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تــم اعــداد هــذا الدليــل ضمــن برنامــج االتحــاد االوروبــي لدعــم ســيادة القانــون
فــي االردن وفــي إطــار مشــروع تعزيــز التعــاون الدولــي وطلبــات املســاعدة القانونيــة
املتبادلــة فــي األردن ،وبالتعــاون بيــن وزارة العــدل ،واملجلــس القضائي/النيابــة
العامــة وبالش ـراكة مــع مكتــب االمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجريمــة.

ارشادات لطلبات املساعدة القضائية

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام االتفاقيــات الثنائيــة او االقليميــة او الدوليــة التــي
تكــون اململكــة االردنيــة الهاشــمية طرفــا فيهــا ،تتبــادل الجهــات القضائيــة فــي
الدولــة الطالبــة مــع الجهــات القضائيــة النظيــرة املســاعدات القضائيــة فــي
املســائل الجزائيــة مــن خــال وزارة العــدل /مديريــة التعــاون الدولــي الســلطة
املركزيــة لتلقــي طلبــات املســاعدة القضائيــة بالطــرق الدبلوماســية  ،وتعطــى
االولويــة فــي التنفيــذ لطلبــات املســاعدة القضائيــة املتعلقــة بجرائــم غســل
االمــوال واالرهــاب وتمويلــه والجرائــم املتعلقــة بالفســاد.
املحتوى :
ً
أوال :اجراءات تقديم طلب املساعدة القضائية .
ً
ثانيا :الشروط الشكلية لطلب املساعدة القضائية.
ً
ثالثا :صور املساعدات القضائية (على سبيل املثال ال الحصر).
ً
رابعا :إجراءات تعامل السلطة القضائية األردنية مع طلبات
املساعدات القضائية الواردة إليها في إطار التعاون الدولي.
خامسا :نموذج استرشادي توضيحي لطلب مساعدة قضائية.

ً
أوال :اجراءات تقديم طلب املساعدة القضائية :

 .1يقــدم طلــب املســاعدة القضائيــة مــن الســلطة القضائيــة املختصــة فــي الدولــة
الطالبــة بالطــرق الدبلوماســية إلــى وزارة العــدل كســلطة مركزيــة لتلقــي طلبــات
املســاعدة القضائيــة .
 .2تقــوم املديريــة املختصــة  /مديريــة التعــاون الدولــي بدراســة طلــب املســاعدة
القضائيــة والتأكــد مــن اســتيفائه لشــروطه الشــكلية وفــي حــال اســتكمال تلــك
الشــروط تتــم إحالتــه إلــى الســلطة القضائيــة املختصــة خــال يــوم عمــل التخــاذ
االجـراءات املطلــوب القيــام بهــا ،مــع مراعــاة اعطــاء االولويــة لطلبــات املســاعدة
القضائيــة املتعلقــة بجرائــم االرهــاب وتمويــل االرهــاب وغســل األمــوال والفســاد.
 .3فــي حــال وجــود نقــص فــي املعلومــات او عــدم وضــوح الطلــب تقــوم مديريــة
التعــاون الدولــي بالطلــب مــن الجهــة القضائيــة الطالبــة أيــة معلومــات إضافيــة
تراهــا ضروريــة لتنفيــذ الطلــب.
 .4بعد استكمال تنفيذ الطلب من الجهة القضائية املختصة يتم اعادة الطلب
للدولة الطالبة عبرالطرق الدبلوماسية.

ً
ثانيا :الشروط الشكلية لطلب املساعدة القضائية:

ً
 .1ان يكون صادرا عن جهة قضائية أو جهة دولية مختصة او اي جهة صاحبة
اختصاص.
ً
ز
 .2ان يكــون الطلــب مكتوبــا ويجــو فــي حالــة االســتعجال ارســاله بالفاكــس او
الوســائل االلكترونيــة علــى ان يتــم ارســال االصــول الحقــا بالطــرق الدبلوماســية.
 .3ان يكــون الطلــب مطبوعــا ومؤرخــا بصــورة واضحــة وموقعــا ومختومــا مــن الجهة
طالبــة املســاعدة ومترجمــا الــى لغــة الدولــة املطلــوب منهــا تنفيذه.
ً
 .4ان يتضمــن ملخصــا عــن وقائــع القضيــة املقــدم فيهــا طلــب املســاعدة القضائيــة
مــن حيــث نــوع القضيــة ورقمهــا واطرافهــا والجهــة الصادرعنهــا الطلــب وملخــص
عــن الوقائــع مــن حيــث تحديــد طبيعــة الجريمــة والعقوبــة املفروضــة لهــا
ومختصرعــن األدلــة والجهــة املطلــوب منهــا التنفيــذ ،والنصــوص القانونيــة
املنطبقــة عليهــا وان تكــون اإلج ـراءات املطلــوب اتخاذهــا مــن الدولــة املطلــوب
منهــا تنفيــذ طلــب املســاعدة القضائيــة واضحــة ومحــددة.

