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ونـــقان  
 إصدار نظام روما
 1998 يوليو 7للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 

 2002 يونيو 21بتاريخ 
 

  :بعد اخذ موافقة مجلس الواليات - القانون التالى�أصدر البرلمان 
 

 :المحتويات 
 قانون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 1المادة 
مساواة أوضاع قضاة ومنتسبى المحكمة الجنائية قانون حول وقف تقادم الدعوى و 2المادة 

 .الدولية
 .تعديل قانون اإلجراءات الجنائية 3المادة 
 .تعديل قانون السلطة القضائية 4المادة 
 تعديل قانون المساعدة القانونية الدولية فى المسائل الجنائية 5المادة 
 . فى المسائل الجنائيةالتعريف الجديد بقانون المساعدة القانونية الدولية 6المادة 
 .تعديل قانون المحكمة الجنائية ليوغوسالفيا 7المادة 
 .تعديل قانون المحكمة الجنائية لرواندا 8المادة 
 .تعديل قانون المكتب الجنائى االتحادى 9المادة 
 .تعديل قانون المحاماه االتحادى 10المادة 
 .لمحامينتعديل القانون االتحادى للرسوم بالنسبة ل 11المادة 
 .تعديل قانون المصاريف اإلدارية للعدالة 12المادة 
 .العمل بالقانون 13المادة 

  
 
 
 

 1المادة 
 قانون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

 :المحتويات 
 الجزء األول
 مجال السريان

  مجال السريان 1 §
 الثانىالجزء 

 اإلحالـــة
 القاعدة   2 §
 .عوى الجنائية السابقة أمام المحكمة أو فى دولة أجنبيةطلبات اإلحالة والد  3 §
 .والتسليمطلبات اإلحالة   4 §
 .المستندات الخاصة بطلب اإلحالة  5 §
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 .الموافقة على اإلحالة  6 §
 .االختصاص الموضوعى  7 §
 .االختصاص المكانى  8 §
 .تدابير التحرى  9 §
 .القبض لإلحالة  10 §
 .الةالقبض المؤقت لإلح  11 §
 .أمر القبض لإلحالة  12 §
 .القبض المؤقت  13 §
 .اإلجراءات عقب القبض تنفيذا ألمر القبض لإلحالة  14 §
 .اإلجراءات بعد القبض المؤقت  15 §
 .األمر بالقبض ، إيقاف تنفيذ أمر القبض لإلحالة  16 §
 .إعادة النظر فى القبض  17 §
 .تنفيذ القبض  18 §
 .الحقسماع أقوال الم  19 §
 .إجراءات الجوازية  20 §
 .إجراء المداوالت الشفهية  21 §
 .القرار بشأن جواز اإلحالة  22 §
 .القرار الجديد بشأن جواز اإلحالة  23 §
 .القبض بهدف تنفيذ اإلحالة  24 §
 .الخصوصية  25 §
 .طلب اإلحالة بعد سبق التسليم  26 §
 .اإلحالة المؤقتة  27 §
 .ئية األلمانية وطلب اإلحالةالدعوى الجنا  28 §
 .تسليم األشياء المتعلقة بإجراءات اإلحالة  29 §
 .المصادرة والتفتيش  30 §
 .المعاونة  31 §
 .اإلحالة المبسطة  32 §
 .رفع األمر إلى المحكمة العليا االتحادية  33 §

 الثالثالجزء 
 النقل العابر

 .القاعدة   34 §
 .مستندات النقل العابر  35 §
 .االختصاص  36 §
 .إجراءات النقل العابر  37 §
 .النقل العابر المتكرر  38 §
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 .حاالت الهبوط االضطرارى غير المتوقع  39 §
 

 الرابعالجزء 
 المساعدة القانونية من خالل تنفيذ قرارات المحكمة

 .القاعدة   40 §
 .تنفيذ العقوبات السالبة للحرية  41 §
 .الهروب والخصوصية  42 §
 .تنفيذ العقوبات المالية  43 §
 .تنفيذ األمر باالسترداد  44 §
 .تنفيذ التعويضات  45 §
 .االختصاص واالستعانة بالمحكمة العليا االتحادية  46 §

 الخامسالجزء 
  القانونية األخرىاتالمساعد

 .القاعدة   47 §
 .تأجيل اإلنجاز  48 §
 .االختصاص  49 §
 .األحكام القضائية  50 §
 .سليم األشياءت  51 §
 .المصادرة ، التفتيش ، مصادرة الثروة  52 §
 .المثول الشخصى للشهود  53 §
 .التسليم المؤقت  54 §
 .التسليم المؤقت واإلخطار  55 §
 .ضمان األشخاص  56 §
 .التوصيل  57 §
 .رير المعلومات والبيانات المتحصلة وظيفيًامت  58 §
رها من التدابير التى تتم بدون الحصول على موافقة مراقبة االتصاالت الهاتفية وغي 59 §

  .ىالشخص المعن
 .الحضور أثناء عمليات المساعدة القانونية  60 §
 .االستجوابات القضائية  61 §
 .اإلنجاز المباشر من خالل المحكمة  62 §
 .إقامة دعوى جنائية ألمانية  63 §

 السادسالجزء 
 الطلب المقدم

 .طلبشكل ومحتويات ال  64 §
 .إعادة اإلحالة  65 §
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 .التسليم المؤقت من أجل دعوى ألمانية  66 §
 .الشروط   67 §

 السابعالجزء 
 مشترآةأحكام 

 .اختصاص االتحاد  68 §
 .الدعوى الجنائية األلمانية والدعوى السابقة أمام المحكمة  69 §
 .اإلخبار  70 §
 .المصاريف  71 §
 .تطبيق قواعد إجرائية أخرى  72 §
 .تقييد الحريات األساسية  73 §
 
 
 
 

 الجزء األول
 مجال السريان

§ 1  
 مجال السريان

  ، 86 ، والمادة 17خاصة بالمادة األولى ، والمادة [ 
 ] من نظام روما 34والمادة 

 المحكم\ة الجنائ\ية الدولية مكملة للتنظيم القضائى األلمانى ، ووفقا لهذا القانون وللنظام األساسى        تعتب\ر    )1(
 ، ف\\إن جمه\\ورية ألمان\\يا اإلتحادي\\ة   1998 يول\\يو 17الص\\ادر ف\\ى ] نظ\\ام روم\\ا [للمحكم\\ة الجنائ\\ية الدول\\ية  

 .ستشارك المحكمة الجنائية الدولية العمل

ويقص\د بع\بارة المحكم\ة ، وفق\ا ألحك\ام ه\ذا القان\ون ، المحكم\ة الجنائ\ية الدول\ية الت\ى ت\م إنش\اؤها وفقًا                    )2(
والعاملين  ، ومقرها ،  التابعة لهااالتهامف\ى ذل\ك رئاس\اتها ودوائ\رها ، وس\لطات      ألحك\ام نظ\ام روم\ا ، بم\ا          

 .فيها

 الثانىالجزء 
 اإلحالة

§ 2  
 القاعدة

 ]  من نظام روما 3 ،2/ 91 ، والمادة 89/1خاصة بالمادة [ 

يم الدولة ، حكام نظام روما ، والذين يوجدون داخل إقل أل الذين تطلب المحكمة إحالتهم وفقًا       ش\خاص األ )1(
 .تتم إحالتهم فيما يتعلق بمالحقتهم وتنفيذ العقاب عليهم بما يتوافق مع أحكام نظام روما وأحكام هذا القانون
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ل التسليم المباشر للمالحق إلى الجهات المختصة فى الأن تتم اإلحالة لتنفيذ العقوبة من خ     ويمكن أيضًا    )2(
 . ، وذلك بالتفاهم مع المحكمة)بلد التنفيذ(داخل إقليمها الدولة التى ينبغى أن يتم التنفيذ العقابى 

 

§ 3  
 طلبات اإلحالة واإلجراءات الجنائية السابقة أمام المحكمة أو فى دولة أجنبية

 ] من نظام روما 1 نبذة 89/2خاصة بالمادة [ 

تمت إدانته أو تبرئته ع\ى المالح\ق ال\ذى طل\بت المحكمة إحالته إليها وفقا ألحكام نظام روما ، بأنه قد           أدإذا  
 ذلك اإلدعاء أن تخطر أمامهاالت\ى أدعى  م\ن ق\بلها أو م\ن ق\بل محكم\ة ف\ى دول\ة م\ن ال\دول ، فعل\ى الجه\ة                    

 4، 3 نبذة          68/3 دون الخروج على أحكام المادة  �  فوراً لمحكمة العليا للوالية  لالنيابة العامة التابعة    
 من نظام روما 3 نبذة 89/2 إجراءات اإلحالة وفقًا ألحكام المادة  وعل\ى المحكم\ة العل\يا لل\والية أن توق\ف         .

مؤق\تا حتى تقرر المحكمة ما تراه بشأن جواز اإلحالة وال يتم إحالة المالحق إذا قررت المحكمة عدم جواز    
 .اتخاذ أى من اإلجراءات الجنائية

§ 4  
 طلبات اإلحالة والتسليم

 ] من نظام روما 90خاصة بالمادة [ 

اختصاص المحكمة ، فإنه فى يدخل  طل\ب تس\ليم ش\خص ب\تهمة ارتك\اب فع\ل         بإذا تق\دمت دول\ة أجنب\ية         )1(
 وب\\ناء عل\\ى طل\\ب ، ي\\تم تس\\ليم المحكم\\ة ص\\ورة م\\ن طل\\ب    .يج\\وز إخط\\ار المحكم\\ة بالجه\\ة مقدم\\ة الطل\\ب 

 وإذا آان لمس\تندات الم\رفقة ب\ه ، إذا ل\م يك\ن ه\ناك اعتراض من الدولة مقدمة الطلب على ذلك ،           واالتس\ليم   
 .ذلك اإلجراء ال يتعارض مع أى من االتفاقات الدولية األخرى

إذا تق\دمت المحكم\ة بطل\ب إلحال\ة ش\خص ، ف\ى نف\س الوقت الذى تقدمت فيه دولة أجنبية بطلب تسليم            )2(
ل\\نفس الش\\خص ، فإن\\ه ي\\تم إخط\\ار المحكم\\ة والدول\\ة األجنب\\ية آ\\ل بطل\\ب الجه\\ة األخ\\رى ، وإذا آ\\ان طل\\ب   

 .طلب التسليم بسبب فعل إجرامى واحد ، فيجب إظهار ذلك فى اإلخطارات السابقة اإلشارة إليهااإلحالة و

إذا آ\ان طل\ب التسليم لم تتم الموافقة عليه بعد حين تقدمت المحكمة بطلب اإلحالة ، يتم تأجيل البت فى       )3(
 90/2 الطلبين وفقًا للمادة طل\ب التس\ليم لح\ين ال\بت أوًال ف\ى طل\ب اإلحال\ة ، ويك\ون الق\رار ح\ول أول\ية أى            

 .أ من نظام روما 7  ، 4 ، 2رقم 

 من نظام روما فإنه يتم تأجيل النظر فى طلب التسليم ، بعد  6 � 90/2ف\ى الح\االت ال\واردة ف\ى المادة           )4(
الم\وافقة عل\ى طل\ب اإلحال\ة لحين صدور قرار نهائى من المحكمة بشأن الجرائم التى آانت األساس لطلب           

 .اإلحالة

 من نظام روما خالل شهرين 90/5إذا ل\م تص\در المحكم\ة ق\راراها بش\أن الح\االت ال\واردة ف\ى الم\ادة             )5(
 م\ن نظ\ام روما ، فإنه يكون من الممكن إصدار قرار بشأن الموافقة   90/1م\ن ت\اريخ اإلخط\ار وفق\ا للم\ادة          

 .على التسليم طالما تحققت شروط ذلك
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ب م\ن نظ\ام روم\ا يكون لطلب اإلحالة المقدم من المحكمة     7 ، 90/6ف\ى الح\االت ال\واردة ف\ى الم\ادة          )6(
 .األولوية طالما لم تتوافر أسباب قوية تجعل للتسليم أولوية واضحة

 .وفى آل األحوال يتم إخطار المحكمة بالقرار الخاص بطلب التسليم )7(

§  5  
 المستندات الخاصة بطلب اإلحالة

 ]من نظام روما  111 والمادة 3 ، 91/2خاص بالمادة [ 

 من 91/2ك\ون اإلحال\ة إل\ى المحكم\ة جائ\زة فق\ط إذا م\ا ت\م تق\ديم الوثائق المنصوص عليها فى المادة             ت )1(
 ] .اإلحالة بصدد التنفيذ العقابى[  من نفس النظام 91/3والمادة ] اإلحالة بصدد مالحقة جنائية[  روما نظام

عدة وقائع إجرامية ، فإنه يكفى بالنسبة لباقى الوقائع وإذا آ\ان طل\ب اإلحال\ة بص\دد مالحق\ة جنائ\ية خ\اص ب            
تق\ديم ش\هادة م\ن المحكم\ة ي\تم ال\نص ف\يها على التهم الموجهة إلى المالحق ، بدال من تقديم صورة من أمر         

 .القبض

جـ من نظام روما بيان باألحكام المنطبقة 91/2وينبغ\ى أن تتض\من المس\تندات المنص\وص عليها فى المادة        
 .عة ، ويكفى إذا آان األمر متعلقًا بأحكام النظام ذآر أرقام تلك األحكامعلى الواق

 جائ\زًا إال إذا توفرت الشروط  )2/2 § (ال يك\ون تنف\يذ اإلحال\ة بص\دد التنف\يذ العقاب\ى إل\ى دول\ة التنف\يذ            )2(
 : من نظام روما 91/3المادة  التالية إلى جانب تقديم المستندات المنصوص عليها فى

 ش\هادة م\ن دول\ة التنف\يذ ت\ؤآد ف\يها موافق\تها عل\ى ق\يامها بذلك ، أو إذا قدمت المحكمة ما يفيد           تق\ديم  -1
 .موافقة دولة التنفيذ على القيام بذلك

 الوثائ\ق الملحق\ة به موافقتها على قيام   أو ف\ى وإذا م\ا أوض\حت المحكم\ة موافق\تها س\واء ف\ى طل\بها           -2
 .ة التنفيذالسلطات األلمانية بتسليم المالحق إلى دول

§ 6  
 الموافقة على اإلحالة

 . القضاءه إال إذا أجاز - 32§  باستثناء الحاالت الواردة فى �ال تجوز الموافقة على اإلحالة 
§ 7  

 االختصاص الموضوعى

تك\\ن ه\\ناك نص\\وص عل\\ى خ\\الف ذل\\ك    يص\\در الق\\رار القض\\ائى م\\ن المحكم\\ة العل\\يا لل\\والية طالم\\ا ل\\م   )1(
  .حكمة غير قابلة للطعنوتكون قرارات هذه الم

تق\وم الن\\يابة العام\\ة الخاص\\ة بالمحكم\\ة المذآ\\ورة  بإع\\داد الق\\رار الخ\\اص باإلحال\\ة وتتول\\ى تنف\\يذ ق\\رار    )2(
 .الموافقة عليه

§ 8  
 االختصاص المكانى
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لمحكم\ة العل\يا للوالية وللنيابة التابعة لها ، والتى يتم فى دائرة اختصاصها القبض     االختص\اص ل  ك\ون   ي )1(
 .لى المالحق بهدف اإلحالة ، أو التى تبدأ فيها أعمال المالحقة إذا لم يتم القبض بالفعلع

ف\ى حال\ة وج\ود أآث\ر م\ن مالح\ق بس\بب المش\ارآة ف\ى الفع\ل أو االرت\باط ب\ه والذى أدى إلى المطالبة              ) 2(
  ،آم مختلفةلمالحق\ة ف\ى دوائ\ر اختص\اص مح\ا     ا ي\نعقد االختص\اص المكان\ى ، إذا ت\م الق\بض أو         ، بإحال\تهم 

 والتى � إذا لم يكن قد تم عرض الموضوع على تلك المحكمة �للمحكمة العليا للوالية أو للنيابة التابعة لها       
 .تنشغل أوًال بالموضوع

 .إذا لم يكن محل إقامة المالحق معروفًا ، يتحدد االختصاص المكانى وفقًا لمقر الحكومة االتحادية )3(

§ 9  
 تدابير التحرى

 ] من نظام روما 59/1بالمادة خاص [ 

 مكان وجود المالحق والقبض عليه بعد تلقى طلب المحكمة بالقبض  ديدتبدأ اإلجراءات الضرورية لتح    )1(
 م\\ن نف\س ال\\نظام ،  62/1 م\ن نظ\ام روم\\ا أو طل\ب الق\بض الم\\ؤقت وفق\ا للم\ادة       89/1واإلحال\ة وفق\ًا للم\\ادة   

 .من قانون اإلجراءات الجنائيةأ /9وتطبق فى ذلك القواعد الواردة فى القسم 

وال يح\\\تاج األم\\\ر بص\\\دد اتخ\\\اذ أى م\\\ن تدابي\\\ر التح\\\رى إل\\\ى طل\\\ب خ\\\اص م\\\ن المحكم\\\ة ، وي\\\نعقد      )2(
 .االختصاص للنيابة التابعة للمحكمة العليا للوالية بإصدار أمر القبض

§ 10  
 القبض لإلحالة

 ] من نظام روما 59/1خاص بالمادة [ 

ال\ة بع\د تلق\ى طل\ب الق\بض واإلحال\ة س\واء أآ\ان طل\ب اإلحال\ة بصدد مالحقة           ي\تم إص\دار أم\ر الق\بض لإلح     
 من نفس النظام مرفقًا به 91/3 من نظام روما أو بصدد التنفيذ العقابى وفقًا للمادة     91/2جنائ\ية وفق\ًا للمادة      

 .المستندات المنصوص عليها فى الموضعين السابقين

§ 11  
 القبض المؤقت لإلحالة

 ] من نظام روما 92 ، المادة 59/1 خاص بالمادة[ 

يص\\در األم\\ر بالق\\بض الم\\ؤقت لإلحال\\ة ، إذا م\\ا تق\\دمت المحكم\\ة بطل\\ب ف\\ى ه\\ذا الخص\\وص ، وآ\\ان      )1(
 من نظام روما ، ويتم إلغاء األمر بالقبض المؤقت إذا مرت  92/2مش\فوعا بالمس\تندات الت\ى ح\ددتها المادة          

منذ بداية القبض المؤقت دون أن يلحق طلب المحكمة بالقبض  ي\ومًا منذ بداية إجراءات القبض أو  60فت\رة   
خ\ر م\نها بالق\بض واإلحال\ة م\ع تق\ديم آافة المستندات المنصوص عليها فى نظام روما ، أو       آالم\ؤقت طل\ب     

 .مع تقديم موافقتها على اإلحالة المبسطة خالل نفس الفترة الزمنية 

قبض واإلحالة أو قبل تقديم طلب القبض المؤقت  إذا ويج\وز أن ي\تم الق\بض الم\ؤقت ق\بل تق\ديم طلب ال         )2(
 :حامت شبهات قوية حول شخص ما بارتكابه احد األفعال التى تجيز إحالته إلى المحكمة أو 

 .إذا خيف من هروب المالحق من إجراءات اإلحالة أو من تنفيذها -1
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 :أو 

