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نضع بيف يدم القارئ المختص المجمكعة الشاممة لنصكص إتفاقيات التعاكني القانكني 
كالقضائي النافذة في العراؽ, كنأمؿ إف تككف ىذه المجمكعة رافدان لممكتبة القانكنية في العراؽ 

انكني كمصدران يسترشد بو كيستيدم إلْيو القائمكف عمى تطبيؽ إتفاقيات التعاكف الق
كالقضائي, تحقيقان لميدؼ مف جمع ىذه اإلتفاقيات, المتمثؿ بتيسير كتسييؿ الكقكؼ عمى 
ف العديد مف اإلتفاقيات الكاردة في ىذه المجمكعة غير منشكرة  مضاميف نصكصيا, سيما كا 

 في مجاؿ التعاكف القانكنيتنفيذان لبللتزامات الدكلية مع أنيا نافذة ككاجبة التطبيؽ في العراؽ 
كالقضائي, كقد تـ الحصكؿ عمى بعض اإلتفاقيات مف أرشيؼ كزارة الخارجية العراقية, 

 ,الدكؿ التي أنتيى كجكدىا القانكنيبيف العراؽ كبيف  المعقكدةكتمت اإلشارة ِإلى اإلتفاقيات 
ىك الحاؿ بالنسبة  كما ,االلتزامات الناشئة عف ىذه اإلتفاقيات حمت محميا فيالدكؿ التي ك 

جميكرية ك االتحادية االشتراكية  ايكغسبلفي جميكريةك  تيةالسكفيالجميكريات االشتراكية  التحاد
 .فقان لقكاعد القانكف الدكلي التي تحكـ تكارث الدكؿذلؾ ك المانيا الديمقراطية, ك 

 ىذا العمؿكنتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف لكؿ مف ساىـ في أنجاز 

 صان لكجية الكريـ .كنسأؿ اهلل سبحانو كتعالى إف يجعمو خال
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 أٔاًل : االتفالاخ ادلؼمٕدج يغ انذٔل انؼزتٛح

( مادة ٕٚية مف )كتتككف إالتفاق .2اتفالٛح انزٚاض انؼزتٛح نهتؼأٌ انمضائٙــ 2
 :ٕمقسمة عمى ثمانية أبكاب ككاآلتي

 الباب األول

 أحكام عامة

 تبادل المعمومات( ٔ)مادة ال

تتبادؿ كزارات العدؿ لدل األطراؼ المتعاقدة بصفة منتظمة نصكص التشريعات النافذة 
كالمطبكعات كالنشرات كالبحكث القانكنية كالقضائية كالمجبلت التي تنشر فييا األحكاـ 
القضائية, كما تتبادؿ المعمكمات المتعمقة بالتنظيـ القضائي, كتعمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات 
الرامية ِإلى التكفيؽ بيف النصكص التشريعية كالتنسيؽ بيف األنظمة القضائية لدل األطراؼ 

 المتعاقدة حسبما تقتضيو الظركؼ الخاصة بكؿ منيا.
                                                           

لعربية ككافؽ عمييا مجمس كزراء العدؿ العرب ىي إتفاقية إقميمية أبرمت في نطاؽ جامعة الدكؿ ا ٔ
في دكرة انعقػاده العادم األكلى, كصادقت عمييا جميع الدكؿ  ٖٜٛٔ/ٗ/ٙ( المؤرخ ٔبمكجب قراره رقـ )

 ,ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٖٓاألعضاء عدا )جميكرية مصر العربية(. كدخمت االتفاقية حيز النفاذ ابتداء مف تاريخ 
( منيا تحؿ ىذه االتفاقية بالنسبة لمدكؿ التي ٕٚككفقان لممادة ) ( منياٚٙكذلؾ تطبيقا لنص المادة )

في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية بشأف كؿ  ٕٜ٘ٔصادقت عمييا محؿ االتفاقيات الثبلث المعقكدة عاـ 
مف: اإلعبلنات كاإلنابات القضائية, كتنفيذ األحكاـ, كتسميـ المجرميف, كما كافؽ مجمس كزراء العدؿ 

كذلؾ بمكجب قراره رقـ  ( مف اتفاقية الرياض العربية لمتعاكف القضائيٜٙيؿ المادة )العرب عمى تعد
 .في دكر انعقاده العادم الثالث عشر ٜٜٚٔ/ٔٔ/ٕٙ( المؤرخ فيٕٛ٘)
, كجاء في قانكف التصديؽ ٜٗٛٔ( لسنة ٓٔٔبالقانكف رقـ )عمى اإلتفاقية صادقت جميكرية العراؽ  ٕ

ية الرياض العربية لمتعاكف القضائي المكقعة في مدينة )الرياض( بتاريخ ( تصدؽ اتفاقٔاآلتي ) المادة )
( ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(. نشر في جريدة الكقائع ٕ. المادة)ٖٜٛٔ/ٗ/ٙ

 . ٜٗٛٔ/ٔ/ٙٔ( في ٜٕٙٚالعراقية  بالعدد )
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 زة المتخصصةتشجيع الزيارات والندوات واألجي (ٕ)مادة ال

تشجع األطراؼ المتعاقدة عقد المؤتمرات كالندكات كالحمقات لبحث مكاضيع متصمة بالشريعة 
 اإلسبلمية الغراء في مجاالت القضاء كالعدالة.

كما تشجع زيارة الكفكد القضائية كتبادؿ رجاؿ القضاء كالعدؿ بقصد متابعة التطكر 
حكؿ المشاكؿ التي تعترضيا في ىذا المجاؿ  التشريعي كالقضائي في كؿ منيا, كتبادؿ الرأم

 كتشجيع أيضان تنظيـ زيارات تدريبية لمعامميف في كؿ منيا.

كتدعـ األطراؼ المتعاقدة ماديا كمعنكيا كباألطر العممية المؤىمة المركز العربي لمبحكث 
ليف القانكني القانكنية كالقضائية, ليقكـ بدكره كامبل في تكثيؽ كتنمية التعاكف العربي في المجا

 كالقضائي.

كتجرل المراسبلت المتعمقة بكؿ ىذه األمكر مباشرة بيف كزارات العدؿ عمى أف تخطر كؿ 
 منيا كزارة الخارجية في بمدىا بصكرة مف ىذه المراسبلت.

 ضمانة حق التقاضي( ٖ)مادة ال

القضائية  يتمتع مكاطنك األطراؼ المتعاقدة داخؿ حدكد كؿ منيا بحؽ التقاضي أماـ الييئات
لممطالبة بحقكقيـ كالدفاع عنيا, كال يجكز بصفة خاصة أف تفرض عمييـ أية ضمانة 

أك لعدـ  يشخصية أك عينية بأم كجو كاف, لككنيـ ال يحممكف جنسية الطرؼ المتعاقد المعن
 كجكد مكطف أك محؿ إقامة ليـ داخؿ حدكده.

نشأة أك المصرح بيا كفقان لقكانيف كتطبؽ أحكاـ  الفقرة السابقة عمى األشخاص المعنكية الم
 كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة.
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 المساعدة القضائية (ٗ)مادة ال

يتمتع مكاطنك األطراؼ المتعاقدة داخؿ حدكد كؿ منيا بالحؽ في الحصكؿ عمى المساعدة 
 القضائية أسكة بمكاطنيو ككفقان لمتشريع النافذ فيو.

مالية ِإلى طالبيا مف الجيات المختصة في محؿ إقامتو كتسمـ الشيادة المثبتة لعدـ القدرة ال
المختار ِإَذا كاف يقيـ في إقميـ أحد األطراؼ المتعاقدة, أما ِإَذا كاف يقيـ في بمد آخر فتسمـ 

 ىذه الشيادة مف قنصؿ بمده المختص أك مف يقكـ مقامو.

َذا أقاـ الشخص في البمد الذم قدـ فيو الطمب فيمكف الحصكؿ عمى معم كمات تكميمية مف كا 
 الجيات المختصة لدل الطرؼ المتعاقد الذم يحمؿ جنسيتو.

 تبادل صحف الحالة الجنائية( ٘)مادة ال

ترسؿ كزارة العدؿ لدل كؿ طرؼ متعاقد ِإلى كزارة العدؿ لدل أم طرؼ متعاقد آخر بيانات 
أك المقيميف عف األحكاـ  القضائية النيائية الصادرة ضد مكاطنيو أك األشخاص المكلكديف 

في إقميمو كالمقيدة في صحؼ الحالة الجنائية )السجؿ العدلي( طبقا لمتشريع الداخمي لدل 
 الطرؼ المتعاقد المرسؿ.

كفي حالة تكجيو اتياـ مف الييئة القضائية أك غيرىا مف ىيئات التحقيؽ كاالدعاء لدل أم  
اشرة مف الجيات مف األطراؼ المتعاقدة, يجكز ألم مف تمؾ الييئات أف تحصؿ مب

 المختصة عمى صحيفة الحالة الجنائية )السجؿ العدلي( الخاصة بالشخص المكجو إلْيو
 االتياـ.

كفي غير حالة االتياـ يجكز لمييئات القضائية أك اإلدارية لدل أم مف األطراؼ المتعاقدة 
ة لدل الحصكؿ مف الجيات المختصة عمى صحيفة الحالة الجنائية )السجؿ العدلي( المكجكد

 الطرؼ المتعاقد اآلخر, كذلؾ في األحكاؿ كالحدكد المنصكص عمييا في تشريعو الداخمي.
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 انثاب انثاَٙ

 إػالٌ انٕثائك ٔاألٔراق انمضائٛح ٔغري انمضائٛح، ٔتثهٛغٓا

 في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية( ٙ)مادة ال

اؽ القضائية كغير القضائية المتعمقة بالقضايا المدنية كالتجارية كاإلدارية ترسؿ الكثائؽ كاألكر 
كقضايا األحكاؿ الشخصية المطمكب إعبلنيا أك تبميغيا ِإلى أشخاص مقيميف لدل أحد 

المحكمة التي   األطراؼ المتعاقدة كذلؾ مباشرة مف الييئة أك المكظؼ القضائي المختص ِإلى
 بميغو في دائرتيا.يقيـ المطمكب إعبلمو أك ت

مباشرة عف  وترسل الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية المتعمقة بالقضايا الجزائية
المكاد الخاصة  طريؽ كزارة العدؿ لدل كؿ طرؼ متعاقد كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ

 بتسميـ المتيميف كالمحكـك عمييـ.

ديدىا طبقا لقانكف الطرؼ المتعاقد كفي حالة الخبلؼ حكؿ جنسية المرسؿ إلْيو , يتـ تح
 المطمكب اإلعبلف أك التبميغ في إقميمو.

كيعتبر اإلعبلف أك التبميغ الحاصؿ في إقميـ أم مف األطراؼ المتعاقدة طبقا ألحكاـ  ىذه 
 االتفاقية كأنو قد تـ في إقميـ الطرؼ المتعاقد طالب اإلعبلف أك التبميغ.

 المطموب إلييا اإلعالن أو التبميغ حالة عدم اختصاص الجية( ٚ)مادة ال

ِإَذا كانت الجية المطمكب إلييا إعبلف الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كغير القضائية أك تبميغيا 
َذا تعذر عمييا  غير مختصة تقكـ مف تمقاء نفسيا بإرساليا ِإلى الجية المختصة في بمدىا كا 

 لبة بما تـ في الحالتيف.ذلؾ تحيميا ِإلى كزارة العدؿ كتخطر فكران الجية الطا
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 مرفقات طمب اإلعالن أو التبميغ والبيانات الخاصة بيذه المرفقات( ٛ)مادة ال

 يجب أف ترفؽ الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كغير القضائية بطمب يحتكل عمى البيانات التالية:

 الجية التي  صدرت عنيا الكثيقة أك الكرقة القضائية كغير القضائية.-أ

 كثيقة أك الكرقة القضائية كغير القضائية المطمكب إعبلنيا أك تبميغيا.نكع ال-ب

االسـ الكامؿ لكؿ مف المطمكب إعبلنيـ أك تبميغيـ كمينة كؿ منيـ كعنكانو, كجنسيتو  -ج
إف أمكف, كالمقر القانكني لؤلشخاص المعنكية كعنكانيا, كاالسـ الكامؿ لممثميا القانكني إف 

 كجد كعنكانو.

يا الجزائية يضاؼ تكييؼ الجريمة المرتكبة كالمقتضيات الشرعية أك القانكنية كفي القضا
 المطبقة عمييا.

 إعالن أو تبميغ األشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد( ٜ)مادة ال

ال تحكؿ أحكاـ  المكاد السابقة دكف حؽ مكاطني كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة المقيميف 
, في أف يعمنكا أك يبمغكا ِإلى األشخاص المقيميف فيو في إقميـ أم مف األطراؼ اأُلخرل

جميع الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كغير القضائية في القضايا المدنية أك التجارية أك اإلدارية 
 العدد أك األحكاؿ الشخصية.

كتطبؽ في ىذا الشأف اإلجراءات كالقكاعد المعمكؿ بيا لدل الطرؼ المتعاقد الذم يتـ فيو 
 ك التبميغ.اإلعبلف أ

 حالة رفض تنفيذ طمب اإلعالن أو التبميغ( ٓٔ)مادة ال

الطرؼ  لال يجكز رفض تنفيذ طمب اإلعبلف أك التبميغ كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية إال ِإَذا رأ
 المتعاقد المطمكب إلْيو  ذلؾ أف تنفيذه مف شأنو المساس بسيادة أك بالنظاـ العاـ فيو.
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 يأف قانكف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو ذلؾ يقض كال يجكز رفض التنفيذ بحجة
باختصاصو القضائي دكف سكاه بنظر الدعكل القائمة, أك انو ال يعرؼ األساس القانكني 

 الذم يبنى عميو مكضكع الطمب.

كفي حالة رفض التنفيذ, تقـك الجية المطمكب إلييا ذلؾ بإخطار الجية الطالبة فكرا مع بياف 
 أسباب الرفض.

 طريقة اإلعالن أو التبميغ (ٔٔ)دة ماال

يجرل إعبلف أك تبميغ الكثائؽ كاألكراؽ مف قبؿ الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد 
المطمكب إلْيو  ذلؾ, كفقان لؤلحكاـ القانكنية المرعية لديو كيجكز تسميميا ِإلى المطمكب 

 إعبلنو أك إببلغو ِإَذا قبميا باختياره.

ال إالتبميغ كفقان لطريقة خاصة تحددىا الجية الطالبة بشرط كيجكز إجراء اإلعبلف أك 
 تتعارض مع القكانيف المرعية لدل الجية المطمكب إلييا القياـ بذلؾ.

 طريقة تسميم الوثائق واألوراق( ٕٔ)مادة ال

تقتصر ميمة الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو تسميـ الكثائؽ كاألكراؽ 
 لى المطمكب إعبلنو أك إببلغو.عمى تسميميا إِ 

كيتـ إثبات التسميـ بتكقيع المطمكب إعبلنو أك إببلغو عمى صكرة الكثيقة أك الكرقة كتاريخ 
تسممو أك بشيادة تعدىا الجية المختصة يكضح بيا كيفية تنفيذ الطمب كتاريخ التنفيذ 

 .كالشخص الذم سممت إلْيو, كعند االقتضاء السبب الذم حاؿ دكف التنفيذ

كترسؿ صكرة الكثيقة أك الكرقة المكقع عمييا مف المطمكب إعبلنو أك إببلغو أك الشيادة 
 المثبتة لمتسميـ لمطرؼ الطالب مباشرة.
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 الرسوم والمصروفات( ٖٔ)مادة ال

ال يرتب إعبلف أك إببلغ الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كغير القضائية لمجية المطمكب إلييا 
 ي اقتضاء أية رسـك أك مصركفات.اإلعبلف كالتبميغ الحؽ ف

 انثاب انثانث

 اإلَاتح انمضائٛح

 مجاالت اإلنابة القضائية( ٗٔ)مادة ال

لكؿ طرؼ متعاقد أف يطمب ِإلى أم  طرؼ متعاقد آخر أف يقـك في إقميمو نيابة عنو بأم  
الخبراء  بدعكل قائمة كبصفة خاصة سماع شيادة الشيكد كتمقى تقارير إجراء قضائي متعمؽ

جراء المعاينة كطمب تحميؼ اليميف.  كمناقشتيـ, كا 

 في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية( ٘ٔ)مادة ال

ترسؿ طمبات اإلنابة القضائية في القضايا المدنية كالتجارية كاإلدارية كقضايا األحكاؿ  -أ
المتعاقد الطالب ِإلى الجية المطمكب  الشخصية مباشرة مف الجية المختصة لدل الطرؼ

إلييا تنفيذ اإلنابة لدل أم طرؼ متعاقد آخر, فإذا تبيف عدـ اختصاصيا تحيؿ الطمب مف 
َذا تعذر عمييا ذلؾ تحيميا ِإلى كزارة العدؿ, كتخطر فكرا  تمقاء نفسيا ِإلى الجية المختصة كا 

 الجية الطالبة بما تـ في الحالتيف.

كف السماح لكؿ مف األطراؼ المتعاقدة بسماع شيادة مكاطنييا, في كال يحكؿ ما تقدـ د
القضايا المشار إلييا آنفا, مباشرة عف طريؽ ممثمييا القنصمييف أك الدبمكماسييف, كفي حالة 
الخبلؼ حكؿ جنسية الشخص المراد سماعو, يتـ تحديدىا كفؽ قانكف الطرؼ المتعاقد 

 المطمكب تنفيذ اإلنابة القضائية لديو.
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المطمكب تنفيذىا لدل أم مف القضايا الجزائية  ترسؿ طمبات اإلنابة القضائية في -ب
 األطراؼ المتعاقدة مباشرة عف طريؽ كزارة العدؿ لدل كؿ منيا.

 تحديد وطمب اإلنابة القضائية وبياناتو( ٙٔ)مادة ال

كف مؤرخا يحرر طمب اإلنابة القضائية كفقان لقانكف الطرؼ المتعاقد الطالب كيجب أف يك
كمكقعا عميو كمختكما بخاتـ الجية الطالبة ىك كسائر األكراؽ المرفقة بو, كذلؾ دكف ما 

 حاجة لمتصديؽ عميو أك عمى ىذه األكراؽ.

عنيا الطمب كالجية المطمكب  كيتضمف طمب اإلنابة القضائية نكع القضية كالجية الصادر
بكقائع القضية كبالميمة المطمكب تنفيذىا إلييا التنفيذ, كجميع البيانات التفصيمية المتعمقة 

 كخاصة أسماء الشيكد, كمحاؿ إقامتيـ كاألسئمة المطمكب طرحيا عمييـ.

 حاالت رفض أو تعذر تنفيذ طمبات اإلنابة القضائية (ٚٔ)مادة ال

ىذه  تمتـز الجية المطمكب إلييا بتنفيذ طمبات اإلنابة القضائية التي ترد إلييا كفقان ألحكاـ
 قية, كال يجكز ليا رفض تنفيذىا في الحاالت اآلتية:االتفا

ِإَذا كاف ىذا التنفيذ ال يدخؿ في اختصاص الييئة القضائية لدل الطرؼ المتعاقد  -أ
 المطمكب إلْيو  التنفيذ.

ِإَذا كاف مف شأف التنفيذ المساس بسيادة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو ذلؾ, أك بالنظاـ  -ب
 العاـ فيو.

ا كاف الطمب متعمقا بجريمة يعتبرىا الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ جريمة ذات ِإذَ  -ت
 صبغة سياسية.
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كفي حالة رفض تنفيذ طمب اإلنابة القضائية أك تعذر تنفيذه, تقـك الجية المطمكب إلييا 
ت تنفيذ الطمب بإخطار الجية الطالبة بذلؾ فكرا مع إعادة األكراؽ كبياف األسباب التي دع

 ِإلى رفض أك تعذر تنفيذ الطمب.

 طريقة تنفيذ اإلنابة القضائية (ٛٔ)مادة ال

يتـ تنفيذ اإلنابة القضائية كفقان لئلجراءات القانكنية المعمكؿ بيا في قكانيف الطرؼ المتعاقد 
 المطمكب إلْيو ذلؾ.

بة في تنفيذ اإلنا -بناء عمى طمب صريح منو-كفي حالة رغبة الطرؼ المتعاقد الطالب 
القضائية كفؽ شكؿ خاص, يتعيف عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو ذلؾ إجابة رغبتو ما 

 لـ يتعارض ذلؾ مع قانكنو أك أنظمتو.

إخطارىا في كقت مناسب بمكاف كتاريخ  -صراحة -كيجب ِإَذا أبدت الجية الطالبة رغبتيا 
ـ حضكر التنفيذ, كذلؾ كفقان تنفيذ اإلنابة القضائية حتى يتسنى لؤلطراؼ المعنية أك ككبلئي

 لمحدكد المسمكح بيا في قانكف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ.

 األشخاص المطموب سماع شياداتيم( ٜٔ)مادة ال

بالطرؽ المتبعة لدل الطرؼ المتعاقد  األشخاص المطمكب سماع شياداتيـ بالحضكر يكمؼ
 المطمكب أداء الشيادة لديو.

 القانوني لإلنابة القضائية األثر( ٕٓ)مادة ال

يككف لئلجراء الذم يتـ بطريؽ اإلنابة القضائية كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية األثر القانكني ذاتو 
 كما لك تـ أماـ الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد الطالب.
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 رسوم أو مصروفات تنفيذ اإلنابة القضائية (ٕٔ)مادة ال

ة, الحؽ في اقتضاء أية رسـك أك مصركفات فيما عدا أتعاب ال يرتب تنفيذ اإلنابة القضائي
الخبراء, إف كاف ليا مقتضى, كنفقات الشيكد التي  يمتـز الطالب بأدائيا, كيرسؿ بيا بياف 

 مع ممؼ اإلنابة.

كلمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو تنفيذ اإلنابة القضائية أف يتقاضى لحسابو ككفقان لقكانينو 
 ى األكراؽ التي  تقدـ أثناء تنفيذ اإلنابة.الرسـك المقررة عم

 انثاب انزاتغ

 حضٕر انشٕٓد ٔاخلرباء يف انمضاٚا اجلشائٛح

 حصانة الشيود والخبراء( ٕٕ)مادة ال

يعمف بالحضكر لدل أحد األطراؼ المتعاقدة,  -أيا كانت جنسيتو -كؿ شاىد أك خبير
لدل الطرؼ المتعاقد الطالب, كيحضر بمحض اختياره ليذا الغرض أماـ الييئات القضائية 

يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقو أك القبض عميو أك حبسو عف أفعاؿ أك 
 تنفيذ أحكاـ  سابقة عمى دخكلو إقميـ الطرؼ المتعاقد الطالب.

كيتعيف عمى الييئة التي أعمنت الشاىد أك الخبير إخطاره كتابة بيذه الحصانة قبؿ حضكره 
يكما عمى تاريخ  ٖٓؿ ىذه الحصانة عف الشاىد أك الخبير بعد انقضاء أكؿ مرة. كتزك 

استغناء الييئات القضائية لدل الطرؼ المتعاقد الطالب عف كجكده في إقميمو دكف اف يغادره 
خارجة عف ارادتو أك ِإَذا عاد إلْيو بمحض اختياره  ألسبابمع عدـ قياـ ما يحكؿ دكف ذلؾ 

 بعد اف غادره.
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قامة الشاىد والخبير (ٖٕ)مادة ال  مصروفات سفر وا 

لمشاىد أك الخبير الحؽ في تقاضي مصركفات السفر كاإلقامة كما فاتو مف اجر أك كسب   
المتعاقد الطالب , كما يحؽ لمخبير المطالبة بأتعابو نظير اإلدالء برأيو كيحدد  مف الطرؼ 

   .ؼ المتعاقد الطالبالتعريفات كاألنظمة المعمكؿ بيا لدل الطر  ذلؾ كمو بناء عمى 

كتبيف في أكراؽ اإلعبلف المبالغ التي تستحؽ لمشاىد أك الخبير كيدفع الطرؼ المتعاقد 
     ىذه المبالغ ِإَذا طمب الشاىد أك الخبير ذلؾ.  الطالب مقدما

 الشيود والخبراء المحبوسون( ٕٗ)مادة ال

ىذه  عبلنو كفقان ألحكاـالذم يتـ إ -يمتـز كؿ طرؼ متعاقد بنقؿ الشخص المحبكس لديو
لممثكؿ أماـ الييئة القضائية لدل أم طرؼ متعاقد آخر يطمب سماع شيادتو أك  -االتفاقية

 رأيو بكصفو شاىدا أك خبيرا كيتحمؿ الطرؼ المتعاقد الطالب نفقات نقمو.

عادتو في أقرب كقت أك في االجؿ الذم  كيمتـز الطرؼ المتعاقد الطالب بإبقائو محبكسا كا 
مف ىذه  ٕٕه الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو , كذلؾ مع مراعاة أحكاـ  المادة يحدد

 االتفاقية.

كيجكز لمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو  نقؿ الشخص المحبكس لديو كفقان ليذه المادة, اف 
 يرفض نقمو في الحاالت اآلتية:

و بسبب إجراءات جزائية ِإَذا كاف كجكده ضركريا لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو  نقم -أ
 يجرل اتخاذىا.

 ِإَذا كاف مف شأف نقمو ِإلى الطرؼ المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسو. -ب
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ِإَذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أك اعتبارات ال يمكف التغمب عمييا تحكؿ دكف نقمو ِإلى  -ج
 الطرؼ المتعاقد الطالب.

 انثاب اخلايض

مضاٚا ادلذَٛح ٔانتجارٚح ٔاإلدارٚح ٔلضاٚا األحٕال االػرتاف تاألحكاو  انصادرج يف ان
 انشخصٛح ٔتُفٛذْا

 قوة األمر المقضي بو( ٕ٘)مادة ال

يصدر بناء  -أيا كانت تسميتو -يقصد بالحكـ في معرض تطبيؽ ىذا الباب كؿ قرار -أ
األطراؼ  عمى إجراءات قضائية أك كالئية مف محاكـ أك أية جية مختصة لدل أحد

 .المتعاقدة

مف ىذه االتفاقية, يعترؼ كؿ مف األطراؼ المتعاقدة  ٖٓمع مراعاة نص المادة  -ب
طرؼ متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلؾ  باألحكاـ  الصادرة عف محاكـ أم

األحكاـ  المتعمقة بالحقكؽ المدنية الصادرة عف محاكـ جزائية, كفي القضايا التجارية 
حكاؿ الشخصية, الحائزة لقكة األمر المقضي بو كينفذىا في كالقضايا اإلدارية كقضايا األ

إقميمو كفؽ اإلجراءات المتعمقة بتنفيذ األحكاـ  المنصكص عمييا في ىذا الباب, كذلؾ ِإَذا 
كانت محاكـ الطرؼ المتعاقد التي  أصدرت الحكـ مختصة طبقا لقكاعد االختصاص 

مكب إلْيو  االعتراؼ أك التنفيذ أك مختصة القضائي الدكلي المقررة لدل الطرؼ المتعاقد المط
بمقتضى أحكاـ ىذا الباب, ككاف النظاـ القانكني لمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ أك 

 التنفيذ ال يحتفظ لمحاكمة أك لمحاكـ طرؼ آخر دكف غيرىا باالختصاص بإصدار الحكـ.

 ىذه المادة عمى: مال تسر  -ت
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االعتراؼ أك التنفيذ أك  حككمة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيواألحكاـ  التي  تصدر ضد  - 
 ضد أحد مكظفييا عف أعماؿ قاـ بيا أثناء الكظيفة أك بسببيا فقط.

األحكاـ التي يتنافى االعتراؼ بيا أك تنفيذىا مع المعاىدات كاالتفاقات الدكلية المعمكؿ  -
 التنفيذ. بيا لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو

.اإل -  جراءات الكقتية كالتحفظية كاألحكاـ الصادرة في قضايا اإلفبلس كالضرائب كالرسـك

االختصاص في حالة النزاع حول أىمية الشخص طالب التنفيذ أو حالتو ( ٕٙ)مادة ال
 الشخصية

تعتبر محاكـ الطرؼ المتعاقد الذم يككف الشخص مف مكاطنيو كقت تقديـ الطمب مختصة 
حكاؿ الشخصية ِإَذا كاف النزاع يدكر حكؿ أىمية ىذا الشخص أك في قضايا األىمية كاأل

 حالتو الشخصية.

 االختصاص في حالة الحقوق العينية( ٕٚ)مادة ال

تعتبر محاكـ الطرؼ المتعاقد الذم يكجد في إقميمو مكقع العقار مختصة بالفصؿ في 
 الحقكؽ العينية المتعمقة بو.

 المتعاقد الصادر فيو الحكم حاالت اختصاص محاكم الطرف (ٕٛ)مادة ال

مف ىذه االتفاقية تعتبر محاكـ  ٕٚك ٕٙفي غير المسائؿ المنصكص عمييا في المادتيف 
 الطرؼ المتعاقد الذم صدر فيو الحكـ مختصة في الحاالت اآلتية:

ِإَذا كاف مكطف المدعى عميو أك محؿ إقامتو كقت النظر في الدعكل )افتتاح الدعكل( في  -أ
 الطرؼ المتعاقد.إقميـ ذلؾ 
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ِإَذا كاف لممدعى عميو كقت النظر في الدعكل )افتتاح الدعكل( محؿ أك فرع ذك صبغة  -ب
تجارية أك صناعية أك غير ذلؾ في إقميـ ذلؾ الطرؼ المتعاقد, ككانت قد أقيمت عميو 

 حؿ أك الفرع.مالدعكل لنزاع متعمؽ بممارسة نشاط ىذا ال

مكضكع النزاع قد نفذ, أك كاف كاجب التنفيذ لدل ذلؾ الطرؼ ِإَذا كاف االلتزاـ التعاقدم  -ج
 كالمدعى عميو. يالمتعاقد بمكجب اتفاؽ صريح أك ضمني بيف المدع

في حاالت المسئكلية غير العقدية, ِإَذا كاف الفعؿ المستكجب لممسئكلية قد كقع في إقميـ  -د
 ذلؾ الطرؼ المتعاقد.

ضكع صراحة الختصاص محاكـ ذلؾ الطرؼ المتعاقد ِإَذا كاف المدعى عميو قد قبؿ الخ -ىػ
سكاء كاف عف طريؽ تعييف مكطف مختار أك عف طريؽ االتفاؽ عمى اختصاصيا متى كاف 

 قانكف ذلؾ الطرؼ المتعاقد ال يحـر مثؿ ىذا االتفاؽ.

ِإَذا أبدل المدعى عميو دفاعو في مكضكع الدعكل دكف أف يدفع بعدـ اختصاص  -ك
 ماميا النزاع.المحكمة المرفكع أ

ِإَذا تعمؽ األمر بطمبات عارضة ككانت ىذه المحاكـ قد اعتبرت مختصة بنظر الطمب  -م
 األصمي بمكجب نص ىذه المادة.

مدى سمطة محاكم الطرف المتعاقد المطموب إلْيو االعتراف بالحكم أو تنفيذه ( ٜٕ)مادة ال
 عاقد اآلخرعمييا اختصاص محاكم الطرف المت يعند بحث األسباب التي بن

تتقيد محاكـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه عند بحث األسباب 
عمييا اختصاص محاكـ الطرؼ المتعاقد اآلخر بالكقائع الكاردة في الحكـ التي   يالتي  بن

 استند إلييا في تقرير االختصاص كذلؾ ما لـ يكف الحكـ قد صدر غيابيا.
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 الت رفض االعتراف بالحكمحا( ٖٓ)مادة ال

 يرفض االعتراؼ بالحكـ في الحاالت اآلتية:

ِإَذا كاف مخالفا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية أك أحكاـ  الدستكر أك النظاـ العاـ أك اآلداب  -أ
 في الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ.

حكـ إعبلنا صحيحا يمكنو ِإَذا كاف غيابيا كلـ يعمف الخصـ المحككـ عميو بالدعكل أك ال -ب
 مف الدفاع عف نفسو.

ِإَذا لـ تراع قكاعد قانكف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ الخاصة بالتمثيؿ  -ج
 القانكني لؤلشخاص عديمي األىمية أك ناقصييا.

ِإَذا كاف النزاع الصادر في شأنو الحكـ المطمكب االعتراؼ بو محبل لحكـ صادر في  -د
يف الخصكـ أنفسيـ كيتعمؽ بذات الحؽ محبل كسببا كحائزا لقكة األمر المقضي بو المكضكع ب

لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ أك لدل طرؼ متعاقد ثالث, كمعترفا بو لدل 
 الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ.

حبل لدعكل منظكرة أماـ ِإَذا كاف النزاع الصادر في شأنو الحكـ المطمكب االعتراؼ بو م -ىػ
إحدل محاكـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ بيف الخصكـ أنفسيـ كيتعمؽ بذات 
الحؽ محبل كسببا, ككانت الدعكل قد رفعت ِإلى محاكـ ىذا الطرؼ المتعاقد األخير في 
تاريخ سابؽ عمى عرض النزاع عمى محكمة الطرؼ المتعاقد التي  صدر عنيا الحكـ 

 ر إلْيو.المشا

كلمجية القضائية التي  تنظر في طمب التنفيذ طبقا لنص ىذه المادة أف تراعى القكاعد 
 القانكنية في بمدىا.
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 تنفيذ الحكم( ٖٔ)مادة ال

يككف الحكـ الصادر عف محاكـ أحد األطراؼ المتعاقدة كالمعترؼ بو مف األطراؼ  -أ
 لمتنفيذ لدل ذلؾ الطرؼ المتعاقد اآلخر المتعاقدة اأُلخرل طبقا ألحكاـ ىذه االتفاقية, قاببل

 متى كاف قاببل لمتنفيذ لدل الطرؼ المتعاقد التابعة لو المحكمة التي أصدرتو.

تخضع اإلجراءات الخاصة باالعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه لقانكف الطرؼ المتعاقد  -ب
 قية بغير ذلؾ.فييا االتفا يالمطمكب إلْيو االعتراؼ بالحكـ, كذلؾ في الحدكد التي ال تقض

ميمة الييئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطموب إلْيو ( ٕٖ)مادة ال
 االعتراف بالحكم أو تنفيذه

تقتصر ميمة الييئة القضائية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ بالحكـ 
ركط المنصكص عمييا في ىذه أك تنفيذه عمى التحقؽ مما ِإَذا كاف الحكـ قد تكافرت فيو الش

االتفاقية كذلؾ دكف التعرض لفحص المكضكع, كتقـك ىذه الييئة بذلؾ مف تمقاء نفسيا 
 كتثبت النتيجة في قرارىا.

 -كتأمر الييئة القضائية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ بالحكـ 
تدابير البلزمة لتسبغ عمى الحكـ القكة عند إصدار أمرىا بالتنفيذ باتخاذ ال -حاؿ االقتضاء

 التنفيذية نفسيا التي  تككف لو لك أنو صدر مف الطرؼ المتعاقد الذم يراد تنفيذه لديو.

كيجكز أف ينصّب طمب األمر بالتنفيذ عمى منطكؽ الحكـ كمو أك بعضو إف كاف قاببل 
 لمتجزئة.
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 اآلثار المترتبة عمى األمر بالتنفيذ( ٖٖ)مادة ال

آثار األمر بالتنفيذ عمى جميع أطراؼ الدعكل المقيميف في إقميـ الطرؼ المتعاقد الذم  تسرل
 صدر فيو.

 المستندات الخاصة بطمب االعتراف بالحكم أو تنفيذه( ٖٗ)مادة ال

يجب عمى الجية التي  تطمب االعتراؼ بالحكـ لدل أم  مف األطراؼ المتعاقد اأُلخرل 
 تقديـ ما يمي:

 سمية مف الحكـ مصدقا عمى التكقيعات فييا مف الجية المختصة.صكرة كاممة ر  -أ

شيادة بأف الحكـ أصبح نيائيا كحائزا لقكة األمر المقضي بو ما لـ يكف ذلؾ منصكصا  -ب
 عميو في الحكـ ذاتو.

صكرة مف مستند تبميغ الحكـ مصدقا عمييا بمطابقتيا لؤلصؿ أك أم  مستند آخر مف  -ج
ى عميو إعبلنا صحيحا بالدعكل الصادر فييا الحكـ كذلؾ في حالة شأنو إثبات إعبلف المدع

 الحكـ الغيابي.

كفي حالة طمب تنفيذ الحكـ يضاؼ ِإلى الكثائؽ المذككرة أعبله صكرة مصدقة مف الحكـ 
 القاضي بكجكب التنفيذ.

كيجب أف تككف المستندات المبينة في ىذه المادة مكقعا عمييا رسميا كمختكمة بخاتـ 
مة المختصة دكف حاجة ِإلى التصديؽ عمييا مف أية جية ُأخرل, باستثناء المستند المحك

 المنصكص عميو في البند )أ( مف ىذه المادة.
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 الصمح أمام الييئات المختصة( ٖ٘)مادة ال

يككف الصمح الذم يتـ إثباتو أماـ الييئات القضائية المختصة طبقا ألحكاـ ىذه االتفاقية 
ؼ المتعاقدة معترفا بو كنافذا في سائر أقاليـ األطراؼ المتعاقدة اأُلخرل لدل أم  مف األطرا

بعد التحقؽ مف إف لو قكة السند التنفيذم لدل الطرؼ المتعاقد الذم عقد فيو. كانو ال يشتمؿ 
عمى نصكص تخالؼ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أك أحكاـ  الدستكر أك النظاـ العاـ أك 

 د المطمكب إلْيو االعتراؼ بالصمح أك تنفيذه.اآلداب لدل الطرؼ المتعاق

كيتعيف عمى الجية التي تطمب االعتراؼ بالصمح أك تنفيذه أف تقدـ صكرة معتمدة منو 
 كشيادة رسمية مف الجية القضائية التي أثبتتو تفيد انو حائز لقكة السند التنفيذم.

 التفاقية.( مف ىذه اٖٗكتطبؽ في ىذه الحالة الفقرة الثالثة مف المادة )

 السندات التنفيذية( ٖٙ)مادة ال

السندات التنفيذية لدل الطرؼ المتعاقد التي أبرمت في إقميمو يؤمر بتنفيذىا لدل األطراؼ 
المتعاقدة اأُلخرل طبقا لئلجراءات المتبعة بالنسبة لؤلحكاـ القضائية ِإَذا كانت خاضعة لتمؾ 

رض مع أحكاـ  الشريعة اإلسبلمية أك اإلجراءات كيشترط أال يككف في تنفيذىا ما يتعا
 الدستكر أك النظاـ العاـ أك اآلداب لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ.

كيتعيف عمى الجية التي  تطمب االعتراؼ بسند مكثؽ كتنفيذه لدل الطرؼ المتعاقد اآلخر 
مييا, أك شيادة أف تقدـ صكرة رسمية منو مختكمة بخاتـ المكثؽ أك مكتب التكثيؽ مصدقا ع

 صادرة منو تفيد أف المستند حائز لقكة السند التنفيذم.

 ( مف ىذه االتفاقية.ٖٗكتطبؽ في ىذه الحالة الفقرة الثالثة مف المادة )
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 أحكام  المحكمين( ٖٚ)مادة ال

مف ىذه االتفاقية يعترؼ بأحكاـ  المحكميف كتنفذ  ٖٓك ٕٛمع عدـ اإلخبلؿ بنص المادتيف 
ألطراؼ المتعاقدة بنفس الكيفية المنصكص عمييا في ىذا الباب مع مراعاة لدل أم مف ا

القكاعد القانكنية لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب التنفيذ لديو كال يجكز لمييئة القضائية 
المختصة لدل الطرؼ المعتاد المطمكب إلْيو التنفيذ أف تبحث في مكضكع التحكيـ كال أف 

 حاالت اآلتية:ترفض تنفيذ الحكـ أال في ال

ِإَذا كاف قانكف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو االعتراؼ كتنفيذ الحكـ ال يجيز حؿ  -أ
 مكضكع النزاع عف طريؽ التحكيـ.

 ِإَذا كاف حكـ المحكميف صادرا تنفيذا لشرط أك لعقد تحكيـ باطؿ أك لـ يصبح نيائيا. -ب

التحكيـ أك طبقا لمقانكف الذم  ِإَذا كاف المحكمكف غير مختصيف طبقا لعقد أك شرط -ج
 صدر حكـ المحكميف عمى مقتضاه.

 ِإَذا كاف الخصـك لـ يعمنكا بالحضكر عمى الكجو الصحيح. -د

ِإَذا كاف في حكـ المحكميف ما يخالؼ أحكاـ  الشريعة اإلسبلمية أك النظاـ العاـ أك  -ىػ
 اآلداب لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ.

ى الجية التي  تطمب االعتراؼ بحكـ المحكميف كتنفيذه أف تقدـ صكرة معتمدة كيتعيف عم
 مف الحكـ مصحكبة بشيادة صادرة مف الجية القضائية تفيد حيازتو لمقكة التنفيذية.

كفي حالة كجكد اتفاؽ صحيح مكتكب قبؿ األطراؼ بمكجبو الخضكع الختصاص المحكميف 
نشأ بيف الطرفيف مف منازعات في عبلقة قانكنية كذلؾ لمفصؿ في نزاع معيف أك فيما قد ي

    معينة يجب تقديـ صكرة معتمدة مف االتفاؽ المشار إلْيو.
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 انثاب انظادص

 تظهٛى ادلتًٓني ٔاحملكٕو ػهٛٓى

 األشخاص الموجو إلييم اتيام أو المحكوم عمييم( ٖٛ)مادة ال

يف لديو المكجو إلييـ يتعيد كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة أف يسمـ األشخاص المكجكد
اتياـ مف الجيات المختصة أك المحكـك عمييـ مف الييئات القضائية لدل أم مف األطراؼ 

 المتعاقدة اأُلخرل كذلؾ كفقان لمقكاعد كالشركط الكاردة في ىذا الباب.

 تسميم المواطنين  (ٜٖ)مادة ال

كيتعيد في الحدكد يجكز لكؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة أف يمتنع عف تسميـ مكاطنيو 
التي  يمتد إلييا اختصاصو, بتكجيو االتياـ ضد مف يرتكب منيـ لدل أم مف األطراؼ 
المتعاقدة اأُلخرل جرائـ معاقبا عمييا في قانكف كؿ مف الدكلتيف بعقكبة سالبة لمحرية مدتيا 

المتعاقد  مف الطرفيف المتعاقديف كذلؾ ِإَذا ما كجو إلْيو الطرؼ سنة أك بعقكبة أشد لدل أم
اآلخر طمبا بالمبلحقة مصحكبا بالممفات كالكثائؽ كاألشياء كالمعمكمات التي تككف في 

 حيازتو كيحاط الطرؼ المتعاقد الطالب عمما بما تـ في شأف طمبو.

 كتحدد الجنسية في تاريخ كقكع الجريمة المطمكب مف اجميا التسميـ.

 األشخاص الواجب تسميميم (ٓٗ)مادة ال

 يـ كاجبا بالنسبة لؤلشخاص اآلتي بيانيـ:يككف التسم

مف كجو إلْيو ـ االتياـ عف أفعاؿ معاقب عمييا بمقتضى قكانيف كؿ مف الطرفيف  -أ
بعقكبة سالبة لمحرية مدتيا سنة أك  -طالب التسميـ كالمطمكب إلْيو التسميـ-المتعاقديف 
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دنى في تدرج العقكبة أيا كاف الحداف األقصى كاأل -بعقكبة أشد في قانكف أم مف الطرفيف
 المنصكص عمييا.

مف كجو إلييـ االتياـ عف أفعاؿ غير معاقب عمييا في قكانيف الطرؼ المتعاقد  -ب
المطمكب إلْيو التسميـ أك كانت العقكبة المقررة لؤلفعاؿ لدل الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ ال 

كاف األشخاص المطمكبكف مف التسميـ. ِإَذا  نظير ليا لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو
مكاطني الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ أك مف مكاطني طرؼ متعاقد آخر يقرر نفس 

 العقكبة.

مف حكـ عمييـ حضكريا أك غيابيا مف محاكـ الطرؼ المتعاقد الطالب بعقكبة سالبة  -ج
تعاقد لمحرية لمدة سنة أك بعقكبة اشد عف أفعاؿ معاقب عمييا بمقتضى قانكف الطرؼ الم

 المطمكب إلْيو  التسميـ.

مف حكـ عميو حضكريا أك غيابيا مف محاكـ الطرؼ المتعاقد الطالب عف فعؿ غير  -د
التسميـ أك بعقكبة ال نظير ليا في  معاقب عميو في قكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو

طرؼ متعاقد  قكانينو, ِإَذا كاف مف مكاطني الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ أك مف مكاطني
 آخر يقرر نفس العقكبة.

 الجرائم التي  ال يجوز فييا التسميم( ٔٗ)مادة ال

 ال يجكز التسميـ في الحاالت اآلتية:

ِإَذا كانت الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ معتبرة بمقتضى القكاعد القانكنية النافذة  -أ
 غة سياسية.لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ جريمة ليا صب

 ِإَذا كانت الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ تنحصر في اإلخبلؿ بكاجبات عسكرية. -ب
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ِإَذا كانت الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ قد ارتكبت في إقميـ الطرؼ المتعاقد  -ج
 المطمكب إلْيو  التسميـ إال ِإَذا كانت ىذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرؼ المتعاقد طالب

 التسميـ ككانت قكانينو تنص عمى تتبع مرتكبي ىذه الجرائـ كمعاقبتيـ.

ِإَذا كانت الجريمة قد صدر بشأنيا حكـ نيائي )مكتسب الدرجة القطعية( لدل الطرؼ  -د
 المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ.

ِإَذا كانت الدعكل عند كصكؿ طمب التسميـ قد انقضت أك العقكبة قد سقطت بمضي  -ىػ
 دة طبقا لقانكف الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ.الم

ِإَذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقميـ الطرؼ المتعاقد الطالب مف شخص ال يحمؿ  -ك
جنسيتو ككاف قانكف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ ال يجيز تكجيو االتياـ عف مثؿ 

 الشخص.ىذه الجريمة ِإَذا ارتكبت خارج إقميمو مف مثؿ ىذا 

 ِإَذا صدر عفك لدل الطرؼ المتعاقد الطالب. -ز

ِإَذا كاف قد سبؽ تكجيو االتياـ بشأف أية جريمة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو  -ح
 التسميـ أك كاف قد سبؽ صدكر حكـ بشأنيا لدل طرؼ متعاقد ثالث.

ياسية المشار إلييا في كفي تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية ال تعتبر مف الجرائـ ذات الصبغة الس
 الجرائـ اآلتية: -لك كانت بيدؼ سياسي-الفقرة )أ( مف ىذه المادة 

 التعدم عمى ممكؾ كرؤساء األطراؼ المتعاقدة أك زكجاتيـ أك أصكليـ أك فركعيـ.- ٔ

 التعدم عمى أكلياء العيد أك نكاب الرؤساء لدل األطراؼ المتعاقدة. -ٕ

ة بإكراه ضد األفراد أك السمطات أك كسائؿ النقؿ القتؿ العمد كالسرقة المصحكب -ٖ
 كالمكاصبلت.
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 طريقة تقديم طمب التسميم ومرفقاتو( ٕٗ)مادة ال

يقدـ طمب التسميـ كتابة مف الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ ِإلى الجية 
 ما يأتي:المختصة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ, كيجب أف يرفؽ الطمب ب

 بياف مفصؿ عف ىكية الشخص المطمكب تسميمو كأكصافو كجنسيتو كصكرتو إف أمكف. -أ

أمر القبض عمى الشخص المطمكب تسميمو أك أية كثيقة ُأخرل ليا نفس القكة الصادرة  -ب
مف الجيات المختصة, أك أصؿ حكـ اإلدانة الصادر طبقا لؤلكضاع المقررة في قانكف 

لب أك صكرة رسمية لو مصدقا عمييا مف الجية المختصة لدل الطرؼ الطرؼ المتعاقد الطا
 المتعاقد الطالب.

مذكرة تتضمف تاريخ كمكاف ارتكاب األفعاؿ المطمكب التسميـ مف أجميا كتكييفيا  -ت
كالمقتضيات الشرعية أك القانكنية المطبقة عمييا مع نسخة معتمدة مف ىذه المقتضيات كبياف 

 دلة القائمة ضد الشخص المطمكب تسميمو.مف سمطة التحقيؽ باأل

 توقيف الشخص المطموب تسميمو توقيفا مؤقتا (ٖٗ)مادة ال

يجكز في أحكاؿ االستعجاؿ كبناء عمى طمب الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد الطالب 
القبض عمى الشخص المطمكب كتكقيفو مؤقتا كذلؾ ِإلى حيف كصكؿ طمب التسميـ 

مف ىذه االتفاقية. كيبمغ طمب القبض أك التكقيؼ المؤقت  ٕٗي المادة كالمستندات المبينة ف
ِإلى الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ إما مباشرة بطريؽ البريد أك 
ما بأية كسيمة ُأخرل يمكف إثباتيا كتابة, كيجب أف يتضمف الطمب اإلشارة ِإلى كجكد  البرؽ كا 

, مع اإلفصاح عف نية إرساؿ ٕٗص عمييا في البند )ب( مف المادة إحدل الكثائؽ المنصك 
طمب التسميـ كبياف الجريمة المطمكب عنيا التسميـ كالعقكبة المقررة ليا أك المحكـك بيا, 
كزماف كمكاف ارتكاب الجريمة كأكصاؼ الشخص المطمكب تسميمو عمى كجو الدقة ما 
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مف ىذه  ٕٗنكنية طبقا ألحكاـ  المادة أمكف, ريثما يصؿ الطمب مستكفيا شرائطو القا
 االتفاقية.

 كتحاط الجية الطالبة دكف تأخير بما اتخذ مف إجراءات بشأف طمبيا.

 اإلفراج عن الشخص المطموب تسميمو( ٗٗ)مادة ال

يجب اإلفراج عف الشخص المطمكب تسميمو ِإَذا لـ يتمؽ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو 
 ٕٗتاريخ القبض عميو, الكثائؽ المبينة في البند )ب( مف المادة يكما مف  ٖٓالتسميـ خبلؿ 

 مف ىذه االتفاقية أك طمبا باستمرار التكقيؼ المؤقت.

 يكما مف تاريخ بدئو.  ٓٙكال يجكز بأية حالة أف تتجاكز مدة التكقيؼ المؤقت 

 كقت اإلفراج عف الشخص المطمكب تسميمو عمى أف يتخذ الطرؼ المتعاقد كيجكز في أم
 المطمكب إلْيو  التسميـ جميع اإلجراءات التي  يراىا ضركرية لمحيمكلة دكف فراره.

كال يمنع اإلفراج عف الشخص المطمكب تسميمو مف القبض عميو مف جديد كتسميمو ِإَذا ما 
 استكمؿ طمب التسميـ فيما بعد.

 اإليضاحات التكميمية (٘ٗ)مادة ال

و التسميـ انو بحاجة ِإلى إيضاحات تكميمية ليتحقؽ مف ِإَذا تبيف لمطرؼ المتعاقد المطمكب إليْ 
مف الممكف تدارؾ ىذا النقص, يخطر  لتكافر الشركط المنصكص عمييا في ىذا الباب كرأ

بذلؾ الطرؼ المتعاقد الطالب قبؿ رفض الطمب, كلمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ 
 تحديد ميعاد جديد لمحصكؿ عمى ىذه اإليضاحات.
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 تعدد طمبات التسميم (ٙٗ)مادة ال

ِإَذا تعددت طمبات التسميـ مف أطراؼ متعاقدة مختمفة عف جريمة كاحدة فتككف األكلكية في 
التسميـ لمطرؼ المتعاقد الذم أضرت الجريمة بمصالحو ثـ لمطرؼ المتعاقد الذم ارتكبت 

كب تسميمو بجنسيتو الجريمة في إقميمو, ثـ لمطرؼ المتعاقد الذم ينتمي إلْيو الشخص المطم
 عند ارتكاب الجريمة.

فإذا اتحدت الظركؼ يفضؿ الطرؼ المتعاقد األسبؽ في طمب التسميـ. أما ِإَذا كانت طمبات 
التسميـ عف جرائـ متعددة فيككف الترجيح بينيا حسب ظركؼ الجريمة كخطكرتيا كالمكاف 

 الذم ارتكبت فيو.

المطمكب إلْيو التسميـ في الفصؿ في الطمبات  كال تحكؿ ىذه المادة دكف حؽ الطرؼ المتعاقد
 المقدمة إلْيو  مف مختمؼ األطراؼ المتعاقدة بمطمؽ حريتو مراعيا في ذلؾ جميع الظركؼ.

 

 تسميم األشياء المتحصمة عن الجريمة أو المستعممة فييا أو المتعمقة بيا( ٚٗ)مادة ال

بناء عمى -ؼ المتعاقد الطالب ِإَذا تقرر تسميـ الشخص المطمكب تضبط كتسمـ ِإلى الطر 
األشياء المتحصمة مف الجريمة أك المستعممة فييا أك المتعمقة بيا كالتي  يمكف أف  -طمبو

تتخذ دليبل عمييا كالتي تكجد في حيازة الشخص المطمكب تسميمو كقت القبض عميو أك التي  
 تكشؼ فيما بعد.

تسميـ الشخص المطمكب بسبب ىربو أك كيجكز تسميـ األشياء المشار إلييا حتى كلك لـ يتـ 
كفاتو, ككؿ ذلؾ مع االحتفاظ بالحقكؽ المكتسبة لمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ أك 
لمغير عمى ىذه األشياء, كمع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القكانيف النافذة لدل الطرؼ المتعاقد 

طمكب إلْيو التسميـ عمى نفقة المطمكب إلْيو  التسميـ, كيجب ردىا ِإلى الطرؼ المتعاقد الم
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الطرؼ المتعاقد الطالب في أقرب أجؿ متى ثبتت ىذه الحقكؽ كذلؾ عقب االنتياء مف 
 إجراءات االتياـ التي  يباشرىا الطرؼ المتعاقد الطالب.

 لكيجكز لمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ االحتفاظ مؤقتا باألشياء المضبكطة ِإَذا رأ
إجراءات جزائية كما يجكز لو عند إرساليا أف يحتفظ بالحؽ في استردادىا  حاجتو إلييا في

 لنفس السبب مع التعيد بإعادتيا بدكره عندما يتسنى لو ذلؾ.

 الفصل في طمبات التسميم( ٛٗ)مادة ال

تفصؿ الجية المختصة لدل كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة في طمبات التسميـ المقدمة ليا 
 افذ كقت تقديـ الطمب.كفقان لمقانكف الن

كيخبر الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد الطالب 
 بقراره في ىذا الشأف.

أك الجزئي كفي حالة القبكؿ يحاط الطرؼ المتعاقد  يكيجب تسبيب طمب الرفض الكم
 الطالب عمما بمكاف كتاريخ التسميـ.

لب أف يتسمـ الشخص المطمكب بكاسطة رجالو في التاريخ كعمى الطرؼ المتعاقد الطا
كالمكاف المحدديف لذلؾ. فإذا لـ يتـ تسمـ الشخص في المكاف كالتاريخ المحدديف يجكز 

يكما عمى ىذا التاريخ, كعمى أية حاؿ فانو يتـ اإلفراج عنو  ٘ٔاإلفراج عنو بعد مركر
مامو, كال تجكز المطالبة بتسميمو مرة يكما عمى التاريخ المحدد لمتسميـ دكف ت ٖٓبانقضاء 

 ُأخرل عف الفعؿ أك األفعاؿ التي  طمب مف اجميا التسميـ.

عمى أنو ِإَذا حالت ظركؼ استثنائية دكف تسميمو أك تسممو كجب عمى الطرؼ المتعاقد 
صاحب الشأف أف يخبر الطرؼ المتعاقد اآلخر بذلؾ قبؿ انقضاء األجؿ كيتفؽ الطرفاف 
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ى اجؿ نيائي لمتسميـ يخمى سبيؿ الشخص عند انقضائو, كال يجكز المطالبة المتعاقداف عم
 بتسميمو بعد ذلؾ عف نفس الفعؿ أك األفعاؿ التي طمب مف اجميا التسميـ.

طمب تسميم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة ُأخرى لدى ( ٜٗ)مادة ال
 الطرف المتعاقد المطموب إلْيو التسميم

اتياـ مكجو ِإلى الشخص المطمكب تسميمو, أك كاف محككما عميو لدل الطرؼ ِإَذا كاف ثمة 
 المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ عف جريمة خبلؼ تمؾ التي طمب مف اجميا التسميـ,

كجب عمى ىذا الطرؼ المتعاقد رغـ ذلؾ أف يفصؿ في طمب التسميـ, كاف يخبر الطرؼ 
 مف ىذه االتفاقية. ٛٗالمنصكص عمييا في المادة  المتعاقد الطالب بقراره فيو كفقان لمشركط

كفي حالة القبكؿ يؤجؿ تسميـ الشخص المطمكب حتى تنتيي محاكمتو لدل الطرؼ المتعاقد 
َذا كاف محككما, حتى يتـ تنفيذ العقكبة المحكـك بيا, كيتبع في ىذه  المطمكب إلْيو التسميـ كا 

 المشار إلييا. ٛٗالحالة ما نصت عميو المادة 

ال تحكؿ أحكاـ ىذه المادة دكف إمكاف إرساؿ الشخص المطمكب مؤقتا لممثكؿ أماـ الييئات ك 
القضائية لدل الطرؼ المتعاقد الطالب عمى أف يتعيد صراحة بإعادتو بمجرد أف تصدر 

 الييئات القضائية لديو قرارىا في شأنو.

الشخص المطموب وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سمم ( ٓ٘)مادة ال
 من أجميا

ِإَذا كقع أثناء سير إجراءات الدعكل كبعد تسميـ الشخص المطمكب تسميمو تعديؿ في تكييؼ 
سمـ الشخص المطمكب مف أجميا فبل يجكز تكجيو اتياـ إلْيو أك  الفعؿ مكضكع الجريمة التي

 لتسميـ.محاكمتو إال ِإَذا كانت العناصر المككنة لمجريمة بتكييفيا الجديد تبيح ا
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 حسم مدة التوقيف المؤقت( ٔ٘)مادة ال

مف ىذه  ٖٗتحسـ مدة التكقيؼ المؤقت )التكقيؼ االحتياطي( الحاصؿ استنادا ِإلى المادة 
 االتفاقية مف أية عقكبة يحكـ بيا عمى الشخص المسمـ لدل الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ.

 سمم من أجميامحاكمة الشخص عن جريمة ُأخرى غير التي  ( ٕ٘)مادة ال

ال يجكز تكجيو اتياـ ِإلى الشخص الذم سمـ أك محاكمتو حضكريا أك حبسو تنفيذا لعقكبة 
محكـك بيا عف جريمة سابقة عمى تاريخ التسميـ غير تمؾ التي سمـ مف أجميا كالجرائـ 

 المرتبطة بيا أك الجرائـ التي ارتكبيا بعد التسميـ إال في الحاالت اآلتية:

الشخص المسمـ قد أتيحت لو حرية ككسيمة الخركج مف إقميـ الطرؼ المتعاقد ِإَذا كاف  -أ
يكما بعد اإلفراج عنو نيائيا أك خرج منو كعاد إلْيو  ٖٓالمسمـ إلْيو كلـ يغادره خبلؿ 

 باختياره.

الذم سممو كذلؾ بشرط تقديـ طمب جديد مرفؽ  ذلؾ الطرؼ المتعاقد ِإَذا كافؽ عمى -ب
مف ىذه االتفاقية كبمحضر قضائي يتضمف  ٕٗعمييا في المادة بالمستندات المنصكص 

أقكاؿ الشخص المسمـ بشأف امتداد التسميـ كيشار فيو ِإلى انو أتيحت لو فرصة تقديـ مذكرة 
 بدفاعو ِإلى الجيات المختصة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو  التسميـ.

 تسميم الشخص ِإلى دولة ثالثة( ٖ٘)مادة ال

لطرؼ متعاقد تسميـ الشخص المسمـ إلْيو ِإلى دكلة ثالثة, في غير الحالة  ال يجكز
مف ىذه االتفاقية إال بناء عمى مكافقة الطرؼ  ٕ٘المنصكص عمييا في البند )أ( مف المادة 

المتعاقد الذم سممو إلْيو, كفي ىذه الحالة يقدـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ طمبا 
اقد الذم تسمـ منو الشخص مرفقا بو نسخة مف الكثائؽ المقدمة مف الدكلة ِإلى الطرؼ المتع

 الثالثة.
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 تسييل مرور األشخاص المقرر تسميميم( ٗ٘)مادة ال

تكافؽ األطراؼ المتعاقدة عمى مركر الشخص المقرر تسميمو ِإلى أم منيا مف دكلة ُأخرل 
الطمب مؤيدا بالمستندات  عبر إقميميا كذلؾ بناء عمى طمب يكجو إلييا, كيجب أف يككف

ِإلى التسميـ طبقا ألحكاـ ىذه  مالبلزمة إلثبات أف األمر متعمؽ بجريمة يمكف أف تؤد
 االتفاقية.

 كفي حالة استخداـ الطرؽ الجكية لنقؿ الشخص المقرر تسميمو تتبع القكاعد اآلتية:

بإخطار الدكلة التي ِإَذا لـ يكف مف المقرر ىبكط الطائرة يقكـ الطرؼ المتعاقد الطالب  -أ
مف ىذه  ٕٗستعبر الطائرة فضاءىا بكجكد المستندات المنصكص عمييا في المادة 

 االتفاقية.

مف  ٖٗكفي حالة اليبكط االضطرارم يجكز لمطرؼ المتعاقد الطالب طبقا ألحكاـ  المادة 
ر كفقان ىذه االتفاقية طمب إلقاء القبض عمى الشخص المقرر تسميمو ريثما يكجو طمبا بالمرك 

مف ىذه المادة ِإلى الدكلة التي  ىبطت الطائرة  ىلمشركط المنصكص عمييا في الفقرة األكل
 في أراضييا.

ِإَذا كاف مف المقرر ىبكط الطائرة كجب عمى الطرؼ المتعاقد الطالب اف يقدـ طمبا  -ب 
طالب ىي بالمركر كفي حالة ما ِإَذا كانت الدكلة المطمكب إلييا المكافقة عمى المركر ت

اأُلخرل بتسميمو فبل يتـ ىذا المركر اال بعد اتفاؽ الطرؼ المتعاقد الطالب كتمؾ الدكلة 
 .بشأنو
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تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة لمحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود ( ٘٘)مادة ال
 في إقميمو المحكوم عميو

تقؿ عف سنة في إقميـ أحد األطراؼ القاضية بعقكبة سالبة لمحرية لمدة  يجكز تنفيذ األحكاـ
المتعاقدة المكجكد فيو المحككـ عميو بناء عمى طمب الطرؼ المتعاقد الذم أصدر الحكـ ِإَذا 

 كافؽ عمى ذلؾ المحكـك عميو كالطرؼ المتعاقد المطمكب لديو التنفيذ.

 مصروفات التسميم (ٙ٘)مادة ال

المصركفات المترتبة عمى إجراءات  يتحمؿ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ جميع
التسميـ التي تتـ فكؽ أراضيو كيتحمؿ الطرؼ المتعاقد الطالب مصركفات مركر الشخص 

 خارج إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو  التسميـ.

كيتحمؿ الطرؼ المتعاقد الطالب جميع مصركفات عكدة الشخص المسمـ ِإلى المكاف الذم 
 َذا ثبت عدـ مسئكليتو أك حكـ ببراءتو.كاف فيو كقت تسميمو إِ 

 تنسيق إجراءات طمب التسميم مع المكتب العربي لمشرطة الجنائية (ٚ٘)مادة ال

تتكلى األطراؼ المتعاقدة تنسيؽ إجراءات طمب التسميـ المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية 
العربي لمشرطة  فيما بينيا كبيف المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي ضد الجريمة )المكتب

الجنائية( كذلؾ عف طريؽ شعب االتصاؿ المعنية كالمنصكص عمييا في اتفاقية إنشاء 
المنظمة. كعمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ إخطار مكتب المنظمة لمشرطة 

 الجنائية بصكرة مف القرار الصادر في شأف طمب التسميـ.
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 انثاب انظاتغ

 هٛٓى نذٖ انذٔل انتٙ  ُٚتًٌٕ إنٛٓاتُفٛذ ػمٕتاخ احملكٕو ػ

 شروط التنفيذ( ٛ٘)مادة ال

الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية )النيائية( كالصادرة لدل أحد األطراؼ  يجكز تنفيذ األحكاـ
المتعاقدة في إقميـ أم مف األطراؼ اأُلخرل الذم يككف المحكـك عميو مف مكاطنيو, بناء 

 اآلتية: عمى طمبو, ِإَذا تكافرت الشرط

أف تككف العقكبة المحككـ بيا سالبة لمحرية ال تقؿ مدتيا أك المدة المتبقية منيا أك القابمة  -أ
 لمتنفيذ عف ستة أشير.

( ٔٗأف تككف العقكبة مف أجؿ إحدل الجرائـ التي ال يجكز فييا التسميـ طبقا لممادة ) -ب
 مف ىذه االتفاقية.

عميو لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب التنفيذ لديو  أف تككف العقكبة مف أجؿ فعؿ معاقب -ج
 بعقكبة سالبة لمحرية ال تقؿ مدتيا عف ستة أشير.

 أف يكافؽ عمى طمب التنفيذ كؿ مف الطرؼ المتعاقد الصادر عنو الحكـ كالمحكـك عميو. -د

 الحاالت التي  ال يجوز فييا التنفيذ( ٜ٘)مادة ال

 لحاالت اآلتية:ال يجكز تنفيذ األحكاـ  الجزائية في ا

الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ ال يتفؽ كنظاـ التنفيذ لدل  ِإَذا كاف نظاـ تنفيذ العقكبة لدل -أ
 الطرؼ المتعاقد الصادر فيو الحكـ.
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ِإَذا كانت العقكبة قد انقضت بمضي المدة كفؽ قانكف الطرؼ المتعاقد الصادر لديو  -ب
 الحكـ أك الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ.

ِإَذا كانت العقكبة تعد مف تدابير اإلصبلح كالتأديب أك الحرية المراقبة أك العقكبات  -ج
 الفرعية اإلضافية كفقان لقكانيف كنظاـ الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ.

 تنفيذ العقوبة( ٓٙ)مادة ال

ى أف يجرل تنفيذ العقكبة كفؽ نظاـ التنفيذ المعمكؿ بو لدل الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ عم
 تخصـ منيا مدة التكقيؼ االحتياطي كما قضاه المحكـك عميو مف أجؿ الجريمة ذاتيا.

 آثار العفو العام أو العفو الخاص( ٔٙ)مادة ال

عمى المحكـك عميو كؿ مف العفك العاـ كالعفك الخاص الصادريف لدل الطرؼ المتعاقد  ميسر 
 الذم أصدر الحكـ.

 لدل الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ.عميو العفك الخاص الصادر  مكال يسر 

أما ِإَذا صدر عفك عاـ مف الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ ككاف يشمؿ المحكـك عميو, اخطر 
بذلؾ الطرؼ المتعاقد الصادر عنو الحكـ الذم لو أف يطمب استعادة المحككـ عميو لتنفيذ ما 

 تبقى مف العقكبة المحكـك بيا.

َذا لـ يتقدـ بيذا الطمب خبل يكما مف تاريخ إببلغو بيذا اإلخطار يعتبر أنو صرؼ  ٘ٔؿ كا 
 النظر عف استعادة المحكـك عميو كيطبؽ العفك العاـ عمى المحككـ عميو.

جراءاتو والفصل فيو( ٕٙ)مادة ال  تقديم طمب تنفيذ الحكم وا 

يقدـ طمب تنفيذ الحكـ كيبت فيو مف قبؿ الجية المختصة كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا 
 ىذا الباب كالقكاعد المعمكؿ بيا لدل الطرؼ المتعاقد الذم أصدر الحكـ. في
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تطبيق العقوبات الفرعية واإلضافية المنصوص عمييا في قانون الطرف ( ٖٙ)مادة ال
 المتعاقد طالب التنفيذ

لمطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ أف يطبؽ عمى المحككـ عميو ما يناسب العقكبة المحكـك بيا 
ضافية طبقا لقانكنو كذلؾ ِإَذا لـ ينص الحكـ عمييا أك عمى نظيرىا.مف فرعية ك   ا 

 مصروفات النقل والتنفيذ( ٗٙ)مادة ال

يتحمؿ الطرؼ المتعاقد الذم صدر الحكـ لديو مصركفات نقؿ المحكـك عميو ِإلى إقميـ 
كـ الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ كيتحمؿ ىذا الطرؼ األخير مصركفات تنفيذ العقكبة المحك

 بيا.

كتراعى لتنسيؽ إجراءات طمب النقؿ مع المكتب العربي لمشرطة الجنائية المقتضيات 
 .ٚ٘المنصكص عمييا في المادة 

 انثاب انثايٍ

 األحكاو  اخلتايٛح

 اتخاذ اإلجراءات الداخمية الالزمة لوضع االتفاقية موضع التنفيذ( ٘ٙ)مادة ال

اتخاذ اإلجراءات الداخمية إلصدار القكانيف  تعمؿ كؿ جية معينة لدل األطراؼ المكقعة عمى
 كالمكائح )المراسيـ( التنظيمية البلزمة لكضع ىذه االتفاقية مكضع التنفيذ.

 التصديق والقبول واإلقرار( ٙٙ)مادة ال

تككف ىذه االتفاقية محبل لمتصديؽ عمييا أك قبكليا أك إقرارىا مف األطراؼ المكقعة كتكدع 
ؿ أك اإلقرار لدل األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية في مكعد كثائؽ التصديؽ أك القبك 
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يكما مف تاريخ التصديؽ أك القبكؿ أك اإلقرار كعمى األمانة العامة إببلغ سائر  ٖٓأقصاه 
الدكؿ األعضاء كاألمانة العامة لممنظمة العربية لمدفاع االجتماعي ضد الجريمة بكؿ إيداع 

 لتمؾ الكثائؽ كتاريخو.

 سريان االتفاقية (ٚٙ) مادةال

يكما مف تاريخ إيداع كثائؽ التصديؽ عمييا أك قبكليا أك  ٖٓ يىذه االتفاقية بعد مض متسر 
 إقرارىا مف ثمث الدكؿ األعضاء في جامعة الدكؿ العربية.

 االنضمام ِإلى االتفاقية (ٛٙ)مادة ال

أف تنضـ إلييا بطمب  يجكز ألم دكلة مف دكؿ الجامعة العربية غير المكقعة عمى االتفاقية
 ترسمو ِإلى أميف عاـ الجامعة.

تعتبر الدكلة طالبة االنضماـ مرتبطة بيذه االتفاقية بمجرد إيداع كثيقة تصديقيا عمييا أك 
 يكما مف تاريخ اإليداع. ٖٓ يقبكليا أك إقرارىا كمض

 أحكام االتفاقية ممزمة ألطرافيا( ٜٙ)مادة ال

زمة لجميع أطرافيا المتعاقدة فبل يجكز لطرفيف أك أكثر مف ىذه االتفاقية مم تككف أحكاـ -أ
 األطراؼ المتعاقدة االتفاؽ عمى ما يخالؼ أحكاميا.

ِإَذا تعارضت أحكاـ ىذه االتفاقية مع أحكاـ أية اتفاقية خاصة سابقة يطبؽ النص  -ب
 األكثر تحقيقا لتسميـ المتيميف كالمحككـ عمييـ.

 فظات مخالفة ألحكام  االتفاقيةعدم جواز إبداء تح( ٓٚ)مادة ال

ال يجكز ألم  طرؼ مف األطراؼ أف يبدل أم  تحفظ ينطكم صراحة أك ضمنا عمى 
 مخالفة لنصكص ىذه االتفاقية أك خركج عف أىدافيا.
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 االنسحاب من االتفاقية (ٔٚ)مادة ال

مو ال يجكز ألم طرؼ متعاقد أف ينسحب مف االتفاقية إال بناء عمى طمب كتابي مسبب يرس
 ِإلى أميف عاـ جامعة الدكؿ العربية.

يرتب االنسحاب أثره بعد مضى ستة شيكر مف تاريخ إرساؿ الطمب ِإلى أميف عاـ جامعة 
 الدكؿ العربية.

تظؿ أحكاـ االتفاقية نافذة بالنسبة ِإلى طمبات التسميـ التي  قدمت خبلؿ تمؾ المدة كلك 
 حصؿ ىذا التسميـ بعدىا.

 تفاقيات المعمول بيا حالياإلغاء اال ( ٕٚ)مادة ال

االتفاقيات الثبلث المعقكدة عاـ  تحؿ ىذه االتفاقية بالنسبة لمدكؿ التي  صادقت عمييا محؿ
في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية كالمعمكؿ بيا حاليا بشأف كؿ مف اإلعبلنات  ٕٜ٘ٔ

 كاإلنابات القضائية كتنفيذ األحكاـ  كتسميـ المجرميف.

كقع المندكبكف المفكضكف المبينة أسماؤىـ بعد ىذه االتفاقية نيابة عف  كتأييدا لما تقدـ قد
 حككماتيـ كباسميا.

حررت ىذه االتفاقية بالمغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المممكة العربية السعكدية يكـ 
ىػ المكافؽ السادس مف شير  ٖٓٗٔاألربعاء الثالث كالعشريف مف شير جمادل الثانية عاـ 

ميبلدية مف أصؿ كأحد يحفظ باألمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية  ٖٜٛٔيساف أبريؿ/ ن
كتسمـ صكرة مطابقة لؤلصؿ لكؿ طرؼ مف األطراؼ المكقعة عمى ىذه االتفاقية أك 

 المنضمة إلييا.
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كتتككف  2انتؼأٌ انؼزتٙ تفالٛح انتؼأٌ انمضائٙ ٔانمإََٙ تني دٔل جمهضــ إ0
 .مقسمة عمى ثمانية أبكاب ( مادةٚ٘إالتفاقية مف )

 ىي:ٕف دكؿ مجمس التعاكف العربيإ 

 المممكة األردنية الياشمية 

 الجميكرية العراقية

 جميكرية مصر العربية

 الجميكرية العربية اليمنية

إنطبلقا مف إيمانيا العميؽ في إيجاد السبؿ العممية كالكاقعية لتعزيز صيغ التعاكف القانكني 
رتقاء بو ِإلى أعمى مستكل مف التنسيؽ كالتكامؿ بما يحقؽ كحدة كالقضائي كتطكيره كاإل

 التشريع بيف دكؿ المجمس الذم يعتبر ىدفا قكميا ينبغي السعي لتحقيقو.
                                                           

, كجاء في قانكف التصديؽ ٜٜٛٔنة ( لسٛ٘صادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ
( تصدؽ إتفاقية التعاكف القانكني كالقضائي بيف دكؿ مجمس التعاكف العربي المكقعة في ٔاآلتي )المادة )

ىجرية المكافؽ لميكـ  ٜٓٗٔمف شير ذم القعدة سنة  ٕٔاإلسكندرية بجميكرية مصر العربية بتاريخ 
( ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية كيتكلى ٕة )الماد ميبلدية. ٜٜٛٔ/ حزيراف/ يكنيك سنة ٙٔ

( ٖٕٖٙبالعدد)نشر في جريدة الكقائع العراقية  الكزراء كالجيات ذات العبلقة تنفيذ أحكامو(.
 .ٜٜٛٔ/ٚ/ٓٔفي

 ٜٜٛٔشباط ٙٔمجمس التعاكف العربي ىك حمؼ عربي تـ تأسيسو في العاصمة العراقية بغداد في  ٕ
في نطاؽ الجامعة العربية, كما  يا قادة كؿ مف العراؽ كمصر كاألردف كاليمفبمكجب اتفاقية إنشاء كقع

أشارت لذلؾ المادة األكلى مف االتفاقية, كفي إطار المادة التاسعة مف ميثاؽ الجامعة التي تبيح قياـ 
كاف لكؿ دكلة مف الدكؿ ك  تعاكف أكثؽ كركابط أقكل كعقد اتفاقات تحقؽ أغراض الميثاؽ كمقاصده.

ضاء بمجمس التعاكف العربي ظركؼ سياسية كاقتصادية دافعة لتبني فكرة إنشاء ىذا التجمع العربي األع
عمى ىذه التجربة لتبقى الثانية اإلقميمي, كلكف بعد تأسيس ىذا المجمس بأشير معدكدة أتت حرب الخميج 

 كؿ القرارات كاالتفاقات التي أتخذىا المجمس حبران عمى كرؽ.
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كرغبة منيا بأف يككف التعاكف القانكني كالقضائي شامبل لجميع المجاالت بما يتفؽ كأىداؼ 
ىجرية المكافؽ  ٜٓٗٔ/ رجب/ٓٔاد في إتفاقية مجمس التعاكف العربي المكقع عمييا في بغد

 ميبلدية. ٜٜٛٔشباط/ فبراير/  ٙٔ

 :قد إتفقت عمى ما يأتي 

 انثاب األٔل
 جمال انتؼأٌ انمإََٙ ٔانمضائٙ

 (ٔ)مادة ال                                       

مؿ عمى تتبادؿ األطراؼ المتعاقدة بصفة منتظمة المعمكمات المتعمقة بالتنظيـ القضائي كتع
 إتخاذ اإلجراءات الرامية ِإلى التنسيؽ بيف النصكص التشريعية في ىذا المجاؿ.

