضي التحقيق(  للملك العام لوكيل)ا للسلطات القضائية  يمكن

 الجريمة وأن تأمر بتجميدها و حجزها.ب ةعالق لها أن في يشتبه أموال تحركات أو عمليات
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

   . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء ا هذتنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل، مبدأأو وفقا ل

 سلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءال

 المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛وكيل الملك لدى  .3

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالتحقيق لدى  يقاض .1
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دولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في ال
 الطالبة(. 

 بشأنإعدادي أو تحقيق تمهيدي   بحث إجراء بمناسبةولقاضي التحقيق  ،ولوكيل الملك ،للملك العام لوكيلل يمكن
لتقديم بنكية ات الالمسؤولة عن الضرائب أو المؤسسلمصالح إلى اإصدار أوامر قضائية  حسب االقتضاء،جريمة، 

 ةرتبطيشتبه في أنها مسابات المصرفية )عمليات أو تحركات أموال متعلقة بالح معلومات إلى السلطات القضائية
 .  (جريمةب

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية.  ي

 

 

 (توضيح)البند بحاجة إلي  (101) القضائية والملفات العموميةمستندات ال إلىوصول ال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

جريمة،  إصدار أوامر  بشأن بحث إجراء بمناسبةولوكيل الملك، ولقاضي التحقيق،  ،للملك العام لوكيلل يمكن
 قيقة.ظهار الحالستخدامها في سبيل إقضائية ال متعلقة بالملفات عمومية  للحصول على مستندات

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في الم ضائيةالمساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل، مبدأأو وفقا ل

 راءالسلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلج

 في المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛للملك العام وكيل ال .3

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف لدى ي التحقيققاض  .1

 



314 

    

 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

، حسب إعداديقضائي أو تحقيق  بحث إجراء بمناسبةولوكيل الملك، ولقاضي التحقيق،  ،للملك العام لوكيلل يمكن
للحصول على مستندات عمومية متعلقة بالملفات أو المؤسسات العامة قضائية لإلدارات إصدار أوامر الحالة، 

 قضائية.ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. يمك

 

 

 (101) العدلية السوابق سجلّ  من بنسخ المدّ 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

ومن  ،خصلشالعدلية لسوابق العلى باإلطالع لسلطات القضائية إجراء يسمح لهو عدلية حكام السجالت األتبادل 
 .تكرار ارتكاب الجريمة ثم تحديد

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل، مبدأأو وفقا ل

 طة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسل

 المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛للملك لدى العام الوكيل  .3

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف التحقيق لدى يقاض  .1

 
ة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبق
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 الطالبة(. 
 ضد جنحة أو جناية أجل من تصدر بالغرامة أو للحرية سالبة عقوبة كل بشأن ( 1) رقم البطاقة من نظير يحرر

 .الدولي التبادلاتفاق  معها المبرم األقطار ألحد ينتمي أجنبي

 
 .أخرى طريقة على التفاقياتا تنص لم ما الدبلوماسية، بالطريقة إرساله قصد العدل وزير إلى النظير هذا يوجه

 
 األجنبية السلطات من به يتوصل ما المختص المحلي المركز أو الوطني العدلي السجل مركز إلى العدل وزير يوجه

 .باإلدانة أحكام عن المعلومات من
 

ما بأصلها إما العدلي السجل في وتحفظ ،( 1) رقم البطاقة مقام المعلومات هذه تقوم  إحدى في امحتوياته بتضمين وا 

 .الشكل القانونية المطبوعات

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 (104إرسال و تسليم الوثائق اإلجرائية )

 هتعريف اإلجراء ونطاق

سواء تعلق  ،أوامر صادرة عن السلطات المختصةناء على بءات جرااإلوثائق القانون المغربي إرسال وتسليم جيز ي
 . لمحاكمالصادرة عن ا ةنهائيال االبتدائية أوالقضائية األحكام تبليغ بمذكرات أو ستدعاءات الاألمر با

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . في القانون المغربينصوص على هذا اإلجراء لقد تم ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية يث يمكن ل، بحالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل، مبدأأو وفقا ل
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 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 اف؛المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنلدى  الوكيل العام للملك .3

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف التحقيق لدى يقاض .1

 
الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 

 الطالبة(. 

 . يةلمملكة المغربداخلية في اقضائية وفقا للقوانين الالنابة إجراء اإليتم تنفيذ 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 (104) ةالجنائي ةبعاتلمانقل 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 . المغربي في القانونلم يتم النصوص على هذا اإلجراء 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يتوفر أي إجراء بديل. ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

فقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم و 
 الطالبة(. 

 .ال
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 

 

 ردها إلى أصحابهاو  مصادرتها المحجوزات،

 (101الحجز )

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .للحراسة إخضاعها أو تحريكها أو التصرف فيها أو تبديلها أو الممتلكات لنقل المؤقت المنعحجز بال يقصد
 

 .بالطلب التوصلعند  منها المطلوبة المعلومات تقديم كابناأل على يجب
 
 .المهني السر على الحفاظ بمبدأ المغرب بنك أوالقضائية  السلطات تواجه أن لألبناك يجوز ال
 

 بديل لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

أداة اإلنابة  الجنائي من خاللجال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 تئناف؛العام للملك لدى محكمة االسالوكيل  .3

 .التحقيق قاضي .1

 
الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 

 الطالبة(. 
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 يشتبه أموال تحركات أو عمليات حول معلومات طلب ،بحث إجراء بمناسبةوقاضي التحقيق،  للملك العام لوكيلل يمكن

 األمر بتجميدها و حجزها.و الجريمة ب عالقة لها أن في
 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 

 (101الحسابات المصرفية) تجميد

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .للحراسة إخضاعها أو تحريكها أو التصرف فيها أو تبديلها أو الممتلكات لنقل المؤقت المنع بالتجميد ديقص

 

 .بالطلب التوصل عند  منها المطلوبة المعلومات تقديم كابناأل على يجب
 
 .المهني السر على الحفاظ بمبدأ المغرب بنك أوالقضائية  السلطات تواجه أن لألبناك يجوز ال
 

 ل عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حا

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال في المالمتبادلة ضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 لعام للملك لدى محكمة االستئناف؛االوكيل  .3

 .التحقيق قاضي .1
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الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 أموال اتتحرك أو عمليات حول معلومات طلب ،بحث إجراء بمناسبةوقاضي التحقيق،  للملك العام لوكيلل يمكن

 الجريمة واألمر بتجميدها و حجزها.ب عالقة لها أن في يشتبه
 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 (310) أصحابها إلى المحجوزاترد 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .العدالة ألصحابهاتحت تصرف و الممتلكات التي كانت لنقود األشياء واهذا اإلجراء رد  يعني

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 لة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتباد

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،افإما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطر  ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل، مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 لملك لدى محكمة االستئناف؛الوكيل العام لو  ،العام للملك لدى المحكمة االبتدائيةالوكيل  .3

 و محكمة االستئناف؛االبتدائية حكمة الم .1

 . محكمة النقض .1
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لعملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات ا
 الطالبة(. 

 :النيابة العامةعلى مستو   اددر ستالتنفيذ إجراء اأوال: 

ناء أثبأن يتم رد األشياء المحجوزة مر أن يأ، اعتراض جدي على ذلكللملك ، في غياب يمكن للوكيل العام 
 . مصادرةرهن الخطرة أو مواد تكن لدعوى أو ما لم ضرورية لسير اما لم تكن التحقيق إلى أصحابها، 

 على مستو  المحكمة دادر ستالتنفيذ إجراء اثانيا: 

ة شاركبما في ذلك في حالة عدم م، المختصةهيئة القضائية من الاألشياء المحجوزة برد يتم األمر يجوز أن 
 .لنقاشفي اصاحب هذه األشياء 

للهيئة القضائية المختصة أن تأمر، بموجب إجراء معلل  -كذلك-، يجوزلجريمةفي االضحية من بناء على طلب  و
  استثنائي، برد األشياء المحجوزة التالية:

 ؛اعينكان من الفروض أن ترد بيع سلع أو منقوالت محصل عليها بواسطة نقود  .3

 .الجريمةمنقوالت متحصل عليها من أو  مع مراعاة حقوق األطراف الثالثة، أشياء .1

 
 محكمة النقضثالثا: تنفيذ اإلجراء على مستو  

 
 اعتمادها يمكن التي أو الجريمة من المتحصلة األشياء جميع الطالبة الدولة من بطلب تحجزالتسليم، في إطار 

 فيما تكتشف التي أو عليه بضالق إلقاء وقت تسليمه الشخص المطلوب حيازة في عليها يعثر والتي اقتناع، كأدوات

 .بعد

 
 .الطالبة الدولة إلى األشياء هذه على تسليم بالموافقة ارأيه فيه بديت الذي الوقت نفس فيمحكمة النقض  بتت
 

 .وفاته أو فراره بسبب المطلوب الشخص تسليم تعذر ولو األشياء هذه تسلم أن يجوز
 

 اإلجراءات سير لحسن ضروري ذلك أن رأت إذا المحجوزة، ءباألشيا تحتفظ أن ذلك مع المغربية للسلطات يمكن

 تحتفظ أن كذلك لها ويمكن له، المشاركين أو معه المساهمين أو نفسه الشخص ضد محاكمها أمام الجارية الجنائية

 .ذلك لها يتيسر ما بمجرد بإعادتها مع التعهد السبب لنفس استردادها في بالحق األشياء هذه إرسال عند لنفسها،
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 التي تكون قد اكتسبتها على هذه األشياء المحجوزة.حقوق بالومع ذلك، تحتفظ الدولة المغربية واألطراف الثالثة 
 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 المغربية. يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة 

 

 (101)المصادرة بهدف االحتياطية اإلجراءات

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .للحراسة إخضاعها أو تحريكها أو التصرف فيها أو تبديلها أو الممتلكات لنقل المؤقت المنع بالتجميد يقصد
 

 .بالطلب صلتاريخ التو  من يوماً  30 أقصاه أجل داخل منها المطلوبة المعلومات تقديم كابناأل على يجب
 
 .المهني السر على الحفاظ بمبدأ المغرب بنك أوالقضائية  السلطات تواجه أن لألبناك يجوز ال
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 م يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا ل

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 العام للملك لدى محكمة االستئناف؛وكيل ال .3

 ؛التحقيق لقاضي .1

 .هيئة القضاء .1

 

المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات 
 الطالبة(. 
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 ،قضائي بحث إجراء بمناسبة( ، هيئة القضاءو وقاضي التحقيق،  ،للملك العام لوكيلللسلطات القضائية ) يمكن
موال واألمر تمويل اإلرهاب وغسل األب عالقة لها أن في يشتبه أموال تحركات أو عمليات حول معلومات طلب

 و حجزها. بتجميدها 

 الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي

المملكة جراء في تنفيذ هذا اإلبالمساعدة على لممثلي الدولة الطالبة أن يرخص وزير العدل و الحريات يجوز ل
 .المغربية

 

 (  101)مصادرة ال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

من هذه الممتلكات يتم تعيينها بطريقة لبعض مصادرة في اإلسناد إلى الدولة لجزء من ممتلكات الجاني أو ال
 محددة. 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 . ات أو اتفاقات في هذا المجالياتفاق ورود، في حالة نعم

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 العام للملك لدى محكمة االستئناف؛الوكيل  .3

 . المحكمة االبتدائية و محكمة االستئناف .1

 

ة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبق
 الطالبة(. 

يجوز للحكومة، في إطار تطبيق االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب المنضمة إليها المملكة  - 

المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية ، الطلب إلى الوكيل العام للملك التخاذ 

 : اإلجراءات التالية
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فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل اإلرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لبحث والتعريف ا 30

 الستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها ؛

 تجميد الممتلكات أو حجزها ؛ 10

 .الممتلكات المذكورة بشأناتخاذ اإلجراءات التحفظية  10

 : إذا يرفض الوكيل العام للملك الطلب

 كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها األساسية أو النظام العام ؛ -

 صدر في شأن األفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني ؛ -

 ؛تعلق األمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط ال توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع  -

 ب0لها بتمويل اإلرها عالقة نت األفعال المقدم على أساسها الطلب الكا -

يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة  
 صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة.

تجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معدا الستخدامه في يجب أن يتعلق قرار الترخيص بال
 ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى اإللزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور. 

  :يتوقف تنفيذ المقرر األجنبي على توافر الشرطين التاليين

 نبي نهائيا وقابال للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛ن يكون المقرر القضائي األجأ .3

أو   أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عمال بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز  .1
 .المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. يمك

 

 

 تقال إلى المكان انو  تفتيش

 ( 101ية)منزلة وزيار تفتيش  

 تعريف اإلجراء ونطاقه
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 هأنقول ال، يمكن هذا اإلجراءظم مراجعة األحكام التي تنب، ولكن تعريفا للتفتيش واالنتقال إلى المكانالمشرع لم يورد 
في  عمالهاستتم اأدوات أنه يأوي فترض الذي يالمكان بحيث يتم تنفيذه في  ،البحث والتحقيقجراءات يدخل ضمن إ

كأدلة األدوات لتستعمل  ذههحجز يتم و .  ةجنحهذه الجريمة أو العن  ةتجان (أدوات)أو  ،ارتكاب جريمة أو جنحة
 . المحكمةأمام 

 جراء :نطاق اإل

 :التاليةهذا اإلجراء على األماكن ينطبق 

 في الجريمة؛أسهم يشتبه في أنه الذي شخص المنزل  -

 .أشياء ذات صلة بالجرائم المزعومةأن بحوزته قد تعثالث يمنزل شخص  -

 

إذا ما نطبق ال ي لكنهجناية أو جنحة، و بأنها الجريمة المرتكبة هذا اإلجراء إذا ما تم وصف  -كذلك-ينطبقو 
 . مخالفةصفت بالو 
 

 يترتب على ذلك البطالن. إذا ما كانت تشوبه عيوب و التالية هذا اإلجراء وفقا للشروط ينطبق 

 هذا بحضور التفتيش يتم أن وجب في الجريمة، مشاركته في يشتبه شخص بمنزل سيجري التفتيش كان إذاأوال: 

 من لحضور التفتيش شاهدين يستدعي أن يةالقضائ الشرطة ضابط على وجب تعذر ذلك فإن  ممثله، أو الشخص

 .لسلطته الخاضعين الموظفين غير

 
 عالقة لها أشياء أو مستندات حيازته في أن يكون يحتمل الغير من شخص منزل في سيجرى التفتيش كان إذا ثانيا:

ذا  التفتيش، لعملية الشخص هذا يجب حضور فإنه  اإلجرامية، باألفعال  لما التفتيش طبقا يجري أن وجب ذلك تعذر وا 

  .السابقة الفقرة في جاء
 يوجدن التي األماكن في النساء لتفتيش القضائية الشرطة ضابط ينتدبها امرأة األحوال جميع في التفتيش هذا تحضر

 .بها 
 

 يمده أن الشخص هذا بوسع أن له تبين إذا لسماعه، شخص أي يستدعي أن القضائية الشرطة لضابط يمكن :ثالثا  

 النيابة إذن بعد امتناعه حالة في الحضور على يرغمه وأن  المحجوزة، الوثائق أو األشياء أو األفعال حول ماتبمعلو 

 .العامة
 

 يشار أو الشاهدين، أو يمثلهم من أو بمنازلهم التفتيش أجري الذين األشخاص طرف من العمليات محاضر توقع :رابعا

 .تعذره أو صاماإلب أو التوقيع عن امتناعهم إلى المحضر في
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 إذا إال ليال، التاسعة الساعة وبعد صباحا السادسة الساعة قبل معاينتها أو المنازل تفتيش في الشروع يمكن الخامسا: 

 أن غير .القانون عليها ينص التي االستثنائية الحاالت في أو داخله، من استغاثة وجهت أو المنزل رب ذلك طلب

 .توقف دون مواصلتها يمكن انونيةق ساعة في ابتدأت التي العمليات
 

 .معتادة بصفة ليلي نشاط أو عمل فيها يمارس محالت في التفتيش إجراء تعين إذا المقتضيات هذه تطبق ال
 

 اندثار يخشى كان إذا أو القصوى االستعجال حالة أو البحث ضرورة ذلك واقتضت إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا

 بعد أو  صباحاً   السادسة الساعة قبل استثنائية بصفة معاينتها أو المنازل تفتيش في  الشروع يمكن  فإنه  األدلة

 .العامة  النيابة  من  كتابي  بإذن  ليالً  التاسعة
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 عدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المسا

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،ائية أو متعددة األطرافإما من خالل اتفاقات ثن ,أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 رطة القضائية ؛للش .3

 المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛للملك لدى العام وكيل ال .1

 . تئنافالمحكمة االبتدائية أو محكمة االسالتحقيق لدى  يقاض  .1

 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية قضائية وفقا للقوانين الالنابة تدابير اإليتم تنفيذ 

 إلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ ا

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 
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 (401) (المخالفة هافي ارتكبت التي األماكنالمداهمة )االنتقال إلى 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

لمعاينة الجريمة في مكان وقوع يتم تنفيذه  بحيث التحقيقنتقال إلى المكان هو إجراء من إجراءات البحث و اال
 . ارتكاب الجريمة طريقة صوربأن يتقاضي وتسمح هذه المعاينة لل. المترتبة عنهار اضر األ

 : نطاق هذا اإلجراء

 ينتقل وأن فوراً  العامة النيابة بها يخبر أن جناية أو بجنحة تلبس بحالة أشعر الذي القضائية الشرطة ضابط على يجب

 .المفيدة المعاينات إلجراء ارتكابها مكان إلى الالح في
 

 األسلحة يحجز وأن الحقيقة إظهار على يساعد أن يمكن ما كل وعلى لالندثار القابلة األدلة على يحافظ أن وعليه

هذه  عن ناتجا يكون قد ما جميع وكذا الرتكابها معدة كانت التي أو ارتكاب الجريمة في استعملت التي واألدوات
 .ريمةالج
 

 .عليها التعرف قصد الجنحة أو الجناية في مشاركتهم في المشتبه األشخاص على المحجوزة األشياء يعرض
 

 ويشعر .بتفتيش  للقيام أو المفيدة المعاينات إلجراء مكان أي إلى ينتقل أن التحقيق لقاضي يجوز وباإلضافة إلى ذلك،

 .الضبط كاتب دائما ذلك في يساعده .فقتهمرا في الخيار لممثلها التي العامة النيابة بذلك

 .أعمال من أنجزه بما محضرا التحقيق قاضي يحرر

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض 

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 ، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطرافأن تتولى تنفيذ اإلجراء, لمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  معاملة بالمثلال مبدأأو وفقا ل

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء
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 رطة القضائية ؛للش  .3

 المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛للملك لدى العام وكيل ال .1

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالتحقيق لدى  يقاض  .1

 

فيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تن
 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية قضائية وفقا للقوانين الالنابة تدابير اإليتم تنفيذ 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 مثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لم

 

  واالستماع االستدعاء- همفي المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

 تعريف اإلجراء ونطاقه

قضية  بشأندالء بإفادته إللخطار الشخص للمثول أمام العدالة ضرورية إلالاإلجراءات  حدأ واستدعاء الشهود ه
 . جنائية

 جراء :نطاق اإل

 التحقيق: استدعاء الشهود من قبل قاضي

. تهمشهادفي سماع دة ائفى ر يمن قوات الشرطة، جميع األشخاص الذين التحقيق، عن طريق عون قاضي يستدعي 
 . نسخة من االستدعاءتسليمهم يتم 

كما يمكن  .أو القنوات اإلدارية ةسجلماء الشهود عن طريق محضر قضائي، أو بواسطة رسالة استدعكذلك  ،ويمكن
 . للشهود الحضور بنفسهم

 :  استدعاء الشهود من قبل المحكمة

 .شهادته يؤدي ثم االقتضاء، عند اليمين، ويؤدي يحضر أن شاهداً  بصفته استدعي شخص كل على يتعين
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 عن المسؤول أو المتهم أو المدني رفالط أو العامة النيابة طلب على بناء أو المحكمة طرف من تلقائياً  الشاهد يستدعى

ما قضائي، عون أو التبليغ عون يبلغه باستدعاء إما و باالستالم، إشعار مع مضمونة برسالة إما المدنية، الحقوق  وا 

 .اإلدارية بالطريقة
 

 .الزور شهادة على يعاقب كما الحضور عدم على يعاقب القانون أن على االستدعاء في ينص
 
 إثر على الوزاري المجلس من بإذن إال شهود بصفة الدولة كتاب ونواب الدولة وكتاب الحكومة أعضاء استدعاء يمكن ال

 .العدل وزير يقدمه تقرير
 

 .العادية لإلجراءات وفقا الشهادة فتتلقى  اإلذن، هذا منح إذا
 

 أو  االستئناف، لمحكمة األول رئيسال الشاهد بمنزل كتابة  يتلقاها  الشهادة فإن  فيه، يؤذن لم أو الحضور، يطلب لم إذا

 .المحكمة نفوذ دائرة خارج مقيما الشاهد كان إذا ينتدبه قاض

 
 .للضبط بكاتب قبله من المعين القاضي أو األول الرئيس ويستعين

 

 األسئلةو  والطلبات الوقائع ملخص المنتدب القاضي أو األول الرئيس إلى القضية إليها المحالة المحكمة توجه الغاية ولهذه

  .فيها الشهادة أداء المطلوب
 

 إلى عليها ومختوما مغلقة ترسل أو نفوذها،  بدائرة  الشهادة تلقي تم التي المحكمة ضبط كتابة إلى فورا الشهادة تسلم

 .األمر يهمهم الذين لألطراف وكذا العامة النيابة إلى فورا وتبلغ الشهادة، أداء طلبت التي المحكمة ضبط كتابة
 

ال المناقشة، على وتعرض العلنية بالجلسة الشهادة تتلى  .البطالن ذلك عن ترتب وا 
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . في القانون المغربيلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 

 جراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إ

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطرافأن تتولى تنفيذ اإلجراء, لمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  ثلالمعاملة بالم مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء
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 المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛للملك لدى العام وكيل ال .3

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالتحقيق لدى  يقاض  .1

 
ذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفي

 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية قضائية وفقا للقوانين الالنابة تدابير اإليتم تنفيذ 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 هذا اإلجراء في المملكة المغربية.  يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ

 

 (401) االعتيادي اإلجراء: الشهود شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

خالل هذه  ،بحيث يتم ،المحاكمةو عدادي التحقيق اإلاألساسية في مرحلة هو أحد اإلجراءات لشهود لماع تساال
فادة خالل هذه اإليتم االستدالل بفي قضية جنائية . و زائية ة الجفادته أمام المحكمبإدالء إلشاهد اإلتاحة ل ،المرحلة

 .المحاكمة

 : جراءنطاق اإل

 التحقيق ماع الشهود من قبل قاضيأوال: س 

 يدلي وأن االقتضاء، عند القانونية اليمين ويؤدي يحضر أن شاهدا، بصفته لسماعه استدعي شخص كل على يتعين

 .القانون في المقررة العقوبات طائلة تحت وذلك بشهادته،

 
 وعلى شاهد، بصفة سماعه يرفض أن المدني بالحق  بالمطالبة مرفقة شكاية ضده الموجهة للشخص يمكن أنه غير

 ال الرفض حالة وفي المحضر، في اإلجراء هذا ويضمن الشكاية على يطلعه وأن الحق، بهذا يشعره أن التحقيق قاضي
 .تهماً م بصفته إال المذكور الشخص سماع يمكن

 
 .المتهم حضور وبدون حدة على شاهد كل إلى كاتبه  بمساعدة التحقيق قاضي يستمع

 

 .شاهد كل بتصريح محضر يحرر
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 قاضي أو اآلخرين الشهود أو األطراف أو المتهمين على فهمه يصعب لسانا أو لهجة أو لغة يتكلمون الشهود كان إذا

ما اتلقائي إما يستعين التحقيق قاضي فإن التحقيق،  على قادر شخص بكل األطراف، أو المتهم من طلب على بناء وا 

 .القضية في شهادته ألداء مدعو وغير سنة 18 العمر من بالغا يكون أن شريطة الترجمة،
 

  .بأمانة يترجم أن على يمينا التحقيق قاضي أمام يؤدي أن وجب محلف غير الترجمان كان إذا
 
 .آخر ترجمان تعيين المالئم من كان إذا ما يقرر أن التحقيق فلقاضي بأمانتها، يتعلق زاعن بالترجمة القيام أثناء أثير إذا
 

 اعتاد شخص يساعده الكتابة يعرف ال كان فإذا أبكما، أو أصما الشاهد كان إذا كتابة عنها األجوبة وترد األسئلة توجه

 الشخص هذا على وتسري معه، همالتفا على قادر شخص فأي حاضرا يساعده من يكن  لم فإن  معه، التحدث
  120. المادة من والثالثة الثانية الفقرتين في عليها المنصوص المقتضيات

 

 المحضر ويوقع أداها، التي واليمين سكناه ومحل ومهنته وسنه والشخصي العائلي الترجمان اسم المحضر في يضمن

 .ذلك تعذر إلى يشار أو بصمته يضع أو نفسه الترجمان
 

 العائلية وحالتهم وسنهم والشخصية العائلية أسماءهم يبينوا أن الوقائع، حول  شهادتهم  سماع قبل الشهود، من يطلب

 مصاهرة أو  قرابة من باألطراف يربطهم وما إليها ينتمون التي والفخذة قبيلتهم االقتضاء وعند سكناهم، ومحل ومهنتهم

  .األهلية فاقدي من هم أو األطراف أحد رةاإم تحت يعملون كانوا إذا وما وجدت، إن العالقة هذه ودرجة
 

  .عنها واألجوبة األسئلة هذه على المحضر في ينص
 

 .الزور شهادة على بالمعاقبة المتعلقة الجنائية المقتضيات الشهود على تتلى أن يجوز
 

 :التالية الصيغة حسب اليمين ذلك بعد شاهد كل يؤدي
 

 .»بالحق إال أشهد ال وأن الحق كل الحق أقول وأن خوف، وال حقد دونب أشهد أن على العظيم باهلل قسمأ«
 

 دون جنائية بعقوبة عليهم المحكوم األشخاص وكذا عمرهم من عشرة الثامنة يبلغوا لم الذين القاصرين شهادة تسمع

 .يمين
 

 .اليمين أداء من وزوجه وفروعه المتهم أصول يعفى
 

  .الشهادة أداء من محروم أو األهلية فاقد أو منها معفى شخص من اليمين أداء للبطالن سببا يعد ال
 

 منه يطلب به، صرح بما تمسك فإن عنه، نقلت كما نصها قراءة إلى شهادته أداء من االنتهاء بمجرد الشاهد يدعى
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 .حدة على صفحة كل وتذييل التوقيع
 

 تذييل من بدال صفحة كل على بصمته هدالشا يضع ثم الشهادة نص الضبط كاتب عليه يتلو أميا، الشاهد كان إذا

  .عليها والتوقيع الصفحات
 
  .المحضر عليه في نص ذلك، عليه تعذر أو البصمة وضع أو التوقيع الشاهد رفض ذاإ
 

 .به تمت االستعانة إن الترجمان وكذلك صفحة، كل على والكاتب القاضي يوقع

 
 ما دفاعهم بحضور المتهمين أو آخرين شهود بينه وبين هةمواج يجري وأن الشاهد يستجوب أن التحقيق لقاضي يمكن

 .الحقيقة إلظهار المفيدة العمليات كل في و للجريمة تشخيص كل في بإشراكهم يقوم وأن صراحة، ذلك عن يتنازلوا مل
 

 : المحكمةأمام لشهود ثانيا : االستماع ل

 .شهادته يؤدي ثم االقتضاء، عند اليمين، ويؤدي يحضر أن شاهداً  بصفته استدعي شخص كل على يتعين
 

 المسؤول أو المتهم أو المدني الطرف أو العامة النيابة طلب على بناء أو المحكمة طرف من تلقائياً  الشاهد يستدعى

 قضائي، عون أو التبليغ عون يبلغه باستدعاء إما و باالستالم، إشعار مع مضمونة برسالة إما المدنية، الحقوق عن

ما   .إلداريةا بالطريقة وا 
 

  .الزور شهادة على يعاقب كما الحضور عدم على يعاقب القانون أن على االستدعاء في ينص
 
 على الوزاري المجلس من بإذن إال شهود بصفة الدولة كتاب ونواب الدولة وكتاب الحكومة أعضاء استدعاء يمكن ال

 .العدل وزير يقدمه تقرير إثر
 

 .العادية لإلجراءات وفقا ةالشهاد فتتلقى اإلذن، هذا منح إذا
 

  االستئناف، لمحكمة األول الرئيس الشاهد بمنزل  كتابة  يتلقاها  الشهادة فإن  ه،ب يؤذن لم أو الحضور، يطلب لم إذا
 .المحكمة نفوذ  دائرة خارج مقيما الشاهد كان إذا ينتدبه قاض أو

 
 .للضبط بكاتب قبله من المعين القاضي أو األول الرئيس ويستعين

 

 والطلبات الوقائع ملخص المنتدب القاضي أو األول الرئيس إلى القضية إليها المحالة المحكمة توجه الغاية ولهذه

 .فيها الشهادة أداء المطلوب واألسئلة
 

 إلى عليها ومختوما مغلقة ترسل أو نفوذها، بدائرة  الشهادة تلقي تم التي المحكمة ضبط كتابة إلى فورا الشهادة تسلم
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 .األمر يهمهم الذين لألطراف وكذا العامة النيابة إلى فورا وتبلغ الشهادة، أداء طلبت التي المحكمة ضبط بةكتا
 

ال المناقشة، على وتعرض العلنية بالجلسة الشهادة تتلى   .البطالن ذلك عن ترتب وا 
 

 .الخارجية بالشؤون المكلفة رةالوزا بواسطة باألمر المعني من أجنبية دولة ممثل كتابة يؤديها التي الشهادة تطلب
 

  .الغاية لهذه يعينه الذي القاضي أو االستئناف لمحكمة األول الرئيس الشهادة يتلقى  الطلب، قبل إذا
 

  .شهادتهم ألداء إال يغادرونها وال لهم، المعدة القاعة إلى باالنسحاب الشهود الرئيس يأمر
 

 وبين بينهم فيما أو بينهم فيما سواء القضية بشأن التحدث من الشهود نعلم التدابير جميع االقتضاء، عند الرئيس، يتخذ

 .المتهم
 

 رأيه عن يكشف أن دون مالئما يراه الذي الترتيب حسب المتهمين استنطاق الرئيس يتولى الشهود، انسحاب بعد

 .الخاص
 

 بعد إال المتهم على أسئلة يلقوا أن لمتهما لمحامي وال المدني للطرف وال العامة للنيابة وال المستشارين للقضاة يمكن ال

  .إذنه على الحصول بعد مباشرة أو بواسطته األسئلة وتلقى الرئيس من استنطاقه
 

 .المتهم استنطاق بعد فرادى الشهود إلى يستمع
 

 عن االقتضاء، وعند إقامته، ومحل ومهنته وحالته وسنه الشخصي واسمه العائلي اسمه عن شاهد كل الرئيس يستفسر

 عمل عالقة أو ودرجتهما مصاهرة أو قرابة المدني الطرف أو بالمتهم تربطه كانت إذا وما األصلية، فخذته وعن قبيلته

 .خصومة أو عداوة بينهما أو عالقة أية بهما تربطه كانت أو
 

 .الشهادة أداء أهلية من محروما كان إذا عما كذلك ويسأله
 

 أو الحكم بطالن بذلك اإلخالل عن ويترتب ،القانون  في عليها المنصوص مينالي بشهادته اإلدالء قبل الشاهد يؤدي

 .القرار
 

 .الزور شهادة على بالمعاقبة القاضية القانونية المقتضيات اليمين أدائه قبل عليه تتلى أن يمكن
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 . المغربي في القانونلقد تم النصوص على هذا اإلجراء 
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 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،لى تنفيذ اإلجراءأن تتو لمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف؛للملك لدى العام وكيل ال .3

 . بتدائية أو محكمة االستئنافالمحكمة االالتحقيق لدى  يقاض  .1

 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية قضائية وفقا للقوانين الالنابة تدابير اإليتم تنفيذ 

 أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة 

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 (403( )الفيديو)  المرئية االتصال وسائل بواسطة:  الشهود إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 . المغربيلتشريع لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في ا

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتم التنفيذ عن طريق اإلنابة القضائية 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل، مبدأأو وفقا ل
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 اءالسلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجر 

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالتحقيق لدى قاضي 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية للقوانين اللألحكام و نابة قضائية وفقا اإليتم تنفيذ 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 (401)الهاتف بواسطة: الشهود إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 . المغربيالتشريع  لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في

 جراء :نطاق اإل

 .ال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 
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 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 

 (401) األطفال شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

النصوص على إجراء خاص في مجال االستماع لألطفال الذين هم ضحية جرائم، بما  ،المغربيتشريع لم يتم، في ال
 في ذلك جرائم العنف الجنسي. 

 

 جراء :نطاق اإل

 . ال

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يتوفر أي إجراء بديل ال

 

 دلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبا

 .ال

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
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 الطالبة(. 

 .ال

 مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو 

 .ال

 

 (404) العدالة مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 مع العدالة. للمتعاونين النصوص على إجراء خاص في مجال االستماع ،المغربيلم يتم، في التشريع 

 اإلجراء: نطاق 

 .ال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال
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 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 اإلجراء ونطاق تعريف

 تعرض من لكل مخالفة، أو جنحة أو عن جناية الناتج الضرر عن للتعويض المدنية الدعوى إقامة في الحق يرجع

 .مباشرة الجريمة فيه تسببت معنوي مادي أو أو جسماني لضرر شخصياً 
 

 اإلجراء :نطاق 

 استماع أول في البدء بمجرد يستعين بمحام أن قانونا صحيحة بكيفية نفسه نصب الذي المدني للطرف يمكن

 .لتصريحاته
 

 اختيار عليه وقع الذي محاميال باسم قاضي التحقيق إخبار التحقيق، مراحل جميع أثناء المدني وللطرف للمتهم يمكن

 .منهما واحد كل
 
 المحامين هؤالء استدعاء بعد أو منهما محامي كل بحضور إال مواجهتهما أو المدني والطرف المتهم سماع يجوز ال

 .الدفاع مؤازرة عن صراحة كالهما أو أحد الطرفين يتنازل لم ما قانونية، بصفة
 

 وصل مقابل إليه يسلم بإشعار أو برسالة مضمونة إما األقل على كاملين بيومين استنطاق كل قبل المحامي يستدعى

 .المحضر في ذلك وأثبت للتحقيق جلسة سابقة في إشعاره تم قد يكن لم ما
 

 .األقل على واحد بيوم كل استنطاق قبل المتهم، محامي إشارة رهن القضية ملف يوضع أن يجب
 

 .األقل على واحد بيوم إليه كل استماع قبل المدني، الطرف محامي إشارة رهن الملف يوضع أن يجب
 

 .ملتمسات من مالئما تراه ما تقدم أن العامة للنيابة يمكن
 

 باالستدعاء يتعلق إخالل بأي دفعه وعدم حضور المحامي على االستماع أو المواجهة أو االستنطاق محضر نص إذا

 .فيما بعد الدفع هذا يثير أن يمثله الذي للطرف أو للمحامي يجوز ال فإنه ملف القضية، على باالطالع أو
 
 مواجهته أو المتهم استنطاق أثناء أسئلة إال لتوجيه الكلمة يتناوال أن المدني الطرف لمحامي وال المتهم لمحامي يمكن ال

 بالكلمة لهما اإلذن رفض فإن التحقيق، قاضي بذلك لهما يأذن أن بعد المدني، إلى الطرف االستماع أثناء أو بغيره

 .به نصها إرفاق أو المحضر في األسئلة تسجيل تعين
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 لقد تم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع المغربي )قانون المسطرة الجنائية(.

 

 فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك،

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  عاملة بالمثلالم مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 ؛المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالوكيل العام للملك لدى  .3

 . المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالتحقيق لدى قاضي  .1

 

انية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمك
 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية لقوانين الالألحكام و قضائية وفقا النابة اإليتم تنفيذ 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية 

 

 (407) الخبراء شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 . المسائل التقنية بشأنيعدونها لتوضيح التقارير التي  ع الخبراءاسمالتحقيق و المحكمة لقاضي يمكن 

 جراء :نطاق اإل 

 لشروط المنصوص عليها في القانون.ل اطبق دشهو  بصفة الخبراء إلى االستماع الجلسة في يجوز
 
الترجمة بعد قسم  على شخص قادر بكل فإنه يستعان فهمه، يصعب لسانا أو لهجة أو لغة يتكلم الشاهد كان إذا
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 .اليمين
 

 معه. التحدث اعتاد شخص أبكما، يساعده أو أصما الشاهد كان إذا
 

 :محكمةال أمام التالية اليمين المحلفين غير الخبراء يؤدي
 

» 
 .»والضمير الشرف يقتضيه ما وفق للعدالة مساعدتي أقدم أن على العظيم باهلل أقسم
 

 يطلعوا أن إليهم االستماع أثناء ويمكنهم قاموا بها، التي التقنية العمليات نتائج ويعرضون بالجلسة الخبراء إلى يستمع

 .ملحقاته لىعو   تقريرهم على
 

 األسئلة كل الخبراء على يطرح أن أو محاميهم، األطراف من أو العامة النيابة من لببط أو تلقائيا إما للرئيس يمكن

 .مباشرة بطرحها لهم يأذن أو إليهم، بها المهمة المعهود نطاق في تدخل التي
 

 .فاألطرا أو العامة النيابة تعترض لم وما من ذلك، الرئيس يعفهم لم ما إليهم االستماع بعد المناقشات الخبراء يحضر
 
 أحد بمستنتجات ورد فيما االستئناس على سبيل أو شاهدا بصفته الحكم جلسة أثناء إليه استمع شخص عارض إذا

 أن االقتضاء عند واألطراف العامة النيابة ومن الخبير من يطلب الرئيس فإن تقنية جديدة، ببيانات تقدم أو الخبراء

 .مالحظاتهم يقدموا
 

ما ومواصلة المناقشات، المنازعة عن النظر بصرف إما معلل بقرار المحكمة تصرح  تاريخ إلى القضية بتأجيل وا 

 .الخبرة إلجراء بالنسبة مفيدا تراه تدبير كل تقرر أن للمحكمة األخيرة، يمكن الحالة هذه وفي الحق،
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 مغربي )قانون المسطرة الجنائية(.لقد تم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءمملكة المغربية ل، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء
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 ؛المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالتحقيق لدى قاضي  .3

 .دائية أو محكمة االستئنافالمحكمة االبت .1

 
الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 

 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية لقوانين اللألحكام واقضائية وفقا النابة اإليتم تنفيذ 

 أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة 

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 (407) المتهمين/فيهمشتبه الم استدعاء

 تعريف اإلجراء ونطاقه

التحقيق أثناء البحث التمهيدي و همين األشخاص المشتبه فيهم والمت استدعاءإجراء وينص القانون المغربي على 
 جلسة المحاكمة. لاإلعدادي 

 اإلجراء :نطاق 

 قأمام قاضي التحقيأوال: 

 .األمر نص في المبينين والساعة في التاريخ القاضي أمام بالحضور المتهم إنذار بالحضور األمر من يقصد
 

   القضائية للشرطة عون أو ضابط أو عون قضائي باألمر المعني إلى منه نسخة وتسليم بالحضور األمر بتبليغ يقوم
 .العمومية القوة أعوان أحد أو
 

 هيئة القضاءأمام ثانيا:
 

  الفصول في عليها المنصوص طبق الشروط المدني والطرف المدني للمسؤول و للمتهم بالحضور االستدعاء يسلم
 .المسطرة المدنية قانون من 39 و  38،  37

 

 ومحل وتاريخ الجريمة ونوع الجلسة ومحل انعقاد والساعة اليوم بيان البطالن، طائلة تحت االستدعاء، يتضمن

 .هابشأنالمطبقة  القانونية والمواد ارتكابها
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 أجل بالجلسة للحضور المحدد واليوم تبليغ االستدعاء  تاريخ بين يفصل لم إذا والحكم االستدعاء لإلبطال يتعرض

 .األقل على أيام ثمانية
 

 :عن المذكور األجل يقل يمكن أن فال المملكة، خارج يقيمون اآلخرين األطراف أحد أو المتهم نكا إذا
 

 أوربا؛ من دول بدولة أو العربي المغرب دول بباقي يسكنون كانوا إن شهرين -
 .السابقة الفقرة في عليها المنصوص الدول غير بدولة يسكنون كانوا إن أشهر الثةث -

 
 ء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجرا

 لقد تم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع المغربي )قانون المسطرة الجنائية(.

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال تبادلة في المالمضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
 ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل، مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 ؛المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافلتحقيق لدى اقاضي  .3

 .المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئناف .1

 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية انين اللقو لألحكام واقضائية وفقا النابة اإليتم تنفيذ 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 (440) االعتيادية اإلجراءات: المتهمين/فيهمشتبه الم إلى االستماع
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 و نطاقه اإلجراء تعريف

شهادتهم مع األفعال المنسوبة االستماع إلى المشتبه فيهم والمتهمين لمواجهة  ةكماحلماتقتضي إجراءات التحقيق و 
مباد  تراعي الجنائية والتي المسطرة المشرع في قانون حددها االستماع وفقا للقواعد التي ات جلسوتجري   .إليهم

 . محاكمة عادلةحقوق اإلنسان من أجل ضمان 

 اإلجراء نطاق 

 مام قاضي التحقيقأوال: أ

 والدته ومكان وتاريخ ونسبه والشخصي العائلي اسمه بيان أمامه األول مثوله بمجرد المتهم من التحقيق قاضي يطلب

 هوية من للتحقق التحريات بكل يأمر أن االقتضاء عند وله .القضائية وسوابقه إقامته ومكان ومهنته العائلية وحالته

  .الطبي للفحص إخضاعه أو القضائي التشخيص مصلحة على عرضه ذلك في بما المتهم،
 

 على بناء التحقيق قاضي له عين االختيار في حقه يستعمل لم فإن محام، اختيار في بحقه فورا المتهم القاضي يشعر

 .المحضر في ذلك على ينص و ليؤازره، محاميا طلبه
 

 .المتهم هوية في بالتحقيق المتعلق الستنطاقا يحضر أن للمحامي يحق
 

 في ذلك إلى ويشار تصريح، بأي اإلدالء عدم في حر بأنه ويشعره إليه المنسوبة األفعال للمتهم التحقيق قاضي يبين

 .المحضر
 

 دفاعه لطلب أو النظرية الحراسة تحت موضوعاً  كان الذي المتهم لطلب يستجيب أن التحقيق قاضي على يجب

 إجراءه، تبرر عالمات المتهم على الحظ إذا تلقائيا به يأمر أن عليه ويتعين طبي، لفحص إخضاعه إلى يالرام
 .الطب في خبيرا الغاية لهذه ويعين

 

 للمخابرة محال يختار أن للمتهم ويمكن عنوانه، في تغيير بكل إخباره وجوب إلى المتهم القاضي ينبه ذلك، على عالوة

 .حكمةالم نفوذ دائرة في معه
 
 أن التحقيق قاضي وارتأى السجن، في المتهم بإيداع أمر بإصدار التحقيق بفتح ملتمسها في العامة النيابة طالبت إذا

 النيابة إلى فوراً  يبلغه  ساعة، وعشرين أربع داخل بذلك أمر إصدار عليه يجب فإنه الطلب، لهذا لالستجابة داعي ال

 .العامة
 
 االستعجال حالة لذلك دعت إذا مواجهة أو استجواب أي بإجراء فوراً  يقوم أن لتحقيقا لقاضي يجوزال عن ذلك، ضوف

ما الموت، خطر يهدده شاهد ظروف عن إما الناتجة  .االندثار وشك على أصبحت موجودة عالمات ألن وا 
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 .االستعجال أسباب على المحضر في ينص أن يجب
 
 
 

 هيئة القضاءثانيا: أمام 
 إلى الجلسة. يحضر أن متهم كل على يتعينمن حيث المبدأ، 

 
صدار استدعاء سابق بدون للجلسة المعتقل المتهم إحضار الجنحية القضايا في يمكن  .حقه في حضوري حكم وا 

 

 معها يمكن ال خطيرة أسباب ووجدت الجلسة، حضور فيها عليه يتعذر صحية وضعية في المتهم كان إذا أنه غير