اإلحال\\ة ف\\ى الكش\\ف ع\\ن  إذا خ\\يف م\\ن تمك\\ن المالح\\ق م\\ن تص\\عيب مهم\\ة المحكم\\ة أو إج\\راءات    -2
 .الحقائق مع وجود وقائع معينة فى حقه تشير إلى جدية االشتباه بقوة فيه

 ارتكابهويج\وز إص\دار األم\ر بالق\بض الم\ؤقت لإلحال\ة ف\ى ح\ق المالح\ق إذا ق\ام ف\ى حق\ه اش\تباه قوى فى                      
، إذا ]  من نظام روما 7المادة [ أو جريمة ضد اإلنسانية ]  من نظام روما 6المادة [ لج\ريمة إبادة جماعية   

الوقائ\ع ق\يام مخاط\ر ج\ادة ف\ى ع\دم تمك\ن المحكمة من آشف الحقائق المرتبطة بالجريمة المشتبه        م\ا أي\دت     
 ينبغ\ى ال\تأآد من أن الجهة   وم\ن خ\الل تدابي\ر مناس\بة ،    .  بارتكابه\ا إذا ل\م ي\تم الق\بض الم\ؤقت عل\يه               بق\يامه 

 .جراءات القبض ستقوم بإخطار المحكمة بإ) 68/1 § (المختصة 

ي\تم إلغ\اء أم\\ر الق\بض الم\ؤقت لإلحال\\ة ، إذا م\ا أب\\دت المحكم\ة ع\دم رغب\\تها ف\ى تق\ديم طل\\ب ف\ى ه\\ذا           )  3(
 فى الحجز منذ يوم القبض عليه دون وصول طلب إلى الجهة  آامالاالخصوص أو إذا قضى المالحق شهر  

ب ، إذا ما تقدمت 1ها فى الفقرة  بذلك من المحكمة ، وتطبق المواعيد المنصوص علي  )68/1§ (المختص\ة   
 .المحكمة بطلب القبض واإلحالة ، أو بطلب القبض المؤقت

§ 12  
 أمر القبض لإلحالة

تص\در المحكم\ة العل\يا لل\والية أمر القبض المؤقت لإلحالة وأمر القبض لإلحالة، ويجب أن يصدر هذا          )1(
 ].أمر القبض لإلحالة [ األمر آتابة 

 :ر القبض ويجب أن يتضمن أم )2(

 .اسم المالحق -1

 .التهم الموجهة إليه والمستندات -2

ب   و             أ/11/2§  وفى الحالة الواردة فى  �الطلب المقدم بذلك والمستندات المرفقة به أو  -3
 تل\\ك الوقائ\\ع الت\\ى تش\\ير إل\\ى ق\\يام ش\\بهة ق\\وية ب\\أن    أو أس\\باب الق\\بض وم\\ا يس\\اندها م\\ن وقائ\\ع ،   �

 .كب جريمة تجيز إحالتهالمالحق قد أرت

ويلغ\ى أم\ر الق\بض لإلحال\ة إذا م\ا ت\م س\حب طل\ب اإلحال\ة أو إذا أعلنت المحكمة أن اإلجراءات التى                    )3(
 .اتخذت أمامها بصدد طلب اإلحالة غير جائزة ، أو إذا أعلنت أن اإلحالة ذاتها غير جائزة

§ 13  
 القبض المؤقت

يك\\ون للن\\يابة العام\\ة ورج\\ال الش\\رطة المختص\\ين تنف\\يذ ه\\ذا    إذا م\\ا توف\\رت ش\\روط الق\\بض لإلحال\\ة ،    )1(
أ من قانون اإلجراءات الجنائية يكون لكل 127/1§ الق\بض ، وإذا توف\رت الش\روط المنص\وص عل\يها ف\ى          

 .شخص إلقاء القبض

 . ويجب إخطار المالحق بأسباب القبض عليه فور إتمام ذلك )2(
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من            ار المالحق فورًا به ، ويجب إعطائه نسخة إذا ص\در أم\ر بالق\بض لإلحال\ة ، ف\يجب إخط\           )3(
 .هذا األمر

 § 14 
 اإلجراءات عقب القبض تنفيذًا ألمر القبض لإلحالة 

 ] من نظام روما 59/2خاص بالمادة [ 

أقصى لذلك اليوم إذا ت\م الق\بض على شخص تنفيذًا ألمر بالقبض لإلحالة ، فينبغى إحالته فورًا ، وآحد      )1(
 . للقبض إلى قاضى المحكمة الجزئيةالتالى

ويق\وم قاض\ى المحكمة الجزئية بسماع أقوال المقبوض عليه فور إحالته إليه ، وآحد أقصى لذلك اليوم        )2(
 ف\\ى بأن\\ه الشخص\\ية ، وبخاص\\ة ح\\ول جنس\\يته ، ويج\\ب إحاط\\ته علم\\ًا  أح\\والهالتال\\ى لإلحال\\ة ، وذل\\ك ح\\ول 

وأن\ه مطل\ق الحرية فى اإلدالء   ] 31 §[ الس\تعانة بمداف\ع   مق\دوره ف\ى أى م\رحلة م\ن م\راحل اإلج\راءات ا              
آما يجب على القاضى إخطار المالحق بحقه فى أن . دد التهم الموجهة إليه صبأق\واله أو ع\دم اإلدالء به\ا ب      

يطل\ب إيق\اف تنفيذ أمر القبض عليه لإلحالة ، وبحقه فى االلتجاء إلى المحكمة فى أى وقت فيما يخص أمر           
 .  آما ينبغى على القاضى سؤاله عما إذا آانت لديه دفوع يود اإلدالء بها لتحول دون إحالته    الق\بض عل\يه ،    

 يقتص\\ر س\\ماع األق\\وال عل\\ى   11/2§  وبالنس\\بة للحال\\ة ال\\واردة ف\\ى   .أ 41/5وتط\\بق األحك\\ام ال\\واردة ف\\ى   
مالحق اختيارا فى الوقائ\ع الم\رتبطة باالته\ام ،وف\ى الح\االت األخ\رى تس\جل آاف\ة األق\وال الت\ى يدلى بها ال           

 .المحضر  وإذا طلبت المحكمة ذلك ، ينبغى تزويده بصورة من المحضر

 :إذا تبين من سماع األقوال أن  )3(

 .الشخص المقبوض عليه ليس هو الشخص المذآور فى أمر القبض -1

 .أن أمر القبض قد تم رفعه -2

  تنفيذه ،أوقفأن أمر القبض قد  -3

 د ويص\در ه\ذا القرار بع  .ئية إص\دار األم\ر باإلف\راج ع\ن المق\بوض عل\يه        المحكم\ة الج\ز   ىف\إن عل\ى قاض\     
 .سماع أقوال النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للوالية المختصة بالنظر فى جواز اإلحالة

ويك\ون لقاض\ى المحكم\ة الج\زئية األم\ر باس\تمرار االحتجاز لحين صدور قرار المحكمة العليا للوالية            )4(
 :ت التالية ، حتى لو آان أمر القبض لإلحالة قد تم رفعه أو صدر األمر بإيقاف تنفيذه فى الحاال

 .إذا توفرت شروط أمر جديد بالقبض واإلحالة بسبب الجريمة  -1

أو إذا توف\رت أس\باب لألمر بتنفيذ القبض لإلحالة وتقوم النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للوالية         -2
 .لقرار هذه المحكمةبالتنفيذ الفورى 

إذا طال\ب المالح\ق بالتنف\يذ الخارج\ى ألمر القبض لإلحالة ، أو قدم دفوعًا ال تبدو غير مبررة ضد هذا       )5(
األم\ر أو ض\\د تنف\يذه ، أو إذا تش\\كك قاض\ى المحكم\\ة الج\زئية ف\\ى وج\ود س\\ند ق\وى للق\\بض ، ف\إن عل\\يه أن         

 جـ ، د ، وعلى 68/3§ ية فورًا بذلك ، دون إخالل بأحكام يخطر النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا بالوال     
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16/1§  وتطبق فى هذا الصدد األحكام الواردة فى . الفورى لقرار المحكمة العليا للوالية  ه\ذه الن\يابة التنفيذ    
-4. 

بإمكان\\ية يق\\دم المالح\\ق دف\\وعًا ض\\د اإلحال\\ة ، فعل\\ى قاض\\ى المحكم\\ة الج\\زئية أن يح\\يطه علم\\ًا      إذا ل\\م )6(
وأن يس\جل إحاط\ته ه\ذه ف\ى المحض\ر ، وتط\بق هنا أحكام        ،   ) 33 § (حال\ة المبس\طة وآثاره\ا القانون\ية         اإل

 . هـ2الفقرة

 .وقرار قاضى المحكمة الجزئية فى هذا الصدد غير قابل للطعن  ]7[

§ 15  
 اإلجراءات بعد القبض المؤقت 

  على اء الق\بض عل\يه  لق\  التال\ى إل  ف\ى ال\يوم  أقص\ى ، وآح\د  ينبغ\ى ع\رض المق\بوض عل\يه مؤق\تا ف\ورًا            )1(
 .قاضى أقرب محكمة جزئية

 . فيما يتعلق بسماع أقوال المالحق11/2§ وتنطبق األحكام الواردة فى  )2(

م\ن س\ماع أق\وال المقبوض عليه أنه ليس الشخص المطلوب أو الذى تنطبق عليه الوقائع وفقًا         إذا تب\ين     )3(
 وفى غير هذه األحوال ، فعلى .  باإلفراج عنه هأن يصدر أمر ، فعل\ى قاضى المحكمة الجزئية        11/2§ ل\ـ   

قاض\ى المحكم\ة الج\زئية أن يأم\ر باس\تمرار اح\تجاز المالح\ق لح\ين ص\دور قرار المحكمة العليا للوالية ،              
وعل\\ى الن\\يابة العام\\ة ال\\تابعة له\\ذه المحكم\\ة تنف\\يذ ق\\رارها ف\\ى ه\\ذا الص\\دد دون تأخي\\ر ، وتك\\ون مش\\ارآة         

 . بحسب األحوال7- 14/5 §             من نظام روما ، وتسرى6 -4/ 59بنص المادة المحكمة محكومة 

§ 16  
 األمر بالقبض ، إيقاف تنفيذ أمر القبض لإلحالة

 ] من نظام روما 6-59/4خاص بالمادة [ 

أو           ل\والية باتخ\اذ الق\رار حول دفوع المالحق ضد أمر القبض لإلحالة    لتخ\تص المحكم\ة العل\يا      )1(
 .ضد تنفيذه

وال يج\وز للمحكم\ة العل\يا ال\تابعة لل\والية األمر بإيقاف تنفيذ أمر بالقبض لإلحالة صدر بناء على طلب        )2(
 من نظام روما ، وإذا صدر أمر بالقبض لإلحالة 59/4م\ن المحكمة إال وفقا لألحكام التى تقضى بها المادة      

 م\ن اإلج\راءات األخ\رى األق\ل      تنف\يذه ، إذا آ\ان ه\ناك    أ ، ب ، ف\يجوز األم\ر بإيق\اف   11/2§ وفق\ا ألحك\ام   
 .لإلحالة صرامة ما يكفل تحقيق األهداف المتوخاه من القبض 

         الفقرة   أو1ر قرار وفقًا ألحكام الفقرة وينبغ\ى إعط\اء الفرص\ة للمحكمة إلبداء الرأى قبل إصدا       )3(
.  من نظام روما2/هـ59/5لما تقضى به المادة  وينبغ\ى وض\ع باق\ى التوص\يات موض\ع االعت\بار وفقا        . أ   2

وإذا آ\\ان م\\ن الض\\رورى ع\\دم وض\\ع توص\\ية م\\ن توص\\يات المحكم\\ة موض\\ع االعت\\بار ، فينبغ\\ى أن ت\\تاح    
الفرص\ة مج\ددًا إلب\داء ال\رأى ف\ى ذل\ك، ف\إذا م\ا أوقف تنفيذ أمر القبض لإلحالة فيجب إخطار المحكمة تبعًا            

 .لطلبها بمبررات القرار

 م\\ن قان\\ون اإلج\\راءات   3 أ ، 2 ، 124/1 و 123 أ ، 116§§  و 4 ، ب ، 116/1§  حك\\ام وتط\\بق أ )4(
 .الجنائية بحسب األحوال
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§ 17  
 إعادة النظر فى القبض 

يك\\ون للمحكم\\ة العل\\يا لل\\والية إع\\ادة النظ\\ر ف\\ى الق\\بض به\\دف إيق\\اف تنف\\يذه ف\\ى حال\\ة م\\ا إذا اس\\تمر ت\\واجد    
 لإلحال\\ة لم\\دة ش\\هرين م\\نذ ت\\اريخ   ، أو بس\\بب الق\\بض الم\\ؤقت المالح\\ق ف\\ى الحج\\ز بس\\بب الق\\بض لإلحال\\ة 

خ\\ر الق\\رارات بش\\أن تنف\\يذ أم\\ر الق\\بض لإلحال\\ة ، ويع\\اد النظ\\ر ف\\ى األم\\ر آ\\ل   آالق\\بض عل\\يه أو م\\نذ ت\\اريخ 
 ويج\وز للمحكم\ة العل\يًا لل\والية أن تق\رر إعادة النظر بعد مضى مدد أقصر من ذلك ، ويطبق فى       .ش\هرين   

 . حسب األحوال3،  16/2§ هذا المجال 

§ 18  
 تنفيذ القبض 

تط\بق ف\ى ح\االت الق\بض الم\ؤقت لإلحال\ة والق\بض لإلحال\ة ، وآ\ذلك فى حاالت القبض التى تتم بأمر              )1(
ى وآذلك فى حالة ما إذا ت الجنائية وقانون التنفيذ العقابم\ن قاض\ى المحكم\ة الجزئية أحكام قانون اإلجراءا         

حسب آل            محاآم\ة األح\داث ، وذل\ك بصدد الحبس االحتياطى       قان\ون  �آ\ان المالح\ق م\ن الناش\ئة         
 .حالة

 .وتحدد النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للوالية المؤسسة التى يحتجز فيها المالحق )2(

 .وتصدر القرارات القضائية من رئيس الدائرة المختصة فى المحكمة العليا للوالية )3(

§ 19  
 حق سماع أقوال المال

تق\وم المحكم\ة العل\يا لل\والية بأخ\ذ أقوال المالحق بعد وصول طلب القبض عليه وإحالته ، وذلك إذا لم               )1(
 .)32§ (يصرح بقبوله اإلحالة البسيطة 

وتق\\وم المحكم\\ة العل\\يا لل\\والية بأخ\\ذ أق\\وال المالح\\ق ف\\يما يخ\\ص أح\\واله الشخص\\ية ، وبص\\فة خاص\\ة       )2(
س\ب األح\وال ، وت\ؤخذ أق\وال المالح\ق ف\يما ي\تعلق ب\دالئل االته\\ام إذا         ب ، ج\ـ ح 14/2  §جنس\يته ، وتط\بق  

 ىأقوال المالحق التى يدلطل\بت الن\يابة العامة التابعة للمحكمة للوالية ذلك ، وفى باقى الحاالت تسجل آافة        
 . حسب األحوال6/  هـ ، 14/2§ بها اختيارا فى محضر أخذ األقوال ، وتطبق 

§ 20  
 جوازية اإلجراءات

، يك\ون للن\يابة العام\ة أن تطلب من     ] 32§ [ إذا أعل\ن المالح\ق ع\دم موافق\ته عل\ى اإلحال\ة المبس\طة              )1(
 .المحكمة العليا للوالية أن تصدر قرارًا حول مدى جوازية اإلحالة

ية ة إلصدار قرار بجوازية اإلحالة ، فال يكون للمحكمة العليا للواليف\إذا ل\م تك\ن المستندات المقدمة آاف      )2(
 .اتخاذ قرار بهذا الشأن إال بعد إعطاء المحكمة الفرصة الستكمالها



 -13-

ا أن تختبر آافة الدالئل األخرى حول جواز اإلحالة لهللمحكم\ة العل\يا للوالية أن تستجوب المالحق ، و     )3(
ن وتح\دد المحكم\ة العل\يا لل\والية ن\وع ومس\توى تق\ديم األدل\ة دون أ        . ، وأن تج\رى م\رافعات ش\فهية بش\أنها     

 .تنازالت أو بقرارات سابقةب أوحدد سلطاتها بطلبات تت

§ 21  
 إجراء التحقيقات الشفهية

 بمكان وزمان ) 31 § (معاونة ويج\ب إخطار النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للوالية ، والمالحق           )1(
الحق  تلك التحقيقات ، ، ويج\ب أن يحض\ر مم\ثل للن\يابة العامة المختصة ، ومعاون الم        التحق\يقات الش\فهية     

 .ويكون للمنتسبين للمحكمة ولدفاع المالحق أمامها حضور تلك التحقيقات وإثارة ما يعن لهم من أسئلة

 حضور التحقيقات بنفسه عنف\إذا آ\ان المالح\ق محتج\زَا بالفع\ل ف\يجب عرض\ه ، إال إذا آان قد تنازل          )2(
ادر على متابعة التحقيقات ، أو بسبب عدم التزامه أو آ\ان مريض\ًا ، أو تس\بب عام\دًا ف\ى جع\ل نفس\ه غير ق         

 .بسلوك منضبط فى الجلسات أو لعائق آخر ال يمكن التغلب عليه

أم\ا إذا آ\ان المالح\ق غي\ر محتجز ، فللمحكمة العليا للوالية أن تصدر أمرًا بحضوره للتحقيقات إال إذا         )3(
لمالحق ألمر المحكمة دون عذر آاف ، فيكون حالت أسباب قوية دون إصدار هذا األمر ، فإذا لم يستجب ا 

إذا ما انتهت              لمحكم\ة العليا للوالية أن تأمر بالعرض ، وتتخذ التدابير الضرورية لتأمين اإلحالة    ل
 .إليها

§  أقوال المشارآين فى التحقيقات  الشفهية ، ويجب آتابة محضر بوقائع التحقيق ، وتطبق      عوي\تم سما   )4(
 .سب األحوال هـ ح14/2

§ )22( 
 القرار بشأن جواز اإلحالة

يج\ب تس\بيب الق\رار بج\واز اإلحال\ة ، وعل\ى الن\يابة العام\ة ال\تابعة للمحكم\ة العل\يا لل\والية إخطار المالحق                   
 . بالقرار ، وللمالحق أن يحصل على نسخة منه) 31 § (ومعاونه 

§ 23  
 القرار الجديد بشأن جواز اإلحالة

قائ\ع بع\د صدور قرار المحكمة العليا للوالية بشأن جواز اإلحالة ، وآان من شأن تلك       إذا م\ا تكش\فت و      )1(
هذا الصدد ، فيكون للمحكمة العليا للوالية ذاتها ، وبناء على طلب من فى  الوقائ\ع أن ت\ؤدى إل\ى قرار آخر          

 .جواز اإلحالة       النيابة العامة التابعة لها أو بناء على طلب من المالحق أن تصدر قرارا جديدًا بشأن 
ف\إذا ما تكشفت وقائع جديدة بعد القرار المشار إليه سابقًا ، وآانت تلك الوقائع آافية إلصدار قرار آخر      )2(

 حسب 1لمحكم\ة العل\يا لل\والية إصدار قرار آخر بشأن الموضوع ، وتطبق الفقرة       لبش\أن اإلحال\ة ، ف\يكون        
 .األحوال