 (ٕ)مادة ال
تتبادؿ األطراؼ المتعاقدة بصفة منتظمة نصكص التشريعات النافذة كالمطبكعات كالنشرات 

 كالبحكث القانكنية كالقضائية كالمجبلت التي تنشر فييا األحكاـ القضائية.
 (ٖ)مادة ال

دؿ األطراؼ المتعاقدة القضاة كأعضاء اإلدعاء العاـ ) النيابة العامة( كالباحثيف تتبا
القانكنييف كتشجع زيارة الكفكد القضائية كتنظـ دكرات تدريبية لمعامميف في الجياز القضائي 

 كاألجيزة المساعدة لو )الدكائر العدلية(.
 (ٗ)مادة ال

كات كحمقات البحث المتعمقة بالقضاء كالعدالة تشجع األطراؼ المتعاقدة عقد المؤتمرات كالند
 كالمكاضيع القانكنية اأُلخرل.
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 (٘)مادة ال
تتبادؿ األطراؼ المتعاقدة الخبرات كالتجارب بشأف إستخداـ التقنيات الحديثة لتطكير كسائؿ 

 العمؿ في المحاكـ كالدكائر العدلية.
 (ٙ)مادة ال

ييا في المكاد السابقة مف ىذه اإلتفاقية بيف تجرل المراسبلت الخاصة باألمكر المنصكص عم
 كزارات العدؿ لدل األطراؼ المتعاقدة.

 (ٚ)مادة ال
يتمتع مكاطنك األطراؼ المتعاقدة داخؿ حدكد كؿ منيا ككذلؾ األشخاص المعنكية المنشأة 

لقكانيف كؿ طرؼ بحؽ التقاضي أماـ الجيات القضائية لممطالبة بحقكقيـ  كفقان المصرح بيا 
 فاع عنيا كال يجكز ألم طرؼ كضع أية قيكد تقيد أك تحد مف إستعماؿ ىذا الحؽ.كالد

كلرعايا كؿ مف األطراؼ المتعاقدة عمى إقميـ الدكلة اأُلخرل الحؽ في التمتع بالمساعدة 
 القضائية بذات الشركط الخاصة برعايا ىذه الدكلة.

 (ٛ)مادة ال
لمتعاقد اآلخر تزكيده ببيانات عف يجكز ألحد األطراؼ المتعاقدة الطمب مف الطرؼ ا

األحكاـ القضائية النيائية الصادرة بحؽ مكاطنيو المقيميف لديو كالمقيدة في صحؼ الحالة 
 الجنائية.

 (ٜ)مادة ال
تككف لمكثائؽ كالمستندات الرسمية المصدقة كفؽ األصكؿ القانكنية كالمبمغة )المعمنة( مف 

قدة نفس القكة كاألثار القانكنية لمكثائؽ الرسمية الجيات المختصة لدل أحد األطراؼ المتعا
 الصادرة في دكلة الطرؼ اآلخر.
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 انثاب انثاَٙ
 تثهٛغ ) إػالٌ( انٕثائك ٔاألٔراق انمضائٛح

 (ٓٔ)مادة ال
يتـ تبميغ )إعبلف( الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كفقان لقكانيف الطرؼ المطمكب إلْيو التبميغ ) 

 اإلعبلف(.
 (ٔٔ)مادة ال

تتـ إجراءات التبميغ )اإلعبلف( مباشرة بيف السمطات القضائية المتماثمة دكف تكسط  –كالأ
َذا لـ تكجد جية قضائية مماثمة تتـ اإلجراءات بكاسطة المحكمة التي  الطرؽ الدبمكماسية. كا 
تقع في دائرتيا محؿ إقامة المطمكب تبميغو. كبالنسبة لتبميغات ) إعبلنات( عريضة الدعكل 

عة ضد أشخاص إعتبارية مقيمة في أم مف البمديف فمف المتعيف كذلؾ أف ترسؿ المرفك 
 صكرة مف اإلعبلف كالتبميغ ِإلى مكتب كزير العدؿ.

كيعتبر اإلعبلف أك التبميغ الحاصؿ في إقميـ أم مف األطراؼ المتعاقدة طبقا ألحكاـ ىذه 
 اإلتفاقية كأنو قد تـ في إقميـ الطرؼ اآلخر.

ثائؽ كاألكراؽ القضائية المتعمقة بالقضايا الجزئية مباشرة عف طريؽ كزارة ترسؿ الك  –ثانيا
 العدؿ لدل كؿ طرؼ متعاقد.

 (ٕٔ)مادة ال
يجرم تبميغ ) إعبلف( الكثائؽ كاألكراؽ القضائية مف الجية المختصة لدل الطرؼ  –أكال 

 المتعاقد المطمكب إلْيو ذلؾ كفقان لؤلحكاـ القانكنية المرعية لديو.
ِإَذا تعذر التبميغ ) اإلعبلف( فعمى الجية القضائية المطمكب إلييا التبميغ )اإلعبلف(  –ا ثاني

 أخبار الجية الطالبة بذلؾ مبينة األسباب التي حالت دكف التبميغ ) اإلعبلف(.
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 (ٖٔ)مادة ال
ِإَذا كانت الجية المطمكب إلييا تبميغ ) إعبلف( الكثائؽ القضائية غير مختصة فتقكـ مف 

َذا تعذر عمييا ذلؾ تحيميا ِإلى كزارة العدؿ ت مقاء نفسيا بإرساليا ِإلى الجية المختصة كا 
 كتخطر فكرا الجية الطالبة بما تـ في الحالتيف.

 (ٗٔ)مادة ال
 يجب أف ترفؽ الكثائؽ كاألكراؽ القضائية بطمب يحتكم عمى البيانات اآلتية :

 ة.الجية التي صدرت عنيا الكثيقة أك الكرق –أكال 
 نكع الكثيقة أك الكرقة المطمكب تبميغيا ) إعبلنيا(. –ثانيا 
الكامؿ لممطمكب تبميغو ) إعبلنو( كجنسيتو كمينتو كعنكانو كالمقر القانكني  االسـ –ثالثا 

 الكامؿ لممثمو القانكني. كاالسـ( كعنكانو االعتبارملمشخص المعنكم )
 ) اإلعبلف( عنيا. المعمكمات عف القضية التي يطمب التبميغ –رابعا 

 (٘ٔ)مادة ال
ال يرتب تبميغ ) إعبلف( الكثائؽ أك األكراؽ القضائية لمجية المطمكب إلييا التبميغ )  –أكال 

 اإلعبلف( الحؽ في إستيفاء أية رسـك أك مصاريؼ.
 يتحمؿ كؿ طرؼ نفقات التبميغ ) اإلعبلف( الذم يتـ في بمده. –ثانيا 

 
 (ٙٔ)مادة ال

لمطمكب إلييا اإلعبلف أك التبميغ أف ترفض إجراءه إال ِإَذا رأت مف شأف ال يجكز لمدكلة ا
 تنفيذه المساس بسيادتيا أك بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة فييا.

كفي حالة رفض التنفيذ تقـك الجية المطمكب إلييا ذلؾ بأخطار الجية الطالبة بيذا األمر مع 
 بياف أسباب الرفض.
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 انثاب انثانث
 انمضائٛح اإلَاتح
 (ٚٔ)مادة ال

يتعيد كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة بأف يقكـ نيابة عف الطرؼ اآلخر بأم إجراء قضائي 
متعمؽ بدعكل قائمة كبصفة خاصة سماع شيادة الشيكد كتمقى تقارير الخبراء كمناقشتيـ. 

جراء المعاينة ) الكشؼ( كطمب تحميؼ اليميف.  كا 
 (ٛٔ)مادة ال

القضائية مباشرة مف الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد  نابةاإلترسؿ طمبات  –أكال 
 لدل أم طرؼ متعاقد آخر. اإلنابةالطالب ِإلى الجية المطمكب إلييا تنفيذ 

غير مختصة تحيؿ الطمب مف تمقاء  اإلنابةِإَذا كانت الجية المطمكب إلييا تنفيذ  –ثانيا 
َذا تعذر عميي ا ذلؾ تحيميا ِإلى كزارة العدؿ كتخطر فكرا نفسيا ِإلى الجية المختصة لدييا كا 

 الجية الطالبة بما تـ في الحالتيف.
القضائية في القضايا الجزائية المطمكب تنفيذىا لدل أم مف  اإلنابةترسؿ طمبات  –ثالثا 

 األطراؼ المتعاقدة مباشرة عف طريؽ كزارة العدؿ لدل كؿ منيا.
 (ٜٔ)مادة ال

 ئية كفقان لقانكف الطرؼ المتعاقد الطالب.القضا اإلنابةيحرر طمب  –أكال 
القضائية مؤرخا كمكقعا عميو كمختكما بختـ الجية  اإلنابةيجب أف يككف طمب  –ثانيا 

 الطالبة ىك كجميع األكراؽ المرفقة بو دكف حاجة لمتصديؽ عميو أك عمى ىذه األكراؽ.
الطمب كنكع القضية القضائية الجية الصادر عنيا  اإلنابةيجب أف يتضمف طمب  –ثالثا 

كالجية المطمكب إلييا التنفيذ كجميع البيانات التفصيمية المتعمقة بكقائع القضية كخاصة 
 أسماء الشيكد كمحبلت إقامتيـ كاألسئمة المطمكب طرحيا عمييـ.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          45 

 (ٕٓ)مادة ال
رؼ القضائية كفقان لئلجراءات القانكنية المعمكؿ بيا في قكانيف الط اإلنابةيتـ تنفيذ  –أكال

 المتعاقد المطمكب إلْيو ذلؾ.
رض تمكيف غل اإلنابةتحاط الجية الطالبة, بناء عمى طمبيا عمما بمكاف كتاريخ تنفيذ  –ثانيا 

األطراؼ المعنية أك ككبلئيـ مف حضكر التنفيذ كذلؾ كفقان لمحدكد المسمكح بيا في قانكف 
 الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ.

 (ٕٔ)مادة ال
القضائية فعمى الجية القضائية المطمكب إلييا تنفيذ الطمب  اإلنابةعذر تنفيذ طمب ِإَذا ت

 إخبار الجية الطالبة بذلؾ مبينة األسباب التي حالت دكف تنفيذ الطمب.
 (ٕٕ)مادة ال

القضائية كفقان ألحكاـ ىذه اإلتفاقية األثر القانكني ذاتو  اإلنابةيككف لئلجراء الذم يتـ بطريؽ 
 أماـ الجية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد الطالب. كما لك تـ

 (ٖٕ)مادة ال
القضائية الحؽ في إستيفاء أية رسـك أك مصاريؼ فيما عدا أجكر  اإلنابةال يرتب تنفيذ 

الخبراء, إف كاف ليا مقتضى, كنفقات الشيكد التي يمتـز الطالب بإدائيا, كيرسؿ بيا بياف مع 
 .اإلنابةممؼ 

 انثاب انزاتغ
 انشٕٓد ٔاخلرباءحضٕر 
 (ٕٗ)مادة ال

الخبير أيا كانت  أك ال تجكز مبلحقة أك إلقاء القبض أك محاكمة أك حبس الشاىد –أكال
مف  استدعاءجنسيتو ِإَذا حضر مختارا ِإلى احدل الدكؿ أطراؼ ىذه اإلتفاقية, بناء عمى 

ه أك لسبب السمطات القضائية فييا, كذلؾ عف فعؿ معاقب عميو كاف قد ارتكبو قبؿ حضكر 
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حكـ سابؽ عمى ىذا الحضكر, كيتعيف تبميغ ) إعبلف( الشاىد أك الخبير عند تبميغو ) 
 .باالستدعاءإعبلنو( 

تزكؿ الحصانة المنصكص عمييا في الفقرة ) أكال( مف ىذه المادة عف الشاىد أك  –ثانيا 
 الخبير:

قضائية لدل الطرؼ ِإَذا انقضت مدة ثبلثيف يكما عمى تاريخ إشعاره مف الجيات ال - أ
المتعاقد الطالب بأف بقاءه لـ يعد ضركريا لديو إال ِإَذا كانت ىناؾ أسباب خارجو عف إرادتو 

 تمنعو مف المغادرة.
 ِإَذا عاد ِإلى بمد الطرؼ المتعاقد الطالب بمحض إختياره بعد أف غادره. - ب

 (ٕ٘)مادة ال
ألطراؼ المتعاقدة ِإلى الطرؼ يجكز أف ينقؿ مؤقتا, الشخص المحبكس لدل أحد ا –أكال

مف قبؿ إحدل محاكمو كشاىد أك خبير, شريطة إرجاعو متى  استدعائواآلخر بناء عمى 
بكس المنقكؿ بالحماية المنصكص عمييا حأصبح بقاؤه غير ضركرم, كيتمتع الشخص الم

 ( مف ىذه اإلتفاقية.ٕٗفي الفقرة ) أكال( مف المادة )
 نقؿ المحبكس رفض ىذا الطمب في الحاالت اآلتية :لمجية المطمكب إلييا  –ثانيا 

 ِإَذا كاف كجكده ضركريا لدل الطراؼ المطمكب إلْيو نقمو. - أ
 ِإَذا كاف مف شأنو نقمو إطالة أمد الحبس. - ب
 ال يمكف التغمب عمييا. العتباراتِإَذا تعذر نقمو  –جػ 

الخبير المنصكص عميو في  يتحمؿ الطرؼ المتعاقد الطالب نفقات نقؿ الشاىد أك –ثالثا 
 الفقرة )أكال( مف ىذه المادة.
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 (ٕٙ)مادة ال
لمشاىد أك الخبير الحؽ في تقاضي مصركفات السفر كاإلقامة كما فاتو مف أجر مف الطرؼ 
المتعاقد الطالب كتبيف في أكراؽ التبميغ ) اإلعبلف( المبالغ التي تستحؽ لمشاىد أك الخبير, 

 لطالب مقدما ىذه المبالغ ِإَذا طمب الشاىد أك الخبير ذلؾ.كيدفع الطرؼ المتعاقد ا
 انثاب اخلايض

 اإلػرتاف تاألحكاو ٔتُفٛذْا
 (ٕٚ)مادة ال

بو  ييعترؼ كينفذ كؿ مف األطراؼ المتعاقدة األحكاـ الحائزة قكة الشيء المقض –أكال
اـ المقررة الصادرة في القضايا المدنية كالتجارية كاإلدارية كاألحكاؿ الشخصية كاألحك

لمتعكيض في القضايا الجزائية, التي تصدر لدل أحد األطراؼ المتعاقدة بعد نفاذ ىذه 
 اإلتفاقية.

جراءاتيما كفقان لقانكف الطرؼ المتعاقد الذم يجرم اإلعتراؼ  –ثانيا يتـ اإلعتراؼ كالتنفيذ كا 
 كالتنفيذ لديو.

 ال تسرم ىذه المادة عمى : –ثالثا 
ر ضد دكلة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو اإلعتراؼ أك التنفيذ أك ضد األحكاـ التي تصد - أ

 أحد مكظفييا عف أعماؿ قاـ بيا أثناء الكظيفة أك بسببيا فقط.
األحكاـ التي تنافى اإلعتراؼ بيا أك تنفيذىا مع المعاىدات كاإلتفاقيات الدكلية المعمكؿ  - ب

 بيا لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ.
. –جػ   اإلجراءات الكقتية كالتحفظية كاألحكاـ الصادرة في قضايا اإلفبلس كالضرائب كالرسـك

 (ٕٛ)مادة ال
ال يجكز لمسمطة القضائية المختصة لدل الطرؼ المطمكب إلْيو التنفيذ أف تبحث في أساس 

 الدعكل كال يجكز ليا أف ترفض تنفيذ الحكـ إال في الحاالت التالية :
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اف مخالفا ألحكاـ القانكف أك النظاـ العاـ أك اآلداب العامة لدل الطرؼ المتعاقد ِإَذا ك –أكال
 المطمكب إلْيو اإلعتراؼ كالتنفيذ.

ِإَذا لـ يبمغ ) يعمف( الخصـ المحكـك عميو أك مف ينكب عنو قانكنا عمى الكجو  –ثانيا
 الصحيح بالحكـ طبقا لقانكف الطرؼ المتعاقد الذم صدر لديو.

ا كانت الجية القضائية التي أصدرت الحكـ غير مختصة بنظر الدعكل بمقتضى ِإذَ  –ثالثا
 أحكاـ القانكف النافذ في دكلتيا.

بو بيف نفس الخصـك في ذات  يِإَذا كاف قد صدر حكـ حائز قكة الشيء المقض –رابعا
انت المكضكع مف إحدل محاكـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو اإلعتراؼ كالتنفيذ, أك ِإَذا ك

لدل ىذه المحاكـ دعكل قيد النظر بيف نفس الخصـك في ذات المكضكع رفعت قبؿ إقامة 
 الدعكل أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ المطمكب اإلعتراؼ بو كتنفيذه.

 (ٜٕ)مادة ال

 تعتبر محاكـ الطرؼ الذم صدر بو الحكـ مختصة في الحاالت التالية :
 ك محؿ إقامتو في إقميـ البمد المتعاقد.ِإَذا كاف مكطف المدعى عميو أ –أكال 
ِإَذا كاف لممدعى عميو كقت النظر بالدعكل محؿ أك فرع ذك صفة تجارية أك صناعية  –ثانيا 

أك غير ذلؾ في إقميـ ذلؾ البمد المتعاقد ككانت قد أقيمت عميو الدعكل لنزاع متعمؽ بممارسة 
 نشاط ىذا الفرع أك المحؿ.

اـ التعاقدم مكضكع النزاع قد نفذ أك كاف كاجب التنفيذ لدل ذلؾ البمد ِإَذا كاف اإللتز  –ثالثا 
 المتعاقد بمكجب إتفاؽ صريح أك ضمني بيف المدعي كالمدعى عميو.

في حاالت المسؤكلية غير العقدية ِإَذا كاف الفعؿ المستكجب لممسؤكلية قد كقع في  –رابعا 
 إقميـ البمد المتعاقد.
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عميو قد قبؿ الخضكع صراحة إلختصاص محاكـ ذلؾ البمد ِإَذا كاف المدعى  –خامسا 
يؽ اإلتفاؽ عمى إختصاصيا ر المتعاقد سكاء كاف عف طريؽ تعييف مكطف مختار أك عف ط
 متى كاف قانكف ذلؾ البمد المتعاقد ال يحـر مثؿ ىذا اإلتفاؽ.

اص ِإَذا أبدل المدعى عميو دفاعو في مكضكع الدعكل دكف أف يدفع بعدـ إختص –سادسا 
 المحكمة المرفكع أماميا النزاع.

 ِإَذا كانت الدعكل تتعمؽ بمنازعة خاصة بعقار كائف بإقميـ ىذه الدكلة. –سابعا 
 ِإَذا كاف لمدائف بالنفقة مكطف أك محؿ إقامة معتاد عمى إقميـ أك أراض ىذه الدكلة. –ثامنا 
يب الذم يقيـ معو القاصر في مسائؿ الحضانة, ِإَذا كاف محؿ إقامة األسرة أك القر  –تاسعا 

 أك القصر يقع في إقميـ ىذه الدكلة.
 

 (ٖٓ)مادة ال
لدل أم مف األطراؼ المتعاقدة  هيجب عمى الجية التي تطمب اإلعتراؼ بالحكـ كتنفيذ

 اأُلخرل تقديـ ما يأتي :
بو قاببل  ينسخة مصدقة مف الحكـ مع تأييد ككنو حكما حائزا قكة الشيء المقض –أكال 
 ما لـ يكف ذلؾ ظاىرا في الحكـ نفسو. لمتنفيذ
 شيادة أك تأييد رسمي بأف الحكـ كاف قد بمغ ) أعمف( كفقان لمقانكف. –ثانيا 
نسخة مف مستند تبميغ ) إعبلف( الحكـ أك أم مستند آخر مصدؽ عميو مف شأنو  –ثالثا 

ييا الحكـ إثبات تبميغ )إعبلف( المدعى عميو تبميغا ) إعبلنا( صحيحا بالدعكل الصادر ف
 كذلؾ في حالة الحكـ الغيابي.

يجب أف تككف المستندات المبينة في ىذه المادة مكقعا عمييا رسميا كمختكمة بختـ  –رابعا 
 المحكمة المختصة دكف حاجة ِإلى التصديؽ عمييا مف أية جية ُأخرل.
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 (ٖٔ)مادة ال

اقد لدل األطراؼ المتعاقدة تنفذ السندات التنفيذية التي أبرمت في دكلة الطرؼ المتع –أكال 
اأُلخرل طبقا لئلجراءات المتبعة بالنسبة لؤلحكاـ القضائية ِإَذا كانت خاضعة لتمؾ اإلجراءات 
كيشترط أف ال يككف في تنفيذىا ما يتعارض مع أحكاـ القانكف أك النظاـ العاـ أك اآلداب 

 العامة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ.
يف عمى الجية التي تطمب اإلعتراؼ بسند مكثؽ كتنفيذه لدل الطرؼ المتعاقد يتع –ثانيا 

اآلخر أف تقدـ نسخة رسمية منو مختكمة بختـ المكثؽ ) الكاتب العدؿ( كمصدقا عمييا, أك 
 شيادة صادرة منو تفيد أف المستند حائز لقكة السند التنفيذم.

( ٖٓ, كثانيا( مف ىذه المادة أحكاـ المادة )تطبؽ في األحكاؿ الكاردة بالفقرتيف ) أكال –ثالثا 
 مف ىذه اإلتفاقية.

 (ٕٖ)مادة ال
( مف ىذه اإلتفاقية يعترؼ بأحكاـ المحكميف كتنفذ لدل ٕٛمع مراعاة أحكاـ المادة ) –أكال 

أم مف األطراؼ المتعاقدة بنفس الكيفية المنصكص عمييا في ىذا الباب كتتبع القكاعد 
متعاقد المطمكب التنفيذ لديو كال يجكز لمجية القضائية المختصة لدل القانكنية لدل الطرؼ ال

 الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ الحكـ إال في الحاالت اآلتية :
ِإَذا كاف قانكف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو اإلعتراؼ كتنفيذ الحكـ ال يجيز حؿ  - أ

 مكضكع النزاع عف طريؽ التحكيـ.
 حكـ المحكميف صادرا تنفيذا لشرط أك لعقد تحكيـ باطؿ أك لـ يصبح نيائيا. ِإَذا كاف - ب
ِإَذا كاف المحكمكف غير مختصيف طبقا لعقد أك شرط التحكيـ أك طبقا لمقانكف الذم  –جػ 

 صدر حكـ المحكميف بمقتضاه.
 ِإَذا كاف الخصـك لـ يبمغكا )يعمنكا( بالحضكر عمى الكجو الصحيح. –د 
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ف في حكـ المحكميف ما يخالؼ أحكاـ القانكف أك النظاـ العاـ أك اآلداب العامة ِإَذا كا –ىػ 
 لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ.

يتعيف عمى الجية التي تطمب اإلعتراؼ بحكـ المحكميف كتنفيذه أف تقدـ نسخة  –ثانيا 
 زتو لمقكة التنفيذية.معتمدة مف الحكـ مصحكبة بشيادة صادرة مف الجية القضائية تفيد حيا

في حالة كجكد إتفاؽ صحيح مكتكب مف األطراؼ المتخاصمة يقتضي بمكجبو  –ثالثا 
الخضكع إلختصاص المحكميف كذلؾ لمفصؿ في نزاع معيف أك فيما قد ينشأ بيف الطرفيف 

 مف منازعات في عبلقة قانكنية معينة يجب تقديـ نسخة معتمدة مف اإلتفاؽ المشار إلْيو.
 

 انظادص انثاب
 تظهٛى ادلتًٓني ٔاحملكٕو ػهٛٓى

 (ٖٖ)مادة ال
يتعيد كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة أف يسمـ األشخاص المكجكديف لديو المكجو إلييـ 
إتياـ مف الجيات المختصة أك المحكـك عمييـ مف الجيات القضائية لدل أم مف األطراؼ 

 دة في ىذا الباب.المتعاقدة اأُلخرل كذلؾ كفقان لمقكاعد كالشركط الكار 
 (ٖٗ)مادة ال

يجكز لكؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة أف يمتنع عف تسميـ مكاطنيو كيتعيد في  –أكال 
الحدكد التي يمتد إلييا إختصاصو بتكجيو اإلتياـ ضد مف يرتكب منيـ لدل أم مف 

لبة األطراؼ المتعاقدة اأُلخرل جرائـ معاقب عمييا في قانكف كؿ مف الدكلتيف بعقكبة سا
لمحرية مدتيا سنة, أك بعقكبة أشد لدل أم مف الطرفيف المتعاقديف كذلؾ ِإَذا ما كجو إلْيو 
الطرؼ المتعاقد اآلخر, طمبا بالمبلحقة مصحكبا بالممفات كالكثائؽ كاألشياء كالمعمكمات 

 التي تككف في حيازتو, كيحاط الطرؼ المتعاقد الطالب عمما بما تـ في شأف طمبو.
 طمكب مف أجميا التسميـ.مد جنسية المتيـ في تاريخ كقكع الجريمة التحد –ثانيا 
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 (ٖ٘)مادة ال
 يككف التسميـ كاجبا بالنسبة لؤلشخاص اآلتي بيانيـ :

مف كجو إلييـ اإلتياـ عف أفعاؿ معاقب عمييا بمقتضى قكانيف كؿ مف الطرفيف  –أكال 
كبة سالبة لمحرية مدتيا سنة أك بعق –طالب التسميـ كالمطمكب إلْيو التسميـ  –المتعاقديف 

بعقكبة أشد في قانكف أم مف الطرفيف أيا كاف الحداف األقصى كاألدنى في تدرج العقكبة 
 المنصكص عمييا.

مف كجو إلييـ اإلتياـ عف أفعاؿ غير معاقب عمييا في قكانيف الطرؼ المتعاقد  –ثانيا 
ؿ لدل الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ ال المطمكب إلْيو التسميـ أك كانت العقكبة المقررة لؤلفعا

مف  فنظير ليا لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ ِإَذا كاف األشخاص المطمكبي
مكاطني الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ أك مف مكاطني طرؼ متعاقد آخر يقرر نفس 

 العقكبة.
عاقد الطالب بعقكبة سالبة مف حكـ عمييـ حضكريا أك غيابيا مف محاكـ الطرؼ المت –ثالثا 

لمحرية لمدة سنة أك بعقكبة أشد عف أفعاؿ معاقب عمييا بمقتضى قانكف الطرؼ المتعاقد 
 المطمكب إلْيو التسميـ.

مف حكـ عميو حضكريا أك غيابيا مف محاكـ الطرؼ المتعاقد الطالب عف فعؿ غير  –رابعا 
التسميـ أك بعقكبة ال نظير ليا في معاقب عميو في قكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو 

قكانينو ِإَذا كاف مف مكاطني الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ أك مف مكاطني طرؼ متعاقد 
 آخر يقرر نفس العقكبة.

 (ٖٙ)مادة ال
 ال يجكز التسميـ في األحكاؿ التالية :

القانكنية النافذة  ِإَذا كانت الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ معتبرة بمقتضى القكاعد –أكال 
 لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ جريمة ليا صبغة سياسية.
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 كال تعتبر مف الجرائـ ذات الصبغة السياسية كلك كانت بيدؼ سياسي الجرائـ اآلتية :
 التعدم عمى ممكؾ كرؤساء األطراؼ المتعاقدة أك زكجاتيـ أك أصكليـ أك فركعيـ. - أ

 ياء العيد أك نكاب الرؤساء لدل األطراؼ المتعاقدة.التعدم عمى أكل - ب
القتؿ العمد أك السرقة المصحكبة بإكراه ضد األفراد أك السمطات أك كسائؿ النقؿ  –جػ 

 كالمكاصبلت.
 التعدم عمى األشخاص المحمييف دكليا بما فييـ الدبمكماسيكف. –د 
 أخذ الرىائف. –ىػ 
 كالمكانئكالمطارات المدنية كالمبلحة البحرية التعدم عمى سبلمة الطيراف المدني  –ك 

 البحرية.
تنحصر في األخبلؿ بكاجبات  ِإَذا كانت الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ – ثانيا

 عسكرية.
ِإَذا كانت الجريمة المطمكب مف أجميا التسميـ قد أرتكبت في حدكد دكلة الطرؼ  –ثالثا 

َذا كانت ىذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرؼ المتعاقد المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ إال إِ 
 طالب التسميـ ككانت قكانينو تنص عمى تتبع مرتكبي ىذه الجرائـ كمعاقبتيـ.

ِإَذا كانت الجريمة قد صدر بشأنيا حكـ نيائي لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو  –رابعا 
 التسميـ.
سميـ قد إنقضت أك العقكبة قد سقطت ِإَذا كانت الدعكل عند كصكؿ طمب الت –خامسا 
 المدة طبقا لقانكف الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ. يبمض

ِإَذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج حدكد الطرؼ المتعاقد الطالب مف شخص ال  –سادسا 
يحمؿ جنسيتو ككاف قانكف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ ال يجيز تكجيو اإلتياـ عف 

 الجريمة ِإَذا أرتكبت خارج حدكد مف مثؿ ىذا الشخص. مثؿ ىذه
 ِإَذا صدر عفك لدل الطرؼ المتعاقد الطالب. –سابعا 
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ِإَذا كاف قد سبؽ تكجيو اإلتياـ بشأف أية جريمة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو  –ثامنا 
 التسميـ أك كاف قد سبؽ صدكر حكـ بشأنيا لدل طرؼ متعاقد ثالث.

 (ٖٚ)مادة ال
يقدـ طمب التسميـ كتابة مف كزارة العدؿ لدل الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ ِإلى كزارة العدؿ 

 لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ كيرفؽ بطمب التسميـ ما يأتي :
بياف مفصؿ عف ىكية الشخص المطمكب تسميمو كأكصافو كجنسيتو كصكرتو أف  –أكال 
 أمكف.

ى الشخص المطمكب تسميمو أك أية كثيقة ُأخرل ليا نفس القكة صادرة ثانيا : أمر القبض عم
مف الجيات المختصة أك أصؿ حكـ اإلدانة الصادرة طبقا لؤلكضاع المقررة في قانكف 
الطرؼ المتعاقد الطالب أك صكرة رسمية لو مصدقا عمييا مف الجية المختصة لدل الطرؼ 

 المتعاقد الطالب.
خ كمكاف إرتكاب األفعاؿ المطمكب التسميـ مف أجميا ككصفيا مذكرة تتضمف تاري –ثالثا 

 القانكني كالنصكص القانكنية المنطبقة عمييا مع صكرة رسمية مف أكراؽ التحقيؽ.
 (ٖٛ)مادة ال

يجكز في حالة اإلستعجاؿ كبناء عمى طمب كزارة العدؿ لدل الطرؼ المتعاقد الطالب  –أكال
قتا لحيف كصكؿ طمب التسميـ كمرفقاتو المبينة القبض عمى الشخص المطمكب كتكقيفو مؤ 

( مف ىذه اإلتفاقية كيبمغ )يعمف( طمب القبض أك التكقيؼ المؤقت ِإلى كزارة ٖٚفي المادة )
العدؿ لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ بطريؽ البريد أك البرؽ أك بأية كسيمة ُأخرل 

( مف ٖٚسالو طمب التسميـ طبقا ألحكاـ المادة )يمكف إثباتيا كتابة. مع اإلفصاح عف نية إر 
 ىذه اإلتفاقية كتحاط الجية الطالبة دكف تأخير بما إتخذ مف إجراءات بشأف طمبيا.

يجب اإلفراج عف الشخص المطمكب تسميمو ِإَذا لـ يتمؽ الطرؼ المتعاقد المطمكب  –ثانيا 
ؽ المنصكص عمييا في المادة ( يكما مف تاريخ القبض عميو الكثائٕٓإلْيو التسميـ خبلؿ )
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( مف ىذه اإلتفاقية أك طمب بإستمرار التكقيؼ المؤقت كال يجكز بأية حالة أف تتجاكز ٖٚ)
 مدة التكقيؼ المؤقت ستيف يكما مف تاريخ بدئو.

يجكز في أم كقت اإلفراج عف الشخص المطمكب تسميمو عمى أف يتخذ الطرؼ  –ثالثا 
اإلجراءات التي يراىا ضركرية لمحيمكلة دكف قراره. كال يمنع المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ 

اإلفراج عف الشخص المطمكب تسميمو مف القبض عميو مف جديد كتسميمو ِإَذا ما إستكمؿ 
 طمب التسميـ فيما بعد.

تحسـ مدة التكقيؼ المؤقت الحاصؿ إستنادا ِإلى الفقرة ) أكال( مف ىذه المادة مف أية  –رابعا 
 بيا عمى الشخص المسمـ لدل الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ.عقكبة يحكـ 

 (ٜٖ)مادة ال
ِإَذا تعددت طمبات التسميـ مف أطراؼ متعاقدة مختمفة فتككف األكلكية في التسميـ  –أكال 

لمطرؼ المتعاقد الذم أضرت الجريمة بأمنو أك بمصالحو, ثـ لمطرؼ المتعاقد الذم أرتكبت 
المتعاقد الذم ينتمي إلْيو الشخص المطمكب تسميمو بجنسيتو  الجريمة في حدكده, ثـ لمطرؼ

 عند إرتكابو الجريمة.
 ِإَذا اتحدت الظركؼ يقدـ الطرؼ المتعاقد األسبؽ في طمب التسميـ. –ثانيا 
ِإَذا كانت طمبات التسميـ عف جرائـ متعددة فيككف الترجيح بينيا حسب ظركؼ  –ثالثا 

 كخطكرتيا. الجريمة
 (ٓٗالمادة )

سمـ ِإلى الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ كؿ ما يكجد في حيازة الشخص المطمكب تسميمو ي
ضبطو ككذلؾ ما يجكز اف يتخذ دليبل عمى الجريمة أك التي تكشؼ فيما بعد بقدر ما  دعن

 تسمح بو أحكاـ القكانيف النافذة لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ.
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 (ٔٗ)مادة ال
الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ بتبميغ الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ يقـك  –أكال 

 بمكاف كتاريخ تسميـ الشخص المطمكب.
ِإَذا لـ يتسمـ الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ الشخص المطمكب في المكاف كالتاريخ  –ثانيا 

أية حاؿ يتـ ( يكما عمى ىذا التاريخ كعمى ٘ٔالمحدديف يجكز اإلفراج عنو بعد مركر )
( يكما عمى التاريخ المحدد لمتسميـ. كال يجكز المطالبة بتسميمو ٖٓاإلفراج عنو بإنقضاء )

 مرة ُأخرل عف الفعؿ أك األفعاؿ التي طمب مف أجميا التسميـ.
ِإَذا حالت ظركؼ إستثنائية دكف تسميـ الشخص المطمكب أك تسممو كجب عمى  –ثالثا 

يخبر الطرؼ المتعاقد اآلخر بذلؾ قبؿ إنقضاء األجؿ  الطرؼ المتعاقد صاحب الشأف أف
كيتفؽ الطرفاف المتعاقداف عمى أجؿ نيائي لمتسميـ يخمى سبيؿ الشخص المطمكب عند 
إنقضائو, كال يجكز المطالبة بتسميمو بعد ذلؾ عف نفس الفعؿ أك األفعاؿ التي طمب مف 

 أجميا التسميـ.
 (ٕٗ)مادة ال

طمكب تسميمو متيما أك محككما عميو لدل الطرؼ المتعاقد ِإَذا كاف الشخص الم –أكال 
المطمكب إلْيو التسميـ عف جريمة خبلؼ تمؾ التي طمب مف أجميا التسميـ كجب عمى ىذا 
الطرؼ المتعاقد أف يفصؿ في طمب التسميـ كأف يخبر الطرؼ المتعاقد الطالب بقراره فيو 

 ه اإلتفاقية.( مف ىذٔٗقا لمشركط المنصكص عمييا في المادة )فك 
كفي حالة قبكؿ طمب التسميـ يؤجؿ تسميـ الشخص المطمكب حتى تنتيي محاكمتو  –ثانيا 

َذا كاف محككما عميو حتى يتـ تنفيذ العقكبة  لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ, كا 
 ( مف ىذه اإلتفاقية.ٔٗالمحكـك بيا, كتتبع في ىذه الحالة أحكاـ المادة )
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تحكؿ أحكاـ ىذه المادة دكف إمكاف إرساؿ شخص المطمكب مؤقتا لممثكؿ أماـ ال  –ثالثا 
الجيات القضائية لدل الطرؼ المتعاقد الطالب عمى أف يتعيد صراحة بإعادتو بمجرد أف 

 تصدر الجيات القضائية لديو قرارىا بشأنو.
 (ٖٗ)مادة ال

ب تعديؿ في تكييؼ الفعؿ ِإَذا كقع أثناء سير إجراءات الدعكل كبعد تسميـ الشخص المطمك 
مكضكع الجريمة التي سمـ الشخص المطمكب مف أجميا فبل يجكز تكجيو إتياـ إلْيو أك 

 محاكمتو إال ِإَذا كانت العناصر المككنة لمجريمة بتكييفيا الجديد تبيح التسميـ.
 (ٗٗ)مادة ال

بسو تنفيذا ال يجكز تكجيو إتياـ ِإلى الشخص الذم سمـ أك محاكمتو حضكريا أك ح –أكال
لعقكبة محكـك بيا عف جريمة سابقة عمى تاريخ التسميـ غير تمؾ التي سمـ مف أجميا 

 كالجرائـ المرتبطة بيا أك الجرائـ التي إرتكبيا بعد التسميـ إال في الحالتيف اآلتيتيف :
ِإَذا كاف الشخص قد أتيحت لو حرية ككسيمة الخركج مف دكلة الطرؼ المتعاقد المسمـ  - أ
 ( يكما بعد اإلفراج عنو نيائيا أك خرج منو كعاد إلْيو بإختياره.ٖٓو كلـ يغادره خبلؿ )إليْ 
ِإَذا كافؽ عمى ذلؾ الطرؼ المتعاقد الذم سممو بشرط تقديـ طمب تسميـ جديد مرفؽ بو  - ب

( مف ىذه اإلتفاقية كبمحضر قضائي يتضمف ٖٚالمستندات المنصكص عمييا في المادة )
سمـ بشأف امتداد التسميـ كيشار فيو ِإلى أنو أتيحت لو فرصة تقديـ مذكرة أقكاؿ الشخص الم

 بدفاعو ِإلى الجيات المختصة لدل الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ.
ال يجكز لطرؼ متعاقد تسميـ الشخص المسمـ إلْيو ِإلى دكلة ثالثا, في غير الحالة  –ثانيا 

ة إال بناء عمى مكافقة الطرؼ المتعاقد الذم المنصكص عمييا في الفقرة )أكال( مف ىذه الماد
سممو إلْيو, كفي ىذه الحالة يقدـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ طمبا ِإلى الطرؼ 
المتعاقد الذم تسمـ منو الشخص المطمكب مرفقا بو نسخة مف الكثائؽ المقدمة مف الدكلة 

 الثالثة.
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 (٘ٗ)مادة ال
تسيؿ مركر األشخاص المقرر تسميميـ عبر حدكدىا بمجرد تتعيد األطراؼ المتعاقدة بأف 
 تقديـ صكرة مف قرار التسميـ.

 (ٙٗ)مادة ال
يتحمؿ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ جميع المصركفات المترتبة عمى  –أكال 

 إجراءات التسميـ التي تتـ في حدكده.
ص المطمكب خارج حدكد يتحمؿ الطرؼ المتعاقد الطالب مصركفات مركر الشخ –ثانيا 

 الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ.
يتحمؿ الطرؼ المتعاقد الطالب جميع مصركفات عكدة الشخص المسمـ ِإلى المكاف  –ثالثا 

 الذم كاف فيو كقت تسميمو ِإَذا ثبت عدـ مسؤكليتو أك حكـ ببراءتو.
 انثاب انظاتغ

 ُتًٌٕ إنٛٓاانذٔل انتٙ ٚ تُفٛذ ػمٕتاخ احملكٕو ػهٛٓى نذٖ
 (ٚٗ)مادة ال

بو الصادرة لدل أحد األطراؼ  ييجكز تنفيذ األحكاـ الجزائية الحائزة قكة الشيء المقض
المتعاقد في دكلة أم مف األطراؼ اأُلخرل الذم يككف المحكـك عميو مف مكاطنييا بناء عمى 

 طمبو, ِإَذا تكافرت الشركط اآلتية :
سالبة لمحرية ال تقؿ مدتيا أك المدة المتبقية منيا أك  أف تككف العقكبة المحككـ بيا –أكال 

 القابمة لمتنفيذ عف ستة أشير.
أف ال تككف العقكبة مف أجؿ احدل الجرائـ التي ال يجكز فييا التسميـ طبقا لممادة  –ثانيا 

 ( مف ىذه اإلتفاقية.ٖٙ)
لمطمكب التنفيذ أف تككف العقكبة مف أجؿ فعؿ معاقب عميو لدل الطرؼ المتعاقد ا –ثالثا 

 لديو بعقكبة سالبة لمحرية ال تقؿ مدتيا عف ستة أشير.
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المحككـ ك أف يكافؽ عمى طمب التنفيذ كؿ مف الطرؼ المتعاقد الصادر عنو الحكـ  –رابعا 
 عميو.

 (ٛٗ)مادة ال
 ال يجكز تنفيذ األحكاـ الجزائية لدل الطرؼ المتعاقد اآلخر في الحاالت اآلتية :

نظاـ تنفيذ العقكبة لدل الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ ال يتفؽ كنظاـ التنفيذ  ِإَذا كاف –أكال 
 لدل الطرؼ المتعاقد الصادر فيو الحكـ.

المدة كفؽ قانكف الطرؼ المتعاقد الصادر لديو  يِإَذا كانت العقكبة قد انقضت بمض –ثانيا 
 الحكـ أك لطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ.

بة تعد مف تدابير اإلصبلح كالتأديب أك المراقبة أك العقكبات الفرعية ِإَذا كانت العقك  –ثالثا 
كاإلضافية كفقان لقكانيف كنظاـ الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ ما لـ ينص عمييا في قرار 

 الحكـ.
 (ٜٗ)مادة ال

يتـ تنفيذ العقكبة كفؽ نظاـ التنفيذ المعمكؿ بو لدل الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ عمى أف 
 منيا مدة التكقيؼ اإلحتياطي كما قضاه المحكـك عميو مف أجؿ الجريمة ذاتيا. تخصـ

 (ٓ٘)مادة ال
يسرم عمى المحكـك عميو كؿ مف العفك العاـ كالعفك الخاص الصادريف لدل الطرؼ  –أكال 

المتعاقد الذم أصدر الحكـ. كال يسرم عميو العفك الخاص الصادر لدل الطرؼ المتعاقد 
 طالب التنفيذ.

ِإَذا صدر عفك عاـ مف الطرؼ المتعاقد طالب التنفيذ ككاف يشمؿ المحكـك عميو,  –انيا ث
أخطر بذلؾ الطرؼ المتعاقد الصادر عنو الحكـ الذم لو أف يطمب إستعادة المحكـك عميو 

َذا لـ يتقدـ بيذا الطمب خبلؿ ) ( يكما مف ٖٓلتنفيذ ما تبقى مف العقكبة المحكـك بيا. كا 
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يذا األخطار, يعتبر أنو صرؼ النظر عف إستعادة المحككـ عميو كيطبؽ تاريخ إببلغو ب
 العفك العاـ عمى المحككـ عميو.

 (ٔ٘)مادة ال
يقدـ طمب تنفيذ الحكـ كتبت فيو الجية المختصة كفؽ اإلجراءات كالقكاعد المنصكص عمييا 

 في ىذا الباب كالمعمكؿ بيا لدل الطرؼ المتعاقد الذم أصدر الحكـ.
 (ٕ٘)مادة ال

يجكز تنفيذ األحكاـ القاضية بعقكبة سالبة لمحرية لمدة تقؿ عف سنة في دكلة أحد األطراؼ 
المتعاقدة المكجكد فيو المحككـ عميو بناء عمى طمب الطرؼ المتعاقد الذم أصدر الحكـ ِإَذا 

 كافؽ عمى ذلؾ المحكـك عميو كالطرؼ المتعاقد المطمكب لديو التنفيذ.
 (ٖ٘)مادة ال

ريؼ النقؿ عمى عاتؽ الدكلة التي تقدمت بطمب النقؿ كمع ذلؾ تستثنى تككف مصا
المصاريؼ التي أنفقت كميا في إقميـ الدكلة اأُلخرل. كيككف تكفير الحراسة أثناء النقؿ عمى 
عاتؽ الدكلة التي تتحمؿ مصاريؼ النقؿ كال يجكز لدكلة التنفيذ, بأم حاؿ, أف تطمب 

 لتنفيذ العقكبة كمراقبة المحكـك عميو.استرداد المصاريؼ التي أنفقتيا 
 انثاب انثايٍ

 األحكاو اخلتايٛح
 (ٗ٘)مادة ال

        يتخذ كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاقدة اإلجراءات البلزمة إلصدار القكانيف كاألنظمة
 ) المكائح( لكضع ىذه اإلتفاقية مكضع التنفيذ.
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 (٘٘)مادة ال
كقعة عمييا. كتكدع كثائؽ التصديؽ لدل األمانة يصدؽ عمى ىذه اإلتفاقية مف الدكؿ الم

كتتكلى  ( يكما مف تاريخ التصديؽ.ٖٓالعامة لمجمس التعاكف العربي في مكعد أقصاه )
 األمانة العامة إببلغ الدكؿ المتعاقدة بذلؾ.
 (ٙ٘)مادة ال

 تسرم ىذه اإلتفاقية مف تاريخ إيداع كثائؽ التصديؽ عمييا.
 (ٚ٘)مادة ال

فاقية عمى الدكؿ التي تنضـ ِإلى عضكية مجمس التعاكف العربي مف تاريخ تسرم ىذه اإلت
االسكندرية ي كقعت ف. لدل األمانة العامة لممجمس إيداع كثيقة انضماميا ِإلى ىذه اإلتفاقية,

 ٜٜٛٔيكنيك سنة  ٙٔىجرية المكافؽ  ٜٓٗٔمف شير ذم القعدة سنة  ٕٔيـك الجمعة 
عف حككمة  راقية اكـر عبد القادر عمي كزير العدؿعف حككمة الجميكرية الع ميبلدية.

كزير العدؿ  عف حككمة جميكرية مصر العربية  المممكة االردنية الياشمية راتب الكزني
فاركؽ سيؼ النصر كزير العدؿ عف حككمة الجميكرية العربية اليمنية محسف العمفي كزير 

 العدؿ.  
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ادلتثادنح ٔانتؼأٌ انمإََٙ ٔانمضائٙ تني اجلًٕٓرٚح  ادلظاػذج تفالٛحـــــ إ3
تتككف إالتفاقية  .2(مجٕٓرٚح يصز انؼزتٛح)ٔاجلًٕٓرٚح انؼزتٛح ادلتحذج ( انؼزالٛح

 ككاآلتي: ة أبكابخمس( مادة مقسمة عمى ٓ٘مف )

 كرية العربية المتحدةحككمة الجمي

 ٕكحككمة الجميكرية العراقية

كرغبة  .مثمر في المجاليف القانكني كالقضائي كمحرصا منيما عمى ارساء اسس تعاكف اخ
 منيما في تحقيؽ ىذا التعاكف عمى اسس سميمة دائمة ليككف نكاه لمكحدة العربية الشاممة .

 اتفقنا عمى ما يأتي:

 

 

                                                           
ية المتحدة ىك االسـ الرسمي لمكياف السياسي المتشكؿ إثر الكحدة بيف جميكريتي مصر الجميكرية العرب ٔ

بتكقيع ميثاؽ الجميكرية المتحدة مف قبؿ الرئيسيف  ٜٛ٘ٔفبراير / شباط  ٕٕكسكريا, أعمنت الكحدة في 
كالقاىرة عاصمة  ان السكرم شكرم القكتمي كالمصرم جماؿ عبد الناصر. اختير عبد الناصر رئيس

تـ تكحيد برلماني البمديف في مجمس األمة بالقاىرة كألغيت الكزارات  ٜٓٙٔمجميكرية الجديدة. كفي عاـ ل
 ٕٛاإلقميمية لصالح كزارة مكحدة في القاىرة أيضان. أنييت الكحدة بانقبلب عسكرم في دمشؽ يكـ 

ا احتفظت مصر باسـ , كأعمنت سكريا عف قياـ الجميكرية العربية السكرية, بينمٜٔٙٔسبتمبر / أيمكؿ 
  عندما سميت باسميا الحالي جميكرية مصر العربية. ٜٔٚٔالجميكرية العربية المتحدة حتى عاـ 

, كجاء بقانكف التصديؽ اآلتي ٜٗٙٔ( لسنة ٜٗٔبالقانكف رقـ ) عمى اإلتفاقية صادقت جميكرية العراؽ ٕ
ادلة كالتعاكف القانكني كالقضائي بيف ( تصدؽ بيذا القانكف االتفاقية بشاف المساعدة المتبٔ)المادة )

كانكف االكؿ  ٔالمكافؽ  ٖٗٛٔرجب  ٕٚالجميكرية العراقية كالجميكرية العربية المتحدة المكقعة في 
( عمى ٖ( ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة )ٕ. المادة )ٜٗٙٔديسمبر 

 .ٜ٘ٙٔ/ٔ/ٔٔ( فئٙٓٔائع العراقية بالعدد ) الكزراء تنفيذ ىذا القانكف(. كنشر بالكق
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 انثاب االٔل

 نمضائٛحيف ادلظاػذج ا

 (ٔالمادة )

يتعيد الطرفاف السامياف المتعاقداف بتبادؿ المعمكمات كالكثائؽ في الشؤكف القانكنية 
 كالقضائية كبالعمؿ المشترؾ مف اجؿ تحقيؽ اكبر قدر مف الكحدة بيف تشريعات كؿ منيما.

ت تماعات كمحاضراكيقـك الطرفاف فضبل عف ذلؾ بإيفاد البعثات كباالشتراؾ في تنظيـ اج
 كحمقات دراسية .

 (ٕالمادة )

كمجمس  (االدعاء العاـ)تبادؿ حككمتا الدكلتيف المتعاقديف رجاؿ القضاء كالنيابة العامة 
الدكلة كالمكظفيف القضائييف كالفنييف بالديكاف العاـ لكزارة العدؿ في كؿ منيما كبالمصالح 

 التابعة ليا .

كركاتبيـ في  السابقة مف ذكركا في الفقرةكيككف تحديد شركط اختيار رجاؿ القضاء كغيرىـ م
انمكذج عقد يتـ االتفاؽ عميو بمقتضى خطابات متبادلة بيف كزير العدؿ في الجميكرية 

 العراقية ككزير العدؿ أك رئيس مجؿ الدكلة في الجميكرية العربية المتحدة حسب األحكاؿ.

 (ٖالمادة )

في الدكلة المعاريف إلييا ذات  يككف لمقضاة كغيرىـ ممف ذكركا في المادة السابقة
مماثمة  الصبلحيات كاالختصاصات المقررة لمكاطني ىذه الدكلة ممف يشغمكف كظائؼ

 الذم يتـ بمعرفتيـ ذات األثر القانكني فيما لك تـ بمعرفة اكلئؾ. لئلجراءكيككف  .لكظائفيـ
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 (ٗالمادة )

االضطبلع بمياميـ  يتمتع رجاؿ القضاء كغيرىـ ممف ذكركا في المادة الثانية في
بالحصانات كالمزايا كاالعتبارات كالحقكؽ التي ىي مف خصائص كظائفيـ في بمدىـ. كال 
يجكز مؤاخذتيـ باية صكرة مف األحكاـ التي اصدركىا أك اشترككا في اصدارىا عف االقكاؿ 

    ك عف االعماؿ المتعمقة بكظائفيـ.التي يبدكنيا في جمسات المحاكـ أ

 (٘المادة )

كز لممحاميف المقيديف بجدكؿ المحاميف المشتغميف في أم مف الدكلتيف المتعاقديف اف يج
يترافعكا اماـ محاكـ الدكلة اأُلخرل في قضية أك قضايا معينة في درجة التقاضي المقابمة 

 لتمؾ التي يحؽ ليـ الترافع اماميا في بمدىـ .

 (ٙمادة )

يا الدكلة اأُلخرل في إقميميا عمى قدـ تضمف كؿ مف الدكلتيف المتعاقدتيف معاممة رعا
المساكاة مع رعاياىا مف حيث رسـك التقاضي كقكاعد اإلعفاء منيا كأحكاـ المساعدة 

 خاصة ال يفرضيا القانكف عمى المكاطنيف. تأميناتال تفرض عمييـ كفاالت أك ا  ك  ,القضائية

 (ٚالمادة )

ا رسمية مف األحكاـ الجنائية صكر  –بغير رسـ  –تبادؿ السمطات المختصة في الدكلتيف 
النيائية الصادرة مف محاكميا في جناية أك جنحة ضد رعايا الدكلة اأُلخرل  (الجزائية)

 مصدقا عمييا منيا.

كما تتبادؿ الدكلتاف األحكاـ المشار إلييا الصادرة ضد رعايا الدكؿ اأُلخرل المتيميف 
 السمطات المختصة في ىذا اإلقميـ. بارتكاب جناية أك جنحة في إقميـ اييما بناء عمى طمب
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 انثاب انثاَٙ

 يف االػالَاخ ) انتثهٛغاخ ( ٔاإلَاتح ) االطتُاتح ( انمضائٛح

 (ٛالمادة )

في احدل الدكلتيف  (تبميغيا)يككف إرساؿ األكراؽ القضائية أك غير القضائية إلعبلنيا 
لؤلحكاـ المنصكص عميو في  المتعاقدتيف ككذلؾ طمبات اإلنابة ) االستنابة ( القضائية كفقان 

 المكاد التالية.

 (ٜالمادة )

رساؿ طمبات  تنشا كؿ مف الدكلتيف المتعاقدتيف مكتبا يمحؽ بكزارة العدؿ تككف ميمتو تمقت كا 
القضائية بينيما  (االستنابة)األكراؽ القضائية كغير القضائية كطمبات اإلنابة  (تبميغ)اعبلف 

 لتنفيذىا.ثـ احالتيا ِإلى الجيات المختصة 

 (ٓٔالمادة )

بكاسطة  (تبميغيا)مرفقا بو صكرتاف مف الكرقة المراد اعبلنيا ( التبميغ)يرسؿ طمب االعبلـ 
فييا  (التبميغ)المكتب المشار إلْيو ِإلى المكتب اآلخر في الدكلة المطمكب إجراء االعبلف 

 :كيذكر في الطمب

اسمو كلقبو كمينتو كمحؿ  (تبميغو )جميع البيانات المتعمقة بالشخص المطمكب اعبلنو -ٔ
 اقامتو.

 الكرقة القضائية فييا.(تبميغ )المحكمة المقامة اماميا الدعكل المطمكب اعبلف  - ٕ

 بيانا بالمستندات المرفقة بالطمب . - ٖ
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 ِإَذا كاف االعبلف التبميغ مطمكبا في الشكؿ الخاص.(التبميغ)بياف طريقة االعبلف  - ٗ

 (ٔٔالمادة )

 استكفى االكضاع المقررة في ىذه االتفاقية. (تبميغ)رفض تنفيذ طمب اعبلف  ال يجكز

 (ٕٔالمادة )

بتسميـ احدل الصكرتيف طبقا لئلجراءات المقررة لذلؾ بقكانيف الدكلة ( التبميغ) يجرل اإلعبلف
شكؿ لعمى انو ِإَذا رغب الطالب في اجرائو كفقان  ,فييا (التبميغ)االعبلف  المطمكب إجراء

 اجيب ِإلى رغبتو ما لـ يكف غير جائز في قكانيف تمؾ الدكلة. خاص

كتعاد الصكرة الثانية مكقعة مف المستمـ أك مؤشرا عمييا بما يفيد التسميـ أك االمتناع عنو 
انو كالشخص الذم كتاريخ حصكلو كم( التبميغ )كيبيف عمييا المكظؼ المكمؼ باإلعبلف 

 في عدـ اجرائو. تسممو كالطريقة التي تـ بيا أك السبب

 (ٖٔ)مادة ال

الحاصؿ كفقان ليذه االتفاقية في احدل الدكلتيف كانو قد تـ في ( التبميغ )يعتبر االعبلف 
 ارض الدكلة اأُلخرل. 

 (ٗٔ)مادة ال

تشريعيا ِإلى  ألحكاـيجكز لمسمطات القضائية في احدل الدكلتيف المتعاقدتيف اف تطمب كفقان 
القضائية اف تباشر في  (االستنابة)أُلخرل عف طريؽ اإلنابة السمطة المختصة في الدكلة ا

جراءات القضائية اأُلخرل اإلمف إجراءات التحقيؽ أك مف  بإجراءدائرة اختصاصيا القياـ 
القضائية عف طريؽ المكتب المشار إلْيو في  (االستنابة)تبادؿ تكجيو طمبات اإلنابة  ككفكي

 .ٜالمادة 
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 (٘ٔ)مادة ال

القضائية اف ترفض تنفيذىا اال ِإَذا (االستنابة)ة المطمكب منيا تنفيذ اإلنابة ال يجكز لمسمط
 كانت غير مختصة بيا طبقا لقانكنيا أك ِإَذا كاف في تنفيذىا ما يخالؼ النظاـ العاـ فييا .

السمطة الطالبة بذلؾ فكرا مع بياف األسباب التي  بأخباركعمييا في ىذه الحالة اف تقـك 
 ض التنفيذ.دعتيا ِإلى رف

 (ٙٔ)مادة ال

كاإلجراءات المقررة  لؤلكضاعطبقا  (االستنابة)تقـك السمطة القضائية المختصة بتنفيذ اإلنابة 
 في تشريعيا.

 ِإلىبشكؿ خاص اجيبت  (االستنابة)عمى انو ِإَذا رغبت الدكلة الطالبة في تنفيذ اإلنابة 
 طمكب إلييا التنفيذ .ذلؾ غير جائز في قكانيف الدكلة الم يكف رغبتيا ما لـ

كزمانو ( االستنابة)بمكف تنفيذ اإلنابة  –في الكقت المبلئـ  –كتحاط السمطة الطالبة عمما 
 اف يحضر ِإَذا شاء شخصيا أك يككؿ مف ينكب عنو. الشأفلكي يتاح لصاحب 

 (ٚٔ)مادة ال

المتقدمة نفس  ـلؤلحكاقضائية كفقان  (استنابة)القضائي الذم يتـ بكاسطة إنابة  لئلجراءيككف 
 األثر القانكني الذم يككف لو فيما لك تـ اماـ السمطة المختصة في الدكلة الطالبة.

 (ٛٔ)مادة ال

لحسابيا الرسـك المستحقة عميو كفقان لقكانينيا كال  (التبميغ)تحصؿ الدكلة طالبة االعبلـ 
 تتقاضى الدكلة المطمكب إلييا اجراؤه فييا رسما عنو.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          68 

رسكميا ما عدا اتعاب الخبراء فعمى  (االستنابة)مطمكب إلييا تنفيذ اإلنابة كتتحمؿ الدكلة ال
مدكلة المطمكب لعمى اف  (االستنابة)الدكلة الطالبة اداؤىا كيرسؿ بيا بياف مع ممؼ اإلنابة 

اف تتقاضى لحسابيا ككفقان لقكانينيا الرسـك المقررة عمى  (االستنابة)إلييا تنفيذ اإلنابة 
 .(االستنابة)تقدـ أثناء تنفيذ اإلنابة األكراؽ التي 

 انثاب انثانث

 ٔتُفٛذْا تاألحكاويف االػرتاف 

 انفصم االٔل

 تاألحكاويف االػرتاف 

 (ٜٔ)مادة ال

الصادرة مف محاكـ الدكلة اأُلخرل ِإَذا تكافرت  باألحكاـتعترؼ كؿ مف الدكلتيف المتعاقدتيف 
 فييا الشركط االتية:

 مف ىيئة قضائية مختصة كفقان لقانكف البمد الذم صدر فيو.اف يككف الحكـ صادرا  -ٔ

 بالحضكر عمى الكجو الصحيح. (تبمغكا)كا ماف يككف الخصكـ قد اعم -ٕ

أك قكاعد النظاـ العاـ في الدكلة التي  اآلداباف ال يككف الحكـ متضمنا ما يخالؼ  -ٖ
 يحتج بو اماـ محاكميا أك سمطاتيا.
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 (ٕٓ)مادة ال

ـ الصادرة مف محاكـ احدل الدكلتيف المتعاقدتيف معترؼ بيا اماـ محاكـ تككف األحكا
كذلؾ في حدكد االعتراؼ بيا في الدكلة  –كلك كانت غير نيائية  –كسمطات الدكلة اأُلخرل 

 التي صدرت فييا.

 (ٕٔ)مادة ال

رل الصادرة مف محاكـ احدل الدكلتيف قكة قاطعة في االثبات في الدكلة اأُلخ لؤلحكاـيككف 
 كذلؾ بالنسبة ِإلى الكقائع التي اسس عمييا الحكـ أك ثبتت لدل المحكمة.

 (ٕٕ)مادة ال

ضي نفس قالصادرة مف محاكـ احدل الدكلتيف الحائزة لحجية األمر الم لؤلحكاـيككف 
فبل تقبؿ اماميا دعكل تتكافر فييا الكحدة الخصكـ  .الحجية اماـ محاكـ الدكلة اأُلخرل

 .الشأفتى تمسؾ بالحجية ذكك كالمكضكع كالسبب م

 (ٖٕ)مادة ال

الصادرة مف محاكـ  (الجزائية)ترتبط المحاكـ المدنية في كؿ مف الدكلتيف بالمحاكـ الجنائية 
 الدكلة اأُلخرل بالنسبة ِإلى الكقائع التي فصمت فييا ىذه األحكاـ ككاف فصميا فييا ضركريا.
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 انفصم انثاَٙ

 يف تُفٛذ األحكاو

 (ٕٗ)مادة ال

كؿ حكـ أك أمر نيائي كاجب التنفيذ صادر مف ىيئة قضائية في احدل الدكلتيف مقرر 
 باألحكاؿمؽ علحقكؽ مدنية أك تجارية أك قاض بتعكيض مف المحاكـ الجنائية الجزائية أك مت

الشخصية يككف لو في الدكلة اأُلخرل القكة التنفيذية ذاتيا المقررة لو كفقان لقانكنيا كينفذ في 
لدكلة دكف حاجة ِإلى اصدار أمر لتنفيذه مف محاكميا أك اتخاذ أم إجراء آخر في ىذا ىذه ا
 .الشأف

 (ٕ٘)مادة ال

بالنسبة ِإلى أحكاـ المحكميف النيائية كالسندات الرسمية الصادرة في احدل الدكلتيف  متسر 
تنفيذ في الدكلة التي القكاعد المقررة في ىذه االتفاقية بالنسبة لتنفيذ األحكاـ ِإَذا كانت قابمة لم

 صدرت فييا.

 (ٕٙ)مادة ال

في الدكلة التي يقكـ بيا الطالب  ٜيقدـ طمب التنفيذ ِإلى المكتب المشار إلْيو في المادة 
 كترفؽ بو المستندات االتية :

مف الحكـ أك األمر  –صكرة رسمية طبؽ االصؿ مصدؽ عمييا مف الجيات المختصة  -ٔ
 يؿ بالصيغة التنفيذية.ذفيذه المأك السند الرسمي المطمكب تن

الحكـ أك األمر المطمكب تنفيذه أك شيادة رسمية دالة عمى اف ( تبميغ )اصؿ اعبلف  -ٕ
 عمى الكجو الصحيح. (تبميغو)الحكـ أك األمر تـ اعبلنو 
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شيادة مف الجيات المختصة دالة عمى اف الحكـ أك األمر المطمكب تنفيذه ىك حكـ أك  -ٖ
 ب التنفيذ.أمر النيائي كاج

بالحضكر عمى الكجو الصحيح ِإَذا كاف  (تبمغكا)شيادة دالة عمى اف الخصـك اعمنكا  -ٗ
 الحكـ المطمكب تنفيذه قد صدر غيابيا.

 (ٕٚ)مادة ال

تتكلى السمطات المختصة في الدكلة المطمكب إلييا تنفيذ الحكـ أك األمر أك السند الرسمي 
 المنصكص عمييا في قانكنيا. التنفيذ كفقان لقكاعد التنفيذ إلجراء

 (ٕٛ)مادة ال

الدكلتيف في إقميـ الدكلة  بإحدل (الجزائية)يجكز تنفيذ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجنائية
 اأُلخرل متى طمبت ذلؾ السمطات المختصة في الدكلة التي صدر فييا الحكـ.

 (ٜٕ)مادة ال

السابقة في تطبيؽ أحكاـ العكد كاالعتياد  يجكز االستناد ِإلى األحكاـ المشار إلييا في المادة
 عمى االجراـ كتعدد الجرائـ ككقؼ التنفيذ كرد االعتبار.

 (ٖٓ)مادة ال

يجرل االتصاؿ في شاف تطبيؽ المادتيف السابقتيف بيف كزيرم العدؿ في الدكلتيف كيشترط 
 لتطبيقيما تقديـ السندات االتية.

مصدؽ عمييا مف الجيات  (الجزائي)صكرة رسمية طبؽ االصؿ لمحكـ الجنائي  -ٔ
 المختصة.
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شيادة مف الجيات المختصة دالة عمى اف الحكـ المطمكب تنفيذه ىك حكـ نيائي كاجب  -ٕ
 التنفيذ.

بالحضكر عمى الكجو الصحيح ِإَذا كاف الحكـ  (تبمغ)شيادة دالة عمى اف المتيـ اعمف  -ٖ
 المطمكب تنفيذه قد صدر غيابيا.

 (ٖٔ)مادة ال

حدل الدكلتيف ضد حككمة إالتي تصدر مف محاكـ  حكاـىذا الباب عمى األ أحكاـ مال تسر 
أك ضد احد مكظفييا عف اعماؿ قاـ بيا بسبب الكظيفة فقط أك التي يتنافى  الدكلة اأُلخرل

 االعتراؼ بيا أك تنفيذىا مع معاىدات أك اتفاقات دكلية معمكؿ بيا فييا.

 انثاب انزاتغ

 يف تظهٛى اجملزيني

 (ٖٔ)دة ماال

تقـك كؿ مف الدكلتيف المتعاقدتيف بتسميـ المتيميف أك المحكـك عمييـ الذيف تطمب الدكلة 
 اأُلخرل تسميميـ كذلؾ كفقان لشركط المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية.

 (ٕٖ)مادة ال

الكريمة في ارض الدكلة طالبة التسميـ أك ارتكبت خارج ارض  تيككف التسميـ كاجبا ِإَذا ارتكب
 لدكلتيف ككانت قكانيف الدكلة تعاقب عمى الفعؿ ِإَذا ارتكبت خارج أراضييا.ا
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 (ٖٖ)مادة ال

لمتسميـ اف تككف الجريمة جناية أك جنحة معاقبا عمييا في قكانيف كمتا الدكلتيف  طيشتر 
اشير أك بعقكبة اشد أك اف يككف المطمكب تسميمو عف ىذه الجريمة  ٙبالحبس لمدة 

 بس لمدة شير عمى االقؿ.محككما عميو بالح

عميو في قكانيف الدكلة المطمكب إلييا التسميـ أك كانت  باما ِإَذا كاف الفعؿ غير معاق
العقكبة المقررة لمجريمة في الدكلة طالبة التسميـ ال نظير ليا في الدكلة المطمكب إلييا 

طالبة التسميـ أك مف  التسميـ فيككف التسميـ كاجبا ِإَذا كاف الشخص المطمكب مف رعايا الدكلة
 رعايا دكلة ُأخرل تقرر قكانينيا نفس العقكبة.

مكاد  فيكاستثناء مما تقدـ يككف التسميـ خاضعا لتقدير الدكلة المطمكب إلييا التسميـ 
 .دالضرائب كالرسـك كالكمارؾ كالنق

 (ٖ٘)مادة ال

ركؾ لمدكلة المطمكب كتقدير ككف الجريمة سياسية مت .ال يجرل التسميـ في الجرائـ السياسية
 .إلييا التسميـ

 (ٖٙ)مادة ال

ال يجرل التسميـ ِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو قد سبقت محاكمتو عف الجريمة التي 
أك كاف قيد التحقيؽ أك المحاكمة عف ذات الجريمة  (أك عكقب ئفبر )طمب تسميمو مف اجميا 

 تسميـ.المطمكب تسميمو مف اجميا في الدكلة المطمكب إلييا ال

َذا كاف الشخص المطمكب تسميمو قيد التحقيؽ أك المحاكمة عف جريمة ُأخرل في الدكلة  كا 
المطمكب إلييا التسميـ فاف تسميمو يؤجؿ حتى تنتيي محاكمتو كتنفذ فيو العقكبة المحككـ بيا 
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مؤقتا لمحاكمتو بشرط اعادتو لمدكلة التي تسميمو  تسميـ الكيجكز لمدكلة المطمكب إلييا 
 محت بتسميمو بعد انتياء المحاكمة كقبؿ تنفيذ العقكبة عميو.س

 (ٖٚ)مادة ال

ال يجرل التسميـ ِإَذا كانت الجريمة أك العقكبة قد سقطت بمضي المدة كفقان لقانكف احدل 
خذ أالدكلتيف طالبة التسميـ أك المطمكب إلييا التسميـ اال ِإَذا كانت الدكلة طالبة التسميـ ال ت

 بمضي المدة ككاف الشخص المطمكب تسميمو مف رعاياىا. السقكط بمبدأ

 (ٖٛ)مادة ال

يجكز لمدكلة المطمكب إلييا التسميـ االمتناع عنو ِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو مف 
بالتحقيقات التي اجرتيا الدكلة  الشأفىذا  يرعاياىا عمى اف تتكلى ىي محاكمتو كتستعيف ف

 التسميـ. طالبة

 (ٜٖ)مادة ال

ف طمبات التسميـ بيف كزيرم العدؿ في الدكلتيف كتفصؿ فييا السمطات أاالتصاؿ في ش لر يج
 المختصة بحسب قكانيف كؿ منيما.

 (ٓٗ)مادة ال

 يككف طالب التسميـ مصحكبا بالكثائؽ االتية:

ِإَذا كاف الطمب خاصا بشخص قيد التحقيؽ فيرفؽ بو أمر قبض ) مذكرة تكقيؼ ( صادر  –أ
صة كيبيف فيو نكع الجريمة كالمادة التي تعاقب عمييا كترفؽ بيا اف امكف مف السمطة المخت

نص القانكني المنطبؽ عمى الجريمة كترفؽ بو أيضان صكرة رسمية مف لمصكرة مصدؽ عمييا 
 أكراؽ التحقيؽ مصدؽ عمييا مف الييئة القضائية التي تكلتو أك المكجكدة لدييا األكراؽ.
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ص حكـ عميو غيابيا أك حضكريا " كجاىيا " فترفؽ بو ِإَذا كاف الطمب خاصا بشخ –ب
 صكرة رسمية مف الحكـ.

 (ٔٗ)مادة ال

 )ىكية( يجب في كؿ األحكاؿ اف يككف طمب التسميـ مصحكبا ببياف كامؿ عف شخصية
المبلحؽ أك المتيـ أك المحككـ عميو كاكصافو كيجب كذلؾ اف يككف الطمب مصحكبا 

 المطمكب تسميمو متى كاف مف رعايا الدكلة الطالبة.خص شال ةالمثبتة لجنسي باألكراؽ

 كيصدؽ عمى جميع أكراؽ التسميـ مف كزير العدؿ في الدكلة الطالبة أك مف يقـك مقامو.

 (ٕٗ)مادة ال

كفي ىذه الحالة يجب عمى  .يجكز استثناء تكجيو طمب التسميـ بالبريد أك البرؽ أك التمفكف
االحتياطات الكفيمة بمراقبة الشخص المبلحؽ ِإلى اف تتـ الدكؿ المطمكب إلييا التسميـ اتخاذ 

عمى اف ال  (تكقفو)كيصح ليا اف تقبض عميو كتحبسو بصفة احتياطية  بشأنوالمخابرة 
ثبلثيف يكما يخمى سبيمو بعدىا ِإَذا لـ يصؿ خبلليا ممؼ طمب  (تكقيفو)تتجاكز مدة حبسو 

ثبلثيف يكما ُأخرل عمى االكثر كتخصـ ل (تكقيفو)تسميمو كامبل أك طمب تجديد مدة حبسو 
الحبس االحتياطي مف العقكبة المحكـك بيا في الدكلة طالبة التسميـ عمى انو عند تكجيو  دةم

 لمتأكدالطمب بالبرؽ أك التمفكف يجكز لمسمطة المطمكب منيا التسميـ اف تبادر عند االقتضاء 
 مف صحتو لبلستعبلـ مف السمطة التي صدر عنيا الطمب.

 (ٖٗ)مادة لا

يسمـ ِإلى الدكلة الطالبة كؿ ما يكجد في حيازة الشخص المطمكب تسميمو عند ضبطو ككذلؾ 
ما يجكز اف يتخذ دليبل عمى الجريمة كذلؾ بقدر ما تسمح بو قكانيف الدكلة المطمكب إلييا 

 التسميـ.
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 (ٗٗ)مادة ال

فة بشاف تسميـ متيـ بذاتو الدكلتيف المتعاقدتيف عدة طمبات مف دكؿ مختم ألحدلِإَذا تقدمت 
في  األكلكيةمف اجؿ نفس الجريمة ككاف مف بينيا طمب مف الدكلة المتعاقد كاأُلخرل فتككف 

التسميـ ليذه الدكلة ما لـ تحؿ دكف ذلؾ أحكاـ اتفاقية دكلية تربطيا بالدكؿ الطالبة اأُلخرل 
 سابقة في تاريخ ابراميا عمى ىذه االتفاقية.

 (٘ٗ)مادة ال

كـ الشخص في الدكلة طالبة التسميـ اال عف الجريمة التي قدـ طمب تسميمو مف اجميا ال يحا
عمى انو ِإَذا كاف قد اتيحت لو  .كاألفعاؿ المرتبطة بيا كالجرائـ التي ارتكبيا بعد تسميمو

كسائؿ الخركج مف ارض الدكلة المسمـ إلييا كلـ يستفد منيا خبلؿ ثبلثيف يكما فانو تصح 
 لجرائـ اأُلخرل.محاكمتو عف ا

 (ٙٗ)مادة ال

تتعيد كؿ مف الدكلتيف المتعاقدتيف باف تسيؿ مركر المجرميف المسمميف ِإلى الدكلة اأُلخرل 
 عبر أراضييا كاف تقـك بحراستيـ كذلؾ بمجرد تقديـ صكرة مف قرار التسميـ.

 (ٚٗ)مادة ال

المكاف الذم كاف تتحمؿ الدكلة طالبة التسميـ مصاريؼ سفر الشخص كنفقات عكدتو ِإلى 
 فيو كقت تسميمو ِإَذا ثبتت براءتو أك عدـ مسؤكليتو.

 كتتحمؿ الدكلة المطمكب إلييا التسميـ نفقات الحبس كسائر اإلجراءات التي تتـ عمى إقميميا.
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 انثاب اخلايض

 أحكاو ختايٛح

 (ٛٗ)مادة ال

 .ٖٜٔٔابريؿ سنة  ٕٓتمغى معاىدة تسميـ المجرميف المبرمة بيف الدكلتيف المتعاقدتيف في 

 (ٜٗ)مادة ال

تتعيد كؿ مف حككمتي الجميكرية العربية المتحدة كالجميكرية العراقية باتخاذ اإلجراءات 
 .التشريعية كاالدارية البلزمة لتنفيذ ىذه االتفاقية

 (ٓ٘)مادة ال

 مييا.مف تاريخ تبادؿ كثائؽ التصديؽ ع يعمؿ بيذه االتفاقية مؤقتا مف تاريخ تكقيعيا كنيائيان 

 . حررت ىذه االتفاقية في مدينة القاىرة مف نسختيف اصميتيف بالمغة العربية

كزير  حككمة الجميكرية العربية المتحدةعف  عف حككمة الجميكرية العراقية كزير العدؿ
 .العدؿ
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يف إطار  نُمم َشالء ادلؤطظاخ انؼماتٛح ٔاإلصالحٛح 2االتفالٛح انؼزتٛحـــــ 4
كتتككف ىذه اإلتفاقية مف أثنا عشرة مادة فضبلن عف األحكاـ  .0شائٛحتُفٛذ األحكاو اجل
 الختامية ككاآلتي : 

 الديباجة:

رغبة منيا في تعزيز التعاكف العربي في مجاؿ العدالة الجزائية,  إف الدكؿ العربية المكقعة -
ؿ في عمى أساس مبادئ احتراـ السيادة الكطنية كالكالية القضائية الكطنية, كعدـ التدخ

 الشؤكف الداخمية لكؿ منيا.

عادة االستقرار النفسي  يمانان منيا بأف ىذا التعاكف مف شأنو أف يدعـ أىداؼ العدالة, كا  كا 
 كاالجتماعي لممحكـك عمييـ.

دراكان منيا أف تنفيذ الحكـ عمى المحككـ عميو في كطنو األصمي, أك في الدكلة التي يقيـ  كا 
مف تنفيذه في دكلة ُأخرل, يسيـ أيضان في إعادة اندماجو في  فييا بشكؿ دائـ أك معتاد, بدالن 

 أقصر كعمى نحك أكثر فعالية. المجتمع خبلؿ فترة
                                                           

كىي إتفاقية إقميمية أبرمت في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية ككافؽ عمييا مجمسا كزراء الداخمية كالعدؿ  ٔ
العرب في اجتماعيما المشترؾ الذم عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية بالقاىرة بتاريخ 

ـ, كصادقت أك أنظمت إلييا الدكؿ كؿ مف) جميكرية العراؽ ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٔىػ المكافؽ ٕٖٗٔ/ٔ/٘ٔ
كالمممكة االردنية الياشمية ك دكلة اإلمارات العربية المتحدة ك مممكة البحريف ك جميكرية السكداف ك 
سمطنة عماف ك دكلة فمسطيف كدكلة قطر كدكلة الككيت كجميكرية مصر العربية( المصدر المكقع 

 .  ٕٕٔٓ/ٛ/ٜٕامعة الدكؿ العربية تاريخ الزيارة اإللكتركني الرسمي لج
, كجاء في قانكف المصادقة ٕٕٔٓ( لسنة ٘ٛصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٕ

( ُتصدؽ جميكرية العراؽ عمى االتفاقية العربية لنقؿ نزالء المؤسسات العقابية ٔلمادة )ااآلتي)
.المادة  ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٔالجزائية المكقع عمييا في القاىرة بتاريخ  كاإلصبلحية في إطار تنفيذ األحكاـ

( ُينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (.كنشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد ) ٕ)
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖ( فيٕٛ٘ٗ
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 اتفقت عمى ما يمي:

 المادة االولى : المصطمحات

يقصد بالمصطمحات التالية المعاني المكضحة قريف كؿ منيا, ألغراض تطبيؽ أحكاـ ىذه 
 االتفاقية:

جنسية إحدل الدكؿ األطراؼ أك يقيـ فييا بشكؿ دائـ أك معتاد,  النزيؿ: ىك كؿ مف يحمؿ
صدر ضده حكـ قضائي بات بعقكبة أك بتدبير سالبيف لمحرية في إقميـ إحدل تمؾ الدكؿ 

 يككف محبكسان فيو لغرض التنفيذ.

