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خدار وسااا ا التينيااة الةدييااة رااا االاارايا  الل ا يااة لساانة )نظااار اساات 2018لساانة  96نظااار ر اار 

2018) 

 5529 ر ر اللريدة

 5606 الصفةة

 02-09-2018 التاريخ

 

  نةن عبدهللا اليانا ابن الةسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــــــة

 ـــــور( مـــــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــ 31بميتضـــى المــــادة ) 

 30/7/2018وبنـاي على ما  ــرره مللـــس الـــــو راي بتاريــــــخ 

 -: نأمر بوضع النظار اآلتا

 

 ( 1المادة )   

 

 

( ويعما 2018يسمى هذا النظار )نظار استخدار وسا ا التينية الةديية را االرايا  الل ا ية لسنة 

 .به من تاريخ نشره را اللريدة الرسمية

 

 ( 2المادة )   

 



 

يكون للكلما  والعبارا  التالية ةييما ورد  را هذا النظار المعانا المخصصة لها أدناه ماا لار تادا 

 -:اليرينة على غير ذلك

  

 .اليانون :  انون أصوا المةاكما  الل ا ية

  

 .الو ارة : و ارة العدا

  

 .الو ير : و ير العدا

  

تصاا الةديية المر ية والمسموعة المعتمدة وريا حأةكار هذا النظار وسا ا التينية الةديية : وسا ا اال

 .لمباشرة إلرايا  التةييق والمةاكمة الل ا ية

 

 ( 3المادة )   

 

 

 -:لغايا  تنفيذ أةكار هذا النظار تستخدر وسا ا التينية الةديية

مكاان خخار يخصا   راا المةااكر ودوا ار النياباة العاماة ومراكا  االصاأه والتأهياا وراا أ     -أ

 .لةفظ احأشخا  المو ورين أو المةكومين

  

مااع المشااتكا والمشااتكى عليااه والملنااا عليااه والشاااهد والمةاااما والخبياار والمتاارلر والماادعا  -ب

 .بالةق الشخصا والمسؤوا بالماا

 

 ( 4المادة )   



 

 

 .للمةكمة استخدار وسا ا التينية الةديية من تلياي ذاتها أو بناي على طلب من أطراف الدعوى -1-أ

  

للمدعا العاار اساتخدار وساا ا التينياة الةديياة مان تليااي ذاتاه أو بنااي علاى طلاب مان أةاد أراراد  -2

 .الضابطة العدلية أو اللهة المختصة

  

التينية الةديية متى كان استخدامها يةيق سرعة وسهولة  للمةكمة والمدعا العار استخدار وسا ا -ب

الباا  رااا اليضااايا الل ا يااة وتةييااق العدالااة أو كااان اسااتخدامها ال مااا للةفاااظ علااى احأماان والساالر 

 .االلتماعا

 

 ( 5المادة )   

 

 

 تراعى عند استخدار وسا ا التينية الةديية أةكار السرية والعأنية والةضور والمنا شاة المنصاو 

عليهااا رااا اليااانون خاصااة مااا تعلااق منهااا بةااق الاادراا وةضااور الوكيااا أيناااي إلاارايا  التةييااق 

 .والمةاكمة باستخدار وسا ا التينية الةديية وبالتنسيق مع اللهة المختصة

 

 ( 6المادة )   

 

 

ا رااا ةالااة سااماا أ ااواا الملنااا عليااه رااا لاارا ر   -أ يكااون اسااتخدار وسااا ا التينيااة الةدييااة ولوبيااا

 .االعتداي على العرض إال إذا تعذر ذلك

  



للمدعا العار والمةكمة استخدار وسا ا التينية الةديية را إلرايا  التةييق والمةاكماة بماا راا  -ب

  -:ذلك  الةاال  التالية

  

االساتماا إلاى شاهادة شااهد يياير خاار  نطااص اختصاا  المةكماة أو خاار  اختصاا  دا اارة  -1

 .المدعا العار

  

ستماا إلى شهادة شاهد ن ياا راا أةاد مراكا  ااصاأه والتأهياا أو راا أ  مكاان مخصا  اال -2

 .لةفظ المو ورين أو المةكومين

  

إلرايا  التةيياق والموالهاة واالساتلواب ماع المشاتكى علياه إذا كاان هنااك عاا قن يةاوا دون  -3