ة إعالن المالحق موافقته على اإلحالة المبسطة مع مالحظة أن موافقة  ف\ى حال 2 ، 1وتط\بق الفق\رتان     )3(
 .المحكمة العليا للواليةالمالحق على اإلحالة المبسطة تحل محل قرار 

 . حسب األحوال22 ، 21§§  ، 20/3§ وتطبق  )4(
 .وللمحكمة العليا للوالية إرجاء اإلحالة )5(
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§  24  
 االحتجاز بهدف تنفيذ اإلحالة

 إيق\اف تنف\يذ األم\ر بالق\بض لإلحال\ة ، ف\يكون للمحكم\ة العل\يا لل\والية إصدار األمر بالتنفيذ بعد إجازة                إذا ت\م  
م أسباب قوية تحول دون احتجاز المالحق ، وآان من الممكن تنفيذ اإلحالة عن طريق قاإلحالة ، طالما لم ت    

 .آخر
§ 25 

 أحكام خاصة
 ] من نظام روما 101خاص بالمادة [ 

ق\\رار باإلحال\\ة  ، م\\ن نظ\\ام روم\\ا أن تالح\\ق الم\\تهم ال\\ذى ص\\در بش\\أنه  101/2م\\ة ، وفق\\ًا للم\\ادة للمحك )1(
 وذل\ك بص\دد وقائع جديدة غيرها ، آما يكون لها معاقبته أو إخضاعه لقيود    ،بس\بب وقائ\ع إج\رامية مح\ددة     

 .على حريته الشخصية طالما دخلت تلك الوقائع الجديدة داخل اختصاصها

 فى 19نت دول\ة أجنب\ية ب\نجاح ف\ى ج\وازية اإلج\راءات الجنائ\ية أم\ام المحكم\ة وفقًا للمادة              م\ا طع\   ف\إذا    )2(
 نيتها للمحكمة للمطالبة بتسليم المالحق إلى سلطاتها ، وأظهرت أ من نظام روما ،   17/1ارت\باط م\ع المادة      

الحق ، وتطبق بالنسبة  المإعادةوعلى المحكمة أن تطلب فورًا  . 1ف\ال يج\وز ف\ى ه\ذه الحالة تطبيق الفقرة          
 .لإلجراءات الالحقة القواعد المنصوص عليها فى قانون تسليم المجرمين 

[ ل\بت دول\ة أجنب\ية المحكم\ة أو الدولة التى يوجد بها مقر المحكمة     ا أيض\ا إذا م\ا ط    1وال تط\بق الفق\رة       )3(
 أو       أو بتسليمه المؤقت  ،أو دول\ة التنف\يذ بتس\ليم المالح\ق    ]  م\ن نظ\ام روم\ا    3الدول\ة المض\يفة ، الم\ادة      

بط\\رده أو إحض\\اره بط\\ريقة أخ\\رى إل\\ى إقل\\يمها لمالحق\\ته جنائ\\يًا أو لتنف\\يذ العق\\وبات الص\\ادرة ف\\ى حق\\ه أو     
تكن هناك طرق أخرى لتأمين احترام   وعلى المحكمة أن تطلب تسليم المالحق إذا لم     .غيرها من الجزاءات  

 .مقدم  إليها الطلبالقواعد قانون تسليم المجرمين فى الدولة 

§ 26  
 طلب اإلحالة بعد سبق التسليم

إذا م\ا ت\م تس\ليم مالح\ق إل\ى دول\ة أجنب\ية طال\بت المحكم\ة بالموافقة على مالحقته أو على تنفيذ عقوبة                 )1(
 :عليه ، فلها أن تصدر موافقتها إذا 

 المحكمة العليا للوالية تيحت الفرصة للمالحق أن يدلى بأقواله حول الطلب ، وأنأت\م إث\بات ان\ه قد      -1
 ، أوالجريمة من الممكن أن تكون جائزةقد أصدرت قرارًا بأن اإلحالة بسبب 

ت\م إث\بات أن المالح\\ق ق\د أعل\\ن موافق\ته ف\\ى محض\ر أم\\ام ق\اض م\\ن قض\اة المحكم\\ة أو م\ن قض\\اة           -2
 .يمة جائزةالجر  اإلحالة بسببآانتالدولة التى سلم إليها على مالحقته أو على تنفيذ العقوبة ، و

 . ارتباطًا وثيقًاالجريمةويجب تنوير المحكمة إذا ارتبط الطلب بنفس 

 1 بشأن اإلجراء مع الوضع فى الحسبان أن تحل موافقة المالحق وفقا           للفقرة     20/1§ وتط\بق    )2(
 2 نبذة 2، 1 /21§  ، و  3 ، 2نبذة  3 ، 20/2§  محل موافقته على التسليم المبسط ، وآذلك 2رقم  1نبذة 

بإصدار القرارات   حس\ب األح\وال ، وتخ\تص المحكم\ة العل\يا للوالية      2 ، 1 / 23 ، 22§§  ، 4، والفق\رة   
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التى آانت مختصة بإصدار القرار بجواز التسليم  ، وهى تلك المحكمة 1 رقم   1نبذة   1القضائية وفقا للفقرة    
 .إذا آانت هناك إجراءات فى هذا الصدد

 1التسليم قد تم بعد ، فيصدر قرار الموافقة على الطلب وفقا للمواصفات الواردة فى الفقرة     فإذا لم يكن     )3(
 .، إذا آانت اإلحالة إلى المحكمة بسبب الجريمة من الممكن أن تكون جائزة 

 . حسب األحوال23 � 19§§  حسب األحوال ، وبالنسبة لإلجراءات تطبق 2نبذة  1وتطبق الفقرة 

 

§ 27  
 مؤقتةاإلحالة ال

 ] من نظام روما 89/4خاص بالمادة [ 

إذا ت\م تأج\يل تنف\يذ اإلحال\ة الت\ى تم\ت الم\وافقة عل\يها بس\بب ق\يام إج\راءات جنائ\ية ضد المالحق داخل                )1(
الدول\ة أو خض\ع لتنف\يذ عق\وبة س\البة للح\رية أو تدبير من التدابير اإلصالحية السالبة للحرية ، فيمكن إحالة         

 . ما قدمت المحكمة ضمانات بإعادته خالل فترة محددةالمالحق مؤقتًا ، إذا

 .ويمكن التنازل عن إعادة المالحق )2(

إذا م\ا ان\تهت اإلج\راءات الت\ى بس\ببها تم تأجيل اإلحالة إلى إصدار حكم بعقوبة سالبة للحرية مؤقتة أو            )3(
 أو وقت التنازل عن بالغ\رامة ، ف\إن م\دة س\لب الح\رية بس\بب اإلج\راءات أم\ام المحكم\ة حت\ى وق\ت إعادته              

وإذا ت\م تأج\يل اإلحال\ة بس\بب ص\دور حك\م بعق\وبة سالبة        . ذل\ك ي\تم خص\مها م\ن م\دة العق\وبة المحك\وم به\ا           
 . حسب األحوال1للحرية محددة المدة ودخوله نطاق التنفيذ ، فيطبق الحكم الوارد فى الفقرة 

س\\ماع أق\\وال الن\\يابة العام\\ة ال\\تابعة     بع\\د � أن تح\\دد 3ويك\\ون للجه\\ة المختص\\ة بالخص\\م وفق\\ًا للفق\\رة     )4(
 للمحكمة العليا للوالية المعيار لذلك ويمكنها أن تقرر عدم الخصم آليًا أو جزئيًا إذا

آان\ت م\دة المعان\اة م\ن س\لب الح\رية المت\رتب على قرار للمحكمة قد تم خصمها آليًا أو جزئيًا من              -1
  لحرية بقرار صدر عنها أو عقوبة أصدرتها بسلب الحرية أو بتنفيذ عقوبة سالبة ل

 .آان الخصم غير مبرر نتيجة لسلوك المالحق بعد إعادته -2

§ 28  
 الدعوى الجنائية األلمانية وطلب اإلحالة

 من 5للمادة  دع\وى جنائ\ية داخ\ل الدول\ة ض\د المالحق بسبب ارتكابه لجريمة وفقا     إج\راءات   إذا آان\ت     )1(
ار وزارة العدل األلمانية أو غيرها من الجهات المختصة وفقًا نظ\ام روم\ا ق\د بدأت ، وقامت المحكمة بإخط         

 بأنه فى حالة إيقاف اإلجراءات الجنائية األلمانية، فإنها ستتقدم بطلب إلحالته ، فإنه يكون للنيابة       68/1§ لـ  
العام\ة أن تصرف النظر عن مالحقة الجريمة إذا آان فى ذلك تحقيق مصالح عامة ، أما إذا آانت الدعوى        

من النيابة العامة أن تأمر بإيقاف الدعوى           وبناء على طلب � فللمحكم\ة الجنائ\ية ق\د أق\يمت بالفع\ل ،        
باتخ\اذ الق\رار بش\أن إخط\ار المحكمة      االختص\اص  آان\ت الم\رحلة الت\ى وص\لت إل\يها ، وبك\ون         اي\ أمؤق\تًا ،    

 .68/1§ للجهة التى حددتها 
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 ول\م تق\م المحكمة بتقديم طلب للقبض   11/2§ لإلحال\ة وفق\ا ل\ـ    إذا آ\ان ق\د ص\در أم\ر بالق\بض الم\ؤقت             )2(
 ، فيكون من الممكن استئناف اإلجراءات ، 11/3§ الم\ؤقت ضد المالحق خالل الفترة الزمنية المحددة فى      

ويمك\ن اس\تئناف اإلج\راءات أيض\ًا إذا آ\ان ق\د ص\در عل\ى المالح\ق أمر بالقبض المؤقت لإلحالة بناء على             
 ولم تقم المحكمة بتقديم طلب بالقبض واإلحالة خالل الفترة ، 1نبذة   1/ 11§ ؤقت وفقا لـ    طل\ب بالقبض الم   

، وال يج\\\وز تجدي\\\د إيق\\\اف  لب اس\\\تئناف اإلج\\\راءات ق\\\رار قض\\\ائى  ، وي\\\تط2ن\\\بذة  11/2§ المح\\\ددة ف\\\ى 
 .  بالنسبة لإلجراءات التى استؤنفت) 2  الفقرة(اإلجراءات مرة أخرى 

 .قرار إيقاف اإلجراءات أو القرار باستئنافهاوال يقبل الطعن فى  )3(

وتق\رر المحكم\ة م\ا تراه بشأن التكاليف والمصروفات الضرورية بعد صيرورة القرار نهائيا ، وتطبق           )4(
 . من قانون اإلجراءات الجنائية حسب األحوال773 � 464 §§

§  29  
 شياء المتعلقة بإجراءات اإلحالةتسليم األ

ياء الم\تعلقة بإجراءات اإلحالة إلى المحكمة دون حاجة إلى طلب خاص بذلك وفقًا لـ      ش\ يج\وز تس\ليم األ     )1(
 §51:  

 .وهى تلك األشياء التى تمثل أدلة إثبات يمكن أن تفيد المحكمة  -1

تل\ك األش\ياء الت\\ى حص\ل عل\يها المالح\ق أو ش\\ريك ل\ه م\ن خ\الل الج\\ريمة الت\ى ق\دم طل\\ب           وأيض\ًا    -2
، ويس\رى نفس  ل\يها بص\ورة مباش\رة أو غي\ر مباش\رة     اء أآ\ان الحص\ول ع  إلحال\ة ب\ناء عل\يها ، س\و      ا

 .الحكم على التعويضات التى تم الحصول عليها آبديل لألشياء المشار إليها سابقًا 

الف\\ورية له\\ذه م\\ين حق\\وق الط\\رف ال\\ثالث ، وتح\\ت ش\\رط اإلع\\ادة   أوال يج\\وز تس\\ليم األش\\ياء إال بع\\د ت )2(
 .األشياء عند المطالبة بها

 حتى إذا آانت اإلحالة التى تمت 2 ، 1ويمك\ن  أيض\ًا تس\ليم األشياء وفقًا للشروط الواردة فى الفقرتين           )3(
 .الموافقة عليها غير قابلة للتنفيذ ألسباب مادية

ويك\ون الق\رار بإج\ازة تس\ليم األشياء من اختصاص المحكمة العليا للوالية ، إذا قدم المالحق اعتراضا        )4(
م ، أو ق\دمت الن\يابة العام\ة طل\بًا ب\ذلك أم\ام المحكم\ة العل\يا للوالية ، أو بناء على اعتراض         عل\ى ه\ذا التس\لي    

 ف\\إذا م\ا ق\\ررت المحكم\ة العل\\يا لل\والية ج\\واز    .ط\رف آخ\ر يدع\\ى ف\يه أن تس\\ليم ه\ذه األش\\ياء يم\س حق\وقه       
لى خزينة الدولة مصروفات الدعوى إالتس\ليم ، ف\يكون على الطرف التى تقدم بالطلب إلى تلك المحكمة رد     

 .، وال يجوز تسليم األشياء إذا قررت المحكمة العليا للوالية عدم جواز ذلك

إلى إذا حمل\ت األش\ياء المطل\وب تس\ليمها ب\يانات شخص\ية ع\ن المالح\ق ، فينبغى اإلشارة عند التسليم                  )5(
 .ا ينص عليه نظام روما ع\دم ج\واز استخدام هذه البيانات إال بصدد استكمال أداء واجبات المحكمة وفقًا لم      

رف ثالث ، وآانت مرتبطة بها طف\إذا ما اشتملت البيانات الشخصية للمالحق على بيانات شخصية خاصة ب         
 يق\بل فص\لها ، فإن\ه يج\وز أيض\ا تس\ليم ه\ذه الب\يانات طالم\ا ل\م تكن هناك مصالح قوية للمالحق أو           البش\كل   

م\\ن تس\\ليم              تل\\ك الم\\رجو الحص\\ول عل\\يه   للط\\رف ال\\ثالث تقتض\\ى إبقائه\\ا س\\رًا وتف\\وق ف\\ى قيم\\تها    
 .البيانات
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§ 30  
 المصادرة والتفتيش

يج\وز مص\ادرة أو ال\تحفظ عل\ى تل\ك األش\ياء التى ينتظر أن تسلم إلى المحكمة حتى قبل وصول طلب                )1(
 . ويجوز إجراء التفتيش الالزم لتحقيق ذلك.اإلحالة 

 بالنظر فى إجراءات اإلحالة ، اتخاذ القرار فى التدابير الواردة يك\ون للمحكم\ة العل\يا لل\والية المختصة      )2(
 خارج مجال اختصاصها  ، وتك\ون هى أيضًا المختصة باتخاذ القرار بشأن األشياء التى تتواجد      1ف\ى فق\رة     
 . ،  حسب األحوال2نبذة  7/1§ ، وتطبق 

 ) من قانون السلطة القضائية152§  (ف\ى ح\االت الخ\وف من التأخير يكون للنيابة العامة ، ومعاونيها         )3(
 .، وفقًا ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية ، اتخاذ إجراءات المصادرة والتفتيش

 

§ 31  
 المعاونة

 .يكون للمالحق االستعانة بمعاون فى أى مرحلة من مراحل اإلجراءات )1(

سماع أقواله للمرة  حتى نهاية ن للمالح\ق ، إذا ل\م يق\م ه\و باخت\يار معاون       ووينبغ\ى ان\تداب مح\ام آمع\ا        )2(
 .15/2§  فى ارتباط مع 14/2§ األولى آحد أقصى وفقًا لـ 

 141 ،          140§§  من قانون اإلجراءات الجنائية باستثناء 11وتط\بق األحك\ام ال\واردة فى القسم       )3(
 .حسب األحوال 142/2 ، 1-3/

§  32  
 اإلحالة المبسطة

 ]ن نظام روما  م2 نبذة /92/3خاص بالمادة [ 

تجوز إحالة الشخص الذى صدر بحقه أمر قبض لإلحالة ، والذى طلبت المحكمة احتجازه أو احتجازه      )1(
 إذا أعل\\ن المالح\\ق موافق\\ته  عل\\ى اإلحال\\ة    ،مؤق\\تا دون اتخ\\اذ إج\\راءات اإلحال\\ة الرس\\مية ، وأجي\\ز طل\\بها   

 .المبسطة بعد إحاطته علما بها فى محضر قضائى

 .حب هذه الموافقةوال يجوز س )2(

ل\والية يق\وم ق\اض المحكم\ة الج\زئية فى الحاالت      لوب\ناء عل\ى طل\ب الن\يابة العام\ة إل\ى المحكم\ة العل\يا             )3(
 بإحاطة المالحق  فى غيرها من الحاالت للواليةحكمة العلياتقوم المو ، 15 ، 14§§ المنصوص عليها فى   

ويتم تسجيل ايضاحاته فى هذا الصدد  ] 2 ، 1الفقرتين  [ علم\ًا بإمكان\ية اإلحال\ة المبسطة وتوابعها القانونية     
 . المحكمة الجزئية الذى يتواجد المالحق فى دائرة اختصاصهايكون االختصاص لقاضىفى محضر ، و
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§  33  
 رفع األمر إلى المحكمة العليا االتحادية

 لتوضيح أمر االتحاديةمة العليا إذا ق\درت المحكم\ة العل\يا لل\والية أن األم\ر يح\تاج إلى قرار من المحك             )1(
من المحكمة االتحادية  االس\تناد عل\ى حك\م صدر   قانون\ى عل\ى درج\ة آبي\رة م\ن األهم\ية ، أو إذا م\ا أرادت          

من محكمة عليا إلحدى الواليات األخرى فى مسألة تتعلق بجانب قانونى من جوانب أمور اإلحالة أو   العل\يا 
، ف\\إن له\\ا أن تس\بب ق\\رارها وت\\رفعه إل\\ى  يه المحكم\\ة الدول\ية ت عل\\بم\ا يمك\\نها م\\ن ع\دم االلت\\زام بم\\ا اس\تقر   

 .المحكمة االتحادية العليا ألخذ رأيها القانونى

 أو       ويمك\ن أيض\ًا طل\ب إص\دار قرار من المحكمة العليا االتحادية من جانب النائب العام االتحادى          )2(
 .ا أريد إيضاح مسألة قانونيةمن النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للوالية إذا م

وعل\ى المحكم\ة العل\يا االتحادي\ة إعط\اء المالح\ق الفرص\ة إلب\داء أق\واله ، ويك\ون إص\دار القرار دون                )3(
 .مرافعات شفهية

 

 الجزء الثالث
  النقل العابر

§ 34 
 القاعدة

 ] من نظام روما89/3خاص بالمادة [

حكمة أو تلك الدولة التى ينبغى أن تتم إحالتهم      منها هؤالء األشخاص الذين تطلب الميتول\ى االتحاد نقل    
أو دول\\ة التنف\\يذ ، بع\\د أخ\\ذ م\\وافقة المحكم\\ة ، ال\\نقل العاب\\ر له\\م وفق\\ا لمعايي\\ر   ) دول\\ة اإلحال\\ة(إل\\ى المحكم\\ة 

 .النظام

 

 