ً
ثانيا:الشروط الشكلية لطلب املساعدة القضائية:

 .5املــدة الزمنيــة لتنفيــذه مــع بيــان طبيعــة الطلــب مــن حيــث الســرية او
االســتعجال.
 .6السند القانوني لطلب املساعدة القضائية.
 .7ان يتضمــن الطلــب املعلومــات الكاملــة عــن هويــة الشــخص او االشــخاص
موضــوع الطلــب (قــدر االمــكان ) اســم الشــخص وجنســيتة وتاريــخ امليــاد
ومــكان إقامتــه و ايــة معلومــات ذات صلــة بالتحقيــق او اج ـراءات املحاكمــة
التــي يتعلــق بهــا الطلــب .
 .8وصفــا للوثائــق والســجالت او املســتندات او االدلــة املطلوبــة باالضافــة الــى
الشــخص املعنــي بتقديمهــا ان امكــن ذلــك.

ً
ثالثا :صوراملساعدات القضائية
(على سبيل املثال ال الحصر):

 .1اخذ االدلة والحصول على افادات االشخاص .
 .2تنفيذ االنابات القضائية.
 .3تحديد موقع وهوية االشخاص.
 .4تنفيذ طلبات التفتيش والضبط.
 .5تحديد مكان وهوية الشخص املشتبه به .
 .6التحري وحجز ومصادرة عائدات او ادوات الجريمة .
 .7سماع الشهود.
 .8تبليغ الوثائق.
 .9جمع عينات من االدلة الجنائية .
 .10اي نــوع مــن املســاعدة شــريطة عــدم مخالفــة الطلــب للســيادة الوطنيــة او
النظــام العــام للدولــة املطلــوب منهــا تنفيــذ طلــب املســاعدة ،مــع مراعــاة املعاييــر
الدوليــة لحقــوق االنســان.

ً
رابعا :إجراءات تعامل السلطة القضائية األردنية مع طلبات
املساعدات القضائية الواردة اليها في اطارالتعاون الدولي :

تتعامــل الســلطة القضائيــة مــع طلبــات املســاعدة القضائيــة التــي تردهــا مــن وزارة
العــدل ( الســلطة املركزيــة ) إمــا باالســتناد الــى وجــود اتفاقيــة ثنائيــة او إقليميــة او
دوليــة ترتبــط فيهــا الدولــة طالبــة املســاعدة القضائيــة مــع األردن  ،وفــي حــال عــدم
وجــود اتفاقيــة فيتــم التعامــل مــع طلــب املســاعدة وفقــا لقواعــد املجاملــة الدوليــة
ومبــدأ املعاملــة باملثــل .
بعــد ان يتــم اســتكمال اإلج ـراءات املتعلقــة بطلــب املســاعدة القضائيــة لــدى وزارة
العــدل واحالــة الطلــب مــن قبــل وزارة العــدل الــى مكتــب النائــب العــام  /عمــان ،
تتخــذ اإلج ـراءات التاليــة :
 .1يقيد طلب املساعدة الوارد من وزارة العدل في السجالت ( اإللكترونية والورقية)
لــدى مكتــب التعــاون الدولــي فــي دائــرة النائــب العــام خــال يــوم واحــد مــن تاريــخ
وروده ويجــب ان يتضمــن الســجل املعلومــات التاليــة :
• تاريخ ورود الطلب.
• اسم الدولة طالبة املساعدة .
• نوع املساعدة القضائية املطلوبة .
 .2بعــد قيــد الطلــب بالصــورة املشــار اليهــا يقــوم النائــب العــام خــال يــوم واحــد مــن
تاريــخ قيــد الطلــب بإرســاله الــى املدعــي العــام .