 الضبط، كاتب بمساعدة أعضائها أحد ومعلل خاص مقرر بمقتضى تكلف محكمةال فإن القضية، في الحكم تأجيل

 .به يوجد الذي المكان في المتهم الستنطاق

 
 .واألطراف العامة والنيابة القضاة يقترحها التي األسئلة االقتضاء عند المحكمة تحدد

 

 .االقتضاء عند المتهم محامي بمحضر االستنطاق يتم
 

 أن يمكن التي واألسئلة المحكمة هيئة حددتها التي واألسئلة ضرورية يراها التي األسئلة مالمته على القاضي يطرح

  .المتهم دفاع بها يتقدم
 

 .المحكمة فيه بتت عارض نزاع حدثرفض  الرئيس أن يطرح سؤال و  إذا
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ريع المغربي )قانون المسطرة الجنائية(.لقد تم النصوص على هذا اإلجراء في التش

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

الجنائي من خالل أداة اإلنابة جال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية مكن ل، بحيث يالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 ؛المحكمة االبتدائية أو محكمة االستئنافالتحقيق لدى قاضي  .3



344 

    

 

 .االبتدائية أو محكمة االستئناف المحكمة .1

 
الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 

 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية لقوانين اللألحكام واقضائية وفقا النابة اإليتم تنفيذ 

 طالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة ال

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 

 (444)الفيديو بواسطة: مشتبه فيهم/المتهمينال شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 . المغربيلتشريع لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في ا

 جراء :نطاق اإل

 . المغربيلم يتم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 رخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها الت

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 

 (441) الهاتف سطةبوا: المتهمين/فيهمشتبه الم شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 . المغربيلم يتم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع 

 جراء نطاق اإل

 . المغربيلم يتم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال

 ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .ال

 تهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشارك

 .ال
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 ( 113ة )مواجهال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

        متهمين أو أو أكثر مشتبه فيهم، تسمح بإجراء مواجهة مع شخصين الجنائية قضايا إجرائية في الة هي شكلي
 لمقارنة اإلفادات التي يدلون بها.  أو شهود أو ضحايا 

 اإلجراء : نطاق  

 ما دفاعهم بحضور المتهمين أو آخرين شهود وبين بينه مواجهة يجري وأن الشاهد يستجوب أن قالتحقي لقاضي يمكن

 .الحقيقة إلظهار المفيدة العمليات كل في و للجريمة تشخيص كل في بإشراكهم يقوم وأن صراحة، ذلك عن يتنازلوا لم
 
 المحامين هؤالء استدعاء بعد أو منهما كل محامي بحضور إال مواجهتهما أو المدني والطرف المتهم سماع يجوز ال

 .الدفاع مؤازرة عن صراحة كالهما أو الطرفين أحد يتنازل لم ما قانونية، بصفة
 

 وصل مقابل إليه يسلم بإشعار أو مضمونة برسالة إما األقل على كاملين بيومين استنطاق كل قبل المحامي يستدعى

 .المحضر في ذلك وأثبت للتحقيق سابقة جلسة في إشعاره تم قد يكن لم ما
 

 يرجع وأن يعينهم، الذين الشهود بانسحاب يأمر أن األطراف، أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن

 يجري أن وله اآلخرين، بحضور أو حدة على إما جديد من إليهم يستمع وأن منهم، البعض أو أحدهم القاعة إلى
 .ذلك عن غنييست أن أو بينهم فيما مواجهة

 
 إجراء أو شهادة أداء بقصد الطالبة الدولة من شخصيا حضوره يطلب بالمغرب سجنية بمؤسسة معتقل شخص كل

 .المغربية السلطات تحدده أجل خالل إرجاعه بشرط الطالبة الدولة إلى مؤقتا نقله يمكن مواجهة،
 

 .الدبلوماسي بالطريق الطلب يرد

 
 :النقل هذا رفض يمكن

 المعتقل؛ به بليق لم إذا -

 أمر ضروري؛ بالمغرب جارية زجرية قضية في حضوره أن ظهر إذا -

 اعتقاله؛ فترة تمديد إلى سيؤدي نقله كان إذا  -

 .الطالبة الدولة أراضي إلى نقله تعترض خاصة اعتبارات وجدت إذا -

 

 عليه محكوم بشخص األمر تعلق إذا إال الطالبة الدولة لدى االعتقال رهن الصفة بهذه نقله تم الذي الشخص يبقى

 .عنه اإلفراج عقوبته انصرام عند المغربية الدولة وطلبت بعقوبة
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 من وتخصم بالمغرب عليه بها المحكوم المدة ضمن الطالبة الدولة بسجن باألمر المعني يقضيها التي المدة تحسب

 .العقوبة
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 لى هذا اإلجراء في التشريع المغربي )قانون المسطرة الجنائية(.لقد تم النصوص ع

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟ 

إلنابة الجنائي من خالل أداة اجال المتبادلة في المضائية المساعدة القإطار في اإلجراء هذا تنفيذ يمكن أن يتم 
       ،إما من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أن تتولى تنفيذ اإلجراءلمملكة المغربية ، بحيث يمكن لالقضائية
 .غياب االتفاقياتفي حالة  المعاملة بالمثل مبدأأو وفقا ل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .حكمة االستئنافالمحكمة االبتدائية أو مالتحقيق لدى قاضي 

 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 . للمملكة المغربيةداخلية لقوانين اللألحكام واقضائية وفقا النابة اإليتم تنفيذ 

 في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم 

 يمكن لوزير العدل والحريات أن يأذن لممثلي الدولة األجنبية بحضور تنفيذ هذا اإلجراء في المملكة المغربية. 

 

 للحدود العابرة العمليات

 (704)لحدودا عبر الرصد

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 المغربي.لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع 

 اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود 
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 .ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة  الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 

 (701)الحدود عبر التتبع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 المغربي.لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 سلطة الموافقة على التدبير
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 .ال

إلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا ل
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

 

 (703()شخص أو عربة على إرسال جهازتثبيت ب) الحدود عبر األثر تعقب 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 المغربي.لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع 

 اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض في حال عدم وجود

 .ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

ء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجرا
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال
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 (  401) مراقبال تسليمال

هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أنه "التسليم المراقب من قانون المسطرة الجنائية عبارة  1-13تعرف المادة 
كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها  أو يشتبه في كونها

كليا أو جزئيا، تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن 
يقافهم  ."جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها واألشخاص المتورطين فيها وا 

 :نطاق اإلجراء

تتولى الشرطة القضائية تنفيذ اإلذن  يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف اإلذن بالتسليم المراقب.
 المشار إليه أعاله وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به.

 

جزة توجه يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر باإلجراءات المن
 إلى النيابة العامة التي منحت اإلذن.

 

 يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع.

 

يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح اإلذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية 
 أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية.التسليم المراقب 

 
 
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (.هذا مطلوب من قبل القانون المغربي ) قانون اإلجراءات الجنائية

 ا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذ

 لتسليم المراقب داخل المملكة المغربيةلتطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية أن يجوز لدولة أجنبية 

. 

نظامها بأو  ،أمنهابأو  ،سيادة المملكة المغربيةبيمس كان ذلك طلبات التسليم المراقب إذا ال يتم تنفيذ ومع ذلك، 
 . مصالحها األساسية األخرىبأو  ،عامال
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 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .موافقة وزير العدل والحرياتبالتسليم المراقب لتنفيذ إجراء  لملك يرخص الوكيل العام ل

قة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطبّ 
 الطالبة(. 

 قضائي؛أكثر منه  يمنأعمليات التسليم المراقب لها طابع 

بين ثمة حاجة إلى تنسيق كبير  التنفيذية. كما أن التكتم التام في جميع اإلجراءات والعملياتاإلجراء هذا قتضي ي
 .قبالمرا لضمان نجاح عملية التسليم يةاألجنبتها ار يو نظمصالح المكافحة المغربية 

 تابع لهاطلب من السلطات األجنبية عن طريق ضابط اتصال الالمديرية الوطنية لألمن من الناحية العملية، تستلم 
. ويتم المعابر الحدوديةحجزها في التراب المغربي دون عبر بمرور شحنة غير مشروعة )المخدرات( ترخيص لل

المركبة، رقم تسجيل و التي سيتم استخدامها، ة كبمر ال، ونوع المحتملالشحنة تاريخ مرور في هذا الطلب ذكر 
 .سيتولى قيادتها وهوية السائق الذي 

 ، بحيث تتموزارة العدل والحرياتالتابعة لالشؤون الجنائية والعفو مديرية إلى التسليم المراقب يتم إرسال طلب 
إلى النيابة العامة المختصة  الطلبيحال  ته،وافق. وفي حالة إبداء موزير العدل و الحريات ته من جانبدراس

التنسيق مع السلطات األجنبية للحصول على كافة المعلومات عن مواصلة تولي مع ملية عالتنفيذ رخيص بتلل
 .المغربية القضائيةو  يةاألمنالسلطات ها يجر تالشبكات اإلجرامية الستخدامها في التحقيقات التي 

 تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في

جرائهم جراء هذا اإلتنفيذ أثناء الدولة الطالبة من ن يمسؤول على حضورمانع ال يوجد أي  أثناء متسترة مراقبة وا 
 .بالتنسيق مع األجهزة األمنية المغربية المختصة ، وذلك األراضي المغربيةالمشروعة عبر شحنة غير المرور 

 

 (701) مشتركة بحث فرق

 طاقهتعريف اإلجراء ون

 المغربي.لم يتم النصوص على هذا اإلجراء في التشريع 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 .ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .ال

تيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة التر 
 الطالبة(. 

 .ال

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال

.......................... 

 المعنية المستفيدة البلدان وممثلو الخبراء قدمها التي لمعلوماتا إلى الوثيقة هذه تتضمنها التي المعلومات تستند
 أن يمكن ال المشروع بتنفيذ المكلف والمجمع. الثالث للعدالة يوروميد مشروع إطار في  المنجزة األعمال سياق في

 هذه منض  يكونأن  عسى عما مسؤوال ُيعتبر أن يمكن وال ، شمولها أو راهنيتها و دقتها، عن مسؤوال ُيعتبر
 .سهو أو أخط من الوثيقة
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 :مشروع ممول من                   
  التحاد األوروبيا                            

   
        

 لعدالة الثالث لمشروع يوروميد 

 

 ( 3)فريق العمل 

 

القانون الجنائي وقانون السجون المكلف  بشأنفريق العمل 

 ات البلجيكية" بطاق"للـ ةنظير وضع آليةب

   

 فلسطين 
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  :مشروع ممول من               
  األوروبي االتحاد                          

 
         مشرف العامال      

     
 
 
 لعدالة الثالثلمشروع يوروميد 
 

 (3)فريق العمل 
 

 وضع القانون الجنائي وقانون السجون المكلف ب بشأنفريق العمل 
 "بطاقات البلجيكية"للـ ةنظير  آلية

 
 فلسطين

 
 

 
 
  

 
  يمكن وال(  EIPA)العمومية لإلدارة األوروبي المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. األوربي االتحاد بمساعدة الوثيقة هذه إعداد تملقد 
 .األوروبي االتحاد نظر ةهلوج ممثال يعتبر أن األحوال من حال بأية
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 لعدالة الثالث ليوروميد  

 قانون جنائي و قانون السجون 
 "بطاقات البلجيكية"للـ ةنظير آلية 

 فلسطين 

 

 

  هااالتصاالت )السلكية والالسلكية( واعتراضتعقب 

 (101) هاتدوينو  هاوتسجيل والالسلكيةاالتصاالت السلكية  اعتراض

 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

ت ترتيبات اعتراض وتسجيل وتدوين االتصاال 1001( لسنة 3رقم )قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني يعالج 
 : أنه  التي تنص على 03في المادة السلكية والالسلكية 

 
أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات  للنائب العام أو أحد مساعديه .3

 . والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها

جراء تسجيالت ألحاديث في مكان خاص بناء على كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية والالسلكية، وا   .1
أو جنحة يعاقب عليها بالحبس  إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية

 لمدة ال تقل عن سنة.

يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا، ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة  أنيجب  .1
 واحدة. للتجديد لمرة

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .غير موجود

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

جراء تسجياإلذن للنيابة العامة ب الصلحلقاضي يجوز  نعم، الت ألحاديث في مراقبة المحادثات السلكية والالسلكية، وا 
  مكان خاص متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة ال تقل عن سنة.
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 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .النائب العام أو أحد مساعديه

إلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ ا
 الطالبة(. 

  ، جرائدبرقة، والرسائل، والمالرسائل ال ،مكتب البريدلدى  ،ضبطألمر بالاأو أحد مساعديه النائب العام  يصدر
حادثات لما و  الهاتفيةحادثات رصد المكما يجوز له . مرتكبها وناية و البرقيات المتعلقة بالج ،والمطبوعات، و الطرود

مفيدا إلظهار الحقيقة في ذلك عندما يكون قاضي الصلح إذن من بخاص مكان  يف  هاو تسجيلعن طريق الراديو، 
مراقبة بضبط واإلذن األمر بالكون يأن يجب و ال تقل عن سنة واحدة . لمدة جنحة أو جناية يعاقب عليها بالسجن 

خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة اإلجراء  تنفيذ هذاة مدجاوز تتأن ال و  ،وتسجيلها مسببا بطريقة مفصلةالمحادثات 
 واحدة .

التقيد بمبدأ الدولة الطالبة، شريطة  المطبقة فيوفقا لإلجراءات يتم تنفيذ هذا اإلجراء اتفاقات، يمكن أن غياب في 
 .المعاملة بالمثل

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ة.ودغير موج

 

 ( 101) والالسلكية السلكية االتصاالتتعقب 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .أعاله 03المادة المذكورة في حكام نفس األتنطبق  (.303إلى البند السابق )ع و رجال

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .غير موجود

 ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة 

جراء تسجيالت ألحاديث في اإلذن للنيابة العامة ب الصلحلقاضي يجوز  نعم، مراقبة المحادثات السلكية والالسلكية، وا 
 مكان خاص متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة ال تقل عن سنة.
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 لطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالس

 .النائب العام أو أحد مساعديه

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

قاضي إذن من ها  في مكان خاص بيلو تسج الهاتفية حادثات رصد المأمرا بأو أحد مساعديه يصدر النائب العام 
ال تقل عن سنة واحدة . لمدة مفيدا إلظهار الحقيقة في جنحة أو جناية يعاقب عليها بالسجن ذلك عندما يكون الصلح 
مدة تنفيذ هذا تتجاوز أن ال و وتسجيلها مسببا بطريقة مفصلة، حادثات برصد المذن واإلضبط األمر بالكون يأن ويجب 
 ر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة .خمسة عشاإلجراء 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ةغير موجود

 

 ( 103) خر األ االتصاالت أشكال وتسجيل اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .أعاله 03المادة حكام المذكورة في نفس األتنطبق  (.303إلى البند السابق )رجع ا

 جود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم و 

 .أعاله 03المادة حكام المذكورة في نفس األتنطبق  (.303إلى البند السابق )رجع ا

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .العام أو أحد مساعديهالنائب 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .أعاله 03المادة حكام المذكورة في نفس األتنطبق  (.303إلى البند السابق )ع و رجال
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 كتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشار 

 . ةوجودمغير 

 

 ( 101)البريد اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

مشروع قانون العقوبات الفلسطيني تم، في رصد البريد اإللكتروني، ولكن  بشأنأحكاما القانون الفلسطيني ضمن ال يت
 رائم اإللكترونية.الجإلى هذا اإلجراء، وذلك  في الفصل المتعلق ب ةالذي هو قيد االعتماد، اإلشار 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة  الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 101المراقبة 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 03ة في الماد  حادثاتت السلكية والالسلكية والميعالج قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني إجراء االتصاال .3
جراء تسجيالت ( ي1أنه  التي تنص على جوز له )النائب العام( مراقبة المحادثات السلكية والالسلكية، وا 

ألحاديث في مكان خاص بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في 
أمر الضبط أو إذن ( ويجب أن يكون 1و جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة ال تقل عن سنة.

 المراقبة أو التسجيل مسببا، ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 غير موجود.
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 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

ألحاديث في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في إظهار ل اسجياإلذن للنيابة العامة بت الصلحلقاضي يجوز  نعم،
 الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة ال تقل عن سنة.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .النائب العام أو أحد مساعديه

يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي 
 الطالبة(. 

قاضي إذن من ها  في مكان خاص بو تسجيل الهاتفية حادثات رصد المأمرا بأو أحد مساعديه يصدر النائب العام 
ال تقل عن سنة واحدة . لمدة يعاقب عليها بالسجن مفيدا إلظهار الحقيقة في جنحة أو جناية ذلك عندما يكون الصلح 
مدة تنفيذ هذا تتجاوز أن ال و األمر بالضبط واإلذن برصد المحادثات وتسجيلها مسببا بطريقة مفصلة، كون يأن ويجب 
 خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة .اإلجراء 

 
 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

  غير موجودة.

 

 (101) والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

مشروع قانون تم، في ، ولكن والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض بشأنأحكاما القانون الفلسطيني ضمن ال يت
  الجرائم اإللكترونية.صل المتعلق بإلى هذا اإلجراء، وذلك  في الف ةالذي هو قيد االعتماد، اإلشار العقوبات الفلسطيني 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء



360 

    

 

يذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنف
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (101)أخر  عضو دولة من نيةف مساعدة دون السلكيةالو  لسلكيةا تصاالتاال  اعتراض

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 بدون مساعدة تقنية من بلد آخر. والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض بشأنأحكاما لفلسطيني القانون اضمن ال يت

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 بتنفيذ اإلجراء السلطة المخول لها الترخيص

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 للتس -ومخبرونعناصر تسلل 

 (104) طلبال إليها الموجه الدولة منناصر علل تس

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 تسرب عناصر من الدولة الطالبة. بشأنال يتضمن القانون الفلسطيني أحكاما 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 ل لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخو
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الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (101) الطلب إليها موجهال الدولة إقليم إلى ةبالالط الدولة من لل عناصرتس

 تعريف اإلجراء ونطاقه

الموجه إليها للدولة أقاليم تابعة في تسرب عناصر من الدولة الطالبة  بشأنال يتضمن القانون الفلسطيني أحكاما 
 الطلب.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 جراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإل

 

 (103) الطلب إليها الموجه  الدولة إقليم إلى مخبر  تسلل

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 يذ اإلجراءالسلطة المخول لها الترخيص بتنف

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (101) المخبرين  في التصّرف

  تعريف اإلجراء ونطاقه

 تسرب عناصر من الدولة  الموجه إليها الطالب. بشأنالفلسطيني أحكاما ال يتضمن القانون 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

بات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتي
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 

 فنيةال ختباراتاالو  جسديال تفتيشال فحوص،ال

 (304)جسديال تفتيشال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

على  ( حيث نصت على:"55عالج قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني مسألة فحص المتهم في المادة ) -3
وكيل النيابة قبل استجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب 

 حدوثها." 

األحوال التي يجوز [ في 3( حيث نصت على " ]14أما تفتيش الجسم فقد عالجه القانون في المادة ) -1
القبض فيها قانونًا على المتهم ، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات 

                         .                                                      .                               لذلك يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص

( الخاصة بتفتيش النساء 44[ يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك." والمادة )1]
 " إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فال يجوز تفتيشها إال بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش."

( حيث نصت على :" يستعين وكيل النيابة 04المادة )تقييم الخبراء: عالجه قانون اإلجراءات الجزائية في  -1
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العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء إلثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك 
وغيره من الخبراء باتخاذ اإلجراءات الالزمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء 

 قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك."  راء، إذامباشرة أعمال الخب

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 

من  –( "يأمر وكيل النيابة 155ن يأمر وكيل النيابة جهات مختصة بتنفيذ فحص المتهم وفقًا للمادة )أويمكن 
ت المختصة إذا رأي ضرورة ذلك أو بناء بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجها -تلقاء نفسه

 على طلب من المتهم أو محاميه"

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

ء يمكن االستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ الفحص والمعاينة مثل االستعانة بالطب الشرعي آو الخبرا
 المختصون، كما يمكن االستعانة بأنثى يتم انتدابها في حاالت تفتيش النساء.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 و يستعين بالجهات المختصة.أفحص المتهم: يأمر به وكيل النيابة العامة المختص وقد ينفذه شخصيًا  .1

 ضبط القضائي.تفتيش الجسم: يأمر به وكيل النيابة وينفذه مأمور ال .3

 تقييم الخبراء : يستعين بهم وكيل النيابة المختص. .3

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

ما يشاهده من إصابات  فحص جسم المتهم ومعاينته يتم من قبل وكيل النيابة المختص حيث يعاين ويثبت كل
ويمكنه االستعانة بالجهات المختصة، أما تفتيش الجسم فيقوم به مأمور الضبط القضائي  ظاهرة وسبب حدوثها،

وبخصوص تقييم الخبراء، فيمكن لوكيل  بأمر من وكيل النيابة وينتدب أنثى إلجرائه في حاالت تفتيش النساء.
 إلثبات حالة الجريمة المرتكبة.النيابة االستعانة بالطبيب المختص وغيره 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال يوجد.
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 (301) الجسم استكشاف

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 لم يعالجه القانون الفلسطيني.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ئية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضا

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .كتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشار 

 

 (303)النفساني الطبي الفحص على عرضال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

"يستعين وكيل النيابة العامة   ( حيث نصت على :57الجزائية الفلسطيني في المادة ) اإلجراءاتعالجه قانون 
لمنتدب لذلك وغيره من الخبراء بالطبيب المختص وغيره من الخبراء إلثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب ا

باتخاذ اإلجراءات الالزمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، 
 قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك."  إذا

ء الفحوصات بإجرا -من تلقاء نفسه  –( المسألة حيث نصت على :" يأمر وكيل النيابة 300كما عالجت المادة )
 الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأي ضرورة ذلك أو بناء على طلب من المتهم أو محاميه."

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

  .ال يوجد
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 إجراء بديل؟ هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة

 يمكن االستعانة باإلدارة العامة للطب الشرعي التابعة لوزارة العدل.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 وكيل النيابة العامة المختص.

ولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الد
 الطالبة(. 

بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا  -من تلقاء نفسه  –يأمر وكيل النيابة 
 رأي ضرورة ذلك أو بناء على طلب من المتهم أو محاميه.

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال يوجد.

 

 (301) العدلية بالهوية خاصة جراءاتإ الهوية،التحقق من 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

االستجواب،  أثناءالنيابة  أمامالجزائية في حالة الشاهد والمتهم  اإلجراءاتتحديد الهوية هي مسألة عالجها قانون 
يقوم ( على: " 40المحكمة المختصة. حيث نصت المادة ) أماموالنزيل في السجون، والمتهم أثناء نظر الدعوى 

ويثبت   وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى صلته بأحد الخصوم
[ يجب على 1( على :" ]1/05ذلك في المحضر، قبل االستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها"، ونصت المادة )

من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه  وكيل النيابة عند حضور المتهم ألول مرة إلى التحقيق أن يتثبت
بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة عليها، ويخطره أن من حقه االستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز 

( على :" على كل موقوف أو نزيل 130تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته". ونصت المادة  )
تسأل المحكمة المتهم   [1( على :" ]1/375ز اإلصالح والتأهيل "، ونصت المادة )بوجه مشروع في أحد مراك

أو أماكن التوقيف أن  ]السجن[عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميالده وعمره ومحل إقامته، وحالته االجتماعية.
ة إلثبات يخضع إلجراءات إثبات هويته، وأخذ بصمات أصابعه، وتصويره وفحصه ألجل قيد العالمات الالزم

 .هويته"
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 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .يوجد ال

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 يتدخل القاضي في مرحلة نظر الدعوى، حيث يقوم هو بالتثبت من شخصية وهوية المتهم.

 طة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسل

 في حالة الشاهد: الجهة المختصة هي وكيل النيابة. .1

 ي حالة المتهم أثناء االستجواب: الجهة المختصة هي وكيل النيابة.ف .3

 في حالة المتهم أثناء نظر الدعوى: الجهة المختصة هي هيئة المحكمة. .3
 

راء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلج
 الطالبة(. 

 التفصيل واضح في البند األول )التعريف والنطاق(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال يوجد

 

 (301) يالعلم أو الفني االختبار على عرضال أو فحصال

 اء ونطاقهتعريف اإلجر 

( حيث نصت 45-57الجزائية الفلسطيني مسألة االستعانة بالخبراء "الفنيين " في المواد ) اإلجراءاتعالج قانون 
( على: "يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء إلثبات حالة الجريمة 57المادة )

لخبراء باتخاذ اإلجراءات الالزمة تحت إشراف الجهة المختصة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من ا
قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك"، كما نصت   بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا

( على :" يلتزم 55:" يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم." ونصت المادة ) ( على56المادة )
لخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خالل الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود ا

( على :" يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا أخل بواجباته، 54األشياء القابلة للتلف"، ونصت المادة )
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( على: " يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن 51) أو لم يقدم تقريره خالل الفترة المحددة."، ونصت المادة
يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيدًا في جدول الخبراء المعتمدين قانونًا."، ونصت 

( على:" للمتهم 45( على: " يقدم الخبير تقريره مسببًا ويوقع على كل صفحة منه."، ونصت المادة )50المادة )
تعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من االطالع على األوراق، على أال يترتب على ذلك تأخير السير في أن يس

( على: " للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى 41اإلجراءات."، ونصت المادة )
لعامة عرضه على النائب العام أو أحد وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسببًا، وعلى وكيل النيابة ا

مساعديه للفصل فيه خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في 
 ويتعين أن يكون القرار مسببًا."  عمله، ما لم يتقرر غير ذلك،

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

  . يوجدال

 إلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل ا

  .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

  وكيل النيابة المختص.

لمطّبقة في الدولة )السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات ا الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء
 الطالبة(. 

 التفصيل وارد في نصوص المواد في البند األول )التعريف والنطاق(.

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال يوجد.

 

 

 

 عليها الحصولطريقة  –مستندات ال
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 (104) للمعلومات تلقائيال تبادلال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 شكال تبادل المعلومات التلقائي: من أهم أ

متهم فلسطيني موجود في الخارج وهذا يتم فعليًا بالنسبة لملفات الفساد  أموالالتحفظية مثل الحجز على  اإلجراءات .1
 خارج فلسطين.  إلىوالمتهمين بها الفارين 

 الضبط القضائي . إجراءات .2

 التحقيق  .3

 نقلهم للخارج لسماع شهادتهم. أو سماع الشهود  .4

 لضبط والتفتيشا .5

 سماع الخبراء.  .6

 

من النص على إجراءات التعاون القضائي   1003( لسنة 1قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) وقد خال 
 في مجال تبادل المعلومات 

لكن التعاون القضائي بفلسطين يتم بشكل واقعي بإرسال طلبات بالتعاون القضائي واستقبال طلبات الدول بهذا  
 خصوص ال

ويمكن القول بأن اإلطار القانوني الناظم لهذه المسألة ما بين فلسطين والدول العربية الموقعة على اتفاقية الرياض  
م،وكذلك اتفاقية العربية لمكافحة الفساد واالتفاقية العربية لجرائم غسل 3541هو اتفاقية الرياض العربية لسنة 
 عابرة للحدود الوطنية. واالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب.األموال واالتفاقية العربية للجرائم ال

وبالنسبة للدول األجنبية التي ليست طرفًا في اتفاقية الرياض، فإن اإلطار الناظم هو مبدأ المعاملة بالمثل حسب  
 العرف الدولي.

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 

 .ال يوجد

 نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في 
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يتم تبادل المعلومات بدون وجود تعاون  أننعم، تبادل المعلومات يتم وفقًا إلذن من المحكمة المختصة وال يمكن 
 قضائي.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .وزارة العدل

 تنفيذ اإلجراء )بما في ذلك إمكانية  تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المنفذة في الدولة الطالبة(. الةلكف  عملية

النيابة طلب إجراءات حجز تحفظي على سبيل المثال  تطلب وزارة العدل رسميًا بناًء على طلب هيئة الفساد أو
 اإلمارات.في دولة عربية أخرى  كاألردن أو مصر أو  نمتهمين فلسطينيي بشأن

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

أو طالبة  الموجه إليها الطلبيتم التعاون على المستوى الرسمي بين ووزارة العدل الفلسطينية ووزارة العدل في الدولة 
 تعاون قضائي في تبادل المعلومات بكافة أشكالها المشار إليها أعاله.

 

 (101)ز المستندات إبراب األمر

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 الوثائق يمكن تصوره في عدة حاالت : إنتاجبإصدار أو  األمر.

تطلب من سلطة النقد مثاًل تزويدها بوثائق  أنفي حاالت جرائم الفساد، حيث من الممكن لنيابة الفساد   .1
 تخص القضية المنظورة لديها.

اء التحقيق أو هيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تطلب من أي جهة ي القضايا الجنائية، يمكن للنيابة أثنف .3
( من قانون 57وثائق وتزويدها بها بما يخدم سير الدعوى، مثل طلب التقرير الفني من الخبير )المادة  إنتاج

 اإلجراءات الجزائية. 
 جرائم غسل األموال. .3
 لتعاون وتبادل المعومات في جرائم غسل األموال. .7
 .الجرائم عبر الحدود الوطنية بشأنقضائي وتبادل المعلومات التعاون ال .6

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض
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 .ال يوجد

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

حيث يمكن مخاطبة الجهات المختصة في الدول  ي المتبادل،نعم، هذا اإلجراء ممكن في مجال التعاون القضائ
األخرى لتزويد دولة فلسطين بالوثائق التي تسهل سير الدعوى أو المعلومات المطلوبة ذات العالقة بإجراءات 
التعاون القضائي بين الدول، ويكون اإلطار الناظم لهذا اإلجراء هو اتفاقية التعاون القضائي العربية فيما يخص 

 لعالقات بين الدول العربية، ومبدأ المعاملة بالمثل في حالة الدول األجنبية.ا

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 نظر الدعوى. أثناءهيئة المحكمة  أوالنيابة المختصة، 

ات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراء
 الطالبة(. 

تطلب من سلطة النقد مثاًل تزويدها بوثائق تخص القضية  أنفي حاالت الفساد، حيث من الممكن لنيابة الفساد  
المنظورة لديها. وفي القضايا الجنائية، يمكن للنيابة أثناء التحقيق أو هيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تطلب 

( من 57وثائق وتزويدها بها بما يخدم سير الدعوى، مثل طلب التقرير الفني من الخبير )المادة من أي جهة إنتاج 
 قانون اإلجراءات الجزائية.

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

جراء وفقًا التفاقيات يتم التعاون بين الجهات المختصة في فلسطين والجهات المختصة في الدولة العربية طالبة اإل
 اإلجراء. الموجه إليها الطلبالتعاون القضائي أو 

 

 (103) مصرفية بحسابات صلة ذات أوضريبية  طبيعة ذات معلومات على الحصول إمكانيات سائر

 تعريف اإلجراء ونطاقه

التي  3556( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم )0/7في حاالت الفساد، ووفقًا للمادة ) .1
طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو  .7 :" -تحت عنوان صالحيات هيئة مكافحة الفساد -تنص على

مستندات أو معلومات أو اإلطالع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في 
 ...".نافذة.ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا لإلجراءات القانونية ال



371 

    

 

         ولذلك من الممكن لنيابة الفساد أثناء تحقيقها في ملف الفساد أو محكمة الفساد أثناء نظرها لدعوى الفساد 

            تطلب من سلطة النقد مثاًل تزويدها بوثائق تخص القضية المنظورة لديها مثل تفاصيل الحسابات أن 
 البنكية. 

غسل  بشأن 3554( لسنة 0جرائم غسل األموال حيث أن قرار بقانون رقم )تعاون وتبادل المعومات في  .3
للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بناًء على االتفاقيات ( قد نص على: "76األموال وفي المادة )

توقعها منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص وبما ال يتعارض مع القوانين السارية في أراضي  التي
 ".السلطة الوطنية

 الجرائم عبر الحدود الوطنية. بشأنالتعاون القضائي وتبادل المعلومات  .3

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يوجد

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .ال

 ول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخ

 

 النيابة المختصة أثناء التحقيق أو هيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

النيابة  ضرورة الحصول على وثائق من جهة معينة حول تفاصيل  أثناء التحقيق في قضايا  الفساد قد ترى
 .لمتهم بالفساد، في هذه الحال يستصدراالحسابات البنكية 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (توضيح)البند بحاجة إلي  (101) القضائية والملفات العموميةمستندات ال إلىوصول ال
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 اإلجراء ونطاقهتعريف 

 .الوثائق العامة في الملفات القضائية إلىلم يعالج القانون الفلسطيني مسألة الوصول 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 

 (101) العدلية السوابق سجلّ  نم بنسخ المدّ 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .لم يعالج القانون الفلسطيني هذه المسألة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

ملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات الع
 الطالبة(. 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (104إرسال و تسليم الوثائق اإلجرائية )
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 تعريف اإلجراء ونطاقه

( تحت 163الجزائية الفلسطيني في المادة ) اإلجراءاتتمت معالجته في قانون  يةاإلجرائواستقبال الوثائق  إرسال
 عنوان التصرف في الدعوى حيث نصت على:

إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فانه يقرر توجيه االتهام إلى المتهم ويرسل ملف الدعوى إلى   .1
 النائب العام أو أحد مساعديه.

عام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى، يعيد ملف الدعوى إلى وكيل النيابة إذا رأى النائب ال  .3
 الستيفاء هذه التحقيقات.

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن قرار االتهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة   .3
 لمحاكمته.

عادة ملف إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ال  .7 يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة وا 
 الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديمها إلى المحكمة المختصة.

 إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ال يعاقب عليه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم   .6
غير مسئول جزائيا لصغر سنه أو لعاهة أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة، أو أنه 

عقلية، أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل غير معروف أو أن الظروف والمالبسات تقتضي حفظ الدعوى 
 لعدم األهمية يأمر بحفظها.

إذا رأت النيابة العامة حفظ األوراق عليها أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا  .5
 .أحدهما كان اإلعالن لورثته في محل إقامتهمتوفي 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يوجد

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 ال.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .لعامةالنيابة ا

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
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 الطالبة(. 

 التفاصيل واضحة في بند التعريف والنطاق.

  مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال يوجد

 

 (104) ةائيالجن ةبعاتلمانقل 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

منحها القانون االختصاص  أخرىجهة  إلىيقصد بنقل المتابعات: إمكانية تحويل االختصاص بمتابعة مسألة معينة 
( التي نصت على: " لوكيل النيابة إذا 64بمتابعتها، وقد عالج قانون اإلجراءات الجزائية هذه المسألة في المادة )

إجراء من اإلجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون  اقتضى األمر اتخاذ
( على حالة أخرى: " إذا تعذر حضور الشاهد ألسباب 15له جميع الصالحيات بهذا الشأن.". كما نصت المادة )

رة اختصاصه، أما إذا كان مقيما إلى محل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيما في دائ  صحية، ينتقل وكيل النيابة
أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف خارج هذه الدائرة، فعليه 

  ."بالتحقيق مختوم لوكيل النيابة المكلف

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يوجد

 مساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق ال

 .ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .النيابة العامة

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

اتخاذ إجراء من  األمراقتضى  إذا آخروكيل نيابة  إلىيقوم وكيل النيابة بتحويل ملف التحقيق في قضية ما 
 اإلجراءات خارج دائرة اختصاصه ويكون لألخير جميع الصالحيات بهذا الشأن.

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال يوجد
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 ردها إلى أصحابهاو  هامصادرت المحجوزات،

 (104) الحجز

 تعريف اإلجراء ونطاقه

آثار قد تفيد في التحقيق، كما حجز األصول أو المضبوطات ويقصد به التحفظ على كل ما يمكن أن يحتوي  على 
اب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو كتضبط األوراق واألسلحة واآلالت وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارت

وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، مع مالحظات إثبات ما على األسلحة المضبوطة من أرقام  ما
وعالمات واالستعانة في ذلك بضابط الشرطة أو بخبير من قسم األدلة الجنائية المختص عند االقتضاء، وتدون 

الحفاظ على المضبوطات من ير هو .والهدف من هذا التدببالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها
( لسنة 3ضياع األدلة، وقد يهدف إلى إدارة الممتلكات في حالة إلقاء الحجز عليها وفقًا لقانون مكافحة الفساد رقم )

 حيث يتم تعيين قيم إلدارتها بموجب قرار من نيابة مكافحة الفساد أو من المحكمة أثناء نظر الدعوى. 1000
 .م من تعريف واضح للحجز أو التحفظ 1003( لسنة 1الجزائية الفلسطيني رقم ) خال قانون اإلجراءات-
  
   :من خالل التصرف في األشياء المضبوطةمن قانون اإلجراءات الجزائية المذكور أعاله فصل الثالث تناول ال -
 

 ( حفظ المضبوطات والتصرف فيها41مادة )ال . 

 ( رد المضبوطات41مادة )ال.  

 مر رد المضبوطات( أ44مادة )ال.  

 ( بيان كيفية التصرف باألوراق40مادة )ال. 

 المضبوطات بشأن( المنازعة 40مادة )ال. 

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال يوجد

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

والقوانين المحلية بفلسطين خلت من إجراءات التعاون القضائي في هذا  ةن اإلجراءات الجزائية الفلسطينيقانو 
المجل إال انه يمكننا القول بتطبيق اإلجراءات الجزائية بهذا الخصوص المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية 

بدأ المعاملة بالمثل أو ما نصت عليه االتفاقيات المحلية في التعاون القضائي ويمكن بهذا الشأن االعتماد على م
 العربية التي وقعت عليها دولة فلسطين وصادقت عليها وهي:
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  1013اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 

  31/13/3515االتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 

 .االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 

  3515االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  لسنة. 

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الجهة المختصة النيابة العامة أثناء التحقيق، أو المحكمة المختصة بنظر الدعوى أثناء المحاكمة بموجب المادة 
 . م3553( لسنة 3م )( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رق43)

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في 
 الدولة الطالبة(. 

من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني نصت على حفظ المضبوطات والتصرف فيها  بشأن( 43)المادة  -
 أن:

تقرره لذلك.  حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو المكان الذي  توضع المضبوطات في 
للنيابة  إذا كان الشيء المضبوط قاباًل للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز -

، وتودع حصيلة البيع في العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني، إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق
ال  خزينة المحكمة، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خالل سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وا 

 آل إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك.

 

 (101) المصرفية الحسابات تجميد

 تعريف اإلجراء ونطاقه

لفساد )الكسب غير المشروع وغسل األموال( ووفقًا للقرار بقانون يتم تجميد الحسابات البنكية في حاالت جرائم ا
( فإنه في حال وجود شبهة بارتكاب جريمة 11،11،13غسل األموال )المواد  بشأن 1004( لسنة 5رقم )

غسل األموال ُيرفع تقرير للنائب العام من خالل وحدة موجودة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال الذي 
حالته للمحكمة المختصة )المادة يقوم بد ( "للنائب العام وفقًا لقرار المحكمة 11وره بتصديق قرار االتهام وا 

يقاع الحجز التحفظي على األموال  المختصة صالحية مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة األخرى وا 
 يومًا".  30المرتبطة بغسل األموال لمدة ال تزيد عن 
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 ب غير المشروع، فإن الجهة المختصة بإيقاع تجميد الحساب البنكي هي محكمة مكافحة الفساد.وفي حالة الكس

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال يوجد.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .األمرقد يتم تدخل سلطة النقد في حال اقتضى 

 لمساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق ا

 المحكمة المختصة.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

غسل األموال على أنه: )في حال وجود شبهة  بشأنم 3554 ( لسنة0( من القرار بقانون رقم )33نصت المادة )
بارتكاب جريمة غسل األموال ُيرفع تقرير للنائب العام من خالل وحدة موجودة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
حالته للمحكمة المختصة و"للنائب العام وفقًا لقرار المحكمة  األموال الذي يقوم بدوره بتصديق قرار االتهام وا 

يقاع الحجز التحفظي على األموال ا لمختصة صالحية مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة األخرى وا 
 يومًا. 16المرتبطة بغسل األموال لمدة ال تزيد عن 

 بإيقاع تجميد الحساب البنكي هي محكمة مكافحة الفساد. الجهة المختصةوفي حالة الكسب غير المشروع، فإن 
 

 ي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظف

 .ال يوجد

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 (103) أصحابها إلى المحجوزاترد 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

وفقًا  الحقًا على عملية حجز المضبوطات السابق توضيحها، فإن المضبوطات ذات الصلة بالجريمة يتم ردها
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يجوز أن ترد   [1" ] 3551( لسنة 3( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )43ة )  لنص الماد
المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن الزمة لسير الدعوى، أو محاًل للمصادرة الوجوبية وذلك بناًء 

أو  ات هي التي وقعت عليها الجريمة [ إذا كانت المضبوط3على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها.]
حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها  تحصلت منها، فيكون ردها إلى من فقد 

 آو( التي منحت االختصاص بإصدار قرار الرد للنيابة العامة أثناء التحقيق 47وفقا للقانون." والمادة )
 بشأن( أوضحت انه يجوز للخصوم عند حصول المنازعة 45مادة )المحكمة أثناء نظر الدعوى"، كما أن ال

 المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

نه في حال كانت المضبوطات قابلة أمن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني  نصت على  (43المادة )
يداع قيمتها في صندوق المحكمةللتلف، يتم بيعها با   .لمزاد العلني وا 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

مكن االعتماد على مبدأ المعاملة بالمثل والعرف الدولي بحيث تطبق اإلجراءات المنصوص عليها في ي
ة فلسطيني والمنظمة للمضبوطات والمصادرة والحجز  في مجال التعاون القضائي القوانين  المحلية لدول

الدولي وتطبيق ما جاء في االتفاقيات العربية التي صادقت عليها ووقعت عليها دولة فلسطين بهذا الخصوص 
 وهي:

  1893اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 

  11/11/1010االتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 

 .االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 

  1010االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  لسنة. 

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 الجهة المختصة النيابة العامة أثناء التحقيق أو المحكمة أثناء نظر الدعوى. 

لترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في ا
 الدولة الطالبة(. 

( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على انه: ) يجوز أن ترد 41/ المادة ) 3نصت الفقرة )
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ة لسير الدعوى، أو محاًل للمصادرة الوجوبية وذلك بناًء المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن الزم
ذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها الجريمة أو  على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها. وا 

حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقا  تحصلت منها، فيكون ردها إلى من فقد 
 للقانون(.

 

 وظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة م

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

ي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الترتيبات العملية الت
 الدولة الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (101)المصادرة بهدف االحتياطية اإلجراءات

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 لنفس الغرض في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في 
 ولة الطالبة(. الد

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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 (  101مصادرة )ال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 3500( لسنة 30حد أشكال التدابير االحترازية التي نص عليها قانون العقوبات األردني رقم )أالمصادرة هي 
مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز ، درة العينيةالمصا(، "13+10الساري المفعول لدينا في المادة )

مصادرة جميع األشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت 
معدة القترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فال يجوز مصادرة هذه األشياء إال إذا ورد في 

ن " و"ن نص على ذلك.القانو  يصادر من األشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وا 
 "لم يكن ملكًا للمتهم أو لم تفِض المالحقة إلى حكم.

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 (003نفس األحكام الواردة في بند التحفظ على المضبوطات  ).

 ء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجرا

 (003نفس األحكام الواردة في بند التحفظ على المضبوطات  )

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 (003نفس األحكام الواردة في بند التحفظ على المضبوطات  )

 

 

لعملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات ا
 الطالبة(. 