   § 35  
 مستندات النقل العابر

 ] من نظام روما89/3خاص بالمادة [ 

لمحكمة للمالحقة الجنائية أو للتنفيذ العقابى جائزًا فقط إذا ما قدمت المستندات  ويك\ون النقل العابر إلى ا      )1(
 . منها بذلك         من نظام روما مع الطلب المقدمiii-i ب أرقام 89/3فى المادة المنصوص عليها 

 عليها فى وع\ند ال\نقل العاب\ر إل\ى دول\ة التنف\يذ العقابى فينبغى باإلضافة إلى تلك المستندات المنصوص               )2(
 ، تق\ديم ش\هادة م\ن دول\ة التنفيذ تصرح فيها بقبولها تنفيذ الحكم العقابى الصادر من المحكمة ،         89/1الم\ادة   

 .أو إيضاح صادر عن المحكمة يبين موافقة دولة التنفيذ على ذلك
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تنفيذ العقوبة إذا م\ا تق\دمت دول\ة اإلحال\ة بطل\ب لل\نقل العاب\ر إل\ى المحكم\ة أو إلى دولة التنفيذ من أجل                 )3(
 وفى حالة طلب الترحيل إلى ، 1 فض\ًال ع\ن تلك المستندات الواردة فى الفقرة   �الم\وقعة ، فينبغ\ى أن تق\دم     

ين فيه موافقتها تب من المحكمة ا إيضاح� 2 فض\ًال عن المستندات الواردة فى الفقرة    �دول\ة التنف\يذ العقاب\ى       
 .على الطلب

§  36 
 االختصاص

 . حسب األحوال ،2 نبذة 7/1§ وتطبق عليا للوالية القرارات القضائية تصدر المحكمة ال )1(

 وتختص مكانيًا )2(

ف\\ى حال\\ة الت\\رحيل ب\\رًا أو بح\\رًا  تخ\\تص المحكم\\ة العل\\يا لل\\والية الت\\ى ي\\توقع إحال\\ة المالح\\ق إل\\ى       -1
 .دائرتها وفقًا لمجال إعمال هذا القانون

مة العليا للوالية التى يقع فى دائرتها المطار الذى ف\ى حال\ة الت\رحيل ج\وًا يكون االختصاص للمحك          -2
 .يتم النزول فيه أوًال

عم\\ال الب\\ندين الس\\ابقين ، يك\\ون االختص\\اص للمحكم\\ة العل\\يا لل\\والية ف\\ى       إلإذا ل\\م يك\\ن ه\\ناك مج\\ال    )3(
 .ماين/ فرانكفورت 

§ 37 
 إجراءات النقل العابر

 ] حـ من نظام روما 89/3خاص بالمادة [

 .لنقل العابر جائزًا ، يتم احتجاز المالحق تأمينأ له اىإذا بد )1(

 12/2§  من قبل المحكمة العليا للوالية ، وتطبق )أمر بالقبض للنقل العابر(ويص\در أمر القبض آتابيًا      )2(
 . حسب األحوال20/2§ ، 

 .وال يجوز النقل العابر ، إال بعد صدور األمر بالقبض للترحيل )3(

 . بهذا األمر فور وصوله إلى الدولة ويحصل على نسخة منهيجب إخطار المالحق )4(

إذا ل\م يك\ن ف\ى االمك\ان إنه\اء إج\راءات ال\نقل العاب\ر ق\بل انقضاء اليوم التالى لإلحالة ، فيجب عرضه                )5(
  وعلى هذا القاضى .ف\ورًا ، وبح\د أقصى يوم واحد بعد دخوله إلى الدولة على قاضى أقرب محكمة جزئية     

الشخص\ية ، وخصوص\ًا ح\ول جنس\يته ، ويج\ب عل\يه أن يخط\ره بحق\ه م\ن فى             أوض\اعه    أخ\ذ أق\واله ح\ول     
ح\\ول الفع\\ل  االس\\تعانة بمع\\اون ف\\ى أى م\\رحلة م\\ن م\\راحل اإلج\\راءات ، وأن ف\\ى إمكان\\ه اإلدالء بأق\\واله       

االمت\ناع ع\ن ذل\ك ، وبع\دها عل\يه أن يس\أله عم\ا إذا آ\ان لدي\ه م\ا يعت\رض ب\ه على قرار                   المنس\وب إل\يه أو    
له ، وع\ن مب\ررات ه\ذا االعت\راض وح\ول م\ا إذا آ\ان لدي\ه م\ا يعت\رض به على جوازية النقل العابر            ت\رحي 

 . حسب األحوال16§  ، 24/5§ وتطبق 

 . حسب األحوال33§  ، 5 ، 2 ، 23/1 ، 18§ §  ، 12/3§ تطبق  )6(
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          ، وتط\\بق م\\ع الوض\\ع ف\\ى الحس\\بان ب\\دال م\\ن مهل\\ة الش\\هرين ، تص\\بح المهل\\ة ش\\هرًا واح\\داً     17§ وتط\\بق 
 : مع الوضع فى الحسبان أنه يمكن االستعانة بمعاون إذا 31§ 
 .آانت هناك صعوبات قانونية أو موضوعية يبدو من المحتم معها وجود هذا المعاون -1
 .إذا بدى واضحًا أن المالحق ال يستطيع الدفاع بذاته عن نفسه  -2

 .حالة المالحقإياء المضبوطة فى نفس وقت ويمكن ، ودون طلب خاص بذلك ، تسليم األش )7(

   §  38  
 النقل العابر المتعدد

بناء على طلب يستند  -لمالحق إلى المحكمة ، فيمكن ل النقل العابرإذا تم\ت الموافقة للمرة األولى على     )1(
م صادر فى حقه  أيضا إلى دولة التنفيذ ، لتنفيذ حكنقله  ، ودون حاجة إلى موافقة جديدة-عل\ى تلك الموافقة   

 وذلك إذا ما تقدمت هذه الدولة بشهادة تثبت فيها موافقتها على قيامها بهذا التنفيذ ، أو إيضاح      .من المحكمة   
م\\ن المحكم\\ة تب\\ين ف\\يه م\\وافقة دول\\ة التنف\\يذ عل\\ى ق\\يامها ب\\ذلك  وتط\\بق األحك\\ام الس\\ابقة أيض\\ا ف\\ى ح\\االت     

 .الترحيل التالية 

 . الالحقةالنقل إلى حاالت للنقل العابر يمتد أمر القبض 1الفقرة وفى الحاالت المذآورة فى  )2(

وتط\بق األحك\ام الواردة فى الفقرتين السابقتين على حالة طلب اإلحالة الذى قدم فى أعقاب طلب إحالة         )3(
مؤق\تة ق\دم إل\ى دول\ة اإلحال\ة ، طالم\ا آان\ت ظ\روف طل\ب اإلحال\ة الالحق\ة م\توافقة م\ع تل\ك الت\ى ارتبطت                    

 . للمرة األولىلبالنق

 § 39  
 حاالت الهبوط االضطرارى

 ] هـ من نظام روما 89/3خاص بالمادة [

إذا ح\\دثت حال\\ة م\\ن ح\\االت اله\\بوط االض\\طرارى داخ\\ل الدول\\ة، فعل\\ى الجه\\ة ال\\ذى علم\\ت أوًال به\\ذا      )1(
اله\\\بوط االض\\\طرارى ، وآان\\\ت ذات ص\\\فة وفق\\\ًا ألحك\\\ام ه\\\ذا القان\\\ون بإخط\\\ار المحكم\\\ة والجه\\\ة ذات        

 §لـ             ف\ورًا به\ذا اله\بوط االض\طرارى ، وعلى الجهة المختصة وفقا     68/1§ الختص\اص وفق\ا ل\ـ       ا
ب من نظام روما ، ويكون 89/3 وفقًا ألحكام المادة للنقل العابر أن تطلب من المحكمة إصدار طلب         68/1

 .للنيابة العامة ولمنتسبى الشرطة سلطة االحتجاز

رًا ، وعل\ى األآث\\ر ف\ى ال\يوم التال\\ى الح\تجازه عل\ى قاض\\ى أق\رب محكم\\ة       ويج\ب ع\رض المالح\\ق ف\و    )2(
 ساعة منذ لحظة الهبوط االضطرارى دون 96ج\زئية ، وعل\ى ه\ذا القاض\ى أن يطل\ق س\راحه بعد انقضاء        

  مشفوعا بالمستندات الالزمة النقل العابر طلب )68/1 § (أن يقدم إلى الجهة المختصة 

 . حسب األحوال47-35§§  وفيما دون ذلك تطبق )3(

 الجزء الرابع
 المساعدة القانونية من خالل  تنفيذ قرارات وتعليمات المحكمة

§   40 
 القاعدة 
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ينبغ\ى تق\ديم المس\اعدة القانون\ية م\ن خ\الل تنف\يذ األحك\ام النهائ\ية الص\ادرة م\ن المحكم\ة وفق\ًا ألحك\ام نظام                
من ب        77/2حكام المادة همة وفقًا ألت إسقاط ال وي\تم أيض\ًا تنف\يذ تعل\يمات    ،م\ا وألحك\ام ه\ذا القان\ون      ور

 .  من النظام75ما وأيضًا تنفيذ القرارات الصادرة وفقًا للمادة ونظام ر

§   41 

 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 

  ,105المادة , 2 , 103/1المادة , 77/1خاص بالمادة [

  ]ماو من نظام ر110, 106

 البة للحرية عندما يتم تنفيذ العقوبات الس)1(

تطلب المحكمة ذلك مع تقديم آافة المعلومات ذات الصيغة القانونية والقابلة للتنفيذ عن حكم اإلدانة        -1
 . والعقوبة الموقعة 

م المحكوم تسل ومع  .والجهة المختصة على توالى التنفيذ , 68/1 § المحكمة وفقًا لـ إراداتتتوافق  -2
 . توضيحًا حول الجزء الباقى من العقوبة الموقعة والمطلوب تنفيذه أن تقدم المحكمة ينبغىعليه

 §§ وال تطبق هنا أحكام  . ي\تم تنف\يذ الم\دة المح\ددة للعق\وبة الس\البة للح\رية وال\واردة ف\ى حكم المحكمة                 )2(
وال أحكام قانون اإلجراءات الجنائية بخصوص تنفيذ العقوبات السالبة  ،    ب م\ن قان\ون العق\وبات       57 � 57
 أو المؤبدة         قانونًا سواء بالنسبة للعقوبات المؤقتة المحددةلح\رية والخاص\ة باإلف\راج بعد قضاء الفترة      ل

 . وينتهى التنفيذ حين تطلب المحكمة ذلك 

وما لم توضح المحكمة ,  وبناء على طلب المحكمة يعاد المحكوم عليه إليها أو إلى دولة أخرى تحددها      )3(
ف\يظل مح\تفظا ب\ه ف\ى محبس\ه حتى إعادته إلى المحكمة أو إلى      , ج ع\ن المحك\وم عل\يه     بج\الء طل\بها اإلف\را     

تم تنفيذ جزء منها        وإذا طل\بت المحكم\ة ف\ى ت\اريخ الح\ق استمرار تنفيذ عقوبة      , دول\ة أخ\رى تح\ددها     
,  مرة أخرى 1قم ر     ف\ال يحتاج األمر إلى تقديم المستندات المشار إليها فى الفقرة     , بالفع\ل داخ\ل الدول\ة       

 .  حسب األحوال 2 ,1 رقم 1وتسرى الفقرة 

إعادة النظر , بما فى ذلك العفو , اتخاذ القرارات ذات الصلة بالتنفيذ العقابى  ب وتكون المحكمة مختصة     )4(
وتخف\يف م\دة العق\وبة وغي\رها م\ن الق\رارات التى يمكن أن تشمل تمكين المحكوم عليه من اإلقامة خارج            , 

دت ظ\روف ت\ؤدى وفقًا للقانون   جوف\ى حال\ة م\ا إذا اس\ت    , الت\ى ي\تم التنف\يذ عل\يه ف\يها دون حراس\ة           المؤسس\ة   
أو , أو صرف النظر عن هذا التنفيذ , أو إلى إيقاف التنفيذ العقابى , بع\اد ال\دائم أو الم\ؤقت       ألااأللمان\ى إل\ى     

والتى تمكن من اإلقامة خارج       ,إل\ى خص\م م\ن م\دة العق\وبة الس\البة للح\رية الم\نفذة أو تعل\يمات التنف\يذ                 
وبخ\\الف ذل\\ك ينبغ\\ى أن يت\\بع ف\\ى التنف\\يذ   . فينبغ\\ى استص\\دار ق\\رار م\\ن المحكم\\ة ,مق\\ر التنف\\يذ دون حراس\\ة

وأن ت\توافق م\ع تنف\يذ العق\وبات الت\ى تص\در به\ا أحك\ام من المحاآم األلمانية آجزاء على              األلمان\ية الق\واعد   
مج\ال ه\نا لتطب\يق الق\واعد الواردة فى قانون التنفيذ العقابى والخاصة     وال , ارتك\اب أفع\ال إج\رامية مماثل\ة         

بإج\راءات ال\تظلم واإلج\راءات القض\ائية  طالم\ا آان\ت المحكم\ة ه\ى المختص\ة بإص\دار القرارات الخاصة              
 . بتدابير التنفيذ
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لى طلب وبناء ع,  ويج\ب أن ت\تم االتص\االت م\ا ب\ين المحك\وم عل\يه والمحكمة دون عوائق وفى سرية          )5(
 . يكون لمفتشيها دخول المؤسسة العقابية , المحكمة 

, وإذا م\ا رف\ع المحك\وم عل\يه اعتراض\ات ض\د التنف\يذ العقاب\ى أو تق\دم بطل\بات ت\تطلب ق\رارًا م\ن المحكمة                    
 . فينبغى الحصول على هذا القرار منها

 وال يس\رى ه\\ذا الحك\م إذا تحمل\\ت   .  م\\ع ال\واليات ات\ه وي\تكفل اإلتح\اد ب\\نفقات التنف\يذ العقاب\ى وفق\\ًا التفاق     )6(
 . وفقًا لنظام روما أو غيره من القواعدبها المحكمة 

 

 

 

 

§   42 
 الهرب وخصوصيات

  ] من نظام روما111, 108خاص بالمادة [
 إصدار أمر بالقبض 46/1 §فيكون للجهة المختصة وفقًا لـ , إذا ته\رب المحك\وم عليه من تنفيذ الحكم            )1(

وال يحتاج اتخاذ مثل تلك التدابير , الالزم\ة للتع\رف عل\ى مكان تواجده وإلقاء القبض عليه       واتخ\اذ التدابي\ر     
ويجب ,  من قانون الرعاية القانونية حسب األحوال 1نبذة  31/2 § وتط\بق    .إل\ى طل\ب جدي\د م\ن المحكم\ة         

 111م المادة وف\ى غي\ر ه\ذه األح\وال يج\ب االلتزام فى اإلجراءات بأحكا      , إب\الغ المحكم\ة باله\روب ف\ورًا         
 . من نظام روما 

وأيضًا تنفيذ , وت\تطلب مالحق\ة الج\رائم الت\ى ارتك\بها المحك\وم عليه قبل تسليمه إلى السلطات األلمانية          )2(
األحك\ام الص\ادرة عل\يه ق\بل ذل\ك س\واء بعق\وبات س\البة للح\رية أو بتدابي\ر إص\الحية الحصول على موافقة                 

 .  من نظام روما موضع االعتبار 108/3لمادة المحكمة مع وضع األحكام الواردة فى ا

أو إبعاده أو إدخاله بطريقة أخرى إلى , أو التسليم المؤقت له , إذا طل\بت دول\ة أجنب\ية تس\ليمها الالحق           )3(
فال تكون الموافقة على ذلك جائزة إال إذا , داخ\ل نط\اق س\يادتها بغ\ية تنف\يذ عق\وبة أو غيرها من الجزاءات        

 وإال إذا آانت قواعد التسليم § , 108/3 أج\ازت ه\ذا واض\عة ف\ى اعتبارها أحكام المادة       آان\ت المحكم\ة ق\د     
 . فى الدولة طالبة التسليم جائزة 

§ 43 
 تنفيذ العقوبات المالية 

 ] من نظام روما109/1المادة ,  أ 77/2خاص بالمادة [
 :تنفذ عقوبات الغرامة إذا  )1( 

ت الكاملة المتمتعة بالحجية القانونية والقابلة للتنفيذ عن حكم طل\بت المحكم\ة ذل\ك وق\دمت المعل\وما        -1
 .اإلدانة وتوقيع العقوبة 
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طالما طلبت المحكمة من عدة ,  ف\ى الطل\ب الق\در م\ن الغ\رامة المطل\وب تنف\يذه داخ\ل الدول\ة             بي\نت  -2
 .  دول تنفيذ هذا الحكم 

فيكون حسابها باليورو  وفقًا , غي\ر اليورو  مق\دار الغ\رامة المطل\وب تنف\يذها مق\ومًا بعمل\ه أخ\رى             آ\ان   وإذا  
 . للسعر الذى آان لها يوم وصول الطلب 

طالما لم يحدد هذا القانون قواعد ,  وتسرى على تنفيذ األحكام بالغرامة أحكام قانون تحصيل الغرامات       )2(
 . أخرى 

المنازعات الخاصة ويجب استصدار قرار من المحكمة فى , وتس\تحق الغرامة منذ يوم وصول الطلب      )3(
وفيما , وفى االعتراضات على جوازية التنفيذ , أو حك\م اإلدان\ة أو حس\اب الغرامة المحكوم بها      , باإلذن\اب   

 . ة حقق من قانون اإلجراءات الجنائية يمكن أن تكون مت459  §إذا آانت االشتراطات المنصوص عليها فى

 أن تؤجل التنفيذ أو توقفه وينبغى 46/2 §لمختص\ة وفقًا لـ  إال أن للجه\ة ا   , وال يتأث\ر اس\تمرار التنف\يذ ب\ذلك          
, ومن أجل هذا الغرض يجوز تفتيش المحكوم عليه , إتخ\اذ التدابي\ر المناس\بة لتأم\ين التنفيذ فى وقت الحق             

 . وأيضًا مصادرة المتعلقات , ومنزله ومتعلقاته 

ويج\\ب إب\\\الغ  ,  حس\\\ب األح\\وال   م\\ن قان\\\ون اإلج\\راءات الجنائ\\ية   3, 2/ ج\\ـ 459 , 459 §§وتط\\بق   )4(
 . المحكمة بنتائج التنفيذ وتحويل المبالغ المتحصلة إليها 

 من نظام روما 5لحرية المحكوم بها وفقًا للمادة لديد العقوبة السالبة   م فى حاالت ت   42, 41 §§وتط\بق    )5(
 م\ن نظام  70/1 للم\ادة  أو ف\ى حال\ة اس\تبدال س\لب الح\رية بالغ\رامة غي\ر ال\واردة وفق\اً            , لع\دم أداء الغ\رامة      

 . روما

§ 44 
  باالستردادتنفيذ األمر 

 ] من نظام روما 109/2,  ب 77/2خاص بالمادة [
   :  ب من نظام روما فى حالة77/2ادة  تنفذ األوامر باالسترداد والصادرة وفقًا للم)1(

 والقابلة للتنفيذ عن م\تعة بالحج\ية القانون\ية   تق\دمت المعل\ومات الكامل\ة الم   وإذا طل\بت المحكم\ة ذل\ك         -1
 .حكم اإلدانة وتوقيع العقوبة