الحكـ البات: ىك كؿ حكـ قضائي صادر بعقكبة سالبة لمحرية كحاز عمى حجية األمر 
 قابؿ لمطعف بأم مف طرؽ الطعف العادية كغير العادية.المقضي بو كغير 

التدبير: ىك اإلجراء اإلصبلحي أك االحترازم بإيداع الحدث الجانح في إحدل مؤسسات 
 الرعاية االجتماعية كاإلصبلحية لؤلحداث الجانحيف.

الحدث الجانح: ىك كؿ شخص لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره جّرد مف حريتو بكضعو في 
 ة اإلصبلحية, كذلؾ بناء عمى حكـ بات.المؤسس

 دكلة اإلدانة: ىي الدكلة الطرؼ التي صدر فييا الحكـ, كالتي ينقؿ منيا النزيؿ.

دكلة التنفيذ: ىي الدكلة الطرؼ التي ينقؿ إلييا النزيؿ لتنفيذ العقكبة أك التدبير المقضي بو 
 كالتي يحمؿ جنسيتيا أك يقيـ فييا بشكؿ دائـ أك معتاد.
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 ادة الثانية : نطاق التطبيقالم

تتعيد الدكؿ األطراؼ أف تتبادؿ نقؿ النزالء بقصد تنفيذ األحكاـ الباتة القاضية بعقكبة أك 
بتدبير سالبيف لمحرية صادريف عف محاكـ إحدل ىذه الدكؿ, في دكؿ أطراؼ ُأخرل, ِإَذا 

 تحققت الشركط اآلتية:

عاقبان عمييا بمكجب تشريع كؿ مف دكلة أف تككف الجريمة التي يستند إلييا الطمب م -أ
 اإلدانة كدكلة التنفيذ.

أف تككف العقكبة أك التدبير المحكـك بيما سالبيف لمحرية, كأال تقؿ مدتو أك المدة  -ب
المتبقية منو القابمة لمتنفيذ عف ستة أشير عند تقديـ طمب النقؿ. كيجكز استثناءن أف تتفؽ 

 ؿ ِإَذا كانت المدة المتبقية أقؿ مف ستة أشير.دكلتا اإلدانة كالتنفيذ عمى النق

 أف يككف النزيؿ متمتعان بجنسية دكلة التنفيذ أك مقيمان فييا بشكؿ دائـ أك معتاد. -ج

أف يتماثؿ نظاـ تنفيذ العقكبة أك التدبير في دكلة التنفيذ مع نظاـ تنفيذ العقكبة أك التنفيذ  -د
دكلتا اإلدانة كالتنفيذ عمى تطبيؽ ىذه االتفاقية  في دكلة اإلدانة, كيجكز استثناء أف تتفؽ

 بالرغـ مف عدـ تماثؿ نظاـ تنفيذ العقكبة أك التدبير.

عدـ كجكد ببلغات أك تتبعات ُأخرل قيد التحقيؽ أك المحاكمة في مكاجية النزيؿ حتى  -ىػ
 مرحمة التسميـ.

 ك ككيمو القانكني عمى النقؿ.المكافقة الكتابية لكؿ مف دكلتي اإلدانة كالتنفيذ, كالنزيؿ أ -ك

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          81 

 المادة الثالثة : اإلخطار بحكم اإلدانة

تخطر السمطات المختصة في دكلة اإلدانة, النزالء باألحكاـ التي تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ 
أحكاـ ىذه االتفاقية, ككذلؾ بإمكانية نقميـ ِإلى دكلة التنفيذ, لقضاء العقكبة أك التدبير 

 المحكـك بيما.

 لرابعة : طمب النقلالمادة ا

يقدـ طمب النقؿ لتنفيذ العقكبة أك التدبير خطيان مف النزيؿ أك ككيمو القانكني أك زكجو أك  -ٔ
أحد أصكلو أك فركعو أك إخكتو أك أخكاتو أك أصياره ِإلى الجية المختصة في دكلة اإلدانة 

 أك دكلة التنفيذ.

طمب النقؿ, فعمييا إرساؿ الطمب  ِإَذا كافقت الجية المختصة في دكلة اإلدانة عمى -ٕ
 مباشرة ِإلى الجية المختصة في دكلة التنفيذ, كالتنسيؽ معيا بشأف تنفيذه.

في حالة تقديـ طمب النقؿ لتنفيذ العقكبة أك التدبير مف غير النزيؿ يجب عمى الجية  -ٖ
 المختصة إرفاؽ مكافقة النزيؿ كتابة.

 المادة الخامسة : مرفقات طمب النقل

فؽ بطمب النقؿ ما يأتي مف المستندات المصدؽ عمييا مف الجيات الرسمية المختصة ير  -ٔ
 في دكلة اإلدانة:

بياف مفصؿ عف ىكية النزيؿ كجنسيتو كمكاف إقامتو الدائمة أك المعتادة بدكلتي اإلدانة  - أ
 كالتنفيذ.
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كابيا, صكرة مف الحكـ البات المتضمف ماىية الجريمة المرتكبة كزماف كمكاف ارت - ب
كتكييفيا القانكني, كالعقكبة أك التدبير السالبيف لمحرية المحكـك بيما, ككذا العقكبات اأُلخرل 

 المحكـك بيا.

بياف بالمعمكمات الضركرية عف مدة التكقيؼ التي أمضاىا النزيؿ بدكلة اإلدانة كالمدة  -ج
 .المتبقية الكاجبة التنفيذ مف العقكبة أك التدبير السالبيف لمحرية

 شيادة طبية بحالة النزيؿ الصحية كالنفسية. -د

 المعمكمات المتعمقة بسمكؾ النزيؿ قبؿ كبعد صدكر حكـ اإلدانة. -ىػ

تحيط دكلة التنفيذ دكلة اإلدانة عممان قبؿ قبكليا طمب النقؿ بالحد األقصى لمعقكبة  -ٕ
أك مقيـ فييا بشكؿ دائـ  المقررة في تشريعاتيا عف األفعاؿ ذاتيا, كبأف النزيؿ يتمتع بجنسيتيا

 أك معتاد.

 أية معمكمات إضافية تطمبيا دكلة اإلدانة أك دكلة التنفيذ بشأف طمب النقؿ. -ٖ

 المادة السادسة : حاالت رفض طمب النقل

 ُيرفض طمب نقؿ النزيؿ في أم مف الحاالت اآلتية:

لداخمي أك الخارجي أك ِإَذا كاف النقؿ مف شأنو المساس بسيادة دكلة اإلدانة أك بأمنيا ا -ٔ
 بنظاميا العاـ أك بمصالحيا األساسية.

ِإَذا لـ يسدد النزيؿ المصاريؼ القضائية كالغرامات كالتعكيضات المالية المحكـك بيا  -ٕ
 عميو أيان كانت طبيعتيا.
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ِإَذا كانت الدعكل الجزائية الناشئة عف الجريمة التي ارتكبيا النزيؿ قد انقضت طبقان  -ٖ
كلة التنفيذ, أك ِإَذا تعمؽ طمب النقؿ بعقكبة حكـ بيا عف أفعاؿ تـ الفصؿ فييا نيائيان لقانكف د

 بالبراءة في دكلة التنفيذ.

( مف المادة ِٔإَذا لـ يرفؽ بطمب النقؿ أم مف المستندات المنصكص عمييا في الفقرة ) -ٗ
 )الخامسة( مف ىذه االتفاقية.

 المادة السابعة: الفصل في طمب النقل

تفصؿ الجية المختصة في دكلتي اإلدانة كالتنفيذ في طمب النقؿ كفقان لتشريعاتيا النافذة,  -ٔ
كألحكاـ ىذه االتفاقية, كتعمـ كؿ منيما اأُلخرل كتابة بما تـ في شأف طمب النقؿ, كيخطر 

 النزيؿ أك ككيمو القانكني بنتيجة ذلؾ.

التنفيذ بمكاف كتاريخ تسميـ النزيؿ في حالة قبكؿ طمب النقؿ, ُتحيط دكلة اإلدانة دكلة  -ٕ
 المنقكؿ.

 كفي حالة رفض طمب النقؿ يجب أف يككف ىذا الرفض مسببان.

 المادة الثامنة: تنسيق إجراءات طمبات النقل

تقـك الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بتعييف الجيات المختصة لغايات تنسيؽ إجراءات 
 النقؿ فيما بينيا.

 النقل المادة التاسعة: نفقات

 يتـ االتفاؽ عمى نفقات نقؿ النزيؿ بيف دكلتي اإلدانة كالتنفيذ.
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 المادة العاشرة: نظام تنفيذ الحكم

يتـ تنفيذ العقكبة أك التدبير طبقان ألنظمة التنفيذ المعمكؿ بيا لدل دكلة التنفيذ, عند نقؿ  -ٔ
نفيذان لمعقكبة أك التدبير النزيؿ, عمى أف يخصـ منيا مدة التكقيؼ كالمدة التي قضاىا النزيؿ ت

 في دكلة اإلدانة.

ال يتـ اإلفراج عف النزيؿ ألسباب صحية مف طرؼ دكلة التنفيذ, ِإَذا أجاز قانكنيا ذلؾ,  -ٕ
إال بعد إحالة نسخة مف ممفو الصحي ِإلى دكلة اإلدانة كعدـ معارضتيا الطمب في خبلؿ 

 ( يكمان مف تاريخ إحالة الممؼ إلييا.ٓٗ)

 ادية عشر: المعمومات المتعمقة بالتنفيذالمادة الح

تمتـز دكلة التنفيذ بأف تقدـ لدكلة اإلدانة المعمكمات المتعمقة بتنفيذ العقكبة أك التدبير  -ٔ
 المحكـك بيما في أم مف الحاالت التالية:

 ِإَذا نفذت العقكبة أك التدبير أك طرأ ما يحكؿ دكف تنفيذىما. - أ

 قبؿ إنياء مدة العقكبة.ِإَذا ىرب المحككـ عميو  -ب

 ِإَذا طمبت منيا دكلة اإلدانة تقريران خاصان. -ج

ال يمس نقؿ المحكـك عميو ِإلى دكلة التنفيذ كقضاء باقي العقكبة بيا بالحقكؽ التي قد  -ٕ
 يككف اكتسبيا بصفة شرعية في دكلة اإلدانة أك بكضعيتو القانكنية فييا.

 المادة الثانية عشرة : آثار العفو

تسرم أحكاـ العفك العاـ أك الخاص التي تصدر في دكلة اإلدانة عمى النزيؿ الذم ينفذ  -ٔ
العقكبة أك التدبير المشار إلييما في المادة )األكلى( مف ىذه االتفاقية لدل دكلة التنفيذ, عمى 

 أف تخطر دكلة اإلدانة دكلة التنفيذ بيذا العفك فكر صدكره.
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أك الخاص أك تخفيض العقكبة التي تصدر في دكلة التنفيذ ال تسرم أحكاـ العفك العاـ  -ٕ
عمى النزيؿ, الذم ينفذ العقكبة أك التدبير المنصكص عمييما في المادة )الثانية( مف ىذه 

 االتفاقية لدييا, إال بعد أخذ مكافقة دكلة اإلدانة الكتابية عمى تطبيقيا عميو.

 أحكام ختامية

يع كالتصديؽ عمييا أك قبكليا أك إقرارىا مف الدكؿ تككف ىذه االتفاقية محبل لمتكق -ٔ
األعضاء في جامعة الدكؿ العربية, كتكدع كثائؽ التصديؽ أك القبكؿ أك اإلقرار لدل األمانة 
العامة لجامعة الدكؿ العربية في مكعد أقصاه ثبلثكف يكما مف تاريخ التصديؽ أك القبكؿ أك 

 الدكؿ األعضاء بكؿ إيداع لتمؾ الكثائؽ كتاريخو. اإلقرار, كعمى األمانة العامة إببلغ سائر

تدخؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثبلثيف يكما مف تاريخ إيداع كثائؽ التصديؽ  -ٕ
 عمييا أك قبكليا أك إقرارىا مف سبع دكؿ عربية.

يجكز ألية دكلة مف دكؿ الجامعة العربية غير المكقعة عمى ىذه االتفاقية أف تنضـ  -ٖ
 ييا.إل

تعتبر الدكلة طرفان في ىذه االتفاقية بعد مضي ثبلثيف يكمان عمى إيداع كثيقة التصديؽ  -ٗ
 أك القبكؿ أك اإلقرار أك االنضماـ لدل األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية.

ال تخؿ ىذه االتفاقية باالتفاقيات الخاصة بيف بعض الدكؿ األعضاء, كفي حالة  -٘
تفاقية مع أحكاـ أم اتفاقية خاصة فتطبؽ االتفاقية التي تحقؽ تطبيقان تعارض أحكاـ ىذه اال

 أكسع لنقؿ نزالء المؤسسات العقابية كاإلصبلحية.

ال يجكز ألية دكلة مف الدكؿ األطراؼ أف تبدم أم تحفظ ينطكم عمى مخالفة  -ٙ
 لنصكص ىذه االتفاقية أك خركج عمى أىدافيا.
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عديؿ أم نص مف نصكص ىذه االتفاقية كتحيمو ِإلى يجكز لمدكلة الطرؼ أف تقترح ت -ٚ
األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية الذم يقـك بإببلغو ِإلى الدكؿ األطراؼ في االتفاقية 
التخاذ قرار باعتماده بأغمبية ثمثي الدكؿ األطراؼ, كيصبح ىذا التعديؿ نافذان بعد مضي 

لقبكؿ أك اإلقرار مف سبع دكؿ أطراؼ لدل ثبلثيف يكما مف تاريخ إيداع كثائؽ التصديؽ أك ا
 األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية.

يمكف ألية دكلة طرؼ أف تنسحب مف ىذه االتفاقية بناء عمى طمب كتابي ترسمو ِإلى  -ٛ
أميف عاـ جامعة الدكؿ العربية, كيرتب االنسحاب أثره بعد مضي ستة أشير مف تاريخ 

امعة الدكؿ العربية, عمى أف ال يؤثر ذلؾ عمى طمبات النقؿ إرساؿ الطمب ِإلى أميف عاـ ج
 التي سبؽ أف تمت المكافقة عمييا.

العربية في  حررت ىذه االتفاقية بالمغة العربية بمدينة القاىرة في جميكرية مصر
ـ مف أصؿ كاحد مكدع باألمانة العامة لجامعة ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٔىػ, المكافؽ ٕٖٗٔ/ٔ/٘ٔ

ة الفنية لمجمس كزراء العدؿ العرب(, كنسخة مطابقة لؤلصؿ تسمـ الدكؿ العربية )األمان
لؤلمانة العامة لمجمس كزراء الداخمية العرب, كتسمـ كذلؾ نسخة مطابقة لؤلصؿ لكؿ دكلة 

 مف الدكؿ األطراؼ.

ثباتان لما تقدـ, قاـ أصحاب السمك كالمعالي كزراء الداخمية كالعدؿ العرب, بتكقيع ىذه  كا 
 .ٔبة عف دكليـاالتفاقية, نيا

                                                           
تفػاقية العربية اإل أضافة لذلؾ أبـر عددان مف اإلتفاقيات اإلقميمية في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية منيا ٔ

 تفاقية العربية لمكافحة, كاإلٕٗٓٓلسنة  نسافاإلالميثاؽ العربي لحقكؽ , ك ٜٜٛٔلسنة  رىاباإللمكافحػة 
تفاقية لسنة, كاإل ٕٓٔٓتفاقية العربية لمكافحة الفساد, كاإلٕٓٔٓاإلرىاب لسنة  كتمكيؿ األمكاؿغسؿ 

تفاقية العربية لمكافحة جرائـ ك اإل ,ٕٓٔٓلسنة طنيةالجريمة المنظمة عبر الحدكد الك  العربية لمكافحػة
, كغيرىا .. كقد تضمنت بعض نصكص تمؾ اإلتفاقيات تنظيـ التعاكف ٕٓٔٓلسنة تقنية المعمكمات
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 األجُثٛح: اإلتفالاخ ادلؼمٕدج يغ انذٔل  ثاَٛاً 

تني حكٕيح مجٕٓرٚح انؼزاق  اتفالٛح تظهٛى ادلتًٓني ٔ احملكٕو ػهٛٓى -2
 ( مادة ككاآلتي:ٕٓتتككف اإلتفاقية مف ) .2اجلًٕٓرٚح االطاليٛح االٚزاَٛح ٔحكٕيح

 لمقدمةا

مجاؿ تسميـ المتيميف كالمحكـك عمييـ بما لمرغبة المتبادلة في تكثيؽ التعاكف الفاعؿ في 
السيادة الكطنية كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لبعضيما البعض , فقد  مبادئيتفؽ مع 

اتفقت حككمة جميكرية العراؽ كحككمة الجميكرية االسبلمية االيرانية المتاف تعرفاف فيما بعد 
 )بالطرفيف المتعاقديف( عمى ما يأتي :

 لتزام بالتسميماال  (ٔالمادة )

يمتـز الطرفاف المتعاقداف كعمى اساس الطمب المقدـ مف أم منيما , بتسميـ المتيميف 
كالمحككـ عمييـ مف السمطات المختصة في الطرؼ اآلخر كالمكجكديف في إقميمو الرتكابيـ 

 الجريمة أك لتنفيذ العقكبة عمييـ.

 

 
                                                                                                                                                                                                                   

جامعة الدكؿ العربية لكباإلمكاف زيارة المكقع الرسمي االلكتركني  القانكني كالقضائي بيف الدكؿ المتعاقدة,
 لبلطبلع عمى المزيد.

, كجاء في قانكف التصديؽ ٕٕٔٓ( لسنة ٜٓصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ
تصدؽ اتفاقية تسميـ المتيميف ك المحككـ عمييـ بيف حككمة جميكرية العراؽ كحككمة ( ٔ)اآلتي)المادة 

ينفذ ىذا ( ٕ)ادة .الم ٕٔٔٓنيساف  ٕٗالجميكرية االسبلمية االيرانية المكقع عمييا في طيراف بتاريخ 
( في ٕٛ٘ٗ.نشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد ) (القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

ٖ/ٕٔ/ٕٕٓٔ. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          88 

 حاالت التسميم (ٕالمادة )

 محكـك عميو ِإَذا :يتعيف تسميـ المتيـ كال

اكالن: طمب تسميـ المتيـ الرتكابو فعبلن يعد جريمة في قكانيف كبل الطرفيف المتعاقديف كيعاقب 
 بعقكبة سالبة لمحرية ال تقؿ مدتيا عف سنة كاحدة .

ثانيان: طمب أم مف الطرفيف المتعاقديف بتسميـ شخص ينطبؽ فعمو كعقكبتو كفقان لمبند )اكالن( 
 ( ستة اشير.ٙكقد حكـ عميو بعقكبة سالبة لمحرية ال تقؿ مدتيا عف ) مف ىذه المادة

 االمتناع عن التسميم (ٖالمادة )

 اكالن : يرفض التسميـ في الحاالت االتية:

. ِإَذا كاف المطمكب تسميمو مف مكاطني الطرؼ المطمكب التسميـ منو بكقت ارتكاب  أ
 الجريمة.

لقكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب التسميـ منو جريمة  . ِإَذا كانت الجريمة معتبرة كفقان  ب
 سياسية أك عسكرية.

جػ. ِإَذا ارتكبت الجريمة كميا أك بعضيا في الطرؼ المطمكب إلْيو التسميـ أك في مكاف 
 يخضع لكاليتو القضائية.

د. ِإَذا كاف الفعؿ غير معاقب عميو أك اف الحكـ غير قابؿ لمتنفيذ كفقان لقانكف أم مف 
 طرفيف المتعاقديف.ال

ىػ. ِإَذا رأل أحد الطرفيف المتعاقديف اف مف شأف التسميـ المساس بسيادتو أك أمنو أك نظامو 
 العاـ أك دستكره.
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ثانيان : في أم مف الحاالت المنصكص عمييا في البند )اكالن( مف ىذه المادة , يتعيف اخطار 
 الطرؼ طالب التسميـ برفض التسميـ مع بياف األسباب.

 طمب التسميم (ٗالمادة )

 يتضمف طمب التسميـ عمى ما يأتي :

 اكالن : اسـ الجية طالبة التسميـ .

ثانيان : النصكص التشريعية لمطرؼ المتعاقد طالب التسميـ كالذم يعد الفعؿ بمكجبيا جريمة 
 كتحدد العقكبة بمقتضاىا .

نسيتو كصكرتو اف ثالثان : بياف مفصؿ عف ىكية الشخص المطمكب تسميمو كأكصافو كج
 أمكف , كأية معمكمات اضافية ُأخرل .

التي كانت سببا في تقديـ طمب التسميـ كتاريخ كمكاف ارتكاب الفعؿ  لؤلفعاؿرابعان : ممخص 
 ككصفو القانكني كالنصكص القانكنية المطبقة عميو قدر االمكاف .

ت عميو ِإَذا كانت لتي نفذخامسان : الحكـ القضائي البات أك مذكرة القبض كالعقكبة ا
 .مكجكدة

سادسان : ِإَذا رأل الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ انو بحاجة ِإلى ايضاحات اضافية , 
التحفظية ,  لئلجراءاتككاف المطمكب تسميمو معاقبان بعقكبة سالبة لمحرية أك كاف يخضع 

 يجكز لو اف يطالب بالبيانات البلزمة مف الطرؼ طالب التسميـ .

( ثبلثيف يكمان قابمة لمتمديد مدة ٖٓان : ِإَذا لـ يتـ تسميـ الكثائؽ التكميمية خبلؿ مدة )سابع
( خمسة عشر يكمان بمكافقة الطرفيف , يجكز لمطرؼ المتعاقد المطمكب التسميـ منو اف ٘ٔ)
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يطمؽ سراح المتيـ , كاف ذلؾ ال يحكؿ دكف تكقيؼ المتيـ مرة ُأخرل بعد تسميـ الكثائؽ 
 ة .التكميمي

 ترجمة المستندات (٘المادة )

( مف ىذه االتفاقية طبقان لقانكف الطرؼ ٗتنظـ المستندات المنصكص عمييا في المادة )
المتعاقد طالب التسميـ مترجمة مف مترجـ قانكني بمغة الطرؼ المطمكب منو التسميـ كتصدؽ 

 مف الجيات المختصة .

 توقيف المتيم المطموب تسميمو (ٙالمادة )

 باإلجراءاتالطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ كبعد استبلمو لطمب تسميـ المتيـ, يقـك 
البلزمة إللقاء القبض كتكقيؼ الشخص المطمكب تسميمو كفقان لتشريعو الداخمي, ماعدا 

 ( مف ىذه االتفاقية.ٖالحاالت المذككرة في المادة )

 التوقيف حتى استالم طمب التسميم (ٚالمادة )

الحاالت الطارئة يجكز لمسمطات المختصة في الطرؼ طالب التسميـ اف تطمب  اكالن: في
تكقيؼ الشخص المطمكب تسميمو بصكرة مؤقتة كفي ىذه الحالة تقكـ السمطة المختصة في 
الطرؼ المطمكب منو التسميـ اتخاذ القرار بشأف تكقيؼ الشخص المطمكب تسميمو كفقان 

 لتشريعيا الداخمي.

لتكقيؼ يجب اف يستند الطرؼ طالب التسميـ ِإلى حكـ قضائي أك مذكرة ثانيان: في طمب ا
 قبض, كيعمف بأنو سيقكـ بتقديـ طمب تسميـ المتيـ المذككر بالسرعة الممكنة.
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( ٖٓثالثان: لمطرؼ المطمكب منو التسميـ ِإَذا لـ يستمـ طمب تسميـ المطمكب تسميمو خبلؿ )
عميو في البند )ثانيان( مف ىذه المادة اف يأمر ثبلثيف يكمان مف تاريخ التكقيؼ المنصكص 

 عف المطمكب تسميمو. باألفراج

 تأجيل التسميم (ٛالمادة )

اكالن: يجكز لمطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ كبعد اتخاذ القرار في شأف طمب التسميـ, 
ميمو كالتي اف يؤجؿ تسميـ المطمكب تسميمو لمنظر في الجرائـ اأُلخرل المنسكبة لممطمكب تس

 لـ تسجؿ في طمب التسميـ .

ثانيان: يجكز لمطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ اف يقـك بتسميـ المطمكب تسميمو ِإلى 
الطرؼ طالب التسميـ بصكرة مؤقتة بدالن مف تأجيمو كذلؾ كفقان لمشركط التي سيتفؽ عمييا 

 الطرفاف.

 المحاكمة عند عدم التسميم (ٜالمادة )

( مف ىذه االتفاقية, ٖتـ المكافقة عمى طمب التسميـ بمكجب البند )اكالن( مف المادة )ِإَذا لـ ت
يجكز لمطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ اف يقـك بمبلحقة المتيـ كمحاكمتو في محاكمو. 

يضع الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ تحت تصرؼ الطرؼ المتعاقد  الحالةكفي ىذه 
 افة االدلة ككسائؿ ارتكاب الجريمة.المطمكب منو التسميـ, ك

 التسميم بناءًا عمى طمب عدة دول (ٓٔالمادة )

ِإَذا تعددت طمبات التسميـ عف جريمة كاحدة في كقت كاحد أك كانت طمبات التسميـ عف 
جرائـ متعددة فيجكز لمطرؼ المتعاقد المطمكب التسميـ منو اف يتخذ القرار حسب ظركؼ 

ارتكاب الجريمة كتاريخ أم مف الطمبات كجنسية الشخص  الجريمة ك خطكرتيا كمكاف
 المطمكب كامكانية تسميمو ثانية ن ِإلى دكلة ُأخرل.
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 المتابعة الجزائية لمشخص المسّمم (ٔٔالمادة )

اكالن: ال يجكز دكف مكافقة الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ مبلحقة كمعاقبة الشخص 
 ميمو اال بعد مكافقة الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ.المسّمـ في شأف ما ارتكبو قبؿ تس

ثانيان: ِإَذا لـ يغادر الشخص المطمكب تسميمو, إقميـ الطرؼ المتعاقد المقدـ طالب التسميـ 
( خمسة عشر يكمان بعد المتابعة الجزائية, أك عاد إلْيو بعد مغادرتو بصكرة ٘ٔخبلؿ )

كافقة الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ. كال اختيارية, فأنو ليس مف الضركرم اخذ م
 معمّمو. كأسبابتحتسب المدة التي لـ يتمكف فييا المتيـ مف مغادرة اإلقميـ 

ثالثان: ِإَذا تغير كصؼ الجريمة أثناء سير اإلجراءات يجكز القياـ بالتتبع أك المحاكمة شريطة 
 فاقية.( مف ىذه االتٕاف يخضع كصفيا الجديدة لشركط المادة )

رابعان: ال يجكز دكف مكافقة الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ , تسميـ المتيـ ِإلى دكلة 
 ثالثة لمجرائـ التي ارتكبيا قبؿ تسميمو.

 تنفيذ التسميم (ٕٔالمادة )

اكالن: يقـك الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ بأببلغ قراره في شأف طمب التسميـ ِإلى 
 د طالب التسميـ.الطرؼ المتعاق

ثانيان: في حالة قبكؿ طمب التسميـ يقكـ الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ بإخطار 
 الطرؼ طالب التسميـ بمكاف كتاريخ التسميـ كتاريخ تكقيؼ المتيـ حتى تسميمو.

 ثالثان : مع مراعاة البند )رابعان( مف ىذه المادة ِإَذا لـ يستمـ المطمكب تسميمو في التاريخ
( خمسة عشر يكمان , كعمى أم حاؿ يجب أف ال يبقى ٘ٔالمحدد, يجكز االفراج عنو بعد )
( ثبلثيف يكمان اعتباران مف التاريخ المذككر. كفي ىذه ٖٓالمتيـ في التكقيؼ ألكثر مف )
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الحالة ال يمتـز الطرؼ المتعاقد المطمكب التسميـ منو ممزما بقراره بشأف التسميـ كيجكز لو أف 
 لبت في طمب التسميـ عف ذات الجريمة.يعيد ا

رابعان: ِإَذا كانت الظركؼ خارجة عف ارادة الطرفيف , يحكؿ دكف تسميـ أك تسمـ المطمكب 
تسميمو, يجب عمى الطرؼ المتعاقد أف يبمغ المكضكع ِإلى الطرؼ اآلخر, ك في ىذه الحالة 

لثان( مف ىذه المادة عمى التاريخ يتفؽ الطرفاف عمى تاريخ التسميـ الجديد, مع مراعاة البند )ثا
 الجديد.

 تسميم المجرم مرة ثانية (ٖٔالمادة )

ِإَذا عاد الشخص الُمستمـ ِإلى إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر قبؿ انتياء مراحؿ المبلحقة 
كالمحاكمة كتنفيذ العقكبة , يجكز تسميمو مرة ثانية كفقان لطمب الطرؼ المتعاقد ك طالب 

( مف ىذه ٗالحالة ليس مف الضركرم تسميـ الكثائؽ المذككرة في المادة )التسميـ كفي ىذه 
 االتفاقية.

 تسميم األشياء (ٗٔالمادة )

أكالن: دكف االخبلؿ بحقكؽ الطرؼ المطمكب إلْيو أك بحقكؽ الغير أك بناءن عمى طمب الطرؼ 
ائي بضبط المقررة في تشريعو الجن لئلجراءاتالطالب يقـك الطرؼ المطمكب إلْيو كفقان 

 كتسميـ األشياء االتية :

 .التي تصمح أدلة أثبات - أ

 المتحصمة مف الجريمة كعثر عمييا قبؿ تسميـ الشخص المطمكب أك بعد ذلؾ - ب

 التي تـ اكتسابيا في مقابؿ األشياء المتحصمة مف الجريمة. -ج
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اء كاألمكاؿ المذككرة ثانيان: ِإَذا كاف الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ بحاجة ِإلى األشي
في البند )أكالن( في إجراءات جزائية , يجكز لو االحتفاظ مؤقتان باألشياء المضبكطة , أك 

 يسمميا بشرط اعادتيا.

ثالثان: يمكف تسميـ األشياء كاف تعذر تسميـ الشخص المطمكب تسميمو نتيجة ليركبو أك كفاتو 
 أك أم سبب آخر.

ب إلْيو أك الغير قد اكتسب حقكقان عف ىذه األشياء فيجب ردىا رابعان: ِإَذا كاف الطرؼ المطمك 
في اقرب كقت ممكف كببل مصركفات ِإلى ىذا الطرؼ بعد االنتياء مف مباشرة اإلجراءات 

 في إقميـ الطرؼ الطالب.

 العبور (٘ٔالمادة )

طة دكلة اكالن: يكافؽ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف عمى مركر المتيميف الذيف يتـ تسميميـ بكاس
ثالثة عبر إقميـ أم منيما ِإلى الطرؼ المتعاقد اآلخر مع مراعاة القكانيف كاالنظمة الخاصة 

 بتسميـ المتيميف أك المحكـك عمييـ.

( مف ىذه ٗثانيان: يجب اف يككف الطمب مؤيدان بالكثائؽ البلزمة طبقان لما جاء في المادة )
 .االتفاقية

طرفيف المتعاقديف التنسيؽ بشأف كافة اإلجراءات المتعمقة ثالثان: تتكلى السمطات المختصة لم
 بالتسميـ.

 المصاريف (ٙٔالمادة )

يتحمؿ أم مف الطرفيف مصاريؼ إجراءات التسميـ التي تتـ في إقميمو كما يتحمؿ الطرؼ 
 طالب التسميـ مصاريؼ مركر المطمكب تسميمو عبر إقميـ دكلة ثالثة.
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 كيفية االتصال (ٚٔالمادة )

التصاؿ بيف الطرفيف المتعاقديف بشأف تسميـ المتيميف كالمحككـ عمييـ بكاسطة السمطة يتـ ا
القضائية لمجميكرية االسبلمية االيرانية مف جية كمجمس القضاء االعمى في جميكرية 
العراؽ بالنسبة لممتيميف ككزارة العدؿ في جميكرية العراؽ بالنسبة لممحكـك عمييـ مع مراعاة 

 اسية لكمتا الحالتيف.الطرؽ الدبمكم

 تسوية الخالفات (ٛٔالمادة )

في حالة نشكب أم خبلؼ عف تنفيذ ىذه االتفاقية كتفسيرىا يقـك الطرفاف المتعاقداف بتسكيتو 
 باالتصاؿ المباشر كبالطرؽ الدبمكماسية.

 تعديل االتفاقية (ٜٔالمادة )

الدستكرية  لئلجراءاتان يجكز تعديؿ أم نص مف نصكص ىذه االتفاقية بأتفاؽ الطرفيف كفق
 المعمكؿ بيا في كبل البمديف.

 نفاذ االتفاقية (ٕٓالمادة )

( ثبلثيف يكمان مف تاريخ تبادؿ المذكرات الدبمكماسية ٖٓتدخؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد )
المؤيدة لمصادقة الطرفيف عمييا كفؽ اإلجراءات الدستكرية المتبعة لدييا كتبقى نافذة لمدة 

خمسة سنكات تجدد تمقائيان لمدة مماثمة مالـ يعرب احد الطرفيف لمطرؼ اآلخر عف ( ٘)
 ( ستة اشير مف تاريخ انتياء العمؿ فييا.ٙأك تعديميا قبؿ مدة ) بإنيائيارغبتو 

ىجرية  ٕٖٗٔجمادم االكؿ  ٕٔحررت ككقعت ىذه االتفاقية في مدينة طيراف بتاريخ 
ىجرم شمسي بنسختيف  ٜٖٓٔارديبيشت  ٗكافؽ ميبلدية كالم ٕٔٔٓنيساف  ٕٗالمكافؽ 
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اصميتيف بالمغة العربية كالفارسية كاالنكميزية كليما ذات الحجية القانكنية كعند حصكؿ 
 الخبلؼ يعكؿ عمى النص االنكميزم .

الجميكرية االسبلمية  عف حككمة كزير العدؿ  حسف الشمرم جميكرية العراؽ عف حككمة
 .كزير العدؿ مسيد مرتضى بختيار  االيرانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          97 

تني حكٕيح  اتفالٛح انتؼأٌ انمإََٙ ٔانمضائٙ يف ادلظائم اجلشائٛح -ٕ
اإلتفاقية مف  تتككف.2مجٕٓرٚح انؼزاق ٔحكٕيح اجلًٕٓرٚح االطاليٛح االٚزاَٛح

 ( مادة ككاآلتي:ٛٔ)

 المقدمة

كالقضائي في المسائؿ لمرغبة المتبادلة في تكثيؽ التعاكف الفاعؿ في مجاؿ التعاكف القانكني 
السيادة الكطنية كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لبعضيما  مبادئالجزائية بما يتفؽ مع 

البعض, فقد اتفقت حككمة جميكرية العراؽ كحككمة الجميكرية االسبلمية االيرانية المتاف 
 : يما يأتتعرفاف فيما بعد )بالطرفيف المتعاقديف( عمى 

 اوننطاق التع (ٔالمادة )

اكالن: يتعيد الطرفاف المتعاقداف بمقتضى ىذه االتفاقية بأف يتبادال التعاكف القضائي عمى 
اكسع نطاؽ ممكف بالنسبة ألم إجراء يتعمؽ بجرائـ تختص بيا السمطات القضائية في 

 الطرؼ الطالب.

 ثانيان: يشمؿ التعاكف القضائي في المجاؿ الجزائي ما يأتي :

قيؽ االبتدائي كسماع اقكاؿ المتيـ كالشيكد كالخبير كالتفتيش كضبط أ. تنفيذ إجراءات التح
 األشياء كتسميـ المستندات .

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٕٕٔٓ( لسنة ٜٔصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ

كالقضائي في المسائؿ الجزائية بيف حككمة جميكرية ( ُتصدؽ اتفاقية التعاكف القانكني ٔلمادة )ا اآلتي)
.المادة ٕٔٔٓنيساف  ٕٗالعراؽ كحككمة الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية المكقع عمييا في طيراف بتاريخ 

العدد بالكقائع العراقية كنشر في جريدة  ( ُينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (.ٕ)
(ٕٗٙٔ) ٕٗ/ٕٔ/ٕٕٓٔ. 
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ب. تبميغ القرارات كاألكراؽ كالكثائؽ القضائية كتقديـ المعمكمات بشأف السجبلت الجنائية 
 لممتيميف .

ضرار الناشئة جػ . تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في المسائؿ المتعمقة بالتعكيض عف اال
 عف الجريمة .

 د . جمع كحفظ كتقديـ أدكات الجريمة كاالدلة اأُلخرل .

 ىػ . النقؿ المؤقت لممكقكفيف كالمحكـك عمييـ .

 ك . التحرم كمصادرة الممتمكات كالعائدات الناتجة عف الفعؿ االجرامي .

 بيانات االتية :ثالثان: يجب اف تتضمف الكثائؽ كاألكراؽ القضائية المطمكب تبميغيا ال

 أ . االسـ الكامؿ كجنسية كعنكاف طالب التبميغ .

ب . االسـ الكامؿ لممطمكب تبميغو كمينتو كصفتو كعنكانو كجنسيتو كمحؿ اقامتو كاسـ 
 كلقب كعنكاف ممثمو عند االقتضاء .

 جػ . الجية التي صدرت عنيا الكثيقة أك األكراؽ القضائية كختميا كتكقيعيا .

 ثيقة أك األكراؽ القضائية .د . نكع الك 

ىػ . مكضكع الطمب كسببو ككؿ بياف يمكف تكضيحو بيذا الخصكص كذكر الكصؼ 
 القانكني لمجريمة المرتكبة .

 رفض التعاون (ٕالمادة )

 يجكز رفض التعاكف القضائي في احدل الحاالت االتية :

 ـ سياسية أك جرائـ عسكرية .اكالن: ِإَذا تعمؽ الطمب بجرائـ يعدىا الطرؼ المطمكب إلْيو جرائ
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ثانيان: ِإَذا قدر الطرؼ المطمكب إلْيو اف مف شأف تنفيذ الطمب المساس بسيادتو أك أمنو أك 
 نظامو العاـ أك دستكره.

 اإلنابة القضائية (ٖالمادة )

اكالن: يتكلى الطرؼ المطمكب إلْيو طبقان لتشريعو تنفيذ االنابات القضائية المتعمقة بقضية 
مرسمو إلْيو مف الجيات القضائية في الطرؼ الطالب كيككف مكضكعيا مباشرة  جزائية

 ( مف ىذه االتفاقية.ٔإجراءات منصكص عمييا في البند )ثانيان( مف المادة )

ثانيان: ِإَذا رغب الطرؼ الطالب اف يحمؼ الشيكد كالخبراء يمينان قبؿ االدالء بأقكاليـ فعميو اف 
 ؼ المطمكب إلْيو ىذا الطمب ِإَذا لـ يتعارض مع تشريعو.يكضح ذلؾ صراحة كيحقؽ الطر 

 أك ثالثان: يجكز لمطرؼ المطمكب إلْيو اف يرسؿ نسخان أك صػكران مؤشػران بمطابقتيا لمممفػات
المستندات المطمكبة كمع ذلؾ ِإَذا ابدل الطرؼ الطالب صراحةن رغبتو في الحصكؿ عمى 

 لؾ.االصكؿ يجاب ِإلى ىذا الطمب كمما امكف ذ

رابعان: ال يجكز لمجيات القضائية استخداـ المعمكمات المرسمة ِإلى الطرؼ الطالب اال في 
 اطار اإلجراءات التي طمبت مف أجميا.

 حضور األشخاص (ٗالمادة )

يحيط الطرؼ المطمكب إلْيو الطرؼ الطالب عممان بزماف كمكاف تنفيذ اإلنابة القضائية ِإَذا 
تو في ذلؾ كيسمح لمسمطات كاألشخاص المعنية بالحضكر ِإَذا ابدل ىذا الطرؼ صراحةن رغب

 قبؿ الطرؼ المطمكب إلْيو ذلؾ.
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 تسميم األشياء والمستندات (٘المادة )

اكالن: يجكز لمطرؼ المطمكب إلْيو اف يؤجؿ تسميـ األشياء كالممفات كالمستندات المطمكب 
 جزائي يباشر لديو. إلجراءإرساليا ِإَذا كانت ضركرية 

انيان: يجب عمى الطرؼ الطالب اف يعيد ِإلى الطرؼ المطمكب إلْيو في اقرب كقت ممكف ث
القضائية اال ِإَذا تنازؿ الطرؼ  لئلنابةاألشياء كأصؿ الممفات كالمستندات المرسمة إلْيو تنفيذان 

 المطمكب إلْيو عنيا صراحة.

 تسميم األوراق واألحكام القضائية (ٙالمادة )

ؼ المطمكب إلْيو بتسميـ أكراؽ الدعكل كاألحكاـ القضائية التي يرسميا الطرؼ اكالن: يقـك الطر 
الطالب ليذا الغرض , كيجكز اف يتـ ىذا التسميـ بمجرد إرساؿ أكراؽ الدعكل أك الحكـ ِإلى 

 المرسؿ إلْيو , كيتـ التسميـ طبقان لتشريع الطرؼ المطمكب إلْيو.

مؤرخ كمكقع عميو مف المرسؿ إلْيو أك بإقرار مف  ثانيان: يككف اثبات التسميـ بمكجب ايصاؿ
جراءاتو كتاريخو , فإذا لـ يتـ التسميـ يحيط  الطرؼ المطمكب إلْيو يفيد كاقعة التسميـ كا 

 الطرؼ المطمكب إلْيو عمى كجو السرعة الطرؼ الطالب بأسباب ذلؾ.

إلْيو قبؿ المكعد  ثالثان: يتعيف إرساؿ أكراؽ التكميؼ بحضكر األشخاص ِإلى الطرؼ المطمكب
 المحدد لمثكليـ بشيريف عمى االقؿ.

رابعان: يحتفظ الطرفاف المتعاقداف بالحؽ في تبميغ األكراؽ ِإلى رعاياىما دكف اكراه بكاسطة 
 ىيئة تمثيميما الدبمكماسي أك القنصمي.
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 دعوة الشيود والخبراء (ٚالمادة )

الخبير اماـ سمطاتو القضائية لو اىمية  اكالن: ِإَذا قدر الطرؼ الطالب اف حضكر الشاىد أك
خاصة فيتعيف اف يشير ِإلى ذلؾ في طمب تسميـ أكراؽ التكميؼ بالحضكر كيقـك الطرؼ 

 المطمكب إلْيو بدعكة الشاىد أك الخبير لمحضكر.

ثانيان: يحيط الطرؼ المطمكب إلْيو الطرؼ الطالب برد الشاىد أك الخبير في الحالة 
 ند )اكالن( مف ىذه المادة.المنصكص عمييا في الب

ثالثان: يتعيف اف يشتمؿ الطمب أك التكميؼ بالحضكر لمشاىد أك الخبير عمى بياف تقريبي 
 بمبمغ التعكيض كنفقات السفر كاالقامة الكاجبة االداء.

رابعان: ال يجكز تكقيع أم عقكبة أك اتخاذ إجراء ينطكم عمى اكراه لمشاىد أك الخبير الذم لـ 
ميؼ بالحضكر حتى لك تضمف التكميؼ بياف جزاء التخمؼ ما لـ يذىب طكاعية يمتثؿ لمتك

 ِإلى إقميـ الطرؼ الطالب عمى اف يتابع تكميفو بالحضكر بعد ذلؾ.

 حصانة الشاىد والخبير (ٛالمادة )

اكالن: ال يككف الشاىد أك الخبير الذم يمثؿ اماـ جيات الطرؼ الطالب استجابةن لمتكميؼ 
إلْيو مف السمطات القضائية كبصرؼ النظر عف جنسيتو عرضةن التخاذ  بالحضكر المكجو

اإلجراءات الجزائية بحقو أك تنفيذ عقكبة مفركضة عميو عف جريمة ارتكبت قبؿ عبكره حدكد 
 ذلؾ الطرؼ.

( خمسة عشر يكمان عمى تاريخ ٘ٔثانيان: تزكؿ الحصانة عف الشاىد أك الخبير بعد انقضاء )
طالبة بأف حضكره لـ يعد ضركريان , كال تشتمؿ ىذه المدة الكقت الذم اببلغو مف الجيات ال

 خارجة عف ارادتو. ألسبابلـ يكف الشاىد أك الخبير قادران عمى مغادرة اإلقميـ 
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ثالثان: يجكز اف ينقؿ مؤقتان الشخص المكقكؼ في إقميـ احد الطرفيف ِإلى إقميـ الطرؼ اآلخر, 
ب اف لـ تكف ىناؾ أسباب تحكؿ دكف ذلؾ شريطة كشاىد أك خبير بناء عمى تقديـ طم

اعادتو حالما يصبح بقاؤه غير ضركرم , كيتمتع ذلؾ الشخص بالحماية المنصكص عمييا 
 في البنديف )اكالن( ك )ثانيان( مف ىذه المادة.

 النقل المؤقت ورفضو (ٜالمادة )

 إلجراءشاىد أك  اكالن: ِإَذا كاف الشخص الذم يطمب الطرؼ الطالب مثكلو شخصيان بصفة
مكاجية مسجكنان في إقميـ الطرؼ المطمكب إلْيو , يتـ نقمو مؤقتان ِإلى اإلقميـ الذم يككف مقرران 
سماعو فيو بشرط اعادتو باألجؿ الذم يحدده الطرؼ المطمكب إلْيو مع مراعاة أحكاـ المادة 

 ( مف ىذه االتفاقية في األحكاؿ التي تنطبؽ عمييا.ٚ)

 ض النقؿ في احدل الحاالت االتية :ثانيان: يجكز رف

 أ . ِإَذا لـ يكافؽ المحككـ عميو عمى النقؿ.

جزائي يباشر عمى إقميـ الطرؼ المطمكب  إلجراءب . ِإَذا كاف كجكد المحكـك عميو ضركريان 
 إلْيو.

 جػ . ِإَذا كاف مف شأف النقؿ إطالة أمد حرمانو مف الحرية.

 نقمو.د . ِإَذا قامت قكة قاىرة تحكؿ دكف 

ثالثان: يبقى الشخص المنقكؿ مكدعان في سجكف إقميـ الطرؼ الطالب ما لـ يطمب الطرؼ 
 المطمكب إلْيو إخبلء سبيمو.
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 نفقات الشاىد والخبير (ٓٔالمادة )

تحسب التعكيضات كنفقات السفر كاالقامة التي يؤدييا الطرؼ الطالب لمشاىد أك الخبير مف 
قؿ عما تقضي بو التشريعات النافذة في الطرؼ الذم تسمع فيو محؿ اقامتو ككفقان لمعدؿ ال ي

 أقكالو.

 تبادل المعمومات (ٔٔالمادة )

اكالن: يقـك الطرؼ المطمكب إلْيو في حدكد سمطة الجية القضائية فيو بإرساؿ صكر مف 
السكابؽ القضائية كالمعمكمات المتعمقة بيا التي تطمبيا السمطات القضائية في الطرؼ 

 لضركرتيا في قضية جزائية .الطالب 

ثانيان: في غير الحاالت المنصكص عمييا في البند )اكالن( مف ىذه المادة تككف تمبية مثؿ ىذا 
 الطمب طبقان لمشركط المقررة في قانكف الطرؼ المطمكب إلْيو .

ثالثان: يخطر كؿ طرؼ الطرؼ اآلخر باألحكاـ الجزائية الخاصة برعاياه كالتي تـ تأشيرىا 
 صحيفة السكابؽ الجزائية.في 

 تحريك الدعوى الجزائية (ٕٔالمادة )

اكالن: يتعيد كؿ مف الطرفيف المتعاقديف بأف يحرؾ طبقان لقكانينو الداخمية بناء عمى طمب 
الطرؼ اآلخر, إجراءات القضية الجزائية ضد رعاياه الذيف ارتكبكا جرائـ في إقميـ الطرؼ 

 الطالب.

إجراءات القضية الجزائية مصحكبان بأدلة اإلثبات المتعمقة كالمتصمة ثانيان: يككف طمب مباشرة 
 بالجريمة المرتكبة .
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َذا  ثالثان: يقـك الطرؼ المطمكب إلْيو بإعبلـ الطرؼ الطالب نتيجة ما تـ في شأف طمبو كا 
 صدر حكـ حائز قكة الشيء المقضي فيو تسمـ إلْيو صكر منو.

 اإلخطار عن حاالت القبض (ٖٔالمادة )

يتعيف عمى السمطات المختصة في أم مف الطرفيف المتعاقديف في حالة القبض عمى احد 
رعايا الطرؼ اآلخر اف يخطر عمى كجو السرعة الييئة الدبمكماسية أك القنصمية ليذا الطرؼ 
كيككف لممكظفيف الدبمكماسييف كالقنصمييف الحؽ بزيارة المقبكض عميو كالتحدث معو 

لمدفاع عنو اماـ القضاء ما لـ يعارض ذلؾ صراحةن بحضكر كمكاتبتو كتككيؿ محاـ 
 المكظؼ القنصمي.

 المغة (ٗٔالمادة )

يحرر طمب التعاكف بمغة الطرؼ المطمكب منو التعاكف كترفؽ الترجمة المصادؽ عمييا 
 بالمغة المذككرة مع الطمب.

 المصاريف (٘ٔالمادة )

حمميا الطرؼ المقدـ إلْيو الطمب, اال اف المصاريؼ الناجمة عف تنفيذ التعاكف القضائي يت
ِإَذا اتفؽ الطرفاف المتعاقداف عمى خبلؼ ذلؾ , كفي حالة ما ِإَذا كانت المصاريؼ الناجمة 
عف التعاكف القضائي باىضة أك غير متعارؼ عمييا فأف لمطرفيف المتعاقديف اف يتفقا حكؿ 

 شركط تنفيذ التعاكف ككيفية دفع المصاريؼ.

 وية الخالفاتتس (ٙٔالمادة )

لمطرفيف المتعاقديف تسكية الخبلفات الناجمة عف تنفيذ االتفاقية عف طريؽ إجراء محادثات 
 مباشرة كعف طريؽ القنكات الدبمكماسية.
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 تعديل االتفاقية (ٚٔالمادة )

الدستكرية  لئلجراءاتيجكز تعديؿ أم نص مف نصكص ىذه االتفاقية بإتفاؽ الطرفيف كفقان 
 كبل البمديف.المعمكؿ بيا في 

 نفاذ االتفاقية (ٛٔالمادة )

( ثبلثيف يكمان مف تاريخ تبادؿ المذكرات الدبمكماسية ٖٓتدخؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد )
المؤيدة لمصادقة الطرفيف عمييا كفؽ اإلجراءات الدستكرية المتبعة لدييا كتبقى نافذة لمدة 

ا لـ يعرب احد الطرفيف لمطرؼ اآلخر عف ( خمسة سنكات تجدد تمقائيان لمدة مماثمة م٘)
 ( ستة اشير مف تاريخ انتياء العمؿ فييا.ٙرغبتو بإنيائيا أك تعديميا قبؿ مدة )

ىجرية  ٕٖٗٔجمادل االكلى  ٕٔحررت ككقعت ىذه االتفاقية في مدينة طيراف بتأريخ 
يف ىجرم شمسي بنسخت ٜٖٓٔارديبيشت  ٗميبلدية كالمكافؽ  ٕٔٔٓنيساف  ٕٗالمكافؽ 

أصميتيف بالمغة العربية كالفارسية كاالنكميزية كليما ذات الحجية القانكنية كعند حصكؿ 
عف حككمة جميكرية العراؽ حسف الشمرم  كزير  الخبلؼ يعكؿ عمى النص االنكميزم .

 العدؿ عف حككمة الجميكرية االسبلمية االيرانية سيد مرتضى بختيارم كزير العدؿ.
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 انمإََٙ ٔانمضائٙ يف ادلظائم ادلذَٛح ٔاألحٕال انشخصٛحاتفالٛح انتؼأٌ ــ 3
تتككف  .2تني حكٕيح مجٕٓرٚح انؼزاق ٔحكٕيح اجلًٕٓرٚح االطاليٛح االٚزاَٛح

 ككاآلتي:مقسمة عمى خمسة فصكؿ ( مادة ٛٔاإلتفاقية مف )

مسائؿ لمرغبة المتبادلة في تكثيؽ التعاكف الفاعؿ في مجاؿ التعاكف القانكني كالقضائي في ال
المدنية كاألحكاؿ الشخصية بما يتفؽ مع مبادئ السيادة الكطنية كعدـ التدخؿ في الشؤكف 
الداخمية لبعضيما البعض , فقد اتفقت حككمة جميكرية العراؽ كحككمة الجميكرية 

 االسبلمية االيرانية المتاف تعرفاف فيما بعد )بالطرفيف المتعاقديف( عمى ما يأتي :

 انفصم االٔل

 انتؼأٌَطاق 

 (ٔالمادة )

اكالن: يتمتع مكاطنك احد الطرفيف عمى إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر بالحماية القانكنية . التي 
يتمتع بيا مكاطنك ذلؾ الطرؼ فيما يتعمؽ بحقكقيـ المالية كالشخصية كفقان لمتشريعات 

 الداخمية.

رؼ اآلخر الحؽ بالمجكء بحرية ثانيان : يككف لرعايا كؿ مف الطرفيف المتعاقديف عمى إقميـ الط
 ِإلى المحاكـ كالجيات العدلية اأُلخرل لمدفاع عف حقكقيـ كمصالحيـ .

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٕٕٔٓ( لسنة ٕٜصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ

ُتصدؽ اتفاقية التعاكف القانكني كالقضائي في المسائؿ المدنية كاألحكاؿ الشخصية بيف ( ٔ)اآلتي)المادة 
 ٕٗفي طيراف بتاريخ حككمة جميكرية العراؽ كحككمة الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية المكقع عمييا 

الكقائع نشر في جريدة  .(ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية( ٕ).المادة ٕٔٔٓنيساف 
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖ( في ٕٛ٘ٗ )العددبالعراقية 
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ثالثان: تطبؽ أحكاـ البنديف )اكالن( ك )ثانيان( مف ىذه المادة عمى جميع األشخاص المعنكية 
انكني المؤسسة كالمرخص ليا كفقان لمقانكف عمى إقميـ احد الطرفيف بشرط اتفاؽ نظاميا الق

كالغرض منيا مع النظاـ العاـ لذلؾ الطرؼ كتحدد اىمية التقاضي ليذه األشخاص المعنكية 
 طبقان لتشريع الطرؼ الذم يكجد المركز الرئيس عمى إقميمو .

رابعان : يتمتع مكاطنك احد الطرفيف المتعاقديف بحقكؽ كامتيازات مماثمة باالستفادة مف 
 السمطات اأُلخرل اف كجدت لدل الطرؼ اآلخر.المساعدات المجانية في المحاكـ ك 

 (ٕالمادة )

اكال : تقدـ الجيات العدلية كالقضائية في جميكرية العراؽ كالجيات القضائية في الجميكرية 
االسبلمية االيرانية المساعدة القانكنية في المسائؿ المدنية كاألحكاؿ الشخصية كبشكؿ متبادؿ 

 ىذه االتفاقية . ألحكاـكفقان 

نيان : يرسؿ الطرفاف احدىما لآلخر بناء عمى طمب مجاني كبالطرؽ الدبمكماسية شيادات ثا
 الزكاج كالكالدة كالكفاة المتعمقة برعايا الطرؼ اآلخر .

 (ٖالمادة )

 : يأتياكالن : يتضمف التعاكف القانكني كالقضائي ما 

 أ: تبميغ األكراؽ كالكثائؽ القضائية .

قضائية فيما يتعمؽ بسماع المتقاضيف كالشيكد كتمقي تقارير ب. تنفيذ طمبات اإلنابة ال
جراء المعاينة كجمع كحفظ كتقديـ االدلة .  الخبراء كمناقشتيـ كا 

 جػ . االعتراؼ كتنفيذ القرارات كاألحكاـ القضائية .
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د. تبادؿ المعمكمات حكؿ التشريعات النافذة في كبل الطرفيف كالمطبكعات كالبحكث 
ية كالمجمكعات التي تنشر األحكاـ كاالجتيادات القضائية كالمعمكمات كالمجبلت القانكن

 المتعمقة بالجيات القضائية كاساليب ممارسة العمؿ فييا .

 ىػ . تبادؿ الزيارات كالخبرات كالدراسات المشتركة في المياديف القانكنية كالقضائية .

في ىذه االتفاقية مف خبلؿ  ثانيان : ينفذ الطرفاف المتعاقداف اإلجراءات المنصكص عمييا
السمطة القضائية في الجميكرية االسبلمية االيرانية كمجمس القضاء االعمى ككزارة العدؿ في 

 جميكرية العراؽ .

ىذه االتفاقية مف أم تصديؽ أك  ألحكاـثالثان : تعفى الطمبات أك المستندات المرسمة تطبيقان 
 أم إجراء مشابو .

كمختكمة  بإصدارىاستندات مكقعان عمييا مف الجية المختصة رابعان : يجب اف تككف الم
بختميا فاف تعمؽ األمر بصكر منيا كجب اف تحمؿ تصديؽ الجية المختصة بما يفيد 

 لؤلصؿ.مطابقتيا 

 (ٗالمادة )

يجكز قياـ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف بتبميغ األكراؽ القضائية كغير القضائية مباشرة ِإلى 
 ثميو الدبمكماسييف كالقنصمييف في الطرؼ المتعاقد اآلخر.رعاياه عف طريؽ مم

 (٘المادة )

ريع الطرؼ المطمكب إلْيو المعمكؿ بيا في تش لئلجراءاتاكالن: يككف تنفيذ التبميغ طبقان 
 .التبميغ
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ثانيان: يجب اف تتضمف الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كغير القضائية المطمكب تبميغيا البيانات 
 االتية:

 السـ الكامؿ كجنسية كعنكاف طالب التبميغ .. ا أ

. االسـ الكامؿ لكؿ مف المطمكب تبميغيـ كمينة كؿ منيـ كصفتو كعنكانو كجنسيتو كمحؿ  ب
 اقامتو كاسـ كلقب كعنكاف ممثمو عند االقتضاء .

 جػ . الجية التي صدرت عنيا الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كغير القضائية كختميا كتكقيعيا .

 ع الكثائؽ كاألكراؽ القضائية .د. نك 

 ىػ . مكضكع الطمب كسببو ككؿ بياف يمكف تقديمو بيذا الخصكص.

 (ٙالمادة )

ِإَذا كانت البيانات المتعمقة بالشخص المطمكب تبميغو أك عنكانو غير كافييف فممطرؼ 
المطمكب إلْيو التبميغ اف يطمب مف الطرؼ الطالب بيانات تكميمية تساعده عمى تنفيذ 

 لطمب.ا

 (ٚالمادة )

 اكالن : يتضمف طمب تبميغ الكثائؽ العنكاف الصحيح لممتسمـ كمكضكع الكثيقة المراد ايصاليا.

ثانيان: ِإَذا تعذر تبميغ الكثائؽ ِإلى العنكاف المذككر فييا تتخذ الجيات المطمكب منيا التدابير 
ثائؽ دكف تأخير ِإلى الضركرية لتثبيت العنكاف الصحيح فإذا لـ تتمكف مف ذلؾ تعاد الك 

 الجيات التي أرسمتيا.
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 (ٛالمادة )

ال يترتب عمى تسميـ األكراؽ القضائية أك غير القضائية أك الشركع في تسميميا حؽ لمطرؼ 
 المطمكب إلْيو التبميغ في اقتضاء أية مصركفات.

 انفصم انثاَٙ

 انتؼأٌ انمضائٙ يف ادلظائم ادلذَٛح

 (ٜالمادة )

ي كبل الطرفيف المتعاقديف عند اتخاذ إجراءات تتعمؽ بدعكل مدنية أك لمجيات القضائية ف
أحكاؿ شخصية أك تجارية اف تطمب ِإلى الجيات القضائية في الطرؼ اآلخر بطريؽ اإلنابة 

 القضائية استكماؿ أية إجراءات تتكالىا أك سماع الشيكد كالخبرة كأية إجراءات ُأخرل.

 (ٓٔالمادة )

 ضائية خطيان كيتضمف ما ياتي :يككف طمب اإلنابة الق

 اكالن : اسـ الجية الطالبة كاف أمكف اسـ الجية المطمكب إلييا .

 ثانيان : ىكية كعنكاف االطراؼ ك عند االقتضاء شخصية كعنكاف ممثمييـ .

 ثالثان : مكضكع النزاع كبياف مكجز لكقائعو .

 رابعان: اإلجراءات القضائية المطمكب انجازىا .

 ماء كعناكيف األشخاص المطمكب سماع أقكاليـ .خامسان : أس

 سادسان: األسئمة المطمكب طرحيا عمييـ أك الكقائع المطمكب اخذ أقكاليـ في شأنيا .
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 سابعان : تحديد المدة الزمنية المطمكبة لتنفيذ اإلنابة القضائية .

 ثامنان : المستندات أك األشياء اأُلخرل المطمكب فحصيا .

 (ٔٔالمادة )

تنفيذ اإلنابة القضائية بكاسطة السمطة المختصة لدل الطرؼ المطمكب إلْيو طبقا يككف 
 لتشريعيا الكطني.

كمع ذلؾ يجكز بناء عمى طمب صريح مف السمطة القضائية الطالبة اف تجرم السمطة 
 المطمكب إلييا اإلنابة القضائية كفقان لشكمية خاصة تتفؽ كتشريع الدكلة المطمكب إلييا.

 (ٕٔالمادة )

تحاط السمطة الطالبة بناء عمى طمبيا عممان بمكاف كزماف تنفيذ اإلنابة القضائية حتى تتمكف 
 األطراؼ المعنية أك ممثمكىا عند االقتضاء مف الحضكر.

 (ٖٔالمادة )

اكالن : ال يجكز لمسمطات المطمكب إلييا رفض اإلنابة القضائية اال في احدل الحاالت االتية 
: 

 .في الطرؼ المطمكب إلْيو التنفيذ نفيذ اليدخؿ في اختصاص السمطة القضائيةأ: ِإَذا كاف الت

ب: ِإَذا كاف مف شأف تنفيذىا المساس بسيادة الطرؼ المطمكب إلْيو أك أمنو أك النظاـ العاـ 
 أك الدستكر .

ع ثانيان: في حالة عدـ تنفيذ اإلنابة كميان أك جزئيان يجب اعبلـ السمطة الطالبة فكران بذلؾ م
 بياف األسباب .
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 (ٗٔالمادة )

اكالن: ال يرتب تنفيذ اإلنابة القضائية حقان لمطرؼ المطمكب إلْيو في استيفاء اية رسـك أك 
 مصركفات.

ثانيان : لمطرؼ المطمكب إلْيو اف يطالب الطرؼ الطالب بأجكر الخبراء كالمترجميف 
لب , كيجكز اف كالمصركفات الناشئة عف تطبيؽ إجراء خاص بطمب مف الطرؼ الطا

يضمف الخصـك سداد المصركفات المذككرة في شكؿ تعيد كتابي يرافؽ باإلنابة القضائية 
كذلؾ عمى أساس البياف التقريبي لممصركفات الذم تعده السمطة المطمكب إلييا , كيرافؽ 

 بياف المصركفات بالمستندات المثبتة عمى تنفيذ اإلنابة القضائية.

 (٘ٔالمادة )

اءات التي تتـ بطريؽ اإلنابة القضائية كفؽ أحكاـ ىذه االتفاقية ذات األثر يككف لئلجر 
 القانكني الذم يككف ليا فيما لك تمت أماـ السمطة المختصة لدل الطرؼ اآلخر.

 (ٙٔالمادة )

يككف لمكثائؽ الرسمية الصادرة في إقميـ احد الطرفيف المتعاقديف القكة ذاتيا في اإلثبات 
 في إقميـ الطرؼ اآلخر شرط عدـ مخالفتيا لمنظاـ العاـ كاآلداب.لمكثائؽ المماثمة 

 (ٚٔالمادة )

اكالن : ِإَذا قدر الطرؼ الطالب اف حضكر الشاىد أك الخبير أماـ سمطاتو القضائية لو أىمية 
خاصة فيتعيف اف يشير ِإلى ذلؾ في طمب تسميـ أكراؽ التكميؼ بالحضكر كيقـك الطرؼ 

 شاىد أك الخبير لمحضكر .المطمكب إلْيو بدعكة ال
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ثانيان : يحيط الطرؼ المطمكب إلْيو الطرؼ الطالب برد الشاىد أك الخبير في الحالة 
 المنصكص عمييا في البند )اكالن( مف ىذه المادة .

ثالثان : يتعيف اف يشتمؿ الطمب أك التكميؼ بالحضكر لمشاىد أك الخبير عمى بياف تقريبي 
 ر كاإلقامة الكاجبة األداء.بمبمغ التعكيض كنفقات السف

 (ٛٔالمادة )

الشاىد أك الخبير الذم يمثؿ اماـ جيات الطرؼ الطالب استجابة لمتكميؼ  فال يكك اكالن : 
بالحضكر المكجو إلْيو مف السمطات القضائية كبصرؼ النظر عف جنسيتو عرضة التخاذ 

ارتكبت قبؿ عبكره حدكد اإلجراءات الجزائية بحقو أك تنفيذ عقكبة مفركضة عميو عف جريمة 
 ذلؾ الطرؼ.

ثانيان : تزكؿ الحصانة المنصكص عمييا في البند )اكالن( مف ىذه المادة عف الشاىد أك 
( خمسة عشر يكمان مف تاريخ إببلغو مف الجيات الطالبة بأف ٘ٔالخبير بعد انقضاء مدة )

اىد أك الخبير قادران حضكره لـ يعد ضركريان , كال تشمؿ ىذه المدة الكقت الذم لـ يكف الش
 عمى مغادرة اإلقميـ ألسباب خارجة عف إرادتو.

 (ٜٔالمادة )

اكالن : يعترؼ كؿ مف الطرفيف كفقان لتشريعيما باالتفاقات الكتابية التي يحررىا االطراؼ 
المتعاقدة مف رعاياىما كتمتـز بمكجبيا بأف تنيي بكاسطة التحكيـ كؿ أك بعض النزاعات 

 تقكـ بينيما في شأف عبلقة قانكنية معينة تعاقدية أك غير تعاقدية .القائمة أك التي 

ثانيان : كيقصد باالتفاقات المنصكص عمييا في البند )اكالن( مف ىذه المادة كؿ اتفاؽ عمى 
التحكيـ أك شرط تحكيمي عمى اف يككف مكقعا مف األطراؼ أك يرد في رسائؿ أك برقيات أك 

تثبت كجكد االتفاؽ كصدكره مف الطرؼ اآلخر , أك في غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ التي 
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محضر محرر لدل نفس المحكميف المختاريف أك في مذكرات الدعكل كمحاضر الجمسات 
التي يدعي فييا احد األطراؼ كجكد اتفاؽ كال ينكره الطرؼ اآلخر كتعد اإلشارة في عقد مف 

 حكيـ ِإَذا كاف العقد مكتكبان.العقكد ِإلى اتفاؽ يشتمؿ عمى شرط تحكيمي بمثابة اتفاؽ ت

 (ٕٓالمادة )

 في اتفاؽ التحكيـ اف يتفقكا عمى : لؤلطراؼ

 اكالن : اف يككف المحكمكف مف مكاطني أم مف الدكلتيف أك مف مكاطني دكلة ُأخرل .

ثانيان : تعييف محكـ عف كؿ طرؼ كتعييف المحكـ الثالث مف قبميـ , أك يعيف المحكماف 
الث كعند التعذر يعيف المحكـ الثالث بناءن عمى طمب يقدـ ِإلى المحكمة بدكرىما المحكـ الث

 المختصة في الدكلة المعركض فييا النزاع .

 ثالثان : تعييف مكاف التحكيـ .

رابعان : تحديد القكاعد كاإلجراءات الكاجب اتباعيا كتطبيقيا مف المحكـ أك المحكميف مع 
 فييا تنفيذ اتفاؽ التحكيـ. احتراـ النظاـ العاـ كاآلداب التي يتـ

 (ٕٔالمادة )

ِإَذا عرض عمى محكمة في احد الطرفيف نزاع خاضع التفاؽ تحكيـ كفؽ نص المادتيف 
( مف ىذه االتفاقية كجب عمييا احالة النزاع ِإلى التحكيـ بناءن عمى طمب احد ٕٓ( ك)ٜٔ)

 ؽ أك لـ يعد سارم المفعكؿ.االطراؼ ما لـ يتبيف اف اتفاؽ التحكيـ الغٍ  أك غير قابؿ لمتطبي
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 انفصم انثانث

 انتؼأٌ يف يظائم األحٕال انشخصٛح

 (ٕٕالمادة )

يبذؿ الطرفاف المتعاقداف اقصى الجيكد لمتعاكف القضائي في مجاؿ حقكؽ حضانة الطفؿ 
 كزيارتو كنفقتو , كعمييا في سبيؿ ذلؾ ككفقا لمقكانيف الكطنية القياـ بما يأتي :

مكمات كافية عف اماكف إقامة االطفاؿ الذيف تـ نقميـ ِإلى إقميميا بسبب اكالن : تقديـ مع
 الحضانة كعف حالتيـ المادية كالنفسية .

 كايجاد الحمكؿ لمشاكميـ . لؤلطفاؿثانيا : اتخاذ التدابير البلزمة التي تساعد التسميـ االرادم 

 يارة كالحضانة.ثالثان : اتخاذ التدابير البلزمة لتنظيـ كتسييؿ ممارسة حؽ الز 

 انفصم انزاتغ

 تصفٛح انرتكاخ

 (ٖٕالمادة )

تمثيؿ مكاطنييا غير المكجكديف في  لمبعثات الدبمكماسية أك القنصمية أك مف يمثميا قانكنان 
إقميـ الطرؼ اآلخر اماـ المحاكـ كباقي الجيات التابعة ِإلى ىذا الطرؼ في قضايا االرث 

 كمنازعاتو كبتككيؿ خاص.

 (ٕٗالمادة )

 أحكاـ االرث تخضع لقانكف الطرؼ المتعاقد الذم يككف المتكفى مف جنسيتو.
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 (ٕ٘المادة )

اكالن : اف جيات الطرؼ المتعاقد الذم كاف المتكفى يقيـ بصكرة دائمة ضمف حدكده يقكـ 
 بالنظر بأمر التركة المنقكلة .

مة ضمف حدكده ثانيان : اف جيات الطرؼ المتعاقد الذم لـ يكف المتكفى يقيـ بصكرة دائ
يمكنيـ النظر في األمكر المتعمقة بالتركة المنقكلة في حالة اف تككف التركة المنقكلة ضمف 

 حدكده كاف يقدـ احد الكرثة أك ممثمو القانكني طمبان حكؿ النظر في األمر .

ثالثان : تقـك جيات الطرؼ المتعاقد بالنظر في األمكر المتعمقة بالتركة غير المنقكلة في 
 ة ككف التركة تقع ضمف حدكد ىذا الطرؼ.حال

 (ٕٙالمادة )

ِإَذا تكفي احد مكاطني الطرفيف المتعاقديف في إقميـ الطرؼ اآلخر , تخطر السمطة المختصة 
مباشرة البعثة الدبمكماسية أك القنصمية ليذا الطرؼ , كتنقؿ جميع المعمكمات المتكافرة لدييا 

يـ أك مكاف إقامتيـ كمكاف فتح التركة الذم ىك مكاف كالمتعمقة بالكرثة المفترضيف , عنكان
كفاة المكرث كمفردات التركة كما ِإَذا كانت ىناؾ كصية , كتخطر الطرؼ اآلخر بأف 
المتكفى قد ترؾ أمكاال في دكلة ُأخرل ِإَذا كاف لدييا عمـ بذلؾ , كتمتـز البعثة الدبمكماسية أك 

المختصة بمكضكعات اإلرث في الدكلة التي  القنصمية فكر عمميا بالكفاة بإعبلـ الجية
 فتحت فييا التركة بقصد حمايتيا.

 (ٕٚالمادة )

عند تثبت احدل الييئات في الدكلة التي فتحت فييا التركة أثناء قضية إرثية مف اف الكارث 
 ىك مف رعايا الطرؼ اآلخر فعمييا اخبار البعثة الدبمكماسية أك القنصمية التابع ليا بذلؾ.
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 (ٕٛة )الماد

ِإَذا كانت تركة احد مكاطني الطرفيف المتعاقديف مكجكدة في إقميـ الطرؼ اآلخر فأف الجية 
المختصة بمكضكع التركات تتخذ بناء عمى طمب أك مف تمقاء نفسيا جميع اإلجراءات 

 البلزمة لحماية كادارة التركة كفقان لمتشريعات الكطنية لمكاف التركة.

 (ٜٕالمادة )

احد مكاطني الطرفيف المتعاقديف خبلؿ إقامتو مكقتان عمى ارض الطرؼ اآلخر  في حالة كفاة
فاف عمى ىذا األخير تسميـ المستندات كاألمكاؿ كاألشياء التي كانت بحكزة المتكفى ِإلى 
البعثة الدبمكماسية أك القنصمية لمطرؼ الذم يعد المكاطف مف رعاياه , كيتـ ذلؾ بمكجب 

 راءات ُأخرل.مستند رسمي كبدكف اية إج

 (ٖٓالمادة )

اكالن : ِإَذا كجدت أمكاؿ منقكلة تعكد لمتركة في أراضي الطرفيف تسمـ ِإلى الجية المختصة أك 
 ِإلى البعثة الدبمكماسية أك القنصمية لمطرؼ الذم ينتمي إلْيو المتكفى.

ضى البند )اكالن( ثانيان : يحتفظ الطرفاف المتعاقداف قبؿ تسميـ األمكاؿ المنقكلة مف التركة بمقت
مف ىذه المادة بالمطالبة بالضرائب كالحقكؽ الكاجبة في حاالت حصر التركة بمكجب 

 القكانيف النافذة لدل الدكلتيف.

 (ٖٔالمادة )

ِإَذا كانت األمكاؿ المنقكلة تعكد لمتركة أك قيمة األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة التابعة لمتركة 
يـ محؿ اقامة أك سكف في إقميـ الطرؼ اآلخر , ككاف اليمكف بعد بيعيا ستؤكؿ ِإلى كرثة ل
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تسميـ التركة أك القيمة مباشرة ِإلى الكرثة أك ككبلئيـ فأنيا تسمـ ِإلى البعثة الدبمكماسية أك 
 القنصمية لمطرؼ اآلخر كفقا لمشركط االتية :

جرل تأمينيا طبقان اكالن : اف تككف جميع الحقكؽ كالضرائب المترتبة عمى التركة قد دفعت أك 
 ألحكاـ القانكف.

ثانيان : اف تككف الجية المختصة قد اعطت المكافقة عمى نقؿ األمكاؿ المنقكلة التي تعكد 
 لمتركة.

 (ٕٖالمادة )

يعترؼ الطرفاف المتعاقداف بالقرارات الصادرة عف الجيات القضائية المختصة أك عف غيرىا 
رث لدل الطرؼ اآلخر كتنفيذىا السمطات مف الجيات المختصة بقضايا التركات كاإل

المختصة في الدكلة اأُلخرل كفقان لتشريعيا الداخمي كبما ال يتعارض مع النظاـ العاـ لمطرؼ 
 المطمكب منو التنفيذ.

 انفصم اخلايض

 انمضائٛح ٔتُفٛذْا تاألحكاواالػرتاف 

 (ٖٖالمادة )

في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر  يعترؼ كينفذ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف األحكاـ الصادرة
 كالقابمة لمتنفيذ كفقان لقانكف ىذا الطرؼ كىي :

اكالن : األحكاـ القضائية المكتسبة قكة األمر المقضي بو كالصادرة في األمكر المدنية 
 كالتجارية كاألحكاؿ الشخصية .
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يض أك إعادة األمكاؿ ثانيان : األحكاـ القضائية المكتسبة قكة األمر المقضي بو كالمقررة لمتعك 
 في األمكر الجزائية .

 ثالثان : قرارات المحكميف في األمكر المدنية كالتجارية.

 (ٖٗالمادة )

( مف ىذه االتفاقية كتنفذ في ٖٖالقضائية المنصكص عمييا في المادة ) باألحكاـيعترؼ 
 إقميـ الطرؼ المتعاقد باستثناء الحاالت االتية :

ة القضائية لدل الطرؼ المتعاقد الذم يطمب االعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه اكالن : ِإَذا كانت الجي
 في إقميمو , مختصة حصران بالنظر في المكضكع .

ثانيا : ِإَذا كاف الحكـ مخالفا لمتشريع النافذ أك النظاـ العاـ لدل الطرؼ الذم يطمب 
 االعتراؼ أك التنفيذ في إقميمو .

الطرؼ المتعاقد الذم يطمب االعتراؼ أك التنفيذ في إقميمو  ثالثا: ِإَذا كانت جية قضائية لدل
قد أصدرت سابقان حكمان اكتسب قكة األمر المقضي بو بيف نفس األطراؼ كفي ذات 
المكضكع كبذات األساس , أك ِإَذا كاف ذات المكضكع محؿ نظر في دعكل رفعت سابقا 

 اماـ القضاء لدل الطرؼ المطمكب إلْيو .