 (.003نفس األحكام كما في إطار البند المتعلق مصادرة البضائع المضبوطة )

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 (003)المضبوطة مصادرة الممتلكات البند المتعلق بفي لمذكورة انفس األحكام تنطبق 
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إجراءات التعاون القضائي الدولي في مجال المصادرة مع واءم يتلزائية تعديل قانون اإلجراءات الجيتعين  توصية:
طينية المتعلقة لقوانين الوطنية الفلسا طاقإن يكفلالتعاون القضائي الدولي  بشأنالسعي إلى اعتماد قانون  ولضبط، أوا

مبدأ المعاملة بالمثل عند إذا تعذر ذلك، يتعين إيراد التي تنطوي التعاون القضائي. في الملفات  باإلجراءات الجنائية
  .يةأي اتفاقعلى توقيع ال

 

 مداهمة األماكن والمحالتو  تفتيش - والمحاّلت  األماكن

 (404)المنازل  وزيارة تفتيشال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

(  40-15في المواد ) أحكاما متعلقة بهذا اإلجراء  1001( لسنة 3رقم )قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ضمن تي
 والتي تنص على ما يلي: ( 00-44و ) 

 : 37المادة  .1

 

عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في  دخول المنازل و تفتيشها (3
ى اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة حضورها، بناء عل

 أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.

 يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة. (1

 تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي. (1

 

 : 04المادة  .1

 :قع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يليتو 
 .اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته (1

 .عنوان المنزل المراد تفتيشه (2

 .الغرض من التفتيش (3

 .اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش  (4

 .المدة التي تسري خاللها مذكرة التفتيش (5

 .تاريخ وساعة إصدارها (6

  11المادة  .3

يش المنازل يجب أن يكون نهارا وال يجوز دخولها ليال، إال إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو كانت ظروف تفت
 االستعجال تستوجب ذلك. 
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  11المادة  .1

المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه، وأن يقدم يتعين على المقيم في 
 .ةسماح بدخوله، جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقو التسهيالت الالزمة، فإذا رفض ال

 13المادة  .1

يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره، يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه 
 أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.

 

 11المادة  .1

حل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي إذا اشتبه ألسباب معقولة بأن شخصًا موجودًا في الم
 .يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه

 

 11المادة  .1

إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة 
 .التفتيشالتفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقد االنتهاء من 

 

 11المادة  .4

إذا رأى عضو النيابة ضرورة إلبراز أي مستند أو شيء له عالقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن 
 .إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط الالزمين

 

 14المادة  .7

 :ى الحاالت التاليةال يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إال في إحد
 

 .طلب المساعدة من الداخل (1

 .يق أو الغرقر حالة الح (2

 .إذا كان هناك جريمة متلبسًا بها (3

 .في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه مشروع (4

 

 17المادة  .10

أو    نوا بقوات الشرطة لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعي
 .القوة العسكرية إذا لزم األمر

 

  10المادة  .11
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ها ومع ذلك إذا بشأنال يجوز التفتيش إال عن األشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق   (1
ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في حد ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف 

 .أمور الضبط القضائي ضبطهاالحقيقة في جريمة أخرى، جاز لم

يتم ضبط جميع األشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز  (1
 .وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة

إذا وجدت في المنزل الذي تم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فال يجوز   (3
 .القضائي أن يفضها لمأمور الضبط

يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه األشياء التي تم ضبطها واألمكنة التي  (4
 .وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر إجراءات التفتيش

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

بحيث ، تنظيم مهنة المحاماة بشأن 3555لسنة  ( 1)بموجب القانون رقم مكاتب المحاماة يتم تحديد إجراء تفتيش 
 تفتيش المحامي أثناء المحاكمة وال يفتش مكتبه إال بحضور النقيب أو من يمثله." يحظر ه( على أن 10نص المادة )ت

 

 بديل ؟ ء؟ إذا تعذر ذلك، هل يتوفر إجراالمتبادلة هل يمكن اتخاذ هذا اإلجراء في إطار المساعدة القضائية

 يتم  المنازل، ولكن يمكن أنمجال تفتيش في مساعدة القضائية المتبادلة ال بشأنمحددة أحكاما القانون يتضمن ال 
 زائيةالجاإلجراءات قانون حكام المتضمنة في أنه يمكن تطبيق األيعني ذلك  .الصلةات ذ ةالوطني اتتطبيق التشريع

المتعلقة بتفتيش مكاتب المحاماة في إطار المحاماة م مهنة ينظت بشأنقانون الأحكام و   المتعلقة بتفتيش المنازل،
تنطبق،      هي التي الدولة الموجه إليها الطلب في حالة ما إذا كانت إجراءات المتبادلة، وذلك  ةالقضائيمساعدة ال

، أو الطلبليها إالموجه المعاملة بالمثل والقانون الدولي العرفي بين الدولة الطالبة والدولة حينما يتم التقيد بمبدأ أو 
تفاقية الرياض للتعاون القضائي الدولي بين الدولة الفلسطينية و الدول األطراف األخرى احكام فقا ألالعمل و حينما يتم 

  . ءاإلجراتنفيذ هذا أثناء قانون الوطني الب كل دولةتقيد تحالة تعذر ذلك في االتفاقية، وفي 

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 .وتتولى قوات األمن العمومية مسؤولية التنفيذو  ،تفتيشبالمر األصدار المخولة إلسلطة النيابة العامة هي ال
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الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .) تعريف ونطاق (أعاله  البند األولالتفاصيل في  تم إيراد

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 آخرين أثناء عمليات التفتيش .أشخاص إشراك ينص على قانوني نص ال يتوفر أي 

 

 

 (401) (المخالفة هافي ارتكبت التي األماكنالمداهمة ) االنتقال إلى 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 على ما يلي:اإلجراء وتنص من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني   14تناول المادة ت

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى مكان الجريمة، ويعاين اآلثار 
ع أقوال من كان المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسم

حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة 
 .فورًا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها االنتقال فورًا إلى مكان الجريمة

 

 يل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بد

 ال يتوفر أي إجراء بديل. نص القانون واضح:

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 ال يمكن تنفيذ المساعدة القضائية في مجال تطبيق إجراء االنتقال إلى مكان ارتكاب الجناية. 

 الترخيص بتنفيذ اإلجراء السلطة المخول لها

 السلطة المختصة التي تصدر األمر بإلقاء القبض.
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الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 

قل فورًا إلى مكان الجريمة، ويعاين اآلثار يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينت
المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان 
حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة 

 .، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها االنتقال فورًا إلى مكان الجريمةفورًا بانتقاله

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال تتوفر أي أحكام قانونية تجيز تدخل سلطات أخرى في هذا الشأن.

 ضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغر 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 ة(. الطالب

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

  واالستماع االستدعاء- همفي المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 77د الموانص تأحكاما متعلقة بهذا اإلجراء بحيث  1001( لسنة 3رقم )تضمن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ي
 على ما يلي: 98و 79، 

 77المادة 
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لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع األشخاص الذين يرى إمكانية االستفادة من شهادتهم في كشف 
الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد، وله االستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء 

 .لحالة يثبت ذلك في المحضرنفسه، وفي هذه ا

 .77المادة 

يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع 
 .وعشرين ساعة على األقل

 

و  98في المادتين اإلجراءات المنصوص عليها في هاتين المادتين فهناك أحكام أخرى متضمنة وفي حالة تعذر تنفيذ 
 تنص على ما يلي: 97

 
 
 

 78 المادة
إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة األولى، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل 

 .النيابة مذكرة إحضار بحقه
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 على ما يلي: 15تنص المادة 
 

ا تعذر حضور الشاهد ألسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيمًا في دائرة إذ
اختصاصه، أما إذا كان مقيمًا خارج هذه الدائرة، فعليه أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، 

 .كلف بالتحقيقوترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة الم

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 ال.

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 : النائب العام أو المحقق المفوض.  يالسلطة المختصة للترخيص ه

اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة  الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ
 الطالبة(. 
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يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع 
 .وعشرين ساعة على األقل

 

 في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم 

يتم التقيد بالقانون الدولي العرفي، يعني ذلك تطبيق القانون  قضائي دولي، تعاونإذا اقتضت الضرورة لتنفيذ 
 الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في قانون اإلجراءات الجزائية.

 
 

 (401) االعتيادي اإلجراء: الشهود شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

على  80-99و 94-78ضمن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني أحكاما متعلقة بهذا اإلجراء بحيث تنص المواد تي
 ما يلي:

 17المادة  .1

يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدة صلته بأحد الخصوم ويثبت 
 .ل الشاهد وتدوينهاذلك في المحضر، قبل االستماع إلى أقوا

 

 40المادة  .1

يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر 
 .بإفادتهم واألسئلة الموجهة إليهم

 41المادة  .3

شار إذا امتنع أو تعذر األمر عليه ي ، وإصبعهتتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة 
 .إلى ذلك في المحضر، وتوقع اإلفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق

 

 41المادة  .1

يجوز للخصوم بعد االنتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض  (3
 .سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته

صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف  يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد ال (1
 .الحقيقة
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 43المادة  .1

تسمع على سبيل االستئناس إفادة األشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون  (1
  .حلف يمين

 .يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم (2

 

 41المادة  .1

 .واجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى األمر ذلكلوكيل النيابة م
 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

أي إجراء بديل لإلجراء التقليدي المذكور أعاله لسماع الشهود. ليست هناك أية أحكام في قانون اإلجراءات  ال يتوفر
تجيز سماع الشهود بواسطة الفيديو. وبعبارة أخري، فإن القانون لفلسطينية الجزائية أو في غيره من  القوانين ا

في مجال االستماع للشهود بحيث ما زال يتم االستماع للشهود وفقا  تطورات التكنولوجية الحديثةالالفلسطيني لم يواكب 
يزال يعيق تنفيذ إجراء استدعاء  للطريقة الكالسيكية. وعالوة على ذلك، يمكن القول أن تواجد االحتالل اإلسرائيلي ال

 الشهود والوصول إلى المحاكم المختصة بسبب مراكز المراقبة العسكرية.    

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

نون الدولي العرفي، يعني ذلك تطبيق القانون قضائي دولي، يتم التقيد بالقا تعاونإذا اقتضت الضرورة لتنفيذ 
 الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في قانون اإلجراءات الجزائية.

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 السلطة المختصة للترخيص هي النيابة العامة والقاضي المختص في الجلسة. 

جراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإل
 الطالبة(. 

 ته.داشه قبل االستماع إلىبتحليفه اليمين  وبالتثبت من هوية الشاهد أو قاضي الجلسة يقوم وكيل النيابة 
 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء



389 

    

 

إجراء االستماع للشهود في إطار المساعدة القضائية  بشأنالفلسطيني  قانون اإلجراءات الجزائيةأي أحكام في  ال تتوفر
التقيد مع ضمنة في القانون الجزائي الفلسطيني وفقا لألعراف الدولية تالمتبادلة. ولكن، يمكن تطبيق اإلجراءات الم

 بمبدأ المعاملة بالمثل.

 

 (403( )الفيديو) المرئية تصالاال  وسائل بواسطة:  الشهود إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 هذا اإلجراء. بشأنال يتضمن القانون الفلسطيني أحكاما محددة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 لطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالس

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (401)الهاتف بواسطة: الشهود إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 هذا اإلجراء. بشأنال يتضمن القانون الفلسطيني أحكاما محددة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 اإلجراء السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (401) األطفال شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

الث "كل شخص لم يتم سن الث بحيث ينص على ما يلي: سن الرشدالحد األدنى لرفع  ،قانون الفلسطينيفي ال ،لقد تم
  من عمره".سنة عشرة 

أي إجراء خاص لحماية الطفل أثناء اإلدالء  1001( لسنة 3تضمن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )يال 
بيل االستئناس إفادة األشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة تسمع على س على أنه " 1-93المادة تنص بشهادته. 

 ."سنة من أعمارهم دون حلف يمين

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال يتوفر أي إجراء بديل.

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

إجراء االستماع لشهادة األطفال في إطار المساعدة  بشأنأي أحكام في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني  تتوفر ال
القضائية المتبادلة. ولكن، يمكن تطبيق اإلجراءات المتضمنة في القانون الجزائي الفلسطيني وفقا لألعراف الدولية مع 

 التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل.

 ل لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخو

و هذه السلطة مناطة بالقاضي المختص أثناء  السلطة المختصة لسماع شهادة الطفل أثناء التحقيق هي النيابة العامة
 الجلسة.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 لبة(. الطا

فقط )المادة على سبيل االستئناس إفادة األطفال تسمع قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه أحكام  تنص
 تسمع  .، وعلى أن هذه اإلفادة ال يمكن اعتبارها كدليل إلثبات التهمة ما لم يتم تأكيد هذه اإلفادة بأدلة أخرى(11-1

مثل ما هو األمر مثال حينما يتعلق األمر بملفات العنف في المنازل.  إفادة األطفال في جلسات مغلقة )سرية(،
 . مفوضمستشار  ويحظر استجواب الطفل في غياب محاميه أو أحد والديه، أو إذا تعذر ذلك، في غياب
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ال شيء.

 

 (404) عدالةال مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 هذا اإلجراء. بشأنال يتضمن القانون الفلسطيني أحكاما محددة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 رخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها الت

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 وظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة م

 

 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه
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من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني التي  114يتم سماع شهادة الضحية أو الطرف المدني وفقا ألحكام المادة 
 ."عي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمينيسمع المد تنص على ما يلي:"

 
 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

اإلجراء في إطار المساعدة القضائية تنفيذ هذا  بشأنأي أحكام في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني   تتوفرال
المتبادلة. ولكن، يمكن تطبيق اإلجراءات المتضمنة في القانون الجزائي الفلسطيني وفقا لألعراف الدولية مع التقيد 

 بمبدأ المعاملة بالمثل.

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 قضاة المحاكم.

ذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفي
 الطالبة(. 

 ."اليمين ناد ويحلفو لمدعي بالحقوق المدنية كشهللضحية ول يسمع
 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .ال شيء

 

 (407) الخبراء شهادات إلى االستماع

 ونطاقه تعريف اإلجراء

 أحكاما تتعلق بإجراء االستماع للخبراء تنص على ما  71-44تضمن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني في المواد ي
يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء إلثبات حالة الجريمة المرتكبة،  (44)المادة  يلي:

لخبراء باتخاذ اإلجراءات الالزمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من ا
يجوز للخبير  (65)المادة ؛وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي بذلك

ه خالل الموعد الذي يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمل (44) مادة ال؛ مالفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصو 
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يجوز لوكيل النيابة العامة ( 47)مادةال؛ فيحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود األشياء القابلة للتل
يجب أن يقوم الخبير بحلف   (49) مادة ال؛ ةرة المحددتاستبدال الخبير إذا أخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خالل الف

؛ له بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيدًا في جدول الخبراء المعتمدين قانونااليمين بأن يؤدي عم
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ( 70) مادةال؛ يقدم الخبير تقريره مسببًا ويوقع على كل صفحة منه (48) مادةال

( 71) مادةالو  ؛ر السير في اإلجراءاتويطلب تمكينه من االطالع على األوراق، على أال يترتب على ذلك تأخي
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسببًا، 
وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه، 

 .تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك ويتعين أن يكون القرار مسبباً  ويترتب على

 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ال يتوفر أي إجراء بديل.

 

 اء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجر 

تنفيذ هذا اإلجراء في إطار المساعدة القضائية  بشأنأي أحكام في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني   تتوفرال
المتبادلة. ولكن، يمكن تطبيق اإلجراءات المتضمنة في القانون الجزائي الفلسطيني وفقا لألعراف الدولية مع التقيد 

 بمبدأ المعاملة بالمثل.

 

 ول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخ

 السلطة المختصة للترخيص هي النيابة العامة و قاضي الجلسة.

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

ن الخبراء إلثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره م .1
الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ اإلجراءات الالزمة تحت إشراف الجهة المختصة 

 بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك؛

 ن حضور الخصوم؛ يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدو  .3
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يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خالل الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع   .3
 مراعاة وجود األشياء القابلة للتلف؛ 

يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن  .7
 المعتمدين قانونا؛ مقيدًا في جدول الخبراء

للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من االطالع على األوراق، على أال يترتب على ذلك  .0
 تأخير السير في اإلجراءات؛

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن  .0
ابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خالل يكون مسببًا، وعلى وكيل الني

ثالثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر 
 .غير ذلك ويتعين أن يكون القرار مسبباً 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

تنفيذ هذا اإلجراء في إطار المساعدة المذكورة أعاله حينما يتم أحكام قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني بق تنط
 .مبدأ المعاملة بالمثلو لوفقا لألعراف الدولية  ، وذلك القضائية المتبادلة

 

 (407) المتهمين/فيهمشتبه الم استدعاء

 تعريف اإلجراء ونطاقه

أحكاما تتعلق بإجراء استدعاء  114و  108، 107، 104جزائية الفلسطيني في المواد تضمن قانون اإلجراءات الي
لوكيل النيابة أن يصدر بحق  (1(106)مادة ال تنص على ما يلي:قوفين بحيث و الموقوفين وغير المالمشتبه فيهم 

بة أن يصدر بحقه مذكرة إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيا( 2.المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه
يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خالل أربع وعشرين ساعة إلى ( 1 (107)مادة الر؛  إحضا

ستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب ي( 2 .النيابة العامة للتحقيق معه
( 1 (108)مادة ال؛ نيابة أن يستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليهبمذكرة إحضار، فعلى وكيل ال

ال يجوز تنفيذ مذكرة اإلحضار بعد (2.عية اإلجراء إلى حين تنفيذهاانفذ مذكرات الحضور واإلحضار فورًا، وتبقى مر ت
إذا كانت حالة المتهم  (114)مادة ال؛ مضي ثالثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى

الصحية ال تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم 
 .األمر لعالجه، مع وضع الحراسة الالزمة عليه إذا رأى توقيفه
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الشتباه في ارتكاب الجريمة على ما افي حالة  حضاراإلقبض و الإلقاء تصدار أمر (  المتعلقة باس31) مادة و تنص ال
 يلي:

إذا لم يكن المتهم حاضرًا في األحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر  (1
حضاره ويدون ذلك في المحضر  .أمرًا بالقبض عليه وا 

وبتها على الحبس ستة أشهر، إذا وجدت دالئل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عق (2
 .جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه

 
إذا كانت حالة المتهم الصحية ال تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه   ( على ما يلي:114تنص المادة )

لزم األمر لعالجه، مع وضع الحراسة الالزمة عليه إذا رأى إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا 
 .توقيفه

 

تنفيذ هذا اإلجراء في إطار المساعدة القضائية  بشأنأي أحكام في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني   تتوفرال
الدولية مع التقيد  المتبادلة. ولكن، يمكن تطبيق اإلجراءات المتضمنة في القانون الجزائي الفلسطيني وفقا لألعراف

 بمبدأ المعاملة بالمثل.

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

يجيز أي أحكام في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني تجيز توفير مساعدة قضائية في هذا المستوى.   تتوفرال
الذين يتعذر عليهم تعيينه.  لمحاكمة، يعني ذلك تعيين محام تلقائيا  لألشخاص اأثناء  مساعدة قضائية القانون توفير 

 سطيني. لقانون اإلجراءات الجزائية الفالتي تشوب نقائص ال ىحدإويعد ذلك 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 من جانب عنصر من القوات العمومية. م للتحقيق معهوكيل النيابة بحق مته تبلغ مذكرة الحضور التي يصدرها 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

ه، جاز لوكيل إذا لم يحضر المتهم أو خشي فرار . لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه 
يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خالل أربع  ر. والنيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضا

 .وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .المذكورة أعاله إلجراءات المتضمنة في القانون الوطنييتم، في طار التعاون القضائي الدولي، التقيد با
 

 (440) االعتيادية اإلجراءات: المتهمين/فيهمشتبه الم إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

األفعال المنسوبة إليه، ومواجهته بأسئلة متعلقة باألفعال التي  بشأنيتمثل هذا اإلجراء في استجواب المتهم بالتفصيل 
من قانون   54و   50،  50والتهمة الموجهة إليه بحيث يطلب منه الجواب على ذلك. وتنص المواد  ايشتبه فيه

يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح ( 88)مادة ال  اإلجراءات  الجزائية على ما يلي: 
عند حضور المتهم ألول مرة إلى التحقيق أن يتثبت يجب على وكيل النيابة  (1( 84)مادة ؛ الالتي يرى استجوابه فيها

من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة عليها، ويخطره أن من حقه 
يجب إثبات أقوال  (2؛االستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده من معرض البينة عند محاكمته

؛ .للمتهم الحق في الصمت وعدم اإلجابة على األسئلة الموجهة إليه (1( 87)مادة ال؛ في محضر االستجوابالمتهم 
ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن  14للمتهم الحق في تأجيل االستجواب مدة ( 1

 .توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال

 ء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجرا

لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حاالت التلبس  على ما يلي: 54نعم، تنص المادة 
والضرورة واالستعجال والخوف من ضياع األدلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في 

 .واباإلطالع على أقوال المتهم عند انتهاء االستج

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 ال يمكن توفير أي مساعدة قضائية في هذه المرحلة.

 

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 وكيل النيابة المختص.

اء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجر 
 الطالبة(. 



397 

    

 

 ؛التهمة المنسوبة إليه ومطالبته باإلجابة عليها بشأناستجوابه  ؛من هوية المشتبه فيه واسمه وعنوانه ومهنتهالتثبت 
خطاره و  ؛معرض البينة عند محاكمته إخطاره بحقه االستعانة بمحام، وبأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده من ا 

 بحقه في التزام الصمت إلى حين وصول محاميه.

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .المذكورة أعاله يتم، في طار التعاون القضائي الدولي، التقيد باإلجراءات المتضمنة في القانون الوطني
 

 (444)الفيديو بواسطة: ه فيهم /المتهمينمشتبال شهادة إلى االستماع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .الفيديو طريق عن المتهمين/مفيه  للمشتبه االستماعإجراء  بشأنال يتضمن القانون الفلسطيني أحكاما محددة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 ة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 ذ اإلجرامساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفي

 

 (441) الهاتف بواسطة: المتهمين/فيهمشتبه الم شهادة إلى االستماع

 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 هاتف.ال طريق عن المتهمين/مفيه  للمشتبه االستماعإجراء  بشأنال يتضمن القانون الفلسطيني أحكاما محددة 

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإلجراء ممكن 
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 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي 

 
 

 ( 113ة )مواجهال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم على أنه " 14يجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم  بحيث تنص المادة 
 ."البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى األمر ذلك

 جراء بديل لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إ

 النصوص القانونية واضحة، ال يتوفر أي إجراء بديل. 