 .   موجودة داخل البالداالسترداد آلوإذا آانت تلك األشياء  -2

 من قانون  ب73,  أ 73 §§ , 4 � 73/2 §وتطبق أحكام  , ئ ولتنف\يذ ذلك تأمر المحكمة باسترداد الش      )2(
 . العقوبات حسب األحوال

 ترس\ل األش\ياء أو الحق\وق المس\تردة إل\ى المحكم\ة عب\ر الجهة المختصة         ,باالس\ترداد إذا ص\در األم\ر       )3(
 بع\\د الم\\وافقة عل\\ى المس\\اعدة القانون\\ية إذا م\\ا آان\\ت ف\\ى ح\\وزة   الص\\ادر ف\\ى حق\\ه أم\\ر         68/1 §وفق\\ًا ل\\ـ  

,  من القانون المدنى 163 § وق\بل صدور الموافقة يسرى القرار آقرار بمنع النقل وفقًا ألحكام   .االس\ترداد   
ويتم تسليم األشياء المأمور باستردادها بعد الموافقة , لقش\مل الم\نع أيضًا التصرفات األخرى المشابهة للن   وي

 . على المساعدة القانونية إلى المحكمة
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ما           ,فإنه يكون ملزمًا , إذا تض\من أم\ر المحكم\ة باالس\ترداد ق\رارًا يم\س حقوق الطرف الثالث                )4(
 - :عدا

 . له فرصة آافية إلثبات حقهحف الثالث لم تتأن يكون الطر -1

 أو  , أال يتوافق القرار مع قرار صدر فى البالد وفقًا ألحكام القانون المدنى حول نفس الموضوع  -2

  .      حقوق متعلقة بعقار على أن يكون القرار متعلقًا بحقوق لطرف ثالث على عقار أو  -3

يكون للمحكمة الفرصة خالل اإلجراءات  , 1يها ف\ى الفقرة  إذا عرض\ت حال\ة م\ن الح\االت المنص\وص عل\        
 . وتظ\ل حقوق الطرف الثالث على األشياء فى الحدود التى حددها النظام  . ل\تحديد م\وقفها   68/1 §وفق\ًا ل\ـ    

 صدور قبلالح\ق ف\ى إب\داء أقواله    ، ويح\ق للط\رف ال\ثالث ال\ذى يدع\ى حق\ًا عل\ى األش\ياء الخاص\ة بالحال\ة            
ويكون لهم الحق فى االستعانة بمعاون فى آل ,  بأق\واله بالفع\ل أم\ام المحكم\ة     ىم يك\ن ق\د أدل\      إذا ل\    ، الق\رار 

 .مرحلة من مراحل اإلجراءات

فيكون , وإذا ق\ام االح\تمال بص\دور أم\ر باالس\ترداد ع\ند تق\ديم طل\ب من المحكمة بخصوص متعلقات              )5(
رض يكون من الممكن أيضًا إجراء غ\  له\ذا ال وتحق\يقاً , تها تأمي\نًا إلج\راءات االس\ترداد    رم\ن الممك\ن مص\اد     

 .       46/3 § ويتحدد االختصاص وفقًا لـ .التفتيش 

 وتطبق . ز م\ن قانون اإلجراءات الجنائية حسب األحوال  111 و ,111 � 111 §§وف\ى غي\ر ذل\ك تط\بق      
لتسليم إذا رأت ويمتنع ا,  التسليم إلى المضرور بلط أيض\ًا بحيث يتم الحصول على رأى المحكمة ق     111 §

 . المحكمة عدم الموافقة عليه

§ 45 
 تنفيذ التعويضات

 ] من نظام روما109/2المادة ,  ب 75/2خاص بالمادة [
   :تنفذ ترتيبات التعويضات التى تقوم على دفع مبالغ مالية إذا ) 1(

بلة للتنفيذ عن حكم متعة بالحجية القانونية والقا توقدمت المعلومات الكاملة الم   , طلبت المحكمة ذلك     -1
 .  من نظام روما75اإلدانة وتوقيع العقوبة وآذلك الترتيبات وفقًا للمادة 

 فى عدة  للتنفيذ طلبإذا آ\ان ق\د ق\دم   ,  ف\ى الطل\ب ح\دود الم\بلغ المطل\وب دفع\ه داخ\ل الدول\ة             بي\نت  -2
 . دول

 . 43 §وفى غير ذلك يتم التنفيذ وفقًا لـ 
§ 46 

 االختصاص
 المعاونة, كمة العليا االتحادية لى المحإااللتجاء 

 تخ\تص الن\يابة العامة التابعة للمحكمة العليا للوالية بتنفيذ األحكام الصادرة من المحكمة بعقوبات سالبة     )1(
الختص\اص ه\نا للن\يابة الت\ى يق\ع داخ\ل مج\ال اختصاصها المكانى المؤسسة التى يتواجد        اويك\ون   , للح\رية   

 .     فيها المحكوم عليه
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 § لـ           تخ\تص النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للوالية بتنفيذ األحكام الصادرة بالغرامة وفقاً   و )2(
والت\ى يقع فى مجال اختصاصها اإلقليمى محل سكن المحكوم      , 45 §وت\رتيبات التعويض\ات وفق\ًا ل\ـ          , 43

 . عليه أو مكان تواجده المعتاد

فيكون االختصاص للنيابة العامة التابعة للمحكمة , و مكان التواجد المعتاد فإذا لم يمكن تحديد محل السكن أ    
 فإذا وجدت هذه األشياء  .العل\يا لل\والية والت\ى ت\وجد ف\ى دائ\رة اختصاصها األشياء الخاصة بالمحكوم عليه         

في\\تحدد االختص\\اص للن\\يابة العام\\ة الت\\ى ت\\ولت النظ\\ر ف\\ى        , ف\\ى دوائ\\ر اختص\\اص مح\\اآم عل\\يا مخ\\تلفة      
فيتحدد االختصاص وفقًا لمقر ,  السابقة 3-1 وإذا ل\م يمك\ن تحديد االختصاص وفقًا للنقاط     .موض\وع أوًال    ال

 وتكون قرارات المحكمة . وتص\در المحكم\ة العل\يا للوالية الترتيبات القانونية الالزمة     .الحك\ومة االتحادي\ة     
 . العليا للوالية غير قابلة للطعن

والية الت\\رتيبات القض\\ائية الالزم\\ة لتنف\\يذ ق\\رارات االس\\ترداد الص\\ادرة ع\\ن   وتص\\در المحكم\\ة العل\\يا لل\\ ) 3(
 وتقوم النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا  .حس\ب األح\وال     ) و2 (وتط\بق أحك\ام الفق\رة     , ) 44 §(المحكم\ة   

والتى يتواجد  ,  ويكون االختصاص للمحكمة العليا للوالية وللنيابة العامة التابعة لها.لل\والية بإع\داد القرار      
ار عدة مق فإذا تواجدت األشياء المطلوب استردادها فى  .الش\ىء المطل\وب اس\ترداده ف\ى دائرة اختصاصها           

 فإذا لم تتولى .فيكون االختصاص للمحكمة العليا التى تولت النظر فى الموضوع أوًال , محاآم عليا مختلفة 
ختص\\اص للن\\يابة العام\\ة الت\\ى ت\\ولت النظ\\ر ف\\ى     ف\\يكون اال, أى م\\ن المح\\اآم العل\\يا النظ\\ر ف\\ى الموض\\وع    

في\\تحدد االختص\\اص ت\\بعًا لمق\\ر ,  االختص\\اص وفق\\ًا للق\\واعد الس\\ابقة دي\\د ف\\إذا ل\\م يمك\\ن تح.الموض\وع أوًال  
 . الحكومة االتحادية 

وآ\ذلك القواعد المنصوص عليها     , 33 § , 29/4 , 23, 22 §§ , 4, 21/1 § , 3 , 20/2 §وتط\بق   ) 4(
 . 143 - 140 §§          لح\ادى عش\ر م\ن الك\تاب األول لقان\ون اإلج\راءات الجنائ\ية باستثناء           ف\ى ال\باب ا    

  : مع مراعاة ضرورة وجود معاون 31 §وتطبق 

 . بسبب صعوبة األمر أو الوضع القانونى الذى يجعل من المناسب االستعانة بمعاون -1

 . بشكل مناسب عن حقوقه بنفسهإذا آان من الواضح أنه ال قدرة للمالحق على الدفاع  -2

 

 

 

 

 

 الجزء الخامس

 المساعدات القانونية األخرى

§ 47 
 القاعدة
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 ] من نظام روما2 , 96/1والمادة  , 93/1خاص بالمادة [
ي\\تم تق\\ديم المس\\اعدات القانون\\ية األخ\\رى الت\\ى تطل\\بها المحكم\\ة وفق\\ًا  ,  ف\\ى االعت\\بار58/2 § م\\ع وض\\ع )1(

 .      هذا القانون وأحكام, ألحكام نظام روما 

 آل تعضيد للمحكمة فى أداء عملها وفقًا ألحكام نظام 1 ويقصد بالمساعدة القانونية المذآورة فى الفقرة    )2(
 .   وبصرف النظر عما إذا آانت تلك المساعدة القانونية مقدمة من محكمة أو من جهة حكومية, روما 

ى المس\\اعدة القانون\\ية أن ش\\روط تق\\ديم تل\\ك المس\\اعدة    إذا ق\\درت الجه\\ة المختص\\ة ب\\تقديم الم\\وافقة عل\\   ) 3(
 . س دون مسا50§وتبقى , فعلى الجهة التى تتولى تقديم المساعدة االلتزام بذلك, متحققة 

 أ من نظام 93/9ويتم التعامل مع الطلبات المتعارضة للمساعدات القانونية األخرى وفقًا ألحكام المادة       ) 4(
  .4 § من نظام روما تطبق معها 90بق فيها المادة وفى الحاالت التى تط, روما 

§ 48 
 تأجيل اإلنجاز

 45 والمادة 94/1والمادة , ب 9 , 5 � 93/3 الحاالت المنصوص عليها فى المادة   فىيمكن تأجيل اإلنجاز    
م\ن نظ\ام روم\ا حت\ى ي\تم تب\ين مق\دار التوافق ما بين االستمرار فى اإلجراءات بناء على الطلب وبين نظام            

 . ومار

§ 49 
 االختصاص

 التى تقع فى دائرة  هى تلكمختص\ة الالن\يابة   ف\تكون , إذا ت\ولت الن\يابة العام\ة تق\ديم المس\اعدة القانون\ية            ) 1(
 اختص\\اص رف\\إذا وقع\\ت تل\\ك المع\\امالت ف\\ى دوائ\\  . اختصاص\\ها المع\\امالت الخاص\\ة بالمس\\اعدة القانون\\ية  

 ف\\\إذا ل\\\م تح\\\ل مس\\\ألة   .ت\\\ى ت\\\ولت الموض\\\وع أوًال  ف\\\يكون االختص\\\اص ل\\\تلك الن\\\يابة ال  ، ن\\\يابات م\\\تعددة  
 .     الحكومة االتحادية يتحدد االختصاص وفقًا لمقرف, االختصاص وفقًا للقواعد السابقة 

طالم\\ا آ\\ان ال\\تعامل القض\\ائى م\\ع موض\\وع المس\\اعدة       ,  عل\\ى االختص\\اص القض\\ائى   1 تط\\بق فق\\رة  )2(
 .   ات قضائيةأو إذا احتاج األمر إلى قرار, القانونية ضروريًا 

 §تخ\تص المحكم\ة العل\يا لل\والية بإص\دار الق\رارات القض\ائية الخاصة بتسليم األشياء وفقًا            لـ           ) 3(
/52 § (ثروةومصادرة ، ) 2 , 52/1§(والت\رتيبات الخاص\ة بمص\ادرة والتفت\يش عن متعلقات        ,  ب   50/1
 وآذلك ،)55/6 §(         وفى حالة اإلحضار، ) 55/1 §( وقرارات القبض فى حالة التسليم المؤقت  ، )4

§( قبله ةوالتدابي\ر الت\ى تتخذ دون علم المتخذ  ، ) 59/1§(الت\رتيبات القض\ائية لم\راقبة االتص\االت الهاتف\ية         
والت\ى يق\ع فى دائرة اختصاصها مقر   ,  وف\ى ح\االت التس\لم الم\ؤقت تك\ون المحكم\ة العل\يا لل\والية           .) 59/2

 ف\\ى ح\\االت اإلحض\\ار  3, 36/2§وتط\\بق  ,مختص\\ة مكان\\يًا ,  المس\\اعدة القانون\\ية الجه\\ة الت\\ى تتول\\ى تق\\ديم 
 . بالمثل

تق\وم الن\يابة العام\ة ال\تابعة له\ا بتحضير القرار      , طالم\ا آ\ان اختص\اص المحكم\ة العل\يا لل\والية مب\ررًا             ) 4(
وإع\\داد ،  ]54§[ؤقت  وتك\ون مختص\\ة أيض\\ًا بت\رتيبات وتنف\\يذ التس\ليم الم\\   .وت\تخذ التدابي\\ر الالزم\ة لتنف\\يذه   

 الن\\يابة العام\\ة   وتك\\ون .ت وتنف\\يذ ه\\ذا التس\\ليم الم\\ؤقت   الق\\رارات الخاص\\ة بالم\\وافقة عل\\ى تس\\ليم الم\\تعلقا     
  .المختصة مكانيًا هى تلك التى يتم فى مجال اختصاصها تنفيذ سلب الحرية
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§ 50 
 القرارات القضائية

55§ , 4 , 2 , 52/1§لحاالت الواردة فى ونية فى اال يجوز إصدار الموافقة على تقديم المساعدة القان    )1(
 وتق\\رر . إال إذا آان\\ت المحكم\\ة العل\\يا لل\\والية ق\\د اتخ\\ذت التدابي\\ر الالزم\\ة للق\\يام به\\ا    2 , 59/1 § , 6 , 1/

المحكم\ة المذآورة أيضًا مدى جواز تسليم المتعلقات بناء على طلب من النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا    
 ويكون قرار المحكمة المذآورة . أو ب\ناء عل\ى طلب من يدعى أن تسليمها يمكن أن يضر بحقوقه    ، لل\والية 

 .غير  قابل للطعن

وآ\\ذلك  ،  33, 31/1,  ب 29/4, 22 §§ , 4 , 21/1 § , 3 , 20/2 § وتط\\بق األحك\\ام ال\\واردة ف\\ى    )2(
 -140 §§راءات الجنائية باستثناء الق\واعد الواردة فى الباب الحادى عشر من الكتاب األول من قانون اإلج     

 , 1 , 23/1 §        وتطبق بالنسبة لإلجراءات الالحقة.لوالية ل عل\ى اإلج\راءات أمام المحكمة العليا       143
 أو 2 , 25/1 §م\ع الوضع فى الحسبان أن يحل الطلب المقدم  من المضرور من أى تدبير وفقًا لـ     ،   4 , 2
 §ودون التقيد بتوافر الشروط المنصوص عليها فى .  23/1 §وفق\ًا لـ   مح\ل الطل\ب المق\دم م\ن المالح\ق        4

 ف\\ى ت\\رتيبات المس\\اعدة القانون\\ية ب\\ناء عل\\ى طل\\ب      ى يمك\\ن أن يص\\در ق\\رار جدي\\د ح\\ول المض\\    2 , 23/1
 . إذا آان لم يتم أخذ أقواله قبل صدور األمر بالتدبير, المضرور 

وقدرت أن شروط , والية بإنجاز المساعدة القانونية إذا اختص\ت محكم\ة أخ\رى غي\ر المحكم\ة العليا لل       ) 3(
فعل\\يها أن تس\\بب لق\\رارها وأن تحص\\ل عل\ى ق\\رار م\\ن المحكم\\ة العل\\يا   , تق\ديم ه\\ذه المس\\اعدة غي\\ر متواف\رة   

وبناء على طلب من النيابة العامة التابعة للمحكمة ,  وتص\در المحكم\ة العل\يا لل\والية قرارها أيضًا      .لل\والية   
 إذا قررت  يج\وز تقديم المساعدة القانونية  وال. بش\أن تواف\ر ش\روط تق\ديم المس\اعدة القانون\ية            العل\يا لل\والية   

ويك\\ون ق\\رار المحكم\\ة المذآ\\ورة والخاص\\ة ب\\تقديم      . المحكم\\ة العل\\يا لل\\والية ع\\دم توف\\ر ش\\روط تق\\ديمها       
 . المساعدة القانونية ملزمًا للمحاآم ولكافة الجهات الحكومية

 , 33    §  , 31/1 §,  ب 29/4 § , 4 , 2 , 23/1, 22 §§ , 4 , 21/1 § , 3 , 20/2 §وتط\\\\\\\\بق ) 4(
أيض\ًا الق\واعد ال\واردة ف\ى ال\باب الح\ادى عش\ر م\ن الك\تاب األول م\ن قانون اإلجراءات الجنائية باستثناء                   و

 .  على اإلجراءات أمام المحكمة العليا للوالية143 � 140 §§تلك الواردة فى 

§ 51 
 ت تسليم المتعلقا

         المحكمة بناء على طلب جهة مختصة تسلم المتعلقات إلى58/3 §دون خروج على أحكام ) 1(

 . والتى يمكن أن تمثل دليل إثبات فى قضية متداولة أمام المحكمة  -1

وتل\ك الت\ى حص\ل عليها المالحق أو شريك فى قضية متداولة أمام المحكمة بطريق مباشر أو غير           -2
أو حص\\ل عل\\يها آ\\تعويض ع\\ن تل\\ك الم\\تعلقات      ,  ه\\ى مح\\ل نظ\\ر المحكم\\ة    مباش\\ر م\\ن ج\\ريمة  

 . المتحصلة من الجريمة

        : ويكون التسليم جائزًا إذا)2(

ى من نظام 93/1آ\ان ه\ناك ق\رار م\ن جه\ة مختص\ة تابع\ة للمحكم\ة ي\رتب المص\ادرة وفق\ًا للمادة                -1
 . روما
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 . عادة المتعلقات المسلمة فور طلب إعادتهاواشتراط إ, وتأآد عدم المساس بحقوق طرف ثالث  -2

فينبغى اإلشارة عند التسليم , إذا م\ا اش\تملت الم\تعلقات المس\لمة على بيانات شخصية خاصة بالمالحق          ) 3(
 المحكمة وفقًا مإل\ى أن ه\ذه الب\يانات ال يج\وز اس\تخدامها إال لألغ\راض الم\تعلقة باإلج\راءات المنظورة أما              

وت\\رتبط ارت\\باطا وث\\يقًا بالب\\يانات  , شخص\\ية تخ\\ص ط\\رف ذل\\ك  ب\\يانات ذا وج\\دت  ف\\إ.ألحك\\ام نظ\\ام روم\\ا  
 سند مقبول ، فيجوز تسليم هذه البيانات الشخص\ية للمالح\ق مم\ا يجع\ل فصلها غير ممكن أو غير قائم على            

 بس\\ريتها س\\واء بالنس\\بة للمالح\\ق أو بالنس\\بة للط\\رف  ظ االح\\تفال\\ىرتبة عمت\\الأيض\\ا طالم\\ا آان\\ت المص\\الح  
 .  تفوق بشكل واضح تلك المتحصلة من تسليمها اللثالثا