لـ يحضر الطرؼ الخاسر أك تغيب بسبب عدـ تبميغو بالحضكر اماـ الجيات رابعان : ِإَذا 
المتبعة لدل الطرؼ المتعاقد الذم صدر الحكـ عمى  لئلجراءاتالقضائية المختصة كفقا 

 إقميمو .

خامسا : ِإَذا كاف قانكف الدكلة المطمكب منيا تنفيذ الحكـ ال يجيز حؿ النزاع عف طريؽ 
 كف حكـ المحكميف صالحان لمتنفيذ طبقان لقانكف الطرؼ الذم صدر فيو .التحكيـ, أك ِإَذا لـ ي
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 (ٖ٘المادة )

اكالن: يمكف ايداع الطمب الخاص باالعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه لدل محكمة البداءة المختصة 
كالتي تحيمو عمى الجية القضائية المختصة لدل الطرؼ اآلخر بكاسطة الجيات المنصكص 

( مف ىذه االتفاقية , كيمكف ايداع الطمب مباشرة مف ٖيان( مف المادة )عمييا في البند )ثان
طرؼ الدعكل المعني لدل الجية القضائية المختصة في الطرؼ الذم يطمب االعتراؼ أك 

 التنفيذ في إقميمو .

 ثانيان : يرافؽ بالطمب الكثائؽ االتية :

ذلؾ شيادة تؤيد ككف أ : نسخة طبؽ االصؿ مف الحكـ القضائي أك قرار المحكميف كك
الحكـ قاببلن لمتنفيذ كمكتسبا قكة األمر المقضي بو ِإَذا لـ تكف ىذه العناصر ظاىرة في الحكـ 

 نفسو.

ب : شيادة تؤيد باف الطرؼ الخاسر الذم لـ يحضر المرافعة كاف قد بمغ بالحضكر طبقان 
 لقانكف الطرؼ الذم صدر الحكـ في إقميمو.

تصة لدل الطرؼ الذم يجرم التنفيذ في إقميمو األمر بالتنفيذ طبقان ثالثان : تصدر الجية المخ
 التي ينص عمييا قانكف ىذا الطرؼ. لئلجراءات

 (ٖٙالمادة )

تقتصر ميمة الجية القضائية التي يعرض عمييا طمب االعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه عمى 
ىذه االتفاقية  ( مفٖٗ( ك )ٖٖالتحقؽ مف تكافر الشركط المنصكص عمييا في المادتيف )

 \كتصدر ىذه الجية القضائية قراران باالعتراؼ كالتنفيذ عند تكافر ىذه الشركط.
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 (ٖٚالمادة )

تتخذ الجيات لدل الطرؼ المتعاقد الذم يجرم التنفيذ عمى إقميمو , إجراءات التنفيذ طبقا 
 .لقانكنو

 (ٖٛالمادة )

لدل احد الطرفيف المتعاقديف  تككف األحكاـ القضائية المكتسبة قكة األمر المقضي بو
كالمتعمقة بقضايا األحكاؿ الشخصية الخاصة برعاياه , معترفان بيا في إقميـ الطرؼ اآلخر 

 بدكف اتخاذ اية إجراءات خاصة باالعتراؼ.

 (ٜٖالمادة )

يعترؼ بقرارات المحكميف في القضايا المدنية كالتجارية الصادرة في إقميـ احد الطرفيف كتنفذ 
( ك ٖٖـ الطرؼ اآلخر طبقا لتشريعو ككفؽ الشركط المنصكص عمييا في المادتيف )في إقمي

 ( مف ىذه االتفاقية كبقدر ما ِإَذا كانت ىذه الشركط قابمة لمتطبيؽ عمى قرارات التحكيـ.ٖٗ)

 انفصم انظادص

 أحكاو ختايٛح

 (ٓٗالمادة )

ي صدرت قبؿ أك بعد العمؿ تسرم القكاعد المقررة في ىذه االتفاقية عمى تنفيذ األحكاـ الت
 بيا .
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 (ٔٗالمادة )

في مجاؿ تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية فأف الجيات المختصة لمطرفيف المتعاقديف تقيماف 
 االتصاؿ بينيما بالطرؽ الدبمكماسية.

 (ٕٗالمادة )

في حالة نشكب أم خبلؼ عف تنفيذ ىذه االتفاقية كتفسيرىا يقـك الطرفاف المتعاقداف بتسكيتو 
 االتصاؿ المباشر كبالطرؽ الدبمكماسية.ب

 (ٖٗالمادة )

يجكز تعديؿ أم نص مف نصكص ىذه االتفاقية باتفاؽ الطرفيف كفقان لئلجراءات الدستكرية 
 المعمكؿ بيا في كبل البمديف.

 (ٗٗالمادة )

 ( ثبلثيف يكما مف تاريخ تبادؿ المذكرات الدبمكماسيةٖٓتدخؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد )
المؤيدة لمصادقة الطرفيف عمييا كفؽ اإلجراءات الدستكرية المتبعة لدييما كتبقى نافذة لمدة 

( خمس سنكات تجدد تمقائيا لمدة مماثمة ما لـ يعرب احد الطرفيف لمطرؼ اآلخر عف ٘)
 ( ستة اشير مف تاريخ انتياء العمؿ بيا .ٙرغبتو بأنيائيا أك تعديميا قبؿ مدة )

 ٕٛىػجرية المكافؽ ٕٖٗٔجمادم االكؿ ٕ٘نة طيراف بتاريخ حررت ككقعت في مدي
ىجرم شمسي بنسختيف أصميتيف  ٜٖٓٔارديبيشت  ٛميبلدية كالمكافؽ  ٕٔٔٓنيساف

كبالمغة العربية كالفارسية كاالنكميزية كليما ذات الحجية القانكنية كعند حصكؿ الخبلؼ يعكؿ 
الشمرم  كزير العدؿ عف حككمة عف حككمة جميكرية العراؽ حسف  عمى النص االنكميزم.

 .الجميكرية االسبلمية االيرانية سيد مرتضى بختيارم كزير العدؿ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          123 

اتفالٛح َمم احملكٕو ػهٛٓى تني حكٕيح مجٕٓرٚح انؼزاق ٔحكٕيح اجلًٕٓرٚح  -4
 ( مادة ككاآلتي:ٕٔتتككف اإلتفاقية مف ). 2اإلطاليٛح اإلٚزاَٛح

 لمقدمةا

عاكف الفاعؿ في مجاؿ نقؿ المحكـك عمييـ , بما يتفؽ مع لمرغبة المتبادلة في تكثيؽ الت
مبادئ السيادة الكطنية كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لبعضيما البعض , فقد اتفقت 
حككمة جميكرية العراؽ كحككمة الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية المتاف تعرفاف فيما بعد ) 

 بالطرفيف المتعاقديف ( عمى ما يأتي :

 التعاريف ( ٔ)  المادة

 يقصد بالمصطمحات التالية ألغراض ىذه االتفاقية المعاني المبينة ازاؤىا :

 أكالن: دكلة اإلدانة : الطرؼ المتعاقد الذم صدر فيو الحكـ باإلدانة .

 ثانيػان: دكلة التنفيذ: الطرؼ المتعاقد الذم يككف المحكـك عميو مف رعاياىا.

 شخص صدر عميو حكـ بات بعقكبة سالبة لمحرية .ثالثػان: المحككـ عميو : ىك كؿ 

رابعػان: أقارب الشخص المحكـك عميو : ىـ الزكج أك أقاربو ِإلى الدرجة الثالثة حسب قانكف 
 أم مف الطرفيف المتعاقديف .

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٕٗٔٓ( لسنة ٙصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ

صدؽ اتفاقية نقؿ المحككـ عمييـ بيف حككمة جميكرية العراؽ كحككمة الجميكرية ( تٔاآلتي)المادة )
( ينفذ ىذا القانكف مف ٕ. المادة )ٕٔٔٓنيساف  ٕٗاإلسبلمية اإليرانية المكقع عمييا في طيراف بتاريخ 

 .ٕٗٔٓ/ ٖ/ٖ( في ٕٖٔٗكقائع العراقية بالعدد ) التاريخ نشره في الجريدة الرسمية(.نشر في جريدة 
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خامسان: الجيات المختصة في كؿ مف الطرفيف المتعاقديف : ىي األجيزة التي تتدخؿ بأم 
 نقؿ المحكـك عمييـ كفقان لقكانينيـ.نحك أك شكؿ في إجراءات 

 نطاق االتفاقية ( ٕالمادة ) 

كفقان لمضمكف ىذه االتفاقية فاف األشخاص الذيف صدر عمييـ حكـ سالب لمحرية في إقميـ 
 دكلة اإلدانة يتـ نقميـ ِإلى دكلة التنفيذ إلكماؿ مدة العقكبة.

 ( ٖالمادة ) 

 شركط نقؿ المحككـ عمييـ

 المحكـك عمييـ تكفر الشركط اآلتية . أكال: يجب في نقؿ

 أ ػ أف يككف المحكـك عميو متمتعان بجنسية دكلة التنفيذ.

 ب ػ أف يككف الحكـ القضائي كفقان لقكانيف دكلة اإلدانة باتان ككاجب التنفيذ.

( ستة أشير عند تقديـ طمب  ٙجػ ػ أال تقؿ المدة المتبقية مف العقكبة مكضكع الحكـ عف) 
 النقؿ.

أف يكافؽ المحككـ عميو عمى النقؿ كفي حالة عدـ قدرتو عمى التعبير عف إرادتو تصدر  د ػ
 المكافقة مف احد أقربائو أك ممثمو القانكني بنقمو.

 ىػ ػ أف يعتبر الفعؿ الذم صدر حكـ اإلدانة بشأنو جريمة كفقان لقكانيف دكلة التنفيذ .

 ـ عميو.ك ػ أف يكافؽ الطرفاف المتعاقداف عمى نقؿ المحكك 

ثانيان: في الحاالت الطارئة يجكز أف يكافؽ الطرفاف عمى نقؿ المحكـك عمييـ عندما تككف 
 ( ستة أشير.ٙالمدة المتبقية مف العقكبة أقؿ مف ) 
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 ثالثان: يقدـ طمب النقؿ مف :

 أ ػ دكلة اإلدانة.

 ب ػ دكلة التنفيذ.

 جػ ػ المحككـ عميو أك ممثمو القانكني أك احد اقربائو.

 حاالت رفض الطمب (ٗمادة )ال

أكالن : يرفض طمب نقؿ المحكـك عمييـ ِإَذا رأل أحد الطرفاف اف مف شأف النقؿ المساس 
 بسيادتو أك امنو أك نظامو العاـ أك دستكره.

 ثانيان : ِإَذا كانت العقكبة قد حكـ بيا عف جريمة عسكرية أك جريمة سياسية .

 معمومات بشأن التنفيذ (٘المادة )

 : يتعيف عمى دكلة التنفيذ أف ترسؿ المعمكمات التالية بشأف تنفيذ الحكـ ِإلى دكلة اإلدانة:أكالن 

 أ ػ في حالة ىركب المحكـك عميو قبؿ انتياء مدة العقكبة في دكلة التنفيذ.

 ب ػ في حالة طمب دكلة اإلدانة تقريران خاصان بشأف حالة المحكـك عميو.

 ما يحكؿ دكف تنفيذىا.جػ ػ ِإَذا نفذت العقكبة أك حدث 

ثانيان: يتعيف عمى دكلة اإلدانة أف تطمع المحككـ عميو كتابة باإلجراءات التي اتخذتيا دكلة 
ًن ألحكاـ ىذه االتفاقية , القرارات الصادرة مف الطرفيف المتعاقديف  اإلدانة أك دكلة التنفيذ كفقان

 بشأف طمب نقمو.

لة التنفيذ كقضاء باقي العقكبة فييا بالحقكؽ التي نقؿ المحكـك عميو ِإلى دك  سال يمثالثان : 
 قد يككف اكتسبيا بطريقة مشركعة في دكلة اإلدانة.
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 تبادل المعمومات ( ٙالمادة ) 

يتبادؿ الطرفاف المتعاقداف سنكيان أك بمقتضى الطمب المعمكمات الخاصة بالمحككـ عمييـ 
 لؤلشخاص الذيف ىـ مف رعايا بعضيـ البعض.

 مب النقلط (ٚالمادة )

في حالة طمب النقؿ يتعيف عمى دكلة اإلدانة اف ترسؿ ِإلى دكلة التنفيذ المستندات 
 كالمعمكمات التالية اال ِإَذا اتفؽ الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ :

 أكالن: بيانات المحكـك عميو: اسمو كلقب عائمتو كاسـ أبيو كمكاف كتاريخ كالدتو .

 ف كجدت.ثانيان: مستندات جنسية المحكـك عميو ا

 ثالثان : نسخة مف نصكص التشريعات أك كصؼ ليا التي استند إلييا في حكـ اإلدانة.

رابعان: طمب المحكـك عميو أك ممثمو القانكني أك احد أقاربو بنقمو كفقان لمفقرة )د( مف المادة 
(ٖ.) 

كالقرار الصادر مف قبؿ الجيات المختصة  باإلدانةخامسػان: صكرة عف الحكـ الصادر 
 أعتماده قانكنان .ب

سادسان: تأييد مف دكلة اإلدانة حكؿ المدة التي قضاىا المحككـ عميو كالمدة المتبقية مف 
يو أمكر ُأخرل تخص العفك أك تخفيؼ الحكـ .  محككميتو كا 

 سابعػان: تقرير طبي عف الحالة الجسمية كالنفسية لممحكـك عميو.
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 تقديم المستندات (ٛالمادة )

التنفيذ تقديـ المستندات التالية ِإلى دكلة اإلدانة فيما لك طمبت ىذه األخيرة  يتعيف عمى دكلة
 منيا ذلؾ:

 أكالن: تأييد يفيد أف المحكـك عميو يتمتع بجنسيتيا كقت تقديـ الطمب .

ثانيان: نسخة مف نصكص التشريعات أك كصؼ ليا تفيد أف األفعاؿ التي صدر حكـ باإلدانة 
 ة في بمد التنفيذ كالعقكبات المقررة ليا.بشأنيا تشكؿ جريمة جزائي

 التحقق من القبول بالنقل (ٜالمادة )

( قد ٖأكالن: يتعيف عمى دكلة اإلدانة التحقؽ مف أف القبكؿ المذككر في الفقرة )د( مف المادة )
 حصؿ بدكف اكراه كبحرية تامة كعف عمـ كامؿ باآلثار المترتبة عميو.

مف قبكؿ المحككـ عميو كشركطو التي أعمف عنيا عبر قنصميا ثانيان: لدكلة التنفيذ التأكد 
 المنتدب أك اية جية ُأخرل يتـ االتفاؽ عمييا.

 الرد عمى طمب النقل (ٓٔالمادة ) 

يتعيف عمى دكلة اإلدانة التي يعرض عمييا طمب النقؿ أف ترد عميو بالقبكؿ أك الرفض بقرار 
المستندات المنصكص عمييا في المادة  ( ثبلثيف يكمان مف تاريخ كصكؿٖٓمسبب خبلؿ ) 

( مف ىذه االتفاقية كأف تعمف القرار المتخذ مف جانبيا كالنتيجة التي تكصمت إلييا بحسب ٛ)
كؿ حالة ِإلى المحكـك عميو أك ممثمو القانكني أك احد أقربائو كاإلخطار عف ذلؾ كتابة ِإلى 

 دكلة التنفيذ.
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 لزمان ومكان وكيفية النق (ٔٔالمادة )

يعيف الطرفاف المتعاقداف بالتكافؽ بينيما كفي أقرب كقت ممكف مكاف كزماف ككيفية نقؿ 
 المحكـك عميو.

 مصاريف نقل المحكوم عميو (ٕٔالمادة )

 تتحمػؿ دكلػة التنفػيذ مصػاريؼ نقؿ المحكػـك عميػو مف تاريخ تسميمػو إلييا.

 اإلجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم بعد النقل (ٖٔالمادة )

 أكالن: تمتـز دكلة التنفيذ باالستمرار في تطبيؽ الحكـ مباشرة كتمـز سمطاتيا المختصة بذلؾ.

ثانيان: تقكـ دكلة التنفيذ بإعبلـ دكلة اإلدانة بشأف اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا قبؿ نقؿ 
 المحكـك عميو ِإَذا طمب منيا ذلؾ .

ختص باتخاذ جميع القرارات التي تراىا ثالثان: يخضع تنفيذ الحكـ لقكانيف دكلة التنفيذ كت
 مناسبة بحؽ المحكـك عميو.

رابعان: ِإَذا كاف الحكـ غير مبلئـ مف حيث طبيعتو مع قانكف دكلة التنفيذ أك ِإَذا تطمب 
قانكنيا التعديؿ عندئذ يجكز لدكلة التنفيذ بناءان عمى طمب مف المحككـ عميو إعادة النظر 

تصة كتعديؿ الحكـ كفقا لمعقكبات المقررة لمجرائـ المماثمة بالحكـ مف خبلؿ سمطاتيا المخ
 لقكانينيا.

خامسان: في حالة تعديؿ الحكـ تقـك دكلة التنفيذ بتطبيؽ إجراءاتيا كحينئذ تككف ممزمة بما 
 يأتي:

 أ ػ عدـ تعديؿ عقكبة تتضمف الحرماف مف الحرية ِإلى عقكبة ُأخرل.
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 التي قضاىا المحكـك عميو كاممة.ب ػ اف تحتسب فترة الحرماف مف الحرية 

جػ ػ عدـ تشديد العقكبة المفركضة عمى المحككـ عميو أك تخفيفيا اقؿ مما تقرره قكانيف دكلة 
 التنفيذ لمجريمة أك الجرائـ المماثمة المرتكبة.

 العفو والصفح والتخفيف (ٗٔالمادة )

ؽ قكانيف أم مف الطرفيف يستفيد المحككـ عميو مف العفك العاـ كالصفح كتخفيؼ العقكبة كف
 المتعاقديف كبما ينسجـ مع مبادئ حسف النية.

 إعادة النظر (٘ٔالمادة )

تختص دكلة اإلدانة بالفصؿ في أم طمب إلعادة النظر في الحكـ الصادر باإلدانة لمشخص 
 المراد نقمو.

 العبور من إقميم بمد ثالث (ٙٔالمادة )

ساعدة البلزمة بشأف عبكر المحكـك عميو مف إقميـ عمى كؿ مف الطرفيف المتعاقديف تقديـ الم
 أم منيما باتجاه إقميـ بمد ثالث أك بالعكس استنادان التفاقية أم منيما مع البمد الثالث.

 سريان االتفاقية (ٚٔالمادة )

تسرم القكاعد المقررة في ىذه االتفاقية عمى تنفيذ األحكاـ التي صدرت قبؿ أك بعد العمؿ 
 بيا .

 كيفية االتصال (ٛٔالمادة )

في مجاؿ تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية فاف الجيات المختصة لمطرفيف المتعاقديف تقيماف 
 .االتصاؿ بينيما بالطرؽ الدبمكماسية
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 تسوية الخالفات (ٜٔالمادة )

في حالة نشكب أم خبلؼ عف تنفيذ ىذه االتفاقية كتفسيرىا يقـك الطرفاف المتعاقداف بتسكيتو 
 باشر كالطرؽ الدبمكماسية.باالتصاؿ الم

 التعديل (ٕٓالمادة )

الدستكرية  لئلجراءاتيجكز تعديؿ أم نص مف نصكص ىذه االتفاقية باتفاؽ الطرفيف كفقان 
 المعمكؿ بيا في كبل البمديف.

 نفاذ االتفاقية (ٕٔالمادة )

ت ( ثبلثكف يكمان مف تاريخ تبادؿ المذكرآٖتدخؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ) 
الدبمكماسية المؤيدة لمصادقة الطرفيف عمييا كفؽ اإلجراءات الدستكرية المتبعة لدييما كتبقى 

( خمس سنكات تجدد تمقائيان لمدة مماثمة ما لـ يعرب أحد الطرفيف لمطرؼ ٘نافذة لمدة )
 ( ستة أشير مف تاريخ انتياء العمؿ بيا.ٙاآلخر عف رغبتو بإنيائيا أك تعديميا قبؿ مدة )

 ٕٗىجرية المكافؽ  ٕٖٗٔجمادل األكلى  ٕٔككقعت في مدينة طيراف بتاريخ  حررت
ىجرية شمسي بنسختيف أصميتيف  ٜٖٓٔاراديييشت  ٗميبلدية كالمكافؽ  ٕٔٔٓنيساف 

كبالمغة العربية كالفارسية كاالنكميزية كليما ذات الحجية القانكنية كعند حصكؿ الخبلؼ يعكؿ 
ميكرية العراؽ حسف الشمرم كزير العدؿ عف حككمة عف حككمة ج عمى النص االنكميزم.

 الجميكرية االسبلمية االيرانية سيد مرتضى بختيارم كزير العدؿ.
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اجلًٕٓرٚح انؼزالٛح ٔاجلًٕٓرٚح  اتفالٛح انتؼأٌ انمإََٙ ٔانمضائٙ تني -٘
 ( مادة مقسمة عمى خمسة فصكؿ ككاآلتي:ٚٛتتككف اإلتفاقية مف ) .2انرتكٛح

التعاكف القضائي بيف حككمة الجميكرية العراقية كحككمة الجميكرية التركية كية قبغية ت
ائي في األمكر المدنية كالتجارية كالجزائية قضقررت الحككمتاف ابراـ اتفاقية التعاكف ال

كالقرارات القضائية كتنفيذىا كتسميـ المجرميف كنقؿ المحكـك عمييـ كقد  باألحكاـكاالعتراؼ 
 ما يأتي : اتفؽ الجانباف عمى

 انفصم االٔل

 اتؼاد انتؼأٌ انمضائٙ

 (۱المادة )

يككف لرعايا كؿ مف الطرفيف المتعاقديف عمى إقميـ الطرؼ اآلخر بذات الشركط المقررة 
بحرية ِإلى المحاكـ لمدفاع عف حقكقيـ كمصالحيـ كيتمتعكف  ءلرعايا ىذا الطرؼ حؽ المجك 
  .فيو بذات الحماية القانكنية

أم  يـباشرتيـ ىذا الحؽ تقدميطمب مف رعايا كؿ مف الطرفيف المتعاقديف عند  كال يجكز اف
كطف أك محؿ اقامة معتاد ليـ مكفالة أك تأميف تحت اية تسمية لككنيـ أجانب أك لعدـ كجكد 

بالغ المطمكبة لضماف المصركفات معمى ال أدمبعمى إقميـ ىذا الطرؼ كينطبؽ ىذا ال
 القضائية .

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٜٜٓٔ( لسنة ٔٗرقـ ) صادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف ٔ

بيف  ٜٜٛٔ/ٜ/ٜٔتصدؽ اتفاقية التعاكف القانكني كالقضائي المكقعة في انقرة بتاريخ  (ٔاآلتي)المادة )
ريخ نشره في الجريدة ينفذ ىذا القانكف مف تا (ٕالجميكرية العراقية كالجميكرية التركية. المادة )
 .ٜٜٓٔ/ٚ/ٙٔ( في ٖٖٙٔالرسمية(.نشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد )
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 (ٕ) المادة

نشأة كالمرخص بيا كفقا مأحكاـ المادة السابقة عمى جميع األشخاص المعنكية ال تنطبؽ
نظاميا القانكني كالغرض منيا مع النظاـ العاـ  لمقانكف عمى إقميـ احد الطرفيف بشرط اتفاؽ

 دكية طبقا لتشريع الطرؼ الذم يكجعنلذلؾ الطرؼ كتحدد اىمية التقاضي ليذه األشخاص الم
 .ى إقميموالمركز الرئيسي عم

 (ٖالمادة )

تعاقديف عمى إقميـ الطرؼ اآلخر الحؽ في التمتع بالمعكنة مالرعايا كؿ مف الطرفيف ال
 الطرؼ . القضائية بذات الشركط الخاصة برعايا ىذا

 (ٗالمادة )

قدرتو ميجب اف يرفؽ بطمب المعكنة القضائية شيادة عف الحالة المالية لمطالب تفيد عدـ  
أك  الدبمكماسيةالسمطة المختصة في محؿ اقامتو المعتاد أك مف البعثة  المادية صادرة مف

 القنصمية التي ينتمي إلييا الطالب ِإَذا كاف يقيـ في دكلة ثالثة.

ح المعكنة أف تطمب بيانات اضافية عف المركز المالي لمطالب نكلمسمطة المطمكب إلييا م 
اف مقيما في الطرؼ المطمكب إلْيو مف سمطات الطرؼ الذم ىك احد رعاياه خاصة ِإَذا ك

 تعمؽ بالطمب كبالقرار الذم يصدر بشأنو .تكتحيطو عمما باية صعكبات 

 (٘المادة )

اشرة ِإلى السمطة بدة ليا اما ممؤيتقدـ طمبات المعكنة القضائية مصحكبة بالمستندات ال 
إقميمو كاما بكاسطة المختصة بالبت فييا في الطرؼ المطمكب إلْيو ِإَذا كاف الطالب يقيـ في 

 •تعاقديف بالطرؽ الدبمكماسية مكزارة العدؿ لمطرفيف ال
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 (ٙالمادة )

  .ت فييا مجانابأك ال يياقالقضائية أك تملمعكنة تككف احالة السمطات المختصة طمبات ا 

 (ٚالمادة )

قضايا المدنية كالتجارية ك  يتعيد الطرفاف المتعاقداف بتبادؿ التعاكف القضائي في القضايا ۱۰
 . الشخصيةاألحكاؿ 

القضائية  نابةيتضمف التعاكف القضائي تبميغ األكراؽ كالكثائؽ القضائية كتنفيذ طمبات اإل .ٕ
 فيما يتعمؽ بسماع المتقاضيف كالشيكد كالخبراء .

صة بتنفيذ األمكر تالمخية الطرفيف المتعاقديف بتعييف الج تكلى كزارة العدؿ في كبلت ۱۰ 
رساؿ األكراؽ المتعمقة ٕ - ٔالفقرتيف )المشار إلييا في  ( مف ىذه المادة كيتـ االتصاؿ كا 

في كبل الطرفيف  ِإلى كزارتي العدؿ.بالتعاكف القضائي بالطرؽ الدبمكماسية أك القنصمية 
 .التعاقديف 

أك  تصديؽىذه االتفاقية مف أم  ألحكاـالطمبات أك المستندات المرسمة بالتطبيؽ  ى. تعفٗ 
 ابو . أم إجراء مش

كمختكمة بختميا  بإصدارىااف تككف المستندات مكقعا عمييا مف الجية المختص  يجب .٘
طابقتيا لؤلصؿ , مصديؽ الجية المختصة بما تفيد تفاف تعمؽ األمر بصكر كجب اف تحمؿ 

د , يتـ التحقيؽ مف ذلؾ بكاسطة السمطات نحكؿ صحة مست مكفي حالة كجكد شؾ جد
 المختصة.
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 (۸) المادة

باشرة ِإلى مجكز قياـ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف تبميغ المحررات القضائية كغير القضائية ي
 .كالقنصمييف في الطرؼ المتعاقد اآلخر يفيالدبمكماسرعاياه عف طريؽ مثميو 

 (۹المادة )

 يككف تنفيذ التبميغ طبقا لئلجراءات المعمكؿ بيا في تشريع الطرؼ المطمكب إلْيو .

 (۱۱المادة )

طرؼ مفم افييفک غير وأك عنكان تبميغوَذا كانت البيانات المتعمقة بالشخص المطمكب إِ  
 المطمكب إلْيو اف يطمب مف الطرؼ الطالب بيانات تكميمية تساعده عمى تنفيذ الطمب .

 (۱۱) المادة

ال يترتب عمى تسميـ المحرر القضائي أك غير القضائي أك الشركع في تسميمو حؽ لمطرؼ  
 .لْيو في اقتضاء اية مصركفاتوالمطمكب إ

 (۱۱) المادة

اسبة إجراءات تقـك بيا في المكاد نتعاقديف كبمملمسمطات القضائية في كؿ مف الطرفيف ال 
المدنية كاألحكاؿ الشخصية كالتجارية اف تطمب ِإلى السمطات القضائية في الطرؼ اآلخر 

 ةما سماع الشيكد كالخبرة أك ايأا ك تكالىتإجراءات  ةياستكماؿ ا أمابطريؽ اإلنابة القضائية 
 إجراءات ُأخرل .
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 (۱۱) المادة

 تتضمف اإلنابة القضائية البيانات التالية :

 الجية المطمكب إلييا فالجية الطالبة كاف امك . أ
 كاف ممثمييـ .ناليكية كعنكاف االطراؼ , كعند االقتضاء شخصية كع . ب
 ج. مكضكع النزاع كبياف مكجز لكقائعو .  

َذا اقتضى األمر د. اإلج القضائية فضبل عف  اإلنابة ضمفتتراءات القضائية المراد انجازىا كا 
 .ذلؾ

 اسماء كعناكيف األشخاص المطمكب سماع أقكاليـ ق. 

 شأنيا. في االسئمة المطمكب طرحيا عمييـ أك الكقائع المكاد اخذ اقكاليـ. ك  

  المستندات أك األشياء اأُلخرل المطمكب فحصيا. .ز 

 التالية .ٗٔ يا كفقا لنص المادةقبيطت بمك مطة الصاألشكاؿ الخا ح.

 (ٗٔالمادة )

ة السمطة المختصة لدل الطرؼ المطمكب إلْيو طبقا فر عالقضائية بم اإلنابةتنفيذ  يككف 
 ككسائؿ االكراه الجائز استعماليا.  عابة اال تبالكاج باألشكاؿؿ صا الكطني فيما يتعيير شتل

السمطة  مجر تائية الطالبة اف قضريح مف السمطة الصمى طمب ء عناكمع ذلؾ يجكز ب
تشريع الدكلة المطمكب إلييا , ك القضائية كفقا لشكؿ خاص يتفؽ  اإلنابةمكب إلييا طالم
 القضائية عمى كجو السرعة . اإلنابةف تنفيذ عيكيت
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 (٘ٔ) المادة

القضائية حتى  نابةاإلتنفيذ  مكاف عمى طمبيا , عمما بزماف ك ءنابتحاط السمطة الطالبة  
 مف الحضكر. ءد االقتضانمثمكىا عمية أك عنتتمكف األطراؼ الم

 (ٙٔ) المادة

الفصؿ لـ تراع ال سيما ِإَذا  اذىاف أحكاـ  إلْيو طمكبمال ِإَذا قدرت السمطة المختصة لمطرؼ 
تجاكز مكضكع الطمب لنطاؽ تطبيؽ الفصؿ المشار إلْيو فعمييا أف تخطر فكرا السمطة 

 االعتراضات عمى الطمب . بأسبابطالبة ال

 (۱۱) المادة

 األتيةال في احدل الحاالت إال يجكز لمسمطة المطمكب إلييا رفض تنفيذ اال بابة القضائية  
: 

إلْيو  المطمكب آ. ِإَذا كاف التنفيذ ال يدخؿ في اختصاص السمطات القضائية في الطرؼ
 التنفيذ.

إلْيو أك امنو كالنظاـ العاـ فيو  س بسيادة الطرؼ المطمكبف تنفيذىا المساأِإَذا كاف مف ش .ب
. كعند عدـ تنفيذ اإلنابة القضائية كميا أك جزئيا تحاط السمطة الطالبة فكرا عمـ بذلؾ مع 

 . بأسبابوافادتيا 

 (۱۸المادة )

تنفيذ اإلنابة القضائية حقا الطرؼ المطمكب إلْيو في اقتضاء اية رسـك أك  بال يرت
الخبراء  بأجكرمع ذلؾ يجكز لمطرؼ المطمكب إلْيو اف يطالب الطرؼ الطالب مصركفات ك 

 كالمترجميف كالمصركفات الناشئة عف تطبيؽ إجراء خاص بطمب الطرؼ الطالب. 
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القضائية  باإلنابةكيجكز أف يضمف الخصـك سداد المصركفات في شكؿ تعيد كتابي يرفؽ 
إلييا. كيرفؽ بياف  ذم تعده السمطة المطمكبصركفات المكذلؾ عمى اساس البياف التقريبي لم

 .عمى تنفيذ اإلنابة القضائية المثبتةصركفات بالمستندات مال

 (۱۹المادة )

كاف تتبادال بناء  نان طمبا إرساؿ القرارات القضائية مجاتالعدؿ لمطرفيف المتعاقديف اف  ارتيالكز 
تسييؿ االثبات  ؿألجكؿ منيما عمى طمب المعمكمات المتعمقة بالتشريعات النافذة في إقميـ 

 . القضائيةاماـ السمطات 

 (۱۱المادة )

الطرفيف التعاقديف ذات القكة في االثبات  يككف لممحررات الرسمية الصادرة في إقميـ احد
  لممحررات المماثمة في إقميـ الطرؼ اآلخر بشرط عدـ مخالفتيا لمنظاـ العاـ.

 (۱۱لمادة )ا

تعاقديف مررة مف قبؿ الجية المختصة في إقميـ احد الطرفيف الالكثائؽ الرسمية المح ىتعف 
كالتي تحمؿ الختـ الرسمي مف التصديؽ عمييا بغية اعتبارىا مشركعة في إقميـ الطرؼ 

 اآلخر.

 (ٕٕ) المادة

مغة الطرؼ الطالب كترفؽ بسختيف نب ؿة في ىذا الفصنيمطمبات التعاكف القضائي ال رتحر  
 لى لغة الطرؼ المطمكب إلْيو.اف إِ تترجمممعيا نسختاف 
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 َٙانفصم انثا

 اجلشائٛح ٔتظهٛى اجملزيني انمضائٙ يف األيٕر انتؼأٌ

 (۱۱) المادة

أحكاـ ىذا الفصؿ باف يتبادال التعاكف القضائي  ىيتعيد الطرفاف المتعاقداف بمقتض ۱۰ 
ضائية في يا السمطات القب صتإجراء يتعمؽ بجرائـ تخم أل بالنسبة ممكفؽ نطاعمى اكسع 

 الطرؼ الطالب. 

خص تنفيذ إجراءات التحقيؽ االبتدائي يشمؿ التعاكف القضائي في المجاؿ الجزائي باأل
كسماع المتيـ كالشيكد كالخبير كالتفتيش كضبط األشياء كتسميـ المستندات . كتبميغ القرارات 

 كالمستندات.

 (ٕٗ) المادة

 يجكز رفض التعاكف القضائي : 

جرائـ عسكرية  أك رائـ سياسيةإلْيو ج طمب بجرائـ يعتبرىا الطرؼ المطمكبِإَذا تعمؽ ال ۱۰
  كالنقؿ .  كالكمارؾ صرفة أك جرائـ في أمكر الرسـك كالضرائب

و أك نأك ام بسيادتو مكب إلْيو اف مف شأف تنفيذ الطمب المساسط. ِإَذا قدر الطرؼ المٕ
 نظامو العاـ .
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 (ٕ٘المادة )

ابات القضائية المتعمقة بقضية ن, تنفيذ االلتشريعومكب إلْيو طبقا يتكلى الطرؼ المط.  ٔ
القضائية في الطرؼ الطالب كيككف مكضكعيا مباشرة  تاجزائية كالمرسمة إلْيو مف الجي

 ت منصكص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة الثالثة كالعشريفاإجراء

فعميو أف  بأقكاليـاالدالء  يمينا قبؿ ِإَذا رغب الطرؼ الطالب اف يحمؼ الشيكد كالخبراء.  ٕ
 تشريعو.يكضح ذلؾ صراحة كيحقؽ الطرؼ المطمكب إلْيو ىذا الطمب ِإَذا لـ يتعارض مع 

لمممفات أك المستندات  بمطابقتيامؤشرا  يجكز لمطرؼ المطمكب إلْيو اف يرسؿ نسخا .  ٖ
كؿ عمى األصكؿ الطرؼ الطالب صراحة رغبتو في الحص لالمطمكبة. كمع ذلؾ ِإَذا ابد

 يجاب

 ىذا الطمب كمما امكف ذلؾ . ِإلى

يجكز لمجيات القضائية استخداـ المعمكمات المرسمة ِإلى الطرؼ الطالب اال في  ال .ٗ 
 اطار اإلجراءات التي طمبت مف اجميا.

 (ٕٙ)المادة

ا تنفيذ اإلنابة القضائية ِإذَ  كمكافيحيط الطرؼ المطمكب إلْيو الطرؼ الطالب عمما بزماف 
ية بالحضكر ِإَذا عنابدل ىذا الطرؼ صراحة رغبتو في ذلؾ كيسمح لمسمطات كاألشخاص الم

 قبؿ الطرؼ المطمكب إلْيو ذلؾ .

 (۱۱) المادة

المطمكب  كالمستندات يجكز لمطرؼ الطمكب إلْيو اف يكجؿ تسميـ األشياء أك الممفات ۱۰
 لديو . يباشر جزائي إلجراءإرساليا ِإَذا كانت ال زمة 
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اقرب كقت ممكف  في . يجب عمى الطرؼ الطالب أف يعيد ِإلى الطرؼ المطمكب إلْيوٕ
اال ِإَذا تنازؿ  القضائية لئلنابةفاذا ناألشياء كاصؿ الممفات أك المستندات المرسمة إلْيو 

  يا صراحو .نالطرؼ المطمكب إلْيو ع

 (۱۸المادة )

حكاـ  القضائية التي يرسميا الطرؼ يقـك الطرؼ المطمكب الي بتسميـ أكراؽ الدعكل كاأل ۱۰
 .الطالب ليذا الغرض

ِإلى المرسؿ إلْيو كيتـ  كيجكز أف يتـ ىذا التسميـ بمجرد إرساؿ أكراؽ الدعكل أك الحكـ 
 .التسميـ طبقا لتشريع الطرؼ المطمكب إلْيو 

 مف بإقرارأك  إلْيو كقع عميو مف المرسؿمك  مؤرخكجب ايصاؿ مات التسميـ بثبا يككف . ٕ
جراءاتو كتاريخو .   الطرؼ المطمكب إلْيو يفيد كاقعة التسميـ كا 

كيتـ إرساؿ ىذا المستند أك ذلؾ فكرا ِإلى الطرؼ الطالب فاذا لـ يتـ التسميـ يحيط الطرؼ 
 .ذلؾ  بأسبابالطالب  الطرؼ المطمكب إلْيو عمى كجو السرعة

قبؿ المكعد  إلْيو لمطمكبيتعيف إرساؿ أكراؽ التكميؼ بحضكر األشخاص ِإلى الطرؼ ا ۱۰ 
 . المحدد لمثكليـ بشيريف عمى االقؿ

بكاسطة  أكراه دكف اميحتفظ الطرفاف المتعاقداف بالحؽ في اعبلف األكراؽ ِإلى رعاياى .ٗ
 ا الدبمكماسي أك القنصمي .ميميمثىيئة ت
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 (۱۹) المادة

و القضائية لو تطااماـ سم يرالخب آف حضكر الشاىد أك المطمكب إلْيوِإَذا قدر الطرؼ  ۱۰
أكراؽ التكميؼ بالحضكر كيقكـ  يـذلؾ في طمب تسم ِإلى أىمية خاصة فانو يتعيف أف يشير

 إلْيو بدعكة الشاىد أك الخبير لمحضكر .  المطمكب الطرؼ

برد الشاىد أك الخبير كفي الحالة  بالطرؼ المطمكب إلْيو الطرؼ الطال يحيط .ٕ
ؿ الطمب أك التكميؼ بالحضكر مالمادة يتعيف اف يشت( مف ىذه ٔالمنصكص عمييا في فقرة )

  ة االداء .بمغ التعكيض كنفقات السفر كاالقامة الكاجمبعمى بياف تقريبي ب

 (ٖٓادة )مال

يطمب الطرؼ الطالب مثكلو شخصيان بصفة شاىد أك إلجراء  ذمال صِإَذا كاف الشخ ۱۰
مقررا و مؤقتان ِإلى اإلقميـ الذم يككف مكاجية, مسجكنان في إقميـ الطرؼ المطمكب إلْيو يتـ نقم

رؼ المطمكب إلْيو مع مراعاة أحكاـ المادة طالذم يحدده ال باألجؿ تواعاد بشرط سماعو فيو 
 في األحكاؿ التي تنطبؽ فييا .( ۰۰)

 :قؿ نكز رفض الجكي 

 ۱لـ يكافؽ الشخص المسجكف  ِإَذاآ . 

 المطمكب إلْيو .  الطرؼ عمى إقميـجزائي يباشر  إلجراءب. ِإَذا كاف كجكده ضركريا  

 و .نؿ اطالة أمد سجنقج. ِإَذا كاف مف شأف ال

 مو . نقرة تحكؿ دكف ى. ِإَذا قامت قكة قاد

يطمب الطرؼ  مالـ في إقميـ الطرؼ الطالب نان قكؿ مسجك ن. يتعيف أف يظؿ الشخص المٕ
 المطمكب إلْيو اخبل سبيمو .
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 (۱۱) المادة

ثؿ تك اتخاذ اجراه ينطكم عمى اكراه لمشاىد أك الخبير الذم لـ يمال يجكز تكقيع أم عقكبة أ
ِإلى  طكاعيةجزاء التخمؼ ما لـ يذىب  افبي لمتكميؼ بالحضكر حتى كلك تضمف التكميؼ

 اف يتابع تكميفو بالحضكر بعد ذلؾ .عمى إقميـ الطرؼ الطالب 

 (۱۱) المادة

لمشاىد أك الخبير  الطالبالطرؼ  ديياؤ سب التعكيضات كنفقات السفر كاالقامة التي يتح 
ي بو التشريعات النافذة في الطرؼ الذم تقضتو ككفقا لمعدؿ ال يقؿ عما ممف محؿ اقا

 تسمع فيو اقكاليـ

 (۱۱المادة )

د عمى حريتو في إقميـ الطرؼ الطالب يق ألمال يجكز أف يحاكـ أك يسجف أك يخضع  ۱۰ 
 انتک أيا ربيشاىد أك خ أملب طاطرؼ الال أراضي سابقة عمى دخكلو أحكاـعف أفعاؿ أك 

 .بالحضكر ء عمى تكميؼناجنسيتو يمثؿ أماـ الجيات القضائية لذلؾ الطرؼ ب

 الطالبالطرؼ  إقميـ قيد عمى حريتو في ألمال يجكز أف يحاكـ أك يسجف أك يخضع  .ٕ 
 ؿ لممحاكمة اماـ الجيات القضائية لذلؾ الطرؼ بناءمثكانت جنسيتو , ي اأم شخص اي

 عمى تكميؼ بالحضكر عف أفعاؿ أك أحكاـ ُأخرل غير مشار إلييا في كرقة التكميؼ
 كسابقة عمى دخكلو أراضي الطرؼ الطالب . بالحضكر

أك الخبير أك  الشاىد ة المنصكص عمييا في ىذه المادة ِإَذا بقينتنقضي الحصا ۱۰ 
ـ قدرتو عمى الشخص المطمكب في إقميـ الطرؼ الطالب خمسة عشر يكما متتالية رغ

مغادرتو بعد اف اصبح كجكده غير مطمكب مف الجيات القضائية أك ِإَذا عاد ِإلى أراضي 
 الطرؼ الطالب بعد مغادرتيا.
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 (ٖٗالمادة)

صكر مف  بإرساؿيقـك الطرؼ المطمكب إلْيو في حدكد سمطة الجية القضائية فيو .  ٔ
طمبيا منيا السمطات القضائية في السكابؽ القضائية ككافة المعمكمات المتعمقة بيا التي ت

 لضركرتيا في قضية جزائية . الطالب الطرؼ

تمبية مثؿ ىذا  تككف ي غير الحاالت المشار إلييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادةف. ك ٕ 
 المطمكب إلْيو .  الطرؼتشريع  الطمب طبقا لمشركط المقررة في

تـ التأشير بيا  كالتي الخاصة برعاياه . يخطر كؿ طرؼ الطرؼ اآلخر باال حكاـ الجزائيةٖ
 في صحيفة السكابؽ الجزائية .

 (ٖ٘)المادة 

 يجب أف تتضمف طمبات التعاكف القضائي البيانات التالية: . ٔ

 .انيالجية الصادر عآ.   

 .بوبمكضكع الطمب كس .ب 

 .كاف مكجنسيتو بقدر اال  نيتحديد شخصية المع . ج 

أك اكبر قدر ممكف مف  قضائية, اسـ كعنكاف المرسؿ إلْيو د. في حالة طمب تسميـ أكراؽ 
مستند ال أك تحديد شخصيتو كمكاف تكاجده , ككذلؾ نكع الكرقة عمىالمعمكمات التي تساعد 

 المراد تبميغو . 

 .ؿ طمبات اإلنابة القضائية فضبل عف ذلؾ عمى بياف التيمة كعرض مكجز لمكقائعمتشت ۱۰
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 (ٖٙ) المادة

دؿ في عبيف السمطات القضائية في الطرفيف التعاقديف مف خبلؿ كزارتي اليتـ التخاطب  
َذا اقتضى الحاؿ يجكز التخاطب بالطريؽ الدبمكماسي .  ىذيف الطرفيف كا 

 (۱۱) المادة

الفقرة  بأحكاـتحرر طمبات التعاكف القضائي بمغة الطرؼ الطالب كمع ذلؾ , كدكف االخبلؿ 
صحكبة بترجمة, مالطمبات كالمستندات المرفقة بيا  تككف ىذه( ۰۲الرابعة مف المادة )

 رؼ المطمكب إلْيو .طعمى مطابقتيا, بمغة ال صدقان م

 (۱۸) المادة

مكقعا عمييا كمختكمة  الية بصاحميتعيف أف تككف طمبات التعاكف القضائي كالمستندات, ال 
 .ديؽالتص إلجراءاتالمستندات  ىذهبختـ سمطة مختصة أك معتمدة منيا كال تخضع 

 (۱۹المادة )

. فانو ةرفض جراء ذر عمى الطرؼ المطمكب إلْيو تنفيذ طمب التعاكف القضائي أكعِإَذا ت ۱۰
 إلْيو األسباب التي حالت دكف التنفيذ.  يخطر دكف ابطاء الطرؼ الطالب بذلؾ كيكضح

يا يف عميعتطمب ِإَذا كانت الجية المطمكب ليا التعاكف القضائي غير مختصة بتنفيذ ال .ٕ
 أحالتو ِإلى الجية المختصة كيحاط الطرؼ الطالب عمما بذلؾ .

 (ٓٗالمادة )

ابات نيرتب تنفيذ طمبات التعاكف القضائي بما في ذلؾ اال ال( ۰۰مع مراعاة أحكاـ المادة )
لمخبراء في الطرؼ  لمصركفات فيما عدا تمؾ التي تكد ةيا ءالقضائية الحؽ في اقتضا
 .۰۱دة اشئة عف نقؿ األشخاص المسجكنيف اعماال لحكـ المالمطمكب  إلْيو كتمؾ النا
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 (ٔٗ) المادة

اتو الداخمية بناء عمى طمب عيتعيد كؿ مف الطرفيف المتعاقديف باف يحرؾ طبقا لتشري ۱۰
رعاياه الذيف ارتكبكا جرائـ في إقميـ الطرؼ  ضد الطرؼ اآلخر, إجراءات القضية الجزائية

 .الطالب

كالمتصمة  المتعمقة اتباال ث بأدلةراءات القضية الجزائية مصحكبا اشرة إجب. يككف طمب مٕ 
 بالجريمة المرتكبة .

َذا  ىذا بشأف ـما تنتيجة  طالبالطرؼ ال بأعبلـمكب إلْيو مط. يقـك الطرؼ الٖ  االببلغ . كا 
 حائز قكة الشيء المقضي فيو تسمـ إلْيو صكر منو . حكـصدر 

 (ٕٗ) المادة

عمى  المختصة في أم مف الطرفيف المتعاقديف في حالة القبض. يتعيف عمى السمطات ٔ
كجو السرعة الييئة الدبمكماسية أك القنصمية ليذا عمى رعايا الطرؼ اآلخر اف يخطر  أحد

الحؽ في زيارة ىذا المكاطف  كالقنصمييف الدبمكماسييفكيككف لممكظفيف . ٕ  الطرؼ . 
اـ القضاء , مالـ يعارض المكاطف في ذلؾ ير ككيؿ عنو امفكفي تك  مكاتبتوو ك عكالتحدث م

 صراحة بحضكر المكظؼ القنصمي .

  (ٖٗالمادة )

كجو ميما كالنم أمادال تسميـ األشخاص المكجكديف في إقميـ بيتعيد الطرفاف المتعاقداف أف يت
الييـ اتياـ أك المحكـك عمييـ مف السمطات القضائية في الطرؼ اآلخر كذلؾ كفقا لمقكاعد 

 . التاليةالمكاد  يالكاردة فكالشركط 
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 (ٗٗ) المادة

 يككف التسميـ جائزا :

تشريعات الطرفيف بعقكبة  في عف أفعاؿ تشكؿ طبقا لقكانيف الطرفيف جرائـ معاقبا عمييا أ.
 السنة عمى االقؿ أك بعقكبة اشد.  عمىى سالبة لمحرية يزيد حدىا اال قص

إلييا في  المشار لطالب عف الجرائـعف أحكاـ اإلدانة الصادرة مف محاكـ الطرؼ اب. 
 لمحرية المحككـ بيا عف ستة اشير .  السالبة بشرط مف ال تقؿ مدة العقكبة( آالفقرة )

الطرؼ الطالب  تشريع ا عمييا فيب. ِإَذا تعمؽ طمب التسميـ بعدة أفعاؿ مختمفة معاقج
رط المتعمؽ بمدة كالطرؼ المطمكب إلْيو بعقكبة سالبة لمحرية دكف اف يستكفي بعضيا الش

 األفعاؿ . ليذه لمطرؼ المطمكب إلْيو االختيار في اف يقرر التسميـ بالنسبةيككف  العقكبة,

شريع الطرؼ الطالب أك تي جميع األحكاؿ يتعيف أف تككف العقكبة المنصكص عمييا في فك  
 إلْيو . بمك طالعقكبة المحكـك بيا منصكص عمييا بقكانيف الطرؼ الم

 (٘ٗالمادة )

 يجكز التسميـ : ال

رة في بكب إلْيو كتككف العمطممف رعايا الطرؼ ال المطمكب تسميمو صخشِإَذا كاف ال ۱۰ 
 .كع الجريمة المطمكبة مف اجميا التسميـ قك  خبتاري ةيسنتحديد الج

الطمب  بإحالةكفي ىذه الحالة يقـك الطرؼ المطمكب إلْيو بناء عمى طمب الطرؼ الطالب  
 الشأفالجزائية لديو كلو أف يستعيف في ىذا  الدعكل اشرةمة بصِإلى السمطات المخت

 الطرؼ الطالب .  اجراىا بالتحقيقات التي
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مرتبطة بجريمة  أكسياسية  جريمةِإَذا كانت الجريمة المطمكب مف اجميا التسميـ تعتبر  .ٕ
ف طرفيلعد االعتداء عمى حياة رئيس احد ايسياسية في الطرؼ المطمكب إلْيو التسميـ , كال 

 سياسية .  جريمة أك افراد اسرتو

 كانت الجريمة المطمكب مف اجميا التسميـ عسكرية بحتو . ِإَذا .ٖ

بعضيا في الطرؼ  أك مف اجميا التسميـ, قد ارتكبت كميا لمطمكب. ِإَذا كانت الجريمة اٗ 
 . ةالقضائي ولكاليتالمطمكب إلْيو التسميـ أك في مكاف يخضع 

ريمة المطمكب مف اجميا التسميـ قد صدر بشأنيا حكـ نيائي في إقميـ ِإَذا كانت الج. ٘ 
بكقؼ السير في الدعكل أك بعدـ كجكد  أمرصدر بشأنيا  الطرؼ المطمكب إلْيو التسميـ أك

 أحكاـكبة قد سقطت كفؽ ق. ِإَذا كانت الدعكل الجزائية قد انقضت أك العٙ. ألقامتياكجو 
 .مكب إلْيو, عند تمقي طمب التسميـطأك الممف الطرفيف , الطالب  أمشريعات ت

في  كيشترط, ِإَذا صدر عفك شامؿ في الطرؼ الطالب أك الطرؼ المطمكب إلْيو التسميـ ۱۰ 
تكجيو االتياـ بشأنيا في ىذا  يمكفالحالة األخيرة اف تككف الجريمة مف عداد الجرائـ التي 

  و .نبي عنالطرؼ ِإَذا ما ارتكبت خارج إقميميو مف اج

 (ٙٗالمادة )

يبات جزائية قالتسميـ ِإَذا كانت الجريمة المطمكب التسميـ مف اجميا مكضكع تع ضيجكز رف
 مكب إلْيو التسميـ .طداخؿ إقميـ الطرؼ الم

 (ٚٗالمادة )

جزائية بسبب  بإجراءاتمؽ عيرفض التسميـ ِإَذا كاف الفعؿ الذم مف اجمو يطمب التسميـ يت
 تسميمو.المطمكب  صر لمشخعنصأك الالعقيدة السياسية أك الديف 
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 (ٛٗ) المادة

  ٓيقدـ طمب التسميـ كتابة كيرسؿ بالطريؽ الدبمكماسي  ۱۰

  :بمايمييككف طمب التسميـ مصحكبا  .ٕ

طبقا  صادرة أك أك أمر القبض أك اية أكراؽ ُأخرل ليا ذات القكة دانةاإل حكـ. اصؿ  آ
 . قدـ تكرة رسمية مما ص أك لؤلكضاع المقررة في قانكف الطرؼ الطالب

ارتكابيا كتكييفيا  مكافك  زماف األفعاؿ المطمكب التسميـ مف اجميا مكضحا فيو بياف .ب
 المطبقة عمييا كصكرة مف ىذه المكاد .  القانكنية انكني مع االشارة ِإلى المكادقال

ُأخرل مف شأنيا  بيانات قدر ممكف مف الدقة كاية بأكبرالمطمكب  صاكصاؼ الشخ ج.
 حديد شخصيتو كجنسيتو .ت

 (ٜٗ) المادة

عمى  قبضب السمطات القضائية لمطرؼ الطالب الطماف ت في أحكاؿ االستعجاؿ يجكز ۱۰ 
 .  كتكقيفو صالشخ

( ۰ند )بال في الكثائؽ المنصكص عميو احدل. يتضمف طمب التكقيؼ االشارة ِإلى تكافر ٕ
كـك حا أك الميكبة المقررة لقت كمدة العارتكب ( مع بياف الجريمة التيٛٗمف المادة )( آفقرة )

ك اكبر قدر ممكف مف المعمكمات التي تسمح بتحديد شخص ارتكابيا  مكاف زماف ك  ك ياب
  المطمكب ك مكاف تكاجده .

باشرة بطريؽ مكب إلْيو اما مطمِإلى السمطات القضائية لمطرؼ ال ؼقيطمب التك  يبمغ . ٖ
 .ُأخرل كتابيوالبريد أك البرؽ أك بأية كسيؿ 
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عمييا في ىذا الفصؿ تتكلى السمطات  صك نصالم لؤلحكاـب طمت مطابقة الثبِإَذا  .ٗ 
ة دكف تأخير طالبالسمطة ال تحاطك  طبقا لتشريعوالقضائية في الطرؼ المطمكب إلْيو تنفيذه 

 .يابف طمأشب تخذبما ا

 (ٓ٘) المادة

 المبينةطمب التسميـ كالكثائؽ يجكز االفراج عف الشخص ِإَذا لـ يتمؽ الطرؼ المطمكب إلْيو 
 . ( خبلؿ عشريف يكما مف تاريخ القبض ٛٗمف المادة )  ٕ دنفي الب

 قبض.في جميع األحكاؿ ال يجكز اف تتجاكز مدة التكقيؼ ستيف يكما مف تاريخ ال .ٕ

يتخذ الطرؼ المطمكب إلْيو التدابير التي  فيجكز اطبلؽ السراح في أم كقت عمى ا .ٖ 
 . المطمكب صلمحيمكلة دكف ىركب الشخيراىا ضركرية 

ثانية كتسميمو ِإَذا كرد طمب التسميـ بعد ذلؾ  صال يحكؿ االفراج دكف القبض عمى الشخ .ٗ
. 

 (ٔ٘) المادة

لمتحقؽ مف تكافر  تكميميةو بحاجة ِإلى ايضاحات نِإَذا رأل الطرؼ المطمكب إلْيو التسميـ ا
ر بذلؾ طاخ لنقصسد ىذا ا أل أمكافكر  كاممةالشركط المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ 

حديد ت تسميـكلمطرؼ المطمكب إلْيو ال لطمبا ضلب بالطريؽ الدبمكماسي قبؿ رفطارؼ الطال
 اد لمحصكؿ عمى ىذه االيضاحات .ميع

 (ٕ٘المادة )

دكؿ مختمفة اما عف ذات  ات تسميـ مفطمبِإَذا قدـ لمطرؼ المطمكب إلْيو التسميـ عدة  
ؽ حريتو. مطمعاؿ محددة فيككف ليذا الطرؼ اف يفصؿ بيذه الطمبات باألفعاؿ أك عف أف
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عمى اف يراعى في ذلؾ كافة الظركؼ كعمى األخص امكاف التسميـ البلحؽ في ما بيف 
الشخص المطمكب كدرجة خطكرة الجرائـ  كجنسيةكتاريخ كصكؿ الطمبات  طالبةاألطراؼ ال

 كالمكاف الذم ارتكبت فيو .

 (ٖ٘المادة )

اإلخبلؿ بحقكؽ الطرؼ المطمكب إلْيو أك بحقكؽ الغير كبناء عمى طمب الطرؼ  دكف .ٔ
و الجنائي بضبط عالطالب, يقـك الطرؼ المطمكب إلْيو كفقا لئلجراءات المقررة في تشري

 األشياء : ـكتسمي

  .  لؤلثبات. التي تصمح ادلة آ

 بعد ذلؾ .  المطمكب أك صالمتحصمة مف الجريمة كعثر عمييا قبؿ تسميـ الشخ .ب

 .ج. التي تـ اكتسابيا في مقابؿ األشياء المتحصمة مف الجريمة 

 جة ىركبو أك كفاتو . ييمكف تسميـ األشياء كاف تعذر تسميـ الشخص المطمكب نت  .ٕ

ىذه األشياء فيجب ردىا  عمىمكب إلْيو أك الغير قد اكتسب حقكقا طِإَذا كاف الطرؼ الم. ٖ
باشرة اإلجراءات مِإلى ىذا الطرؼ بعد االنتياء مف  فاترك بل مصبفي اقرب كقت ممكف ك 

 في إقميـ الطرؼ الطالب .

 (ٗ٘المادة )

رؼ الطالب بقراره بشأف طيخبر الطرؼ المطمكب إلْيو التسميـ بالطريؽ الدبمكماسي ال.  ٔ
 .الكمي أك الجزئي ضقرار الرف تسبيبيجب .  ٕالتسميـ. 

ؽ مبلئمة لتنفيذ التسميـ طر لمطمكب إلْيو اكثر الفي حالة المكافقة , يحدد الطرؼ ا . ٖ 
 . بذلؾلب عمـ طاكمكانو كزمانو كيحيط الطرؼ ال
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ند الخامس في ىذه المادة ِإَذا لـ يتـ استبلـ لبمع مراعاة الحالة المنصكص عمييا في ا .ٗ
و بعد فكات خمسة عشر يكما مف نالشخص المطمكب في التاريخ المحدد, جاز االفراج ع

 .المحدد لمتسميـ التاريخ

جميع األحكاؿ يطمؽ سراحو بفكات ثبلثيف يكما اعتبارا مف ىذا التاريخ. كيجكز لمطرؼ  كفي
 المطمكب إلْيو رفض طمب التسميـ عف ذات الفعؿ . 

ِإَذا حالت ظركؼ استثنائية دكف تسميـ أك استبلـ الشخص المطمكب كجب عمى الطرؼ . ٘
عمى تاريخ آخر  لطرفافؿ انقضاء الميعاد كيتفؽ االطالب اف يخبر الطرؼ اآلخر بذلؾ قب

َذا   د السابؽ .نالحاؿ عمى مكاف آخر لمتسميـ . كفي ىذه الحالة تطبؽ أحكاـ الب اقتضىكا 

 (٘٘) المادة

يما أك محككما عميو في الطرؼ المطمكب إلْيو تِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو م ۱۰
كجب عمى ىذا الطرؼ , رغـ  التسميـ ا طمبالتسميـ عف جريمة غير تمؾ التي يقـك عميي

ذلؾ أف يفصؿ في طمب التسميـ كاف يخبر الطرؼ الطالب بقراره فيو كفقا لمشركط 
جؿ تسميـ ؤ كمع ذلؾ في حالة القبكؿ ي ٗ٘لممادة  ۰, ۰ فيعمييا في البند صالمنصك 
ذ في و في الطرؼ المطمكب إلْيو كيتـ التسميـ عندئتي محاكميالمطمكب حتى تنت صالشخ

مف المادة المشار  ٘, ٗف ينديبؽ أحكاـ الطبكت ٖبند ٗ٘المادة  ألحكاـيحدد كفقا  ريختا
 .إلييا

كؿ مثلم مؤقتةإرساؿ الشخص المطمكب بصكرة  أمكافال تحكؿ أحكاـ ىذه المادة دكف .  ٕ
تكقيفو كاف يعاد إرسالو فكر  رستمياف ط ب كذلؾ بشر طالة لمطرؼ اللقضائياماـ السمطات ا

 . مطاتقرار ىذه الس صدكر
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 (ٙ٘المادة )

 ضو تنفيذا لعقكبة , أك فر نكال سج محاكمتوالذم سمـ كال  صال يجكز تكجيو اتياـ ِإلى الشخ
تاريخ التسميـ خبلؼ تمؾ التي طمب التسميـ  عمىد عمى حريتو . كذلؾ عف جريمة سابقة يق

 ا اال في األحكاؿ التالية :يمف اجم

مصحكبا بالمستندات  جديدارؼ الذم سممو كذلؾ بشرط تقديـ طمبا كافؽ عمى ذلؾ الط ِإَذاآ. 
ف اقكاؿ الشخص المسمـ بشاف تضمكمحضر قضائي ي ٛٗالمنصكص عمييا في المادة 

دفاعو اماـ سمطات الطرؼ  ألبداءلو فرصة  أتيحتو نابتداء التسميـ كيشار فيو الي ا
 . المطمكب إلْيو التسميـ

تيحت لو حرية الخركج مف إقميـ الطرؼ المسمـ إلْيو كلـ أقد المسمـ  لشخصِإَذا كاف ا ب . 
 . مغادرتو دعسراحو نيائيا أك عاد إلْيو باختياره ب ألطبلؽيغادره خبلؿ الثبلثيف يكما التالية 

 (ٚ٘) المادة

عدؿ التكييؼ القانكني لمفعؿ مكضكع الجريمة أثناء سير اإلجراءات المتخذة ضد  ِإَذا
اال ِإَذا كانت العناصر المككنة  محاكمتوز تكجيو اتياـ إلْيو أك يجك  الشخص المسمـ فبل

 . ـيح التسميبلمجريمة بتكييفيا الجديد ت

 (ٛ٘) ادةمال

 قة الطرؼ المطمكب إلْيومكافشترط تفقرة ب  ٙ٘باستثناء الحالة المنصكص عمييا في المادة 
ة , كيكجو الطرؼ الطالب لمسماح لمطرؼ الطالب بتسميـ الشخص المسمـ إلْيو ِإلى دكلة ثالث

 . الثالثةالمستندات  المقدمة مف الدكلة طمبا ِإلى الطرؼ المطمكب إلْيو مصحكبان بصكرة مف 
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 (ٜ٘) المادة

ر بمف دكلة ثالثة عيما من أمالمسمـ ِإلى  خصيكافؽ كؿ مف الطرفيف عمى مركر الش. ٔ
يدا مؤ يجب اف يككف الطمب و كذلؾ بناء عمى طمب مكجو إلْيو بالطريؽ الدبمكماسي . ك ضيار 

كمع ذلؾ  . ات أف األمر متعمؽ بجريمة يمكف أف تكدم ِإلى التسميـثبدات البلزمة ال نبالمست
ض رؼ رفطمركره مف رعايا الطرؼ المطمكب إلْيو فيمكف ليذا ال طمكبالشخص الم كافِإَذا 

 ر.رك مطمب ال

 األحكاـ االتية : بع. في حالة استخداـ الطرؽ الجكية تتٕ 

ر عبالدكلة التي ست بأخطارىبكط الطائرة يقكـ الطرؼ الطالب  رقر مآ. ِإَذا لـ يكف مف ال
 ٛٗمف المادة ٔفقرة  ۰ند بكجكد المستندات المنصكص عمييا في ال ار مقر الطائرة فضاءىا 
ىذا االخطار آثار طمب التكقيؼ المشار إلْيو في عمى تترتب  االضطرارمكفي حالة اليبكط 

  ر.ا عاديا بالمرك بجو الطرؼ الطالب طمكيك  ٜٗالمادة 

بالمركر  بااف يقدـ طم طالبِإَذا كاف مف المقرر ىبكط الطائرة كجب عمى الطرؼ الب. 
 .ىذه المادةمف  ٔدنالب ألحكاـطبقا 

 (ٓٙ) المادة

 وة المصركفات الناشئة عف إجراءات التسميـ عمى إقميممممكب إلْيو جمطؿ الطرؼ الميتح. ۰
 . 

الشخص المسمـ  كرصاريؼ عبميما نلطرفاف المتعاقداف عمى اف يتحمؿ كؿ ميكافؽ ا ۱۰
 ر أراضيو.بإلْيو لمدكلة الثالثة ع
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 (ٔٙ)المادة 

رؼ طالفصؿ نسختيف بمغة ال ألحكاـتحرير طمبات التسميـ ككذلؾ األكراؽ المقدمة بالتطبيؽ  
 و.اف ِإلى لغة الطرؼ المطمكب إليْ تترجممالطالب , كترفؽ بيا نسختاف 

 انفصم انثانث

 احملكٕيني خاصَمم اال ش

 (ٕٙالمادة )

داف باف يتبادال نقؿ األشخاص المحككميف كفؽ األحكاـ المنصكص تعاقيتعيد الطرفاف الم
 .عمييا في ىذا الفصؿ

 (ٖٙ)المادة 

 يجكز اف يقدـ طمب النقؿ :

 (.اإلدانة) دكلة  باإلدانةمف الطرؼ المتعاقد الذم صدر فيو الحكـ آ .  

 .تعاقد الذم يككف المحكـك مف رعاياه )دكلة التنفيذ(ممف الطرؼ ال.  ب

 مف المحكـك عميو لنفسو. ج.

 (ٗٙالمادة )

 يطبؽ ىذا الفصؿ ِإَذا تكفرت الشركط التالية : 

تشريع كؿ مف الطرفيف  كجببم. أف تككف الجريمة التي يستند إلييا الطمب معاقبا عمييا آ 
 تعاقديف . مال
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 ككاجب التنفيذ. ان تالحكـ القضائي باأف يككف  . ب

 قؿ إلْيو .ين سية الطرؼ المتعاقد الذمناف يككف المحككـ عميو متمتعا بج .ج 

 د. أف يكافؽ المحكـك عميو عمى نقمو . 

عف ستة اشير عند  التنفيذالكاجبة اف ال تقؿ المدة الباقية مف العقكبة السالبة لمحرية  .ق 
 تقديـ طمب النقؿ .

 فقة الطرفيف المتعاقديف عمى نقؿ المحكـك .مكا. ك  

 (٘ٙالمادة )

 نقؿ المحككـ عميو :  بط يرفض

 لمطرفيف المتعاقديف .  يمس السيادة كاالمف كالنظاـ العاـ طاب النقؿِإَذا كاف  آ.

ؿ فييا نيائيا في دكلة التنفيذ فصـ بيا عف أفعاؿ تـ الكِإَذا تعمؽ طمب النقؿ بعقكبة حب. 
قد  ة المقضي بيا في ىذه الدكلة عف ىذه األفعاؿ قد تـ تنفيذىا أك كانتككانت العقكب

 سقطت بعض المدة .

 .ـ بيا مف اجؿ جريمة عسكرية بحتوكج. ِإَذا كانت العقكبة قد ح 

 (ٙٙالمادة )

  النقؿ : ضيجكز رف

بالغ مي بيا عميو , كمع ذلؾ فاف المقضِإَذا لـ يسدد المحكـك عميو التعكيضات ال آ.
 كانت طبيعتيا تنفذ في دكلة التنفيذ طبقا لتشريعيا. رامات القضائية كاألحكاـ المالية ايان كالغ
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الجنسية في تاريخ الكقائع التي  ددكتح اإلدانة,ِإَذا كاف المحكـك عميو يحمؿ جنسية دكلة ب. 
 .لئلدانة كانت محبلن 

 (ٚٙالمادة )

التي تترتب عمى  القانكنيةلؤلثار ؿ كبكعي كام بإرادتو ونقم ىيجب اف يكافؽ المحكـك عم.  ٔ
َذا كاف المحكـك عميو بالنظر ل مره أك لحالتو الصحية أك العقمية غير قادر عمى عذلؾ كا 

ثمو مصدر مف مت فأنياالتعبير عف ارادتو ككجد احد الطرفيف المتعاقديف ضركرة تمؾ المكافقة 
 . دانةكني طبقا لئلجراءات المقررة في قانكف دكلة اإلقانال

امكانية أف تتحقؽ , بكاسطة  التنفيذ, بناء عمى طمبيا لدكلةيح تاإلدانة أف ت كلةد . عمىٕ 
 ة في الفترة السابقة.بينبقا لمشركط المطد تمت قؿ قعمى الن ة, مف اف المكافقيصمنمكظؼ ق

 (ٛٙ) المادة

لتشريع الدكلة ة التنفيذ في دكلة التنفيذ طبقا بالعقكبة المحككـ بيا في دكلة اإلدانة كاج تككف
  .األخيرة

 (ٜٙ) المادة

 .تنفيذ حكـ اال دانة بأثارخبر دكلة التنفيذ دكلة اإلدانة, بناء عمى طمبيا, ت

 (۱۱) المادة

حدد كيفية تنفيذ العقكبة طبقا لقانكف دكلة التنفيذ التي تختص كحدىا باتخاذ كافة القرارات ت
 المتصمة بيا.
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 (۱۱) المادة

 .النظر في الحكـ الصادر باال دانة إلعادةىا بالفصؿ في أم طمب دكلة اإلدانة كحد تختص

 (ٕٚ) المادة

ىذا الفصؿ, ال يجكز اعادة مبلحقتو جنائيا أك القبض  ألحكاـمحكـك عميو تـ نقمو طبقا  كؿ
عميو أك احتجازه في دكلة التنفيذ بسبب الجريمة التي ادت ِإلى الحكـ عميو بالعقكبة الصادرة 

 ة كالتي تـ النقؿ بناء عمييا.في دكلة اإلدان

 (۱۱) المادة

 .ودرت قبؿ أك بعد العمؿ بص سكاء باإلدانةىذا الفصؿ عمى تنفيذ األحكاـ الصادرة  يسرم

 (ٗٚ)المادة 

 اإلدانةفيو شخصية المحكـك عميو كمحؿ حبسو في دكلة ضح ؿ كتابة, كيك قالن طمب يقدـ 
مثمو ميتضمف مكافقة المحككـ عميو أك  راربإقفي دكلة التنفيذ كيككف مصحكبا  أقامتوكمحؿ 
 قمو.نعمى 

 (٘ٚ)المادة 

أك صكرة  دانةـ الصادر باإلكدكلة التنفيذ النسخة االصمية لمح ِإلى دانةترسؿ دكلة اإلآ .  
ة التنفيذ كمدة بائيا, كالمدة المتبقية مف العقكبة الكاجيبح نصية منو كشيادة بياف الحكـ امرس

  التي انقضت . التكقيؼ

َذا رأل أحد الطرفيف المتعاقديف اف المعمكمات الكاردة إلْيو .ب مف الطرؼ اآلخر غير  كا 
 . المعمكمات االضافية الضركرية  و مف قبكؿ الطمب فمو طمبنيمككافية لت
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 .ة دكلة التنفيذ أك بالمغة االنكميزيةغرفؽ بيذه المستندات ترجمة ليا سكاء بمج . ت

 (ٙٚ)المادة

 رؽ الدبمكماسية .طؿ مف كزارة العدؿ ِإلى كزارة العدؿ, أك بالترسؿ طمبات النق

 (۱۱المادة ) 

ا عكتككف مكق تصديؽإجراءات  أيةاألكراؽ كالمستندات المرسمة طبقا ليذا الفصؿ مف  فىتع 
 عمييا كمختكمة بختـ الجية المختصة.

 (۱۸المادة )

ؼ الضركرية لمنقؿ داخؿ صاريمال ءناتثؿ عمى عاتؽ دكلة التنفيذ باسنقتككف مصاريؼ ال
 إقميـ الطرؼ اآلخر.

 انفصم انزاتغ

 تاألحكاو انمضائٛح ٔتُفٛذْااالػرتاف 

 (۱۹ادة )مال

كينفذ كؿ طرؼ مف الطرفيف المتعاقديف األحكاـ الصادرة في إقميـ الطرؼ المتعاقد رؼ يعت
 اآلخر كالقابمة لمتنفيذ كفقا لقانكف ىذا الطرؼ, المذككر أدناه: 

ـ القضائية المكتسبة قكة األمر المقضي بو الصادرة في األمكر المدنية األحكا آ . 
  كالتجارية.

اعادة األمكاؿ  أككالمقررة لمتعكيض  بو  المقضية قكة األمر سباألحكاـ القضائية المكتب . 
 ة. يفي األمكر الجزائ
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 ة .رية كالتجاالمدنيف في األمكر يقرارات المحكم .ج

 (۸۱) المادة

االتفاقية كتنفذ في إقميـ  هذى مف( ۰۷ائية المذككرة في المادة )قضاألحكاـ اليعترؼ ب.  ٔ
(مف ٕد)نالتنفيذ, باستثناء الحاالت المذككرة في الب أك د حيث يطمب االعتراؼقاتعالطرؼ الم
 . ىذه المادة 

 االعتراؼ بالحكـ القضائي أك تنفيذه ِإَذا :  يرفض .ٕ

بالحكـ أك تنفيذه في  االعتراؼطمب تعاقد الذم يمالرؼ طل الدآ. كانت الجية القضائية ل
  إقميمو, مختصة حصرا بالنظر في المكضكع .

الذم يطمب االعتراؼ أك  الطرؼل كاف الحكـ مخالفا لمتشريع النافذ أك النظاـ العاـ لدب. 
 التنفيذ في إقميمو .

فيذ في إقميمو قد التن أك تعاقد الذم يطمب االعتراؼمج. كانت جية قضائية لدل الطرؼ ال 
االطراؼ كفي نفس المكضكع  نفسضي بو بيف مقال اصدرت قببل حكما اكتسب قكة األمر

اء قضت سابقا اماـ العرف نفس المكضكع محؿ نظر في دعكلكاف  أك ِإَذا, ساكبذات االس
 مكب إلْيو.مطال طرؼلدل ال

ائية قضالجيات الب عدـ تبميغو بالحضكر اماـ ببسغيب لـ يحضر الطرؼ الخاسر أك ت د. 
 د الذم صدر الحكـ عمى إقميمو .قعاتالطرؼ الم لدلة تبعالمختصة كفقا لئلجراءات الم

 (۸۱) المادة

التي  القضائية باالعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه لدل الجية صداع الطمب الخاي. يمكف أ 
 الجية القضائية المختصة لدل الطرؼعمى نظرت المكضكع بدرجة اكلى كالتي تحيمو 
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ني عداع الطمب مباشرة مف قبؿ طرؼ الدعكل الميكذلؾ ا كيمكف, اآلخر بكاسطة كزارة العدؿ
 التنفيذ في إقميمو . أك لدل الجية القضائية المختصة في الطرؼ الذم يطمب االعتراؼ

 . يرفؽ بالطمب :ٕ 

ككف  يدؤ طبؽ األصؿ مف الحكـ القضائي أك قرار المحكميف ككذلؾ شيادة ت نسخةآ . 
في  ظاىرة المقضي بو, ِإَذا لـ تكف ىذه العناصر ـ قاببل لمتنفيذ كمكتسبا قكة األمرالحك

 فسو. نالحكـ 

بالحضكر طبقا  غيد باف الطرؼ الخاسر الذم لـ يحضر المرافعة كاف قد بمؤ شيادة تب. 
 في إقميمو .  الحكـ لقانكف الطرؼ الذم صدر

الطمب ِإَذا لـ يكف قد حرر  ترجمة ككذلؾ ترجمة األكراؽ التي سبؽ ذكرىا في ىذا البند , .ج
 االعتراؼ بالحكـ كتنفيذه في إقميمو .  يتـ بمغة الطرؼ الذم

بقا طرؼ الذم يجرم التنفيذ في إقميمو األمر بالتنفيذ طتصدر الجية المختصة لدل ال ۱۰
 لئلجراءات التي ينص عمييا قانكف ىذا الطرؼ.