 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 .جراءفي هذا اإل االقضائي ليس ممكنتعاون ال

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

 النيابة المختص.وكيل 

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 أثناء التحقيق، ويمكن، عند االقتضاء، لوكيل النيابة األمر بتنفيذ هذا اإلجراء.  ينفذ إجراء المواجهة

 طالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة ال

 .المذكورة أعاله يتم، في طار التعاون القضائي الدولي، التقيد باإلجراءات المتضمنة في القانون الوطني
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إجراء االستماع للشهود والخبراء عن  بشأنأي أحكام في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني  تتوفرال  مالحظة: 
أحد أوجه القصور ذلك يعد و , حماية الشهود و الخبراء و األطفال الشهود بشأنتتوفر أحكام  و. كما اليطريق الفيد

 التي تشوب هذا القانون. وعليه، يتعين تعديل هذه اإلجراءات التقليدية.

 

 للحدود العابرة العمليات

 (704)لحدودا عبر الرصد

 

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 لنفس الغرضفي حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

لة الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدو 
 الطالبة(. 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (701)الحدود عبر التتبع

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 يل؟هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بد

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 
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 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (703()شخص أو عربة على إرسال ازجهتثبيت ب) الحدود عبر األثر تعقب

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

لتي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة الترتيبات العملية ا
 الطالبة(. 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (  401) مراقبال تسليمال

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 جراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟هل اإل

 السلطة المخول لها الترخيص بتنفيذ اإلجراء

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 اعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمس
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 (701) مشتركة بحث فرق

 تعريف اإلجراء ونطاقه

 .الغرض نفسه ل بديلفي حالة التعذر، إجراء 

 هل اإلجراء ممكن في نطاق المساعدة القضائية المتبادلة ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل ثمة إجراء بديل؟

 ترخيص بتنفيذ اإلجراءالسلطة المخول لها ال

الترتيبات العملية التي يتم وفقها تنفيذ اإلجراء)السيما إمكانية تنفيذ اإلجراء وفقا لإلجراءات المطّبقة في الدولة 
 الطالبة(. 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 عابرة للحدودالعمليات ال

بسبب  وذلك  لحدودل ةبر اعالعمليات الظم تنأي أحكام محددة ، نون الفلسطينيفي القا ،ال تتوفر، األمرفي واقع 
يعيق المالحقة القضائية  الذي هو األمرالسيطرة الكاملة على المعابر الحدودية، و يمارس االحتالل اإلسرائيلي الذي 

 لمجرمين و تسليمهم من بلدان أخرى.ل

 .في فلسطينالفارين من العدالة الذي هو ساري التطبيق مين تسليم المجر  بشأن 3514ومع ذلك، هناك قانون سنة 
اإلجراءات الحديثة المعتمدة واكب تطور التكنولوجيات الحديثة أو يل ألنه لم يعدهو بحاجة إلى التهذا القانون غير أن 

ضمن مثل في مجال التعاون القضائي الدولي. وفضال عن ذلك، صدقت فلسطين على عدة اتفاقيات في هذا المجال تت
 :التالية تمنها االتفاقيا جراء هذه اإل

 ؛ 1013لسنة  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 

 ؛1030 )ديسمبر( كانون األول 13عتمدة في االتفاقية العربية لمكافحة الفساد الم 

 ؛ 3555المعتمدة في  اإلرهابلمكافحة  ةالعربيتفاقية اال 

 ؛و الوطنيةللحدود  ةبر اعالمة المنظمة االتفاقية العربية لمكافحة الجري 

 1030المعتمدة في  االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب . 
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 ، باستثناء معبر أريحا .يةفلسطينعلى المعابر العلى حدودها و  أن تسيطرلدولة الفلسطينية ال يتاح ل -

العربية والدولية التابعة لوزارة العالقات المعنية ب وحدةالالذي هو ملحق ب-مكتب االنتربول الفلسطيني يجوز ل  -
أشخاص تحديد موقع في االنتربول دول العربية األعضاء الو فلسطين من أن يطلب  -الداخلية الفلسطينية

 .صحيح، والعكس مشتبه فيهم هم في حالة فرار من العدالةفلسطينيين 

ال يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو "  ه( من القانون األساسي الفلسطيني على أن14المادة )تنص 
 ."حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه ألية جهة أجنبية

العابرة للحدود، عمليات لة تنظم الصفم اأحكاميتضمن التعاون القضائي الدولي  بشأنقانون اعتماد نحن بحاجة إلى 
جراءات الو الفارين من العدالة،  األشخاص مالحقة و  تسليم المجرمين هو قانون  بشأن 3514سنة ن قانون إتسليم. ا 

تنظم اإلجراءات م احكأيتضمن أي ال قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني . كما أن حديثةيتضمن إجراءات قديم ال 
 أعاله.المذكورة 

…………………………………………………………………………………………….. 

 المعنية المستفيدة البلدان وممثلو الخبراء قدمها التي المعلومات إلى الوثيقة هذه تتضمنها التي ماتالمعلو  تستند
 أن يمكن ال المشروع بتنفيذ المكلف والمجمع. الثالث للعدالة يوروميد مشروع إطار في  المنجزة األعمال سياق في

 هذه ضمن يكونأن  عسى عما مسؤوال ُيعتبر أن يمكن وال شمولها، أو راهنيتها و دقتها، عن مسؤوال ُيعتبر
 .سهو أو أخط من الوثيقة
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  :مشروع ممول من   
 تحاد األوروبي الا           

 

 

 

 لعدالة الثالثلمشروع يوروميد 

 

 (3فريق العمل )

 

فريق العمل بشأن القانون الجنائي وقانون السجون المكلف 

 "بطاقات البلجيكية"للـ ةنظيربوضع آلية 

 

 تونس
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  :مشروع ممول من  
 تحاد األوروبي الا                                       

 

 

 
 لعدالة الثالثلمشروع يوروميد 
 

 (3فريق العمل )
 

 بوضع فريق العمل بشأن القانون الجنائي وقانون السجون المكلف 
 "بطاقات البلجيكية"للـ ةنظير آلية 

 
 تونس

   
 
 
 

      
 
 

 

  يمكن وال( EIPA) العمومية لإلدارة األوروبي المعهد  إال يلزم ال ومضمونها. األوربي االتحاد بمساعدة الوثيقة هذه إعداد تملقد 
 .األوروبي االتحاد نظر ةهلوج ممثال يعتبر أن األحوال من حال بأية
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ثالثال للعدالة يوروميد مشروع  

 السجون وقانون جنائي قانون

 “البلجيكية بطاقات"للـ ةنظير آلية 

 تونس

 تعقب االتصاالت )السلكية والالسلكية( واعتراضها 

 (101اعتراض االتصاالت السلكية والالسلكية وتسجيلها وتدوينها )

 ونطاقه اإلجراء عريفت

 . االتصاالت مجلة بإصدار المتعلق 5005 يجانف 51 في مؤرخ 5005 لسنة 5 عدد  القانون  في تعريف وجود عدم

 أو يفشي من كل الجنائية المجلة من 513 الفصل ألحكام طبقا يعاقب: أنه على المجّلة نفس من 51 الفصل ينص
 التي الحاالت غير في االتصاالت شبكات عبر الُمرسلة والمبادالت المكالمات محتوى إفشاء في يشارك أو يحدث
 .  كذل القانون فيها يجيز

 أن يمكن التي األمور جميع ومعاينة الحقيقة عن توان دون والبحث الجزائية القضايا في بالتحقيق مكلف التحقيق حاكم
 .الجزائية اإلجراءات مجلة من 10 للمادة وفقا حكمها لتأييد المحكمة عليها تستند

 في حال عدم وجود اإلجراء، إجراء بديل لنفس الغرض

 .ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق يف ممكن اإلجراء هل

 ،الثنائية االتفاقيات ألحكام وفقا ممكن هو نعم. 

 بالمثل المعاملة أساس على ممكنا اإلجراء يكون اتفاقية، وجود عدم حال وفي. 
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 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق قاضي. 
 بجريمة التلبس أو جريمة ارتكاب حال في الجمهورية لوكي. 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 . المهمة تحديد مع  الحال قضية بوقائع ملخصا   تتضمن العدلية للشرطة التحقيق قاضي من عدلية إنابة

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .حالة كل بحسب تقديرها ويتم مبدئيا، ممكنة المساعدة

 

 ( 101تعقب االتصاالت السلكية والالسلكية )

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .505 البطاقة في المقدمة اإلجابة انظر

 غرضال نفس له بديل إجراء  وجوده، عدم حال في

 .ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 .505 البطاقة في المقدمة اإلجابة نفس

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .505 البطاقة في المقدمة اإلجابة نفس

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات



407 

    

 

 (.الطالبة

 .505 البطاقة في المقدمة اإلجابة نفس

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 . حالة كل بحسب تقديرها ويتم مبدئيا، ممكنة المساعدة

 

 ( 103األخر  ) اعتراض وتسجيل أشكال االتصاالت

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 يمكن أنه على ينّص   الجزائية اإلجراءات مجلة من 510 الفصل ولكن اإلجراء، هذا ينظم  مخصوص  لنص وجود ال
 وجدانه حسب الحاكم ويقضي ، ذلك خالف على القانون ينّص  لم ما اإلثبات وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات

 .الخاص

 د اإلجراء ،  إجراء بديل له نفس الغرضفي حال عدم وجو 

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر  يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء وهل

 .505 البطاقة في المقدمة اإلجابة نفس

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول  السلطة

 التحقيق حاكم. 
 التلبس مع جنحة أو جريمة الح في الجمهورية وكيل. 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .505 البطاقة في المقدمة اإلجابة نفس
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 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 . حالة كل بحسب تقديرها ويتم مبدئيا، ممكنة المساعدة

 

 ( 401)  البريد اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 تعريف وجود عدم. 
 العمل به الجاري للتشريع طبقا المراسالت سرية تأمين. 
   في رأى إن بها المبعوث األشياء من وغيرها المراسالت قبيل من كان ما كل بحجز يأذن أن التحقيق لحاكم 

 ُيصدر أن بها المتلبس الجنحة أو الجناية صورة غير في ولو الجمهورية ولوكيل .الحقيقة شفلك فائدة ذلك
 يطلع ال أن عليه ويجب حجزها وفي عنه الصادرة أو الشبهة لذي الموجهة المكاتبات علي التفتيش في قرارا
 . ُملمّ  خطر هناك يكن لم ما عليها

 المرسل، إلى ترجع وال إليه المرسل إلى تسلم ال العامين منواأل بالنظام المساس شأنها من التي المراسالت 
خبار مصادرتها المختصة السلطة وتتولى  والفصل البريد مجلة من 55-50 الفصالن) الجمهورية وكيل وا 

 (.الجزائية اإلجراءات مجلة من 55
 

 في حال عدم وجود اإلجراء ،  إجراء بديل له نفس الغرض

 .شيء ال

 ؟ بديل إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 ،الثنائية االتفاقيات األحكام وفق  ممكن هو نعم. 
 بالمثل المعاملة أساس على ممكنا اإلجراء  يكون ، اتفاقية وجود عدم حالة في . 

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول  السلطة

 ؛التحقيق قاضي 
 الجمهورية وكيل. 
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 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .505 البطاقة في اإلجابة انظر

 اإلجراء تنفيذ في ومشاركتهم الطالبة الدولة موظفي مساعدة

 .505 البطاقة في اإلجابة انظر

 

 (401) اقبةالمر 

 .ونطاقه اإلجراء تعريف

 .لتعريف وجود ال

 ارتكاب من الوقاية في لهم المرخص األعوان بالرصد يقوم أن يمكن ولكن الشأن، هذا في مخصوص لتشريع وجود ال
 . الشرطة لقانون العام النطاق في العموميين واألمن بالنظام اإلضرار مخالفات

 الغرض سنف له بديل إجراء وجوده، عدم حال في

 .ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل  كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء وهل

 .ال

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .الداخلية وزارة

  اإلجراء لتنفيذ العملية الطرائق

 .اعليه والسهر المواطنين سالمة لتأمين العالية اإلجراءات

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة
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 .اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة أعوان مساعدة

 . ال مبدئيا

 

 (101والالسلكية ) السلكية االتصاالت اعتراض

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 الغرض نفس له بديل إجراء ، وجوده عدم حال في

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء وهل

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اءاإلجر  تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 تسلل -ومخبرون تسلل عناصر

 (104) الطلب إليها الموجه الدولة من عناصر تسلل

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .اإلجراء هذا ينظم تشريع وجود عدم

 الغرض نفس له ديلب إجراء  وجوده، عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 .ال

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة
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 .شيء ال

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .شيء ال

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 اإلجراء هذا لتنفيذ الطالبة الدولة موظفي من والمشاركة المساعدة

 

 (101) الطلب إليها الموجه الدولة إقليم إلى الطالبة الدولة من عناصر تسلل

 .505 البطاقة في ّمنةالمض اإلجابات نفس

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 

 الغرض نفس له بديل إجراء  وجوده، عدم حال في

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 

 (103) الطلب إليها الموجه  الدولة إقليم إلى مخبر  تسلل
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 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .104 البطاقة في المضّمنة اإلجابات نفس

 في حال عدم وجود اإلجراء ،  إجراء بديل له نفس الغرض

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر  يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء نفيذت إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 

 (101) المخبرين  في التصّرف

 .505 البطاقة في المضّمنة اإلجابات نفس

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 الغرض نفس له بديل إجراء  وجوده، عدم حال في

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في مكنم اإلجراء هل

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 في الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظ

 

 

 الفنية واالختبارات الجسدي التفتيش الفحوص،



413 

    

 

 (304)الجسدي التفتيش

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .جريمة وجود إثبات شأنها من التي الوثائق أو واألشياء القرائن عن البحث إلى الجسدية التفتيشات تهدف

 أنه على الديوانة مجلة من 5 الفقرة 10 الفصل ينص ، الجزائية اإلجراءات مجلة في المكرس العام المبدإ عن وفضال
 ما وجود عند لألشخاص الجسدي التفتيش إجراء داخلها يتمّ  الغرض لهذا مخّصصة محاّلت في األشخاص تفتيش يقع

 . بضائع بأجسادهم يخفون بأّنهم الشك إلى يدعو

 الغرض نفس له بديل إجراء  ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 ؛الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول طةالسل

 التحقيق؛ حاكم 
 و؛ الجمهورية وكيل 
 اإلدارات وأعوان الوطني الحرس مراكز ورؤساء  الشرطة محافظو الناحية، حكام) العدلية الضابطة مأمورو 

 .التلبس حالة في( خاصة قوانين بمقتضى لهم المرخص
 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما) اءاإلجر  تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 تحرير ويتم. الديوانة لمكاتب الخاصة والمحاّلت الوطني، الحرس ومراكز الشرطة محالت في التفتيش عمليات تتم
 .  ذلك في محضر

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان ذاإ نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 

 

 (301) الجسم استكشاف

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .طبي اختبار شكل يكتسي طبي فحص هو

 نطاق في الجمارك لمسؤولي الديوانة قانون يسمح ،لكن الجزائية اإلجراءات مجلة في  صريحة  ألحكام وجود ال
 يحمل أنه في اشتبه إذا طبية لفحوص الحدود يعبر شخص بإخضاع ، الجمركية والجنح المخالفات  عن البحث
 . جسده  داخل ممنوعة مواد

 الغرض نفس له بديل إجراء  وجوده، عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ ائيةالقض المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم 
 و؛ الجمهورية لوكي 
 المرخص اإلدارات وأعوان الوطني الحرس مراكز ورؤساء  الشرطة محافظو ، الناحية حكام) العدلية الضابطة مأمورو 

 .التلبس حاالت في(  خاصة قوانين بمقتضى لهم
 

 الدولة في ّبقةالمط لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
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 (.الطالبة

 للكشف طبية لفحوص جسده داخل مخبأة ممنوعة مواد حمله في المشتبه الشخص إخضاع الديوانة ألعوان يمكن
 . الصريحة موافقته على  حصول بعد عنها

 باطل  الجمهورية لوكيل يقدمون العدلية الضابطة مأموري وسائر  الديوانة أعوان فإن الفحص لهذا رفضه حالة وفي
 .إجرائها في الترخيص في

 المختص الطبيب الحالة هذه في لهم ويعّين الفحوص هذه بإجراء الديوانة ألعـوان اإلذن  الجمهورية لوكيل ويمكن
 . بإجرائها المكلف

 .الجمهورية وكيل إلى يحال محضر تحرير ويتعّين

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء 

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان ذاإ نعم 

 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في.  

  
 

 (303)النفساني الطبي الفحص على العرض

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 بحثا 50 الفصل من 6و3 بالعددين نينالمبي العدلية الضابطة مأموري بواسطة أو بنفسه يجري أن التحقيق لحاكم
 .واالجتماعية والعائلية المادية حالتهم وعن ، فيهم المظنون شخصية عن

 .المتهم على نفساني طبي فحص بإجراء يأذن أن له يمكن كما

 على أعوام عشرة تمضي أن قبل جريمة المتهم ارتكب إذا وجوبيا النفساني الطبي الفحص على العرض ويكون“
 لمدة بالسجن للعقاب مستوجبتين الجريمتان وكانت الزمن بمرور سقوطه أو إسقاطه على أو األول عقابال قضاء
 .“أعوام عشرة عن تزيد أو تساوي

 

 ونطاقه اإلجراء تعريف
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 في حال عدم وجود اإلجراء ،  إجراء بديل له نفس الغرض

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 ؛التحقيق حاكم 
 ؛التلّبس ةحال في الجمهورية وكيل 
 ؛االتهام دائرة 
 القضاء محكمة. 
 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .الجمهورية وكيل ِقبل من أو التحقيق حاكم ِقبل من خبير نفساني طبيب تعيين يتم 

 المحال المّتهم بإيواء تأذن أن الخبير، الطبيب رأي على بناء الجزائية، بالقضية المتعهدة ةالقضائي للسلطة يمكن
 الطبي والفحص للمالحظة إخضاعه قصد وذلك للغرض تعّينها عمومية صحية بمؤسسة وجوبيا إيواء إيداع بحالة
 60 عدد للقانون طبقا أجلها من تّبعهت يتم التي األفعال عن مسؤوليته مدى وتحديد العقلية مداركه سالمة من للتأّكد
تمام بتنقيح المتعلق 5006 مايو 3 في المؤرخ 5006 لسنة  أوت 3 في المؤرخ 5555 لسنة 53 عدد القانون وا 

 . العقلية بالصحة المتعلق 5555

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة لثنائيةا االتفاقية في عليه منصوص كان إذا نعم. 

 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
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 (301) العدلية بالهوية خاصة إجراءات الهوية، من التحقق

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 احترام كنف في األفراد، دأح من يطلب عندما العمومية السلطة أعوان أحد به يقوم الذي الفعل هو الهوية مراقبة إن
 .هويته يثبت بما االستظهار القانونية، الشروط

 الوطنية التعريف ببطاقة المتعلق 5553 مارس 55 في المؤرخ 5553 لسنة 50 عدد القانون من 0 الفصل ينص
 كل عند بها يستظهروا أن القانون هذا ألحكام طبقا الوطنية التعريف بطاقة بحمل الملزمين المواطنين كل على أنه

 .الوطني والحرس الوطني األمن أعوان قبل من طلب

 

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة ةالثنائي االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 ذلك لهم  المرخص اإلدارات وأعوان الوطني الحرس مراكز ورؤساء ، الشرطة ومحافظو ، العدلية الضابطة أموروم
 العام باألمن لإلخالل ،توقيا للمراقبة الوطنية تعريفهم ببطاقة االستظهار المواطنين من يطلبوا أن  نص  بمقتضى
 .والممتلكات األشخاص بأمن والسيما

 عن والبحث هويته من التثبت بهدف العدلية  الضابطة لدى الهوية مصلحة من لفحص ضعفيخ  الّشبهة ذو أما
 .القضائية سوابقه

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
  

 

 (301) العلمي أو الفني االختبار على العرض أو الفحص

  ونطاقه اإلجراء تعريف

 .ذلك تقتضي الظروف أن يبدو عندما اختبار عمليات أو علمية أو فنية فحوص إجراء إلى اللجوء الممكن من

 الغرض نفس له بديل إجراء اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 اإلجراء بتنفيذ خيصالتر  لها المخول السلطة

 التحقيق حاكم. 
 الجمهورية وكيل. 
 االتهام دائرة. 
 القضاء محاكم. 
 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 

 .عّينتهم يالت بالسلط الصلة ذات بمهامهم االضطالع الخبراء على يتعّين

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
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 ؛لباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 عليها الحصول طريقة – المستندات

 (104) علوماتللم التلقائي التبادل

 نطاقه و اإلجراء تعريف

 .الجزائية اإلجراءات مجلة في صريحة ألحكام وجود ال

 

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 ة؛لباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه صامنصو  كان إذا نعم 

 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .التحقيق حاكم

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 . الدبلوماسي بالطريق دولية قضائية إنابة بإرسال 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 
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 (101) المستندات بإبراز األمر

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 وظائفهم مباشرتهم أثناء الجرائم من بعلمهم اتصل بما الجمهورية وكيل ُيخبروا أن العموميين والموظفين السلط سائر على
 .بها المتعلقة واألوراق والمحاضر اإلرشادات جميع إليهم ُينهوا وأن

 يثبت لم ما إبداءها الفصل هذا عليهم أوجب التي اآلراء على بناء بالغرم أو الباطل باالدعاء عليهم القيام بحال يسوغ وال
 (.الجزائية اإلجراءات مجلة من 17الفصل)  نيتهم سوء

 : 50 الفصل من 6و 3 بالعددين  المعنيين العدلية الضابطة مأموري على
حالة وظيفتهم مباشرة أثناء بها العلم بلغهم جريمة بكل الجمهورية وكيل إخبار أوال   اإلرشادات من منها يتعلق ما وا 

 (.الجزائية اإلجراءات مجلة من 4 الفقرة 43الفصل) والمحاضر،
 أية أو ديوانية مخالفة وجود تفترض والتي عليها تتحصل التي المعلومات كلّ  الديوانة إدارة على العمومية النيابة تحيل
 في النظر بمناسبة وذلك الديوانة مجلة بتطبيق صلة لها التي التراتيب و القوانين مخالفة عنها ينتج أو ترمي مناورة
 (.الديوانة مجلة من 347 الفصل.)الدعوى سماع بعدم ذلك انتهى ولو جزائي بحث أو تجارية أو مدنية قضايا

 
 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في
 .شيء ال
 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم
 .بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في
 

 اإلجراء تنفيذب الترخيص لها المخول السلطة
 .الجمهورية وكيل

 
 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 (.الطالبة
 .بالمكان المنتصب الجمهورية وكيل إلى الصلة ذات واألوراق والمحاضر اإلرشادات جميع بإبالغ
 .إليه تنهى أو يتلقاها التي واإلعالمات الشكايات مآل تقرير في ديجته الجمهورية وكيل

 
 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
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 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 
 
 

 (103) مصرفية بحسابات صلة ذات أو ضريبية طبيعة ذات معلومات على الحصول إمكانيات سائر
 ونطاقه اإلجراء تعريف
 بالمعلومات إبالغ على مالية مؤسسة وكل إدارة كل من الحصول االتهام دائرة أو التحقيق وحاكم ، الجمهورية لوكيل
 .الجبائي أو المالي الطابع ذات المفيدة

 
 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في
 .شيء ال
 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تمت اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 الجمهورية؛ وكيل 
 التحقيق؛ حاكم 
 المالية وزير. 