ً
رابعا :إجراءات تعامل السلطة القضائية األردنية مع طلبات
املساعدات القضائية الواردة اليها في اطارالتعاون الدولي :

 .3يقــوم املدعــي العــام بقيــد طلــب املســاعدة القضائيــة فــي الســجالت الورقيــة
وااللكترونيــة لطلبــات املســاعدة القضائيــة الــواردة فــي ذات يــوم وروده واحالــة
الطلــب الــى املدعــي العــام املختــص بتنفيــذ طلبــات املســاعدة القضائيــة خــال يــوم
واحــد للســير باإلج ـراءات حســب األصــول .
 .4يباشــر املدعــي العــام املختــص بالســير فــي إجـراءات تنفيــذ الطلــب  ،وتعطــى طلبــات
املســاعدة القضائيــة صفــة االســتعجال  ،وتعطــى األولويــة فــي تنفيــذ طلبــات
املســاعدة القضائيــة للقضايــا املتعلقــة بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والفســاد .
 .5يقــوم املدعــي العــام املختــص برفــع تقاريــر أســبوعية الــى النائــب العــام إلعالمــه
بتقــدم ســير العمــل بجميــع طلبــات املســاعدة القضائيــة وفيمــا اذا كانــت هنــاك أيــة
معيقــات مــن شــأنها تأخيــر تنفيــذ الطلــب
 .6يجــب ان يتــم تنفيــذ الطلــب لــدى املدعــي العــام املختــص خــال مــدة ال تتجــاوز
شــهر واحــد مــن تاريــخ ورود الطلــب اليــه اال فــي أحــوال اســتثنائية يوافــق عليهــا
النائــب العــام .
 .7وبعد استكمال اإلجراءات لدى املدعي العام وتنفيذ مضمون املساعدة املطلوبة
حســب األصــول  ،يقــوم املدعــي العــام بإرســال طلــب املســاعدة خــال يــوم واحــد مــن
تاريــخ تنفيــذه الــى مكتــب النائــب العــام فــي عمــان .
 .8وفــي حــال ان رأى النائــب العــام انــه تــم تنفيــذ مضمــون طلــب املســاعدة بالشــكل
الصحيــح يقــوم بإرســاله الــى وزارة العــدل ( الســلطة املركزيــة ) حســب األصــول .

خامسا  :نموذج توضيحي لطلب مساعدة قضائية

الجهة الطالبة (السلطة طالبة املساعدة القضائية):
االسم:
العنوان:
رقم الفاكس............... :
رقم الهاتف............... :
عنوان البريد اإللكتروني:
الجهــة املطلــوب اليهــا (الســلطة املطلــوب منهــا املســاعدة القضائيــة) :الســلطة
القضائيــة املختصــة بواســطة وزارة العــدل  -العنــوان :عمــان الــدوار الثالــث
www.moj.gov.jo
رقم الهاتف0096224603630 :
عنوان البريد اإللكتروني :مديرية ّ
التعاون ّ
الدولي
Intl.Coop@moj.gov.jo
Anti.Terr@moj.gov.jo

خامسا  :نموذج توضيحي لطلب مساعدة قضائية

• االساس القانوني للطلب
• اتفاقية متعددة األطراف
• اتفاقية إقليمية
• اتفاقية ثنائية
• معاملة باملثل
عرض (شامل وموجز) للوقائع والنصوص القانونية
ّ
الطابع العاجل( :عند االقتضاء)
الطلب املقدم عاجل لألسباب التالية.... :
ّ
ّ
ّ
ّ
ي
الطابع السري :الطلب ذو طابع سر لألسباب التالية.... :
التدابيرواإلجراءات املطلوب القيام بها:
• سماع شهادة الشهود
• تنفيذ اإلنابات القضائية
• التفتيش والضبط والتسليم
• الحجز ومصادرة عائدات أو أدوات الجريمة
• تحديد موقع وهوية األشخاص
• رصد املكاملات
• تبليغ الوثائق
• فحص حساب بنكي
• جمع عينات من األدلة الجنائية
• تدابير أخرى....

خامسا  :نموذج توضيحي لطلب مساعدة قضائية

مالحظــة :يتــم ذكــر املعلومــات الكاملــة املتعلقــة بالشــخص املطلــوب ســماعه
(االســم ،تاريــخ امليــاد ،الجنسـ ّـية ،العنــوان ،وصفتــه كشــاهد أو ضحيــة ،وأي
معلومــات ذات صلــة بالتحقيــق أو إج ـراءات املحاكمــة التــي يتعلــق بهــا الطلــب
واالســئلة املطلــوب توجيههــا للشــخص املطلــوب ســماع شــهادته).
املرفقات :النصوص القانونية ،مذكرات تبليغ ،اصل طلب املساعدة .......
تحديد مهلة زمنية لتنفيذ الطلب:
السلطة طالبة املساعدة القضائية:
التوقيع.... :

التاريخ.... :

الختم الرسمي... :

تــم اعــداد هــذا الدليــل ضمــن برنامــج االتحــاد االوروبــي لدعــم ســيادة القانــون
في االردن وفي إطار مشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات املساعدة القانونية
املتبادلــة فــي األردن ،وبالتعــاون بيــن وزارة العــدل ،واملجلــس القضائي/النيابــة
العامــة وبالشـراكة مــع مكتــب االمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجريمــة.