 (۸۱المادة)

, عمى أك تنفيذه عمييا طمب االعتراؼ بالحكـ  ضر عالتي يضائية قة اليميمة الجتقتصر  
ة يكتصدر ىذه الج( ٓٛك ۰۷ا في المادتيف )يعمي صك لمنصالتحقؽ مف تكفر الشركط ا

 .ىذه الشركط ائية االعتراؼ أك األمر بالتنفيذ عند تكفرقضال

 (۸۱المادة )

ا طبقإجراءات التنفيذ ,  إقميمو عمى التنفيذ رلتتخذ الجيات لدل الطرؼ المتعاقد الذم يج
 و, اال ِإَذا نصت ىذه االتفاقية عمى خبلؼ ذلؾ .نانك قل
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 (ٗٛ) المادة

ديف , قعاتتككف األحكاـ القضائية المكتسبة قكة األمر المقضي بو لدل احد الطرفيف الم
في إقميـ  ألثارىاكالمتعمقة بقضايا األحكاؿ الشخصية الخاصة برعاياه , معترفا بيا كمنتجة 

 اآلخر, بدكف اتخاذ اية إجراءات خاصة باالعتراؼ .رؼ طال

 (٘ٛ) المادة

احد الطرفيف ,  ـيمقيعترؼ بقرارات المحكميف في القضايا المدنية كالتجارية الصادرة في ا
نفذ في إقميـ الطرؼ اآلخر طبقا لتشريعو ككفؽ الشركط المنصكص عمييا في المادتيف تك 
  لشركط قابمة لمتطبيؽ عمى قرارات التحكيـ.كبقدر ما ِإَذا كانت ىذه ا(  ۲۰ك  ۲۱)

 صم اخلايضانف

 تايٛحخ أحكاو
 (ٙٛ) المادة

( ائي المدني كالجزائي كالتجارمقضالتعاكف ال إتفاقية)  تعتبر نفيذتىذه االتفاقية حيز ال بدخكؿ
 ك

 ختاريب قرةنيما في ايبيف الجانبيف كالمتيف تـ التكقيع عمتيف كدعقالم (يفجرمتسميـ الم تفاقية)إ
 )ممغاة( ٜٗٙٔ/ / أذارٜٕ

 (۸۱) المادة

تتطمبيا اإلجراءات التي  باستكماؿ يف المتعاقديف الطرؼ اآلخرطرفيخطر كؿ مف ال -ٔ
المتعمقة باستكماؿ ىذه اإلجراءات فكر  اإلخطاراتاف ىذه االتفاقية كيتـ تبادؿ ريلس قكانينو

 يا.نم ءتياناال
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كـ األكؿ لمشير الثاني التالي لتاريخ تسميـ آخر ىذه يعمؿ بيذه االتفاقية اعتبارا مف الي -ٕ
  .اإلخطارات

يكجو  كتابي بأخطارمف الطرفيف انياءىا  مت ىذه االتفاقية لمدة غير محدكدة كألقدع
ة مف ني سضاثره بعد م ءيانج االنتلمطرؼ اآلخر بالطرؽ الدبمكماسية كفي ىذه الحالة ي

 إلْيو . تمقي الطرؼ اال خر االخطار المشار ختاري

ا لذلؾ تـ تكقيع ىذه االتفاقية مف المندكبيف المفكضيف لمطرفيف المتعاقديف كختماىا قادصكم
يف قكة نصميتيف بالمغة العربية كالتركية كلكبل الصسختيف انيما, حررت ىذه االتفاقية بتميبخ

 متساكية. ةالزامي

 حككمة الجميكرية التركية عف
في كزارة  لقضائيةكا المدير العاـ لمشؤكف القانكنية
 الخارجية

 كؿزكي جميؾ ك   التركيةكزارة 
 
 
 
 
 
 

 عف حككمة الجميكرية العراقية 
 الجنابي عبد المجيد سمماف

 رئيس مجمس شكرل الدكلة
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َمم احملكٕو ػهٛٓى تني حكٕيح مجٕٓرٚح انؼزاق ٔحكٕيح ادلًهكح  ــ إتفالٛح6
( مادة ٛٔكف ىذه اإلتفاقية مف )تتك .2ادلتحذج نربٚطاَٛا انؼظًٗ ٔاٚزنُذا انشًانٛح

 ككاآلتي :

 المقدمة

اف حككمة جميكرية العراؽ كحككمة المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى كايرلندا الشمالية 
بعبارة الطرفيف( المتعاقديف  سـ )العراؽ , كالمممكة المتحدة كمعان أالمشار إلييا فيما بعد ب

يف الصديقيف كمراعاة لمتطكرات الدكلية المتعمقة كانطبلقا مف العبلقة التي تربط بيف الشعب
المحكـك عمييـ  لؤلشخاصاالجتماعي  التأىيؿكلتشجيع اعادة  ,بترتيبات نقؿ السجناء

 مدة محككميتيـ في بمدانيـ. إلكماؿبعقكبات سالبة لمحرية مف خبلؿ منحيـ الفرصة 

ا لما يتمتعكف بو مف حتراـ ككفقأكرغبة منيما في ضماف اف يعامؿ األشخاص المحككميف ب
 حقكؽ االنساف.

 :يما يأتتـ االتفاؽ عمى 

 التعريفات( ٔ)المادة 

 ىذه االتفاقية المعاني المبينة ازاؤىا: ألغراضيقصد بالمصطمحات التالية 

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٕٙٔٓ( لسنة ٜٖرقـ ) صادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف ٔ

رية العراؽ ( تصدؽ جميكرية العراؽ عمى اتفاقية نقؿ المحككـ عمييـ بيف حككمة جميك ٔاآلتي)المادة )
كحككمة المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى كايرلندا الشمالية المكقع عمييا في لندف بتاريخ 

الكقائع نشر في جريدة  ( ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(.ٕ.المادة )ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٛ
 .ٕٚٔٓ/ٖ/ٙ( في ٖٚٗٗ)العدد بالعراقية 
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اكال: الدكلة الناقمة : الدكلة التي تنقؿ أك تـ نقؿ الشخص المحككـ منيا كالتي أصدرت 
 بالعقكبة عمى الشخص الذم يخضع لمنقؿ. سمطاتيا المختصة الحكـ البات

ثانيا: الدكلة المستقبمة : الدكلة التي تنقؿ أك تـ نقؿ الشخص المحكـك إلييا لتنفيذ العقكبة أك 
 الستكماؿ مدتيا.

ثالثا: الشخص المحكـك عميو: الشخص المطمكب احتجازه في السجف أك أية مؤسسة ُأخرل 
مف محكمة في الدكلة الناقمة بسبب ارتكاب جريمة عمى قرار صادر  في دكلة النقؿ بناءان 

 جنائية .

رابعا: الحكـ : القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية الكاجب التنفيذ الصادر مف 
السمطات المختصة في الدكلة الناقمة بفرض عقكبة أك تدبير سالب لمحرية أك غير محدد 

 ضد الشخص المحكـك عميو بسبب جريمة جنائية.

 بالنسبة لمعراؽ الشخص الذم يحمؿ الجنسية العراقية.-: المكاطف : أخامسا

 بالنسبة لممممكة المتحدة الشخص الذم يحمؿ الجنسية البريطانية.-ب

 المبادئ العامة (ٕ)المادة 

اكال: يمنح طرفا االتفاقية بعضيـ البعض اكبر قدر مف التعاكف فيما يخص األشخاص 
 التفاقية.طبقا لبنكد ىذه ا عمييـالمحكـك 

ثانيا : عمى قدر تعمؽ األمر بالطرفيف فاف ليذه االتفاقية السيادة عمى اية اتفاقيات متعددة 
 االطراؼ كالتي تحكـ نقؿ األشخاص المحككميف بيف الطرفيف.
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ثالثا: يشترط اف يكافؽ كبل الطرفيف كالشخص المحككـ عميو عمى النقؿ مف أراضي الدكلة 
ىذه االتفاقية كذلؾ لغرض اف يكاصؿ  ألحكاـالمستقبمة طبقا  الناقمة ِإلى أراضي الدكلة

 قضاء مدة الحكـ التي فرضتيا الدكلة الناقمة.

عمى طمب اما مف الدكلة الناقمة  رابعا: نقؿ األشخاص المحككـ عمييـ يمكف اف يككف بناءان 
 أك مف الدكلة المستقبمة.

 قية.خامسا: لمطرفيف تنظيـ مذكرة تفاىـ لتنفيذ ىذه االتفا

 شروط النقل (ٖ)المادة 

 كفقا ليذه االتفاقية يشترط لنقؿ األشخاص المحكـك عمييـ االتي:

 ىذه االتفاقية. ألغراضاكال: اف يككف الشخص المحكـك عميو مكاطف مف الدكلة المستقبمة 

 ثانيا: اف يكافؽ الشخص المحكـك عميو عمى النقؿ.

تككف ىناؾ اية إجراءات قانكنية  ية كاف الثالثا: اف يككف الحكـ قد اكتسب الدرجة القطع
 مؤجمة في الدكلة الناقمة تتعمؽ بالجريمة أك بجريمة ُأخرل ارتكبيا الشخص المحكـك عميو.

رابعا: اف يككف الفعؿ الذم استكجب فرض الحكـ يشكؿ جريمة جنائية طبقا لقانكف الدكلة 
 المستقبمة.

( ستة ٙالسالبة لمحرية الكاجبة التنفيذ عف ) خامسا: اف ال تقؿ المدة المتبقية مف العقكبة
كمع ذلؾ يجكز في الحاالت االستثنائية اف  ,اشير عندما تتسمـ الدكلة المستقبمة طمب النقؿ

( ستة ٙيتفؽ الطرفاف المتعاقداف عمى النقؿ ِإَذا كانت المدة المتبقية مف العقكبة اقؿ مف )
 اشير.

 ؿ عمى النقؿ.سادسا: اف تكافؽ دكلتا النقؿ كاالستقبا
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 رفض النقل (ٗ)المادة 

. ألميكجد في ىذه االتفاقية ما يمنح أم حؽ بالنقؿ  اكال: ال  محكـك

 سبب كاف. كألممف الطرفيف رفض النقؿ  ألمثانيا: يمكف 

 إجراءات النقل (٘)المادة 

 :يأتييراعى عند إجراء النقؿ ما 

 القنكات الدبمكماسية.اكال: طمبات النقؿ كالرد عمييا يجب اف تككف خطية كعبر 

ثانيا: يجب عمى الدكلة المكجية إلييا الطمب اف تقـك بإببلغ الدكلة الطالبة لمنقؿ بقرارىا فيما 
 يتعمؽ بقبكؿ أك رفض الطمب.

عمييا اف تقدـ لمدكلة الناقمة , ثالثا: اف طمبت الدكلة المستقبمة نقؿ شخص محككـ عميو
 المعمكمات التالية, في حالة تكفرىا:

 اسـ كتاريخ كمكاف كالدة الشخص المحكـك عميو.-أ

 المكقع الذم يكجد فيو الشخص المحكـك عميو.-ب

 العنكاف الدائـ لمشخص المحكـك عميو في الدكلة المستقبمة اف كجد.-ج

أك في حاؿ استعدادىا لمنظر , رابعا: في حالة طمب الدكلة الناقمة نقؿ شخص محككـ عميو 
ص محككـ عميو بعد استبلميا لطمب النقؿ بمكجب البند مف حيث المبدأ بطمب نقؿ شخ

)ثالثا( مف ىذه المادة كيتعيف عمييا اف تعمـ الدكلة المستقبمة خطيا كاف تقدـ المعمكمات 
 التالية :

 اسـ كتاريخ كمكاف كالدة الشخص المحكـك عميو.-أ
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 المكقع الذم يكجد فيو الشخص المحكـك عميو.-ب

 محكـك عميو في الدكلة المستقبمة اف كجد.العنكاف الدائـ لمشخص ال-ج

 بيانات بالحقائؽ التي بنيت عمييا اإلدانة كالحكـ.-د

طبيعة كمدة كتاريخ البدء بتنفيذ الحكـ كتاريخ انتياءه كطكؿ الفترة التي قضاىا الشخص  -ىػ
قبؿ نياية المدة التي يحؽ لمشخص المحكـك  لؤلفراجكاية مكجبات , المحكـك عميو فعبل 

و اف يتمتع بيا نتيجة القياـ بعمؿ أك السمكؾ الحسف كالحبس االحتياطي أك اية أسباب عمي
 ُأخرل.

 نسخة مف قرار المحكمة كالمعمكمات التي استند عمييا الحكـ. -ك

اية معمكمات اضافية ُأخرل اف تكفرت بما في ذلؾ تقارير طبية أك اجتماعية تخص -ز
اىمية لنقؿ الشخص المحكـك عميو كالستمرار  الشخص المحككـ عميو كالتي قد تككف ذات

 تنفيذ الحكـ.

بعد نظرىا بالمعمكمات المقدمة مف الدكلة الناقمة  ,خامسا: اف رغبت الدكلة المستقبمة
 عمييا اببلغ الدكلة الناقمة خطيا كتقديـ المعمكمات التالية: ,باالستمرار بعممية النقؿ

 ىك مكاطف الدكلة المستقبمة.بياف يشير ِإلى اف الشخص المحكـك عميو -أ

نسخة مف القانكف المعمكؿ بو في الدكلة المستقبمة كالذم ينص عمى اف األفعاؿ أك  -ب
جكانب القصكر التي بسببيا فرضت العقكبة في الدكلة الناقمة تمثؿ جريمة جنائية طبقا 

رتكبت عمى لمقانكف المعمكؿ بو في الدكلة المستقبمة أك انيا تمثؿ جريمة جنائية ِإَذا ا
 أراضييا.
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الممكف لمقانكف أك االنظمة في الدكلة المستقبمة فيما يخص سجف  التأثيربياف  -جػ 
 الشخص المحكـك عميو بعد نقمو إلييا.

ية اتيامات كبيرة أك ادانات أك تحقيقات جنائية غير محسكمة تخص الشخص أبياف ب -د
 المحكـك عميو.

غبة في االستمرار بعممية النقؿ فانو عمييا اف تزكد الدكلة سادسا: ِإَذا كانت الدكلة الناقمة را
 المستقبمة بمكافقتيا خطيا عمى شركط النقؿ.

سابعا: يقـك الطرفاف بعد اتفاقيما عمى النقؿ بترتيبات نقؿ الشخص المحكـك كتسممو مف 
 سمطات الدكلة الناقمة ِإلى سمطات الدكلة المستقبمة بمكجب مكعد كمكاف يتفؽ عميو كبل

 الطرفيف.

ثامنا: ِإَذا ما قرر احد الطرفيف عدـ المكافقة عمى النقؿ فانو يتعيف عميو اببلغ الطرؼ اآلخر 
 بقراره ذلؾ خطيا.

 تأثير النقل بالنسبة ِإلى الدولة الناقمة( ٙ)المادة 

عنو تعميؽ  أاف انتقاؿ الشخص المحككـ عميو ِإلى عيدة سمطات الدكلة المستقبمة ينش –اكال
 حكـ مف سمطات الدكلة الناقمة.فرض ال

ف تنفيذ أثانيا: ال تسعى الدكلة الناقمة لفرض تنفيذ الحكـ في حاؿ رات الدكلة المستقبمة ب
 الحكـ قد اكتمؿ.

 االحتفاظ بالوالية القضائية( ٚ)المادة 

 اكال: تحتفظ الدكلة الناقمة حصرا بالكالية القضائية إلعادة النظر في قرار المحكمة كالحكـ.

 انيا: تسرم عمى المحكـك عميو أحكاـ العفك العاـ أك الخاص التي تصدر مف الدكلة النقالة.ث
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أحكاـ العفك العاـ أك الخاص التي تصدر مف الدكلة المستقبمة عمى المحككـ  مال تسر ثالثا: 
 عميو اال بمكافقة الدكلة الناقمة تحريريا.

لبلزمة لتنفيذ أم عفك عاـ أك خاص يمنح مف رابعا: تقكـ الدكلة المستقبمة باتخاذ اإلجراءات ا
 الدكلة الناقمة.

 استمرارية تطبيق الحكم (ٛ)المادة 

 أكال: تفرض الدكلة المستقبمة تنفيذ الحكـ كما لك اف الحكـ صدر في الدكلة المستقبمة.

ثانيا: استمرار فرض الحكـ بعد النقؿ يجب اف يخضع لقكانيف كلكائح الدكلة المستقبمة بما 
ذلؾ تنظيـ الشركط التي تحكـ ظركؼ الحبس كاالحتجاز أك الحاالت اأُلخرل التي في 

 يترتب عمييا الحرماف مف الحرية .

ثالثا: يجب عمى الدكلة المستقبمة تعديؿ أك إنياء فرض العقكبة بمجرد أببلغيا بأم قرار مف 
 جانب الدكلة الناقمة يمكف اف يفضي ِإلى إلغاء أك تخفيض الحكـ.

يجب عمى الدكلة المستقبمة اف تزكد الدكلة الناقمة المعمكمات التالية المتعقمة باستمرار رابعا: 
 فرض الحكـ:

 لدل اكتماؿ تنفيذ الحكـ. - أ

 ِإَذا ىرب الشخص المحكـك عميو مف الحجز القضائي قبؿ اكتماؿ فترة الحكـ. - ب

 حكـ.ِإَذا لـ يكف باستطاعة الشخص المحكـك عميو اف يكمؿ فترة ال -جػ

 تقرير خاص بناء عمى طمب الدكلة الناقمة. -د
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 مصاريف نقل المحكوم عميو( ٜ)المادة 

تتحمؿ لدكلة المستقبمة مصاريؼ نقؿ المحكـك ككذلؾ مصاريؼ استمرار تنفيذ الحكـ لدييا 
كيجكز لمدكلة المستقبمة السعي  .الدكلة الناقمة بأراضياال ِإَذا كانت المصاريؼ تتعمؽ تحديدا 

 رداد كؿ أك جزء مف مصاريؼ النقؿ مف المحككـ عميو أك مف مصدر آخر.الست

 حقوق األشخاص المحكوم عمييم( ٓٔ)المادة 

أكال : لمشخص المحككـ عميو اف يعبر لمدكلة الناقمة أك الدكلة المستقبمة عف رغبتو في 
 االنتقاؿ كفقا ليذه االتفاقية .

 :يأتيثانيا: لممحكـك عميو الحؽ بما 

 مو مف الدكلة بمحتكل ىذه االتفاقية .أ. أعبل

 ب. تزكيده بشرح خطي لشركط عمؿ النقؿ بالمغة الخاصة بالشخص المحكـك عميو.

 طرق معاممة األشخاص المحكوم عمييم (ٔٔ)المادة 

سيقـك كؿ مف الطرفيف بمعاممة جميع األشخاص المحككميف الذيف تـ نقميـ كفؽ ىذه 
ية المعمكؿ بيا لحقكؽ اإلنساف كخصكصا فيما يتعمؽ بالحؽ االتفاقية طبقا لبللتزامات الدكل

 في الحياة كتحريـ التعذيب كالمعاممة أك العقكبة القاسية أك غير اإلنسانية أك المينية.

 مرور األشخاص المحكوم عمييم عبر دولة ثالثة( ٕٔ)المادة 

ثة فعمى الطرؼ ِإَذا قاـ أم مف الطرفيف بنقؿ شخص محككـ عميو ِإلى أك مف أم دكلة ثال
اآلخر التعاكف في تسييؿ عممية المركر لمشخص المحكـك عميو خبلؿ أراضيو كيمتـز 
الطرؼ الذم يقـك بإجراء عممية النقؿ بإعطاء إشعار مسبؽ لمطرؼ اآلخر بكجكد عممية 
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المركر كال تنقص ىذه المادة مف حؽ أم مف الطرفيف في رفض السماح بالمركر في حاالت 
 معينة.

 الجيات المختصة بتنفيذ ىذه االتفاقية( ٖٔ) المادة

اكال: الجيات المختصة المعنية بتطبيؽ ىذه االتفاقية بالنسبة لجميكرية العراؽ ىي كزارة 
 اما بالنسبة لممممكة المتحدة ىي : ,العمؿ كالشؤكف االجتماعيةككزارة العدؿ ككزارة الداخمية 

 . دائرة السجكف في انكمترا أك كيمز. أ

 ئرة السجكف االستكتمندية في اسكتمندا .. دا ب

 جػ. دائرة سجكف ايرلندا الشمالية في ايرلندا الشمالية.

 د. دائرة الشؤكف الداخمية فيما يتعمؽ بجزيرة ماف.

ثانيا: ستقـك الجيات المنصكص عمييا في )اكال( مف ىذه االتفاقية بإنشاء قنكات اتصاؿ 
 لتسييؿ التعاكف ضمف ىذه االتفاقية .

لثا: في حالة تغيير أم مف الجيات المختصة المنصكص عمييا في )اكال( مف ىذه المادة ثا
 يقـك الطرؼ صاحب التغيير بأعبلـ الطرؼ اآلخر مف خبلؿ القنكات الدبمكماسية.

 السريان المكاني( ٗٔ)المادة 

 تسرم أحكاـ ىذه االتفاقية عمى :

 أكال: جميكرية العراؽ كجميع األقاليـ التابعة لو.
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ثانيا: المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى كايرلندا الشمالية كجزيرة ماف كام إقميـ آخر تككف 
عبلقاتيا الخارجية ضمف مسؤكلية المممكة المتحدة يتـ تكسيع ىذه االتفاقية لشمكليا بيا 

 بمكافقة الطرفيف عبر تبادؿ المذكرات الدبمكماسية.

 السريان الزماني( ٘ٔ)المادة 

االتفاقية عمى عمميات نقؿ األشخاص المحكـك عمييـ كالذيف صدرت بحقيـ تسرم ىذه 
 األحكاـ قبؿ أك لدل أك بعد دخكؿ ىذه االتفاقية حيز النفاذ.

 تسوية النزاعات( ٙٔ)المادة 

يتـ حؿ أم نزاع ينشأ بيف الطرفيف نتيجة ىذه االتفاقية أك ذك صمة بيا عبر القنكات 
 .الدبمكماسية

 ديلالتع( ٚٔ)المادة 

يجكز تعديؿ أم نص مف نصكص ىذه االتفاقية باتفاؽ الطرفيف كيدخؿ ىذا التعديؿ حيز 
 رية المعمكؿ بيا في كبل البمديف.النفاذ بعد تأكيده كفقا لئلجراءات الدستك 

 (ٛٔ)المادة 

 األحكاو اخلتايٛح

 دبمكماسيةال( ثبلثيف يكما مف تاريخ تبادؿ المذكرات ٖٓتدخؿ ىذه االتفاقية حيز النفاذ بعد)
المؤيدة لمصادقة الطرفيف عمييا كفؽ اإلجراءات الدستكرية المتعبة لدييما كتبقى نافذة 
المفعكؿ مالـ يشعر احد الطرفيف المتعاقديف الطرؼ اآلخر تحريريا عف رغبتو في انيائيا 

قية ( اشير مف تاريخ تسمـ االشعار كاليؤثر انياء االتفاٙكاليرتب االنياء اثره اال بعد مضي )
 عمى الطمبات المقدمة خبلؿ مدة سريانيا.
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تـ التكقيع بحضكر المكقعيف ادناة المخكليف رسميا لمقياـ بذلؾ مف قبؿ حككمة كؿ منيما 
كبنسختيف أصميتيف  ٕ٘ٔٓككقعت في لندف بتاريخ الثامف مف شير تشريف االكؿ عاـ 

 جميكرية العراؽ عف حككمة ة.كبالمغة العربية كاالنكميزية كلكبل النصيف ذات الحجية القانكني

عف حككمة المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى كايرلندا  كزير العدؿ الدكتكر حيدر الزاممي
     .كزير الدكلة لشؤكف السجكف كاإلصبلح في كزارة العدؿ اندرك سميكس الشمالية
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يارخ  4تتارٚخ  ادلُؼمذج تفالٛح انؼذنٛح تني انؼزاق ٔتزٚطاَٛا انؼظًٗإلــــ ا7
 ( مكاد ككاآلتي:٘تتككف ىذه اإلتفاقية مف ) .29322

كالممتمكات البريطانية ما كراء كجبللة ممؾ بريطانيا العظمى كايرلندا  اف جبللة ممؾ العراؽ
 البحار كامبراطكر اليند .

ميبلدية المكافؽ اليـك  ٕٕٜٔلما كاف قد كقع ببغداد في اليـك العاشر مف شير تشريف االكؿ 
ىجرية في معاىدة تحالؼ بيف صاحب الجبللة ممؾ  ٖٔٗٔالتاسع عشر مف شير صفر 

 العراؽ كصاحب الجبللة البريطانية .

الجبللة ممؾ العراؽ قد تعيد بمكجب المادة التاسعة مف المعاىدة المذككرة  كلما كاف صاحب
باف يقبؿ كينفذ األحكاـ المعقكلة التي قد يراىا صاحب الجبللة البريطانية ضركرية في 
األمكر القضائية لصيانة مصالح االجانب نظرا لعدـ تطبيؽ الصيانات كاالمتيازات التي كانكا 

 تيازات االجنبية أك التعامؿ .يتمتعكف بيا كفقا لبلم

ميبلدية المكافؽ  ٕٜٗٔكلما كاف قد كقع ببغداد في اليـك الخامس كالعشريف مف شير مارت 
ىجرية في اتفاقية تدعى فيما يمي باالتفاقية  ٕٖٗٔاليـك التاسع عشر مف شير شعباف 

 العدلية .

ال تتبلئـ مع سكية العدالة التي كلما كاف مف المعترؼ بو اف أحكاـ االتفاقية العدلية المذككرة 
تكزع االف في المحاكـ العراقية كانو لـ تبؽ حاجة بعد ِإلى ترتيبات خاصة لصيانة مصالح 

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٖٜٔٔ( لسنة ٜٗتفاقية بالقانكف رقـ )صادقت جميكرية العراؽ عمى اإل ٔ

لمممؾ اف يصدؽ  بمكافقة مجمسي االعياف كالنكاب امرنا بكضع القانكف االتي: اآلتي)نحف ممؾ العراؽ
كتب ببغداد في اليـك  بيف العراؽ كبريطانيا العظمى. ٖٜٔٔمارت  ٗاالتفاقية العدلية المنعقدة في 

(. نشر في ٜٖٗٔكاليـك الرابع مف شير ذم الحجة سنة  ٖٜٔٔمف شير نيساف سنة  الحادم كالعشريف
 .ٖٜٔٔ/نيساف/ٕٚ( في ٜٙٚجريدة الكقائع العراقية بالعدد )
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فقد اتفقا عمى عقد اتفاقية جديدة عمى اسس المساكاة كعينا ككيميف ليما مفكضيف  االجانب
 ليذا الغرض كىما :

 عف صاحب الجبللة ممؾ العراؽ

 نكرم باشا السعيد

 رئيس الكزراء

 حامؿ كساـ النيضة كاالستقبلؿ

 سي . اـ . جي . دم , اس . أك .

كعف صاحب الجبللة ممؾ بريطانيا العظمى كايرلندا كالممتمكات البريطانية ما كراء البحار 
 زكامبراطكر اليند المفتننت ككلكنيؿ السر فرنسيس ىنرم ىمفري

 بي . أم . سي . أم . ال .جي . سي . ؼ . أك . كي . سي . اـ . جي . كي . 

 المعتمد السامي لصاحب الجبللة البريطانية في العراؽ

الصحيحة المرعية  لؤلصكؿمذيف بعد اف تبمغ كؿ منيما أكراؽ اعتماد اآلخر ككجدىا طبقا لا
 : يأتي اقد اتفقا عمى م

 المادة االولى

قية العدلية يمغى اف النظاـ القضائي الخاص المؤسس لمصمحة بعض االجانب بمكجب االتفا
 فكرا كيطبؽ نظاـ قضائي مكحد عمى جميع العراقييف كاالجانب عمى حد سكاء .
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 المادة الثانية

النظاـ الجديد فقد اتفؽ عمى انو سيككف مف الضركرم االستمرار عمى  تأسيستسييؿ  ألجؿ
كـ العراؽ استخداـ عدد محدكد مف الخبراء القانكنييف البريطانييف في كزارة العدلية كفي محا

ينتخبيـ صاحب الجبللة ممؾ العراؽ كبمكافقة صاحب الجبللة البريطانية عمى اف يخكؿ 
ىؤالء الخبراء سمطات قضائية كفقا لقكانيف العراؽ كعميو يتعيد صاحب الجبللة ممؾ العراؽ 
باف يستخدـ تسعة خبراء قانكنييف بريطانييف بشركط ال تقؿ مبلئمة عف الشركط المكضكعة 

كبعقكد مدتيا عشر سنكات  ٕٜٗٔمارت  ٕ٘اقية المكظفيف البريطانييف المؤرخة في في اتف
 مف تاريخ دخكؿ ىذه االتفاقية في حّيز التنفيذ .

كيتعيد جبللتو أيضان باف تشغؿ عادة الكظائؼ االتية بمكظفيف بريطانييف مف الخبراء 
 القانكنييف السالفي الذكر

 ػ مستشار قضائي بريطاني . ٔ

 س بريطاني لمحكمة االستئناؼ كالتمييز .ػ رئي ٕ

 ػ رؤساء بريطانيكف لمحاكـ البدائة كالكبرل في االماكف االتية ٖ

 ل التي قد يتفؽ عمييا فيما بعد .بغداد كالبصرة كالمكصؿ كفي االماكف اأُلخر 

 المادة الثالثة

 : يأتييتعيد صاحب الجبللة ممؾ العراؽ باف يضع نصكصا لما 

ممثؿ القنصمي في العراؽ الية دكلة اجنبية في االكقات المعقكلة ػ عمى اف ػ اف يككف ل آ
تراعى انظمة الشرطة كالسجكف المعتادة ػ حرية المخابرة كاالتصاؿ مع أم فرد مف رعايا تمؾ 

 الدكلة يككف تحت التكقيؼ في العراؽ .
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كاؼ عمـ ب ػ كؿ شخص يحضر بصفتو فريقا في قضايا جزائية أك مدنية كليس لديو 
بالمساف الرسمي المستعمؿ لفيـ االستجكاب أك التحقيؽ أك المرافعة يككف لو الحؽ في اف 

َذا لـ يكف   فإلىيطمب باف تترجـ لو جميع المحاضر ِإلى لغتو عندما يككف ذلؾ ممكنا كا 
 المغة االنكميزية أك الفرنسية .

كيستثنى مف ذلؾ عندما مكقع مف قبؿ حاكـ  بأمرج ػ اف ال يدخؿ دار أك ابنية ُأخرل اال 
 بإلقاء القبض عميو . ةتككف الشرطة قائمة بتعقيب شخص كجد متمبسا بالجريمة أك مفكض

 المادة الرابعة

كفي غيرىا مف األمكر التجارية كالمدنية  لؤلجانبالشخصية  باألحكاؿفي األمكر المتعمقة 
ف التطبيؽ المذككر كفقا التي جرت العادة عمى اف يطبؽ فييا قانكف ببلد ُأخرل يجب اف يكك 

 لقكاعد القانكف الدكلي الخاص .

مف قبؿ المحاكـ المدنية كذلؾ مف دكف  لؤلجانباألحكاؿ الشخصية  لينظر في دعاك 
أم قانكف يتعمؽ باختصاص المحاكـ الدينية أك بسمطات القناصؿ فيما  بأحكاـالمساس 
دة مف قبؿ الحككمة العراقية تمت معتركات رعاياىـ مما قد يعترؼ بيا في اتفاقيا بإدارةيتعمؽ 

. كفي مسائؿ النكاح كالطبلؽ كالنفقة كالمير كالكصاية عمى الصغار كانتقاؿ األمكاؿ 
َذا كانت الدعكل استئنافية أك تمييزية  المنقكلة فمرئيس المحكمة التي تنظر في الدعكل كا 

قنصؿ االجنبي الذم يدعك ال ففمرئيس محكمة االستئناؼ كالتمييز التي تنظر في الدعكل ا
المشكرة في قكانيف األحكاؿ  ألبداءيخصو األمر أك ممثؿ القنصمية ِإلى الحضكر كخبير 

 الشخصية المختصة .
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 المادة الخامسة

 ٜٔميبلدية المكافؽ  ٕٜٗٔمارت  ٕ٘تحؿ ىذه االتفاقية محؿ االتفاقية العدلية المؤرخة في 
 .ريخ دخكؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذىجرية كالتي يبطؿ العمؿ بيا مف تا ٕٖٗٔشعباف 

كيجرم تبادؿ كثائؽ االبراـ ببغداد حالما يككف ذلؾ ممكنا كتدخؿ  .يجب ابراـ ىذه االتفاقية
ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ تبادؿ كثائؽ االبراـ . كتبقى نافذة العمؿ ِإلى حيف دخكؿ 

 العراؽ عصبة األمـ .

مف شير اذار سنة االلؼ كالتسعماية كالحادية كالثبلثيف ميبلدية  كتب ببغداد في اليـك الرابع
المكافؽ لميـك الرابع عشر مف شير شكاؿ سنة االلؼ كالثمثماية كالتاسعة كاألربعيف ىجرية 

 عف نسختيف باالنكميزية كالعربية كفي حالة االختبلؼ يعتبر النص االنكميزم .
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نؼزاق ٔتزٚطاَٛا انؼظًٗ ادلؼمٕدج يؼاْذج اطرتداد اجملزيني تني اــــ  8
       مادة ككاآلتي: (ٕٕتتككف اإلتفاقية مف ) .29302اٚار  0تثغذاد يف 

 صاحب الجبللة ممؾ العراؽ

في ما كراء البحار, امبراطكر  ٕكصاحب الجبللة ممؾ بريطانيا كايرلندة كالممتمكات البريطانية
 اليند,

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٕٖٜٔ( لسنة ٖ٘صادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ

لمممؾ اف يصدؽ  كالنكاب امرنا بكضع القانكف االتي:بمكافقة مجمسي االعياف  اآلتي)نحف ممؾ العراؽ
كتب ببغداد  .ٕٖٜٔايار  ٕمعاىدة استرداد المجرميف بيف العراؽ كبريطانيا العظمى المعقكدة ببغداد في 

كاليكـ السادس كالعشريف مف شير محـر سنة  ٕٖٜٔفي اليكـ االكؿ مف شير حزيراف ايار سنة 
 .ٕٖٜٔ/ٙ/ٜٔ( في ٗٗٔٔ )العدد براقية الكقائع العنشر في جريدة  (.ٖٔ٘ٔ

 
)تنجانيقا سابقان( بعد استقبلليا اتفقت  تنزانياجميورية  السابقة فأف بالمستعمرات البريطانيةفيما يتعمؽ  ٕ

مع جميكرية العراؽ عمى بقاء معاىدة تسميـ المجرميف نافذة المفعكؿ لغاية قياـ مباحثات لعقد إتفاقية 
 ٚٗٓٛٔ/ ٚٔ/ ٘ٚٔ/ ٘ٚٔكزارة الخارجية العراقية الدائرة الحقكقية بالعدد كذلؾ بمكجب كتاب  جديدة,
 .ٜٗٙٔنيساف  ٘ٔفي 

اتفقت مع جميكرية العراؽ عمى بقاء معاىدة تسميـ مممكة إسواتيني )مممكة سوازيالند ــ سابقًا( كأيضان  
قانكنية كالمعاىدات  كذلؾ بمكجب كتاب كزارة الخارجية العراقية الشؤكف ال ,المجرميف نافذة المفعكؿ
)المصدر فؤاد الراكم, المعجـ المفيرس ٜٓٚٔ/ٓٔ/ٕٔفيٚٔ/ٜٚٓٙ/ٜٚٓٙبالعدد/ معاىدات خاصة/

 ٘ٔٗػػػػػ ٜٓٗ, ك صٜٖٛػػػػػ ٖٛٛص ,ٜٙٚٔلممعاىدات, الكتاب الرابع , الجزء الحادم عشر , بغداد 
ؽ كالدكؿ اأُلخرل, منشكرات مركز نقبلن عف د. رشدم خالد, إتفاقات التعاكف القانكني كالقضائي بيف العرا

 كما بعدىا (. ٚٔٔص ٕٜٛٔ( , كزارة العدؿ, بغداد ٙالبحكث القانكنية)
اإلتفاؽ الذم كذلؾ بمكجب معاىدة تسميـ المجرميف نافذة المفعكؿ حيث بقيت  جميورية كينياككذا الحاؿ  

ي جريدة الكقائع العراقية كالمنشكر ف ٜٙٙٔ( في ٔفي البياف الصادر عف كزارة الخارجية بالعدد)تـ 
 . ٜٙٙٔ/٘/ٙٔ( فيٕٙٙٔبالعدد)
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 بالمقابمة,اد المجرميف دراغبيف في كضع شركط االستر 

 عقد معاىدة ليذا الغرض كناب عنيما المفكضيف التالييف : اقرر 

 صاحب الجبللة ممؾ العراؽ :

الدرجة الثانية , سي . اـ . فخامة الفريؽ جعفر باشا العسكرم, حامؿ كساـ الرافديف مف 
 جي. , كزير الخارجية ,

كراء البحار ,  اطانية في مايرلندة كالممتمكات البريك صاحب الجبللة ممؾ بريطانية العظمى 
 .امبراطكر اليند 

 عف بريطانية العظمى كايرلندة الشمالية :

, جي .سي .اـ . جي, جي .سي .في . أك .,كي .بي زفريمفخامة السير فرنسيس ىنرم ى
 ..أم .,سي . أم . أم المعتمد السامي لجبللتيا في العراؽ

                                                                                                                                                                                                                   

 ت معاىدة تسميـ المجرميف نافذة المفعكؿ كذلؾ بمكجبيبق جميورية مالوي)نياساالند سابقًا(كايضان 

كالمنشكر في جريدة الكقائع  ٜٚٙٔ( في ٙالبياف الصادر عف كزارة الخارجية بالعدد)في اإلتفاؽ الذم تـ 
 .ٜٚٙٔ/ٙ/ٖٔ( فيٕ٘ٗٔالعراقية بالعدد)

 ت معاىدة تسميـ المجرميف نافذة المفعكؿ كذلؾ بمكجبيبق حيث جميورية ناؤروكلـ تختمؼ عنيـ  
( ٕٜٛٔالبياف الصادر عف كزارة الخارجية المنشكر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد) اإلتفاؽ الذم تـ في

 .ٜٓٚٔ/ٙ/ٕ٘في
سميـ المجرميف نافذة المفعكؿ كذلؾ بمكجب اإلتفاؽ الذم ت معاىدة تيبق جميورية بوتسواناككذا الحاؿ  

( ٜٗٚٔتـ في البياف الصادر عف كزارة الخارجية المنشكر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد)
 __ ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٕٛفي

بقيت معاىدة تسميـ المجرميف نافذة المفعكؿ كذلؾ ( )جميورية ليسوتو ــ سابقاً  مممكة ليسوتوكأيضان 
فاؽ الذم تـ في البياف الصادر عف كزارة الخارجية المنشكر في جريدة الكقائع العراقية بمكجب اإلت

  .ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜ( فيٜٚٚٔبالعدد)
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اده فكجدت صحيحة كمكافقة االصكؿ , قد المذيف , بعد اف بمغ كؿ منيما اآلخر أكراؽ اعتم 
 ي :أتما يعمى اتفقا 

 المادة االولى

يتعيد الفريقاف السامياف المتعاقداف بمقتضى بعض األحكاؿ كالشركط التي بينت مف ىذه 
المعاىدة باف يسمـ كؿ منيما ِإلى آخر األشخاص المتيميف أك المحككـ عمييـ باية جناية أك 

كالمرتكبة ضمف حدكد الفريقيف كالذيف  ٖنح المذككرة في المادة جنحة مف الجنايات أك الج
 يكجدكف في مممكة الفريؽ اآلخر .

 المادة الثانية

 : يأتيغرض ىذه المعاىدة كما لتعتبر مممكة صاحب الجبللة البريطانية 

بريطانية العظمى كايرلندة الشمالية كجزائر بحر المانش كجزيرة ماف كجميع الممتمكات  -آ
 ٕٓكالببلد المذككرة في المادة  ٛٔيطانية في ما كراء البحار عدا ما كرد في المادة البر 

. مف  ٕٔكغيرىا مف الببلد اأُلخرل التي يمكف سرياف المعاىدة إلييا بمكجب أحكاـ المادة 
المفيـك انو يجب تطبيؽ ىذا المعاىدة بقدر ما تسمح بو القكانيف عمى جميع أراضي صاحب 

انية المبينة انفا ما عدا بريطانية العظمى كايرلندة الشمالية كجزائر بحر المانش الجبللة البريط
 .كجزيرة ماف

اف رعايا أك اىالي جميع الببلد أك الدكؿ المشمكلة بالحماية البريطانية كجميع الببلد  -ب
المكضكعة تحت انتداب صاحب الجبللة البريطانية بالنيابة عف عصبة األمـ يعتبركف كما 

 انكا رعايا بريطانييف .لك ك
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 المادة الثالثة

 االتية : حيجرم استرداد المجرميف بالمقابمة عف الجنايات كالجن

القتؿ يعتمد) كيدخؿ في ذلؾ القتؿ غيمة كقتؿ احد االبكيف كقتؿ االطفاؿ كالتسميـ( أك  -ٔ
 عمى القتؿ . كالتآمرالشركع في القتؿ 

 القتؿ مف دكف تعمد أك مف دكف قصد . -ٕ

 بقصد اسقاط الجنيف . كاآلالتاستعماؿ العقاقير  -ٖ

 المكقعة كرىا أك بدكف رضا . - ٗ

 سنة بصكرة غير مشركعة أك الشركع في ذلؾ . ٙٔمكقعة بنت يقؿ عمرىا عف  - ٘

 التعرض لمعفاؼ . - ٙ

 خطؼ األشخاص كنقميـ ِإلى الخارج أك حجزىـ بصكرة غير قانكنية . - ٚ

 مخطر أك حجزىـ بصكرة غير مشركعة .لذلؾ ىجرىـ كعرضيـ سرقة االطفاؿ بما في  - ٛ

 خطؼ االنثى الحديثة السف بالقكة أك بالخدعة . - ٜ

 القكادة - ٓٔ

 تعدد االزكاج المخالؼ لمقانكف . - ٔٔ

 الجرح قصد أك ايقاع اذل جسماني خطير . - ٕٔ

 االعتداء المسبب اذل جسماني . - ٖٔ

 ُأخرل بقصد ابتزاز دراىـ أك أشياء ثمينة ُأخرل .التيديد بكتاب أك باية صكرة  - ٗٔ
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 اليميف الكاذبة أك التحريض عمى ذلؾ . - ٘ٔ

 الحرؽ عمدا - ٙٔ

السرقة مف دار أك محؿ مسككف أك سكر أك السرقة بكاسطة كسر باب أك السرقة  -ٚٔ
 أك االغتصاب أك االختبلس . باإلكراه

ك الككيؿ أك العميؿ أك االميف أك المدير أك خيانة االمانة مف قبؿ الكديع أك الصيرفي أ -ٛٔ
 العضك أك المكظؼ العاـ في شركة أك التصرؼ بصكرة غير مشركعة .

ثمينة أك أمكاؿ ُأخرل بطريقة النصب كاالحتياؿ  تأميناتالحصكؿ عمى دراىـ أك  -ٜٔ
حصؿ ثمينة أك أمكاؿ ثمينة مع العمـ باف ىذه األشياء مسركقة أك  تأميناتكتسمـ دراىـ أك 

 عمييا بصكرة غير مشركعة .

 تزييؼ أك تحريؼ الدراىـ أك كضع دراىـ مزيفة أك محرفة في التداكؿ . -ا  - ٕٓ

صنع الة أك اداة أك ماكينة معدة لقصد تزييؼ النقكد مع العمـ بذلؾ كبدكف استحصاؿ  -ب 
 اذف مشركع الحيازة عمى ذلؾ .

 التزكير أك تركيج أك استعماؿ ما ىك مزكر . - ٕٔ

 الجرائـ ضد قانكف االفبلس . - ٕٕ

كؿ فعؿ مؤذ يؤتى بقصد لقاء الخطر عمى سبلمة األشخاص لمسافريف أك الذيف  - ٖٕ
 عمى خط القطار .

 عف حقد ِإَذا كاف الفعؿ مف نكع الجناية أك الجنحة . باألمكاؿالحاؽ الضرر  - ٕٗ
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ر ضد األشخاص أك القرصنة أك الجنايات أك الجنح اأُلخرل المرتكبة في البح - ٕ٘
األشياء التي تككف بمقتضى قكانيف الفريقيف السامييف المتعاقديف مف الجنايات أك الجنح 

 .التابعة لبلسترداد

تعاطي الرؽ بالصكرة التي تشكؿ جناية أك جنحة ضد قكانيف كبل الفريقيف السامييف  - ٕٙ
 المتعاقديف .

نايات أك الجنح المذككرة عمى شرط اف يجرل االسترداد أيضان عف االشتراؾ في أية مف الج
 يككف ىذا االشتراؾ معاقبا عميو بقكانيف كبل الفريقيف السامييف المتعاقديف .

أيضان إجراء االسترداد حسب اختيار الفريؽ السامي المتعاقد الذم يقدـ إلْيو طمب  كزيجك 
كانيف الفريقيف بشاف اية جناية أك جنحة ُأخرل يمكف إجراء االسترداد مف جميا بمقتضى ق

 السامييف المتعاقديف النافذة العمؿ في ذلؾ الكقت .

 المادة الرابعة

يحتفظ كؿ مف الفريقيف السامييف المتعاقديف بحؽ تسميـ رعاية ِإلى الفريؽ السامي المتعاقد 
 اآلخر أك رفض تسميميـ.

 المادة الخامسة

و كاطمؽ سراحو أك عكقب أك ال يجكز االسترداد ِإَذا كاف الشخص المطمكب قد سبؽ محاكمت
لـ تزؿ محاكمتو جارية في ببلد الفريؽ السامي المتعاقد الذم قدـ الطمب إلْيو عف الجناية أك 

 الجنحة التي طمب االسترداد مف جميا .
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ِإَذا كاف الشخص المطمكب رىف التحقيؽ أك العقكبة في ببلد الفريؽ السامي المتعاقد الذم 
اية أك جنحة ُأخرل فيؤجؿ استرداده الي اف تنتيي المحاكمة كتنفذ قدـ الطمب إلْيو عف اية جن

 العقكبة المحككمة بيا عميو بتماميا .

 المادة السادسة

ال يجرم االسترداد ِإَذا كاف المجـر بعد ارتكاب الجناية أك الجنحة أك بعد إجراء التعقيبات 
العقكبة بنتيجة مركر الزماف  الجنائية كاإلدانة بسببيا قد اكتسب اإلعفاء مف التعقيبات أك

 قكانيف احد الفريقيف السامييف المتعاقديف الطالب أك المطمكب منو . ألحكاـكفقا 

 المادة السابعة

ال يسمـ المجـر اليارب ِإَذا كانت الجناية أك الجنحة التي طمب تسميمو مف اجميا مف 
َذا اثبت المجـر اف الطمب بتسم يمو انما قدـ لمحاكمتو أك الجنايات أك الجنح السياسية كا 

 معاقبتو عف جناية أك جنحة ذات صفة سياسية .

 المادة الثامنة

ال يجكز باية حاؿ تكقيؼ الشخص الذم سمـ كال تقديمو لممحاكمة في ببلد الفريؽ السامي 
المتعاقد الذم سمـ إلْيو عف اية جناية أك جنحة ُأخرل أك بسبب أم أمر مف األمكر عدا 

ح كاألمكر التي استرد مف اجميا ما لـ يعاد أك تعطى لو فرصة لمعكدة ِإلى الجنايات كالجن
مممكة الفريؽ السامي المتعاقد الذم سممو . ال يطبؽ ىذا الشرط عمى الجنايات أك الجنح 

 المقترفة بعد االسترداد .
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 المادة التاسعة

ييف المتعاقديف مع قيف السامريفليجرم طمب االسترداد بكاسطة الككبلء السياسييف لكؿ مف ا
 .ٜٔكٛٔمراعاة حكاـ المادتيف 

كيجب اف يككف طمب استرداد المتيـ مصحكبا بمذكرة تكقيؼ صادر مف السمطة المختصة 
تبرر تكقيؼ المتيـ بالنظر ِإلى  كبأدلةفي مممكة الفريؽ السامي المتعاقد الطالب لبلسترداد 
 حة قد اقترفت ىناؾ .قكانيف المحؿ الذم كجد فيو لك كانت الجناية أك الجن

ِإَذا كاف الطمب يختص بشخص سبؽ الحكـ عميو فيجب اف يككف ىذا الطمب مصحكبا بحكـ 
اإلدانة الصادر عمى المجـر مف قبؿ المحكمة ذات الصبلحية في مممكة الفريؽ السامي 

 المتعاقد طالب االسترداد .

 ميو عمى ىذا الكجو متيما .ال يعتبر الحكـ الغيابي إدانة . كلكف يجكز اعتبار المحكـك ع

 المادة العاشرة

االنفة الذكر فيجب عمى السمطات ذات الصبلحية في  لؤلحكاـِإَذا كاف طمب االسترداد طبقا 
 ببلد الفريؽ السامي المتعاقد الذم قدـ إلْيو الطمب اف تباشر بتكقيؼ اليارب .

 المادة الحادية عشرة

جب أمر صادر مف أم حاكـ جزاء أك حاكـ أك يجكز إلقاء القبض عمى المجـر اليارب بمك 
اية سمطة ُأخرل ذات صبلحية في ببلد الفريؽ السامي المتعاقد المقدـ إلْيو طمب استنادا 
عمى المعمكمات أك الشككل أك البينة أك بعد اتخاذ اإلجراءات التي تبرر اصدار األمر 

أك الجنحة قد ارتكبت أك  بالقبض في نظر السمطة التي تصدر ىذا األمر لك كانت الجناية
كاف الشخص مدانا في ذلؾ القسـ مف ببلد الفريؽ السامي المتعاقد الذم يمارس فيو حاكـ 
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الجزاء أك حاكـ الصمح أك السمطة اأُلخرل ذات االختصاص حؽ القضاء كينبغي اطبلؽ 
ف قبؿ ب االسترداد ممسراحو استنادا عمى حكـ ىذه المادة ِإَذا لـ يقدـ خبلؿ مدة شيريف ط

الككيؿ السياسي لمفريؽ السامي المتعاقد الطالب لبلسترداد بمكجب أحكاـ ىذه المعاىدة . 
كتطبؽ ىذه القاعدة نفسيا عمى المتيميف أك المدانيف عف الجنايات أك الجنح المعينة في ىذه 
المعاىدة كالمرتكبة في ظير البحار عمى ظير اية سفينة عائدة الحد الفريقيف السامييف 

 تعاقديف التي تدخؿ في ميناء الفريقيف اآلخر .الم

 المادة الثانية عشرة

ال يجرم االسترداد اال ِإَذا كجد اف البنية كافية بمقتضى قكانيف الفريؽ السامي المتعاقد الذم 
كمة ِإَذا كانت الجناية أك الجنحة امحالقدـ إلْيو الطمب سكاء لتبرير تقديـ المسجكف ِإلى 

ككف المسجكف ىك  ألثباتكبت في ببلد ذلؾ الفريؽ السامي المتعاقد أك المتيـ بيا قد ارت
نفس الشخص المداف مف قبؿ محاكـ الفريؽ السامي المتعاقد الذم قدـ الطمب كككف الجناية 
أك الجنحة التي اديف مف اجميا ىي مف الجرائـ أك الجنح التي يمكف لمفريؽ السامي المتعاقد 

باالسترداد كقت صدكر حكـ اإلدانة بمكجب ىذه المعاىدة  يأذفف الذم طمب إلْيو االسترداد ا
. 

 المادة الثالثة عشرة

عمى السمطات التابعة ِإلى الفريؽ السامي المتعاقد الذم طمب إلْيو االسترداد عند إجراء 
التحقيقات التي عمييا اف تقـك بيا كفقا لشركط السابقة اف تعتبر شيادات الشيكد المكثقة 

د الفريؽ السامي المتعاقد اآلخر أك نسخ الشيادات بلالمعطاة في ب تأكيداتيـ باليميف أك
المذككرة ككذلؾ اكامر التكقيؼ أك األحكاـ الصادرة فييا أك نسخ االكامر كاألحكاـ  كالتأكيدات

المذككرة كالشيادات كالكثائؽ القضائية التي تبيف حقيقة اإلدانة صحيحة بشرط اف تككف 
 ؿ االتي :مصدقة عمى المنكا
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يجب اف تككف اكامر التكقيؼ أك صكرىا داؿ عمى انيا مكقعة مف حاكـ أك حاكـ جزاء  -ٔ
أك ضابط تابع ِإلى الفريؽ السامي المتعاقد أك حاكـ جزاء أك ضابط تابع ِإلى الفريؽ السامي 

 المتعاقد اآلخر بانيا نسخ صحيحة مف االكامر .

ك نسخيا دالة عمى انيا مصدقة مف قبؿ حاكـ أ التأكيداتيجب اف تككف الشيادات أك  -ٕ
أك حكاـ جزاء أك ضابط تابع ِإلى الفريؽ السامي المتعاقد اآلخر بانيا الشيادات أك 

 حسبما تككف الحاؿ . ااالصمية أك نسخ صحيحة مني التأكيدات

ة يجب اف تككف الشيادة أك الكثيقة القانكنية المبينة كقكع اإلدانة دالة عمى انيا مصدق -ٖ
 مف قبؿ حاكـ أك حكاـ جزاء أك ضابط تابع ِإلى الفريؽ السامي المتعاقد اآلخر .

أك النسخة أك الشيادة أك الكثيقة  التأكيدكفي كؿ قضية يجب اف يكثؽ األمر أك البينة أك 
ما بيميف شاىد أك باف يككف مختكما بالختـ الرسمي لكزير العدلية أك كزير آخر االقضائية 

أك بام شكؿ آخر لمتكثيؽ يجيزه في ذلؾ الكقت قانكف الفريؽ ؽ السامي مف كزراء الفري
 المتعاقد الذم قدـ إلْيو طمب االسترداد .السامي 

 المادة الرابعة عشرة

ِإَذا كاف الشخص المطمكب مف قبؿ احد الفريقيف السامييف المتعاقديف كفقا ليذه المعاىدة 
رل بسبب جنايات أك جنح ُأخرل ارتكبت مطمكبا أيضان مف قبؿ دكلة أك دكؿ متعددة ُأخ

ال ذا كؿ منيا فيجب تسميمو ِإلى الدكلة التي قدمت طمبيا قبؿ غيرىا ا قضاء ضمف حدكد
 صرفت النظر عف طمبيا ىذا .
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 المادة الخامسة عشرة

ِإَذا لـ تقدـ بينة كافي لبلسترداد خبلؿ شيريف مف تاريخ اعتقاؿ اليارب أك خبلؿ مدة ُأخرل 
الفريؽ السامي المتعاقد الذم قدـ إلْيو الطمب أك المحكمة المختصة ليذا الفريؽ  يكعز بيا

 السامي المتعاقد فيجب اطبلؽ سراح اليارب .

 المادة السادسة عشرة

اف جميع المكاد المضبكطة التي كانت في حكزة الشخص المطمكب تسميمو عند اعتقالو ككؿ 
لجنحة يجب اف تسمـ عند إجراء االسترداد بقدر مادة يمكف اف تككف دليبل عمى الجناية أك ا

 ما يسمح بو قانكف الفريؽ السامي المتعاقد الذم سمح باالسترداد .

 المادة السابعة عشرة

النفقات الناشئة عف تكقيؼ األشخاص  بتأديةيقكـ كبؿ مف الفريقيف السامييف المتعاقديف 
ضمف ببلده كعند اعتقاليـ كنقميـ الذيف يككف قد كافؽ عمى تسميميـ بمكجب ىذه المعاىدة 

 ِإلى حدكده .

 المادة الثامنة عشرة

يجكز لصاحب الجبللة البريطانية االنضماـ ِإلى ىذه المعاىدة بالنيابة عف اية مف ممتمكاتو 
المذككرة فيما يمي : كىي كندة كاسترالية )كيشمؿ ىذا االنضماـ بابكا كجزيرة نكرفكلؾ( كزيمندة 

كيتـ ىذا االنضماـ  .بي افريقية كدكلة ايرلندة الحرة كنيكفاكندلندة كاليندالجديدة كاتحاد جنك 
بتقديـ اشعار بيذا المعنى مف قبؿ ممثؿ صاحب الجبللة البريطانية في بغداد يعيف السمطة 

ِإلى الممتمكة المختصة أك اليند أ التي يكجد إلييا طمب استرداد المجـر اليارب الذم التج
حيز التنفيذ تعتبر أراضي الممتمكة  رال شعاكمف تاريخ دخكؿ ىذا  .حسبما تككف الحالة

 ىذه المعاىدة . ألغراضالمختصة أك اليند كميا أراضي صاحب الجبللة البريطانية 
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ِإلى اية ممتمكة مف الممتمكات المذككرة اعبله  أيقدـ طمب استرداد المجـر اليارب الذم التج
يطانية ِإلى المعاىدة بالنيابة عنيا بكاسطة الممثؿ أك اليند التي انضـ صاحب الجبللة البر 
 السياسي أك القنصمي العراقي المختص .

لكؿ مف الفريقيف السامييف المتعاقديف انياء ىذه المعاىدة عمى انفراد فيما يتعمؽ باية ممتمكة 
 . ٕٕالمادة  ألحكاـيقدـ كفقا  بأشعارالنياء امف الممتمكات االنفة الذكر أك اليند . كيجرم 

كؿ اشعار يقدـ بمكجب الفقرة االكلى مف ىذه المادة فيما يخص احدل ممتمكات صاحب 
الجبللة البريطانية يجكزاف اف يشمؿ اية أراضي قبؿ صاحب الجبللة البريطانية االنتداب 
عمييا بالنيابة عف عصبة األمـ كتدار مف قبؿ حككمة الممتمكة المختصة . كتعتبر األراضي 

مف أراضي صاحب الجبللة البريطانية  كأنياا شمميا الشعار عمى ىذا الكجو المذككرة ِإذَ 
ىذه المعاىدة . ككؿ اشعار يقدـ بمكجب الفقرة الثالثة مف ىذه المادة يمكف تطبيقو  ألغراض

 عمى األراضي المنتدب التي كيذه .

 المادة التاسعة عشرة

د مف ببلد صاحب الجبللة ِإلى أم بم أيقدـ طمب استرداد المجـر اليارب الذم التج
البريطانية غير بريطانية العظمى كايرلندة الشمالية كجزائر بحر المانش أك جزيرة ماف أك 

ِإلى الحاكـ أك السمطة العميا لمبمد المذككرة  ٛٔالممتمكات أك اليند المذككرة في المادة 
 بكاسطة الممثؿ السياسي أك القنصمي العراقي المختص .

طمب مف قبؿ السمطات ذات االختصاص في البمد المذككر عمى شرط انو كينظر في ذلؾ ال
كـ أك السمطة العميا اف اِإَذا اصدر أمر باعتقاؿ المجـر اليارب انتظارا لتسميمو فيجكز لمح

ؿ المسالة ِإلى الحككمة صحب الجبللة في المممكة المتحدة عكضا عف اصدار أمر حيي
 بتسميـ ذلؾ اليارب .
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 المادة العشرون

تطبؽ ىذه المعاىدة االقطار التالية التي تحت الحماية البريطانية كما لك كانت تمؾ االقطار 
مف ممتمكات صاحب الجبللة البريطانية كىي ببلد بكشكاف كغامبيا ككينيا كنيجريا كركدسيا 
الشمالية كراضي الساحؿ الذىبي الشمالية كببلد نيازا كسييراليكف كجزائر سميماف الصكماؿ 

زيمندا كاكغندة كزنجبارة كعمى األراضي التالية التي قبؿ صاحب الجبللة البريطانية كسكا
االنتداب عمييا بالنيابة عف عصبة األمـ كىي ببلد الكامركف التي تحت االنتداب البريطاني 

 كتكغك التي تحت االنتداب البريطاني كأراضي طنجنيفة كفمسطيف كشرؽ االردف .

 المادة الحادية والعشرون

ِإَذا كجد بعد التكقيع عمى ىذه المعاىدة اف مف المستحسف تشميؿ أحكاميا الية ببلد تتمتع 
بالحماية البريطانية عدا تمؾ الكارد ذكرىا في المادة السالفة أك اية دكلة تتمتع بالحماية 

قبؿ صاحب الجبللة البريطانية االنتداب عمييا بالنيابة عف عصبة  أراضيالبريطانية أك اية 
فتعتبر أحكاـ المادتيف  ٕٓكٛٔألمـ عدا األراضي المنتدب عمييا الكارد ذكرىا في المادتيف ا

شاممة لتمؾ الببلد أك الدكؿ المحمية أك األراضي المنتدب عمييا اعتبارا مف التاريخ  ٜٔكٛٔ
 المعيف في المذكرات التي تتبادؿ لتنفيذ التمثيؿ المذككر كبالصكرة المبنية فييا .

 ثانية والعشرونالمادة ال

المعينة  لؤلصكؿتدخؿ ىذه المعاىدة في حيز التنفيذ بعد مركر عشرة اياـ عمى نشرىا طبقا 
ؤىا مف قبؿ كؿ مف الفريقيف السامييف انيأفي قكانيف الفريقيف السامييف المتعاقديف . كيمكف 

 المتعاقديف بتقديـ اشعار ال تزيد مدتو عف سنة كاحدة كال تقؿ عف ستة اشير .
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ند عدـ كجكد نص صريح في ىذا المعنى ال يؤثر االشعار المقدـ بمكجب الفقرة االكلى ع
اشعار  بشأنيامف ىذه المادة عمى حكـ المعاىدة بيف العراؽ كبيف الببلد التي تقدـ 

 . ٛٔباالنضماـ بمكجب المادة 

قا عمى ذلؾ ما يمكف . كتصدي بأسرعتبـر ىذه المعاىدة كيجرم تبادؿ كثائؽ االبراـ في بغداد 
 كقع المفكضاف االنؼ ذكرىا عمى ىذه المعاىدة ككضعيا عمييا ختمييما .

كفي حالة كقكع أم خبلؼ يعكؿ عمى النص  –كالعربية  باإلنكميزيةحررت بنسختيف 
ـ المكافؽ يـك السادس  ٕٖٜٔفي بغداد في اليـك الثاني مف شير ايار سنة  -االنكميزم 

 ق . ٖٓ٘ٔكالعشريف مف شير ذم الحجة سنة 
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 ق ٔتزٚطاَٛا انؼظًٗازؼاتفالٛح ادلزافؼاخ ادلذَٛح ادلؼمٕدج تني حكٕيتٙ ان -9
( مادة ٚٔتتككف ىذه اإلتفاقية مف ) .29352دتٕس  05ٔادلٕلغ ػهٛٓا يف تغذاد يف 

 مقسمة عمى خمسة فصكؿ ككاآلتي:

 المقدمة

 كراء البحار كامبراطكرٕيطانيةصاحب الجبللة ممؾ بريطانيا العظمة كارلندة كالممتمكات البر 
 .اليند

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٖٜٙٔ( لسنة ٖٔصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ

ع القانكف االتي: لمممؾ اف يصدؽ اآلتي)نحف ممؾ العراؽ بمكافقة مجمسي االعياف كالنكاب امرنا بكض
 ٕ٘اتفاقية المرافعات المدنية المعقكدة بيف حككمتي العراؽ كبريطانيا العظمة كالمكقع عمييا في بغداد في 

كاليكـ الثاني عشر  ٖٗ٘ٔكتب ببغداد في اليكـ العشريف مف شير ذم القعدة سنة  .ٖٜ٘ٔتمكز سنة 
 .ٖٜٙٔ/ٕ/ٕٗ( في ٖٜٗٔ )العدد بقائع العراقية ( كنشر في جريدة الك ٖٜٙٔمف شير شباط سنة 

)تنجانيقا سابقان( بعد استقبلليا اتفقت  جميورية تنزانياالسابقة فأف  بالمستعمرات البريطانيةفيما يتعمؽ  ٕ
مع جميكرية العراؽ عمى بقاء إتفاقية المرافعات المدنية نافذة المفعكؿ لغاية قياـ مباحثات لعقد إتفاقية 

 ٚٗٓٛٔ/ ٚٔ/ ٘ٚٔ/ ٘ٚٔبمكجب كتاب كزارة الخارجية العراقية الدائرة الحقكقية بالعدد , كذلؾ جديدة
 . ٜٗٙٔنيساف  ٘ٔفي 

اتفقت مع جميكرية العراؽ عمى بقاء إتفاقية المرافعات  ػػ سابقان( مممكة سكازيبلند) مممكة إسواتينيككذلؾ 
 /بالعدد الشؤكف القانكنية كالمعاىدات اقية كذلؾ بمكجب كتاب كزارة الخارجية العر , المدنية نافذة المفعكؿ

)المصدر فؤاد الراكم, المعجـ المفيرس ٜٓٚٔ/ٕٔ/ٕٛفي ٚٔ/ٕٚٗٙ/ ٕٚٗٙ/معاىدات خاصة
 ٘ٔٗػػػػػ ٜٓٗ, ك صٜٖٛػػػػػ ٖٛٛ, صٜٙٚٔلممعاىدات, الكتاب الرابع , الجزء الحادم عشر , بغداد 

لقضائي بيف العراؽ كالدكؿ اأُلخرل, منشكرات مركز نقبلن عف د. رشدم خالد, إتفاقات التعاكف القانكني كا
 .( كما بعدىا ٚٔٔص ٕٜٛٔ( , كزارة العدؿ, بغداد ٙالبحكث القانكنية)

حيث بقيت إتفاقية المرافعات المدنية نافذة المفعكؿ كذلؾ بمكجب اإلتفاؽ  جميورية كينياككذا الحاؿ  
كالمنشكر في جريدة الكقائع العراقية  ٜٙٙٔ( في ٔالذم تـ في البياف الصادر عف كزارة الخارجية بالعدد)

 . ٜٙٙٔ/٘/ٙٔ( فيٕٙٙٔبالعدد)
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 كصاحب الجبللة ممؾ العراؽ

نظرا ِإلى رغبتيما في تبادؿ المساعدة فيما يعكد ِإلى سير المرافعات الحقكقية في األمكر 
المدنية كالتجارية التي ينظر فييا االف أك التي مف المتكقع اف ينظر فييا في المستقبؿ مف 

 قبؿ سمطاتيما الحقكقية .

 قررا عقد اتفاقية ليذا الغرض كقد عينا مفكضييما : قد

صاحب الجبللة ممؾ بريطانيا العظمى كارلندة كالممتمكات البريطاني كراء البحار كامبراطكر 
 عف بريطانيا العظمى كشمالي ارلندة .اليند

 كصاحب الجبللة ممؾ العراؽ

 عمى ما يمي :  المذيف بعد اف تبادال كثائؽ تفكيضيما فكجداىا صحيحة قد اتفقا

 انفصم االٔل

 يٕاد اتتذائٛح

 المادة االولى 

( تسرم ىذه االتفاقية عمى القضايا الحقكقية كالتجارية فقط كفي ضمنيا القضايا غير آ) 
 المنازع عمييا اال عندما يبيف خبلؿ ذلؾ صراحة .

                                                                                                                                                                                                                   

حيث بقيت إتفاقية المرافعات المدنية نافذة المفعكؿ كذلؾ بمكجب  جميورية ناؤروكلـ تختمؼ عنيـ 
( ٕٜٛٔاإلتفاؽ الذم تـ في البياف الصادر عف كزارة الخارجية المنشكر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد)

 .ٜٓٚٔ/ٙ/ٕ٘في
بقيت إتفاقية المرافعات المدنية نافذة المفعكؿ كذلؾ بمكجب اإلتفاؽ الذم تـ  جميورية مالطاككذا الحاؿ  

كالمنشكر في جريدة الكقائع العراقية  ٜٙٙٔ( في ٕفي البياف الصادر عف كزارة الخارجية بالعدد)
 .ٜٙٙٔ/٘/ٙٔ( فيٕٙٙٔبالعدد)
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 )ب( يراد في ىذه االتفاقية مف التعابير المدرجة ادناه المعاني التالية : 

 تفسر عبارة "مممكة احد الفريقيف السامييف المتعاقديف )أك اآلخر(" عمى الكجو التالي :  -ٔ

)ا( تككف فيما يتعمؽ بصاحب الجبللة ممؾ بريطانيا العظمة كارلندة كالممتمكات البريطانية 
كراء البحار كامبراطكر اليند : انكمتره ككيمس كجميع الممتمكات التي تنفذ بشانيا االتفاقية 

 . ٚٔكاالنضماـ إلييا بمكجب المادة  ٙٔسبب تمديد شمكليا بمكجب المادة ب

 )ب( كتككف فيما يتعمؽ بصاحب الجبللة ممؾ العراؽ : العراؽ .

 األشخاص : االفراد كاألشخاص الحكمية . -ٕ

يدخؿ في تعبير )األشخاص الحكمية( المشاركات كالشركات كالجمعيات كالجماعات  -ٖ
 .اأُلخرل

لعبارة "رعايا احد الفريقيف السامييف المتعاقديف" األشخاص الحكمية المؤلفة أك تشمؿ ا -ٗ
 المنظمة بمكجب قكانيف مممكة الفريؽ السامي المتعاقد المذككر .

 تعتبر عبارة "رعايا احد الفريقيف السامييف المتعاقديف )أك اآلخر(" : -٘

( فيما يتعمؽ بصاحب الجبللة ممؾ بريطانيا العظمة كارلندة كالممتمكات البريطانية كراء ٔ)
البحار كامبراطكر اليند : جميع رعايا صاحب الجبللة اينما اقامكا ككافة األشخاص الذيف 

 .تحت حمايتو

 ( كفيما يتعمؽ بصاحب الجبللة ممؾ العراؽ كؿ مف كاف لو جنسية عراقية .ٕ)

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          196 

 نثاَٙانفصم ا

  تثهٛغ انٕثائك انمضائٛح ٔغري انمضائٛح

 المادة الثانية

( يراد بعبارة "المممكة المصدرة" في الفصؿ الثاني مف االتفاقية المممكة التي تصدر منيا آ)
 المستندات المراد تبميغيا ك "المممكة المنفذة المممكة" التي يراد تنفيذ التبميغ فييا .

القضائية أك غير القضائية المنظمة في مممكة احد الفريقيف  )ب(عندما يطمب تبميغ الكثائؽ
السامييف المتعاقديف مف قبؿ سمطة مقيمة ىناؾ لشخص في مممكة الفريؽ السامي المتعاقد 

الطرؽ المذككرة في  بإحدلاآلخر تبمغ ىذه الكثائؽ ِإلى الشخص المتسمـ ميما كانت جنسيتو 
عترؼ فييا قكانيف المممكة المصدرة بمثؿ ىذه في جميع الحاالت التي ت ٗك  ٖالمادتيف 
 الطرؽ .

 المادة الثالثة 

( يعنكف كيرسؿ طمب التبميغ بكاسطة مكظؼ قنصمي يمثؿ المممكة المصدرة ِإلى السمطة آ) 
المختصة في المممكة المنفذة يطمب فيو مف السمطة المذككرة تبميغ الكثيقة المكضكعة 

 البحث.

كة المنفذة كتذكر فيو اسماء كاكصاؼ الفرقاء كاسـ كاكصاؼ ينظـ الطمب بمغة الممم )ب(
 كعنكاف المرسؿ إلْيو كمكضكع الكثيقة المراد تبميغيا كيرفؽ بنسختيف مف الكثيقة المذككرة .

)ج( تنظـ الكثيقة المراد تبميغيا اما بمغة المممكة المنفذة أك ترفؽ بترجمة في تمؾ المغة . 
 قبؿ مكظؼ قنصمي يمثؿ المممكة المصدرة .كيصدؽ عمى صحة ىذه الترجمة مف 

 )د( تعنكف كترسؿ الطمبات بالتبميغ :
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 يس مقررم المحكمة العميا :ئفي انكمترة ِإلى ر 

(Senior Master of the Supreme Court of Judicaure)  .  

 كفي العراؽ ِإلى كزارة العدلية

اصيا تنفيذه فعمى السمطة ِإَذا كانت السمطة المرسؿ إلييا الطمب بالتبميغ ليس مف اختص
المذككرة ليس مف اختصاصيا تنفيذه فعمى السمطة المذككرة )اال في األحكاؿ التي يرفض 

اف تقدمو مف تمقاء نفسيا ِإلى السمطة  (فييا التنفيذ بمكجب الفقرة )ك( مف ىذه المادة
 المختصة في المممكة المنفذة .

لمممكة المنفذة التي تقـك بالتنفيذ بمكجب )ق( ينفذ التبميغ مف قبؿ السمطة المختصة في ا
القانكف الداخمي فييا لتبميغ مثؿ ىذه الكثائؽ اال ِإَذا ابديت في طمب التبميغ رغبة باف يجرم 
تبميغيا بصكرة خاصة فيجرم تبميغيا بمقتضى ىذا الطمب ِإَذا لـ يكف ذلؾ مخالفا لقانكف تمؾ 

 المممكة .

 مقدـ بمكجب ما كرد في ىذه المادة اال :)ك( ال يرفض تنفيذ طمب التبميغ ال

 ِإَذا لـ تثبت صحة طمب التبميغ . -ٔ

ِإَذا اعتقد الفريؽ السامي الذم يراد تبميغ الكثيقة في مممكتو اف في ذلؾ تعريضا بسيادتو  -ٕ
 سبلمتو . أك

 طمب التبميغ في جميع الحاالت التي ال يبمغ فيياالتي تنفذ )ز( عمى السمطة المرسؿ إلييا 
الطمب المذككر اف تعمـ المكظؼ القنصمي الذم ارسؿ الطمب بذلؾ فكرا مع تبياف أسباب 

 االمتناع عف التبميغ أك اف تخبره بالسمطة المختصة التي قدـ إلييا الطمب .
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)ح( عمى السمطة التي تنفذ طمب التبميغ اف تنظـ شيادة تثبت كقكع التبميغ أك تبيف األسباب 
ع ذكر أمر ككيفية كتاريخ التبميغ أك محاكلة إجراء التبميغ كترسؿ التي حالت دكف كقكعو م

ىذه الشيادة ِإلى المكظؼ القنصمي الذم قدـ طمب التبميغ . كتكضع شيادة كقكع التبميغ أك 
 محاكلة اجرائو عمى احدل نسخ الطمب أك ترفؽ بيا .

 المادة الرابعة

ؿ المممكة المصدرة مف دكف ( يجكز اف تجرم التبميغات مف قبؿ مكظؼ قنصمي يمثآ) 
تدخؿ سمطات المممكة المنفذة كذلؾ باية طريقة يجكزىا قانكف المممكة المصدرة عمى اف ال 

 يجكز اتخاذ اية كسائؿ اجبارية مادية .

)ب( جميع الكثائؽ التي يجرم تبميغيا مف قبؿ مكظؼ قنصمي تحرر بمغة المممكة المنفذة 
)ج( ما لـ يكف الشخص المراد  ٖا كرد في المادة أك ترفؽ بترجمة مصادؽ عمى صحتيا كم

 كثيقة المراد تبميغيا .لتبميغو مف رعايا الفريؽ المتعاقد السامي الذم مف مممكتو صدرت ا

التبميغ  بإجراء)ج( اف فشؿ محاكلة إجراء التبميغ بمكجب ىذه المادة ال يمنع تقديـ طمب 
 . ٖبمكجب المادة 

 المادة الخامسة

يػػؤدم  ٖألحػػكاؿ التػػي يجػػرم فييػػا التبميػػغ بمكجػػب األحكػػاـ الػػكاردة فػػي المػػادة ( فػػي جميػػع اآ)
الفريػػؽ السػػامي المتعاقػػد الػػذم قػػدـ طمػػب التبميػػغ مػػف قبػػؿ ممثمػػو القنصػػمي ِإلػػى الفريػػؽ السػػامي 
المتعاقد اآلخر جميع األجكر كالمصركفات الكاجبػة الػدفع بمكجػب قػكانيف المممكػة المنفػذة ِإلػى 

ف فػػػػي التبميػػػػغ ككػػػػذلؾ األجػػػػكر كالمصػػػػاريؼ المتعمقػػػػة بػػػػالتبميغ بطريقػػػػة األشػػػخاص المسػػػػتخدمي
خاصػػػة عمػػػى اف ال تتجػػػاكز ىػػػذه األجػػػكر كالمصػػػاريؼ مػػػا يسػػػمح باسػػػتيفائو فػػػي محػػػاكـ تمػػػؾ 

 المممكة .
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ىذه األجكر كالمصاريؼ مف  بتأدية)ب( يطمب المكظؼ القنصمي الذم قدـ طمب التبميغ 
بكاسطتيا عندما تقدـ إلْيو الشيادة الكاردة في  قبؿ السمطة المختصة التي جرل التنفيذ

 )ج( .ٖالمادة

)ج( كفيما عدا األحكاؿ المذككرة انفا ال تدفع اية أجكر مف قبؿ احد الفريقيف السامييف 
 المتعاقديف ِإلى الفريؽ اآلخر بشاف تبميغ الكثائؽ .

 انفصم انثانث

 اطتًاع انثُٛح تاالطتُاتح

 المادة السادسة

 ـ الثالث مف ىذه االتفاقية مف التعابير المدرجة ادناه المعاني التالية : يراد في القس

استماع البينة : تشمؿ سماع افادات المدعي كالمدعى عميو كالخبير أك أم شخص آخر  -ٔ
حمؼ اليميف أك لـ يحمؼ كتحميؼ المدعي أك المدعي عميو أك الخبير أك الشخص اآلخر 

 ئؽ أك المساطر أك األشياء اأُلخرل كتشخيصيا كتدقيقيا .في األمكر القضائية كابراز الكثا

 الشاىد : أم شخص يراد استماع البينة منو كما ىي معرفة في اعبله . -ٕ

"المممكة المصدرة" المممكة التي صدر الطمب باستماع البينة مف قبؿ السمطة العدلية  -ٖ
 نة .فييا "كالمممكة المنفذة" المممكة التي تستمع فييا تمؾ البي
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 المادة السابعة

عندما تحتاج السمطة العدلية في احدل مممكتي الفريقيف السامييف المتعاقديف ِإلى استماع  
 بإحدلالبينة في مممكة الفريؽ اآلخر فيجكز استماعيا ميما كانت جنسية الفرقاء أك الشيكد 

 . ٜك  ٛالطرؽ الكاردة في المادتيف 

 المادة الثامنة

العدلية في المممكة المصدرة بمكجب أحكاـ قانكف المممكة العائدة إلييا اف  ( يجكز لمسمطةآ) 
 تقدـ كتاب طمب ِإلى السمطة المختصة في المممكة المنفذة تطمب منيا فيو استماع البينة .