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 

 وظائفهم مباشرة أثناء الجرائم من بعلمهم اتصل بما الجمهورية وكيل يخبروا أن العموميين لموظفينوا السلط سائر على
 .بها المتعلقة واألوراق والمحاضر اإلرشادات جميع إليه ُينهوا وأن

 عومن اإلرهاب لمكافحة الدولي المجهود بدعم المتعلق 5003 ديسمبر 50 في المؤرخ 5003 لسنة 01 عدد للقانون طبقا
 القيام خاصة وتتولى المالية للتحاليل التونسية اللجنة  تسمى لجنة  التونسي المركزي البنك لدى أحدثت  األموال غسل
 ترّصد من المصرفية وغير المصرفية المالية المؤسسات بتمكين  الكفيلة التوجيهية المباد  إصدار: التالية بالمهام
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 أو المسترابة والمعامالت العمليات حول التصاريح تلّقي. بها والتصريح عتياديةاال غير أو المسترابة والمعامالت العمليات
 (. القانون من 70 الفصل) من 50 الفصل) بمآلها واإلعالم وتحليلها االعتيادية غير

 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة يةالثنائ االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 

 .بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في

 

 )البند بحاجة إلي توضيح( (101) القضائية والملفات العمومية المستندات إلى الوصول

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .المحكمة على إحالتها عند القضية أوراق على االطالع في الحق الخصوم لنواب

 (الجزائية اإلجراءات مجلة من 473 الفصل) .المحكمة بكتابة يقع عليها والتوقيع أوراقه ترقيم بعد الملف علي واالطالع

 :الخاّصة نفقتهم على للخصوم تسّلم أن يمكن

 أو القرارات من االتهام دائرة  أو التحقيق حاكم عن الصادرة النهائية القرارات من أو الوشاية أو الشكاية من نسخة( 5
 .منهم طلب بمجرد وذلك المحاكم عن الصادرة األحكام

ذا. الجمهورية وكيل من رخصة على الحصول بعد وذلك اإلجراءات أوراق بقية من نسخة (5  عن صادرا الطلب كان وا 
 .منها نسخة المطلوب الوثيقة كانت مهما الجمهورية وكيل من رخصة من بدّ  فال الخصوم غير

ذا  .العمومي المّدعي عن تصُدر أن يجب الرخصة فإن استئناف محكمة بكتابة مودع لملف تابعة لوثائقا كانت وا 

 لدى إالّ  فيه الطعن يمكن وال اإلدارية بالطريقة به اإلعالم يقع وأن معلال يكون أن يجب الرخصة تسليم من واالمتناع
 .للممتنع المباشر الرئيس

 كتابة على إحالتها يمكن كما.  ذلك في قرارا أصدرت إن لالطالع المحاكم على الجزائية القضايا ملفات إحالة ويمكن
 من 471الفصل) المحالة الملفات تصحب األوراق في قائمة عندئذ المحكمة كاتب ويحرر الغرض لنفس للعدل الدولة
 (.الجزائية اإلجراءات مجلة

 فإن كمّتهم سماعه التحقيق لقاضي يسبق لم الذي لشبهةا بذي العدلية الضابطة مأمور يحتفظ أن اإلنابة لتنفيذ لزم إذا
 أجل في التمديد القاضي لهذا ويمكن المنيب التحقيق قاضي إعالم بعد أيام ثالثة تتجاوز ال لمدة إال يكون ال ذلك
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 -تُبّرره، يالت والقانونية الواقعية األسانيد يتضمن معّلل قرار بمقتضى ذلك ويكون المدة، لنفس فقط واحدة مرة االحتفاظ
 (.الجزائية اإلجراءات مجلة من 1 الفقرة 14 الفصل)

 قرار بمقتضى التحقيق أطوار من طور كل وفي البحث افتتاح قرار في التحقيق حاكم من يطلب أن الجمهورية لوكيل
 (.الجزائية اإلجراءات مجلة من 11الفصل) الحقيقة لكشف الزمة يراها التي األعمال إجراء تكميلي

 

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 
 الدبلوماسي بالطريق ُترسل دولية قضائية إنابة شكل في ةلباالط الدولة طلب ُيقدم أن ينبغي الحاالت جميع في 

 .الطلب إليها الموجه السلطة إلى بها عهد التي والمهمة القضية وقائع بشأن المفيدة التفاصيل كافة وتتضمن
 

 اإلجراء بتنفيذ خيصالتر  لها المخول السلطة

 .بالقضية المتعهدة المحكمة ، التحقيق حاكم ، الجمهورية وكيل:  الدعوى مرحلة بحسب

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة ثنائيةال االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 
 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 (101) العدلية السوابق سجلّ  من بنسخ المدّ 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 بطاقات أو 5 عدد ببطاقات ُتعرف منها مضامين أو نسخ وتسليم 5 عدد اقاتالبط بجمع مكلفة العدلية الهوية  مصلحة
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 .(الجزائية اإلجراءات مجلة من 341 الفصل.)التالية بالفصول المقررة الشروط حسب 3 عدد

 :يأتي ما بيان على 5 عدد السوابق بطاقة تشتمل

 جنح، أو جنايات في محكمة أية عن الصادرة اعليه المعترض غير الغيابية األحكام أو الحضورية األحكام جميع: أوال

 عاما، عشر الثالثة سن تجاوزوا الذين األطفال ضد الصادرة األحكام: ثانيا

 من عليه المحكوم حرمان في متسببة كانت إذا اإلدارية السلطة أو العدلية السلطة عن الصادرة التأديبية األحكام: ثالثا
 له، موجبة أو المدنية حقوقه ممارسة

 اإلدارية، المراقبة أو اإلقامة تحجير قرارات: اابعر 

 األجانب، ضد المتخذة الطرد قرارات: خامسا

 .باإلفالس الصادرة األحكام: سادسا

بدال العفو على 5 عدد بالبطاقة ينص كما  الحقوق استرداد أو الشرطي السراح مقررات وعلى منه الحطّ  أو العقاب وا 
 .الخطية ودفع العقاب انقضاء تاريخ وعلى اإلدارية المراقبة أو اإلقامة تحجير أو الطرد قرارات في الرجوع وعلى

 في حكم بمقتضى ألغيت التي أو العام العفو محاها التي باألحكام المتعلقة 5 عدد البطاقات العدلي السجل من وتحذف
 (الجزائية اإلجراءات مجلة من 343 الفصل.)السجل ذلك إصالح

 من صريح بطلب إال ُتّسم ال البطاقة وهذه. ذاته بالشخص المتعلقة 5 عدد بالبطاقات ما جميع 5 عدد بالبطاقة ُيرسم
 . القضائية السلطة

 المحاكمات بيان علي إال تشتمل ال 3 عدد بطاقة اإلدارية بالتراتيب المقررة الشروط حسب تسلم الصورة هذه غير وفي
 الحاكم شأنها في يأذن لم التي أو الحقوق باسترداد محوها يقع لم يوالت  303 الفصل من األولى بالفقرة عليها المنصوص

 االنتفاع من باألمر المعني الشخص بحرمان يقضي جديد عقاب األخيرة الحالة هذه في صدر إذا إال العقاب تنفيذ بتأجيل
 .بالتأجيل

 مقدارها يتجاوز ال التي بالخطية أو أشهر ستة تتجاوز ال لمدة بالسجن القضائية األحكام على 3 عدد البطاقة تشتمل وال
 .باإلدانة حكم عقبه تتبع الموالية أعوام الخمسة خالل حصل أو ذلك خالف على الحكم نص إذا إال دينار ألف

 .صاحبها لغير البطاقة هذه تسليم بحال يجوز وال
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 3 عدد العدلية السوابق ببطاقة لجزائيا التعويض وبعقوبة العامة المصلحة لفائدة العمل بعقوبة الصادرة األحكام ُتدرج وال
 (341 الفصل الجزائية اإلجراءات مجلة)

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 وزارة لدى التأهيل إعادة مصالح ، بالقضية الُمتعّهدة المحكمة ، التحقيق حاكم ، الجمهورية وكيل:  الدعوى مرحلة بحسب
 .العدل

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)ءاإلجرا تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .أعاله المذكورة 301و 303 و 305 الفصول انظر

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
  

 

 (104إرسال و تسليم الوثائق اإلجرائية )

 نطاقه و اإلجراء تعريف

 .606 البطاقة انظر

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر كني لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .606 البطاقة انظر

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 .606 البطاقة انظر

 .البة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الط 

 . 606 البطاقة انظر
 

 (104) الجنائية المتابعة نقل

 نطاقه و اإلجراء تعريف

 الوطني الصعيد على

 ”المنتصبين التحقيق قضاء ُينيب أن له أمكن بنفسه األبحاث بعض إجراء التحقيق قاضي على تعّذر إذا 
 هي التي األعمال بإجراء يخصه فيما كل دائرته في لمنتصبينا العدلية الضابطة مأموري أو دائرته غير في

 بقصد الجمهورية وكيل إلى يوجهه قرارا ذلك في ويصدر القضائية البطاقات إصدار عدا ما وظيفته خصائص
 (الجزائية اإلجراءات مجلة من 4 الفقرة 14 الفصل) .تنفيذه

 باألعداد إليهم المشار اآلخرين المأمورين بواسطة أو بأنفسهم دائرته حدود في كل ُيجروا أن النواحي لحكام 
 مؤقتا فيهم المظنون يوقفوا أن ولهم األولّي، البحث أعمال جميع يخصه ما في كل 50 الفصل من 0 إلى 3 من

 .محكمة أقرب إلى فورا تقديمهم بشرط بالسجن
 وظائفهم بها ينالمباشر  بالجهة المرتكبة والُجنح بالجنايات اإلعالم ذلك على زيادة ويتلقون. 

 

 ما جميع إليه وُيوجهون لوظائفهم مباشرتهم حال بها العلم لهم َيِرد التي والُجنح الجنايات بجميع الجمهورية وكيل يعلمون كما
 (الجزائية اإلجراءات مجلة من41 الفصل).ووثائق ومحاضر إرشادات من بها يتعلق

 : الدولي الصعيد على

 أن وينبغي. الجنائية المسائل في المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في دولية قضائية إنابة استالم أو تبليغ 
 إليها الموجه والسلطة الطلب، عنها الصادر والسلطة ، القضية طبيعة إلى الدولية القضائية اإلنابة تلك تشير

 وقائع بشأن دمفي تدقيق وكل عليه المحكوم أو المالحق الشخص وتعيين  لجريمةل القانوني والوصف الطلب،
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 .الدولي الصعيد على  الطلب إليها الموجه السلطة بعهدة المنوطة والمهمة القضية
 

 من األشخاص بعض إلفالت وتجنبا. عديدة بلدان شأن ذلك في شأنها  رعاياها، تونس تسّلم ال المجرمين بتسليم يتعلق فيما
 المنشأ دولة  وترك التسليم طلب موضوع بالشخص خاص الجنائي للتتبع إنابة طلب توجيه الممكن من الجنائي، التتبع
 .بنفسها فيه المظنون الشخص تالحق

 السلطة وترسل. تونس في مخالفة ارتكب رعاياها أحد تسليم رفضت لدولة الجنائية المالحقة تنيب أن لتونس يمكن كما
جراءات الجنائية المجلة من يهاعل المنطبقة الفصول إلى اإلشارة مع  بالوقائع ملّخصا المتضمن الملف المختصة  التحقيق وا 
 .اإلثبات ودالئل

 الغرض نفس له بديل إجراء اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 لإلجراء الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق حاكم. 
 الجمهورية وكيل. 
 (.القضية طور حسب) االستئناف محكمة لدى للجمهورية العام الوكيل 
 (.االتصال نقطة باعتبارها) العدل وزارة صلب المركزية السلطة 

 

 .(الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما) اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 (.الوطني الصعيد على) مباشرة قضائية إنابة بإرسال 

نابة ، دولية قضائية إنابة بإرسال  .الدبلوماسي بالطريق أعاله عليه منصوص هو كما جنائي تتبع وا 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 
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 أصحابها إلى وردها مصادرتها المحجوزات،

 (104) الحجز

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .الحقيقة كشف على اإلعانة شأنها من التي واألشياء األوراق على يدها العدالة وضع في الحجز يتمثل

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، جودو  عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة جةمعال تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 
 

 لإلجراء الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم 
 الجمهورية؛ وكيل 
 العدلية؛ الضابطة مأمورو 
 نّص  بمقتضى ذلك لهم المرخص اإلدارات أعوان. 
 

 (.الطالبة الدولة يف المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 .يحجزها وأن الحقيقة كشف على اإلعانة شأنها من التي واألشياء األوراق عن يبحث أن التحقيق حاكم على

 .الحجز في تقرير وُيحرر أمكن إن المحجوز ذلك عنده ُوجد من أو الشبهة ذي بمحضر المحجوز في قائمة وتحرر

 وعدد الحجز تاريخ بيان مع ورقة عليها تكتب أو مختومين ملف وأ ظرف في األحوال بحسب توضع المحجوزة واألشياء
 .القضية

 ُذكر ما إجراء في الحق من التحقيق لحاكم ما العدلية الضابطة لمأموري يكون ال بها المتلبس الُجنحة أو الجناية غير وفي
 (الجزائية اإلجراءات مجلة من 74الفصل.)ُملمّ  خطر هناك كان إذا ما حالة في إال



429 

    

 

 وكيل رأي أخذ بعد التحقيق لحاكم جاز بال ذات مصاريف يستلزم حفُظه كان أو تلفه ُيحشى مما المحجوز كان اإذ
عالم الجمهورية  يثبت ولمن. البحث مقتضيات بذلك تسمح ما بمجرد العمومي بالمزاد ببيعه يأذن أن عنه المحجوز وا 
 (الجزائية اإلجراءات مجلة من 77الفصل.)500 بالفصل رالمسطّ  األجل في الثمن بطلب القيام المحجوز لذلك استحقاقه

 فائدة ذلك في رأى إن بها المبعوث األشياء من وغيرها المراسالت قبيل من كان ما كل بحجز يأذن أن التحقيق لحاكم
 .الحقيقة لكشف

 الموجهة المكاتبات على يشالتفت في قرارا ُيصدر أن بها المتلبس الجنحة أو الجناية صورة غير في ولو الجمهورية ولوكيل
 مجلة من 77 الفصل.)ُملمّ  خطر هناك يكن لم ما عليها يطلع ال أن عليه ويجب حجزها وفي عنه الصادرة أو الشبهة لذي

 (. الجزائية اإلجراءات
 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء 

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة يةالثنائ االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 

 (101) المصرفية الحسابات تجميد

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .والجرائم الُجنح أنواع ببعض عالقته في اعتيادي إجراء المصرفية الحسابات تجميد

 الغرض نفس له ديلب إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 (.األموال غسل ومنع اإلرهاب بمكافحة الخاص القانون) بتونس االبتدائية المحكمة رئيس التحقيق؛ حاكم
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 .(الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 اعتيادية؛ بصفة باإلجراءات القيام نطاق في  الُمتعّهد التحقيق حاكم من بأمر

 وغسل اإلرهاب لمكافحة الدولي المجهود بدعم الخاص 5003 أكتوبر 50 في المؤرخ 5003 لسنة 01 عدد للقانون تطبيقا
 .األموال

 

 .انتظاري بحساب ووضعها التصريح موضوع موالاأل بتجميد للمصّرح مؤقتا اإلذن المالية التحاليل للجنة يمكن :74 الفصل

 .تدابير من ذلك عن ترتب وما تصريح من شمله بما باألمر المعني إعالم عن االمتناع المصّرح على ويجب

 يطلب أن مسترابة، معاملة أو بعملية التصريح غياب في ولو بتونس، االستئناف محكمة لدى العام للوكيل :  71 الفصل
 أو بأشخاص ارتباطها في يشتبه معنوية أو طبيعية لذوات األموال بتجميد اإلذن بتونس االبتدائية ةالمحكم رئيس من

 .الجمهورية تراب داخل ترتكب لم ولو القانون، بهذا المعنّية بالجرائم عالقة لها أنشطة أو تنظيمات

 األذون إلجراءات وفقا بتونس االبتدائية حكمةالم رئيس قبل من المتّقدم بالفصل إليه المشار التجميد قرار يتخذ : 71 الفصل
 .العرائض على

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 ةلباالط والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 
 

 (103) أصحابها إلى المحجوزات در 

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 مخالفة ارتكاب بمناسبة الشرعيين، مالكيها إلى العدالة بيد المحجوزة األمتعة أنواع وشتى األشياء جميع إعادة هو الترجيع
 .مفترضة أو حقيقية

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في
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 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 

 ءاإلجرا بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم -
 االتهام؛ دائرة -
 القضاء؛ محكمة -
 .الجمهورية وكيل -
 

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه وصامنص كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 

 (101)المصادرة بهدف االحتياطية اإلجراءات

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .مصادرتها ضمان بهدف ريمةالج أو الجنحة أدوات أو  محصول حجز هو الكلمة معنى بأتم الوقتي اإلجراء إن

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة  فهل كذلك، يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل
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 .105 البطاقة انظر

 لإلجراء الترخيص لها المخول السلطة

 .105 البطاقة انظر

 

 (.الطالبة ةلالدو  في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 .105 البطاقة انظر

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .105 البطاقة انظر

 

 (101) المصادرة

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 في. الدولة إلى ارتكابها في تستعمل أن يمكن أو استعملت التي األدوات أو الجريمة محصول إسناد هو الخاصة المصادرة
 واألشياء الجريمة ارتكاب في ستستخدم كانت التي أو استخدمت التي األشياء بمصادرة يأمر أن للقاضي اإلدانة، حال

 وحيازتها ،واستعمالها صنعها يشكل التي األشياء مصادرةب األمر يتم الحاالت جميع وفي. مالكها كان أّيا عنها، الناتجة
 . جريمة وبيعها

 الغرض نفس له بديل إجراء اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء يذتنف وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 القضاء محكمة. 
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 في المطبق لإلجراء  طبقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما) مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء
 (.الّطلب مقدمة ةالدول

 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 

 والمحالت األماكن مداهمة و تفتيش - والمحاّلت األماكن

 (404) المنازل وزيارة التفتيش

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .الحقيقة إظهار على اكتشافها ُيساعد أشياء بها توجد قد التي األماكن جميع في التفتيش عمليات تجري

 الغرض نفس له بديل إجراء اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 
 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم 
 التلبس؛ حال في للجمهورية العام الوكيل 
 و؛( التحقيق حاكم من إنابة بمقتضى أو بها المتلبس الجنحة حال في)  العدلية الضابطة مأمورو 
 خاصة قوانين بمقتضى ذلك لهم المرخص اإلدارة أعوان. 
 