§ 52 
 مصادرة الممتلكات, التفتيش , المصادرة 

 الطلب      وقبل وصول  -فيجوز, إذا آان\ت ه\ناك متعلقات يغلب الظن انه سيتم تسليمها إلى المحكمة       ) 1(
التفتيش           جراء إرض غل ويجوز تحقيقًا لهذا ا . تس\ليمها ومصادرتها أو التحفظ عليها بطريقة أخرى  -

 . الالزم

 §ويمك\ن أيض\ًا مص\ادرة الم\تعلقات أو التحفظ عليها بطريقة أخرى وفقًا للشروط الواردة            فى         ) 2(
 .  ال يقوم على ضرورة تسليم تلك المتعلقات لطلبستجابةإذا آان فى ذلك تمكين لال , 1 رقم 51/1

 §(لموظفين المعاونين لها ل يك\ون للن\يابة العام\ة و   4, 49/3 §دة ف\ى  ودون خ\روج عل\ى الق\واعد ال\وار     ) 3(
جراء المصادرة والتفتيش وفقًا للقواعد إ, ف\ى حال\ة الخ\وف من التأخير      )  م\ن قان\ون الس\لطة القض\ائية        152

 . الواردة فى قانون اإلجراءات الجنائية

 يمكن وبناء على طلب المحكمة - 2 أو 1 رقم 51/1 §وبصرف النظر عن تحقق الشروط الواردة فى   ) 4(
ال\تحفظ عل\ى المم\تلكات الموج\ودة داخ\ل الدول\ة والخاص\ة ب\ذلك الش\خص ال\ذى تق\ام عليه الدعوى بسبب                -

 من 58المادة (أو صدر بحقه أمر قبض ) م روماا من نظ61الم\ادة  ( م\ن نظ\ام روم\ا     5ج\ريمة وفق\ًا للم\ادة       
المص\ادرة أيض\ًا تلك الممتلكات التى تؤول للمتهم فى    وتش\مل  .1 رق\م   51/2§ وتط\بق أيض\ًا      .) نظ\ام روم\ا   
 . 2نبذة  1 وتطبق الفقرة .وقت الحق 

يك\\ون للن\\يابة العام\\ة ف\\ى حال\\ة الخ\\وف م\\ن التأخي\\ر األم\\ر       , 4, 49/3 § عل\\ى أحك\\ام  الخ\\روجودون ) 5(
ت\تم المصادقة عليه  م ل\  وي\تم إلغ\اء األم\ر الم\ؤقت المش\ار إل\يه س\ابقًا إذا          .4بالمص\ادرة المؤق\تة وفق\ًا للفق\رة         

 . خالل ثالثة أيام من محكمة 

التى  وبحد أقصى بعد وصول العلم للمحكمة 4وت\رفع المص\ادرة الت\ى طال\بت به\ا المحكمة وفقًا للفقرة           ) 6(
 ت\م إنهاؤه\ا ف\ى الم\رحلة القض\\ائية     ق\\دأو ب\أن اإلج\راءات   ،  ىلغ\ أب\أن أم\ر الق\\بض ق\د    , أص\درت الق\رار به\ا   

 .  من قانون اإلجراءات الجنائية على حاالت المصادرة292/2 , 291 §§ وتطبق .األولى 

§ 53 
 المثول الشخصى للشهود

  ، الدولة والذى يوجد مطلق السراح داخل,  ألحد األفراد أمامها   ىم\ثول الشخص  الإذا طل\بت المحكم\ة      ) 1(
 تتخذ عادة فى حالة تىالفيجوز اتخاذ تلك الترتيبات ، أو الحصول على دالئل , م\ن أج\ل أخذ أقواله آشاهد      

 . دعوة شاهد أمام محكمة ألمانية أو من قبل النيابة العامة األلمانية
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ف\\ال يج\\وز االن\\تفاع بالب\\يانات , إذا ق\\دمت المحكم\\ة ض\\مانات لش\\خص م\\ا أن أق\\واله ل\\ن ي\\تم اس\\تخدامها  ) 2(
لضمانات التى قدمتها وفى حدود ا, الشخصية له أمام محكمة ألمانية إال بعد الحصول على موافقة المحكمة       

 وذلك إذا آان ته، وال يج\وز االن\تفاع أيضًا بأقوال الشخص أمام المحكمة من قبل محكمة ألمانية إال بموافق        .
ف\\ى ح\\ين أن اإلدالء به\\ا وفق\\ًا للقان\\ون األلمان\\ى يمك\\ن أن يك\\ون   , ملت\\زمًا ب\\أداء ه\\ذه األق\\وال أم\\ام المحكم\\ة  

 . اختياريًا

§ 54 
 التسليم المؤقت 

  ] من نظام روما7 , 93/1 بالمادة خاص[
آ\ل من يتواجد فى الحبس اإلحتياطى أو الحبس العقابى أو بسبب توقيع تدبير من التدابير اإلصالحية داخل      

إليها أو إلى دولة حددتها المحكمة بسبب تحقيقات , ب\ناء على طلب المحكمة  ، يمك\ن تس\ليمه مؤق\تًا     , الدول\ة   
رض آخر غا ارتباط بالشخص أو لهدل\ة ف\ى إج\راءات م\وجه إل\ى آخ\ر ل      تج\رى ف\يها أو بس\بب ال\بحث ع\ن أ         

 : من نظام روما إذا 1/ أ 93/7وارد فى المادة 

 ة ف\ى محض\ر أم\ام أحد قضا    ذل\ك وإث\بات ، واف\ق عل\ى ذل\ك بع\د إخط\اره بكاف\ة ج\وانب الموض\وع            -1
  .المحكمة الجزئية التى يقع فى اختصاصها المؤسسة التى يتم التنفيذ عليه فيها

ل\م يك\ن م\ن المنتظ\ر أن يك\ون التس\ليم س\ببًا ف\ى التأثي\ر عل\ى أه\داف اإلج\راءات الجنائية أو التنفيذ                   -2
 . العقابى 

أو جزاء من نوع آخر , ت\م ال\تأآد م\ن أن\ه لن يتم توقيع عقاب على من تم تسليمه أثناء فترة التسليم            -3
 حالة إطالق سراحه سيكون فى إمكانهى  وأن\ه ف .أو مالحق\ته  , أو تدبي\ر ال يمك\ن تنف\يذه ف\ى غيب\ته           

 آل ذلك باستثناء تلك التدابير التى توقع .مغ\ادرة الدول\ة المض\يفة أو الدول\ة الت\ى ح\ددتها المحكم\ة           
 .  من نظام روما71 , 70بمناسبة ارتكاب جرائم وفقًا للمادة 

 الت\نازل عن             تلك  إال إذا ت\م , ت\م ال\تأآد م\ن أعادت\ه الف\ورية بع\د ان\تهاء عمل\ية رف\ع األدل\ة                 -4
 . اإلعادة

وي\تم تنف\\يذ خص\م فت\\رة االح\تجاز م\\ن فت\رة س\\لب الح\\رية     ) 1 رق\\م 1 ن\بذة (وال يج\وز ال\\رجوع ف\ى الم\\وافقة   
 وال يس\رى ه\ذا عل\ى العق\وبات السالبة للحرية المحكوم بها والمنفذة        .27/4 §وتط\بق   , الم\نفذة ف\ى الدول\ة       

 . م روماا من نظ70/3من قبل المحكمة وفقًا للمادة 

§ 55 
 التسليم المؤقت واإلحضار

ي\تم التس\ليم الم\ؤقت لم\ن يتواجد خارج نطاق تطبيق هذا القانون فى حبس احتياطى أو حبس عقابى أو             ) 1(
وذل\ك ب\ناء على طلب من المحكمة بسبب تحقيقات أو إجراءات   , س\لبت ح\ريته تنف\يذًا لتدبي\ر س\الب للح\رية           

 آما تتم إعادته فى الموعد المحدد .رف\ع أدل\ة داخ\ل نط\اق تطب\يق ه\ذا القان\ون        م\رتبطة ت\تم ه\ناك م\ن أج\ل       
تم التأآد إذا وذلك , التى تتنازل فيها عن هذه اإلعادة فى الحاالت الأو ب\ناء على طلب من المحكمة إ    , ل\ذلك   

القبض على  ويتم . لإلقام\ة ف\ى دول\ة أجنب\ية ف\ى حالة تنازل المحكمة عن إعادته       ام\ن أن المس\لم س\يجد مق\ر        
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 إذا تق\\دمت . وذل\\ك ع\\ن ط\\ريق إص\\دار أم\\ر آتاب\\ى بالق\\بض    ،الش\\خص المعن\\ى ق\\بل تنف\\يذ التس\\ليم الم\\ؤقت  
 . المحكمة برجاء فى هذا الصدد أو إذا آان ال يمكن ضمان اإلعادة إال عن هذا الطريق

 :ويجب أن يتضمن أمر القبض ) 2(

 . الشخص المعنى -1

 .  المعنىطلب رفع األدلة فى حضور الشخص -2

 .بيانات المحكمة عن الجهة التى ستتم اإلعادة إليها -3

 . أسباب القبض -4

 .18 §وأيضًا  , 5 , 3,  ب 2 , 14/1 § , 13/3 §وتطبق 

  :إذا, ويرفع أمر القبض ) 3(

   ،بأن القبض لم يعد ضروريًا, قامت المحكمة باألخطار  -1

   ، ب4وافقت المحكمة على ذلك وفقًا للفقرة  -2

 أو, أعيد الشخص المعنى إلى المحكمة أو إلى دولة حددتها المحكمة  -3

 . تنازلت المحكمة عن اإلعادة -4

ويك\ون الق\رار للمحكم\ة العل\يا ال\تابعة لل\والية ف\ى طع\ون الشخص المعنى ضد قرار القبض للتسليم أو              ) 4(
إلغاء أمر القبض للتسليم أو إيقاف تنفيذه لوالية ل وبعد أخذ موافقة المحكمة يكون للمحكمة العليا  .ضد تنفيذه   

وإذا ل\\م .  م\\ن قان\\ون اإلج\\راءات الجنائ\\ية 3,  أ 2, 124/1 , 123,  أ 116§§ , 4, ب 116/1 § وتط\\بق .
ي\\تم ف\\ورًا إع\\ادة الش\\خص المعن\\ى إل\\ى  , ت\\ؤيد المحكم\\ة ق\\رار إلغ\\اء األم\\ر بالق\\بض للتس\\ليم أو إيق\\اف تنف\\يذه   

 . ويستمر استبقاء الشخص المعنى فى الحجز, حددها المحكمة أو إلى الدولة التى ت

ويك\ون الق\رار للمحكم\ة العل\يا ال\تابعة لل\والية فى شأن إطالة فترة االحتجاز إذا آان المالحق بناء على           ) 5(
, وي\تم تك\رار ع\رض أمر االحتجاز آل شهرين     .ق\د قض\ى م\دة ش\هرين ف\ى الحج\ز      ، أم\ر بالق\بض للتس\ليم       

وتطبق , ح\تجاز بع\د مض\ى فت\رة أقصر من   ذلك     ل\والية أن تق\رر ع\رض أم\ر اال    ويك\ون للمحكم\ة العل\يا ل     
  .5- 2نبذة  4رة قف

س\\لبت  إذا ت\\واجد ش\\خص خ\\ارج نط\\اق تطب\\يق ه\\ذا القان\\ون ف\\ى ح\\بس احتياط\\ى أو ح\\بس عقاب\\ى ،  أو  )6(
ة بس\\بب  ب\\ناء عل\\ى طل\ب م\\ن المحكم\\ ،  إرس\اله   لتدبي\\ر س\الب للح\\رية موق\\ع عل\ية، فإن\\ه ي\\تم  ا تطبيق\\يح\ريته 

 .بعد انتهاء إجراءات رفع األدلة تتم إعادته و .تحق\يق آخر يجرى هناك أو بسبب إجراء متعلق به لرفع أدلة   
 5 م\\ع الوض\\ع ف\\ى الحس\\بان أن\\ه ب\\دًال م\\ن المهل\\ة المح\\ددة ف\\ى الفق\\رة   5-2 والفق\\رة 2ن\\بذة  1وتط\\بق الفق\\رة 

  .4 , 2 ,  ،1نبذة  5, 37/4 § , 20/2, 18 , 14/5 § وتطبق أيضًا . واحد  بشهرين  تكون المهلة شهر

§ 56 
 حماية األشخاص 

  ] ى من نظام روما93/1خاص بالمادة [
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من آان تطبق قواعد حماية ضحايا الجرائم وحماية األشخاص المشارآين فى إجراءات جنائية ألمانية على     
الشهود فى قضية وعلى , المحتمل أن يكونوا مضارين من جراء جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة       من  

 . معروضة عليها

§ 57 
 التوصيل

  ] د من نظام روما93/1المادة  , 4 نبذة 58/7خاص بالمادة [
 . رافعات المدنية على اإلجراءات بشأن التوصيل متطبق قواعد قانون ال) 1(

 . يمتنع توصيل االستدعاء من المحكمة إلى المتهم عن طريق بديل له ) 2(

§ 58 
  وظيفيًاوالبيانات المتحصلةر المعلومات يرمت

ي\\تم إب\\الغ   - 3 وم\\ع الوض\\ع ف\\ى االعت\\بار أحك\\ام الفق\\رة   �ب\\ناء عل\\ى طل\\ب م\\ن جه\\ة تابع\\ة للمحكم\\ة    ) 1(
المحكم\\ة ف\\\ى ح\\\دود اختصاص\\\ها بالمعل\\\ومات والب\\\يانات المتحص\\لة وظيف\\\يًا م\\\ن ق\\\بل المح\\\اآم والجه\\\ات    

جائ\زة الستخدامها أمام محكمة ألمانية أو أمام  وذل\ك ف\ى الح\دود الت\ى يمك\ن أن تك\ون       , الحكوم\ية األلمان\ية    
 : على أن ,  جنائية دعوىالنيابة العامة األلمانية فى إدارة 

التى يتم , وآذلك المعارف , المعل\ومات الت\ى يتم الحصول عليها من اإلحصاء المرآزى االتحادى      -1
 من التدابير بدون علم أو غيرها) 59/1 §(الحص\ول عل\يها م\ن خ\الل م\راقبة االتص\االت الهاتفية          

غير بوال يجوز اإلبالغ . ال يج\وز إبالغه\ا إل\ى جه\ات خارج المحكمة    ) 59/2 §(الش\خص المعن\ى    
 .ذلك من المعارف إلى جهات خارج المحكمة إال بعد موافقتها المسبقة

  ق\\بلويج\\ب م\\ع اإلب\\الغ بالمع\\ارف اإلش\\ارة بط\\ريقة مناس\\بة إل\\ى الفت\\رات القص\\وى المح\\ددة م\\ن       -2
 وآذلك األخطار بأن تلك المعارف المبلغة ال يجوز .ن\ون األلمان\ى لالح\تفاظ بس\رية المعلومات         القا

وإذا ظهر أنه قد تم اإلبالغ بمعارف  .اس\تخدامها إال ف\ى ح\دود واج\بات المحكم\ة وفق\ًا ل\نظام روما            
وطلب  , فينبغى إخطار المحكمة بذلك فورًا, أو بمع\ارف م\ا آ\ان ينبغى اإلبالغ بها         , غي\ر حقيق\ية     

 .تصحيح تلك المعارف أو محوها

 بدون طلب 1 فى االعتبار يجوز إبالغ المحكمة بمعارف بالمعنى الوارد فى فقرة 3وم\ع وض\ع الفقرة     ) 2(
إذا توفرت الشروط , ى من ذلك المعلومات المتحصلة من السجل المرآزى االتحادى   ثنويس\ت , مس\بق ب\ذلك     

 . اإلبالغ مناسبًا وإذا آان 1نبذة  1الواردة فى الفقرة 

 .التخاذ إجراء أمام المحكمة -1

 ،ها أو املمساعدة إجراء بدأ بالفعل أم -2

 .لتحضير طلب بالمساعدة القانونية للمحكمة -3

 . حسب األحوال 3 ، 2نبذة  1وتطبق الفقرة 
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نبية إذا طل\بت المحكم\ة ت\زويدها بب\يانات حص\لت عليها محكمة أوجهة حكومية ألمانية من دولة أج              )3(
يتم الحصول على لم ف\ال يج\وز تزويدها بها طالما   ,  وطل\ب م\نها الحف\اظ بس\ريتها      ،أو جه\ة دول\ية   

 . ويجب إخطار المحكمة بذلك,  من نظام روما 37/1موافقة الجهة ومصدر المعلومات وفقًا للمادة 

§ 59 
 الت الهاتفية وغيرها من التدابير مراقبة االتصا

 موافقة الشخص المعنىالتى تتم بدون الحصول على 
    ]م روما ا من نظط 93/1خاص بالمادة [

 واإلب\\\الغ ) أ م\\ن قان\\\ون اإلج\\\راءات الجنائ\\\ية 100 §(يج\\وز األم\\\ر بم\\\راقبة االتص\\\االت الهاتف\\\ية  ال ) 1(
 : بالمعلومات المتحصلة عن طريقها إال 

 .  من قضاة المحكمة بإجراء المراقبةضإذا صدر أمر من قا -1

مع , لشروط األخرى المنصوص عليها فى قانون اإلجراءات الجنائية لألمر بهذا التدبير   توف\ر ا  إذا   -2
 من نظام روما محل الجرائم 5الوض\ع ف\ى االعت\بار أن تح\ل الج\رائم المنص\وص عليها فى المادة             

 . من قانون اإلجراءات الجنائية1نبذة  1/ أ 100 §الجرائم المنصوص عليها فى 

 باس\\\تخداماة الق\\\واعد المنص\\\وص عل\\\يها ف\\\ى قان\\\ون اإلج\\\راءات الجنائ\\\ية   ال\\\تأآد م\\\ن م\\\راع بع\\\د  -3
 من قانون اإلجراءات 100/5 §( المحكمة مالمعل\ومات المتحص\لة ف\ى إج\راءات جنائ\ية أخرى أما      

 ).  من قانون اإلجراءات الجنائية10/6 §(وبالمحو ) الجنائية

 م\ن قانون اإلجراءات  1/ ج\ـ 100 §دة ف\ى  وب\ناء عل\ى طل\ب م\ن المحكم\ة يج\وز اتخ\اذ التدابي\ر ال\وار                 ) 2(
 .  الجنائية دون علم بها من قبل الشخص المعنى

§ 60 
 الحضور أثناء  عمليات المساعدة القانونية 

 ] من نظام روما 99/1خاص بالمادة [
للمنتس\بين للمحكم\ة والموآل\ين ع\نها والمذآ\ورين فى طلب المحكمة حضور المداوالت الخاصة بالمساعدة         

ويك\\ون للمنتس\\بين للمحكم\\ة إع\\داد محاض\\ر   .  وله\\م ط\\رح أس\\ئلة واقت\\راح تدابي\\ر    .ن\\ية داخ\\ل الدول\\ة القانو
تكون التسجيالت ،  وإذا وافق الشخص المعنى  .وتس\جيالت ص\وتية ومرئية وشرائط فيديو لهذه المداوالت     

ف\\ى قان\\ون  زة أيض\\ًا دون توف\\ر االش\\تراطات المنص\\وص عل\\يها    ئ\\الص\\وتية والم\\رئية وش\\رائط الف\\يديو جا   
 وال يج\\وز اس\\تخدام التس\\جيالت الت\\ى ت\\م إع\\دادها دون م\\راعاة اش\\تراطات قان\\ون         .اإلج\\راءات الجنائ\\ية  