)ب( ينظـ كتاب الطمب بمغة المممكة المنفذة أك يرفؽ بترجمة في تمؾ المغة كيصادؽ عمى 
المكظؼ القنصمي الذم يمثؿ المممكة المصدرة كيتضمف كتاب  صحة ىذه الترجمة مف قبؿ

الطمب نكع المرافعات التي يطمب استماع البينة فييا مع جميع المعمكمات المتعمقة بذلؾ أك 
( ٔاسماء الفرقاء كاسماء كاكصاؼ كعناكيف الشيكد . كيجب أيضان اف ترفؽ األكراؽ اما )

 –حسب ما تككف القضية  –اىد أك الشيكد أك بقائمة االسئمة المراد تكجيييا ِإلى الش
الكثائؽ كالمساطر كاألشياء اأُلخرل التي يراد ابرازىا أك تشخيصيا أك تدقيقيا مع  بأكصاؼ

( اف يطمب في األكراؽ ٕترجمة بذلؾ مصدؽ عمى صحتيا عمى الكجو المبيف اعبله . كاما )
 غب الفرقاء أك ممثمكىـ .مف السمطة المختصة اف تسمح بتكجيو االسئمة شفاىا كما ير 

)ج( يسمـ كتاب الطمب في انكمترة بكاسطة مكظؼ قنصمي عراقي ِإلى رئيس مقررم 
 المحكمة العميا : 

.(Senior Master of the Supreme Court of Judicature ) 

 كفي العراؽ ِإلى كزارة العدلية بكاسطة مكظؼ قنصمي بريطاني .
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تاب الطمب ليس مف اختصاصيا تنفيذه فعمى ىذه السمطة ِإَذا كانت السمطة المرسؿ إلييا ك
)اال في األحكاؿ التي يرفض فييا التنفيذ بمكجب الفقرة )ك( مف ىذه المادة( اف تقدـ مف 

 تمقاء نفسيا كتاب الطمب ِإلى السمطة المختصة في المممكة المنفذة .

في كتاب الطمب )د( عمى السمطة المختصة في المممكة المنفذة اف تعمؿ كفؽ ما جاء 
كتحصؿ عمى البينات المطمكبة كذلؾ باتخاذ عيف التدابير االجبارية كعيف االصكؿ المطبقة 
في تنفيذ استنابة أك أمر صادر مف سمطات المممكة العائدة إلييا عمى انو ِإَذا طمب في 
كتاب الطمب تطبيؽ اصكؿ خاصة فتطبؽ ىذه االصكؿ الخاصة ِإَذا لـ تكف مخالفة لقانكف 

 لمممكة المنفذة.ا

)ق( يخبر المكظؼ القنصمي الذم ارسؿ كتاب الطمب ِإَذا اراد ذلؾ بالتاريخ كالمحؿ الذم 
الذيف يسمح ليـ بالحضكر شخصيا  الشأفذكم  بأخبارتجرم فيو المعاممة لكي يقـك بدكره 

كغيرىـ مف الممثميف الذيف ليـ حؽ  لأك بحضكر مف يمثميـ مف محاميف كككبلء دعاك 
 في محاكـ المممكة المصدرة أك المممكة المنفذة . الحضكر

 السالفة في ىذه المادة اال : لؤلحكاـ)ك( ال يجكز رفض تنفيذ كتاب طمب جاء كفقا 

 ِإَذا لـ تكف صحة كتاب الطمب المذككر ثابتة . -ٔ

 أك ِإَذا كاف تنفيذ الطمب في المممكة المنفذة ال يقع ضمف كظائؼ السمطة القضائية . -ٕ

ك ِإَذا اعتبر الفريؽ السامي المتعاقد الذم يراد إجراء التنفيذ في مممكتو اف ذلؾ مما أ -ٖ
 يخؿ بسيادتو أك سبلمتو .

)ز( في جميع األحكاؿ التي ال ينفذ فييا كتاب الطمب مف قبؿ السمطة المعنكف إلييا فعمى 
باب الداعية ىذه السمطة اف تخبر حاال المكظؼ القنصمي الذم قدـ الكتاب كتبيف لو األس

 لبلمتناع عف تنفيذ الكتاب المذككر أك اف تخبره بالسمطة المختصة التي قدـ إلييا الكتاب .



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          212 

)ح( عند تنفيذ كتاب الطمب ترسؿ السمطة المختصة التي ارسؿ أك حكؿ إلييا الكتاب ِإلى 
 المكظؼ القنصمي الذم ارسؿ الكتاب األكراؽ البلزمة المثبتة لتنفيذه .

 ةالمادة التاسع

( يجكز أيضان استماع البينة مف قبؿ مكظؼ قنصمي يمثؿ المممكة المصدرة كذلؾ بدكف آ) 
 تدخؿ سمطات المممكة المنفذة .

)ب( لممكظؼ القنصمي اف يطمب حضكر أشخاص معينيف مف قبؿ محاكـ المممكة المصدرة 
اتخاذ كسائؿ  امامو الستماع بيناتيـ كيككف حضكرىـ كاداؤىـ البينة برضائيـ التاـ كال يجكز

 اجبارية .

)ج( ينظـ طمب الحضكر الصادر مف مكظؼ قنصمي في لغة المممكة المنفذة أك يرفؽ 
بترجمة تمؾ المغة ما لـ يكف المستمـ مف رعايا الفريؽ السامي المتعاقد الذم تحتاج السمطات 

 القضائية العائدة إلْيو ِإلى استماع البينة .

صكؿ المعتبرة في قانكف المممكة المصدرة كيككف لمفرقاء )د( يجكز استماع البينة بمكجب اال
مف تمؾ المممكة أك  لحؽ الحضكر شخصيا أك اف يمثمكا مف قبؿ محاميف أك ككبلء دعاك 

غير ذلؾ مف الممثميف الذيف ليـ حؽ الحضكر في محاكـ المممكة المصدرة أك المممكة 
 المنفذة .

 المادة العاشرة

ة عمى الكجو الذم جاء في المادة التاسعة بناء عمى امتناع اف فشؿ محاكلة استماع البين
 . ٛالشيكد مف الحضكر أك اعطاء االفادة ال يمنع تقديـ طمب بعد ذلؾ بمكجب المادة 
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 المادة الحادية عشرة 

يؤدم الفريؽ السامي المتعاقد الذم صدر كتاب  ٛ( عندما تستمع البينة حسب المادة آ) 
في مممكتو ِإلى الفريؽ اآلخر جميع ما تتكبده السمطة المختصة  الطمب مف السمطة العدلية

في تنفيذ الطمب مف مصاريؼ كأجكر كاجبة الدفع ِإلى الشيكد كالخبراء كالمفسريف 
كالمترجميف كأجكر تاميف حضكر الشيكد الذيف لـ يحضركا باالختيار كاألجكر كالمصاريؼ 

لقضايا التي تجيز فييا قكانيف المممكة المستحقة ِإلى أم شخص انتدبتو ىذه السمطة في ا
المنفذة ذلؾ كجميع األجكر كالمصاريؼ التي تكبدتيا بسبب تطبيؽ اصكؿ خاصة حسب 
الطمب . كتككف ىذه المصاريؼ بالمقدار الذم يستكفى عادة في مثؿ تمؾ القضايا في 

 محاكـ المممكة المنفذة .

صة التي قامت بتنفيذ كتاب الطمب )ب( يطمب تسديد ىذه المصاريؼ مف قبؿ السمطة المخت
مف المكظؼ القنصمي الذم ارسؿ الكتاب كذلؾ عندما ترسؿ إلْيو الكثائؽ التي تثبت إجراء 

 )ح( . ٛالتنفيذ كما جاء في المادة 

)ج( كفيما عدا ما كرد اعبله ال يجكز دفع أم نكع مف األجكر مف قبؿ احد الفريقيف 
 ا يتعمؽ باستماع البينة .السامييف المتعاقديف ِإلى اآلخر فيم
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 انفصم انزاتغ

  ادلؼأَح احلمٕلٛح نهفمزاء

 المادة الثانية عشرة 

اف رعايا احد الفريقيف السامييف المتعاقديف المقيميف في مممكة الفريؽ اآلخر ال يمزمكف 
فع ضماف المصاريؼ في جميع القضايا التي ال يمـز فييا احد رعايا الفريؽ المذككر بد بتأدية

 مثؿ تمؾ المصاريؼ .

 المادة الثالثة عشرة

( يتمتع رعايا احد الفريقيف السامييف المتعاقديف في مممكة الفريؽ اآلخر بمساكاة تامة في ٔ)
 المعاممة مع رعايا الفريؽ اآلخر فيما يتعمؽ بالمعاكنة الحقكقية المجانية لمفقراء .

 ا تطبؽ في األمكر المدنية كالتجارية .( تطبؽ أحكاـ ىذه المادة في األمكر الجزائية كمٕ)

 انفصم اخلايض

  أحكاو ػايح

 المادة الرابعة عشرة 

 كؿ صعكبة تنشا مف تطبيؽ ىذه االتفاقية تحؿ بالطرؽ الدبمكماسية .

 المادة الخامسة عشرة

اف ىذه االتفاقية التي يككف فييا النصاف االنكميزم كالعربي معتبريف عمى السكاء تككف 
كتنفذ االتفاقية بعد تاريخ تبادؿ كثائؽ  ,يجرم تبادؿ كثائؽ االبراـ في لندفك .  راـلؤلبخاضعة 

االبراـ بشير كاحد كتبقى نافذة لمدة ثبلث سنكات بعد تاريخ التنفيذ. ِإَذا لـ يقدـ احد الفريقيف 
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ؿ السامييف المتعاقديف ِإلى الفريؽ اآلخر اشعارا بالطرؽ الدبمكماسية قبؿ ستة اشير عمى االق
مف تاريخ انتياء مدة الثبلث سنكات المذككرة بشاف رغبتو في انياء االتفاقية فتبقى االتفاقية 
نافذة حتى انتياء ستة اشير مف تاريخ اليكـ الذم يقدـ فيو احد الفريقيف السامييف المتعاقديف 

 بإنيائيا.اشعارا 

 المادة السادسة عشرة

مى سككتمندة كارلندة الشمالية كال عمى جزر بحر )ا( ال تسرم ىذه االتفاقية بطبيعة الحاؿ ع 
المانش أك جزيرة )ماف( كال عمى أم مف مستعمرات كمحميات صاحب الجبللة ممؾ بريطانيا 
كارلندة كالممتمكات البريطانية كراء البحار كامبراطكر اليند كال عمى الممتمكات التابعة لو أك 

ييا مف قبؿ حككمتو في المممكة المتحدة كلكف الببلد المنتدب عمييا التي يجرم االنتداب عم
اف يمدد نطاؽ  ٘ٔلجبللتو في أم كقت عندما تككف ىذه االتفاقية نافذة كبمكجب المادة 

 شمكليا ِإلى أم مف الممتمكات المذككرة اعبله ببياف يقدـ بكاسطة سفيره في العراؽ .

ة التي يقدـ إلييا طمب )ب( يتضمف البياف المذككر اسماء السمطات في المممكة المختص
م المخابرة بيا ر كالمغة التي تج ٛككتاب الطمب بمكجب المادة  ٖالتبميغ بمكجب المادة 

 كالترجمة إلييا . كينفذ تمديد شمكؿ مف ىذا القبيؿ بعد شير كاحد مف تاريخ البياف المذككر .

بلث سنكات مف مف الفريقيف السامييف المتعاقديف في أم كقت بعد انتياء ث ألم)ج( يجكز 
تنفيذ تمديد شمكؿ ىذه االتفاقية ِإلى أم مف الممتمكات المشار إلييا في الفقرة )ا( مف ىذه 

 اشعار بذلؾ لمدة ستة اشير بالطرؽ الدبمكماسية . بإعطاءالمادة اف ينيي ىذا التمديد 

لممتمكات ينيييا بطبيعة الحاؿ فيما يتعمؽ با ٙٔ)د( اف انتياء ىذه االتفاقية بمكجب المادة 
( مف ىذه المادة ما لـ يتفؽ الطرفاف المتعاقداف آعمييا بمكجب الفقرة ) التي مدد الشمكؿ

  الساميف صراحة عمى خبلؼ ذلؾ .
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 المادة السابعة عشرة

( يكافؽ الفريؽ السامياف المتعاقداف عمى انو يجكز لصاحب الجبللة ممؾ بريطانيا آ) 
كراء البحار كامبراطكر اليند في أم كقت في المدة  العظمى كارلندة كالممتمكات البريطانية

أك بمكجب أم انضماـ تحت ىذه  ٘ٔالتي تككف فييا ىذه االتفاقية نافذة اما بمقتضى المادة 
المادة كبياف مقدـ بالطرؽ الدبمكماسية اف ينضـ ِإلى ىذه االتفاقية فيما يتعمؽ بام عضك مف 

ككمتو المتبكعة بمثؿ ىذا االنضماـ عمى شرط اف المجمكعة الدكلية البريطانية الذم ترغب ح
االتفاقية  بأنياءال يقدـ بياف االنضماـ في أم كقت فيو صاحب الجبللة ممؾ العراؽ اشعارا 

( )ب( ٙٔفيما يتعمؽ بجميع الممتمكات التي تسرم عمييا االتفاقية, كتسرم أحكاـ المادة )
 عد تاريخ البيناف بشير كاحد .عمى ىذا البياف, كينفذ أم انضماـ مف ىذا النكع ب

( مف ىذه المادة آ)ب( بعد انتياء ثبلثة اشير مف تاريخ تنفيذ االنضماـ بمكجب الفقرة )
لمدة ستة اشير بالطرؽ  باألنياءالفريقيف الساميف المتعاقديف بعد تقديـ اشعار  ألميجكز 

 بشأنياـ بياف االنضماـ الدبمكماسية اف ينيي تطبيؽ ىذه االتفاقية فيما يخص الببلد التي قد
 في سريانيا عمى اية ببلد مف ىذا القبيؿ . ٘ٔ. كال يؤثر انتياء االتفاقية بمكجب المادة 

)ج( يجكز اف يشمؿ بياف االنضماـ بمكجب الفقرة )( مف ىذه المادة اية بمداف ممحقة أك 
. كام اشعار  بشأنيامنتدب عمييا تدار مف قبؿ حككمة المممكة التي اعطي بياف االنضماـ 

باالنتياء بمكجب الفقرة )ب( فيما يخص اية مممكة مف ىذا القبيؿ يسرم عمى اية بمداف 
 ممحقة أك منتدب عمييا كردت في بياف االنضماـ لتمؾ المممكة .

كاقرار بما تقدـ قد كقع المكقعاف في ادناه عمى ىذه االتفاقية بنصييا العربي كاالنكميزم 
 .نسختيف في بغدادكتب ب كختماىا بختمييما.
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يؼاْذج تظهٛى اجملزيني ادلؼمٕدج تني انؼزاق ٔمجٕٓرٚح انٕالٚاخ ادلتحذج  -22
( مادة ٖٔتتككف اإلتفاقية مف ) .29342حشٚزاٌ 7ادلٕلغ ػهٛٓا يف تغذاد يف  االيريكٛح
 ككاآلتي :

صاحب الجبللة ممؾ العراؽ مف جية كصاحب الفخامة رئيس جميكرية الكاليات المتحدة 
مريكية مف جية ُأخرل رغبة منيما في عقد معاىدة لتنظيـ تسميـ المجرميف عيف كؿ مف : األ

صاحب الجبللة ممؾ العراؽ : كصاحب الفخامة رئيس جميكرية الكاليات المتحدة األمريكية 
: مندكبيف مفكضيف كبعد اف ابرز كؿ منيما ِإلى اآلخر أكراؽ تفكيضو فكجدت صحيحة 

 ة قد اتفقا عمى المكاد االتية : المرعي لؤلصكؿكمطابقة 

 المادة االولى

كذلؾ بناء  –تـ االتفاؽ بيف الفريقيف الساميف المتعاقديف عمى اف يسمـ كؿ منيما ِإلى اآلخر 
يـ أك محكـك عميو عف تأم شخص م –عمى طمب متقابؿ يجرم كفؽ أحكاـ ىذه المعاىدة 
ىذه المعاىدة مرتكبة ضمف حدكد قضاء  اية جريمة مف الجرائـ المدرجة في المادة الثانية مف

احد الفريقيف السامييف المتعاقديف حيف كجكد الشخص المذككر فعبل ضمف حدكد ذلؾ 
القضاء أثناء ارتكابو الجريمة كجد دخؿ أراضي الفريؽ السامي المتعاقد اآلخر عمى اف ال 

 يجرم التسميـ اال في األحكاؿ االتية : 

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٖٜٙٔ( لسنة ٕٔتفاقية بالقانكف رقـ )صادقت جميكرية العراؽ عمى اإلٔ

اآلتي)نحف ممؾ العراؽ بمكافقة مجمسي االعياف كالنكاب امرنا بكضع القانكف االتي: لجبللة الممؾ اف 
يصدؽ معاىدة تسميـ المجرميف المعقكدة بيف مممكة العراؽ كجميكرية الكاليات المتحدة االميركية المكقع 

كتب ببغداد في اليكـ العشريف مف شير ذم القعدة سنة  .ٖٜٗٔحزيراف سنة  ٚبغداد في  عمييا في
( ٜٔٗٔكنشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد )  .(ٖٜٙٔكاليكـ الثاني عشر مف شير شباط  ٖٗ٘ٔ

 . ٖٜٙٔ/ٕ/ٚٔفي 
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نظرا ِإلى قكانيف الببلد  –يما فعندما تقدـ دالئؿ تكفي تم ِإَذا كاف الشخص المطمكب -ا 
إللقاء القبض عميو كسكقو ِإلى  –ك حدثت الجريمة ىناؾ لالمكجكد فييا الشخص فيما 

 المحكمة .

ِإَذا كاف الشخص المطمكب محككما عميو فعندما تقدـ الدالئؿ التي تثبت اف الشخص  -ب
  المذككر ىك المحككـ عميو حقيقة .

 ادة الثانيةالم

يجرم بمكجب أحكاـ ىذه المعاىدة تسميـ األشخاص المتيميف كالمحكـك عمييـ عف اية 
 كبل البمديف :  فجريمة مف الجرائـ االتية ِإَذا كانت معاقبا عمييا بمكجب قكاني

القتؿ )كمنو جرائـ قتؿ االبكيف كالقتؿ غيمة أك بتعمد كالقتؿ قصدا عندما تقع باختيار  -ٔ
 كذلؾ جرائـ القتؿ بالتسميـ أك قتؿ االطفاؿ( .مرتكبيا ك 

 الشركع في القتؿ . -ٕ

ازالة البكارة كالزناء بغير رضا كاسقاط الجنيف كمكاقعة االطفاؿ الذيف يقؿ عمرىـ عف  -ٖ
 سنة . ٕٔ

 تعدد الزكجات كاالزكاج غير المشركع . - ٗ

 االحراؽ عمدا . - ٘

سبلمة األشخاص المسافريف أك الذيف عمى كؿ فعؿ مؤذ يؤتي بقصد إلقاء الخطر عمى  -ٙ
 خط القطار .

 الجرائـ المرتكبة في البحر كىي :  - ٚ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          219 

 القرصنة كما ىي معمكمة كمعرفة في حقكؽ الدكؿ أك القكانيف العامة . -ا 

 اغراؽ البكاخر أك تخريبيا في البحر عمدا أك الشركع في ذلؾ . -ب 

في عرض  ةر مف البحارة أك غيرىـ في الباخر كالمؤامرة مف قبؿ اثنيف أك اكثد التمر  –ج 
أك كضع اليد عمييا  ةالبحر بقصد القياـ بالعصياف ضد سمطة رباف أك قائد تمؾ الباخر 

 بالغدر كالعنؼ .

 بقصد االيذاء الجسماني . ةاالعتداء عمى ظير الباخر  -د 

بقصد السطك كىك الدخكؿ ليبل في دار آخر بصكرة غير مشركعة كببل عمـ ساكنو  - ٛ
 ارتكاب جناية فييا .

دخكؿ دكائر الحككمة كالسمطات العامة كدكائر البنكؾ كالمصارؼ كبنكؾ التكفير  -ٜ
كشركات التاميف كشركات الضماف كبنايات ُأخرل غير المساكف بصكرة غير مشركعة كببل 

 عمـ ساكنيا كذلؾ بقصد ارتكاب جناية فييا .

قكده بفعؿ جنائي أك بصكرة غير مشركعة االغتصاب كىك اخذ أمكاؿ الغير أك ن - ٓٔ
 كذلؾ باستعماؿ العنؼ أك إلقاء الرعب في نفسو .

 التزكير أك تركيج أك استعماؿ ما ىك مزكر – ٔٔ

تزكير أك تحريؼ سندات الحككمة أك السمطات العامة ك ضمنيا محاكـ العدؿ أك  - ٕٔ
 تركيج ذلؾ أك استعمالو احتياال .

كاء كانت سكة أك كرقا مع السندات أك ككبكنات الديف العمكمية صنع العممة المزيفة س -ٖٔ
المكضكعة مف قبؿ الحككمة الكطنية أك حككمة المممكة أك الكالية أك المقاطعة أك المحؿ أك 

االعتمادات العامة اأُلخرل ك كذلؾ  مستمسكاتالبمدية أك أكراؽ المصاريؼ النقدية أك 
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مدكلة أك االدارات العامة ك تركيج لالعمبلت العائدة  تزييؼ االختاـ ك الطكابع ك التمغات ك
 األشياء المذككرة اعبله ككضعيا في التداكؿ أك استعماليا احتياال .

الخيانة كاالختبلس التي يرتكبيا المكظفكف العامكف أك االمناء ضمف حدكد قضاء احد  -ٗٔ
مف مائة ك خمسكف لاير الفريقيف السامييف المتعاقديف عندما يككف المبمغ لمختمس ا كثر 

 امريكي أك أربعيف دينارا عراقيا .

الخيانة التي تقع مف قبؿ االجيريف أك أصحاب الركاتب أك المستخدميف ضد  -٘ٔ
مستخدمييـ أك رؤسائيـ عندما يككف المبمغ المختمس اكثر مف مائة كخمسيف لاير امريكي أك 

 أربعيف دينارا عراقيا .

كىك خطؼ ك حجز شخص أك أشخاص بقصد ابتزاز  خطؼ الصغار أك البالغيف -ٙٔ
 دراىـ منيـ أك مف اسرىـ أك الية غاية ُأخرل غير مشركعة .

السرقة متى كانت األشياء أك األمكاؿ الشخصية كالنقكد المسركقة تزيد قيمتيا عف مائة  -ٚٔ
 كخمسيف لاير امريكي أك أربعيف دينارا عراقيا .

ية أك أمكاؿ ُأخرل بادعاءات كاذبة أك قبض نقكد أك الحصكؿ عمى نقكد أك سندات مال -ٛٔ
ثمينة أك أمكاؿ ُأخرل مع العمـ باف ىذه األشياء محكز عمييا بصكرة غير مشركعة  تأمينات

ك ذلؾ عندما يككف مبمغ النقكد أك قيمة األمكاؿ المحجكز عمييا أك المقبكضة اكثر مف مائة 
 . كخمسيف لاير امريكي أك أربعيف دينارا عراقيا

 اليميف الكاذبة أك التحريض عمى ذلؾ . -ٜٔ

االحتياؿ ك خيانة االمانة مف قبؿ الكديع أك الصيرفي أك الككيؿ أك العميؿ أك االميف  -ٕٓ
أك الكصي أك المدبر أك القيـ أك المدير أك المكظؼ في اية شركة أك مؤسسة مف قبؿ 
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قيمة األمكاؿ المتصرؼ بيا شخص يشغؿ منصبا مؤتمنا كذلؾ عندما يككف مبمغ النقكد أك 
 بصكرة غير مشركعة اكثر مف مئة كخمسيف لاير امريكي أك أربعيف دينارا عراقيا .

 الرشكة . -ٕٔ

 الجرائـ المعاقب عمييا بمكجب قكانيف االفبلس . -ٕٕ

 الجرائـ المعاقب عمييا بمكجب قكانيف منع المتاجرة بالمخدرات . -ٖٕ

 قكانيف منع الرؽ ك المتاجرة بالرقيؽ . الجرائـ المعاقب عمييا بمكجب -ٕٗ

ككذلؾ يجرم تسميـ المجرميف عف االشتراؾ في اية جريمة مف الجرائـ المذككرة اعبله  -ٕ٘
قبؿ حدكثيا ك ذلؾ في اف يككف االشتراؾ المذككر معاقبا عميو بالسجف بمكجب قكانيف كبل 

مة قائمة بنفسيا كمعرفة باسـ الفريقيف السامييف المتعاقديف كلك كاف بعد حدكثيا يككف جري
 خاص في قكانيف احدل الدكلتيف المتعاقديف .

 المادة الثالثة

ال تشمؿ أحكاـ ىذه المعاىدة طمب التسميـ مف اجؿ جرائـ ذات الصفة السياسية أك االعماؿ 
 التي ليا عبلقة بتمؾ الجرائـ .

السامييف المتعاقديف  ك ال يحاكـ أك يعاقب الشخص المسمـ مف قبؿ أك ِإلى احد الفريقيف
كعندما تككف الجريمة المتيـ بيا متضمنة  بمكجب أحكاـ ىذه المعاىدة عف جريمة سياسية.

فعؿ القتؿ أك االغتياؿ أك التسميـ أك الشركع بذلؾ فاف مجرد ارتكاب تمؾ الجريمة أك الشركع 
كافيا لبلدعاء  فييا ضد حياة ممؾ أك رئيس دكلة اجنبية أك احد افراد اسرتو ال يعتبر سببا

 باف تمؾ الجريمة ذات صفة سياسية أك انيا عمؿ لو عبلقة بالجرائـ ذات صفة سياسية .
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 المادة الرابعة

ال يحاكـ شخص تـ تسميمو عف اية جريمة غير التي سمـ مف اجميا مف غير اف يكافؽ عمى 
د مدة شير بعد ذلؾ الفريؽ السامي المتعاقد الذم سممو ما لـ تكف لو الحرية لمغادرة الببل

تاريخ محاكمة أك بعد إكمالو العقكبة أك اعفائو عنيا في حالة الحكـ عميو بيا . كال يطبؽ 
 ىذا الشرط عمى الجرائـ التي ترتكب بعد التسميـ .

 المادة الخامسة

ال يسمـ المجـر اليارب بمكجب أحكاـ ىذه المعاىدة ِإَذا كاف قد اصبح _ لسبب مركر الزمف 
ني آخر نظرا لقكانيف المحؿ الذم ارتكبت الجريمة ضمف حدكد قضائو _ أك لسبب قانك 

 معفى مف التعقيبات أك العقاب عف الجريمة المطمكب تسميمو مف اجميا .

 المادة السادسة

ِإَذا كاف المجـر اليارب المطمكب تسميمو كفؽ أحكاـ ىذه المعاىدة رىف التعقيب أك الكفالة 
إلْيو أك كاف قد حكـ عميو مف  أارتكبيا في البمد الذم التج أك التكقيؼ فعبل عف اية جريمة

 تسميمو ِإلى نياية المحاكمة كالى اف يطمؽ سراحو بمقتضى القانكف . تأجيؿاجؿ ذلؾ فيجكز 

 المادة السابعة

ِإَذا كاف المجـر اليارب المطمكب تسميمو مف قبؿ احد الفريقيف السامييف المتعاقديف قد طمب 
مف اجؿ الجرائـ التي  ة ماقبؿ دكلة أك دكؿ ُأخرل بمكجب أحكاـ معاىد تسميمو أيضان مف

ارتكبيا ضمف حدكد قضائيا فيسمـ لمدكلة التي كصؿ طمبيا اكال اال ِإَذا صرفت ىذه الدكلة 
 النظر عف طمبيا .
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 المادة الثامنة

 اىدة .ال يمـز احد الفريقيف السامييف المتعاقديف بتسميـ رعاياه بمكجب أحكاـ ىذه المع

 المادة التاسعة

تدفع نفقات إلقاء القبض عمى الشخص المطمكب تسميمو ك كذلؾ نفقات تكقيفو كتدقيؽ 
 قضيتو كنقمو مف قبؿ الدكلة التي طمبت تسميمو .

 المادة العاشرة

كجد في حكزة المجـر اليارب عند إلقاء القبض عميو سكاء كاف حاصبل مف  شيءكؿ 
تي يمكف اف تككف كدليؿ مثبت لمجريمة يسمـ بقدر االمكاف الجريمة أك كاف مف المكاد ال
كقت التسميـ عمى انو ينبغي  مييف المتعاقديف مع الشخصاكحسب قكانيف الفريقيف الس

 الثالث في األشياء المذككرة . محافظة حقكؽ الشخص

 المادة الحادية عشرة

قيف السامييف المتعاقديف تطبؽ أحكاـ ىذه المعاىدة في كافة األراضي العائدة لكؿ مف الفري
أك الكاقعة تحت اشغاؿ أك اشراؼ كؿ كاحد منيما اينما كقعت كطكؿ مدة ذلؾ االشغاؿ أك 
االشراؼ. تجرم طمبات تسميـ المجرميف الياربيف بمكجب أحكاـ ىذه المعاىدة بالطرؽ 

 الدبمكماسية .

ْيو طمب التسميـ ك ِإَذا يجرم إلقاء القبض عمى المجـر اليارب كفؽ قكانيف البمد الذم قدـ إل
كجكب التسميـ بمكجب ىذه المعاىدة فيسمـ  -بعد التدقيؽ كنظرا ِإلى القانكف كاالدلة  -تقرر 

 المجـر اليارب كفؽ االصكؿ القانكنية المتبعة في مثؿ ىذه القضايا . 
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يطمؽ سراح الشخص الذم اكقؼ مكقتا ِإَذا لـ يقدـ خبلؿ مدة ثبلثة اشير مف تاريخ إلقاء 
القبض عميو في العراؽ أك مف تاريخ محاكمتو في الكاليات المتحدة األمريكية طمب التسميـ 

 كالكثائؽ كما ىك مشركح ادناه بالطريقة المبينة اعبله . باألدلةمرفقا 

ِإَذا كاف المجـر اليارب قد حكـ عميو عف الجريمة التي طمب تسميمو مف اجميا فتقدـ صكرة 
 المحكمة التي نظرت في الدعكل. مصدقة حسب االصكؿ مف حكـ

َذا كاف المجـر اليارب متيما بارتكابو الجريمة فنقدـ صكرة مصدقة حسب االصكؿ مف  كا 
أمر التكقيؼ الصادر في البمد الذم ارتكبت الجريمة فيو مع صكرة الشيادات التي استند 

تي تعتبر الزمة في عمييا في اصدار أمر التكقيؼ المذككر ككذلؾ االدلة كالبراىيف اأُلخرل ال
 القضية .

لغرض ىذه المعاىدة ال يعتبر الحكـ الغيابي حكما بؿ يجكز اعتبار الشخص المحكـك عميو 
 بو متيما.

 المادة الثانية عشرة

القبض عمى المجرميف  بإلقاءِإَذا كقع طمب مف قبؿ احد الفريقيف السامييف المتعاقديف 
كظفيف العدلييف المختصيف في البمد الذم تجرم فيو الياربيف أك تكقيفيـ أك تسميميـ فعمى الم

اماـ كؿ مف اف يساعدكا مكظفي الفريؽ السامي المتعاقد الطالب لمتسميـ معامبلت التسميـ 
الحكاـ كحاكـ الجزاء المختصيف بكافة الكسائؿ القانكنية الداخمة في استطاعتيـ . كال يطمب 

ف الفريؽ السامي المتعاقد طالب التسميـ التعكيض عف الخدمات التي تسدل بيذه الصكرة م
كمع ذلؾ فاذا كاف مكظؼ أك مكظفكا الفريؽ السامي المتعاقد الذم قاـ بالتسميـ الذيف 
ساعدكا بيذه الصكرة لـ تكف ليـ حسب كظيفتيـ ركاتب تعكيضات غير األجكر المعينة 

يدفع لو أك ليـ  لمخدمات التي يؤدكنيا فعمى الفريؽ السامي المتعاقد طالب التسميـ اف
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األجكر المعتادة عف االعماؿ كالخدمات التي ادكىا بعيف الطريقة كبالمقدار الذم يستحقكنو 
 قضية جزائية اعتيادية كفؽ قكانيف البمد الذم ىـ مكظفكف فيو . بإجراءاتفيما لك قامكا 

 المادة الثالثة عشر

فؽ االصكؿ الدستكرية المتبعة في تبـر ىذه المعاىدة مف قبؿ الفريقيف السامييف المتعاقديف ك 
بمدييما كتدخؿ في حيز التنفيذ في يكـ تبادؿ كثائؽ ابراميا . عمى اف لكؿ مف الفريقيف 

يقدـ ِإلى الفريؽ السامي  بأشعارالسامييف المتعاقديف انياء ىذه المعاىدة في أم كقت كاف 
 المتعاقد اآلخر ليذه الغاية قبؿ مدة ستة اشير .

 كقت ممكف . بأسرعؽ ابراـ ىذه المعاىدة في بغداد يتـ تبادؿ كثائ

 كاقرارا بما تقدـ قد كقع المفكضاف عمى ىذه المعاىدة ككضعا عمييا ختمييما .

حررت بنسختيف بالمغتيف العربية كاالنكميزية عمى اف يككف النص االنكميزم كحده المعتبر 
 عند كقكع أم خبلؼ .
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 .2خ انمضائٛح تني انؼزاق ٔ انٛاتاٌتٛاٌ حٕل انتؼأٌ يف انتثهٛغاـــــ 22

 ألحكاـكفقا  ٜٛٙٔ-ٓٔ-ٛقرر مجمس الكزراء بجمستو الرابعة كالستيف المنعقدة بتاريخ 
( مف الدستكر المكقت عمى إجراء تبادؿ مذكرات بيف حككمتي ٓ٘( ك)ٗٗالمادتيف )

لمساعدات المتبادلة الجميكرية العراقية كالياباف, يتـ االتفاؽ بمكجبيا بيف البمديف عمى تقديـ ا
فيما يتعمؽ بتبميغ الكثائؽ القانكنية )التبميغات القضائية( أك القياـ باالستنابة لسماع كتدكيف 

 -الشيادة في الدعاكل المدنية ""اإلنابة القضائية"" كذلؾ كفؽ الشركط التالية :

 بمكماسية .يجب اف يقدـ طمب التبميغ القضائي أك اإلنابة القضائية بكاسطة الطرؽ الد -ٔ

يجب اف يقدـ طمب تبميغ الكثائؽ تحريريا كيدرج فيو اسـ الشخص الذم ينبغي اف تبمغ  -ٕ
 لو األكراؽ كجنسيتو كمحؿ سكناه الثابت أك اقامتو .

يجب اف يقدـ طمب االستنابة بسماع كتدكيف الشيادة تحريريا كيدرج فيو اسـ كؿ مف  -ٖ
الشيادة مع اسـ الشخص الذم يجرم استجكابو  اطراؼ القضية كالكيفية التي بمكجبيا اخذ

 كجنسيتو كمحؿ سكناه الثابت كاقامتو كاألمكر التي يجب اف يجرم التحقيؽ بشأنيا .

يجب اف يكتب الطمب كالكثائؽ الممحقة بو بمغة الجية المخاطبة كاف يرفؽ االصؿ  -ٗ
 بترجمة انكميزية .

الطمب اف تضمف تسديد النفقات المترتبة عمى الدكلة التي تنتمي إلييا المحكمة مقدمة  -٘
 عمى تنفيذ كتاب الطمب .

تقديـ المعكنة  بإمكانياعمى الدكلة التي تنتمي إلييا المحكمة مقدمة الطمب اف تؤيد باف  -ٙ
 القضائية في األمكر نفسيا ِإَذا ما قدـ إلييا طمب بذلؾ مف محاكـ الدكلة المقابمة .

                                                           
 .ٜٛٙٔ/ٔٔ/ٙٔ( في ٕ٘ٙٔنشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد) ٔ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          217 

حدكد المقررة في قكانيف كبل الطرفيف كعمى اساس كقد اتفؽ عمى اف يتـ ذلؾ ضمف ال
 المقابمة بالمثؿ لحيف عقد اتفاقية مفصمة بيذا الشأف بيف البمديف .

 كزير الخارجية
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ـــح  -20 ـــح ٔمجٕٓرٚ ـــح انؼزالٛ ـــني اجلًٕٓرٚ ـــائٙ ت ـــأٌ انمض ـــذج انتؼ يؼاْ
 ( مػػادة مقسػػمة عمػػى سػػتة فصػػكؿٖٗتتكػػكف ىػػذه المعاىػػدة مػػف ) .0انذميمزاطٛــح2ادلاَٛــا
 ككاآلتي:

اف جميكرية المانيا الديمقراطية كالجميكرية العراقية, اذ ترغباف في تقكيـ عبلئؽ الصداقة 
القائمة بيف دكلتييما كدعـ تعاكنيا المثمر في المجاليف القضائي كالقانكني, فقد قررتا عقد 

 ىذه المعاىدة كعينتا ليذه الغاية مندكبيف مفكضيف عنيما ىما : 

 دكلة لجميكرية المانيا الديمقراطية:عف رئيس مجمس ال

 السيد ككرت فينشو

                                                           
, حيث انضمت ٜٜٓٔف األلمانيتيف الشرقية كالغربية في الثالث مف تشريف األكؿ عاـ د بييتـ التكح ٔ

جميكرية ألمانيا الديمقراطية )ألمانيا الشرقية( ِإلى جميكرية ألمانيا االتحادية )ألمانيا الغربية( كبعد عممية 
ف جميكرية ألمانيا التكحيد التي جمعت ألمانيا, جاءت المعاىدة المنظمة ليذه العممية لتشير ِإلى إ

الديمقراطية )الشرقية( عند دخكليا في االتحاد األلماني أصبحت جزءان منو, كبالتالي فقدت جراء ذلؾ 
كجكدىا القانكني الدكلي, ك بالنسبة لممعاىدات التي عقدتيا, فيجب عمى الدكلة المكحدة دراسة كمناقشة 

بيا, مف أجؿ تنظيـ كتكييؼ تمؾ المعاىدات,  تمؾ المعاىدات, كالتفاكض مع األطراؼ اأُلخرل المعنية
كالبحث في إمكانية استمرارىا كتأكيدىا, أك إنيائيا ِإَذا لـ تكف متبلئمة مع الكضع الجديد لمدكلة, كقد 
عمدت األمـ المتحدة ِإلى تسجيؿ الدكلة الجديدة تحت مسمى "ألمانيا", كأصبح لؤللمانيتيف تمثيؿ مكحد 

 ت ىذا المسمى كالكياف الجديد لمدكلة األلمانية.بكؿ المنظمات الدكلية تح
, كجاء في قانكف التصديؽ ٜٔٚٔ( لسنة ٕٗصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٕ

تصدؽ بيذا القانكف معاىدة التعاكف القضائي المعقكدة بيف الجميكرية العراقية :  اآلتي)المادة االكلى
ة كالمكقع عمييا مف قبؿ ممثمي حككمتي البمديف في بغداد بتاريخ كجميكرية المانيا الديمقراطي

عمى : المادة الثالثة ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.: .المادة الثانيةٜٓٚٔ/ٕٔ/ٕٕ
المصادؼ  ٜٖٔٔكتب ببغداد في اليكـ الحادم عشر مف شير محـر لسنة  الكزراء تنفيذ ىذا القانكف.

( في ٜٜٚٔ(. كنشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد ) ٜٔٚٔسع مف شير اذار لسنة لميكـ التا
ٕٜ/ٖ/ٜٔٚٔ. 
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 نائب رئيس الكزراء ككزير العدؿ

 عف رئيس الجميكرية العراقية : 

 سيادة عزيز شريؼ

 كزير العدؿ

 لؤلصكؿالمذيف بعد اف قدـ كؿ منيما أكراؽ تفكيضو ِإلى اآلخر ككجدىا صحيحة كمطابقة 
 :  يأتياتفقا عمى ما 

 انفصم االٔل

 ٚح انمإََٛح ٔادلؼَٕح انمضائٛحاحلًا

 (ٔ)المادة 

يتمتع مكاطنك كؿ مف الطرفيف المتعاقديف في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر بالمعاممة  –ٔ
ذاتيا التي يتمتع بيا المكاطنكف المحميكف فيما يختص بالحماية القانكنية كالقضائية 

لكفالة عف الرسـك القضائية كفقا كممتمكاتيـ كاإلعفاء مف الرسـك القضائية كدفع ا ألشخاصيـ
 لمقكانيف النافذة.

 مف ىذا المادة األشخاص المعنكية أيضان. (ٔ)تشمؿ أحكاـ الفقرة  – ٕ

 (ٕ)المادة 

في حالة تقديـ طمب بالمعكنة القضائية كاإلعفاء مف الرسـك تقكـ السمطة المختصة  –ٔ
 يادة عف مركزه المالي.ش بإصدارلمطرؼ المتعاقد الذم يقيـ في إقميمو مقدـ الطمب 
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ِإَذا لـ يكف مقدـ الطمب مقيما في إقميـ احد الطرفيف المتعاقديف يكتفي بشيادة يصدرىا  –ٕ
 الممثؿ الدبمكماسي أك القنصمي لمطرؼ المتعاقد الذم يككف مقدـ الطمب احد مكاطنيو.

 تككف الشيادة بمغة الطرؼ المتعاقد المطمكب منو أك بالمغة االنكميزية. –ٖ

 نفصم انثاَٙا

 تثهٛغ األٔراق انمضائٛح ٔتُفٛذ طهثاخ اإلَاتح

 انمضائٛح يف األيٕر ادلذَٛح ٔانتجارٚح ٔأيٕر

 األحٕال انشخصٛح

 أحكام عامة ــــٔ

 (ٖ)المادة 

يتعيد الطرفاف المتعاقداف باف يككف ىناؾ تعاكف قضائي بيف سمطاتيما القانكنية في  –ٔ
حكاؿ الشخصية كفقا لمشركط المنصكص عمييا في ىذه األمكر المدنية كالتجارية كأمكر األ

 المعاىدة.

يتضمف التعاكف القضائي تبميغ األكراؽ القضائية كتنفيذ طمبات اإلنابة القضائية الخاصة  –ٕ
 بسماع الشيكد كالمتقاضيف, كالخبراء, كالشيادات مع اليميف, كما شابو ذلؾ.

إلنابة القضائية كفقا لقكانيف الطرؼ المتعاقد يتـ تبميغ األكراؽ القضائية كتنفيذ طمبات ا –ٖ
 المطمكب إلْيو.
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لممحكمة المطمكب إلييا تمبية لطمب المحكمة, اف تسير في القضية, بما في ذلؾ  –ٗ
الناحية االجرائية, بالطريقة المطمكب اتباعيا في الطمب, شريطة اال يخالؼ ذلؾ قكانيف 

 الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو.

رفؽ جميع الكثائؽ المرسمة بخصكص التعاكف القضائي بترجمة مصدقة بمغة يجب اف ت –٘
 الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو أك بالمغة االنكميزية.

تختـ جميع األكراؽ المتعمقة بالتعاكف القضائي بختـ المحكمة كتصدؽ مف كزارة العدؿ  – ٙ
 فقط.

يف السمطات القانكنية لمطرفيف يتـ إرساؿ جميع األكراؽ المتعمقة بالتعاكف القضائي ب –ٚ
 المتعاقديف بالطريؽ الدبمكماسي.

 (ٗ)المادة 

يتحمؿ الطرفاف المتعاقداف جميع المصاريؼ كالرسـك الناشئة عف التعاكف القضائي كؿ في 
 إقميمو.

 (٘)المادة 

يجكز رفض التعاكف القضائي ِإَذا كاف منحو يخالؼ مبادئ التشريع االساسية أك النظاـ العاـ 
 مطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو.ل

 تبميغ األوراق القضائية – ٕ

 (ٙ)المادة 

 يجب اف يتضمف طمب تبميغ األكراؽ القضائية :  – ٔ
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اسـ المحكمة الطالبة كاالسـ الكامؿ لممتسمـ كجنسيتو كعنكانو كاسـ كعنكاف الككيؿ القانكني 
 كتفاصيؿ الطمب.

كتكقيعي المتسمـ كالقائـ بالتبميغ ككذلؾ ختـ  يؤيد التبميغ بكصؿ يتضمف تاريخ التبميغ – ٕ
 المحكمة, أك بشيادة رسمية مف المحكمة تبيف كيفية كتاريخ التبميغ.

ِإَذا لـ تتمكف المحكمة المطمكب إلييا مف االستجابة لطمب تبميغ الكرقة القضائية فعمييا  – ٖ
 دكف التبميغ.اف تبمغ المحكمة الطالبة بيذه الحقيقة مبينة األسباب التي حالت 

 (ٚ)المادة 

يحؽ لكؿ مف الطرفيف المتعاقديف تبميغ األكراؽ لمكاطنيو الذيف يقيمكف في إقميـ الطرؼ 
 المتعاقد اآلخر, عف طريؽ ممثميو الدبمكماسييف كالقنصمييف.

 طمبات اإلنابة القضائية – ٖ

 (ٛ)المادة 

ة اببلغ المحكمة الطالبة في عمى المحكمة المطمكب إلييا تنفيذ طمبات اإلنابة القضائي – ٔ
, بزماف كمكاف تنفيذ الطمب بغية تمكيف الطرؼ المعني أك تأخيرالكقت المناسب كدكف 

 ككيمو مف الحضكر.

تطبؽ بصكرة عامة أحكاـ المادة السادسة مف ىذه المعاىدة عمى طمبات اإلنابة  – ٕ
 القضائية أيضان.
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 (ٜ)المادة 

نابة القضائية المتخذة كفقا لممادتيف السادسة كالثامنة مف المبمغة كطمبات اإل لؤلكراؽيككف 
المبمغة أك طمبات اإلنابة القضائية  لؤلكراؽىذه المعاىدة األثر القانكني ذاتو الذم يككف 

 المتخذة في إقميـ الطرؼ المتعاقد الطالب.

 (ٓٔ)المادة 

, الذم يمثؿ اماـ ال يجكز اف يحاكـ أك يعاقب الشاىد أك الخبير, ميما كانت جنسيتو –ٔ
محكمة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو, بناء عمى كرقة تبميغ مف قبؿ محكمة الطرؼ المتعاقد 

لب كال اف يمقى القبض عميو عف فعؿ يعاقب عميو مرتكب مف قبمو قبؿ دخكلو إقميـ االط
 الطرؼ المتعاقد الطالب, كما ال يجكز اف يعاقب عف حكـ محكمة سابؽ.

مف ىذه المادة ِإَذا لـ  ٔأك الخبير الحماية المنصكص عمييا في الفقرة  يفقد الشاىد –ٕ
يغادر إقميـ الطرؼ المتعاقد الطالب خبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ اشعاره باف كجكده لـ 

 يعد ضركريا رغـ تكفر كسائؿ مغادرتو اإلقميـ المذككر.

لْيو كالمستدعى مف قبؿ يجكز لمشخص المحتجز في إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إ –ٖ
احدل محاكـ الطرؼ المتعاقد اآلخر كشاىد أك خبير, ِإَذا لـ تحؿ دكف ذلؾ أسباب ُأخرل, 
اف ينقؿ مؤقتا ليذا الغرض شريطة اعادة نقمو حالما يصبح كجكده غير ضركرم كيتمتع 

 مف ىذه المادة. ٕك ٔالشخص المنقكؿ بصكرة مؤقتة بالحماية الممنكحة في الفقرتيف 
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 انفصم انثانث

 ٔتُفٛذْا تاألحكاواالػرتاف 

 (ٔٔ)المادة 

دة, ىالمنصكص عمييا في ىذه المعا لؤلحكاـعمى الطرفيف المتعاقديف اف يعترفا كينفذا, كفقا 
كؿ في إقميمو األحكاـ كالتسكيات النيائية القابمة لمتنفيذ في األمكر المدنية أك التجارية أك 

مطالبات المالية ككذلؾ األحكاـ في األمكر الجزائية المقررة األحكاؿ الشخصية المتعمقة بال
لمتعكيض, التي تصدر في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر بعد دخكؿ ىذه المعاىدة حيز 

 التنفيذ.

 (ٕٔ)المادة 

 -كتنفيذىا في األحكاؿ التالية :  باألحكاـيجكز رفض االعتراؼ 

صدر في إقميمو الحكـ, اختصاص النظر في ِإَذا لـ يكف لمحكمة الطرؼ المتعاقد, الذم  –ا
 الدعكل بمكجب قكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب في إقميمو االعتراؼ كالتنفيذ.

ِإَذا لـ يكف الطرؼ الخاسر الذم لـ يحضر المرافعة قد استدعي كفقا لقكانيف الطرؼ  –ب
صكرة قانكنية في المتعاقد الذم صدر في إقميمو الحكـ في الكقت المناسب كلـ يتـ تمثيمو ب

 حالة عدـ اىميتو لمترافع.

ِإَذا سبؽ كاف اصدرت احدل المحاكـ حكما نيائيا في الدعكل ذاتيا بيف الخصكـ انفسيـ  -جػ
في إقميـ الطرؼ المتعاقد المقدـ إلْيو طمب التنفيذ, أك سبؽ كاف شرع في النظر في الدعكل 

 اماـ محكمة ىذا الطرؼ المتعاقد.
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تراؼ بالحكـ كتنفيذه يخالفاف المبادئ االساسية لمتشريع أك النظاـ العاـ ِإَذا كاف االع –د
 لمطرؼ المتعاقد المقدـ إلْيو طمب التنفيذ.

 (ٖٔ)المادة 

يجكز تقديـ طمب تنفيذ الحكـ لدل المحكمة المختصة لمطرؼ المتعاقد المقدـ إلْيو طمب  –ٔ
ة اف ينقؿ ىذا الطمب ِإلى التنفيذ أك لدل المحكمة التي اصدرت الحكـ, بداءة, شريط

مف المادة  ٚالمحكمة المختصة لمطرؼ المتعاقد اآلخر بالكيفية المنصكص عمييا في الفقرة 
 الثالثة مف ىذه المعاىدة.

 يجب اف يرفؽ الطمب بما يمي :  –ٕ

ككنو حكما نيائيا كقاببل لمتنفيذ, ما لـ  تأييدالنسخة االصمية أك المصدقة مف الحكـ مع  –آ
 ؾ ظاىرا مف الحكـ نفسو.يكف ذل

مذكرة تبيف اف الطرؼ الخاسر, الذم لـ يحضر المرافعة, قد استدعي كفقا لمقانكف كفي  –ب
 الكقت المناسب, كفي حالة عدـ اىميتو لمترافع كاف ممثبل بصكرة قانكنية.

كب بمغة الطرؼ  آالترجمة المصدقة لمكثائؽ المشار إلييا في الفقرتيف الفرعيتيف  -جػ
 اقد المقدـ إلْيو طمب االعتراؼ كالتنفيذ, أك بالمغة االنكميزية.المتع

مف ىذه المادة بختـ المحكمة كتصديقيا مف  ٕيجب ختـ الكثائؽ المذككرة في الفقرة  –ٖ
 كزارة العدؿ فقط.

 (ٗٔ)المادة 

ة عمى محكمة الطرؼ المتعاقد المقدـ إلْيو طمب التنفيذ اف تقـك بالتنفيذ كفقا لقكانيف دكل –ٔ
 الطرؼ المتعاقد المذككر.
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عمى المحكمة التي تتخذ قرارا بشاف طمب التنفيذ اف تتقيد حصرا بالتثبت مما ِإَذا كانت  –ٕ
 الشركط المنصكص عمييا في المادتيف الثانية عشرة كالثالثة عشرة قد استكفيت.

في لمطرؼ المحكـك عميو اف يقدـ أم اعتراض عمى الحكـ عمى النحك المنصكص عميو  –ٖ
 قكانيف الطرؼ المقدـ إلْيو طمب التنفيذ.

 انفصم انزاتغ

 تظٕٚح أيٕر انرتكاخ

 (٘ٔ)المادة 

يككف الممثؿ الدبمكماسي أك القنصمي لكؿ مف الطرفيف المتعاقديف مخكال باف يمثؿ دكف اية 
ككالة خاصة مكاطنيو في أمكر التركات بما في ذلؾ دعاكل االرث ما لـ يككنكا حاضريف 

يعينكا ممثبل مخكال عنيـ اماـ المحاكـ أك السمطات المختصة اأُلخرل التابعة شخصيا أك 
 لمطرؼ المتعاقد اآلخر.

 (ٙٔ)المادة 

ِإَذا تكفي احد مكاطني أم مف الطرفيف المتعاقديف في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر,  –ٔ
عثة الدبمكماسية أك ىذه الكاقعة لمب بإببلغ تأخيرفعمى السمطة المعنية اف تقكـ مباشرة كبدكف 

القنصمية التابعة لمطرؼ المتعاقد اآلخر, كعمييا فضبل عف ذلؾ اف تقدـ معمكمات عما 
يعرؼ عف الكرثة المحتمميف كمحؿ اقامتيـ أك سكناىـ كطبيعة التركة, ككذلؾ عما ِإَذا كانت 
َذا كاف معمكما لدل السمطة اف الشخص المتكفى قد ترؾ أمكاال في دك  لة ىناؾ كصية. كا 

 ُأخرل, فعمييا اف تبيف ذلؾ أيضان.
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لمسمطة أثناء إجراءات تسكية أمكر التركة اف الكرثة ىـ مف مكاطني الطرؼ  تأكدِإَذا  –ٕ
المتعاقد اآلخر, فعمييا اف تشعر البعثة الدبمكماسية أك القنصمية لمطرؼ المتعاقد المذككر 

 بيذه الحقيقة.

نصمية بالكفاة اكال فعمييا اف تبمغ السمطة المختصة ِإَذا عممت البعثة الدبمكماسية أك الق –ٖ
 لغرض تحرير التركة.

 (ٚٔ)المادة 

ِإَذا تكفي احد مكاطني أم مف الطرفيف المتعاقديف أثناء اقامتو بصكرة مؤقتة في إقميـ الطرؼ 
المذككرة دكف إجراءات  باألمتعةالمتعاقد اآلخر تسمـ االمتعة التي كانت معو مع قائمة 

لى البعثة الدبمكماسية أك القنصمية التابعة لمطرؼ المتعاقد الذم كاف المتكفي احد ُأخرل, إِ 
 مكاطنيو.

 انفصم اخلايض

 انتؼأٌ انمضائٙ يف األيٕر اجلشائٛح ٔتظهٛى اجملزيني

 التعاون القضائي - ٔ

 (ٛٔ)المادة 

مكر الجزائية تعاكنا قضائيا في األ لؤلخريتعيد الطرفاف المتعاقداف باف يمنح كؿ منيما  - ٔ
 مع مراعاة الشركط المنصكص عمييا في ىذه المعاىدة.

يتضمف التعاكف القضائي في األمكر الجزائية تبميغ األكراؽ القضائية كالبينات كتنفيذ  - ٕ
طمبات اإلنابة القضائية المتعمقة باستجكاب المجرميف كسماع الشيكد أك الخبراء كتحرم 

لقاء  القبض كالحجز. الدكر كاألشخاص كالتحقيؽ كا 
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 (ٜٔ)المادة 

يتـ االتصاؿ بيف كزارة العدؿ أك المدعي العاـ في جميكرية المانيا الديمقراطية ككزارة  - ٔ
 التعاكف القضائي. حالعدؿ في الجميكرية العراقية بالطريؽ الدبمكماسي في حالة من

ة عمى منح حتى العاشرة مف ىذه المعاىد ةثالتطبؽ بصكرة عامة أحكاـ المكاد الث - ٕ
 التعاكف القضائي في األمكر الجزائية أيضان.

 (ٕٓ)المادة 

ال يمنح التعاكف القضائي في األمكر الجزائية, اضافة ِإلى الحاالت المبينة في المادة 
الخامسة مف ىذه المعاىدة, ِإَذا كاف التعاكف القضائي مطمكبا بسبب فعؿ غير معاقب عميو 

لمطمكب إلْيو أك ِإَذا كاف التعاكف القضائي مطمكبا عف فعؿ بمكجب قكانيف الطرؼ المتعاقد ا
 معاقب عميو غير خاضع لمتسميـ.

 (ٕٔ)المادة 

 باألحكاـيتعيد الطرفاف المتعاقداف باف يشعر كؿ منيما اآلخر في بداية كؿ سنة  -ٔ
 النيائية التي اصدرتيا محاكمة عمى مكاطني الطرؼ المتعاقد اآلخر أثناء السنة السابقة.

يقـك بناء عمى طمب أم مف الطرفيف المتعاقديف, الطرؼ المتعاقد اآلخر بتزكيد  -ٕ
معمكمات عف جميع األحكاـ اأُلخرل )بما في ذلؾ األحكاـ التي لـ تكتسب الدرجة النيائية( 

 التي اصدرتيا محاكمة عمى مكاطني الطرؼ المتعاقد الطالب.

 (ٕٕ)المادة 

يتخذا, كفقا لقكانيف كؿ منيما كبناء عمى طمب الطرؼ يتعيد الطرفاف المتعاقداف باف  -ٔ
المتعاقد اآلخر, التعقيبات الجزائية بحؽ مكاطني الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو الذيف ارتكبكا 
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فعبل معاقبا عميو, في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر, منصكصا عميو في المادة الرابعة 
 كالعشريف مف ىذه المعاىدة.

طمب اتخاذ التعقيبات الجزائية بنتائج التحقيؽ كالمكاد الثبكتية اأُلخرل المتيسرة يتـ إكماؿ  –ٕ
 بشاف الفعؿ المعاقب عميو.

عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو اف يشعر الطرؼ المتعاقد اآلخر بنتيجة التعقيبات  –ٖ
َذا كاف قد صدر الحكـ فيجب اف ترفؽ صكرة مف القرار النيائي.  الجزائية. كا 

 تسميم المجرمين – ٕ

 (ٖٕ)المادة 

التالية في ىذه المعاىدة, اف يسمـ كؿ منيما ِإلى  لؤلحكاـيتعيد الطرفاف المتعاقداف, كفقا 
اآلخر, اف طمب إلْيو ذلؾ, األشخاص الذيف يقيمكف في إقميمو كالمقرر اتخاذ تعقيبات جزائية 

 أك تنفيذ عقكبات بحقيـ.

 (ٕٗ)المادة 

اتخاذ التعقيبات الجزائية فقط األفعاؿ المعاقب عمييا, بمكجب  يشمؿ التسميـ لغرض –ٔ
 مف سنة كاحدة. ألكثرقكانيف كبل الطرفيف المتعاقديف, بالحبس 

يشمؿ التسميـ لغرض تنفيذ العقكبات فقط األفعاؿ المعاقب عمييا بمكجب قكانيف كبل   –ٕ
 مف سنة كاحدة. ألكثربس الطرفيف المتعاقديف, ِإَذا كاف الشخص المعني قد حكـ عميو بالح
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 (ٕ٘)المادة 

 يرفض التسميـ في الحاالت التالية :  – ٔ

 ِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو احد مكاطني الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ. –آ

ِإَذا كاف الفعؿ المعاقب عميو قد ارتكب في إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ  –ب
مف المادة الثانية كالعشريف مف ىذه  ٔمب باتخاذ التعقيبات الجزائية كفقا لمفقرة كلـ يقدـ ط
 المعاىدة.

ِإَذا كاف اتخاذ التعقيبات الجزائية متعذرا بمكجب قكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو  -ج 
 سبب قانكني آخر. ألمالتسميـ أك ِإَذا كاف الحكـ يتعذر تنفيذه بسبب التقادـ أك 

 َذا كاف التسميـ غير جائز بمكجب قكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ.إِ  –د

ِإَذا كاف قد سبؽ كاف صدر حكـ نيائي متعمؽ بالفعؿ المعاقب عميو ذاتو عمى الشخص  -ق
َذا كانت التعقيبات قد تـ  المطمكب تسميمو في إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ كا 

 يائية.غمقيا بصكرة ن

ِإَذا لـ يتـ التسميـ فعمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ اف يبمغ الطرؼ المتعاقد  –ٕ
 طالب التسميـ بذلؾ مبينا أسباب رفض التسميـ.

 (ٕٙ)المادة 

ِإَذا اتخذت التعقيبات الجزائية ضد شخص طمب تسميمو أك ِإَذا كاف قد حكـ عميو بسبب  –ٔ
التسميـ  تأجيؿقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ, يجكز فعؿ آخر معاقب عميو في إ

 تياء مف التعقيبات الجزائية أك تنفيذ العقكبة.نلحيف اال
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التسميـ يؤدم ِإلى سقكط التعقيبات الجزائية بمركر الزمف أك يكلد  تأجيؿِإَذا كاف  –ٕ
طمبا مؤيدا مف صعكبات في اتخاذ التعقيبات الجزائية ضد شخص مطمكب تسميمو فاف 

جانب أم طرؼ متعاقد بالتسميـ المؤقت يجكز منحو التخاذ التعقيبات الجزائية. كيترتب عمى 
الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ اف يعيد الشخص المسمـ فكرا بعد انتياء التعقيبات كقبؿ تنفيذ 

 العقكبة.

 (ٕٚ)المادة 

تسميـ المجرميف بيف كزارة العدؿ أك يتـ االتصاؿ في األمكر الخاصة بالتعقيبات الجزائية أك 
المدعي العاـ في جميكرية المانيا الديمقراطية ككزارة العدؿ في الجميكرية العراقية بالطريؽ 

 الدبمكماسي.

 (ٕٛ)المادة 

 -ترفؽ األكراؽ التالية بطمب التسميـ لغرض اتخاذ التعقيبات الجزائية :  – ٔ

و كقائمة البينات, كنص المادة القانكنية التي أمر إلقاء القبض, ككصؼ لمفعؿ المعاقب عمي
َذا كاف قد نشا ضرر مادم عف الفعؿ المعاقب عميو فيجب بياف  بني عمييا طمب التسميـ. كا 

 قيمة الضرر.

يجب اف ترفؽ بطمب التسميـ لغرض تنفيذ العقكبة صكرة معتمدة مف الحكـ النيائي  –ٕ
َذا كاف الشخص المحككـ قد سبؽ كاف نفذ كنص المادة القانكنية التي بني عمييا الحكـ.  كا 

 عميو جزء مف العقكبة فيجب ايراد البيانات المناسبة.

يجب اف يتضمف طمب التسميـ, اف امكف, اكصاؼ الشخص المطمكب تسميمو كصكرتو  –ٖ
ككذلؾ معمكمات عف جنسيتو كمحؿ اقامتو, اال ِإَذا كاف يمكف الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات 

 لقبض أك الحكـ.مف أمر إلقاء ا
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مف ىذه المادة مف قبؿ السمطات  ِٖإلى  ٔيجب اف تختـ الكثائؽ المذككرة في الفقرات  –ٗ
القانكنية المختصة كتصدؽ بالنيابة عف جميكرية المانيا الديمقراطية مف قبؿ كزارة العدؿ أك 

يجب اف المدعي العاـ فقط كبالنيابة عف الجميكرية العراقية مف قبؿ كزارة العدؿ فقط. ك 
 تترجـ ىذه الكثائؽ ِإلى لغة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ أك ِإلى المغة االنكميزية.

 (ٜٕ)المادة 

ِإَذا تـ التسميـ كفقا لممادة الرابعة كالعشريف مف ىذه المعاىدة فعمى الطرؼ المتعاقد الذم  -ٔ
ـ األشياء التي استعمميا المجـر طمب إلْيو التسميـ اف يسمـ ِإلى الطرؼ المتعاقد طالب التسمي

في ارتكاب الجـر أك حصؿ عمييا نتيجة الرتكاب الفعؿ المعاقب عميو. كيتـ تسميـ ىذه 
األشياء حتى في حالة كفاة أك ىرب الشخص الذم تمت المكافقة عمى تسميمو أك الحاالت 

 الناجمة عف أسباب ُأخرل.

المذككرة في الفقرة  باألشياءف يحتفظ مؤقتا يحؽ لمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ ا –ٕ
 مف ىذه المادة, ِإَذا كانت الحاجة تدعك إلييا لتعقيبات جزائية ُأخرل في إقميمو. ٔ

مف ىذه  ٔالمذككرة في الفقرة  باألشياءثالثة فيما يتعمؽ  ألشخاصاية حقكؽ  تتأثرال  –ٖ
اء اف يعيدىا, في مكعد اخره المادة, كعمى الطرؼ المتعاقد الذم سممت إلْيو ىذه األشي

انتياء التعقيبات الجزائية, ِإلى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ بغية تسميميا ِإلى 
 أصحابيا الشرعييف, اف كجدكا.

 (ٖٓ)المادة 

ِإَذا كاف طمب التسميـ تنقصو المعمكمات الضركرية فيحؽ لمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو 
ىذه المعمكمات كاف يضع حدا زمنيا يتكجب خبللو تقديـ ىذه  التسميـ اف يطمب إكماؿ

 المعمكمات التكميمية كيجكز تمديد ىذا الحد الزمني عند طمب ذلؾ.
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 (ٖٔ)المادة 

بعد تسمـ طمب التسميـ كفي حالة المكافقة عمى التسميـ, عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو 
ى الشخص المطمكب تسميمو ككذلؾ, اف التسميـ اف يتخذ اإلجراءات الفكرية لمعثكر عم

 القبض عميو. بإلقاءاقتضت الضركرة, األمر 

 (ٕٖ)المادة 

عند تقديـ التماس بذلؾ, يجكز إلقاء القبض عمى شخص قبؿ تسمـ طمب التسميـ ِإَذا  –ٔ
القبض أك  بإلقاءلب التسميـ ِإلى أمر ااشارت السمطة المختصة التابعة لمطرؼ المتعاقد ط

ائي, معمنة في الكقت نفسو عف طمب التسميـ. كيجكز إرساؿ ىذا االلتماس برقيا ِإلى حكـ ني
كعمى الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ اف يقدـ جميع األكراؽ البلزمة  .أك باية طريقة مشابية

لمتسميـ المنصكص عمييا في المادة الثامنة كالعشريف مف ىذه المعاىدة في اسرع كقت 
 ممكف.

مف الطرفيف المتعاقديف اف تمقي القبض عمى شخص يقيـ في  ألمة لمسمطات المختص –ٕ
مف ىذه المادة ِإَذا كاف معركفا اف الشخص المذككر  ٔإقميميا, حتى بدكف طمب كفقا لمفقرة 

قد ارتكب في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر فعبل معاقبا عميو يككف التسميـ فيو جائزا كفقا 
 المعاىدة. لممادة الرابعة كالعشريف مف ىذه

القبض الذم يتـ بمكجب أحكاـ الفقرتيف  بإلقاءيجب اشعار الطرؼ المتعاقد اآلخر فكرا  –ٖ
 مف ىذه المادة. ٕك ٔ
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 (ٖٖ)المادة 

عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ اف يغمؽ إجراءات التسميـ كيطمؽ سراح  –ٔ
تكميمية المطمكبة ضمف الحد الزمني الشخص الممقى القبض عميو ِإَذا لـ تقدـ المعمكمات ال

 المقرر كفقا لممادة الثبلثيف مف ىذه المعاىدة.

يطمؽ سراح الشخص الذم القي عميو القبض كفؽ أحكاـ المادة الثانية كالثبلثيف مف ىذه  –ٕ
المعاىدة ِإَذا لـ يصؿ الطمب خبلؿ شيريف مف اليـك الذم اشعر فيو الطرؼ المتعاقد اآلخر 

 عمى الشخص المذككر.القبض  بإلقاء

 (ٖٗ)المادة 

في حالة تقديـ طمبات مف عدة دكؿ بتسميـ شخص بسبب فعؿ معيف معاقب عميو أك أفعاؿ 
معاقب عمييا مختمفة, عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ اف يقرر ايا مف ىذه 

مكاف  الطمبات يجب منحو, اخذا بنظر االعتبار جنسية الشخص المطمكب تسميمو ككذلؾ
 ارتكاب الفعؿ المعاقب عميو كخطكرتو.

 (ٖ٘)المادة 

ال يجكز اتخاذ التعقيبات الجزائية ضد الشخص الذم تـ تسميمو كال اجباره عمى اف يمضي 
اقب عقكبة كال تسميمو ِإلى دكلة ثالثة لغرض التعقيب الجزائي أك تنفيذ عقكبة بسبب فعؿ مع

 .عميو آخر ارتكب قبؿ التسميـ
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 (ٖٙ)المادة 

عمى الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ اف يشعر الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ بنتيجة 
التعقيبات الجزائية المتخذة ضد الشخص الذم تـ تسميمو. كفي حالة الحكـ عمى الشخص 

 الذم تـ تسميمو فيجب أيضان إرساؿ صكرة مف الحكـ.

 (ٖٚ)المادة 

تسميـ اف يشعر الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ بمكاف عمى الطرؼ المتعاقد الذم يمنح ال –ٔ
 ككقت تسميـ الشخص المطمكب تسميمو.

يجب اطبلؽ سراح الشخص الذم مف تسميمو ِإَذا لـ يتسممو الطرؼ المتعاقد طالب  –ٕ
 التسميـ خبلؿ عشريف يكما مف التاريخ الذم حدد لتسميمو.

 (ٖٛ)المادة 

عند الطمب, باف يمر في إقميمو األشخاص خر لؤليسمح كؿ مف الطرفيف المتعاقديف  –ٔ
المسممكف لو مف قبؿ دكلة ثانية. كال يككف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو ممزما بالسماح 

 ىذه المعاىدة. ألحكاـبالمركر ِإَذا لـ يكف التسميـ ممنكحا كفقا 

 يقدـ طمب المركر كيتـ بنفس الكيفية التي يقدـ كيتـ بيا طمب التسميـ. – ٕ

 (ٜٖ)المادة 

 يتحمؿ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف المصاريؼ المترتبة عمى التسميـ أك المركر داخؿ إقميمو.
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 انفصم انظادص

 تثادل ادلؼهٕياخ حٕل األيٕر انمإََٛح

 (ٓٗ)المادة 

تزكد كزارتا العدؿ لمطرفيف المتعاقديف, كؿ منيما اأُلخرل, بطمب منيا, بمعمكمات عف 
القانكني في دكلتييما. كما تحيط كؿ منيما اأُلخرل عمما بالقكانيف  القكانيف كالتعامؿ

التشريعية الميمة في مجاالت اقامة العدالة كتتبادالف تجاربيما في تدكيف القكانيف. كفضبل 
عف نصكص القكانيف يتـ بيف البمديف تبادؿ الشركح كاالدبيات اأُلخرل فيما يتعمؽ 

 بالتشريعات كاقامة العدالة.

 ختايٛح أحكاو

 (ٔٗ)المادة 

تتـ تسكية جميع القضايا الناشئة عف تفسير كتطبيؽ ىذه المعاىدة بيف كزيرم عدؿ الطرفيف 
 المتعاقديف, أك يتفؽ عمييا عف طريؽ عقد بركتكككؿ.

 (ٕٗ)المادة 

تككف ىذه المعاىدة خاضعة لمتصديؽ مف قبؿ السمطات المختصة لمطرفيف المتعاقديف كفقا 
 ـ تبادؿ كثائؽ االبراـ في برليف.لدستكرييما. كيت

 (ٖٗ)المادة 

تدخؿ ىذه المعاىدة حيز التنفيذ بعد ثبلثيف يكما مف تاريخ تبادؿ كثائؽ االبراـ كتظؿ  –ٔ
 نافذة لمدة خمس سنكات.
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المعاىدة قبؿ ستة اشير عمى  بأنياءما لـ يقدـ احد الطرفيف المتعاقديف اشعارا خطيا  –ٕ
 تظؿ المعاىدة نافذة لمدد ُأخرل تبمغ كؿ منيا خمس سنكات. االقؿ مف انتياء ىذه المدة

كمصداقا لذلؾ فاف المندكبيف المفكضيف لمطرفيف المتعاقديف قد كقعا عمى ىذه المعاىدة 
 كختماىا بختميما.

حرر في بغداد في اليكـ الثاني كالعشريف مف شير كانكف االكؿ سنة سبعيف كتسعمائة بعد 
لمغات االلمانية كالعربية كاالنكميزية, كتككف لكؿ النصكص قكة االلؼ بنسختيف اصميتيف با

قانكنية كفي حالة نشكء شؾ بخصكص تفسير المعاىدة يككف النص االنكميزم ىك المعكؿ 
 عميو.

 عف حككمة الجميكرية العراقية

 عزيز شريؼ

 كزير العدؿ

 

 عف حككمة جميكرية المانيا الديمقراطية

 ككرت فينشو

 ككزير العدؿ نائب رئيس الكزراء
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يؼاْذج انتؼأٌ انمضائٙ ٔانمإََٙ تني اجلًٕٓرٚح انؼزالٛح ٔاحتاد ــــ 23
تتككف ىذه  .0(2االحتادٚح مجٕٓرٚح رٔطٛا)اجلًٕٓرٚاخ االشرتاكٛح انظٕفٛاتٛح

 ( مادة مقسمة عمى ثمانية فصكؿ ككاآلتي:ٗٗاإلتفاقية مف )

ت االعمى التحاد الجميكريات االشتراكية ييسكفأف رئيس الجميكرية العراقية كرئاسة مجمس ال
رغبة منيما في تكثيؽ أكاصر الصداقة بيف شعب الجميكرية العراقية كشعكب  ةالسكفيتي

  اتحاد الجميكريات االشتراكية السكفيتية
                                                           

بعد إعبلف لكثير مف دكلو استقبلليا كانفصاليا  ٜٜٔٔأعمف عف انييار االتحاد السكفييتي كتفككو عاـ  ٔ
ركسيا, أستكنيا, التفيا, دكلة كىي )ركسيا, أككرانيا, بيبل ٘ٔعنو ككاف االتحاد السكفييتي قد تفكؾ ِإلى 

ليتكانيا, كازاخستاف, تركمانستاف, قرغيزستاف, طاجيكستاف, اكزبكستاف, ارمينيا, أذربيجاف, جكرجيا, 
 مكلدكفا(.
ىي الكريث ليذا االتحاد, كبالتالي فإف كافة المعاىدات التي أبرميا  جميورية روسيا االتحاديةكاعتبرت 

نت معاىدات ثنائية أك معاىدات متعددة األطراؼ, اعتبرت ركسيا االتحاد السكفييتي السابؽ, سكاء كا
 طرفا فييا.

أما دكؿ االتحاد السكفييتي السابؽ التي دخمت في رابطة الككمنكلث المستقمة كىذه الدكؿ ىي )اكزبكستاف, 
, فقد مكلدكلفا, قرغيزستاف, أذربيجاف, ارمينيا, تركمانستاف, جكرجيا, كازخستاف, أككرانيا, بيبلركسيا(

 أعمنت عف رغبتيا في االستمرار باالتفاقيات التي عقدىا االتحاد السكفييتي.
في حيف إف دكؿ البمطيؽ كىي )ليتكانيا كاستكنيا كالتفيا( اعتبرت أنيا استقمت عف االتحاد السكفييتي 

دكؿ حديثة السابؽ كأنيا كانت محتمة مف قبمو, كباف المعاىدات التي عقدىا غير سارية عمييا باعتبارىا 
 .االستقبلؿ

, كجاء في قانكف التصديؽ ٖٜٚٔ( لسنة ٗٓٔصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٕ
( تصدؽ المعاىدة المرفقة بيذا القانكف المتعمقة بالتعاكف القضائي كالقانكني بيف ٔاآلتي)المادة )

سكفياتية, كالمكقع عمييا في مكسكك مف قبؿ الجميكرية العراقية كبيف اتحاد الجميكريات االشتراكية ال
( يعمؿ بالمعاىدة المصدقة بيذا ٕ. المادة )ٖٜٚٔ/  ٙ/  ٕٕممثمي حككمتي الجميكريتيف بتاريخ 

( ينشر ىذا القانكف في الجريدة ٖالقانكف بعد ثبلثيف يكما مف تاريخ تبادؿ كثائؽ التصديؽ. المادة )
( في ٕٕٛٚكنشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد )  الرسمية كيتكلى الكزراء تنفيذ أحكامو(.

ٔٙ/ٜ/ٜٖٔٚ. 
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لتطكير التعاكف في مجاؿ العبلقات القضائية كالقانكنية كليذا  ىمية البالغةؤلك تقديرا ل
 كبيف مفكضيف عنيماعينا مند ضالغر 

الجميكرية العراقية لدل  سفيرالسيد صالح ميدم عماش  -عف رئيس الجميكرية العراقية 
 يتياالتحاد السكف

ت األعمى التحاد الجميكريات االشتراكية السكفيتية السيد فييرئاسة مجمس السك  عف
 ة .يتية السكفج كزير العدؿ االتحاد الجميكريات االشتراكييمكؼ فبلديمير ايفانكفيبير يت

أف قدـ كؿ منيما كثائؽ تفكيضو ِإلى اآلخر ككجدىا صحيحة كمطابقة لؤلصكؿ اتفقا  كبعد
 : يما يمعمى 

 االٔل انفصم

 انمإََٛح ٔادلؼَٕح انمضائٛح احلًاٚح

 األولى المادة

 بالمعاممة يتمتع مكاطنك كؿ مف الطرفيف المتعاقديف في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر -ٔ
يتمتع بيا المكاطنكف المحميكف فيما يختص بالحماية القانكنية كالقضائية  ذاتيا التي
كممتمكاتيـ , كمراجعة كافة الدكائر القضائية التابعة لمطرؼ اآلخر. كعمى  ألشخاصيـ

ىذا الطرؼ ابداء كافة التسييبلت الممكنة ليـ بما يتفؽ كطبيعة التعاكف بيف البمديف 
 الرسكـ فاء مف الرسـك القضائية كدفع الكفالة عفبمكجب أحكاـ ىذه المعاىدة كاإلع

 القضائية كفقا لمقكانيف النافذة .
 ( مف ىذه المادة األشخاص المعنكية أيضان .ٔشمؿ أحكاـ الفقرة )ت  -ٕ
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 المادة الثانية

المختصة  في حالة تقديـ طمب بالمعكنة القضائية كاإلعفاء مف الرسـك تقـك السمطة -ٔ
 شيادة عف مركزه المالي . بإصدار في إقميمو مقدـ الطمب  لمطرؼ المتعاقد الذم يقيـ

بشيادة يصدرىا ى ِإَذا لـ يكف مقدـ الطمب مقيما في إقميـ احد الطرفيف المتعاقديف يكتف -ٕ
يككف مقدـ الطمب احد مكاطنيو  الممثؿ الدبمكماسي أك القنصمي لمطرؼ المتعاقد الذم

. 
 ب منو أك بالمغة االنكميزية .تككف الشيادة بمغة الطرؼ المتعاقد المطمك    -ٖ

 انفصم انثاَٙ

 ٔاإلَاتح انمضائٛح يف انمضاٚا ادلذَٛح ٔاألحٕال انشخصٛح انتثهٛغاخ

 الثالثة المادة

يتعيد الطرفاف المتعاقداف بالتعاكف القضائي بيف السمطات القضائية لكؿ منيما في القضايا  
ص عمييا في ىذه المعاىدة المدنية كقضايا األحكاؿ الشخصية بمكجب الشركط المنصك 
القضائية في إجراء قضائي  كيشمؿ ىذا التعاكف تبميغ الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كاإلنابة

 بدعكل قيد النظر , کسماع الشيكد كالمتقاضيف كرأم الخبراء كغير ذلؾ . متعمؽ

 الرابعة المادة

مطرفيف المتعاقديف عند تحقيؽ التعاكف القضائي تككف االتصاالت بيف السمطات المختصة ل
 بالطريؽ الدبمكماسي .