 .ةضوره أو أن ةضوره  د يشكا خطراا أو إخأالا بنظار الللسا 

  

ايا  التةييق والمةاكمة مع احأطفاا واحأشخا  ذو  ااعا ة ةماية لهر أو مع النساي متاى إلر -4

 .ولد  مسوغا  لذلك

  

 .ةماية للشهود -5

 

 ( 7المادة )   

 

 

للمشتكى عليه الذ  تيرر التةييق معه باساتخدار وساا ا التينياة الةديياة أن يطلاب مان المادعا  -1-أ

ا، وللمدعا العار بناي على أسباب مبررة  بوا هاذا الطلاب  العار أيناي التةييق معه  الةضور شخصيا

 .أو ررضه

  



 اب العاار خاأا يأياة أياار يكون اليرار الصادر عن المدعا العار بالررض   ابأ لأسات ناف للنا -2

من تاريخ علر المشتكى عليه باليرار، وعلى النا ب العار أن يفصا را هاذا الطعان خاأا يأياة أياار 

 . من تاريخ وصوا الملف إلى ديوانه

  

للمشتكى عليه الذ  تيرر  مةاكمته باستخدار وسا ا التينية الةديية را أ  درلاة مان درلاا   -ب

ا أمااار التياضااا أن يطلااب رااا أ وا للسااة تعيااد لمةاكمتااه  باسااتخدار هااذه الوسااا ا ةضااوره شخصاايا

ا غير  ابا للطعن  .المةكمة، وعلى المةكمة إلابة طلبه أو ررضه ويكون  رارها بهذا الشأن  طعيا

 

 ( 8المادة )   

 

 

 -:عند استخدار وسا ا التينية الةديية على المدعا العار والمةكمة

  

ا ا التينيااة الةدييااة بةياا  تمكاان الماادعا العااار أو المةكمااة ماان مشاااهدة التةيااق ماان راعليااة وساا   -أ

 .المكان المولود ريه الشخ  المعنا بأكمله ومن سماعه بشكا واضح

  

  .التيب  من هوية الشخ  المعنا -ب

  

التةيق من توارر الضمانا  اليانونياة لصاةة التةيياق والمةاكماة ال سايما عادر ولاود ماا ياؤير  -  

  .ة المشتكى عليه أو الشاهد أو الملنا عليهعلى إراد

 

 ( 9المادة )   

 

 

 .يعتمد الو ير وسا ا التينية الةديية ويشرف على ةسن استخدامها  -أ



  

تيدر الو ارة التساهيأ  الأ ماة الساتخدار وساا ا التينياة الةديياة وتتخاذ كاا ماا يلا ر لةمايتهاا  -ب

 .عليها من معلوما  وصيانتها وإدامة عملها وةفظ ما تر تسليله

  

تكون للمعلوما  المسللة علاى وساا ا التينياة الةديياة أو المساتمدة منهاا صافة الةلياة اليانونياة  - 

والسرية، وال يلو  تداولها أو االطأا عليها أو نسخها من النظار المعلومااتا االكتروناا إال با ذن 

  .من المدعا العار أو المةكمة المختصة ةسب ميتضى الةاا

 

 ( 10المادة )   

 

 

تتر عملية توييق ما تر من إلرايا  باساتخدار وساا ا التينياة الةديياة  راا مةاضار أو مساتندا    -أ

ور ية أو إلكترونية ةسب ما تراه المةكمة او المادعا العاار وتعتماد كماا هاا دون الةالاة لتو يعهاا 

 .من أصةاب العأ ة

  

تخضع احأدوا  المستخدمة را وسا ا التينية الةديية بما را ذلك احأشرطة واحأ ارا  المدملاة  -ب

 .الرايا  الةماية الميررة للةفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو الن يا

 

 ( 11المادة )   

 

 

حألنبياة طبياا يلو  استخدار وسا ا التينية الةديية لتنفيذ اانابا  والمسااعدا  اليضاا ية ماع الادوا ا

 .لأتفا يا  الينا ية واللماعية المبرمة بهذا الخصو 

 

 ( 12المادة )   



 

 

 . يصدر الو ير التعليما  الأ مة لتنفيذ أةكار هذا النظار

  

30/7/2018 