 .  ألمانيةدعاوىاإلجراءات الجنائية فى أى 

§ 61 
 االستجوابات القضائية 

  ]م روماا من نظ3/2خاص بالمادة [
 .داخل الدولة بناء على طلب المحكمة يجوز إجراء االستجوابات القضائية ) 1(

 .  من نظام روما31/1على تنفيذ العقوبات المالية الصادرة وفقا للمادة  43 §طبق  تو) 2(

§ 62 
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 اإلنجاز المباشر من خالل المحكمة
    ]م روماا من نظب 99/4خاص بالمادة [

, لمختصة ب\ناء عل\ى طل\ب خاص يجوز للمنتسبين للمحكمة والموآلين عنها فى تفاهم مع الجهات األلمانية ا    
 ويمكن الموافقة على المساعدة .أخ\ذ األق\وال وال\بحث ع\ن ال\دالئل وغي\رها من وسائل رفع األدلة استقالًال            

 ويحتفظ للجهات األلمانية المختصة . ب من نظام روما 99/4القانون\ية تح\ت اشتراطات وفقًا لمفهوم المادة      
حك\\ام القان\\ون أل وي\\تم اتخاذه\\ا وفق\\ًا  .الح\\االتبالح\\ق ف\\ى إص\\دار األم\\ر وتنف\\يذ التدابي\\ر اإلج\\بارية ف\\ى آ\\ل   

 .  األلمانى 

§ 63 
 إقامة دعوى جنائية ألمانية 

    ]م روماا من نظ70/4خاص بالمادة [
ب من نظام روما إلقامة دعوى جنائية ضد شخص مشتبه فى 70/4 المحكم\ة بطل\ب وفق\ًا للم\ادة      تق\دمت إذا  

 إخطاره\ا بأسرع ما يمكن بما تم عمله بشأن هذا  في\تم  ،وم\ا   م\ن نظ\ام ر   70/1ارتكاب\ه لج\ريمة وفق\ًا للم\ادة         
 وبع\د انقض\اء الدع\وى يج\ب ت\زويدها بنص أو بصورة مصدق عليها من نص القرار الذى انتهت           .الطل\ب   

 .  ويجب إعادة متعلقات القضية من مستندات وأشياء إذا طلبت المحكمة ذلك.إليه الدعوى 

 
 
 
 

 الجزء السادس 
§ 64  

 دم الطلب المق
 شكل ومحتويات الطلب

 ] من نظام روما96/4  المادة 93/10خاص بالمادة [
 أ من نظام روما 93/10يج\ب أن يس\توفى الطل\ب المق\دم إل\ى المحكمة بطلب المساعدة القانونية وفقًا للمادة        

ع م فى ارتباط 96/1الش\كل الذى نصت عليه المادة  , وآ\ذلك م\ا يلح\ق ب\ه م\ن ملحق\ات       , أو بطل\ب اإلحال\ة    
 م\\ن نظ\ام روم\\ا م\\ن  4 ف\ى ارت\\باط بالفق\رة   96/4وآ\ذلك م\\ا نص\ت عل\\يه الم\\ادة   ,  م\\ن نظ\ام روم\\ا  4الفق\رة  

 . محتويات 

§ 65  
 إعادة اإلحالة 

وتمت إحالته لذلك من المحكمة مؤقتًا بناء على طلب , م\ن يخض\ع إلجراءات دعوى جنائية فى الدولة        ) 1(
, دة إحال\ته إل\ى المحكم\ة أو إلى سلطات الدولة التى تحددها    يج\ب إع\ا  , تح\ت ش\رط إع\ادة إحال\ته ف\يما بع\د           

ويجب إصدار أمر قبض . طالما لم تتنازل المحكمة عن إعادة اإلحالة هذه , وذل\ك ف\ى الموعد المحدد لذلك     
إذا اش\ترطت المحكم\ة إبق\اء المالح\ق ف\ى الحج\ز آشرط       , آتاب\ى ض\د المالح\ق ق\بل إتم\ام اإلحال\ة المؤق\تة           

 ويجب خصم مدة االحتجاز هذه .هذه الصورة على أو آ\ان تأم\ين إع\ادة اإلحال\ة ال ي\تم إال        , ة  لتنف\يذ اإلحال\   
 .  من قانون العقوبات51 §من العقوبة الموقعة بناء على دعوى جنائية ألمانية وفقًا لـ 
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 , 5 وفقرة 3 ، 1نبذة  2 , 14/1 § , 13/3 § وفيما عدا ذلك تطبق 55/2 §وتط\بق بش\أن أمر القبض     ) 2(
ويك\ون الق\رار للمحكم\ة العل\يا لل\والية ف\ى حال\ة االعت\راض عل\ى أم\ر القبض إلعادة                , 5 -55/3 , 18 §§

وذل\\ك ف\\ى حال\\ة م\\ا إذا آ\\ان ق\د ت\\م تنف\\يذ أم\\ر الق\\بض إلع\\ادة   , وآ\\ذلك بالنس\\بة لطل\\ب وق\\ف تنف\يذه  , اإلحال\ة  
 . اإلحالة

للقبض التابع لمجال اختصاصها مقر المحكمة فى وت\تخذ المحكم\ة العل\يا ال\تابعة لل\والية القرار بالنسبة            ) 3(
تختص المحكمة العليا للوالية , وق\بل إقام\ة الدع\وى الجنائ\ية      . أم\ر الدع\وى الجنائ\ية المقام\ة داخ\ل الدول\ة             

 وقرار المحكمة  . اختصاص\ها مق\ر الن\يابة العام\ة صاحبة االختصاص برفع الدعوى    قاط\ الت\ى ي\دخل ف\ى ن     
 بتنفيذ إعادة 1نبذة وتخ\تص الن\يابة العام\ة ال\تابعة للمحكم\ة العل\يا لل\والية وفق\ًا لل        . المذآ\ورة ال يق\بل الطع\ن     

 . اإلحالة

§ 66  
 التسليم المؤقت من أجل دعوى ألمانية

 تسليمه مؤقتًا إلى محكمة وتم, آ\ل م\ن يوجد فى حبس احتياطى أو عقابى بناء على قرار من المحكمة     ) 1(
وذلك بسبب دعوى جنائية ضد , طلب تحت شرط إعادة تسليمه فيما بعد  جه\ة حكوم\ية ألمان\ية بناء على      أو

 ينبغى إعادة تسليمه ،      وي\راد به\ذا التس\ليم المؤقت المعاونة فى رفع األدلة   ، آخ\ر م\نظورة داخ\ل الدول\ة      
 طالما لم تتنازل المحكمة ،ف\ى ال\وقت المح\دد إل\ى المحكم\ة أو إل\ى جه\ة حكومية تابعة لدولة أخرى حددتها           

اش\\ترطت إذا ما ,  ويج\\ب إص\\دار أم\\ر ق\\بض آتاب\\ى عل\\ى المالح\\ق ق\\بل تنف\\يذ التس\\ليم الم\\ؤقت      .ع\\ن ذل\\ك 
أو إذا آان من غير الممكن تأمين إعادة التسليم إال عن , به\ذا التس\ليم المؤقت   المحكم\ة اح\تجازه حت\ى تق\بل      

 , 3 ، 1نبذة  2 , 14/1 §, 13/3 § وفى غير ذلك تطبق . بشأن أمر القبض 55/2 § وتطبق   .ط\ريق ذلك    
 . 65/3 §وأيضًا .  5 � 55/3, 18 §§ , 5والفقرة 

، أو لتنفيذ تدبير من التدابير  لعقوبة جنائية اآ\ل م\ن ي\وجد داخ\ل الدول\ة محبوس\ا تحت التحقيق أو تنفيذ           ) 2(
 دعوى التحفظ\ية السالبة للحرية ، يمكن تسليمه مؤقتا من أجل عملية رفع أدلة تجرى داخل الدولة فى إطار    

 . 4 ، 3 ، 1 رقم 1 نبذة 54§  فى  عليهاجنائ\ية مقام\ة أم\ام المحكم\ة ، إذا م\ا توف\رت الش\روط المنصوص         
 . بالمثل5 � 2 نبذة 54§ وأيضا  . 3 ، 2 نبذة 49/4§ وتنطبق 

§ 67  
 الشروط 

 . يجب مراعاة الشروط التى تربطها المحكمة بالمساعدة القانونية 

 

 

 

 الجزء السابع
§ 68  
 ام عامة أحك

 اختصاصات اإلتحاد 
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لع\دل بال\تفاهم م\ع وزارة الخارج\ية بإص\دار الق\رار بشأن طلبات المساعدة       لتخ\تص ال\وزارة االتحادي\ة        )1(
,  وبش\أن تق\ديم الطل\بات إل\ى المحكم\ة  للحص\ول عل\ى المس\اعدة القانونية            ، القانون\ية المقدم\ة م\ن المحكم\ة       

 .تحادية التى تدخل فى اختصاصها أمور متعلقة بتلك المساعدة وآ\ذلك بال\تفاهم مع غيرها من الوزارات اال   
ال\\وزارة مح\\ل ف\\تحل تل\\ك  , وإذا اختص\\ت جه\\ة حكوم\\ية تابع\\ة ل\\وزارة اتحادي\\ة أخ\\رى بإنج\\از المس\\اعدة       

 وتم\\ارس .وي\\تخذ الق\\رار بال\\تفاهم م\\ع ال\\وزارة االتحادي\\ة للع\\دل وم\\ع وزارة الخارج\\ية      , االتحادي\\ة الع\\دل  
 .المذآورة فيما سبق اختصاصاتها من خالل الجهات االتحادية التابعة لها    ,  المختص\ة    ال\وزارات االتحادي\ة   

وللحك\ومة االتحادي\ة أن تح\يل االختصاص فى بعض الحاالت الفردية التى تختص باتخاذ القرار فيها وبناء        
القانونية وآذلك فى حاالت طلب المساعدة , عل\ى طل\ب م\ن المحكم\ة وفق\ًا للج\زء الخ\امس من هذا القانون             

ويك\\ون لحك\\ومات ال\\واليات إحال\\ة االختصاص\\ات ,  ال\\واليات االتحادي\\ة إح\\دىإل\\ى حك\\ومة , م\\ن المحكم\\ة 
 .   المحالة إليها إلى جهة أخرى مختصة وفقًا لقانون الوالية

وتق\ر وزارة الع\دل االتحادي\ة بال\تفاهم م\ع وزارة الخارج\ية وم\ع الجه\ات االتحادية العليا األخرى التى            )2(
   :وخصوصًا حول, دخل فى اختصاصها النظر فى الموضوع ي

 .  من نظام روما14/1اقتراح موقف وفقًا للمادة  -1
 . من النظام18/4 من نظام روما وتقديم تظلم وفقًا للمادة 18/2 §اإلخطار وفقًا للمادة  -2
 .  من النظام19/2التقرير بطعن وفقًا للمادة  -3
 .  من النظام19/6ة تقديم التظلم وفقًا للماد -4
 .  من النظام72/4الدخول فى دعوى وفقًا للمادة  -5
 .  من النظام82/2تقديم تظلم وفقًا للمادة  -6
 . من النظام101/2طلب اإلفراج وفقًا للمادة  -7
ل\\ى إف\\ى الح\\االت الت\\ى ي\\تطلب ف\\يها نظ\\ام روم\\ا أو ه\\ذا القان\\ون إج\\راء مش\\اورات م\\ع أو إخط\\ارات         )3(

 وإذا وجدت مشاورات يتحتم القيام بها مع المحكمة وفقًا لنظام . 1 ن\بذة  1كون التطب\يق للفق\رة   ف\ي , المحكم\ة   
وآ\ان االختص\اص به\ذه المشاورات شأن جهة أخرى غير تلك    , روم\ا أو ه\ذا القان\ون بش\أن حقائ\ق معي\نة           

وهى , وبدون تأخير فإنه ينبغى أن تخطر تلك الجهة المذآورة أوًال ,  إلى اختصاصها   1 النبذةالت\ى أشارت    
 وإذا تح\تم إخط\ار المحكم\ة بوقائع معينة أو الحصول على    .تل\ك الجه\ة الت\ى آ\ان االختص\اص م\نعقدًا له\ا                

 وفى الحاالت . اتخاذ تلك التدابير1 نبذةف\يكون عل\ى الجه\ة المختص\ة الت\ى ح\ددتها          , ق\رار أو م\وافقة م\نها        
أو الحقائق التى يتحتم معها         , ى يتحتم اإلخطار بها العاجل\ة تك\ون للجه\ة التى أعلمت أوًال بالوقائع الت      

 .  أن تقوم أوًال بإعالم المحكمة بتلك الوقائع أو الحقائق  ،الحصول على قرار أو موافقة من المحكمة
 الخاصة باألخطار بالبيانات واإلعالن  بمهامهوينبغى على المكتب الجنائى االتحادى أن يتقيد فى القيام        )4(

 من قانون المكتب الجنائى 2 رق\م  1ن\بذة  14/1 §ق\يق الشخص\ية ب\ناء عل\ى طل\ب م\ن المحكم\ة بأحك\ام                 وتح
 .  من نفس القانون 3-15/1 §االتحادى و

  § 69  
 الدعوى الجنائية األلمانية والدعوى الجنائية 

 السابقة أمام المحكمة 
 ) من نظام روما2 /70والمادة  , 20/2خاص بالمادة (
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 إحالة شخص إلى أى محكمة أخرى فى حالة ارتكابه جريمة من تلك الجرائم المشار إليها فى    ال يج\وز   )1(
 قبل إذا آان قد سبق إدانته بسببها أو الحكم ببراءته منها من,  م\ن نظام روما  70/1 أو ف\ى الم\ادة     5الم\ادة     
  .   المحكمة

ه قد سبق إدانته أو الحكم ببراءته من أن, وإذا تبين خالل دعوى جنائية مقامة داخل الدولة ضد شخص       )2(
في\\تم إنه\\اء , ق\بل المحكم\\ة بحك\\م نهائ\\ى ف\ى آ\\ل أو ف\\ى ج\\زء م\ن الج\\رائم الت\\ى يح\\اآم بس\ببها داخ\\ل الدول\\ة      

 فإذا .للمصاريف       مع تحمل خزانة الدولة, ها حكم المحكمة دالدع\وى عن تلك الجرائم التى صدر بصد     
 . فينبغى إصدار قرار قضائى بصدد إنهاء الدعوى,  الجنائية مترابطة آانت الدعوى الجنائية أمام المحكمة

فإن\ه يج\ب ال\رجوع بص\دده إل\ى قرار      , وبص\دد إص\دار ق\رار خ\اص بال\تعويض ع\ن تدابي\ر المالحق\ة                )3(
 . المحكمة بشأن اإلدانة وتوقيع العقوبة

§ 70  
 اإلخبار

 ) من نظام روما 27خاص بالمادة  (
مق\دم م\ن المحكمة هو إحالة أو غيرها من صور المساعدة القانونية ضد عضو   إذا آ\ان موض\وع الطل\ب ال      

 , نطاقها     أو إج\راءات تحق\يق تج\رى فى    ، م\ن أعض\اء البوندس\تاج األلمان\ى أو جه\از تش\ريعى ل\والية         
 إبالغ رئيس الهيئة التى يتبعها 68/1 § أخرى وفقًا لـ مختص\ة فعل\ى ال\وزارة االتحادي\ة للع\دل أو أى جه\ة           

والتى تؤمن , ويجب اتخاذ التدابير المناسبة , لشخص المعنى أو المعنى بالتحقيق الجارى بوصول الطلب       ا
 . إقامة الدعوى أمام المحكمة أو إجراءات اإلحالة من اآلثار التى يمكن أن تخل بذلك جراء ذلك اإلبالغ

§ 71  
 المصاريف

 ) من نظام روما 107/2والمادة  , 100خاص بالمادة  (
 . كن التنازل عن مصاريف المساعدة القانونية التى ترتبت على طلب المحكمة لها يم

  § 72  
 تطبيق قواعد إجرائية أخرى

فتط\\بق الق\\واعد ال\\واردة ف\\ى قان\\ون , ف\\ى حال\\ة ع\\دم ن\\ص ه\\ذا القان\\ون عل\\ى ق\\واعد إج\\رائية أخ\\رى خاص\\ة  
, إلجراءات الجنائية وقانون إصداره وقان\ون ا ، الس\لطة القض\ائية وقان\ون إص\دار قان\ون الس\لطة القض\ائية            

 . وقانون العقوبات وقانون محاآمة األحداث بما يتفق مع الموضوع
§ 73  

  الحريات األساسيةتقييد
 من 1نبذة  2/2المادة  (الحق فى سالمة الجسم : ي\تم تقي\يد الحق\وق األساس\ية اآلتية وفقًا لقواعد هذا القانون        

س\\رية الخطاب\\ات  , )  م\\ن القان\\ون األساس\\ى   2 ن\\بذة 2/2الم\\ادة (خص\\ية و الح\\رية الش) القان\\ون األساس\\ى  
المادة (ع\دم المساس بحرمة المساآن   , ) م\ن القان\ون األساس\ى   10/1الم\ادة  (والب\ريد والمخاط\بات الهاتف\ية      

 ).  من القانون األساسى 1 نبذة 16/2المادة (والمنع من التسليم  , ) من القانون األساسى13
 2المادة 

 ن حول وقف تقادم الدعوى ومساواة قانو
 أوضاع قضاة ومنتسبى المحكمة الجنائية الدولية
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§ 1  
 وقف تقادم الدعوى 

 من قانون 78 §(ي\تم إيق\اف تق\ادم ال\دعاوى الخاص\ة بالج\رائم الت\ى ت\دخل ف\ى اختص\اص القض\اء األلمانى              
تس\\ليم ق\\وبات م\\ن ت\\اريخ    م\\ن قان\\ون الع 3 -1 رق\\م 78/3 §وذل\\ك ف\\ى الح\\االت المذآ\\ورة ف\\ى    ) العق\\وبات

الش\خص إل\ى المحكم\ة الجنائ\ية الدول\ية الت\ى ن\ص على إنشائها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ          
 أو إل\ى دول\ة التنف\يذ وحت\ى ت\اريخ إعادت\ه إل\ى السلطات األلمانية أو إطالق سراحه من           ، 1998يول\يو   / 17

 . قبل المحكمة أو دولة التنفيذ
  § 2  

  أوضاع القضاة والمنتسبين مساواة
 م\ن قان\ون العق\وبات بش\أن ج\ريمة رش\وة ترتبط بأعمال       338 ، 336 � 331 §§ف\يما ي\تعلق بتنف\يذ أحك\ام        

 . قضائية أو أعمال معاونة فتتم المساواة فى المعاملة بين
  : ضقا -1

   ، فى المحكمة الجنائية الدوليةضوقا 
 : غيره من الموظفين  -2

 . من معاونى المحكمة الجنائية الدوليةوموظف أو غيره  
 
 
 

§ 3  
 تعديل قانون اإلجراءات الجنائية 

 11   والمعدل أخيرًا بالمادة1987 أب\ريل  7تع\ديل قان\ون اإلج\راءات الجنائ\ية ف\ى نس\خته الص\ادرة ب\تاريخ          
  -: آاآلتى 2002 يونيو 20 من القانون الصادر فى 12رقم 