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          241 

 الخامسة المادة

يتعيد كؿ مف الطرفيف المتعاقديف بتنظيـ الكثائؽ كاألكراؽ القضائية المطمكب اتخاذ 
 أحكاـ تقتضيواإلجراءات القانكنية بشأنيا أك تبميغيا بمكجب أحكاـ المعاىدة كذلؾ حسبما 

 قبؿلى لغة الطرؼ اآلخر أك االنكميزية مصدقة مف القكانيف النافذة لديو , كترفؽ بترجمة إِ 
 السمطات المختصة .

 المادة السادسة

أسمو  – تبميغو  تذكر في الطمب المقدـ جميع البيانات المتعمقة بالشخص المطمكب -ٔ
كتحرر  المطمكب تبميغيا كنكع الكثيقة -ك مينتو ك محؿ اقامتو كجنسيتو الكامؿ كلقبة 

ك تعاد الثانية مكقعا عمييا منو أك لممطمكب تبميغو تيف تسمـ أحداىما الكثيقة المذككرة بنسخ
 التسمـ أك االمتناع عنو. مؤشرا عمييا بما يفيد

أك تاريخو عمى النسخة المعادة كيفية إجراء التبميغ ك  بالتبميغ المكمؼ بيف المكظؼي -۰
 السبب في عدـ اجرائو .

بالمغة  كالإجراء التبميغ  المتعاقد المطمكب إلْيوِإَذا لـ تكف الكثائؽ معدة بمغة الطرؼ  -ٖ 
الجية المطمكب  بإمكافتيف فأف غالم يفاالنكميزية , كلـ ترفؽ بترجمة مصدقة ِإلى احدل ىات

منيا إجراء التبميغ أف تبمغ الكثائؽ ِإلى الشخص المطمكب تبميغو ِإَذا كافؽ طكاعيا عمى 
 قبكليا .

 السابعة المادة

اصؿ كفقا لممادة السادسة مف ىذه المعاىدة كأنو قد تـ في إقميـ الدكلة يعتبر التبميغ الح
 طالبة التبميغ .
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 الثامنة المادة

مباشرة ِإلى رعاياه الساكنيف في بمد  بالتبميغاتلكؿ مف الطرفيف المتعاقديف الحؽ في القياـ  
 .القنصمييف أك و الدبمكماسييفيالطرؼ المتعاقد اآلخر بكاسطة ممثم

 لتاسعةا المادة

 القانكنية تقـك السمطة القضائية المختصة بتنفيذ اإلنابة المطمكبة طبقا لئلجراءات -ٔ
ت ببطريقة ُأخرل اجي اإلنابةالمتبعة لدييا. عمى انو ِإَذا رغبت السمطة الطالبة في تنفيذ 

 المنفذة . لدكلة ِإلى رغبتيا ما لـ يتعارض ذلؾ مع قكانيف
ِإلى السمطة  ابة غير مختصة فأنيا تحيؿ طمب اإلنابةِإَذا كانت السمطة القضائية المن -ٕ

 القضائية المختصة.
تحاط السمطة الطالبة بناء عمى طمبيا عمما بمكاف كزماف تنفيذ اإلنابة لكي يتاح   -ٖ

لمطرؼ ذم الشأف اف يحضر ِإَذا شاء شخصيا أك يككؿ مف ينكب عنو إال ِإَذا كاف 
لحضكر ذكم العبلقة حسب تقدير غير مبلئمة اإلجراء مستعجبل أك اف الظركؼ 

 ة المنابة .سمطال
َذا تعذر التنفيطالبتعاد األكراؽ ِإلى الجية   -ٗ ة المطمكب إلييا جير العشت ذة التنفيذ كا 

 . التنفيذ السمطة الطالبة مع بياف األسباب
 المادة العاشرة

األثر  قضائية كفقا ليذه المعاىدة نفس إنابةالقضائي الذم يتـ بكاسطة  لئلجراءيككف 
 القانكني الذم يككف لو فيما لك تـ أماـ السمسمة المختصة في الدكلة الطالبة .
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 المادة الحادية عشرة

ال تنفذ المعكنة القضائية ِإَذا كانت تتعمؽ بمكضكع أك إجراء ال يجيزه قانكف الدكلة المطمكب  
 إلييا التنفيذ أك يتعارض مع سيادتيا أك ييدد أمنيا .

 ة عشرةالمادة الثاني

يستدعي في  ال يجكز أف يبلحؽ أك يعتقؿ أم شاىد أك خير ميما كانت جنسيتو , -ٔ 
سابقة  أحكاـاحدل الدكلتيف فيحضر برضاه لدل محاكـ الدكلة اأُلخرل بسبب أفعاؿ أك 

لدخكلو في إقميـ الدكلة المطمكب إلييا التسميـ . كلكف ىذه الحصانة ينتيي مفعكليا ِإَذا 
يكما مف تبميغو بعدـ كجكد حاجة لبقائو في إقميـ الدكلة كلـ يغادرىا  انقضت خمسة عشر

رغـ تكفر كسائؿ المغادرة ما لـ تكف ىناؾ اعذار مشركعة تبرر بقاءه فترة اطكؿ. كما ال 
 بسبب األقكاؿ التي يدلي بيا اماـ محاكميا أك سمطاتيا القضائية . يجكز مبلحقتو أك اعتقالو

الطرؼ المطمكب  اء الشيكد المكقكفيف أك المحتجزيف في إقميـعند تمبية طمب استدع -۰ 
فكرا بعد االنتياء مف سماع شياداتيـ ِإلى الجية  إلْيو يمـز أف يبقكا تحت الحراسة كاف يعادكا

 التي استدعكا منيا.

 لمادة الثالثة عشرةا

ي كالقانكني ف القضائك االتععف  الناشئةالطرفاف المتعاقداف جميع المصاريؼ كالرسـك  يتحمؿ
  في إقميمو .ة كؿ يصخفي القضايا المدنية كاألحكاؿ الش
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 انفصم انثانث

 ٔتُفٛذْا تاألحكاواالػرتاف 

 المادة الرابعة عشرة

كؿ حكـ نيائي مقرر لحقكؽ مدنية أك تجارية أك قاض بتعكيض مف المحكمة الجزائية أك 
محاكـ أك مف سمطة قضائية الشخصية أك بالقضايا العائمية صادر مف ال باألحكاؿمتعمؽ 

قاببل  يككفمختصة لدل أم مف الطرفيف المتعاقديف بعد دخكؿ ىذه المعاىدة حيز التنفيذ 
 ىذه المعاىدة . ألحكاـلبلعتراؼ كالتنفيذ لدل الطرؼ المتعاقد اآلخر كفقا 

 الخامسة عشرة المادة

في مكضكع الدعكل  يجكز لمسمطة المختصة في الدكلة المطمكب إلييا التنفيذ أف تبحث ال
 كال يجكز ليا أف ترفض تنفيذ الحكـ اال في األحكاؿ

 ضىِإَذا كانت السمطة القضائية التي أصدرت الحكـ غير مختصة بنظر الدعكل بمقت -ٔ
 .قانكنيا المحمي أحكاـ

 ِإَذا لـ يبمغ الخصـك عمى الكجو الصحيح . -ٕ
المطمكب إلْيو التنفيذ  المتعاقد ِإَذا كاف الحكـ مخالفا لمنظاـ العاـ أك اآلداب لدل الطرؼ  -ٖ

كعدـ تنفيذ ما يتعارض منو مع النظاـ  , كىك صاحب السمطة في تقدير ككنو كذلؾ
 العاـ أك اآلداب لديو .

مف احدل محاكـ  ِإَذا كاف قد صدر حكـ نيائي بيف نفس الخصكـ في ذات المكضكع  -ٗ
ه المحاكـ دعكل قيد النظر الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ , أك انو تكجد لدل ىذ

بيف نفس الخصـك في ذات المكضكع رفعت قبؿ اقامة الدعكل اماـ المحكمة التي 
 المطمكب تنفيذه . أصدرت الحكـ
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 المادة السادسة عشرة

 ؾال تمممع مراعاة ما كرد في المادتيف الرابعة عشرة كالخامسة عشرة مف ىذه المعاىدة , 
محكميف صادر في دكلة الطرؼ المتعاقد اآلخر , اعادة  السمطة المطمكب إلييا تنفيذ حكـ

النظر في مكضكع الدعكل التي صدر فيا ىذا الحكـ , كانما ليا اف ترفض طمب تنفيذ حكـ 
  المحكميف المرفكع إلييا في األحكاؿ التالية :

 حؿ مكضكع النزاع عف طريؽ ِإَذا كاف قانكف الطرؼ المطمكب إلْيو تنفيذ الحكـ ال يجيز -ٔ
 التحكيـ .

 .صحيحيفكيـ ِإَذا لـ يكف حكـ المحكميف صادرا تنفيذا لشرط أك لعقد تح - ۰ 

لمقانكف الذم  طبقا ِإَذا كاف المحكمكف غير مختصيف طبقا لشرط أك لعقد التحكيـ أك - ٖ
 صدر قرار المحكميف بمقتضاه .

 ِإَذا كاف الخصـك لـ يبمغكا بالحضكر عمى الكجو الصحيح . - ٗ

المطمكب إلييا  الدكلة في اآلدابا كاف في حكـ المحكميف ما يخالؼ النظاـ العاـ أك ِإذَ  -٘ 
عارض منو مع النظاـ تما يكذلؾ كعدـ تنفيذ  التنفيذ . كىي صاحبة السمطة في تقدير ككنو

 العاـ أك اآلداب فييا . 

  نيائيا في الدكلة التي صدر فييا . ليسميف كـ حكـ المحِإَذا كاف  – ٙ

 ة السابعة عشرةالماد

 ية:ترفؽ بطمب التنفيذ المستندات التال

, المطمكب تنفيذه صكرة رسمية طبؽ األصؿ مصادؽ عمييا مف الجيات المختصة لمحكـ -ٔ
 ـ عند طمب تنفيذ حكـ المحكميف . كيحتيضاؼ إلييا صكرة مصدقة التفاؽ ال
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 تبميغوالحكـ تـ اف  أصؿ مستند تبميغ الحكـ المطمكب تنفيذه أك شيادة رسمية دالة عمى -ٕ
 عمى الكجو الصحيح .

كاجب التنفيذ  يشيادة مف سمطة مختصة دالة عمى أف الحكـ المطمكب ىك حكـ نيائ  -ٖ
 تمؾ الشيادة .  إلعطاءذات صبلحية  ىي مؤيدة مف كزارة العدؿ بما يفيد أف تمؾ السمطة

ك اماـ أ المختصة شيادة تدؿ عمى أف الخصـك بمغكا بالحضكر اماـ السمطة القضائية -ٗ
ميف المطمكب تنفيذه كقرار المح أك ميف عمى الكجو الصحيح , ِإَذا كاف الحكـكىيئة المح

 قد صدر غيابا . 
الطرؼ المتعاقد  بمغة ترجمة مصدقة لمطمب كالكثائؽ المشار إلييا في الفقرات السابقة -٘

 . اإلنكميزية المطمكب تنفيذ الحكـ في إقميمو أك بالمغة
 الثامنة عشرة المادة

التي يتقرر تنفيذىا مف قبؿ السمطات القضائية لمطرؼ المطمكب إلْيو التنفيذ  لؤلحكاـتككف  
 نفس القكة التنفيذية التي تتمتع بيا األحكاـ الصادرة مف السمطات القضائية في ىذا الطرؼ .

 التاسعة عشرة المادة

جراءات طمبات  يعيف كؿ طرؼ متعاقد السمطة القضائية المختصة التي ترفع إلييا التنفيذ كا 
كطرؽ الطعف في األمر أك القرار الصادر في ىذا الشأف كيبمغ ذلؾ ِإلى الطرؼ المتعاقد 

 اآلخر .
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 انفصم انزاتغ

 انتثهٛغاخ ٔاإلَاتح انمضائٛح يف انمضاٚا اجلشائٛح ٔتظهٛى اجملزيني

 المادة العشرون

 ة :يتعيد الطرفاف التساكم القضائي في األمكر الجزائية التالي

كسمطات التحقيؽ  تبميغ األكراؽ القضائية بما في ذلؾ أكراؽ االستقداـ ِإلى المحاكـ -ٔ 
 كالتحرم.

عمييـ ك كؿ  ىكالمجن تنفيذ طمبات اإلنابة بشأف سماع الشيكد كاىؿ الخبرة كالمتيميف -۰ 
 .كالتحرم ككضع اليد كالكشؼإجراء قضائي آخر 

 المادة الحادية والعشرون

مكاد مف الثالثة ِإلى الثانية عشرة مف ىذه المعاىدة عمى تقديـ المعكنة في تطبؽ أحكاـ ال
 القضايا الجزائية كيستثنى مف التعاكف القضائي في القضايا الجزائية األحكاؿ التالية :

فيو كفقا ليذه  المجـريـ ـر المطمكب التعاكف القضائي بشأنو ال يجكز تسمجِإَذا كاف ال -ٔ 
 المعاىدة .

ك كاف سيادتو أك سبلمتو أ ا اعتبر الطرؼ المطمكب إلْيو التسميـ أف الطمب يمسِإذَ  -۰
 مخالفا لمنظاـ العاـ فيو .
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 المادة الثانية والعشرون

األحكاـ ىذه المعاىدة اف يسمـ كؿ منيما ِإلى اآلخر اف كفقا يتعيد الطرفاف  المتعاقداف 
 ر اتخاذ تعقيبات جزائية أك تنفيذكالمقر  إقميموذلؾ , األشخاص الذيف يقيمكف في طمب 

 .عقكبات بحقيـ

 الثالثة والعشرون المادة

قكانيف  ككانتة مريج بارتكابمتيما  ميموستـ أف يككف المطمكب يسمتال فييشترط   -ٔ
تيف أك أية عقكبة نس مدة ال تقؿ عف سبعاقب عمييا بالسجف أك الحت قدتيفالدكلتيف المتعا

حاكـ الدكلة طالبة التسميـ بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة محكـ مف  ويأشد , أك صادرا عم
 .عقكبة أشد اية أشير أك

دت الجرائـ المطمكب التسميـ عنيا فيعتبر طمب التسميـ صحيحا ِإَذا كانت عدت ِإَذا -۰
 في احداىا . متكفرة ( مف ىذه المادةٔالشركط الكاردة في الفقرة )

 المادة الرابعة والعشرون

ـ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف بناء عمى طمب ز تمالمادة الثالثة كالعشريف ي مع مراعاة أحكاـ
الطرؼ المتعاقد اآلخر باتخاذ التعقيبات الجزائية كفقا لقكانينو ضد مكاطنيو المشتبو بارتكابيـ 

المجرميف في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر عمى أف يرفؽ الطمب  تسميـ ألحكاـجريمة تخضع 
نات الجـر ك جميع ادلتو المكجكدة كيشعر الطرؼ اآلخر بنتائج بشيادة تتضمف بيا

 اإلجراءات الجزائية ِإَذا صدر الحكـ بشأنو مع إرساؿ صكرة مف الحكـ .
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 الخامسة والعشرون المادة

ة الصادرة مف يالقطعباألحكاـ يخبر كؿ مف الطرفيف المتعاقديف الطرؼ المتعاقد اآلخر 
ع بياف عف حالة المحكـك عميو المدنية كالمحكمة التي ضد رعايا الطرؼ اآلخر م كمومحا

 الحكـ كالعقكبة المفركضة . كتاريخأصدرت الحكـ كنكع الجريمة 

 المادة السادسة والعشرون

 ال يجكز التسميـ في الحاالت التالية :

المطمكب تسميمو مف مكاطني الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ  ِإَذا كاف الشخص -ٔ 
 . ياسياس آفيو الجئأك قبؿ 

 ِإَذا كاف الجـر قد تـ في إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ . -۰ 

الطرؼ  القكانيف ِإَذا كانت التعقيبات الجزائية أك تنفيذ الحكـ غير مسمكح بيا كفقا -ٖ 
 اأُلخرل . المشركعةباألسباب المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ بالتقادـ أك 

  .التسميـ كاف التسميـ ممنكعا كفقا لقكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو ِإَذا -ٗ 

المحاكمة داخؿ  أك ِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو عند استبلـ الطمب رىف التحقيؽ -٘
الدكلة المطمكب منيا التسميـ عف نفس الجريمة أك كاف قد صدر فييا حكـ بإدانتو أك براءتو 

 كاف ىذا الشخص قد عكقب عمى نفس الجـر أك اعفي منو . ِإَذا أك عنو باألفراجأك قرار 

إلييا  المطمكب ِإَذا كانت الجريمة تجكز المحاكمة الجزائية عنيا أماـ محاكـ الدكلة -ٙ
 التسميـ كفقا لقكانينيا رغـ كقكع ىذه الجريمة خارج إقميميا .
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 السابعة والعشرون المادة

رؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ أف يبمغ الطرؼ المتعاقد ِإَذا لـ يتـ التسميـ فعمى الط 
 .نا أسباب رفض التسميـ يطالب التسميـ بذلؾ مب

 المادة الثامنة والعشرون

ب تسميمو أك ِإَذا كاف قد حكـ عميو شخص طمجزائية  ضد ال تالتعقيبا تخذتِإَذا ا -ٔ
ؿ يجتأ زك سميـ, يجالمطمكب إلْيو الت ؼر فعؿ آخر معاقب عميو في إقميـ الطبسبب 

 أك تنفيذ العقكبة أك اإلعفاء منيا. مف التعقيبات الجزائية ـ لحيف االنتياءميالتس
د لك يؤدم ِإلى سقكط التعقيبات الجزائية بمركر الزماف أك ي ـميالتسكاف تأجيؿ  ِإَذا -ٕ

مؤيدا مف مطمكب تسميمو فأف طمبا  د شخصض ئيةات الجنايبصعكبات في اتخاذ التعق
ات الجزائية . بمنحو التخاذ التعقي يجكزمتعاقد بالتسميـ المؤقت رؼ جانب أم ط

 انتياءد الشخص المسمـ فكرا بعد يطالب التسميـ أف يع الطرؼ المتعاقدعمى  تبر تكي
اشير مف تاريخ  ثبلثة العقكبة كذلؾ خبلؿ مدة ال تزيد عمى تنفيذؿ بات كقتعقيبال

 التسميـ .
 التاسعة والعشرون المادة

أك  ف بيف كزارة العدؿيرممجبات الجزائية أك تسميـ اليتصاؿ في األمكر الخاصة بالتعقاال تـي
ؿ في الجميكرية العراقية بالطرؽ الدبمكماسية دتي, ككزارة العيالمدعي العاـ في االتحاد السكفي

 دكتفصؿ فييا السمطات المختصة في الدكلة المطمكب منيا التسميـ كفقا لقكانينيا فيما لـ ير 
 ىذه المعاىدة . فينص  فيو
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 الثالثون المادة

 الجزائية : األكراؽ التالية بطمب التسميـ لغرض اتخاذ التعقيبات ترفؽ

المادة القانكنية  كقائمة البينات كنص عميو المعاقب لمفعؿ أمر إلقاء القبض, ككصؼ -ٔ
َذا كاف قد نشأ ضرر مادم عف الفعؿ المعاقب ع ميو التي بني عمييا طمب التسميـ . كا 

 ۱الجريمة أك شرع فييا  فيجب بياف قيمة الضرر سكاء تمت
الحكـ النيائي  يجب أف ترفؽ بطمب التسميـ لغرض تنفيذ العقكبة صكر معتمدة مف  -ٕ

َذا كاف الشخص المحككـ قد سبؽ كاف  كنص المادة القانكنية التي بني عمييا الحكـ . كا 
 اسبة .البيانات المن ب ايرادنفذ عميو جزء مف العقكبة فيج

اف امكف  كصكرتو يجب أف يتضمف طمب التسميـ اكصاؼ الشخص المطمكب تسميمو  -ٖ
ككذلؾ معمكمات عف جنسيتو ك محؿ اقامتو اال ِإَذا كاف يمكف الحصكؿ عمى ىذه 

 . لحكـا المعمكمات مف أمر إلقاء القبض أك
قبؿ  مف مف ىذه المادة ٖك ۰ك ۰يجب أف تختـ الكثائؽ المذككرة في الفقرات   -ٗ

السمطات القضائية المختصة كتصدؽ بالنيابة عف االتحاد السكفيتي مف قبؿ كزارة 
العدؿ أك المدعي العاـ فقط كبالنيابة عف الجميكرية العراقية مف قبؿ كزارة العدؿ فقط 
كيجب أف تترجـ ىذه الكثائؽ ِإلى لغة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ أك ِإلى 

 المغة االنكميزية .
 ادة الحادية والثالثونالم

ِإلى الطرؼ  ِإَذا تـ التسميـ فعمى الطرؼ المتعاقد الذم طمب إلْيو التسميـ اف يسمـ -ٔ
المتعاقد طالب التسميـ األشياء التي استعمميا المجـر في ارتكاب الجـر أك حصؿ عمييا 

األشياء حتى  نتيجة الرتكاب الفعؿ المعاقب عميو أك مكاد االدلة الجرمية , كيتـ تسميـ ىذه
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الناجمة عف  في حالة كفاة أك ىرب الشخص الذم تمت المكافقة عمى تسميمو أك الحاالت
 .أسباب ُأخرل 

الذككرة بالفقرة باألشياء يحؽ لمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ أف يحتفظ مكقتا  -۰ 
 خرل في إقميمو . لتعقبات جزائية أُ  ت الحاجة تدعكا إلييا( مف ىذه المادة , ِإَذا كانٔ)

( مف ىذه ٔ) باألشياء المذككرة  في الفقرةثالثة فيما يتعمؽ  ألشخاصال تتأثر أية حقكؽ  -ٖ
اف يعيدىا في مكعد آخر  إلْيو ىذه األشياء المادة , كعمى الطرؼ المتعاقد الذم سممت

تسميميا ِإلى  المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ بغية ت الجزائية , ِإلى الطرؼبانتياء التعقيبا
  .الشرعييف أف كجدكا أصحابيا

 المادة الثانية والثالثون

مطرؼ المتعاقد المطمكب له , فيحؽ ذِإَذا كاف طمب التسميـ تنقصو المعمكمات الضركرية لتنفي
إلْيو التسميـ أف يطمب إكماؿ ىذه المعمكمات كاف يضع حدا زمنيا يتكجب خبللو تقديـ ىذه 

 جكز تمديد ىذا الحد الزمني عند كقكع الطمب بذلؾ .المعمكمات التكميمية كي

 المادة الثالثة والثالثون

بعد تسمـ طمب التسميـ , في حالة المكافقة عمى التسميـ , عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب 
عثكر عمى الشخص المطمكب تسميمو لمإلْيو التسميـ أف يتخذ كفقا لقكانينو اإلجراءات الفكرية 

 لضركرة , األمر بإلقاء القبض عميو .ككذلؾ اف اقتضت ا

 المادة الرابعة والثالثون

التماس بذلؾ , ِإَذا  يجكز إلقاء القبض عمى شخص قبؿ تسمـ طمب التسميـ عند تقديـ -ٔ
اشارت السمطة المختصة التابعة لمطرؼ المتعاقد طالب التسميـ ِإلى أمر بإلقاء القبض 
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ف طمب التسميـ . كيجكز إرساؿ ىذا الكقت نفسو ع أك ِإلى حكـ نيائي , معمنة في
يقدـ اف  يـالتسم كعمى الطرؼ المتعاقد طالب أك بأية طريقة مشابية.برقيا االلتماس 

الثبلثيف مف ىذه المعاىدة في ة جميع األكراؽ البلزمة لمتسميـ المنصكص عمييا في الماد
 .اسرع كقت ممكف

ـ في يشخص يق ىالقبض عم يف أف تمقيقدلمسمطات المختصة ألم مف الطرفيف المتعا  -ٕ
( مف ىذه المادة ِإَذا كاف معركفا أف الشخص ٔلمفقرة ) كفقا بدكف التماس ىإقميميا , حت

التسميـ فيو  يو يككفد اآلخر فعبل معاقبا عمقالمذككر قد ارتكب في إقميـ الطرؼ المتعا
 الثالثة كالعشريف مف ىذه المعاىدة .  ممادةل ا كفقائز جا

أحكاـ الفقرتيف  بمكجب تعاقد اآلخر فكرا بإلقاء القبض الذم يتـماليجب اشعار الطرؼ  -ٖ
التي حالت دكف تمبية ىذا االلتماس الكارد في  باألسبابمف ىذه المادة أك ( ۰( ك )ٔ)

 ذه المادة .ى ( مفٔالفقرة )
 المادة الخامسة والثالثون

الجزائية كالعقكبة التي  ال تنفذ عمى الشخص المسمـ في الدكلة طالبة التسميـ اال التعقيبات
سمـ مف اجميا , كال يحاكـ اال عف الجريمة التي قدـ طمب تسميمو عنيا كاألفعاؿ المرتبطة 
بيا كالجرائـ التي ارتكبيا بعد تسميمو , كال يجكز تسميمو ِإلى دكلة ثالثة بدكف مكافقة الجية 

تسميمو في حالة تقديـ المسممة , كمع ذلؾ فيجكز محاكمتو عف الجرائـ التي ارتكبيا قبؿ 
طمب مستكؼ لشركط طمب التسميـ كفقا ألحكاـ ىذه المعاىدة كمكافقة الطرؼ المسمـ . ىذا 

َذا كاف قد  تيحت لو كسائؿ الخركج مف ارض الدكلة المسمـ إلييا كلـ يستفد منيا خبلؿ أكا 
يا دكف أف ثبلثيف يكما مف تاريخ انتياء اإلجراء الجنائي أك قضاء العقكبة أك اإلعفاء من

 تككف لو أعذار مشركعة تبرر بقاءه لمدة اطكؿ فيجكز أف تنفذ عميو العقكبات اأُلخرل كما
 تجكز محاكمتو عف جرائـ ُأخرل .
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 المادة السادسة والثالثون

عف تنفيذ  كالنفقات الناجمةكؿ مف الطرفيف المتعاقديف جميع المصاريؼ كالتكاليؼ يتحمؿ 
نقؿ المجـر تحت الحراسة عدا نفقات  الجزائية في إقميموالتعاكف القضائي في القضايا 

 ىذه النفقات. ـيمتسكيتحمؿ الطرؼ طالب ال

 انفصم اخلايض 

 تظٕٚح أيٕر انرتكاخ

 المادة السابعة والثالثون

يككف الممثؿ الدبمكماسي كالقنصمي لكؿ مف الطرفيف المتعاقديف مخكال باف يمثؿ دكف اية 
االرث ما لـ يككنكا حاضريف  دعاكلالتركات بما في ذلؾ  ككالة خاصة مكاطنيو في أمكر

مخكال عنيـ اماـ المحاكـ أك السمطات المختصة اأُلخرل التابعة  كيبلشخصيا أك يعينكا ك 
 .اآلخر لمطرؼ المتعاقد

 الثامنة والثالثون المادة

آلخر فعمى ِإَذا تكفي احد مكاطني أم مف الطرفيف المتعاقديف في إقميـ الطرؼ المتعاقد ا -ٔ
ىذه الكاقعة لمبعثة الدبمكماسية أك  بإببلغ السمطة المعنية أف تقكـ مباشرة ك بدكف تأخير

القنصمية التابعة لمطرؼ المتعاقد اآلخر . كعمييا فضبل عف ذلؾ أف تقدـ معمكمات عف 
 الكرثة المحتمميف كمحؿ اقامتيـ أك سكناىـ كطبيعة التركة ككذلؾ عما ِإَذا كانت ىناؾ كصية

َذا كاف معمكما لدل السمطة أف الشخص المتكفي قد ترؾ  في دكلة ُأخرل , فعمييا  أمكاال. كا 
 أف تبيف ذلؾ أيضان .
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مف مكاطني الطرؼ ـ مسمطة أثناء إجراءات تسكية أمكر التركة أف الكرثة ىلأكد تِإَذا  -ٕ 
يذه الحقيقة بر كك لمذقد اتعامطرؼ الملة يصمقنأك ال شعر البعثة الدبمكماسيةتأف فعمييا اآلخر 

. 

ة ختصالسمطة الم بمغيا اف تيِإَذا عممت البعثة الدبمكماسية أك القنصمية بالكفاة أكال فعم -ٖ 
 .تحرير التركة ضر غل

 المادة التاسعة والثالثون

ة في إقميـ تقؤ ِإَذا تكفي احد مكاطني أم مف الطرفيف المتعاقديف أثناء اقامتو بصكرة م 
باألمتعة المذككرة دكف  قائمة عر تسمـ األمتعة التي كانت معو مالطرؼ المتعاقد اآلخ

كاف  لذمإجراءات ُأخرل ِإلى البعثة الدبمكماسية أك القنصمية التابعة لمطرؼ المتعاقد ا
 احد مكاطنيو . ىالمتكف

 نفصم انظادصا

 انٕثائك ٔادلظتُذاخ

 المادة األربعون

األصكؿ القانكنية مف قبؿ الجيات  صدقة كفؽمع الكثائؽ كالمستندات الرسمية التمتت
مكثائؽ الرسمية في بمد الطرؼ لالمختصة لدل أحد الطرفيف بنفس القكة القانكنية الثبكتية 

 األكؿ مع مراعاة األحكاـ القانكنية لكؿ مف الطرفيف .
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 انفصم انظاتغ

 تثادل ادلؼهٕياخ يف انمضاٚا انمضائٛح ٔانمإََٛح

 المادة الحادية واألربعون

المعمكمات التي تخص  لؤُلخرلـ كزارة العدؿ في كؿ مف الطرفيف المتعاقديف كؿ منيما تقد
تصدر في كؿ مف البمديف بناء عمى  قكانيف الدكلة المعمكؿ بيا كالتي عمؿ بيا كالقكانيف التي

 الخبرات في الشؤكف القضائية كالقانكنية .الزيارات ك كما تقـك بتبادؿ  .طمب الطرؼ اآلخر

 ثانية واألربعونالمادة ال

عدؿ الطرفيف  يرمؽ ىذه المعاىدة بيف كز يكية جميع القضايا الناشئة عف تفسير ك تطبتتـ تس
 .عمييا المتعاقديف أك يتفؽ عف طريؽ عقد بركتكككؿ

 انفصم انثايٍ

 ختايٛح أحكاو

 المادة الثالثة واألربعون

لمتعاقديف كؿ حسبما يصدؽ عمى ىذه المعاىدة مف قبؿ السمطات المختصة لدل الطرفيف ا 
 يقرره دستكره كيتـ تبادؿ كثائؽ التصديؽ في بغداد .

 المادة الرابعة واألربعون

يعمؿ بيذه المعاىدة بعد ثبلثيف يكما مف تاريخ تبادؿ كثائؽ التصديؽ كتبقى نافذة لمدة خمس 
 تحريرياتو احد الطرفيف المتعاقديف رغب لسنكات تجدد بعدىا تمقائيا لمدة مماثمة اال ِإَذا ابد

 بيا . ؿفي تعديميا أك انيائيا قبؿ ستة اشير عمى األقؿ مف انتياء العم
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بنسختيف اصميتيف بالمغتيف  ۰۷۰۰حزيراف / / ۰۰ بتاريخىذه المعاىدة في مكسكك  حررت
العربية كالركسية كيعتبر لكؿ مف النصيف نفس المفعكؿ . كجرل التكقيع عمييا كختميا مف 

 ف لمطرفيف المتعاقديف .قبؿ الممثميف المخكلي
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االحتادٚـح  اتفالٛح انتؼأٌ انمـإََٙ ٔانمضـائٙ تـني انؼـزاق ٕٔٚغٕطـالفٛا -ٗٔ
( مػادة مقسػمة عمػى ثبلثػة ٗٗف ىػذه اإلتفاقيػة مػف )تتكػك .0(2ٛامجٕٓرٚح صزت) االشرتاكٛح

 ابكاب ككاآلتي:

يمػػػا فػػػي تكثيػػػؽ اف الجميكريػػػة العراقيػػػة كجميكريػػػة يكغسػػػبلفية االتحاديػػػة االشػػػتراكية رغبػػػة من
ركابػػػط الصػػػداقة كالتعػػػػاكف القائمػػػة بينيمػػػػا كتثبيػػػت أسػػػس تحقيػػػػؽ ىػػػذا التعػػػػاكف فػػػي المجػػػػاليف 
القػػانكني كالقضػػائي قررتػػا عقػػد ىػػذه االتفاقيػػة كعينتػػا ليػػذا الغػػرض منػػدكبيف مفكضػػيف عنميمػػا 

 ىما:

 عف رئيس الجميكرية العراقية
                                                           

تكالت دكؿ االتحاد اليكغكسبلفي)سمكفينيا ك كركاتيا ك مقدكنيا ك البكسنة ك اليرسؾ ( عقب انييار  ٔ
في إعبلف انفصاليا مف االتحاد اليكغكسبلفي, كتككنت الجميكرية  ٜٜٓٔاالتحاد السكفييتي عاـ 

عف تغيير اسـ جميكرية  ٖٕٓٓ. ثـ أعمف في عاـ ٕٜٜٔكالجبؿ السكد عاـ  الجديدة مف صربيا
يكغكسبلفيا االتحادية ِإلى جميكرية صربيا كالجبؿ األسكد, ثـ انتيى ىذا االتحاد عند إعبلف انفصاؿ 

كاستقبلليا, كبذلؾ اكتممت حمقة  ٕٙٓٓجميكرية الجبؿ األسكد في الحادم كالعشركف مف أيار عاـ 
 )جميورية صربيا(التحاد اليكغكسبلفي, كقد أصدرت الدكلة الخمؼ لبلتحاد اليكغكسبلفي التفكؾ في ا

إعبلنا عامة أكدت فيو أنيا كريثة لجميكرية يكغكسبلفيا السابقة, كأنيا مستمرة بااللتزاـ بالمعاىدات 
 الدكلية التي تعيدت بيا. 

فقد أعمنت احتراميا كالتزاميا بجميع  الدكؿ الناشئة مف تفكؾ االتحاد اليكغسبلفي,فيما يتعمؽ بأما 
المعاىدات الثنائية التي كانت يكغكسبلفيا السابقة قد أبرمتيا مع الدكؿ اأُلخرل, حيث عمدت تمؾ الدكؿ 
ِإلى الدخكؿ في مفاكضات مع الدكؿ التي كانت أطرافان في معاىدات االتحاد اليكغكسبلفي السابؽ, كاف 

كمة المعاىدات الثنائية كمعرفة كتحديد أم منيا تقضي المصمحة اليدؼ مف تمؾ المفاكضات تسكية مش
  باستمرارىا, كأم منيا يحتاج ِإلى إعادة النظر فييا نتيجة لتغير الظركؼ كاألكضاع.

, كجاء في قانكف التصديؽ ٜٚٛٔ( لسنة ٓ٘صادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٕ
لتعاكف القانكني كالقضائي بيف العراؽ كيكغسبلفيا المكقع عمييا في تصدؽ اتفاقية ا (ٔاآلتي)المادة )
ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(. كنشر  (ٕ. المادة )ٜٙٛٔ/٘/ٕٗبمغراد بتاريخ 

 .ٜٚٛٔ/ ٙ/٘ٔ( فيٖٗ٘ٔفي جريدة الكقائع العراقية ) 
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 ز()الدكتكر عبد الرزاؽ محمد الكىاب, رئيس محكمة التميي

 عف جميكرية يكغسبلفية االتحادية االشتراكية

)بريدراغ ماتكفيتش, مساعد االميف االتحادم لشؤكف القضاء كالقانكف كتنظيـ االدارة 
 االقتصادية(

الذيف بعد اف قدـ كؿ منيما ِإلى اآلخر أكراؽ تفكيضو فكجدىا صحيحو كمطابقة لؤلصكؿ 
 اتفقا عمى ما يمي:

ل
َّ
 انثاب األٔ

 إََٙانتؼأٌ انم

 المادة األولى

يمتػػـز الطرفػػاف المتعاقػػداف )يشػػار الييمػػا فيمػػا يمػػي بػػالطرفيف( بتحقيػػؽ التعػػاكف القػػانكني بينيمػػا 
 كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية كلقكانيف النافذة في بمدييما.

 المادة الثانية

ئية يمنح كؿ مف الطرفيف, في إقميمو, رعايا الطرؼ اآلخػر نفػس الحمايػة القانكنيػة كالقضػا .ٔ
التػػي يتمتػػع بيػػا رعايػػاه فػػي األمػػكر التػػي تتعمػػؽ بأشخاصػػيـ كممتمكػػاتيـ بمػػا يتفػػؽ كأحكػػاـ 

 ىذه االتفاقية.

يقػػدـ كػػؿ مػػف الطػػرفيف, فػػي إقميمػػو, التسػػييبلت الممكنػػة لرعايػػا الطػػرؼ اآلخػػر فيمػػا يتعمػػؽ  .ٕ
مػػع بمراجعػػة الػػدكائر كالجيػػات القانكنيػػة كالقضػػائية كالمرافعػػة اماميػػا, عمػػى قػػدـ المسػػاكاة 

 رعاياه, كيعفييـ مف رسـك المحاكـ كدفع الكفالة عنيا كفقان لمقكانيف النافذة فيو.
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 مف ىذه المادة عمى األشخاص المعنكية أيضان. ٕك ٔتطبؽ الفقرتاف  .ٖ

 المادة الثالثة

 -يعمؿ الطرفاف عمى اقامة عبلقات التعاكف كتيسيرىا بالكسائؿ االتية:

 ات التشريعية كالقضائية لدييما.تبادؿ المعمكمات التي تتعمؽ بالتطكر  .ٔ

 تبادؿ التشريعات كالمطبكعات القانكنية كالقضائية. .ٕ

تبػػػادؿ الزيػػػارات كالخبػػػرات فػػػي الشػػػؤكف القانكنيػػػة كالقضػػػائية كتكثيػػػؽ الصػػػبلت فػػػي ميػػػاديف  .ٖ
 البحث كالدراسات القانكنية كالعدلية.

 المادة الرابعة

كؿ القانكنيػػػة أك المبمغػػػة مػػػف قبػػػػؿ تكػػػكف الكثػػػائؽ كالمسػػػتندات الرسػػػمية المصػػػدقة كفػػػػؽ األصػػػ
الجيػات المختصػػة لػػدل أحػػد الطػػرفيف نفػػس القػػكة القانكنيػػة الثبكتيػػة أك االثػػار القانكنيػػة لمكثػػائؽ 

 الرسمية الصادرة في إقميـ الطرؼ اآلخر.

 المادة الخامسة

يرسػػؿ الطرفػػاف احػػدىما لآلخػػر, بنػػاء عمػػى طمػػب, بػػالطرؽ الدبمكماسػػية كبػػدكف مصػػاريؼ أك 
 دات الزكاج كالكالدة كالكفاة المتعمقة برعايا الطرؼ اآلخر.رسـك شيا
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 انثاب انثاَٙ

 انتؼأٌ انمضائٙ

ل
َّ
 انفصم األٔ

 اتؼاد انتؼأٌ انمضائٙ ٔٔطائهّ

 المادة السادسة

يتعيػد الطرفػػاف بالتعػػاكف القضػائي بػػيف الجيػػات القضػائية لكػػؿ منيمػػا فػي القضػػايا المدنيػػة  .ٔ
 كقانكف األحكاؿ الشخصية كالقضايا الجزائية.كالتجارية كقضايا قانكف االسرة 

يتضػػػػمف التعػػػػاكف القضػػػػائي تبميػػػػغ األكراؽ كالكثػػػػائؽ القضػػػػائية كالعدليػػػػة كالبيانػػػػات كتنفيػػػػذ  .ٕ
طمبػػػػات اإلنابػػػػة القضػػػػائية فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بسػػػػماع المتقاضػػػػيف كالشػػػػيكد كالخبػػػػراء كاسػػػػتجكاب 

لقاء القبض كالحجز كال  تسميـ.المتيميف كالتحرم كالتفتيش كالتحقيؽ كا 

 المادة السابعة

يجػػػكز رفػػػض التعػػػاكف القضػػػائي ِإْذ كػػػاف يتعمػػػؽ بمكضػػػكع أك إجػػػراء ال يجيػػػزه قػػػانكف الطػػػرؼ 
المطمكب إلْيو التنفيذ أك يتعارض مع سيادتو أك ييدد امنو أك يخالؼ النظاـ العػاـ فيػو. كيعػكد 

 تقدير ذلؾ لمطرؼ المطمكب إلْيو.

 المادة الثامنة

رسػػػػاؿ األ كراؽ المتعمقػػػػة بالتعػػػػاكف القضػػػػائي بػػػػيف الجيػػػػات المختصػػػػة لػػػػدل تػػػػتـ االتصػػػػاالت كا 
 الطرفيف بالطرؽ الدبمكماسية.
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 المادة التاسعة

ترفػػػؽ األكراؽ التػػػي يتطمػػػب تبميغيػػػا بترجمػػػة مصػػػدقة بمغػػػة الطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو أك بالمغػػػة 
 الب.االنكميزية كتختـ بختـ المحكمة أك الجية التي صدرت منيا كفقان لقكانيف الطرؼ الط

 المادة العاشرة

 يتحمؿ الطرفاف المصاريؼ الناشئة عف التعاكف القضائي كؿ في إقميمو.

 انفصم انثاَٙ

 ادلؼَٕح انمضائٛح

 المادة الحادية عشرة

فػػػي حالػػػة تقػػػديـ طمػػػب المعكنػػػة القضػػػائية أك اإلعفػػػاء مػػػف الرسػػػـك تقػػػـك الجيػػػة المختصػػػة  .ٔ
 دة عف مركزه المالي.لمطرؼ المتعاقد الذم يتبعو مقدـ الطمب بإصدار شيا

ِإَذا كػػاف مقػػدـ الطمػػب مقيمػػا فػػي إقمػػيـ دكلػػة ثالثػػة, يكتفػػي بشػػيادة يصػػدرىا ىنػػاؾ الممثػػؿ  .ٕ
 الدبمكماسي أك الضابط القنصمي لمطرؼ الذم يتبعو مقدـ الطمب.

 انفصم انثانث

 انتثهٛغاخ انمضائٛح

 المادة الثانية عشرة

 الطرؼ المطمكب إلْيو.يتـ تبميغ األكراؽ القضائية كفقان لقكانيف 
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 المادة الثالثة عشرة

يتضػػػمف طمػػػب تبميػػػغ األكراؽ القضػػػائية: اسػػػـ الجيػػػة المختصػػػة الطالبػػػة كاسػػػماء كجنسػػػية  .ٔ
كمينة المتقاضػي كعنػاكينيـ أك محػؿ اقػامتيـ كاسػماء كعنػاكيف ككبلئيػـ القػانكنييف كتعيػيف 

 خرل.القضية التي يطب فييا التعاكف القضائي كالمعمكمات الضركرية األُ 

كمكثقػان  يؤيد التبميغ بكصؿ يتضمف تػاريخ التبميػغ كتػكقيعي المطمػكب تبميغػو كالقػائـ بػالتبميغ .ٕ
 القضائية أك بشيادة رسمية منيا يبيف فييا كيفية التبميغ كتاريخو. بختـ الجية

ِإَذا تعذر التبميغ فعمى الجية القضائية المطمكب إلييا اخبار الجية القضػائية الطالبػة بيػذا  .ٖ
 اقع مبينة األسباب التي حالت دكف التبميغ.الك 

 المادة الرابعة عشرة

يجػػػكز لكػػػؿ مػػػف الطػػػرفيف تبميػػػغ األكراؽ لرعايػػػاه الػػػذيف يقيمػػػكف فػػػي إقمػػػيـ الطػػػرؼ اآلخػػػر عػػػف 
    طريؽ الممثؿ الدبمكماسي أك الضابط القنصمي التابع لو.

 انفصم انزاتغ

 اإلَاتح انمضائٛح

 المادة الخامسة عشرة

 مبات اإلنابة القضائية كفقان لقكانيف الطرؼ المطمكب إلْيو.يتـ تنفيذ ط .ٔ

لممحكمة أك الجية المطمكب إلييا اف تسير في القضية, ِإَذا ما طمب إلييػا الطػرؼ اآلخػر  .ٕ
بالطريقة المطمكب اتباعيا في الطمب شريطة اف ال يخالؼ ذلؾ قػكانيف الطػرؼ المطمػكب 

 إلْيو.
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 المادة السادسة عشرة

يػػة المطمػػكب إلييػػا تنفيػػذ اإلنابػػة القضػػائية غيػػر مختصػػة فأنيػػا تحيػػؿ الطمػػب ِإَذا كانػػت الج .ٔ
 ِإلى الجية القضائية المختصة.

عممػػان بمكػػاف كزمػػاف تنفيػػذ اإلنابػػة كذلػػؾ لتمكػػيف  -بنػػاءن عمػػى طمبيػػا -تحػػاط الجيػػة الطالبػػة .ٕ
 صاحب العبلقة أك ممثمة مف الحضكر اال ِإَذا كاف اإلجراء مستعجبلن.

َذا تعػػػذر التنفيػػػذ تشػػػعر الجيػػػة المطمػػػكب إلييػػػا الجيػػػة تعػػػاد األكراؽ إِ  .ٖ لػػػى الجيػػػة الطالبػػػة كا 
 الطالبة بذلؾ مع بياف األسباب.

 المادة السابعة عشرة

ال يجكز مبلحقة أك إلقاء القبض أك محاكمة الشػاىد أك الخبيػر, ميمػا كانػت جنسػيتو, ِإَذا  .ٔ
ف فعػؿ معاقػب استدعى بنػاء عمػى طمػب فحضػر برضػاء امػاـ محكمػة أم مػف الطػرفيف عػ

 عميو ارتكب قبؿ دخكلو إقميـ ذلؾ الطرؼ أك بسبب حكـ سابؽ.

مػف ىػذه المػادة ِإَذا لػـ يغػادر الشػاىد أك  -ٔ-تنتيي الحماية المنصكص عمييػا فػي الفقػرة  .ٕ
الخبير إقميـ الطرؼ الذم حضر فيو خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ اشعاره بػأف بقػاءه 

ىنػػاؾ أسػػباب خارجػػة عػػف ارادتػػو تمنعػػو مػػف مغػػادرة اإلقمػػيـ لػػـ يعػػد ضػػركريان اال ِإَذا كانػػت 
المػػػذككر. كمػػػع ذلػػػؾ فػػػإفة ىػػػذه الحمايػػػة ال تنتيػػػي ِإَذا غػػػادر الشػػػاىد أك الخبيػػػر إقمػػػيـ ذلػػػؾ 

 الطرؼ كعاد إلْيو ثانية بدكف ارادتو خبلؿ مدة الخمسة عشر يكمان المذككرة.

ذلػؾ, الشػخص المحتجػز فػػي يجػكز اف ينقػؿ مؤقتػان, اف لػـ تكػف ىنالػػؾ أسػباب تحػكؿ دكف  .ٖ
إقمػيـ أحػػد الطػػرفيف ِإلػػى إقمػيـ الطػػرؼ اآلخػػر بنػػاءن عمػػى اسػتدعائو مػػف قبػػؿ احػػدل محاكمػػة 
كشػػاىد أك خبيػػر, شػػريطة ارجاعػػو حػػاؿ مػػا يصػػبح بقػػاءه غيػػر ضػػركرم, كيتمتػػع الشػػخص 
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مػف ىػذه  -ٔ-المحتجز المنقػكؿ بمكجػب ىػذا البنػد بالحمايػة المنصػكص عمييػا فػي الفقػرة 
 المادة.

 نفصم اخلايضا

 األيٕر اجلشائٛح ٔانتظهٛى

 المادة الثامنة عشرة

اضافة ِإلى ما جاء في المادة السابعة مف ىػذه االتفاقيػة يػرفض التعػاكف القضػائي فػي األمػكر 
 الجزائية في الحالتيف االتيتيف:

ِإَذا كاف الفعؿ المطمكب التعاكف القضائي بشأنو غير معاقب عميو بمكجب قكانيف الطػرؼ  .ٔ
 مكب إلْيو.المط

ِإَذا كاف طمب التعاكف القضائي متعمقان بفعػؿ معاقػب عميػو ال يخضػع لمتسػميـ بمكجػب ىػذه  .ٕ
 االتفاقية.

 المادة التاسعة عشرة

يتبػػػادؿ الطرفػػػاف المعمكمػػػات حػػػكؿ األحكػػػاـ النيائيػػػة الصػػػادرة عػػػف محاكميػػػا بحػػػؽ رعايػػػا  .ٔ
 الطرؼ اآلخر عند اكتسابيا الدرجة النيائية.

فيف ِإلػػػى الطػػػرؼ اآلخػػػر, بنػػػاءن عمػػػى طمبػػػو, المعمكمػػػات عػػػف األحكػػػاـ كمػػػا يقػػػدـ أحػػػد الطػػػر  .ٕ
 اأُلخرل التي لـ تكتسب الدرجة النيائية كالصادرة عف مخالفة بحؽ رعايا ذلؾ الطرؼ.
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 المادة العشرون

يسمـ كؿ مف الطرفيف لآلخر, اف طمب ذلؾ األشػخاص الػذيف يقيمػكف فػي إقميمػو كالمقػرر  .ٔ
ذ عقكبات بحقيـ عف فعؿ معاقب عميػو بمقتضػى قػكانيف كػبل أتخاذ تعقيبات جزائية أك تنفي

 الطرفيف.

يشترط فػي التسػميـ لغػرض أتخػاذ التعقيبػات الجزائيػة اف يكػكف الفعػؿ معاقبػان عميػو بػالحبس  .ٕ
 مدة ال تقؿ عف سنتيف أك اية عقكبة اشد بمقتضى قكانيف كبل الطرفيف.

صػػػادران مػػػف محػػػاكـ الطػػػرؼ يشػػػترط فػػػي التسػػػميـ لغػػػرض تنفيػػػذ العقكبػػػات اف يكػػػكف الحكػػػـ  .ٖ
 الطالب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير أك اية عقكبة اشد.

ِإَذا تعػػػددت األفعػػػاؿ المطمػػػكب التسػػػميـ عنيػػػا فيعتبػػػر طمػػػب التسػػػميـ صػػػحيحان بالنسػػػبة لكػػػؿ  .ٗ
األفعػاؿ التػػي طمػػب مػف أجميػػا التسػػمـ ِإَذا كانػت الشػػركط الػػكاردة فػي البنػػد أكالن كثانيػػان كثالثػػان 

 ادة متكفرة في أحد ىذه األفعاؿ.مف ىذه الم

 المادة الحادية والعشرون

 يرفض التسميـ في الحاالت التالية: .ٔ

 ِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو مف رعايا الطرؼ المطمكب إلْيو. .أ 

 ِإَذا كاف طمب التسميـ غير جائز بمقتضى قكانيف أحد الطرفيف.   .ب 

ف الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو التسػػميـ أك تنفيػػذ ِإَذا تعػػذر أتخػػاذ التعقيبػػات الجزائيػػة بمكجػػب قػػكاني .ج 
 الحكـ بسبب التقادـ أك ألم سبب قانكف آخر.
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ِإَذا كاف قد صدر حكػـ نيػائي يتعمػؽ بػنفس الفعػؿ المعاقػب عميػو بحػؽ الشػخص المطمػكب  .د 
تسػػميمو فػػي إقمػػيـ الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو أك ِإَذا كانػػت التعقيبػػات القانكنيػػة قػػد اكقفػػت بحكػػـ 

 نيائي.

مػػف ىػػذه المػػادة فعمػػى الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو اف يبمػػغ  -ٔ-تـ التسػػميـ كفقػػان لمفقػػرة ِإَذا لػػـ يػػ .ٕ
 الطرؼ الطالب بذلؾ مبينان أسباب رفض التسميـ.

 المادة الثانية والعشرون

ِإَذا كػػاف الفعػػؿ المطمػػكب مػػف اجمػػو التسػػميـ معاقبػػان عميػػو باإلعػػداـ لػػدل الطػػرؼ الطالػػب ككػػاف 
سػػميـ ال يعاقػػب عميػػو باإلعػػداـ فػػإفة التسػػميـ يػػتـ بشػػرط اف ال قػػانكف الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو الت

 ينفذ حكـ اإلعداـ.

 المادة الثالثة والعشرون

مػػع مراعػػاة أحكػػاـ المػػادة العشػػريف مػػف ىػػذه االتفاقيػػة, يمتػػـز كػػؿ مػػف الطػػرفيف بنػػاءن عمػػى  .ٔ
بػكا أك طمب الطرؼ اآلخػر بأتخػاذ التعقيبػات القانكنيػة كفقػان لقكانينػو ضػد رعايػاه الػذيف ارتك

اتيمػػػػكا بارتكػػػػابيـ, فػػػػي إقمػػػػيـ الطػػػػرؼ اآلخػػػػر, فعػػػػبلن خاضػػػػعان ألحكػػػػاـ التسػػػػميـ كفقػػػػان ليػػػػذه 
 االتفاقية.

يرفػػػؽ طمػػػب أتخػػػاذ التعقيبػػػات القانكنيػػػة بالمعمكمػػػات المفصػػػمة عػػػف العمػػػؿ المعاقػػػب عميػػػو  .ٕ
 كجميع ادلتو المتكفرة.

نيػة كيرسػؿ إلْيػو نسػخة يبمغ الطػرؼ المطمػكب إلْيػو الطػرؼ الطالػب بتػاريخ التعقيبػات القانك  .ٖ
 مصدقة مف الحكـ اف كاف قد صدر حكـ نيائي بشأف الفعؿ.
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 المادة الرابعة والعشرون

ِإَذا اتخذت التعقيبات القانكنية ضػد شػخص مطمػكب تسػميمو أك ِإَذا حكػـ عميػو بسػبب فعػؿ  .ٔ
آخػػر معاقػػب عميػػو فػػي إقمػػيـ الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو التسػػميـ, فيجػػكز تأجيػػؿ تسػػميمو لحػػيف 

 تياء مف التعقيبات الجزائية أك تنفيذ العقكبة أك اإلعفاء منيا.االن

ِإَذا كػاف تأجيػػؿ التسػػميـ يػػؤدم ِإلػػى سػػقكط التعقيبػات الجزائيػػة بالتقػػادـ أك يتعػػذر معػػو أتخػػاذ  .ٕ
التعقيبات الجزائية بشأف الفعؿ المطمكب بسببو التسػميـ فيسػمـ الشػخص المطمػكب, بصػكرة 

طػػرؼ الطالػػب كعمػػى ىػػذا الطػػرؼ اف يعيػػد الشػػخص مؤقتػػو بنػػاءن عمػػى طمػػب مؤيػػد مػػف ال
المسمـ ِإلى الطرؼ  المطمكب إلْيػو بػدكف تػأخير بعػد انتيػاء التعقيبػات الجزائيػة كقبػؿ تنفيػذ 

 العقكبة كذلؾ خبلؿ مدة ال تزيد عمى ثبلثة أشير مف تاريخ التسميـ المؤقت.

 المادة الخامسة والعشرون

الجزائيػػػة أمػػػر إلقػػػاء القػػػبض ككصػػػؼ الفعػػػؿ  يرفػػػؽ طمػػػب التسػػػميـ لغػػػرض أتخػػػاذ التعقيبػػػات .ٔ
المعاقب عميو كقائمة بالبينات كنصػكص المػكاد القانكنيػة التػي تحكػـ الفعػؿ المعاقػب عميػو 

 كبياف مقدار الضرر المادم في حالة نشؤه مف الفعؿ المعاقب عميو.

يرفػػؽ بطمػػب التسػػميـ لغػػرض تنفيػػذ العقكبػػة نسػػخة مصػػدقة مػػف الحكػػـ النيػػائي كنصػػكص  .ٕ
القانكنيػػة التػػي صػػدر بمكجبيػػا الحكػػـ, كالبيانػػات المناسػػبة ِإَذا كػػاف قػػد نفػػذ جػػزء مػػف  المػػكاد

 العقكبة عمى المحكـك عميو.

مػػػػف ىػػػػذه المػػػػادة, فػػػػإفة طمػػػػب التسػػػػميـ يتضػػػػمف  ٕك ٔفضػػػػبلن عػػػػف مػػػػا جػػػػاء فػػػػي الفقػػػػرتيف  .ٖ
أكصػػاؼ الشػػخص المطمػػكب كمعمكمػػات عػػف جنسػػيتو كأحكالػػو الشخصػػية كالماليػػة كمحػػؿ 

ئمي كالمؤقػت, كصػكرتو اف امكػػف, مػا لػـ تغػف عػػف ذلػؾ المعمكمػات الػكاردة فػػي اقامتػو الػدا
 أمر إلقاء القبض.
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تختـ الكثائؽ المذككرة فػي ىػذه المػادة بخػتـ الجيػات المختصػة لكػؿ مػف الطػرفيف كتصػدؽ  .ٗ
كفقػػػػان لممػػػػادة التاسػػػػعة مػػػػف ىػػػػذه االتفاقيػػػػة كترفػػػػؽ بيػػػػذه الكثػػػػائؽ ترجمػػػػة ليػػػػا بمغػػػػة الطػػػػرؼ 

 سميـ, أك بالمغة االنكميزية.المطمكب إلْيو الت

 المادة السادسة والعشرون

ِإَذا كػػػاف التسػػػميـ تنقصػػػو المعمكمػػػات الضػػػركرية فيحػػػؽ لمطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو التسػػػميـ اف  .ٔ
يطمب إكماؿ ىذه المعمكمات كاف يضع حدان زمنيان يجػب خبللػو تقػديـ المعمكمػات التكميميػة 

 بؿ الطرؼ اآلخر.كيجكز تمديد ىذا الحد الزمني عند طمب ذلؾ مف ق

_ مػػف ِٔإَذا لػػـ ترسػػؿ المعمكمػػات التكميميػػة المطمكبػػة خػػبلؿ المػػدة المحػػددة, طبقػػان لمفقػػر _ .ٕ
ىػػػذه المػػػادة, جػػػاز لمطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو التسػػػميـ غمػػػؽ إجػػػراءات التسػػػميـ كاخػػػبلء سػػػبيؿ 

 الشخص الممقى القبض عميو.

 المادة السابعة والعشرون

بعػد تسػمـ طمػب التسػميـ كالتحقػؽ مػف ككنػو مطابقػان  يتخذ الطرؼ المطمػكب إلْيػو التسػميـ 
لشركط ىذه االتفاقية, اإلجراءات الفكرية كفقان لقكانينػو إللقػاء القػبض عمػى الشػخص المطمػكب 

 تسميمو.

 المادة الثامنة والعشرون

يجػكز الحػػد الطػرفيف إلقػػاء القػبض عمػػى شػخص يمكػػف تسػميمو بمكجػػب ىػذه االتفاقيػػة قبػػؿ  .ٔ
َذا الػػتمس الطػػرؼ اآلخػػر ذلػػؾ مشػػيران ِإلػػى أمػػر القػػبض أك ِإلػػى حكػػـ تسػػمـ طمػػب التسػػميـ إِ 

نيػػائي كمعمنػػان فػػي الكقػػت نفسػػو عػػف طمػػب التسػػميـ. كيجػػكز ابػػبلغ االلتمػػاس برقيػػان أك بأيػػة 
طريقة مشابية. كعمى الطرؼ الطالب اف يقدـ بدكف تأخير جميػع الكثػائؽ البلزمػة لمتسػميـ 

 شريف مف ىذه االتفاقية.المنصكص عمييا في المادة الرابعة كالع
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( مػف ىػذه المػادة خػبلؿ مػدة ٔيجب اف يصػؿ طمػب التسػميـ المنصػكص عميػو فػي الفقػرة ) .ٕ
اقصػػػاىا شػػػيراف تبػػػدأ مػػػف تػػػاريخ اشػػػعار الطػػػرؼ الطالػػػب بإلقػػػاء القػػػبض عمػػػى الشػػػخص 

 المطمكب كاال كجب اخبلء سبيؿ ىذا الشخص.

كانينيػا عمػى أم شػخص يقػيـ لمجيات المختصة ألم مف الطرفيف اف تمقػي القػبض كفقػان لق .ٖ
مػف ىػذه المػادة بشػأنو, ِإَذا ( ٔالفقػرة )في إقميميا حتى كاف لـ يقدـ االلتمػاس المػذككر فػي 

كاف معمكمان اف ىذا الشخص قد ارتكب فػي إقمػيـ الطػرؼ اآلخػر فعػبلن معاقػب عميػو يكػكف 
 التسميـ عنو جائز بمكجب أحكاـ ىذه االتفاقية.

مػف  ٕكٔبإلقاء القبض الذم يتـ بمكجػب أحكػاـ الفقػرتيف  يجب اشعار الطرؼ اآلخر فكران  .ٗ
 منيا. -ٔ-ىذه المادة أك باألسباب التي تحكؿ دكف تمبية االلتماس المذككر في الفقرة 

 المادة التاسعة والعشرون

فػػػي حالػػػة تقػػػديـ طمبػػػات مػػػف عػػػدة دكؿ بتسػػػميـ نفػػػس الشػػػخص بسػػػبب فعػػػؿ أك أفعػػػاؿ  
طمػػػكب إلْيػػػو التسػػػميـ اف يقػػػرر االسػػػتجابة الحػػػد ىػػػذه مختمفػػػة معاقػػػب عمييػػػا, عمػػػى الطػػػرؼ الم

الطمبػػات اخػػذان بنظػػر االعتبػػار جنسػػية الشػػخص المطمػػكب تسػػميمو كالمكػػاف الػػذم ارتكػػب فيػػو 
 الفعؿ المعاقب عميو كخطكرتو.

 المادة الثالثون

يبمػػػغ الطػػػرؼ الػػػذم يقػػػرر التسػػػميـ الطػػػرؼ طالػػػب التسػػػميـ بمكػػػاف كتػػػاريخ تسػػػميـ الشػػػخص  .ٔ
 المطمكب.

لػػـ يتسػػمـ الطػػرؼ طالػػب التسػػميـ الشػػخص المطمػػكب خػػبلؿ عشػػريف يكمػػان مػػف التػػاريخ ِإَذا  .ٕ
 الذم حدد لتسميمو, يجب عمى الطرؼ الذم قرر التسميـ اخبلء سبيمو.
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 المادة الحادية والثالثون

يسػػمـ الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو الطػػرؼ الطالػػب األشػػياء التػػي اسػػتعمميا الشػػخص المطمػػكب  .ٔ
معاقػب عميػو أك حصػؿ عمييػا نتيجػة الرتكػاب الفعػؿ المعاقػب تسػميمو فػي ارتكػاب الفعػؿ ال

عميػػو ككػػؿ شػػيء آخػػر يمكػػف اف يسػػتعمؿ كػػدليؿ, كيػػتـ تسػػميـ ىػػذه األشػػياء حتػػى فػػي حالػػة 
تعذر تسميـ الشخص المطمكب الذم تمت المكافقة عمى تسميمو بسبب كفاتو أك ىركبػو أك 

 نتيجة ألسباب ُأخرل.

 -ٔ-اف يحػػتفظ مؤقتػػان باألشػػياء المػػذككرة فػػي الفقػػرة يجػػكز لمطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو التسػػميـ  .ٕ
 مف ىذه المادة ِإَذا كانت الحاجة تدعك ِإلى ذلؾ ألتخاذ تعقيبات جزائية ُأخرل.

مػػف ىػػذه  -ٔ-فػػي الفقػرة ال تتػأثر حقػػكؽ األشػخاص الثالثػػة فيمػا يتعمػػؽ باألشػػياء المػذككرة  .ٖ
اف يعيػػػػدىا حػػػػاؿ انتيػػػػاء  المػػػػادة . كعمػػػػى الطػػػػرؼ الطالػػػػب الػػػػذم سػػػػمـ إلْيػػػػو ىػػػػذه األشػػػػياء

التعقيبػػػات الجزائيػػػة ِإلػػػى الطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو التسػػػميـ لغػػػرض تسػػػميميا ِإلػػػى أصػػػحابيا 
 القانكنييف.

 المادة الثانية والثالثون

ال يجكز اخذ التعقيبات الجزائية بحؽ الشخص المسػمـ أك مقاضػاتو أك تنفيػذ العقكبػة عميػو  .ٔ
المرتبطة بو كاألفعاؿ التػي ارتكبيػا بعػد تسػميمو  اال عف الفعؿ الذم سمـ مف أجمو كاألفعاؿ

 كال يجكز بدكف مكافقة الطرؼ المسمـ, تسميمو ِإلى دكلة ثالثة.

تجػػكز محاكمػػػة الشػػػخص المسػػمـ عػػػف األفعػػػاؿ التػػي ارتكبيػػػا قبػػػؿ تسػػميمو فػػػي حالػػػة تقػػػديـ  .ٕ
 طمب تسميـ جديد كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية كمكافقة الطرؼ المسمـ.

الشػػػخص المسػػػمـ مػػػف رعايػػػا الطػػػرؼ المسػػػمـ إلْيػػػو, فانػػػو يجػػػكز بػػػدكف مكافقػػػة ِإَذا لػػػـ يكػػػف  .ٖ
 الطرؼ المسمـ, اف تنفذ عميو عقكبات أك يقاضي عف أفعاؿ ُأخرل في الحالتيف التاليتيف:
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ِإَذا لػـ يغػػادر إقمػيـ الطػػرؼ المسػػمـ إلْيػو خػػبلؿ ثبلثػيف يكمػػان مػػف تػاريخ انتيػػاء التعقيبػػات  . أ
اإلعفػػػاء منيػػػا اال ِإَذا كانػػػت ىنػػػاؾ أسػػػباب خارجػػػو عػػػف  الجزائيػػػة أك قضػػػاء العقكبػػػة أك

 ارادتو تمنعو مف مغادرة اإلقميـ المذككر.

ِإَذا غادر إقميـ الطرؼ المسمـ إلْيو كعاد مرة ثانية بمحػض ارادتػو خػبلؿ المػدة المحػددة  . ب
 مف ىذه الفقرة. -آ -في البند 

 المادة الثالثة والثالثون

آلخػػر بنتيجػػة التعقيبػػات الجزائيػػة المتخػػذة ضػػد الشػػخص يشػػعر الطػػرؼ المسػػمـ إلْيػػو الطػػرؼ ا
المسػمـ. كفػػي حالػػة الحكػػـ عمػػى ىػػذا الشػػخص, يرسػؿ الطػػرؼ المسػػمـ إلْيػػو نسػػخة مصػػدقة مػػف 

 الحكـ ِإلى الطرؼ اآلخر.

 المادة الرابعة والثالثون

يسمح كؿ مف الطرفيف, بناء عمى طمػب الطػرؼ اآلخػر بػالمركر داخػؿ إقميمػو لؤلشػخاص  .ٔ
 ف قبؿ دكلة ثالثة ِإلى الطرؼ طالب المركر.المسمميف م

 يقدـ طمب السماح بالمركر كيتـ بنفس الشركط التي يقدـ كيتـ بيا طمب التسميـ. .ٕ

 المادة الخامسة والثالثون

مػػا عػػدا نفقػػات النقػػؿ التػػي يتحمميػػا الطػػرؼ طالػػب التسػػميـ , فػػإفة مصػػاريؼ التسػػميـ كالمػػركر 
 ذه المصاريؼ.يتحمميا الطرؼ الذم تنشأ في إقميمو ى
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 انفصم انظادص

 االػرتاف تاألحكاو ٔتُفٛذْا

 المادة السادسة والثالثون

يعترؼ كينفذ, كفقان لؤلحكاـ المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية, كػؿ مػف الطػرفيف فػي إقميمػو, 
األحكػػػاـ النيائيػػػة القابمػػػة لمتنفيػػػذ فػػػي القضػػػايا المدنيػػػة كالتجاريػػػة المتعمقػػػة بالمطالبػػػات الماليػػػة 

حكاـ المقررة لمتعكيض في األمكر الجزائية, التي تصدر في إقميـ الطرؼ اآلخػر بعػد نفػاذ كاأل
 ىذه االتفاقية.

 المادة السابعة والثالثون

لمجيػػة المختصػػة لػػدل الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو التنفيػػذ, رفػػض االعتػػراؼ أك تنفيػػذ الحكػػـ  
 في األحكاؿ التالية:

لحكػػػـ غيػػػر مختصػػػة بنظػػػر الػػػدعكل بمقتضػػػى ِإَذا كانػػػت الجيػػػة القضػػػائية التػػػي اصػػػدرت ا .ٔ
 أحكاـ قانكنيا المحمي.

ِإَذا لػـ يبمػػغ الخصػـك أك مػػف ينػػكب عػنيـ قانكنػػان عمػى الكجػػو الصػػحيح بػالحكـ طبقػػان لقػػانكف  .ٕ
 الطرؼ الذم صدر فيو.

ِإَذا كػػاف االعتػػػراؼ بػػالحكـ أك تنفيػػػذه يتعػػػارض مػػع سػػػيادة أك امػػػف الطػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو  .ٖ
نظػػاـ العػػاـ فيػػو. كيكػػكف ىػػذا الطػػرؼ صػػاحب السػػمطة فػػي تقػػدير كػػكف التنفيػػذ أك يخػػالؼ ال

 الحكـ كذلؾ كعدـ تنفيذ ما يتعارض منو مع السيادة أك االمف أك النظاـ العاـ لديو.

ِإَذا كػػاف قػػد صػػدر حكػػـ نيػػائي بػػيف نفػػس الخصػػـك فػػي ذات المكضػػكع مػػف احػػدل محػػاكـ  .ٗ
المحػاكـ دعػكل قيػػد النظػر بػيف نفػػس الطػرؼ المطمػكب إلْيػو التنفيػػذ أك ِإَذا كانػت لػدل ىػػذه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          274 

الخصـك في ذات المكضكع رفعت قبؿ اقامػة الػدعكل امػاـ المحكمػة التػي اصػدرت الحكػـ 
 المطمكب االعتراؼ بو أك تنفيذه.

 المادة الثامنة والثالثون

 -يرفؽ بطمب اعتراؼ كتنفيذ الحكـ ما يمي: .ٔ

متنفيػػذ مػػا لػػـ يكػػكف ذلػػؾ نسػػخة مصػػدقة مػػف الحكػػـ مػػع تأييػػد ككنػػو حكمػػان نيائيػػان قػػاببلن ل .أ 
 ظاىران في الحكـ نفسو.

شػػػيادة أك تأييػػػد رسػػػمي بػػػأف الحكػػػـ المطمػػػكب االعتػػػراؼ بػػػو كتنفيػػػذه كػػػاف قػػػد بمػػػغ كفقػػػان  .ب 
 لمقانكف.

مذكرة تبيف اف الطرؼ الخاسر الذم لـ يحضر المرافعة كاف قد اسػتدعى كفقػان لمقػانكف  .ج 
 أك كاف مماثبلن بصكرة قانكنية.

مف ىذه المػادة طبقػان ألحكػاـ  -ٔ-ع الكثائؽ المذككرة في الفقرة تترجـ كتختـ كتصدؽ جمي .ٕ
 المادة التاسعة مف ىذه االتفاقية.

 المادة التاسعة والثالثون

جراءاتو كفقان لقانكف الطرؼ الذم يجرم التنفيذ في إقميمو.  يتـ التنفيذ كا 

 المادة األربعون

لمطمػكب إلْيػػو نفػػس القػػكة القانكنيػػة تكػكف األحكػػاـ التػػي تنفػػذ مػف قبػػؿ الجيػػة القضػػائية لمطػػرؼ ا
 التي تترتب عمى تنفيذىا في إقميـ الطرؼ الذم صدرت عف محاكمة.
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 المادة الحادية واألربعون

تعمػػـ كزارة العػػدؿ فػػي الجميكريػػة العراقيػػة كاالمانػػة االتحاديػػة لشػػؤكف القضػػاء كالقػػانكف كتنظػػيـ 
منيمػػػا اأُلخػػػرل, عنػػػد الطمػػػب, بالجيػػػة االدارة لجميكريػػػة يكغسػػػبلفيا االتحاديػػػة االشػػػتراكية كػػػؿ 

القضائية المختصة التػي ترفػع إلييػا طمبػات االعتػراؼ كالتنفيػذ, كبػإجراءات كطػرؽ الطعػف فػي 
 األمر أك القرار الصادر بيذا الشأف.

 انثاب انثانث

 أحكاو ختايٛح

 المادة الثانية واألربعون

بػيف كزيػر العػدؿ فػي الجميكريػة  تتـ تسكية القضايا الناجمة عػف تفسػير كتطبيػؽ ىػذه االتفاقيػة
ا ف االتحػػادم لشػػؤكف القضػػاء كالقػػانكف كتنظػػيـ االدارة لجميكريػػة يكغسػػبلفيياالمػػالعراقيػػة كبػػيف 

 بالطرؽ الدبمكماسية. االتحادية االشتراكية

 المادة الثالثة واألربعون

يصػػػدؽ عمػػػى ىػػػذه االتفاقيػػػة مػػػف قبػػػؿ السػػػمطات المختصػػػة لػػػدل الطػػػرفيف حسػػػب القكاعػػػد  .ٔ
 كرية في كؿ منيما كيتـ تبادؿ كثائؽ االبراـ في بغداد.الدست

 تدخؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مركر ثبلثيف يكمان مف تاريخ تبادؿ كثائؽ اإلبراـ. .ٕ
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 المادة الرابعة واألربعون

تككف ىذه االتفاقية نافذة لمدة خمس سنكات تتجدد بعدىا تمقائيان لمدة مماثمة اال ِإَذا أشعر 
لطرفيف, تحريران كبالطريؽ الدبمكماسي الطرؼ اآلخر برغبتو في أنياء العمؿ بيا عمى أحد ا

 اف يتـ ذلؾ قبؿ ستة أشير عمى األقؿ مف انتياء سرياف مدة نفاذىا.

كمصػػػداقان لػػػذلؾ فػػػإفة المنػػػدكبيف المفكضػػػيف لمطػػػرفيف المتعاقػػػديف قػػػد كقعػػػا عمػػػى ىػػػذه االتفاقيػػػة 
 كختماىا بختمييما.

فػػػي اليػػػـك الثالػػػث كالعشػػػريف مػػػف شػػػير مػػػايس سػػػنة الػػػؼ كتسػػػعمائة كسػػػت  حػػػررت فػػػي بمغػػػراد
كثمانيف بثبلث نسخ أصمية بالمغات العربية كالصربككركاتية كاالنكميزية كيككف لكؿ منيػا القػكة 
القانكنيػػػػة كفػػػػي حالػػػػة االخػػػػتبلؼ بػػػػيف النصػػػػيف العربػػػػي كالصػػػػربككركاتية يعػػػػكؿ عمػػػػى الػػػػنص 

 االنكميزم.
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تٕنَٕٛــا مجٕٓرٚــح ؼــأٌ انمــإََٙ ٔانمضــائٙ تــني انؼــزاق ٔاتفالٛــح انتـــــ 25
ــؼثٛح ــح انش ــح ٔاجلشائٛ ــائم ادلذَٛ ــائٙ يف ادلظ ــإََٙ ٔانمض ــأٌ انم ــ ٌ انتؼ  تش

 ( مقسمة عمى تسعة فصكؿ ككاآلتي:ٙ٘تتككف ىذه األتفاقية مف ) .2(مجٕٓرٚح تٕنُذا)

ة بػػيف البمػػديف كرغبػػة فػػي فيـ المشػػترؾ فػػي اسػػتمرار تطػػكير كتقكيػػة العبلقػػات الطيبػػيػػدتقػػديران ل
تعزيزىا بتعاكف فعاؿ فػي المجػاالت القانكنيػة, فقػد قػررا عقػد ىػذه االتفاقيػة كعينػا ليػذا الغػرض 

 مندكبييما المفكضيف.

 عف مجمس الدكلة لجميكرية بكلكنيا الشعبية

 الدكتكر جاف بككؿ/ نائب كزير العدؿ 

 عف رئيس الجميكرية العراقية

 ىاب/ رئيس محكمة التمييز السيد عبد الرزاؽ عبد الك 

ابقػػة لؤلصػػكؿ, اتفقػػا عمػػى مػػا مػػذيف بعػػد اف تبػػادال كثػػائؽ تفكيضػػيما ككجػػداىا صػػحيحة كمطلا
 يأتي:

 

 

 

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٜٜٛٔ( لسنة ٔٔصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ

, ٜٛٛٔ/ٓٔ/ٜٕتصدؽ اتفاقية التعاكف القانكني كالقضائي المكقعة في بغداد بتاريخ  (ٔاآلتي)المادة)
ينفذه ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة  (ٕالمادة) بيف الجميكرية العراقية كجميكرية بكلكنيا الشعبية.