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 الجزائية اإلجراءات مجلة من 71الفصل

 .سواه دون التحقيق حاكم خصائص من السكنى محالت تفتيش
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 :السكنى بمحالت فتيشالت يباشر أن يمكن أنه على

 .القانون بهذا المقررة للشروط وطبقا بها المتلبس الجنحة أو الجناية صورة في العدلية الضابطة مأمورو: أوال

 .التحقيق حاكم من إنابة بمقتضى والمكلفون 50 الفصل من 6 إلى 5 باألعداد المبّينون العدلية الضابطة مأمورو: ثانيا

 .خاص نص بمقتضى ذلك لهم المرخص انهاوأعو  اإلدارة موظفو: ثالثا

 الجزائية اإلجراءات مجلة من 71 الفصل

 صورة في عدا مساء الثامنة الساعة وبعد صباحا السادسة الساعة قبل وتوابعها السكنى بمحالت التفتيش إجراء يمكن ال
 القبض إلقاء بقصد صاحبه من طلب بغير ولو سكنى لمحل الدخول الحال اقتضى إذا أو بها المتلبس الجنحة أو الجناية
 .فارّ  مسجون على أو الشبهة ذي على

 الجزائية اإلجراءات مجلة من  74 الفصل

 كان إن أمينة امرأة السكنى بمحالت التفتيش مباشرة عند معه يصطحب أن العدلية الضابطة مأمور أو التحقيق حاكم على
 .الزما ذلك

ذا  للعملية ُيحضر التحقيق حاكم فإن التفتيش وقت حضوره من الفائدة معد أو فيه المظنون حضور إمكان عدم ظهر وا 
ن  المحلّ  سّكان  من شاهدين  .بالتقرير إمضاؤهما ويلزم األجوار من فينتخبهما ذلك يتيّسر لم وا 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين مبرمةال الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
  

 

 (401( )المخالفة فيها ارتكبت التي األماكن إلى االنتقال) المداهمة

  ونطاقه اإلجراء تعريف

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة قنطا في ممكن اإلجراء هل
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 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 

 لإلجراء الترخيص لها المخول السلطة

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 

  واالستماع االستدعاء- فيهم المشتبه الضحايا، الشهود،

 (404)الشهود استدعاء

  ونطاقه اإلجراء تعريف

 .قضاء محكمة أو تحقيق دائرة أمام شهادته وتقديم المثول عليه ويوجب شاهد إلى يقدم استدعاء هو

 الغرض نفس له بديل إجراء  ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .شيء ال

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 الةبح حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم -
 التلبس؛ حال في الجمهورية وكيل -
 ؛(التحقيق حاكم يصدرها قضائية إنابة بواسطة أو التلبس حال في)  العدلية الضابطة مأمورو -
 نص؛ بمقتضى ذلك لهم الُمخّول اإلدارة أعوان -
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 .القضاء محكمة -
 

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 من مجلة اإلجراءات الجزائية: 40المادة 

 .المنفذ لالعد بواسطة أو اإلدارية بالطريقة الشهود استدعاء يقع

 ذلك على  التنصيص ويقع استدعاء سابقية على توقف بدون سماعه يمكن الشهادة ألداء نفسه تلقاء من يحضر ومن
 .البحث بمحضر

 

 من مجلة اإلجراءات الجزائية:  05المادة 

 الجنائية المجلة أحكام مراعاة مع بشهادته اإلدالء و اليمين وأداء بالحضور ملزم شاهدا بوصفه أستدعي شخص لك
 .المهنة بسّر المتعلقة

 خطية عليه  يسلط أن الجمهورية لوكي رأي أخذ بعد التحقيق لحاكم يسوغ فإنه استدعائه بعد الشاهد يحضر لم وإذا 
 أن التحقيق لحاكم  جاز مقبولة أعذارا وأبدى ذلك بعد الشاهد حضر فإذا دينارا وعشرين دنانير عشرة بين تتراوح
 .الجمهورية لوكي رأي أخذ بعد الخطية من يعفيه

 .شأنه في جلب بطاقة دارإص جاز ثانية مرة استدعائه بعد الشاهد يحضر لم وإذا

 حضر الذي الشاهد على دينارا وعشرين دنانير عشرة بين تتراوح خطية تسليط الجمهورية لوكي رأي أخذ بعد ويمكن 
 .بشهادته اإلدالء من أو اليمين أداء من وامتنع

 .االستئناف ليقب ال السابقة بالفقرات عمال الشاهد على بالخطية والحكم 

 

 راءات الجزائيةمن مجلة اإلج 44المادة 

 .محله في شهادته تسمع الحضور الشاهد على تعذر إذا
 

 من مجلة اإلجراءات الجزائية 331المادة 

 فإن التونسية  بالبالد يقيم شخصية بصفة شاهد حضور الضروري من جزائية قضية بمناسبة أجنبية حكومة رأت إذا
 .إليه الموجه  االستدعاء تلبية على تحرضه سيالدبلوما بالطريق باالستدعاء اتصالها عند التونسية الحكومة
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 سابقة محاكمات أو لأفعا لأج من الشاهد إيقاف أو تتبع يقع أال شرط على إالّ يبلغ وال ليقب ال االستدعاء هذا أن غير
.حضوره تاريخ عن 

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية اقيةاالتف في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 
 

 (401) االعتيادي اإلجراء: الشهود شهادات إلى االستماع

 اإلجراء تنفيذ في مشاركتهم أو الطالبة الدولة موظفي مساعدة

  ونطاقه اإلجراء تعريف

 .شاهد بصفة إليه االستماع ويمكن إثباتها الواجب بالوقائع معرفة له تكون أن يمكن شخص هو

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم 
 التلبس؛ حال في الجمهورية وكيل 
 ؛(التحقيق حاكم يصدرها قضائية إنابة بواسطة أو التلبس حال في)  العدلية الضابطة مأمورو 
 نّص؛ بمقتضى ذلك لهم المرخص اإلدارة أعوان 
 القضاء محكمة. 
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 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 :الجزائية اإلجراءات مجلة من 13 الفصل

جراء الشبه ذي استنطاق الشهود، سماع هاتبك بمساعدة التحقيق حاكم يتولى  بالمنازل والتفتيش الواقعة بمحل المعاينات وا 
 .الحقيقة لكشف الصالحة األشياء وحجز

 :الجزائية اإلجراءات مجلة من 17 الفصل

 شهادته في فائدة يرى من كل يسمع أن التحقيق لحاكم

 :الجزائية اإلجراءات مجلة من 41 الفصل

 المدنية حالتهم بيان منهم ويطلب كتب بأي استعانة بدون شهادتهم ويؤدون الشبهة ذي حضور وبدون ىفراد الشهود يشهد
 .التجريح أوجه من وجه الخصوم أحد وبين بينهم يوجد وهل

 وأن الشبهة بذي أو ببعض بعضهم يكافح وأن عليهم أسئلة يلقي أن الشهود سماع من االنتهاء عند التحقيق ولحاكم
 .الحقيقة لكشف األعمال سائر همبمساعدت يجري

 .والكاتب الحاكم مع ُيمضونها الذين الحاضرين على تُتلى بمحاضر الشهادات وُتضّمن

ذا  .بالمحضر ذلك على ينص عليه قادر غير كان أو اإلمضاء من الشاهد امتنع وا 

 :الجزائية اإلجراءات مجلة من 44 الفصل

 .مترجما التحقيق حاكم يعّين العربية لغةال يتكلمون ال الشهود أو الشبهة ذو كان إذا

ذا  .كتابة عنها ويجيب كتابة عليه تعرض األسئلة فإن أبكم أو أصم الشبهة ذو أو الشاهد كان وا 

ذا  .معه التحادث على متعّودا أو قادرا يكون ممن مترجم له عّين الكتابة يجهل كان وا 

  وحرفته وعمره ولقبه اسمه المحضر ويضّمن الصدق بكامل ترجميُ  أن على اليمين يؤدي ُمحّلفا، يكن لم إن ، والمترجم
 .شاهدا بوصفه بالمحضر ويمضي ومقّره
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 الجزائية اإلجراءات مجلة من 411 الفصل

 .شهادته سماع في فائدة ترى من كل نفسها تلقاء من المحكمة تسمع

 هوّية تعيين ويلزمهم شهودهم شهادة تلقي يطلبوا أن فيه المظنون و الشخصي بالحق والقائم العمومية النيابة ولممثل
 .شهادتهم موضع وبيان الشهود أولئك

 .ُمعّلال حكما تصدر رفضه صورة وفي المطلب هذا وجاهة تقّدر والمحكمة

 

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة ستون بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 

 

 (403( )الفيديو)  المرئية االتصال وسائل بواسطة:  الشهود إلى االستماع

  ونطاقه اإلجراء تعريف

 .لتعريف وجود ال

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 اءاإلجر  بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق حاكم. 
 القضاء محكمة. 
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 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 لمكافحة الدولي المجهود بدعـم المتعلق 1003 ديسمبر 40 فـي مؤرخ 1003 لسنة 41 عـدد القانـون من 17 الفصل
 األموال غسل ومنع هاباإلر 

ن الملم الخطر حاالت في األحوال، حسب المحكمة، لرئيس أو التحقيق لقاضي يمكن  إجراء ذلك، الضرورة اقتضت وا 
 عن الدفاع في المتهم حق لضمان الالزمة التدابير اتخاذ مع المعتاد مكانها بغير الجلسة بانعقاد اإلذن أو البحث أعمال
 أو المرئية االتصال وسائل باستعمال سماعه في فائدة يريان من تصريحات وتلقي المتهم تنطاقاس يقّررا أن ولهما. نفسه

 .شخصيا باألمر المعني لحضور ضرورة دون المالئمة المسموعة

 .سماعهم الواقع األشخاص عن الكشف بعدم الكفيلة التدابير حينئذ وتتخذ

 اإلرهابية المخالفات لمعرفة سواها دون بتونس االبتدائية المحكمة إلى يسند االختصاص أن والمالحظة

 مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 (401)الهاتف بواسطة :الشهود إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .003 البطاقة انظر 

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .003 البطاقة انظر
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 اإلجراء بتنفيذ خيصالتر  لها المخول السلطة

 .003 البطاقة انظر

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 .003 البطاقة انظر

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 . 003 البطاقة انظر

 

 (401) األطفال شهادات إلى ستماعاال

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .005 البطاقة انظر 

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية فاقيةاالت في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم 
 و؛ الجمهورية وكيل 
 القضاء محكمة. 
  

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
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 كان إذا .االسترشاد سبيل وعلى بالقسم اإلدالء بدون عمرهم من 53 دونهم  الذين األطفال شهادة إلى االستماع يمكن
 .العادية  القضائية اإلجراءات إطار في شاهدا بوصفه إليه االستماع يمكن سنة 53 دون الطفل

 5 في المؤرخ 5551 لسنة 55 عدد القانون بمقتضي إصدارها تم قد الطفل حماية مدّونة أن مالحظة درتج كما
 :يلي ما على المثال سبيل على منه 50 الفصل ينص و الطفل حماية مجلة بإصدار يتعلق  الذي 5551نوفمبر

 : المعنوية أو البدنية سالمته أو الطفل صحة تهدد التي الصعبة الحاالت من خاص بوجه تعتبر ”

 .عائلي سند دون وبقاؤه لوالديه الطفل فقدان .أ 
 .والتشرد لإلهمال الطفل تعريض .ب 
 .والرعاية التربية في والمتواصل البّين التقصير  .ج 
 .الطفل معاملة سوء اعتياد .د 
 .جنسيا أنثى أو كان ذكرا الطفل استغالل .ه 
 .جلةالم هذه من 55 الفصل معنى على المنظم اإلجرام في الطفل استغالل .و 
 .اقتصاديا استغالله أو للتسول الطفل تعريض .ز 
 “.والتربية اإلحاطة عن الطفل رعاية على يسهر من أو األبوين عجز .ح 

 

 :أنه على ينص و 30 الفصل خاصة انظر اجتماعيا، الطفل حماية يقنن كما

 البدنية سالمته أو الطفل حةص أن فيها يتبين التي الحاالت جميع في الوقائي التدخل مهمة الطفولة حماية لمندوب توكل”
 أو بها يقوم التي واألعمال لألنشطة أو الطفل، فيه يعيش الذي للوسط نتيجة وذلك للخطر معرضة أو مهددة المعنوية أو

 “.المجلة هذه من 50 بالفصل المحددة الصعبة الحاالت وخاصة عليه تسلط التي اإلساءة أنواع لشتى

 :المنحرف الطفل حماية فتقنن ةالمجل من يليها وما 05 الفصول أما

 خرق على قدرته عدم على للدحض قابلة غير بقرينة عاما عشر ثالثة سنه يبلغ لم الذي الطفل يتمتع “: 47 الفصل
 .” عشر الخامسة بعد يبلغ ولم عاما عشر الثالثة تجاوز ما إذا بسيطة القرينة هذه وتصبح الجزائية القوانين

 جناية أو جنحة أو مخالفة إليهم المنسوبة عاما عشر والثمانية عشر الثالثة بين سنهم الذين لاألطفا يحال ال “: 44 الفصل
نما العادية الجزائية المحاكم على  “. األطفال محكمة أو األطفال لقاضي بالنظر يرجعون وا 

 إعالم بعد إال تجاهه ائيإجر  عمل أي اتخاذ أو فيه المشبوه الطفل سماع العدلية الضابطة لمأموري يمكن ال”:  44 الفصل
 . الجمهورية وكيل



443 

    

 

ذا  انتدب أن للطفل يسبق لم إذا محام تسخير الجمهورية وكيل على يجب بالغة خطورة ذات للطفل المنسوبة األفعال كانت وا 
 . عنه للدفاع محاميا

 إال كاملة عاما عشر الخمسة عمره يتجاوز لم الذي الطفل سماع العدلية الضابطة لمأموري يمكن ال الحاالت كل وفي
 “. الرشداء األقارب من أو حاضنه أو وليه من يعتمده من بحضور

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة ألةالمس معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

\ 

 

 (404) العدالة مع المتعاونين  شهادة إلى االستماع

 نطاقه و اإلجراء تعريف

 .الطبيعي لإلجراء طبقا 

 الغرض نفس له بديل إجراء ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ اءإجر  ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .005 البطاقة انظر

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .005 البطاقة انظر

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 .005 البطاقة انظر  

 .مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو

 .005 البطاقة انظر
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 (404)الشخصي بالحق القائمين/الضحايا شهادات إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .لتعريف وجود ال

 الغرض نفس له بديل إجراء ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة/هناك فهل كذلك، يكن لم إذا المتبادلة؟ القضائية المساعدة سياق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 

 لإلجراء الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم 
 الجمهورية؛ وكيل 
 ية؛العدل الضابطة مأمورو 
 نّص؛ بمقتضى ذلك لهم المرخص اإلدارات أعوان 
 القضاء محكمة . 
 

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه صوصامن كان إذا نعم 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 (407)الخبراء شهادات إلى االستماع
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 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .000 البطاقة انظر 
 

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .000 اقةالبط انظر

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .000 البطاقة انظر

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .000 البطاقة انظر

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اءاإلجر  تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات

 .000 البطاقة انظر

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .000 البطاقة انظر
 

 (407) المتهمين/فيهم المشتبه استدعاء

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .االستماع جلسة أثناء أو والتحقيق البحث خالل استدعاؤه يمكن

 الغرض نفس له بديل إجراء  ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .شيء ال

 
 
 

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل
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 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية ودوج عدم حال في. 

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم 
 الجمهورية؛ وكيل 
 العدلية؛ الضابطة مأمورو 
 نّص؛ بمقتضى ذلك لهم المرخص اإلدارات أعوان 
 القضاء محكمة. 

 

 (.الطالبة الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ يةإمكان السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 

 (440) االعتيادية اإلجراءات: المتهمين/فيهم المشتبه إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 . اتهامه في المتسببة والعناصر بالوقائع يتعلق فيما  التحقيق على المحال الشخص باستنطاق األمر يتعلق

 الغرض نفس له بديل إجراء اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
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 راءاإلج بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق؛ حاكم -
 الجمهورية؛ وكيل -
 العدلية؛ الضابطة مأمورو -
 نص؛ بمقتضى ذلك لهم المرخص اإلدارات أعوان -
 . القضاء محكمة -
 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 :جراءات الجزائيةمن مجلة اإل 27المادة 

      األسئلة االقتضاء ويضمن عند بالشهود أو ببعضهم يكافحهم ثم فرادى الشبهة ذوي باستنطاق التحقيق حاكم يبتدئ
 ثم الشبهة ذي على يتلى المحضر وهذا ل،الحا في يحرره بمحضر الحوادث من االستنطاق عن نشأ وما و األجوبة

 وممضى عدد ذات تكون منه صحيفةل وك والمترجم المحامي االقتضاء دوعن والمستنطق وكاتبه التحقيق حاكم يمضيه
 .عليها

 

 ذو امتنع وإذا  مارغ المحامي يتخلف أو صراحة ذلك عن ليعد لم ما محاميه بمحضر إالّ الشبهة ذو يستنطق وال 
 االستنطاق ريختا لقباستدعائه   يجب كما السبب بيان مع ذلك على ينبه عليه قادر غير كان أو اإلمضاء عن الشبهة
  .لاألق على ساعة وعشرين بأربع
 يأذن أن بعد إالّ التكلم حق له وليس .بيوم استنطاق لك تاريخ لقب التحقيق إجراءات على االطالع من المحامي ويمكن
 .المحامي تصريحات على أيضا به ينبه كما بالمحضر ذلك  على ينبه اإلذن هذا إعطاء عن االمتناع وعند بذلك الحاكم

 
 .الحقيقة عن  الكشف بقصد منه تطلب التي التكميلية لاألعما إجراء المناسب من كان إذا ما يقدر أن كموللحا 

 
 من مجلة اإلجراءات الجزائية: 11المادة 

 ال القضية البحث في بأن ينذره التحقيق حاكم فإن فيه وليست تمنعه عيوبا أظهر أو الجواب عن الشبهة ذو متنعا إذا
 .بالتقرير اإلنذار هذا على ينصو  جوابه على يتوقف

 

 من مجلة اإلجراءات الجزائية: 17المادة 

 من أيام ثالثة يتجاوز  ال لأج في يستنطقه أن جلب بطاقة بمقتضى الشبهة ذي إحضار صورة في التحقيق حاكم على
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 .بالسجن إيداعه تاريخ

 

 حاكم من يطلب الذي الجمهورية لوكي إلى الشبهة ذا السجن حراس كبير يقدم لاألج هذا وبانقضاء

 .حاال استنطاقه مباشرة التحقيق 

 المحكمة رئيس  االستنطاق يتولى ذلك عليه تعذر أو االستنطاق مباشرة من التحقيق حاكم امتنع إذا ما صورة وفي 
.ذي الشبهة عن حااًل باإلفراج الجمهورية كيلو يأمر ،االستنطاق هذا يقع لم وإذا يعينه الذي الحاكم أو 

 .ظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة مو 

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 
  

 

 (444)الفيديو بواسطة: المتهمين/ فيهم المشتبه شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .003 البطاقة انظر

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .003 البطاقة انظر 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .003 بطاقةال انظر

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .003 البطاقة انظر
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 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .003 البطاقة انظر

 

 (441) الهاتف بواسطة: المتهمين/فيهم المشتبه شهادة إلى االستماع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .003 البطاقة انظر

 الغرض نفس له بديل إجراء  ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .005 البطاقة انظر

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .003 البطاقة انظر

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول سلطةال

 .003 البطاقة انظر

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .003 البطاقة انظر

 

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .003 البطاقة ظران

 

 (443) المواجهة
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 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .الشهود/الشبهة ذوي شهادات بين تضارب وجد إذا مكافحة إجراء يمكن

 الغرض نفس له بديل إجراء  ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ةثم فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم اتفاقية، وجود عدم حال في. 
 

 لإلجراء الترخيص لها المخول السلطة

 التحقيق حاكم. 
 الجمهورية وكيل. 
 العدلية الضابطة مأمورو. 
 نّص  بمقتضى ذلك لهم مرخصال اإلدارات أعوان. 
 القضاء حكمة. 
 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 :الجزائية اإلجراءات قانون من 41 الفصل

 المدنية حالتهم بيان منهم ويطلب كتب بأي استعانة بدون شهادتهم ويؤدون الشبهة ذي حضور وبدون فرادى الشهود يشهد
 .التجريح أوجه من وجه الخصوم أحد وبين بينهم يوجد وهل

 يجري وأن الشبهة بذي أو ببعض بعضهم يكافح وأن عليهم أسئلة يلقي أن الشهود سماع من االنتهاء عند التحقيق ولحاكم
 .الحقيقة لكشف األعمال سائر بمساعدتهم

 .والكاتب الحاكم مع ُيمضونها الذين الحاضرين على تُتلى بمحاضر داتالشها وُتضّمن



451 

    

 

ذا  .بالمحضر ذلك على ينص عليه قادر غير كان أو اإلمضاء من الشاهد امتنع وا 

 .الالزمة المكافحات إجراء القضاء لمحكمة يمكن الجزائية اإلجراءات مجلة من 413 للفصل وطبقا
 

 

 .مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو 

 الطالبة والدولة تونس بين المبرمة الثنائية االتفاقية في عليه منصوصا كان إذا نعم. 
 بحالة حالة المسألة معالجة تتم ، اتفاقية وجود عدم حال في. 

 

 

 للحدود العابرة العمليات

 (704) دعبر الحدو  الرصد

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .التونسي انونالق في أحكام وجود عدم

 الغرض نفس له بديل إجراء ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .المسألة تنظم األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقية إبرام رهين يظل 

 اإلجراء بتنفيذ صالترخي لها المخول السلطة

 .شيء ال

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .شيء ال
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 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .المسألة تنظم افاألطر  متعددة أو ثنائية اتفاقية إبرام رهن تظل 
 

 

 

 

 (701)الحدود عبر التتبع

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .505 البطاقة انظر

 الغرض نفس له بديل إجراء اإلجراء، وجود عدم حال في

 .شيء ال

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما) اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.لطالبةا

 .505 البطاقة انظر

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .505 البطاقة انظر

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما) اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .505 البطاقة انظر

 .مشاركتهم في تنفيذ اإلجراءمساعدة موظفي الدولة الطالبة أو 

 .505 البطاقة انظر
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 (703()شخص أو عربة على إرسال جهاز بتثبيت) الحدود عبر األثر تعقب

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .505 البطاقة انظر

 الغرض نفس له بديل إجراء ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .شيء ال

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية يماالس) اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .505 البطاقة انظر

 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .505 البطاقة انظر

 ةالدول في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.الطالبة

 .500 البطاقة انظر

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .505 البطاقة انظر 

 (701)المراقب التسليم

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .505 البطاقة انظر

 الغرض نفس له بديل إجراء  اإلجراء، وجود عدم حال في
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 .شيء ال

 بديل؟ إجراء ثمة فهل كذلك، األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية ةالمساعد نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .505 البطاقة انظر 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .505 البطاقة انظر

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.طالبةال

 .505 البطاقة انظر

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .505 البطاقة انظر 

 

 (701) مشتركة بحث فرق

 ونطاقه اإلجراء تعريف

 .505 البطاقة انظر

 الغرض نفس له بديل إجراء  ، اإلجراء وجود عدم حال في

 .شيء ال

 ؟ بديل إجراء ثمة فهل ، كذلك األمر يكن لم إذا ؟ المتبادلة القضائية المساعدة نطاق في ممكن اإلجراء هل

 .505 البطاقة انظر 

 اإلجراء بتنفيذ الترخيص لها المخول السلطة

 .505 البطاقة انظر
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…………………. 
 

 

 

 

 المعنية المستفيدة البلدان وممثلو الخبراء قدمها التي المعلومات إلى الوثيقة هذه تتضمنها التي المعلومات تستند
 أن يمكن ال المشروع بتنفيذ المكلف والمجمع. الثالث للعدالة يوروميد مشروع رإطا في  المنجزة األعمال سياق في

 هذه ضمن يكونأن  عسى عما مسؤوال ُيعتبر أن يمكن وال شمولها، أو راهنيتها و دقتها، عن مسؤوال ُيعتبر
 .سهو أو أخط من الوثيقة

 

 الدولة في المطّبقة لإلجراءات وفقا اإلجراء تنفيذ إمكانية السيما)اإلجراء تنفيذ وفقها يتم التي العملية الترتيبات
 (.طالبةال

 .505 البطاقة انظر

 .مساعدة موظفي الدولة الطالبة أو مشاركتهم في تنفيذ اإلجراء

 .505 البطاقة انظر