 أو يحال إلى محكمة جنائية دولية" ات الجنائية تضاف عبارة    م\ن قان\ون اإلج\راء      2/ب154 §ف\ى    -1
 " . يسلم "عبارة بعد " 

 : أ آاآلتى 456 §تعدل  -2
 " . يسلم" بعد عبارة " يحال إلى محكمة جنائية دولية "  عبارة 1تضاف فى الفقرة  )أ 
 : آاآلتى 2تعدل الفقرة  )ب 
 " . المسلم" لمة بعد آ" المحال "  آلمة 1 نبذةتضاف فى  )  أ أ  
 " . مسلم" بعد آلمة " محال"  آلمة 3 نبذةتضاف فى  )ب ب  

  4 المادة
 تعديل قانون السلطة القضائية 

والمعدل  , 1975 مايو 9 م\ن قان\ون الس\لطة القض\ائية ف\ى نس\خته المعل\نة بتاريخ         20 § بع\د    21 §تض\اف   
 :  ونصها آاآلتى 2002ل  إبري27 من القانون الصادر بتاريخ 29أخيرًا بموجب المادة 

§ 21  
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 دون إنجاز طلب باإلحالة أو لتقديم المساعدة القانونية مقدم من محكمة جنائية     20 -18 §§ال تح\ول أحك\ام      
 . والذى قدم بناء على عمل قانونى ملزم لجمهورية ألمانيا االتحادية, ة يدول

  5المادة 
 ة يتعديل قانون المساعدة القانونية الدول

 ئل الجنائيةفى المسا
 , 1994 يونيو 27ة ف\ى المس\ائل الجنائ\ية ف\ى نس\خته المعلنة بتاريخ      ييع\دل قان\ون المس\اعدة القانون\ية الدول\        

 :  على الوجه اآلتى2001 ديسمبر 13 من القانون الصادر بتاريخ 16والمعدل أخيرًا بموجب المادة 
 : ويكون نصها آالتالى  , 9 أ بعد المادة 9تضاف المادة  -1

  أ  9 §
 الجنائية الدولية التسليم والدعوى أمام المحاآم

ة مستندة فى ذلك على عمل قانونى ملزم لجمهورية ألمانيا يإذا طالبت به محكمة دول , ال يج\وز التسليم     ) 1(
ش\\خص ص\\در عل\\يه حك\\م جنائ\\ى نهائ\\ى أو ق\\رار ل\\ه نف\\س الحج\\ية القانون\\ية أو إذا حفظ\\ت        ض\\د االتحادي\\ة

وآان مؤدى هذا العمل القانونى عدم جواز مالحقته من خالل , ار ال يق\بل الطع\ن فيه   الدع\وى الجنائ\ية بق\ر     
وإذا نظ\رت المحكم\ة المشار إليها سابقًا دعوى جنائية بسبب الجريمة ولم يكن قد صدر حكم   . جه\ة أخ\رى     

ج\\واز في\تم إرج\\اء الق\رار ح\\ول م\دى    , بع\د بالمفه\وم ال\\وارد س\ابقًا م\\ن المحكم\ة م\\ع وص\ول طل\ب التس\\ليم       
 ).37 §(وال يجوز إجراء تسليم مؤقت , التسليم 

 بطلب تسليم المالحق 1وإذا تق\دمت ف\ى نف\س ال\وقت دول\ة أجنب\ية ومحكم\ة بالمفه\وم ال\وارد فى الفقرة            ) 2(
وآان\\ت النص\\وص , ) الطل\\بات المتعارض\\ة(لغ\\رض خ\\اص بإقام\\ة دع\\وى جنائ\\ية أو للتنف\\يذ العقاب\\ى عل\\يه    

عد الحاآم\\ة لعمله\ا تتض\\من أحكام\ًا خاص\\ة بال\تعامل م\\ع الطل\بات الم\\تعددة في\\تم     اإلنش\ائية للمحكم\\ة أو الق\وا  
فإذا لم تتضمن نصوص اإلنشاء وال قواعد عمل , ال\تعامل م\ع ه\ذه الطل\بات المتعارض\ة وفق\ًا له\ذه القواعد          

آان\\ت ف\تكون األول\\وية للطل\ب المق\دم م\\ن المحكم\ة إذا     , المحكم\ة أحكام\ًا لل\\تعامل م\ع الطل\بات المتعارض\\ة     
 . نصوص اإلنشاء تقضى بإعطاء األولوية لطلب المحكمة على طلب الدولة األجنبية

 
 :  آالتالى 18 §تصاغ  -2

§ 18   
 تدابير التحرى

فيكون من الممكن اتخاذ التدابير الالزمة , وآان محل تواجد المالحق غير معروف  , إذا ق\دم طل\ب للتس\ليم        
ال يح\تاج األمر فيما يتعلق باتخاذ التدابير الفردية للتحرى إلى   و.للكش\ف ع\ن مك\ان ت\واجده والق\بض عل\يه            

 وتط\بق أحك\ام   . وتخ\تص الن\يابة العام\ة ال\تابعة للمحكم\ة العل\يا لل\والية بإص\دار إذن الق\بض          .طل\ب خ\اص   
 .  أ من قانون اإلجراءات الجنائية9الباب 

 
 
 :  أ آالتالى 67 §تصاغ  -3

  أ 67 §
  الجنائية الدوليةالمساعدة القانونية للمحاآم
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 م\ن ن\وع آخ\ر متعلقة بمسألة جنائية قواعد    يةتط\بق ف\يما ي\تعلق بطل\ب محكم\ة جنائ\ية دول\ية لمس\اعدة قانون\           
 . طالما لم يكن هناك قواعد قانونية خاصة تستقل بتنظيم الموضوع , الجزء الخامس 

 
 : أ آالتالى 74 §تعدل  -4

  أ 74 §
 المحاآم الجنائية الدولية

طالما لم  , 74 § ي\تعلق بطل\ب محكمة جنائية دولية لمساعدة قانونية أخرى تتعلق بمسألة جنائية     تط\بق ف\يما   
 . توجد قواعد قانونية خاصة تستقل بتنظيم الموضوع 

  6المادة 
 الدوليةالتعريف الجديد بقانون المساعدة القانونية 

 فى المسائل الجنائية
 قان\ون المس\اعدة القانون\ية الدول\ية فى المسائل الجنائية فى     يك\ون ل\وزارة الع\دل االتحادي\ة أن تنش\ر م\نطوق       

 . صورته الحائزة للحجية القانونية فى النشرة القانونية االتحادية
  7المادة 

  ليوغسالفيا  الدوليةتعديل قانون المحكمة الجنائية
 :  آالتالى 1995 إبريل 10يعدل قانون المحكمة الجنائية ليوغسالفيا الصادر بتاريخ 

 :  آالتالى 4/1 §تصاغ  -1
ي\تم إنج\از الطلب المقدم من المحكمة بشأن دعوى خاصة بجرائم تدخل   ,  االعت\بار  ف\ى  2ن\بذة   أخ\ذ م\ع    )1(

ف\\ى مج\\ال اختصاص\\ها الوالئ\\ى والم\\تعلق ب\\تقديم مس\\اعدة قانون\\ية أخ\\رى ف\\ى المس\\ائل الجنائ\\ية وفق\\ًا للج\\زء   
 م\\ن نظ\\ام روم\\ا للمحكم\\ة  59 , 58 §§ , 3/2 , 52 � 49 , 47 §§وتط\\بق أيض\\ًا , الخ\\امس م\\ن القان\\ون 

 . الجنائية الدولية 
  3 , 5/2 § اآلتية محل 2تحل فقرة  -2
تس\رى على تنفيذ األحكام الصادرة من المحكمة بتوقيع عقوبات سالبة للحرية منذ دخول قانون إصدار       ) 2(

 47/1 , 42 , 41  §§ مجال التطبيق 1998 يوليو 17نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ       
 .  عامًا30على أال يزيد تنفيذ سلب الحرية المؤقت عن ,من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 

 
 :  آما يلى 6 §تصاغ  -3

§ 6  
 اتاإلمتيازات والحصان

مم  ح\\ول اإلمت\\\يازات والحص\\انات الخاص\\\ة ب\\\األ  1946 فبراي\\\ر 13تط\\بق أحك\\\ام االتفاق\\ية الم\\\ؤرخة   ) 1(
 . وعلى منتسبى سلطة اإلدعاء وعلى المقر, المتحدة على المحكمة 

 أمامها ورئيس الموظفين بها بكافة اإلمتيازات والحصانات االدعاءيتم\تع قض\اة المحكم\ة ومدي\ر هي\ئة           ) 2(
 . ن وفقًا ألحكام قانون الشعوبوواإلعفاءات والتسهيالت التى يتمتع بها الدبلوماسي
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ؤالء من غير المنتسبين للمحكمة والذين يشارآون فى الدعاوى المطروحة أمامها وتط\بق عل\ى غي\ر ه      ) 3(
 ح\\ول اإلمت\\يازات والحص\\انات الخاص\\ة  1946 فبراي\\ر 13 م\\ن االتفاق\\ية الم\\ؤرخة  VI/22أحك\\ام الم\\ادة , 

 .   طالما آان ذلك يمكن المحكمة من أداء مهامها على الوجه السليم , باألمم المتحدة 
 8المادة 

  لرواندا  الدولية قانون المحكمة الجنائيةتعديل
  1998 مايو 4يعدل قانون المحكمة الجنائية لرواندا الصادر بتاريخ 

 :  على الوجه التالى 4/1 §تصاغ  -1
دعوى خاصة بجرائم  ي\تم إنجاز الطلب المقدم من المحكمة بشأن   ,  موض\ع االعت\بار      2 ن\بذة م\ع وض\ع     ) 1(

 ب\تقديم مس\اعدة قانونية أخرى فى المسائل الجنائية ، وفقا   والم\تعلق , ى  ت\دخل ف\ى مج\ال اختصاص\ها الوالئ\         
 م\\ن نظ\\ام روم\\ا  59 ، 58§§  ، 53/2 ،52 � 49 ،47§§ للج\\زء الخ\\امس م\\ن القان\\ون ، وتط\\بق أيض\\ًا    

    .   للمحكمة الجنائية الدولية
  : 3 ، 5/2§  التالية محل 2تحل فقرة  -2
 على تنفيذ األحكام الصادرة من م روما للمحكمة الجنائية الدولية م\ن نظا   46/1 ،   42 ،   41 §§ تس\رى ) 2(

المحكم\\ة بتوق\\يع عق\\وبات س\\البة للح\\رية م\\نذ دخ\\ول قان\\ون إص\\دار نظ\\ام روم\\ا للمحكم\\ة الجنائ\\ية الدول\\ية       
 . عاما30على أال يزيد تنفيذ سلب الحرية المؤقت عن ،  مجال التطبيق 1998 يوليو 17الصادر بتاريخ 

 :      آما يلى  6§ تصاغ  -3
§ 6  

 اتاإلمتيازات والحصان
 ح\\ول االمت\\\يازات والحص\\انات الخاص\\\ة ب\\\األمم   1946 فبراي\\\ر 13تط\\بق أحك\\\ام االتفاق\\ية الم\\\ؤرخة   ) 1(

 .على المحكمة ، وعلى منتسبى سلطة االدعاء وعلى المقرالمتحدة 
بكافة االمتيازات والحصانات  المحكم\ة ومدي\ر هي\ئة االدعاء أمامها ورئيس الموظفين بها        ةتم\تع قض\ا   ي) 2(

 .واإلعفاءات والتسهيالت التى يتمتع بها الدبلوماسيين وفقا ألحكام قانون الشعوب
وتط\\بق عل\\ى غي\\ر ه\\ؤالء م\\ن غي\\ر المنتس\\بين للمحكم\\ة ، وال\\ذين يش\\ارآون ف\\ى ال\\دعاوى المط\\روحة    ) 3(

ل االمت\\يازات والحص\\انات   ح\\و1946 فبراي\\ر 13 م\\ن االتفاق\\ية الم\\ؤرخة  VI/ 22أمامه\\ا ، أحك\\ام الم\\ادة  
 .الخاصة باألمم المتحدة ، طالما آان ذلك يمكن المحكمة من أداء مهامها على الوجه السليم

  9 المادة
 تعديل قانون المكتب الجنائى االتحادى

 والمعدل للمرة األخيرة       بالمادة 1997 يوليو 7يع\دل قان\ون المك\تب الجنائ\ى االتح\ادى الص\ادر بتاريخ         
 : آالتالى 2002 يناير 9 القانون الصادر فى  من10

 ".شئون" بعد آلمة "أو القواعد الخاصة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية " تضاف عبارة ) 1(
 : آاآلتى 15/1§ تعدل ) 2(
 أو محكمة جنائية دولية ، التى تستند إلى عمل قانونى " تض\اف عبارة    1 ق\بل رق\م      الن\بذة ف\ى ج\زء      -أ

 ".للدولة" بعد آلمة " هورية ألمانيا االتحادية ملزم لجم
 ".حبس للتسليم"  بعد آلمة "أو حبس لإلحالة "  عبارة 1تضاف فى رقم  -ب

  10المادة 
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 تعديل قانون المحاماة االتحادى
، وذلك " المسائل الجنائية " بعد عبارة " أو تل\ك الخاصة بقانون المحكمة الجنائية الدولية   " تض\اف ع\بارة     

 8 � 303 رقم III م\ن قان\ون المحام\اة االتحادى المنشور فى النشرة التشريعية االتحادية الجزء         49§ ف\ى   
 .2002 أبريل 27 من القانون الصادر فى 31، والمعدل للمرة األخيرة بالمادة 

 
  11المادة 

 تعديل القانون االتحادى للرسوم
 بالنسبة للمحامين

 رقم IIIبة للمحامين والمنشور فى النشرة التشريعية االتحادية الجزء يع\دل القان\ون االتح\ادى للرس\وم بالنس        
 : آاالتى 2002 يونيو 16 من القانون الصادر بتاريخ 9/2 والمعدل مؤخرًا بالمادة 368-1

 :يعدل عنوان القسم التاسع ليكون آاآلتى  -1
 القسم التاسع

 رسوم الدعوى وفقا للقانون الخاص بالمساعدة القانونية
 لمسائل الجنائية وفى الدعاوى وفقا لقانون المحكمة الجنائية الدوليةفى ا

 
 : آاآلتى 106§ تعدل   -2
 : آاآلتى 1تصاغ الفقرة  )أ
 المنصوص المعاونة ، وذلك فى مقابل خدمات 1 رقم 83/1§  الخاصة بـ مي\نال المداف\ع نص\ف الرسو      ) 1(

 " .ئية ووفقا لقانون المحكمة الجنائية الدوليةعليها فى قانون المساعدة القانونية فى المسائل الجنا
 : آاآلتى 107/1§ تصاغ  -3
 أض\عاف الح\\د األدن\ى المنص\\وص عل\يه ف\\ى        4إذا طل\ب المحام\ى م\\ن ق\بل المحكم\\ة ، فإن\ه يتقاض\\ى     ) 1(" 
 ". من خزانة الدولة ، ومع ذلك ال ينبغى أن يزيد ما يتقاضاه على نصف الحد األقصى106§ 

  12المادة 
 ديل قانون المصاريف اإلدارية للعدالةتع

-363 رقم IIIوالمنشور فى النشرة التشريعية االتحادية الجزء ، يع\دل قان\ون المص\اريف اإلداري\ة للعدالة        
 : آاآلتى 2002 أبريل 23 من القانون الصادر فى 2 والمعدل مؤخرا بالمادة 1
 : آاالتى 1§ تعدل  -1
 : آاآلتى 1 نبذة 1تصاغ الفقرة  -أ

 "ما لم يكن هناك نص بخالف ذلك يكون " 
 . باإلدارة الخاصة بالعدالةالمتعلقةفى المسائل  .1
بالمس\\اعدة القانون\\ية م\\ع الخ\\ارج ف\\ى المس\\ائل الجنائ\\ية وفق\\ًا لقان\\ون        ف\\ى ال\\تعامالت الخاص\\ة    .2

 المساعدة القانونية فى المسائل الجنائية 
 . المحكمة الجنائية الدوليةفى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقانون .3

ت\رفع الرس\وم المفروض\ة م\ن ق\بل االتح\اد والمص\اريف المفروض\ة م\ن ق\بل ال\واليات ف\ى المسائل المعينة                 
 . من بيان الرسوم المفروضة من قبل جهات العدالة التابعة لها4 ، 3 وفى األقسام 203تحت رقم 
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 : آالتالى 2تصاغ الفقرة  -ب
 أيض\ا ، إذا ت\م رف\ع الرس\وم المق\ررة م\ن ق\بل سلطات        13§  ، 6/3§  ، 4 � 5/2§  ، 4/8§ تط\بق   ) 2" (

 . "3 � 1 رقم 1 نبذة 1العدالة التابعة للواليات فى الحاالت الواردة فى فقرة 
 : آالتالى 4/8تصاغ فقرة  -2

م\\ع  وف\\ى ال\\تعاون   ،ف\\ى مع\\امالت المس\\اعدة القانون\\ية م\\ع الخ\\ارج ف\\ى المس\\ائل القانون\\ية الجنائ\\ية       ) 8" (
 ".المحكمة الجنائية الدولية ال ترفع المصروفات اإلجمالية للمستندات

 : آالتالى 5§ تعدل  -3
 : آالتالى 2تعدل الفقرة  -أ

 :تصاغ الجملة آالتالى . أأ 
وف\\ى ال\\تعاون م\\ع ، ف\ى تع\\امالت المس\\اعدة القانون\\ية م\ع الخ\\ارج ف\\ى المس\\ائل القانون\ية الجنائ\\ية     " 

 من 9015-9012 ، 9010-9002ال\نفقات المش\ار إل\يها فى أرقام     ة ت\رفع  المحكم\ة الجنائ\ية الدول\ي     
 ".بيان التكاليف الخاصة بقانون رسوم المحاآم 

  2تلغى الجملة . ب ب
 : آالتالى 3/1تصاغ الفقرة  -ب

ت\\رفع المص\\روفات الخاص\\ة بتنف\\يذ الح\\بس وفق\\ا لقان\\ون المس\\اعدة القانون\\ية الدول\\ية ف\\ى المس\\ائل    " 
 ".قا لقانون المحكمة الجنائية الدوليةالجنائية أو وف

 : التالية 4تضاف الفقرة  - جـ 
 من قانون المحكمة 71§  إذا ت\م الت\نازل ع\ن رف\ع الرس\وم وفق\ا لـ         3 وفق\رة    1 ن\بذة  2ال تط\بق فق\رة      ) 4" (

 ".الجنائية الدولية
 : آاآلتى 6/3§ تصاغ  -4

ونية الجنائية مع الخارج وفى التعاون مع المحكمة  ف\ى تع\امالت المس\اعدة القانون\ية ف\ى المسائل القان           ) 3" (
 ".1 رقم 1الجنائية الدولية ال يلتزم المالحق أو المحكوم عليه وفقًا للفقرة 

  13المادة 
 العمل بالقانون

 .2002 يوليو 1يعمل بهذا القانون اعتبارًا من 
****** 

  2002يو  يون21يتم نشر القانون بالنشرة التشريعية االتحادية برلين فى 
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