 .ٜٜٛٔ/ٕ/ٕٓ( فيٖٕٖٗقائع العراقية )الرسمية(. كنشر في جريدة الك 
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ل
َّ
 انفصم األٔ

 أحكاو ػايح

 ابعاد الحماية القانونية المادة األولى

يتمتػػع رعايػػا كػػؿ مػػف الطػػرفيف المتعاقػػديف, فػػي إقمػػيـ الطػػرؼ اآلخػػر, بػػنفس الرعايػػا التػػي  .ٔ
متػع بيػا رعايػػاه فػي األمػػكر القضػائية. كفػػي ىػذا السػػبيؿ, ليػـ مراجعػػة المحػاكـ كالجيػػات يت

القضػػائية اأُلخػػرل كالمرافعػػة امػػػاـ القضػػاء, بػػنفس الشػػركط كاإلجػػػراءات التػػي يخضػػع ليػػػا 
 رعايا الطرؼ اآلخر, كالمنصكص عمييا في القكانيف النافذة.

المعنكيػػػة أيضػػػان, المنشػػػأة كفقػػػان  ( مػػػف ىػػػذه المػػػادة عمػػػى األشػػػخاصٔتطبػػػؽ أحكػػػاـ البنػػػد ) .ٕ
 لقكانيف الطرؼ المتعاقد الذم يكجد مقرىا الرئيسي عمى إقميمو.

 اإلعفاء من الكفالة( ٕ)المادة 

ال يجػػكز اف تفػػرض عمػػى رعايػػا أحػػد الطػػػرفيف المتعاقػػديف الػػذيف يراجعػػكف الييئػػات القضػػػائية 
انػب أك لعػدـ كجػكد مػكطف كالجيات المختصة لمطػرؼ اآلخػر ايػة كفالػة أك ضػمانة لكػكنيـ اج

أك محؿ اقامة ليـ عمى إقميـ ىذا الطرؼ األخير, طالما كاف ليـ مكطف أك محػؿ اقامػة عمػى 
 إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر.

 طريقة االتصال( ٖ)المادة

قان ألحكاـ ىذه االتفاقية, تتـ االتصػاالت بػيف الجيػات القضػائية لكػبل الطػرفيف المتعاقػديف يطبت
العػػػػدؿ فػػػػي الجميكريػػػػة العراقيػػػػة ككزارة العػػػػدؿ أك االدعػػػػاء العػػػػاـ فػػػػي جميكريػػػػة بكاسػػػػطة كزارة 

 بكلكنيا الشعبية كذلؾ بالطرؽ الدبمكماسية, ما لـ يكف ىناؾ نص يقضي بخبلؼ ذلؾ.
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 المغة الرسمية( ٗ)المادة 

تحػػػرر طمبػػػات التعػػػاكف القضػػػائي كالكثػػػائؽ الممحقػػػة بيػػػا بمغػػػة الطػػػرؼ الطالػػػب, كترفػػػؽ معيػػػا 
بمغة الطرؼ المطمكب إلْيو أك بالمغة االنكميزية. كيعيد الطرؼ المطمػكب إلْيػو الكثػائؽ ترجمتيا 

الناشئة عف تنفيذ طمبات التعاكف القضػائي مرفقػان بيػا ترجمتيػا بمغػة الطػرؼ الطالػب أك بالمغػة 
 االنكميزية.

 التعاون في المجاالت القانونية والقضائية( ٘)المادة 

مػػػى طمػػػب, التشػػػريعات كالشػػػركحات كالمطبكعػػػات فػػػي الميػػػاديف يتبػػػادؿ كػػػبل الطػػػرفيف, بنػػػاء ع
دد تفاصػػيؿ ىػػذا التعػػاكف كطرقػػو حػػالقانكنيػػة كالقضػػائية, ككػػذلؾ الخبػػرات فػػي ىػػذه الميػػاديف. كت

بػػيف كزيػػر العػػدؿ فػػي الجميكريػػة العراقيػػة مػػف جيػػة, كبػػيف كزيػػر العػػدؿ أك المػػدعي العػػاـ فػػي 
 جميكرية بكلكنيا الشعبية مف جية ُأخرل.

 م انثاَٙانفص

 تُفٛذ انتؼأٌ انمضائٙ

 العمل بالتعاون القضائي وابعاده( ٙ)المادة 

يتعيػػد الطرفػػاف المتعاقػػداف بالتعػػاكف القضػػائي فيمػػا بينيمػػا فػػي القضػػايا المدنيػػة كالتجاريػػة  .ٔ
 كقضايا األحكاؿ الشخصية كقانكف االسرة كالقضايا الجزائية.

ددة السػػػيما تبميػػػغ الكثػػػائؽ كالتفتػػػيش, يتضػػػمف التعػػػاكف القضػػػائي القيػػػاـ بػػػاإلجراءات المحػػػ .ٕ
ككضػػػػع اليػػػػد عمػػػػى المػػػػكاد الثبكتيػػػػة كتسػػػػميميا, كالخبػػػػرة, كاسػػػػتجكاب المػػػػدانيف كالمتيمػػػػيف, 

 ميـ.سكسماع المتقاضيف كالشيكد كالخبراء, كالمعاينة, ككذلؾ الت
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 تبميغ األوراق الرسمية واالستجواب من ( ٚ)المادة 

 ميالممثمية الدبموماسية والمركز القنص

يحػػؽ لكػػؿ مػػف الطػػرفيف المتعاقػػديف, عػػف طػػرؽ ممثميتػػو الدبمكماسػػية أك مركػػزه القنصػػمي تبميػػغ 
مكاطنيػػػو المكجػػػكديف فػػػي إقمػػػيـ الطػػػرؼ المتعاقػػػد اآلخػػػر بػػػاألكراؽ القضػػػائية كغيػػػر القضػػػائية 

أك خبيػػػران بشػػػرط قبػػػكليـ التبمػػػغ بيػػػذه األكراؽ أك  ككػػػذلؾ اسػػػتجكابيـ باعتبػػػارىـ طرفػػػان أك شػػػاىدا
 ـ عمى االدالء بيذه الصفة.مكافقي

 طمب التعاون القضائي( ٛ)المادة 

 يتضمف طمب التعاكف القضائي البيانات االتية:

 اسـ الجية الصادر عنيا. .أ 

 مكضكع الطمب كأسبابو. .ب 

ىكيػػة الشػػخص المعنػػي كجنسػػيتو كصػػفتو كعممػػو كمكطنػػو أك محػػؿ اقامتػػو قػػدر اإلمكػػػاف,  .ج 
 رىا الرئيسي.كيذكر بالنسبة لؤلشخاص المعنكية اسميا كمق

 اسـ المرسؿ إلْيو كلقبو كعنكانو. .د 

 اسماء ممثمي المتقاضيف كالقابيـ, اف كاف لذلؾ مقتضى. .ق 

المعمكمات الخاصة بمكضكع الطمب, كالظركؼ التػي تتطمػب اقامػة الػدليؿ, كاالسػئمة التػي  .ك 
 يجب تكجيييا ِإلى الشيكد كالخبراء كفقان لكؿ حالة.

 الختـ الرسمي. .ز 
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 لتعاون القضائيتنفيذ ا( ٜ)المادة 

ِإَذا لـ يحدد بشكؿ كاؼ عنكاف الشخص المطمكب لمشيادة أك المقرر تبميغ أكراقو إلْيػو, أك  .ٔ
ِإَذا كػػاف غيػػر صػػحيح, تبػػذؿ الجيػػة المطمػػكب إلييػػا جيكدىػػا لسػػماع الشػػخص المعنػػي أك 

 تبميغ األكراؽ المطمكبة.

تحيمػػو تمقائيػػان عمػػى الجيػػة  فأنيػػاِإَذا لػػـ تكػػف الجيػػة المطمػػكب إلييػػا مختصػػة لتنفيػػذ الطمػػب,  .ٕ
 المختصة كتحيط الجية الطالبة عممان بذلؾ.

 القانون واجب التطبيق عمى تنفيذ الطمب( ٓٔ)المادة 

تطبؽ الجيػة المطمػكب إلييػا, عنػد تنفيػذ طمػب تعػاكف قضػائي, التشػريع النافػذ فػي دكلتيػا,  .ٔ
قػػد الطالػػب, عمػػى اف الجيػػة المطمػػكب إلييػػا تسػػتطيع, بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف الطػػرؼ المتعا

تطبيػػػؽ األحكػػػاـ االجرائيػػػة ليػػػذه األخيػػػرة, مػػػا دامػػػت ال تخػػػالؼ التشػػػريع المعمػػػكؿ بػػػو لػػػدل 
 الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو.

 يتـ إثبات تبميغ األكراؽ طبقان لمتشريع المعمكؿ بو لدل الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو. .ٕ

 تعذر تنفيذ الطمب( ٔٔ)المادة 

اكف القضػػػائي, يعمػػػـ الطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو الطػػػرؼ الطالػػػب فػػػكران ِإَذا تعػػػذر تنفيػػػذ طمػػػب التعػػػ
 بأسباب ذلؾ, كيعيد إلْيو الطمب كاألكراؽ المرفقة معو.

 مصاريف التعاون القضائي( ٕٔ)المادة 

يتحمػػػػؿ الطػػػػرؼ المتعاقػػػػد المطمػػػػكب إلْيػػػػو المصػػػػاريؼ المترتبػػػػة عمػػػػى تنفيػػػػذ طمبػػػػات التعػػػػاكف 
 القضائي.
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 لقضائيرفض التعاون ا( ٖٔ)المادة 

يجػػكز رفػػض التعػػاكف القضػػائي ِإَذا رأل الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو اف تنفيػػذه مػػف شػػأنو المسػػاس 
 بسيادتو أك بأمنو أك بالنظاـ العاـ أك المصالح الحيكية اأُلخرل فيو.

 اإلعفاء من التصديق( ٗٔ)المادة 

لمتعاقػػديف تعفػػى الكثػػائؽ الرسػػمية المحػػررة مػػف قبػػؿ الجيػػة المختصػػة فػػي إقمػػيـ أحػػد الطػػرفيف ا
كالتػػػي تحمػػػؿ الخػػػتـ الرسػػػمي مػػػف التصػػػديؽ عمييػػػا بغيػػػة اعتبارىػػػا مشػػػركعة فػػػي إقمػػػيـ الطػػػرؼ 

 اآلخر.

 انفصم انثانث

 ح انمضائٛح اجملاَٛحَٕؼادل

 ))اإلػفاء يٍ انزطٕو ٔختفٛضٓا((

 اإلعفاء من المصاريف القضائية( ٘ٔ)المادة 

ؼ اآلخػػر, بمزايػػا المعكنػػة القضػػائية يتمتػػع رعايػػا كػػؿ مػػف الطػػرفيف المتعاقػػديف عمػػى إقمػػيـ الطػػر 
المجانيػػة, كاإلعفػػاء مػػف المصػػاريؼ القضػػائية كتخفيضػػيا أك مػػف رسػػـ الطػػابع, كذلػػؾ ضػػمف 

 نفس األحكاؿ كالشركط التي يتمتع بيا رعايا الطرؼ اآلخر بسبب كضعيـ المادم.

 الشيادة الخاصة بالوضع المادي( ٙٔ)المادة 

كالتػػي يتطمبيػػا التمتػػع بالمزايػػا المنصػػكص عمييػػا تمػػنح الشػػيادة الخاصػػة بالكضػػع المػػادم  .ٔ
(, مػػػف قبػػػؿ الجيػػػة المختصػػػة لمطػػػرؼ المتعاقػػػد الػػػذم يكجػػػد عمػػػى إقميمػػػو ٘ٔفػػػي المػػػادة )

 مكطف الشخص المعني أك محؿ اقامتو.
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ِإَذا كػاف الشػخص المعنػي مقيمػان فػي دكلػة ثالثػػة, فػإفة الشػيادة المػذككرة انفػان تمػنح مػف قبػػؿ  .ٕ
ك الضابط القنصمي لمطرؼ المتعاقد الذم يككف الشػخص المعنػي مػف البعثة الدبمكماسية أ

 رعاياه.

 تسييالت إرسال الطمبات( ٚٔ)المادة 

ِإَذا رغب أحد الطرفيف المتعاقديف المقيميف في إقميـ ىذا الطرؼ, في االستفادة مف المزايا  .ٔ
اف يقػدمكا ( امػاـ جيػة قضػائية لػدل الطػرؼ المتعاقػد اآلخػر, فميػـ ٘ٔالمقررة فػي المػادة )

 طمبان بذلؾ ِإلى الجية القضائية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد الذم يككنكف مف رعاياه.

( مػف ىػذه ٔإلييػا طمػب الشػخص المعنػي, كفقػان لمبنػد ) ـتضطمع الجية القضائية التي يقػد .ٕ
( ككػػػػػذلؾ, عنػػػػػد ٙٔالمػػػػػادة, بتكجيػػػػػو الطمػػػػػب كالشػػػػػيادة المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي المػػػػػادة )

 األكراؽ اأُلخرل المعززة لمطمب كالمرفقة معو.االقتضاء, بترجمة 

( مػػف ىػػذه المػػادة, ٔترسػػؿ الجيػػة القضػػائية التػػي يعػػرض عمييػػا الطمػػب اعػػبله كفقػػان لمبنػػد ) .ٖ
( ككؿ األكراؽ المعززة لو كالمرفقة معػو ٙٔالطمب كالشيادة المنصكص عمييا في المادة )

 ِإلى الجية القضائية المختصة لدل الطرؼ المتعاقد اآلخر.

 القرار بشأن اإلعفاء( ٛٔ)المادة 

تتخػػذ الجيػػة القضػػائية التػػي كجػػو إلييػػا طمػػب المعكنػػة القضػػائية المجانيػػة كالمزايػػا المنصػػكص 
( قرارىػػا طبقػػان لقػػكانيف دكلتيػػا, كتسػػتطيع اف تطمػػب ِإلػػى ىيئػػات الدكلػػة ٘ٔعمييػػا فػػي المػػادة )

 .التي يككف الشخص المعني أحد رعاياىا بعض المعمكمات االضافية
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 انفصم انزاتغ

 محاٚح انشٕٓد ٔاخلرباء

 حصانة الشيود والخبراء( ٜٔ)المادة 

ِإَذا حضر أم شخص ميما كانت جنسيتو, بناءن عمى اسػتدعائو, امػاـ الجيػات القضػائية لػدل 
بصفة شاىد أك خبير, فبل يجكز, في إقميـ ىذا الطػرؼ, مبلحقتػو أك  الطالب الطرؼ المتعاقد

تقييػػػد لحريتػػػو الشخصػػػية عػػػف الجريمػػػة مكضػػػكع  ألمأك اخضػػػاعو  القػػػبض عميػػػو أك تكقيفػػػو,
الػػدعكل التػػي اسػػتدعي مػػف أجميػػا أك عػػف جريمػػة ُأخػػرل ارتكبػػت قبػػؿ مغادرتػػو إلقمػػيـ الطػػرؼ 

 المطمكب إلْيو, أك بسبب اقكالو في الدعكل المذككرة.

 امد الحصانة( ٕٓ)المادة 

التفاقيػػة ِإَذا كػػاف بإمكػػػاف ( مػػف ىػػذه أٜتنتيػػي الحصػػانة المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػػادة ) .ٔ
الشػػػاىد أك الخبيػػػر مغػػػادرة إقمػػػيـ الطػػػرؼ الطالػػػب خػػػبلؿ عشػػػريف يكمػػػان متتابعػػػة مػػػف تػػػاريخ 

مػػع ىػػذا مقيمػػان فػػي  ياشػػعاره مػػف قبػػؿ الجيػػات القضػػائية بػػأف بقػػاءه لػػـ يعػػد ضػػركريان, كبقػػ
دة الكقػت اإلقميـ المذككر أك عاد إلْيو بإرادتو بعد اف غادره. كال يدخؿ فػي حسػاب ىػذه المػ

الػذم ال يكػػكف بمقػدكر الشػػاىد أك الخبيػر فيػػو مغػػادرة إقمػيـ الطػػرؼ الطالػب, أك الػػذم عػػاد 
 فيو ِإلى ىذا اإلقميـ ألسباب خارجة عف ارادتو.

ِإَذا تطمػػػب األمػػػر سػػػماع أشػػػخاص محتجػػػزيف فػػػي إقمػػػيـ الطػػػرؼ اآلخػػػر, بصػػػفة شػػػيكد أك  .ٕ
قيػػة اف تػػأذف بإرسػػاليـ ِإلػػى إقمػػيـ ( مػػف ىػػذه االتفاٖخبػػراء, فممجيػػات المػػذككرة فػػي المػػادة )

الطػػرؼ الطالػػب, شػػريطة االبقػػاء عمػػى احتجػػازىـ كاعػػادتيـ خػػبلؿ اقصػػر فتػػرة ممكنػػة بعػػد 
 ( مف ىذه المادة.ٔسماعيـ, كتطبؽ بشكؿ تاـ أحكاـ البند )
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يتحمػػؿ الطػػرؼ الطالػػب مصػػركفات سػػفر الشػػيكد كالخبػػراء كاقػػامتيـ كفقػػان لؤلحكػػاـ سػػارية  .ٖ
لتي رفعت الدعكل فػي إقميميػا كتػدفع مقػدمان الجيػة الطالبػة لمشػاىد أك المفعكؿ في الدكلة ا

 الخبير, بناءن عمى طمبو, جميع مصركفات السفر أك بعضيا. 

 انفصم اخلايض

 االػرتاف تاألحكاو انمضائٛح ٔأحكاو احملكًني ٔتُفٛذْا

 األحكام الخاضعة لالعتراف أو التنفيذ( ٕٔ)المادة 

المتعاقػديف األحكػػاـ الصػادرة فػػي إقمػيـ الطػػرؼ المتعاقػد اآلخػػر  يعتػرؼ كينفػذ كػػؿ مػف الطػػرفيف
 كالقابمة لمتنفيذ كفقان لقانكف ىذا الطرؼ, المذككرة ادناه:

 األحكاـ القضائية المكتسبة قكة األمر المقضي بو الصادرة في األمكر المدنية. .أ 

ادة األمػػكاؿ األحكػػاـ القضػػائية المكتسػػبة قػػكة األمػػر المقضػػي بػػو كالمقػػررة لمتعػػكيض أك إعػػ .ب 
 في األمكر الجزائية.

 الصمح القضائي في األمكر المدنية. .ج 

 شروط االعتراف أو التنفيذ( ٕٕ) المادة

( مػػف ىػػذه االتفاقيػػة كتنفػػذ فػػي إقمػػػيـ ٕٔيعتػػرؼ باألحكػػاـ القضػػائية المػػذككرة فػػي المػػػادة ) .ٔ
البنػػد الطػػرؼ المتعاقػػد حيػػث يطمػػب االعتػػراؼ أك التنفيػػذ, باسػػتثناء الحػػاالت المػػذككرة فػػي 

 ( مف ىذه المادة.ٕ)

 -يرفض االعتراؼ بالحكـ القضائي أك تنفيذه ِإَذا: .ٕ
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ِإَذا كانػػت الجيػػة القضػػائية لػػدل الطػػرؼ المتعاقػػد الػػذم يطمػػب االعتػػراؼ بػػالحكـ أك تنفيػػذه  .أ 
 في إقميمو, مختصة حصران بالنظر في المكضكع.

ذم يطمػػب االعتػػراؼ أك كػػاف الحكػػـ مخالفػػان لمتشػػريع النافػػذ أك النظػػاـ العػػاـ لػػدل الطػػرؼ الػػ .ب 
 التنفيذ في إقميمو.

كانػت جيػة قضػػائية لػدل الطػرؼ المتعاقػػد الػذم يطمػػب االعتػراؼ أك التنفيػذ فػػي إقميمػو قػػد  .ج 
اصػػػػدرت قػػػػببلن حكمػػػػان اكتسػػػػب قػػػػكة األمػػػػر المقضػػػػي بػػػػو بػػػػيف نفػػػػس االطػػػػراؼ كفػػػػي نفػػػػس 
قان المكضكع كبذات االساس, أك ِإَذا كاف نفػس المكضػكع محػؿ نظػر فػي دعػكل رفعػت سػاب

 اماـ القضاء لدل الطرؼ المطمكب إلْيو.

لـ يحضر الطرؼ الخاسر أك تغييب بسبب عدـ تبميغو بالحضػكر امػاـ الجيػات القضػائية  .د 
 المختصة كفقان لئلجراءات المتبعة لدل الطرؼ المتعاقد الذم صدر الحكـ عمى إقميمو.

 الطمب الخاص باالعتراف والتنفيذ( ٖٕ)المادة 

 تخاص باالعتراؼ بالحكـ أك تنفيذه لدل الجية القضائية التػي نظػر يمكف ايداع الطمب ال .ٔ
المكضػػكع بدرجػػة أكلػػى كالتػػي تحيمػػو عمػػى الجيػػة القضػػائية المختصػػة لػػدل الطػػرؼ اآلخػػر 
بكاسػػطة كزارة العػػدؿ, كيمكػػف كػػذلؾ ايػػداع الطمػػب مباشػػرة مػػف قبػػؿ طػػرؼ الػػدعكل المعنػػي 

 في إقميمو. ذفيتنالعتراؼ أك اللدل الجية القضائية المختصة في الطرؼ الذم يطمب ا

 يرفؽ بالطمب: .ٕ

نسػػخة طبػػؽ االصػػؿ مػػف الحكػػـ القضػػائي أك الصػػمح القضػػائي, ككػػذلؾ شػػيادة تؤيػػد كػػكف  .أ 
الحكـ قاببلن لمتنفيػذ كمكتسػبان قػكة األمػر المقضػي بػو, ِإَذا لػـ تكػف ىػذه العناصػر ظػاىرة فػي 

 الحكـ نفسو.
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افعػػة كػػاف قػػد بمػػغ بالحضػػكر طبقػػان شػػيادة تؤيػػد بػػأف الطػػرؼ الخاسػػر الػػذم لػػـ يحضػػر المر  .ب 
 لقانكف الطرؼ الذم صدر الحكـ في إقميمو.

ترجمة األكراؽ التي سبؽ ذكرىا في ىػذا البنػد, ككػذلؾ ترجمػة الطمػب ِإَذا لػـ يكػف قػد حػرر  .ج 
 بمغة الطرؼ الذم يتـ االعتراؼ بالحكـ كتنفيذه في إقميمو.

قميمػػو األمػػر بالتنفيػػذ طبقػػان تصػػدر الجيػػة المختصػػة لػػدل الطػػرؼ الػػذم يجػػرم التنفيػػذ فػػي إ .ٖ
 لئلجراءات التي ينص عمييا قانكف ىذا الطرؼ.

 تدقيق الحكم( ٕٗ)المادة 

تقتصػػػر ميمػػػة الجيػػػة القضػػػائية التػػػي يعػػػرض عمييػػػا طمػػػب االعتػػػراؼ بػػػالحكـ أك تنفيػػػذه عمػػػى 
(, كتصػػدر ىػػذه الجيػػة ٕٕك  ٕٔالتحقػؽ مػػف تػػكفر الشػػركط المنصػػكص عمييػا فػػي المػػادتيف )

 عتراؼ أك األمر بالتنفيذ عند تكفر ىذه الشركط.القضائية اال

 القانون واجب التطبيق عمى التنفيذ( ٕ٘)المادة 

تتخػػذ الجيػػات لػػدل الطػػرؼ المتعاقػػد الػػذم يجػػرم التنفيػػذ عمػػى إقميمػػو, إجػػراءات التنفيػػذ طبقػػان 
 لقانكنو, اال ِإَذا نصت ىذه االتفاقية عمى خبلؼ ذلؾ.

 ناالعتراف بحكم القانو( ٕٙ)المادة 

تكػػػكف األحكػػػاـ القضػػػائية  المكتسػػػبة قػػػكة األمػػػر المقضػػػي بػػػو لػػػدل أحػػػد الطػػػرفيف المتعاقػػػديف, 
كالمتعمقػػة بقضػػايا األحػػكاؿ الشخصػػية الخاصػػة برعايػػاه, معترفػػان بيػػا كمنتجػػة آلثارىػػا فػػي إقمػػيـ 

 الطرؼ اآلخر, بدكف أتخاذ اية إجراءات خاصة باالعتراؼ.
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 تنفيذ المصاريف القضائية( ٕٚ)المادة 

ِإَذا الـز أحد طرفي الػدعكل, ككػاف معفػي مػف ايػداع الكفالػة عمػى النحػك المنصػكص عميػو  .ٔ
( مػػػف ىػػػذه االتفاقيػػػة, بحكػػػـ مكتسػػػب قػػػكة األمػػػر المقضػػػي بػػػو, بػػػدفع نفقػػػات ٕفػػػي المػػػادة )

الدعكل ِإلى الطرؼ اآلخر, فإفة ىذا الحكـ ينفذ مجانان فػي إقمػيـ الطػرؼ اآلخػر بنػاء عمػى 
 طمب مف الشخص المعني

تحمػػػؿ المصػػػاريؼ القضػػػائية بفػػػي حالػػػة الػػػزاـ أحػػػد مػػػكاطني أم مػػػف الطػػػرفيف المتعاقػػػديف  .ٕ
لمحكمػة فػػي الطػػرؼ المتعاقػد اآلخػػر, فػػإفة المحكمػة تكجػػو, طبقػػان لنصػكص ىػػذه االتفاقيػػة, 
ِإلى المحكمة المختصػة لمطػرؼ المتعاقػد التػي يقػيـ فػي إقميميػا المػديف بطمػب قيػاـ المػديف 

المبػػالغ المدفكعػػة تكضػػع تحػػت تصػػرؼ البعثػػة الدبمكماسػػية أك  بػػدفع ىػػذه المصػػاريؼ. اف
 المركز القنصمي لمطرؼ المتعاقد اآلخر.

( مف ىػذه المػادة نسػخة مطابقػة ٕك  ٔيجب اف ترفؽ الطمبات المشار إلييا في الفقرتيف ) .ٖ
لؤلصػػؿ بفقػػرة الحكػػـ المتعمقػػة بمبمػػغ المصػػاريؼ القضػػائية كاستشػػياد يؤيػػد بػػأف الحكػػـ قػػد 

 جة البتات كترجمة ليذه الكثائؽ.اكتسب در 

( مػف ٕك ٔتقتصر صبلحية السمطة التي تأذف بتنفيذ القرارات المشار إلييا فػي الفقػرتيف ) .ٗ
ىػػػذه المػػػادة عمػػػى التثبػػػت مػػػف االستشػػػياد بػػػأف القػػػرار قابػػػؿ لمتنفيػػػذ كانػػػو قػػػد اكتسػػػب درجػػػة 

 البتات.

 (ٕٛ)المادة 

جاريػػػة الصػػػادرة فػػػي إقمػػػيـ أحػػػد الطػػػرفيف, يعتػػػرؼ بقػػػرارات المحكمػػػيف فػػػي القضػػػايا المدنيػػػة كالت
 ٕٕكتنفذ في إقميـ الطرؼ اآلخر طبقان لتشريعو ككفػؽ الشػركط المنصػكص عمييػا فػي المػكاد )

 ( كبقدر ما ِإَذا كانت ىذه الشركط قابمة لمتطبيؽ عمى قرارات التحكيـ.ٖٕك
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 تصدير األموال( ٜٕ)المادة 

يػػػػذ األحكػػػػاـ القضػػػػائية كقػػػػرارات المحكمػػػػيف ال يمكػػػػف اف يخػػػػرؽ تطبيػػػػؽ األحكػػػػاـ المتعمقػػػػة بتنف
كالتسػػػػكيات النيائيػػػػة القابمػػػػة لمتنفيػػػػذ, تشػػػػريعات الطػػػػرفيف المتعاقػػػػديف النافػػػػذة المتعمقػػػػة بتحكيػػػػؿ 

رساؿ األمكاؿ المتحصؿ عمييا نتيجة ىذا التنفيذ.  المبالغ كتسميـ كا 

 انفصم انظادص

 انتظهٛى ٔانتؼمٛثاخ اجلشائٛح

 مااللتزام بالتسمي( ٖٓ)المادة 

يتعيػػد الطرفػػاف المتعاقػػداف, اف يسػػمـ كػػؿ منيمػػا ِإلػػى اآلخػػر, طبقػػان لمقكاعػػد ككفػػؽ الشػػركط  .ٔ
المحػػػػددة فػػػػي المػػػػكاد التاليػػػػة, األشػػػػخاص المكجػػػػكديف فػػػػي إقمػػػػيـ أم مػػػػف الػػػػدكلتيف المتخػػػػذ 
بحقيمػػػا تعقيبػػػات عػػػف جػػػرائـ أك يبحػػػث عػػػنيـ لغػػػرض تنفيػػػذ عقكبػػػة صػػػادرة عػػػف السػػػمطة 

 يـ.القضائية لمطرؼ الطالب التسم

ال يقبػػؿ طمػػب التسػػميـ اال ِإَذا كػػاف الفعػػؿ المعاقػػب عميػػو, أك حكػػـ عمػػى الشػػخص مػػف اجمػػو, 
 كالذم يطمب التسميـ بسببو, يعتبر جريمة بمكجب قكانيف الطرفيف المتعاقديف.

ال يقبؿ التسميـ مف أجؿ أتخاذ تعقيبات جزائية اال ِإَذا كاف الفعؿ معاقبان عميػو كفقػان لقػكانيف  .ٕ
بػؿ التسػميـ قمتعاقديف بعقكبة سالبة لمحرية تزيد عمى سنتيف أك بعقكبة اشػد. ال يالطرفيف ال

 مف أجؿ تنفيذ عقكبة اال ِإَذا كانت مدة الحكـ سالبة لمحرية تزيد عمى ستة أشير.

ِإَذا تعمػػؽ التسػػميـ بأفعػػاؿ متعػػددة منفصػػمة معاقػػب عمييػػا بقػػكانيف الطػػرفيف المتعاقػػديف, كلػػـ  .ٖ
( ٕلشػػركط المتعمقػػة بمػػدة العقكبػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي الفقػػرة )تتػػكفر فػػي الػػبعض منيػػا ا

 مف ىذه المادة, فيعتبر طمب التسميـ صحيحان بالنسبة لؤلفعاؿ اأُلخرل.
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 األشخاص الذين ال يمكن تسميميم( ٖٔ)المادة 

 ال يمكف تسميـ:

األشػػػػخاص الػػػػذيف ىػػػػـ, كقػػػػت تسػػػػمـ طمػػػػب التسػػػػميـ مػػػػف مػػػػكاطني الطػػػػرؼ المطمػػػػكب إلْيػػػػو  . أ
 التسميـ.

األشخاص الذيف كػانكا قػد حصػمكا عمػى حػؽ المجػكء السياسػي فػي إقمػيـ الطػرؼ المطمػكب  . ب
 إلْيو التسميـ.

 رفض التسميم( ٕٖ)المادة 

 يرفض التسميـ في الحاالت االتية:

ِإَذا كانػػػت الجريمػػػة المطمػػػكب التسػػػميـ مػػػف أجميػػػا يعتبرىػػػا الطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو التسػػػميـ  .أ 
 جريمة ذات طابع سياسي.

ف الشخص المطمكب تسميمو قد صدر حكـ مكتسػب درجػة البتػات فػي إقمػيـ الطػرؼ ِإَذا كا .ب 
 المطمكب إلْيو التسميـ عف الفعؿ أك األفعاؿ ذاتيا التي مف أجميا طمب التسميـ.

ِإَذا انقضػػت الػػدعكل أك الحكػػـ طبقػػان لقػػكانيف الطػػرؼ طالػػب التسػػميـ أك الطػػرؼ المطمػػكب  .ج 
 إلْيو التسميـ كقت تسمـ طمب التسميـ.

ة المطمكب مف أجميا التسميـ قد ارتكبت خػارج الدكلػة طالبػة التسػميـ, كاف ريمِإَذا كانت الج .د 
جػػػكز أتخػػػاذ تعقيبػػػات جزائيػػػة عػػػف مثػػػؿ ىػػػذه تالتسػػػميـ ال  إلييػػػا تشػػػريعات الدكلػػػة المطمػػػكب

 الجريمة ضد اجنبي ارتكبيا خارج إقميميا.

ه بسػػبب عفػػك عػػاـ أك ِإَذا كػػاف الحكػػـ الصػػادر بحػػؽ شػػخص مطمػػكب تسػػميمو يتعػػذر تنفيػػذ .ق 
 خاص.
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ِإَذا كانت الجريمة المطمكب التسميـ مف أجميػا قػد ارتكبػت فػي إقمػيـ الطػرؼ المطمػكب إلْيػو  .ك 
 التسميـ.

 إمكانية رفض التسميم( ٖٖ)المادة 

 يمكف عدـ المكافقة عمى التسميـ:

 ِإَذا كاف الطرؼ المطمػكب إلْيػو التسػميـ قػد اتخػذ إجػراءات جزائيػة بحػؽ الشػخص المطمػكب . أ
تسػػػميمو عػػػف الفعػػػؿ ذاتػػػو أك األفعػػػاؿ ذاتيػػػا التػػػي طمػػػب مػػػف أجميػػػا التسػػػميـ, أك ِإَذا قػػػررت 
السمطات المختصة لمطرؼ المطمكب إلْيو عدـ أتخاذ اإلجػراءات الجزائيػة التػي شػرعكا بيػا 

 عف الفعؿ أك األفعاؿ ذاتيا.

دعكل عنيػا ِإَذا كاف الفعػؿ الػذم مػف اجمػو طمػب التسػميـ, يكػكف جريمػة ال يمكػف تحريػؾ الػ . ب
 طبقان لتشريع أم مف الطرفيف المتعاقديف, اال بناء عمى شككل مف الشخص المتضرر.

 تأجيل التسميم والتسميم المؤقت( ٖٗ)المادة

يمكػػف تأجيػػػؿ التسػػميـ ِإَذا كػػػاف الشػػخص المطمػػػكب تسػػميمو متيمػػػان بقضػػية أك كػػػاف يقضػػػي  .ٔ
مطمكبػػػة. كفػػػي حالػػػة عقكبػػػة سػػػالبة لمحريػػػة قػػػد اصػػػدرتيا بحقػػػو سػػػمطة قضػػػائية لمطػػػرؼ ال

التأجيػػؿ, ال يػػتـ التسػػميـ اال بعػػد انتيػػاء الػػدعكل الجزائيػػة, أك فػػي حالػػة صػػدكر حكػػـ, بعػػد 
 انقضاء مدة العقكبة.

فػػػي حالػػػة مػػػا ِإَذا كػػػاف التسػػػميـ قػػػد بمػػػغ مػػػدة التقػػػادـ فػػػي الػػػدعكل الجزائيػػػة أك كػػػاف بسػػػبب  .ٕ
مػػػى التسػػػميـ المكقػػػت صػػػعكبات كبيػػػرة إلثبػػػات األفعػػػاؿ المرتكبػػػة, يمكػػػف عندئػػػذ المكافقػػػة ع

بشػػػرط إعػػػادة الشػػػخص الػػػذم سػػػمـ حػػػاؿ انتيػػػاء اإلجػػػراءات التػػػي مػػػف أجميػػػا قػػػد حصػػػمت 
 المكافقة عمى التسميـ.
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 نطاق أتخاذ التعقيبات بحق الشخص الذي تم تسميمو( ٖ٘)المادة 

ال يمكػف أتخػػاذ إجػػراءات جزائيػػة بحػؽ الشػػخص الػػذم تػػـ تسػميمو أك الحكػػـ عميػػو أك حجػػزه  .ٔ
كبة عف أم فعؿ آخر سابؽ عمػى التسػميـ غيػر الػذم مػف اجمػو تػـ التسػميـ لغرض تنفيذ عق

 باستثناء الحاالت االتية:

 كجكد مكافقة سابقة لمطرؼ المطمكب. . أ

ِإَذا لـ يغادر الشخص الذم تـ تسميمو إقميـ الطرؼ طالب التسميـ, ككاف ذلػؾ بمقػدكره  . ب
اد ِإلػػى اإلقمػػيـ بعػػد اف فعمػػو, خػػبلؿ مػػدة ثبلثػػكف يكمػػان بعػػد اطػػبلؽ سػػراحو النيػػائي أك عػػ

غػػادره كمػػع ذلػػؾ فػػبل يػػدخؿ ضػػمف ىػػذه المػػدة الكقػػت الػػذم لػػـ يسػػتطع خبللػػو الشػػخص 
 الذم تـ تسميمو لسبب خارج عف ارادتو, مغادرة إقميـ الطرؼ طالب التسميـ.

عند تغير كصؼ األفعاؿ خبلؿ مرحمة التحقيؽ فبل يجكز أتخػاذ اإلجػراءات الجزائيػة بحػؽ  .ٕ
يمو أك محاكمتػػػو اال ِإَذا كانػػػت األفعػػػاؿ المككنػػػة لمجريمػػػة بكصػػػفيا الشػػػخص الػػػذم تػػػـ تسػػػم
 الجديد تجكز التسميـ.

ب مػػػف ىػػػذه المػػادة, تصػػػبح مكافقػػػة الطػػػرؼ  – ٔباسػػتثناء الحالػػػة المنصػػػكص عمييػػا فػػػي  .ٖ
المطمكب إلْيو التسميـ ضركرية لمسماح لمطرؼ طالب التسميـ, لتسػميـ الشػخص الػذم سػمـ 

الػػذم كػػاف مكضػػكع بحػػث مػػف قبػػؿ الدكلػػة الثالثػػة عػػف أفعػػاؿ سػػابقة إلْيػػو ِإلػػى دكلػػة ثالثػػة, ك 
 عمى التسميـ.

 طمب التسميم( ٖٙ)المادة 

 يقدـ طمب التسميـ تحريريان كيككف مرفقان بو: .ٔ
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أصػػػؿ قػػػرار الحكػػػـ القابػػػؿ لمتنفيػػػذ أك أمػػػر التكقيػػػؼ الصػػػادر كفػػػؽ اإلجػػػراءات المنصػػػكص  .أ 
 ة منيما.التسميـ أك نسخة مصدق الطرؼ طالب عمييا في قانكف

عػػرض لؤلفعػػاؿ التػػي مػػف أجميػػا طمػػب التسػػميـ كزمػػاف كمكػػاف ارتكابيػػا ككصػػفيا القػػانكني  .ب 
كالنصكص القانكنية التي تنطبؽ عمييػا كمػدة الحكػـ المتبقيػة. عمػى اف يبػيف كػؿ ذلػؾ بكػؿ 

 دقة ممكنة.

 نسخة مف النصكص القانكنية المطبقة في ىذه الحالة. .ج 

المطمػػكب كجميػع المعمكمػات اأُلخػرل التػي مػػف  األكصػاؼ الدقيقػة قػدر اإلمكػاف, لمشػخص .د 
 شأنيا تحديد ىكيتو كجنسيتو.

ِإَذا تبػػػيف اف المعمكمػػػات التػػػي قػػػدميا الطػػػرؼ طالػػػب التسػػػميـ غيػػػر كافيػػػة لتمكػػػيف الطػػػرؼ  .ٕ
المطمػػػػكب إلْيػػػػو التسػػػػميـ مػػػػف أتخػػػػاذ قػػػػرار, فػػػػإفة ليػػػػذا الطػػػػرؼ األخيػػػػر اف يطمػػػػب تكممػػػػة 

اف يسػػػػتجيب ليػػػػذا الطمػػػػب خػػػػبلؿ مػػػػدة ال  المعمكمػػػػات الضػػػػركرية. كعمػػػػى الطػػػػرؼ اآلخػػػػر
 تتجاكز الشيريف. كيمكف تمديد ىذه المدة عشريف يكمان ألسباب محددة.

ِإَذا لـ يقدـ الطرؼ طالب التسميـ المعمكمات التكميمية الضػركرية خػبلؿ المػدة المنصػكص  .ٖ
( مف ىذه المادة, يمكف لمطػرؼ المطمػكب إلْيػو اطػبلؽ سػراح الشػخص ٕعمييا في الفقرة )

 الذم اكقؼ.
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 ٖٚالمادة 

 التوقيف المؤقت بقصد التسميم

عنػػد تػػكافر الشػػركط الشػػكمية لمتسػػميـ, يتخػػذ الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو, بعػػد تسػػممو طمػػب التسػػميـ, 
دكف تػػػػأخير إجػػػػراءات تكقيػػػػؼ الشػػػػخص المػػػػراد تسػػػػميمو, باسػػػػتثناء الحػػػػاالت التػػػػي طبقػػػػان ليػػػػذه 

 االتفاقية ال يجكز التسميـ فييا.

 التوقيف المؤقت قبل تسمم الطمب( ٖٛ)المادة 

 ؼفػػػػي الحػػػػاالت المسػػػػتعجمة, يمكػػػػف لسػػػػمطات الطػػػػرؼ طالػػػػب التسػػػػميـ, اف تطمػػػػب التكقيػػػػ .ٔ
المؤقػػػػت لؤلشػػػػخاص. عمػػػػى اف يشػػػػير طمػػػػب التكقيػػػػؼ المؤقػػػػت كجػػػػكد كثيقػػػػة مػػػػف الكثػػػػائؽ 

مػف ىػذه االتفاقيػة كيعمػف عػف نتيػو بػأف  ٖٙأ مػف المػادة  -ٔالمنصػكص عمييػا فػي الفقػرة 
حقػػان بطمػػب التسػػميـ, كيشػػير ِإلػػى الجػػرائـ التػػي مػػف أجميػػا سػػيطمب التسػػميـ كزمػػاف يتقػػدـ ال

 كمكاف ارتكابيا كذلؾ, كبالقدر الممكف, أكصاؼ الشخص المطمكب. 

يمكف تقديـ طمب التكقيؼ المؤقت ِإلى السمطات المختصػة لمطػرؼ المطمػكب إلْيػو مباشػرة  .ٕ
اف تتػرؾ اثػران كتابيػان كتعمػـ السػمطة الطالبػة اما بالبريد أك برقيان أك بأيػة كسػيمة ُأخػرل يمكػف 

 في الحاؿ بنتيجة طمبيا.

ينتيي التكقيؼ المكقت, ِإَذا لـ يقػدـ الطػرؼ الطالػب بعػد انتيػاء مػدة شػير عمػى التكقيػؼ,  .ٖ
مػػف ىػػذه االتفاقيػػة. كيمكػػف  ٖٙبطمػػب التسػػميـ مػػع الكثػػائؽ المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة 

 عمى طمب الطرؼ الطالب.تمديد ىذه المدة عشريف يكمان بناءن 

 اطبلؽ السراح مف تكقيؼ جديد كالتسميـ إذا كصؿ طمب التسميـ بعد ذلؾ. عال يمن .ٗ
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 نقل الشخص المسمم( ٜٖ)المادة 

يعمػػـ الطػػرؼ المطمػػكب الطػػرؼ الطالػػب بقػػراره بشػػأف التسػػميـ. كفػػي حالػػة الػػرفض التػػاـ أك  .ٔ
رار يعمػـ بيػا الطػرؼ الطالػب. الجزئي الػذم تتخػذه السػمطة القضػائية, فػإفة أسػباب ىػذا القػ

كفػػػي حالػػػة المكافقػػػة عمػػػى الطمػػػب, يعمػػػـ الطػػػرؼ الطالػػػب بمكػػػاف كتػػػاريخ تسػػػميـ الشػػػخص 
 كبمدة التكقيؼ التي امضاىا ليذا الغرض.

( مػػف ىػػذه المػػادة, ِإَذا لػػـ يػػتـ اسػػتبلـ ٖمػػع مراعػػاة الحالػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي الفقػػرة ) .ٕ
المحػدد, فػيمكف اطػبلؽ سػراحو بعػد مػركر  الشخص المطمكب تسميمو فػي المكػاف كالتػاريخ

خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف ىػػذا التػػاريخ. كفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف رفػػض طمػػب التسػػميـ ِإَذا مػػا 
 د طمب التسميـ.ياع

ِإَذا منعػػػت قػػػكة قػػػاىرة التسػػػميـ أك تسػػػمـ الشػػػخص المػػػراد تسػػػميمو, يعمػػػـ الطػػػرؼ ذك العبلقػػػة  .ٖ
لمتسػػميـ كفػػي ىػػذه الحالػػة تنطبػػؽ  الطػػرؼ اآلخػػر بػػذلؾ. كيتفػػؽ الطرفػػاف عمػػى تػػاريخ جديػػد

 ( مف ىذه المادة.ٕنصكص الفقرة )

 بات المتعددةمالط( ٓٗ)المادة 

ِإَذا كػػػاف التسػػػميـ قػػػد طمبتػػػو دكؿ متعػػػددة سػػػكاء بالنسػػػبة لفعػػػؿ كاحػػػد أك ألفعػػػاؿ مختمفػػػة, فػػػإفة 
نسػية الطرؼ المطمكب إلْيو يقرر الدكلة التي يتـ التسميـ إلييا أخػذا بنظػر االعتبػار خاصػة, ج

 الشخص المطمكب تسميمو كمكاف كخطكرة الفعؿ.

 إعادة التسميم( ٔٗ)المادة 

ِإَذا استطاع الشخص الذم تـ تسميمو اف يفمت مف التعقيبػات القانكنيػة أك عػدـ الحضػكر امػاـ 
ف تسػػميمو كػالقضػاء أك مػف قضػاء مػدة المحككميػة, كعػاد ِإلػػى إقمػيـ الطػرؼ المطمػكب إلْيػو, يم
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 ٖٙلحالػة ال يكػكف ضػركريان تقػديـ الكثػائؽ المنصػكص عمييػا فػي المػادة مف جديد. كفي ىذه ا
 مف ىذه االتفاقية مع الطمب.

 نقل األشياء( ٕٗ)المادة 

يسمـ الطرؼ المطمكب إلْيػو, كفػي حػدكد مػا تسػمح بػو تشػريعاتو, بنػاء عمػى طمػب الطػرؼ  .ٔ
 الطالب األشياء:

 التي يمكف اف تستخدـ كأدلة إثبات في الدعكل الجزائية. . أ

 التي تحصمت مف الجريمة كاستخدمت في ارتكابيا. . ب

( مف ىذه المادة يتـ لقاء كصػؿ. كيمكػف ٔاف تسميـ األشياء المنصكص عمييا في الفقرة ) .ٕ
تنفيػػذه ال يمكػف اف يػػتـ  كػاف تسػميميا حتػى فػػي حالػة المكافقػػة المسػبقة عمػى التسػػميـ اال ِإَذا

 بسبب كفاة أك ىرب الشخص المطمكب.

األشػػػػػياء يمكػػػػػف اف تكػػػػػكف محػػػػػؿ حجػػػػػز أك مصػػػػػادرة فػػػػػي إقمػػػػػيـ الطػػػػػرؼ ِإَذا كانػػػػػت ىػػػػػذه  .ٖ
المطمكب, فيمكف ليذا األخير اف يحتفظ بيا مؤقتػان ألغػراض إجػراءات جزائيػة قيػد التنفيػذ, 

 أك اف يسمميا بشرط اعادتيا إلْيو.

اف حقكؽ الطرؼ المطمكب إلْيو أك االغيار عمى ىذه األشياء محفكظػة. كفػي حالػة كجػكد  .ٗ
حقػػكؽ فػػإفة ىػػذه األشػػياء تعػػاد بػػأقرب كقػػت ممكػػف بعػػد انتيػػاء الػػدعكل كبػػدكف مثػػؿ ىػػذه ال

 مقابؿ ِإلى الطرؼ المطمكب.

 المرور العابر لألشخاص( ٖٗ)المادة 

يسمح كؿ مف الطرفيف المتعاقديف, بناء عمى طمب الطرؼ اآلخر, بػالمركر العػابر خػبلؿ  .ٔ
 بؿ دكلة ثالثة.إقميمو, لؤلشخاص المراد تسميميـ ِإلى ىذا األخير, مف ق
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 يقدـ طمب السماح كيعامؿ كفؽ القكاعد المطبقة عمى طمب التسميـ.

يمكف رفض المركر العابر لؤلشخاص الذيف سبؽ كاف رفػض طمػب تسػميميـ بمكجػب ىػذه  .ٕ
 االتفاقية.

 نفقات التسميم والمرور العابر( ٗٗ)المادة 

فإفة أجكر النقؿ مف إقميـ  تككف نفقات التسميـ عمى الطرؼ الذم ترتبت في إقميمو. كمع ذلؾ
 الدكلة المطمكب إلييا ِإلى إقميـ الطرؼ الطالب يتحمميا ىذا األخير.

 اما نفقات المركر العابر فيتحمميا الطرؼ الطالب.

 معمومات بشأن نتائج التسميم( ٘ٗ)المادة 

اص يعمػػـ الطرفػػاف المتعاقػػداف كػػؿ منيمػػا اآلخػػر بنتيجػػة الػػدعكل الجزائيػػة المقامػػة ضػػد األشػػخ
َذا ما صدر حكـ اكتسب درجة البتات فترسؿ نسخة منو.  الذيف تـ تسميميـ. كا 

 (ٙٗ)المادة 

يتعيػػد الطرفػػاف المتعاقػػداف بأتخػػاذ التعقيبػػات القانكنيػػة طبقػػان لقػػكانينيـ الداخميػػة كبنػػاءن عمػػى  .ٔ
حؽ مكاطنييـ الذيف ارتكبكا جرائـ في إقمػيـ الطػرؼ اآلخػر بطمب الطرؼ المتعاقد اآلخر, 

ي يمكف تسميمو بسببيا. كيتبادؿ, ليػذا الغػرض, المعمكمػات بشػأف األشػخاص المشػتبو كالت
بيػػـ كعػػف الجػػرائـ المرتكبػػة كاالدلػػة التػػي بحػػكزتيـ ككػػذلؾ النصػػكص المطبقػػة عمػػى الفعػػؿ 

 المرتكب طبقان لمقكانيف النافذة في مكاف ارتكابيا.

ف بسػػببيا التسػػميـ ِإَذا ( مػػف ىػػذه المػػادة عمػػى الجػػرائـ التػػي يمكػػٔتطبػػؽ نصػػكص الفقػػرة )  .ٕ
 تكافرت الشركط لمشركع بأتخاذ التعقيبات القانكنية طبقان لقكانيف الطرؼ المطمكب إلْيو.

 يعمـ الطرؼ المطمكب إلْيو المتعاقد اآلخر بنتيجة التعقيبات القانكنية. .ٖ
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 انفصم انظاتغ

 تثادل ادلؼهٕياخ حٕل األشخاص احملكٕيني

 معمومات عن األحكام( ٚٗ)المادة 

يعمػػـ كػػؿ طػػرؼ متعاقػػد الطػػرؼ اآلخػػر بالكقػػائع المتعمقػػة بقػػرارات الحكػػـ التػػي اكتسػػبت درجػػة 
البتػػات الصػػادرة عػػف السػػمطات القضػػائية ضػػد مػػكاطني الطػػرؼ اآلخػػر. كمػػا يسػػمـ فػػي الكقػػت 

 نفسو طبع اصابع المحككميف المتكفرة.

 تبادل المعمومات المستقاة من الممف القضائي( ٛٗ)المادة 

أم مف الطرفيف المتعاقديف, مجانان مف قبؿ السمطات المختصة  بعمى طم تقدـ, بناءن 
لمطرؼ اآلخر المعمكمات المتعمقة بسكابؽ األشخاص الذيف اتخذت بحقيـ تعقيبات أك 

 حككمكا في إقميـ ىذا األخير.

 انفصم انثايٍ

 َمم احملكٕيني نغزض تُفٛذ انؼمٕتح يف انثهذ انذ٘ ْى رػاٚاِ

 لنقلشروط ا( ٜٗ)المادة 

يمكف كبمكافقػة الطػرفيف نقػؿ مػكاطني أحػد الطػرفيف المتعاقػديف, المحكػكميف بحكػـ اكتسػب  .ٔ
درجػػة البتػػات بعقكبػػة سػػالبة لمحريػػة فػػي إقمػػيـ الطػػرؼ المتعاقػػد اآلخػػر, ِإلػػى الطػػرؼ اآلخػػر 

 الذيف ىـ مف مكاطنيو بقصد تنفيذ العقكبة في إقميـ ىذا الطرؼ.

 خاص المحككميف عف:( بحؽ األشٔال تنطبؽ أحكاـ الفقرة ) .ٕ
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جػػػرائـ ضػػػد امػػػف الدكلػػػة الػػػداخمي كالخػػػارجي بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ جػػػرائـ التجسػػػس كالتخريػػػب  . أ
 كالتأثير.

 الجرائـ العسكرية أك ذات الطابع السياسي. . ب

 طمب النقل( ٓ٘)المادة 

يكػػكف طمػػب نقػػؿ المحكػػـك لغػػرض تنفيػػذ العقكبػػة بنػػاءن عمػػى طمػػب الطػػرؼ المتعاقػػد الػػذم  .ٔ
 ـ.اصدرت المحكمة فيو الحك

يمكف لمطرؼ المتعاقد الذم قد حكـ عمى مكاطف لو, اف يتقدـ ِإلى الطػرؼ المتعاقػد الػذم  .ٕ
.  اصدرت المحكمة فيو حكمان, بطمب لنقؿ المحكـك

يمكػػف لممحكػػـك أك عائمتػػو اف تتقػػدـ ِإلػػى الييئػػات المختصػػة ألم مػػف الطػػرفيف المتعاقػػديف  .ٖ
 بطمب لنقؿ المحكـك لغرض تنفيذ العقكبة.

 الشروط الشكمية لمطمب( ٔ٘)المادة 

تتقػػػػدـ الييئػػػػة المختصػػػػة لمطػػػػرؼ المتعاقػػػػد الػػػػذم اصػػػػدرت المحكمػػػػة فيػػػػو الحكػػػػـ, بطمػػػػب نقػػػػؿ 
المحكػػـك بقصػػد تنفيػػذ العقكبػػة, ِإلػػى البعثػػات المختصػػة لمطػػرؼ المتعاقػػد اآلخػػر, يكػػكف الطمػػب 

 تحريران مرفقان بػ:

 ات.نسخة مصدقة مف الحكـ مع استشياد بأف الحكـ قد اكتسب درجة البت .أ 

 نصكص قانكف العقكبات التي حكـ بمكجبيا. .ب 

كثيقػػػة محػػػددة لجػػػزء العقكبػػػة الػػػذم قضػػػاه المحكػػػـك كالجػػػزء المتبقػػػي منيػػػا فػػػي حالػػػة مػػػا ِإَذا  .ج 
 كانت العقكبات قد نفذت جزئيان.
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. .د   كثيقة تؤيد جنسية المحكـك

ؽ ُأخػػرل تعتقػد الييئػػة المختصػػة لمطػرؼ الػػذم اصػػدرت المحكمػة فيػػو الحكػػـ بانيػػا ائايػة كثػػ .ق 
 ضركرية.

 معمومات عن دراسة الطمب( ٕ٘)المادة 

تعمػػػػـ الييئػػػػة المختصػػػػة لمطػػػػرؼ المتعاقػػػػد المطمػػػػكب إلْيػػػػو, كفػػػػي أسػػػػرع كقػػػػت ممكػػػػف, الييئػػػػة 
 المختصة لمطرؼ المتعاقد الطالب بنتيجة دراسة الطمب.

 نقل المحكوم( ٖ٘)المادة 

رفيف المتعاقػػػديف, فػػي حالػػة مكافقػػة الطػػػرؼ المتعاقػػد المطمػػكب, تحػػدد الييئػػػات المختصػػة لمطػػ
. يػػػتـ النقػػػؿ فػػػي إقمػػػيـ الطػػػرؼ  كفػػػي أسػػػرع كقػػػت ممكػػػف, مكػػػاف كتػػػاريخ كطريقػػػة نقػػػؿ المحكػػػـك

 المتعاقد الذم اصدرت المحكمة فيو الحكـ.

 نفقات النقل( ٗ٘)المادة 

اف النفقػات الناجمػػة عػػف نقػػؿ المحكػػـك حتػػى كقػػت نقمػػو, يتحمميػػا الطػػرؼ المتعاقػػد الػػذم ترتػػب 
, بمػػا فػػي ذلػػؾ أجػػكر نقمػػو يتحمميػػا فػػي إقميمػػو. اـ النفقػػ ات اأُلخػػرل الناجمػػة عػػف نقػػؿ المحكػػـك

 الطرؼ المتعاقد الذم يككف المحكـك أحد مكاطنيو.
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 انفصم انتاطغ

 أحكاو ختايٛح

 (٘٘)المادة 

 ألغراض ىذه االتفاقية: .ٔ

يتضػػػمف مصػػػطمح )فػػػي المػػػكاد المدنيػػػة( القػػػانكف المػػػدني, كالقػػػانكف التجػػػارم, كقػػػانكف  . أ
 كاألحكاؿ الشخصية.العائمة  

يعنػػػػػي مصػػػػػطمح )القضػػػػػاء( أك السػػػػػمطة القضػػػػػائية, فػػػػػي جميكريػػػػػة بكلكنيػػػػػا الشػػػػػعبية:  . ب
 المحاكـ, االدعاء العاـ, كالكاتب العدؿ.

اف نصػػكص ىػػذه االتفاقيػػة المتعمقػػة بػػاالعتراؼ كتنفيػػذ األحكػػاـ كالتسػػكية القضػػائية, تطبػػؽ  .ٕ
 نفاذ ىذه االتفاقية. عمى األحكاـ الصادرة كالتسكية القضائية التي ستتـ بعد

 ٙ٘المادة 

يصادؽ عمى ىذه االتفاقية طبقان لقكانيف  كؿ مػف الطػرفيف المتعاقػديف كتػدخؿ حيػز التنفيػذ  .ٔ
 بعد ثبلثيف يكمان مف تبادؿ كثائؽ التصديؽ الذم سيتـ في كأرشك.

عقػػدت ىػػذه االتفاقيػػة لمػػدة خمػػس سػػنكات تتجػػدد تمقائيػػان لمػػدة خمػػس سػػنكات ُأخػػرل, مػػا لػػـ  .ٕ
 م مف الطرفيف المتعاقديف بأشعار قبؿ ستة أشير مف انتياء مدة نفاذىا. يبمغ أ

 كمصداقان لذلؾ فإفة المندكبيف المفكضيف قد كقعا ىذه االتفاقية كختاميا بختمييما.
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بنسػػػػختيف  ٜٛٛٔحػػػرر فػػػػي بغػػػداد فػػػػي اليػػػـك التاسػػػػع كالعشػػػػريف مػػػف شػػػػير تشػػػريف اكؿ سػػػػنة 
كتكػػكف لجميػػع ىػػذه النصػػكص قػػكة قانكنيػػة, كفػػي حالػػة بالمغػػات العربيػػة كالبكلكنيػػة كالفرنسػػية, 

 االختبلؼ في التفسير يككف النص الفرنسي ىك المعكؿ عميو.
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ـــ  26 ــح ٔ ــ ــح انؼزالٛ ــني اجلًٕٓرٚ ــإََٙ ت ــائٙ ٔانم ــأٌ انمض ــذج انتؼ يؼاْ
( مػادة مقسػمة ٜٗتتكػكف اإلتفاقيػة مػف ) .2(اجملـز مجٕٓرٚحُْغارٚا انشؼثٛح) حمجٕٓرٚ

 ككاآلتي: عمى ثبلثة أبكاب

اف الجميكرية العراقية كجميكرية ىنغاريا الشعبية, رغبة منيما في تكثيؽ الصداقة بيف 
بمدييما كتنظيـ تعاكنيما في المجاليف القضائي كالقانكني, قررتا عقد ىذه المعاىدة, كتحقيقا 

 ليذا الغرض, فقد عينا مندكبيف مفكضيف عنيما, ىما :

 عف رئيس الجميكرية العراقية

 كزير العدؿ –كتكر منذر ابراىيـ الد

 عف رئيس مجمس الرئاسة لجميكرية ىنغاريا الشعبية

 كزير العدؿ –الدكتكر ميياؿ ككرـك 

, لؤلصكؿالمذيف بعد اف قدـ كؿ منيما أكراؽ تفكيضو ِإلى اآلخر ككجدىا صحيحة كمطابقة 
 أتفقا عمى ما يأتي :

 

 

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٜٚٚٔ( لسنة ٕٜصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ

تصدؽ معاىدة التعاكف القضائي كالقانكني بيف الجميكرية العراقية كجميكرية ىنغاريا  (ٔاآلتي)المادة )
ينشر ىذا القانكف في الجريدة  (ٕ.المادة )ٜٚٚٔ/آذار/ٗالشعبية المكقع عمييا في بكدابست بتاريخ 

( ٕٔٓٙالرسمية, كيتكلى الكزراء المختصكف تنفيذ أحكامو(. كنشر في جريدة الكقائع العراقية )
 .ٜٚٚٔ/ٚ/ٕ٘في
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 انثاب االٔل

 يف انتؼأٌ انمإََٙ

 (ٔ)مادة ال

متع مكاطنك كؿ مف الطرفيف المتعاقديف في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر بالمعاممة ذاتيا يت 
 ألشخاصيـالتي يتمتع بيا المكاطنكف المحميكف فيما يختص بالحماية القانكنية كالقضائية 

كممتمكاتيـ, كمراجعة كافة الدكائر القضائية التابعة لمطرؼ اآلخر, كعمى ىذا الطرؼ أبداء 
سييبلت الممكنة ليـ بما يتفؽ كطبيعة التعاكف بيف البمديف بمكجب أحكاـ ىذه كافة الت

المعاىدة كطبيعة التعاكف بيف البمديف بمكجب أحكاـ ىذه المعاىدة القضائية, كفقا لمقكانيف 
 النافذة, كيشمؿ ذلؾ األشخاص المعنكية أيضان.

 انثاب انثاَٙ

 يف انتؼأٌ انمضائٙ

 انفصم االٔل

 ئٛحادلؼَٕح انمضا

 (ٕ)مادة ال

, تقـك الجية المختصة  – ٔ في حالة تقديـ طمب بالمعكنة القضائية أك اإلعفاء مف الرسـك
 الي.مشيادة عف مركزه ال بإصدارلمطرؼ المتعاقد التي يتبعيا مقدـ الطمب 

ِإَذا لـ يكف مقدـ الطمب مقيما في إقميـ احد الطرفيف المتعاقديف, يكتفي بشيادة يصدرىا  – ٕ
 ؿ الدبمكماسي أك القنصمي لمطرؼ المتعاقد الذم يككف مقدـ الطمب أحد مكاطنيو.الممث
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ترفؽ بالشيادة ترجمة مصدقة بالمغة الرسمية لمطرؼ المتعاقد الذم يقدـ ِإلى جياتو  – ٖ
 المختصة طمب اإلعفاء مف الرسـك أك بترجمة مصدقة بالمغة االنكميزية.

 انفصم انثاَٙ

 انتثهٛغاخ انمضائٛح

 (ٖ)ة مادال

يتعيد الطرفاف المتعاقداف بالتعاكف القضائي بيف الجيات القضائية لكؿ منيما في القضايا 
المدنية كالتجارية كقضايا األحكاؿ الشخصية بمكجب الشركط المنصكص عمييا في ىذه 
المعاىدة, كيشمؿ ىذا التعاكف تبميغ الكثائؽ كاألكراؽ القضائية كاإلنابة القضائية في إجراء 

 متعمؽ بدعكل قيد النظر, كسماع الشيكد كالمتقاضيف كالخبراء كغير ذلؾ. قضائي

 (ٗ)مادة ال

 يتـ إرساؿ جميع األكراؽ المتعمقة بالتعاكف القضائي بالطريؽ الدبمكماسي.

 (٘)مادة ال

يتـ تبميغ األكراؽ القضائية كتنفيذ طمبات اإلنابة القضائية, كفقا لقكانيف الطرؼ المتعاقد  – ٔ
 إلْيو.المطمكب 

لطمب اف تسير في القضية, بما في ذلؾ الناحية الممحكمة المطمكب إلييا تمبية  – ٕ
االجرائية, بالطريقة المطمكب أتباعيا في الطمب, شريطة اف ال يخالؼ ذلؾ قكانيف الطرؼ 

 المتعاقد المطمكب إلْيو.
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 (ٙ)مادة ال

ي بترجمة مصدقة بمغة يجب اف ترفؽ جميع الكثائؽ المرسمة بخصكص التعاكف القضائ – ٔ
 الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو أك بالمغة االنكميزية.

 تختـ جميع األكراؽ المتعمقة بالتعاكف القضائي بختـ المحكمة كتصدؽ مف كزارة العدؿ. – ٕ

 (ٚ)مادة ال

 .إقميمويتحمؿ الطرفاف المتعاقداف المصاريؼ الناشئة عف التعاكف القضائي كؿ في 

 (ٛ)مادة ال

رفض التعاكف القضائي, ِإَذا كاف يتعمؽ بمكضكع أك إجراء ال يجيزه قانكف الدكلة يجكز 
 المطمكب إلييا التنفيذ أك يتعارض مع سيادتيا أك ييدد أمنيا أك يخالؼ النظاـ العاـ فييا.

 (ٜ)مادة ال

يجب اف يتضمف طمب التبميغ األكراؽ القضائية : أسـ المحكمة الطالبة كاالسـ الكامؿ  –ٔ
 سمـ كجنسيتو كعنكانو كاسـ كعنكاف الككيؿ القانكني كتفاصيؿ الطمب.لممت

يؤيد التبميغ بكصؿ يتضمف تاريخ التبميغ كتكقيعي المتسمـ كالقائـ بالتبميغ, ككذلؾ ختـ  –ٕ
 المحكمة, أك بشيادة رسمية مف المحكمة تبيف كيفية كتاريخ التبميغ.

ستجابة لطمب تبميغ الكرقة القضائية, فعمييا ِإَذا لـ تتمكف المحكمة المطمكب إلييا مف اال –ٕ
 اف تبمغ المحكمة الطالبة بيذه الحقيقة مبينة األسباب التي حالت دكف التبميغ.

ِإَذا كاف تنفيذ الطمب ال يدخؿ ضمف اختصاص الجية المطمكب إلييا, فأنيا تحيؿ مثؿ  –ٗ
 ىذا الطمب ِإلى الجية المختصة.
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 (ٓٔ)مادة ال

ف المتعاقديف تبميغ األكراؽ لمكاطنيو الذيف يقيمكف في إقميـ الطرؼ يحؽ لكؿ مف الطرفي
 المتعاقد اآلخر, عف طريؽ ممثمية الدبمكماسييف كالقنصمييف.

 انفصم انثانث

 اإلَاتح انمضائٛح

 (ٔٔ)مادة ال

المبمغة كطمبات اإلنابة المنفذة في إقميـ احد الطرفيف, كفقا ليذه المعاىدة األثر  لؤلكراؽيككف 
المبمغة كطمبات اإلنابة القضائية المنفذة في إقميـ الطرؼ  لؤلكراؽانكني ذاتو الذم يككف الق

 المتعاقد اآلخر.

 (ٕٔ)مادة ال

القانكنية المتبعة  لئلجراءاتتقـك الجية القضائية المختصة بتنفيذ اإلنابة المطمكبة طبقا  –ٔ
بطريقة ُأخرل أجيبت ِإلى رغبتيا ما  لدييا, عمى انو ِإَذا رغبت الجية الطالبة في تنفيذ اإلنابة

 لـ يتعارض ذلؾ مع قكانيف الدكلة المنفذة.

ِإَذا كانت الجية القضائية المنابة غير مختصة, فأنيا تحيؿ طمب اإلنابة ِإلى الجية  –ٕ
 القضائية المختصة.

عمما بمكاف كزماف تنفيذ اإلنابة لكي يتاح  –بناء عمى طمبيا  –تحاط الجية الطالبة  –ٖ
لمطرؼ ذم الشأف اف يحضر ِإَذا شاء شخصيا أك يككؿ مف ينكب عنو, اال ِإَذا كاف اإلجراء 

 مستعجبل.
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َذا تعذر التنفيذ تشعر الجية المطمكب إلييا  –ٗ تعاد األكراؽ ِإلى الجية طالبة التنفيذ, كا 
 التنفيذ الجية الطالبة مع بياف األسباب.

 (ٖٔ)مادة ال

الشاىد أك الخبير, ميما كانت جنسيتو, الذم يمثؿ أماـ  ال يجكز اف يحاكـ أك يعاقب –ٔ
محكمة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو, بناء عمى كرقة التبميغ مف قبؿ محكمة الطرؼ 
المتعاقد الطالب, كال اف يمقى القبض عميو عف فعؿ يعاقب عميو مرتكب مف قبمو قبؿ دخكلو 

 عاقب عف حكـ محكمة سابؽ.إقميـ الطرؼ المتعاقد الطالب, كما ال يجكز اف ي

( مف ىذه المادة, ِإَذا لـ ٔيفقد الشاىد أك الخبير الحماية المنصكص عمييا في الفقرة ) –ٕ
يغادر إقميـ الطرؼ المتعاقد الطالب خبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ أشعاره بأف كجكده لـ 

 يعد ضركريا رغـ تكفر كسائؿ مغادرتو اإلقميـ المذككر.

المحتجز في إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو كالمستدعى مف قبؿ يجكز لمشخص  –ٖ
احدل محاكـ الطرؼ المتعاقد اآلخر كشاىد أك خبير, ِإَذا لـ تحؿ دكف ذلؾ أسباب ُأخرل, 
اف ينقؿ مؤقتا ليذا الغرض شريطة أعادة نقمو حاؿ ما يصبح كجكده غير ضركرم, كيتمتع 

 ( مف ىذه المادة.ٕ( ك)ٔلفقرتيف )الممنكحة في ا الشخص المنقكؿ بصكرة مؤقتة بالحماية

 انفصم انزاتغ

 حتزٚز انرتكاخ

 (ٗٔ)مادة ال

يككف الممثؿ الدبمكماسي أك القنصمي لكؿ مف الطرفيف المتعاقديف مخكال بأف يمثؿ دكف أية 
ككالة خاصة مكاطنيو في أمكر التركات, بما في ذلؾ دعاكل االرث ما لـ يككنكا حاضريف 
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يعينكا ككيبل مخكال عنيـ أماـ المحاكـ أك الجيات المختصة اأُلخرل التابعة  شخصيا أك
 لمطرؼ المتعاقد اآلخر.

 (٘ٔ)مادة ال

ِإَذا تكفى احد مكاطني أم مف الطرفيف المتعاقديف في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر,  –ٔ
ية أك القنصمية ىذه الكاقعة لمبعثة الدبمكماس بإببلغفعمى الجية المعنية اف تقكـ مباشرة 

التابعة لمطرؼ المتعاقد اآلخر, كعمييا فضبل عف ذلؾ اف تقدـ معمكمات عف الكرثة 
َذا  المحتمميف كمحؿ أقامتيـ أك سكناىـ كطبيعة التركة, ككذلؾ عما ِإَذا كانت ىناؾ كصية كا 
 كاف معمكما لدل الجية المختصة اف الشخص المتكفى قد ترؾ أمكاال في دكلة ُأخرل, فعمييا

 اف تبيف ذلؾ أيضان.

ِإَذا تأكد لمجية المختصة أثناء إجراءات تسكية أمكر التركة اف الكرثة ىـ مف مكاطني  –ٕ
الطرؼ المتعاقد اآلخر, فعمييا اف تشعر البعثة الدبمكماسية أك القنصمية لمطرؼ المتعاقد 

 المذككر بيذه الحقيقة.

كفاة اكال, فعمييا اف تبمغ الجية المختصة ِإَذا عممت البعثة الدبمكماسية أك القنصمية بال –ٖ
 لغرض تحرير التركة.

 (ٙٔ)مادة ال

ِإَذا تكفى احد مكاطني أم مف الطرفيف المتعاقديف أثناء أقامتو بصكرة مؤقتة في إقميـ الطرؼ 
المذككرة دكف إجراءات  باألمتعةالمتعاقد اآلخر, تسمـ االمتعة التي كانت معو مع قائمة 

ثة الدبمكماسية أك القنصمية التابعة لمطرؼ المتعاقد الذم كاف المتكفى أحد ُأخرل, ِإلى البع
 مكاطنيو.
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 انفصم اخلايض

 انتؼأٌ انمضائٙ يف األيٕر اجلشائٛح ٔتظهٛى اجملزيني

 (ٚٔ)مادة ال

يتعيد الطرفاف المتعاقداف بأف يمنح كؿ منيما اآلخر تعاكنا قضائيا في األمكر الجزائية,  –ٔ
 كط المنصكص عمييا في ىذه المعاىدة.مع مراعاة الشر 

يتضمف التعاكف القضائي في األمكر الجزائية تبميغ األكراؽ القضائية كالبيانات كتنفيذ  –ٕ
المتيميف كسماع الشيكد أك الخبراء كتحرم  باستجكابطمبات اإلنابة القضائية المتعمقة 

لقاء القبض كالحجز.  الدكر كاألشخاص كالتحقيؽ كا 

 (ٛٔ)مادة ال

( مف ىذه المعاىدة عمى التعاكف القضائي في القضايا ٖٔ( ِإلى )ٖطبؽ أحكاـ المكاد مف )ت
الجزائية, كيستثنى مف ىذا التعاكف ِإَذا كاف الجـر المطمكب التعاكف القضائي بشأنو, ال 

 المجـر فيو, كفقا ليذه المعاىدة.يجكز تسميـ 

 (ٜٔ)مادة ال

ىذه المعاىدة اف يسمـ كؿ منيما اآلخر اف طمب  ـألحكايتعيد الطرفاف المتعاقداف, كفقا 
كالمقرر اتخاذ تعقيبات جزائية أك تنفيذ عقكبات  إقميموذلؾ, األشخاص الذم يقيمكف في 

 بحقيـ.
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 (ٕٓ)مادة ال

يشترط في التسميـ اف يككف المطمكب تسميمو متيما بارتكاب جريمة ككانت قكانيف  –ٔ
سجف أك الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف, أك أية عقكبة الدكلتيف المتعاقدتيف تعاقب عمييا بال

أشد, أك صادرا عيو حكـ مف محاكـ الدكلة طالبة التسميـ بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير 
 أك أية عقكبة أشد.

ِإَذا تعددت الجرائـ المطمكب التسميـ عنيا, فيعتبر طمب التسميـ صحيحا ِإَذا كانت  –ٕ
 مف ىذه المادة متكفرة في أحدىا. (ٔالشركط الكاردة في الفقرة )

 (ٕٔ)مادة ال

مع مراعاة أحكاـ المادة العشريف, يمتـز كؿ مف الطرفيف المتعاقديف, بناء عمى طمب الطرؼ 
جريمة  بارتكابيـالتعقيبات الجزائية, كفقا لقكانينو ضد مكاطنيو المشتبو  باتخاذالمتعاقد اآلخر 

طرؼ المتعاقد اآلخر, عمى اف يرفؽ الطمب تسميـ المجرميف في إقميـ ال ألحكاـتخضع 
بشيادة تتضمف بيانات الجـر كجميع أدلتو المكجكدة, كيشعر الطرؼ اآلخر بنتائج 

 و, مع إرساؿ صكرة مف قرار الحكـ.اإلجراءات الجزائية, ِإَذا صدر الحكـ بشأن

 (ٕٕ)مادة ال

القطعية الصادرة مف  باألحكاـيخبر كؿ مف الطرفيف المتعاقديف الطرؼ المتعاقد اآلخر 
محاكمة ضد رعايا الطرؼ اآلخر, مع بياف عف حالة المحككـ عميو المدنية كالمحكمة التي 

 اصدرت الحكـ كنكع الجريمة كتاريخ الحكـ كالعقكبة المفركضة.
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 (ٖٕ)مادة ال

 يرفض التسميـ في الحاالت اآلتية :

 تعاقد المطمكب إلْيو التسميـ.ِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو أحد مكاطني الطرؼ الم –ٔ

ِإَذا كاف الفعؿ المعاقب عميو قد أرتكب في إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ  –ٕ
 التعقيبات الجزائية, كفقا ليذه المعاىدة. باتخاذكلـ يقدـ طمب 

إلْيو  ِإَذا كاف أتخاذ التعقيبات الجزائية متعذرا بمكجب قكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب –ٖ
 سبب قانكني آخر. ألمالتسميـ, أك ِإَذا كاف الحكـ يتعذر تنفيذه بسبب التقادـ أك 

ِإَذا كاف التسميـ غير جائز بمكجب قكانيف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ أك  –ٗ
 يخالؼ النظاـ العاـ فيو.

اتو عمى الشخص ِإَذا كاف قد سبؽ كأف صدر حكـ نيائي متعمؽ بالفعؿ المعاقب عميو ذ –٘
المطمكب تسميمو في إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ, أك ِإَذا كانت التعقيبات 

 الجزائية قد تـ غمقيا بصكرة نيائية.

 (ٕٗ)مادة ال

ِإَذا لـ يتـ التسميـ, فعمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ اف يبمغ الطرؼ المتعاقد 
 ا أسباب رفض التسميـ.طالب التسميـ بذلؾ مبين

 (ٕ٘)مادة ال

التعقيبات الجزائية ضد شخص طمب تسميمو, أك ِإَذا كاف قد حكـ عميو  اتخذتِإَذا  –ٔ
بسبب فعؿ آخر معاقب عميو في إقميـ الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ, يجكز تأجيؿ 

 اإلعفاء منيا. التسميـ لحيف االنتياء مف التعقيبات الجزائية أك تنفيذ العقكبة أك
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ِإَذا كاف تأجيؿ التسميـ يؤدم ِإلى سقكط التعقيبات الجزائية بمركر الزماف أك يكلد  –ٕ
صعكبات في أتخاذ التعقيبات الجزائية ضد شخص مطمكب تسميمو فاف طمبا مؤيدا مف 
جانب أم طرؼ متعاقد بالتسميـ المؤقت, يجكز منحو التخاذ التعقيبات الجزائية. كيترتب 

التعقيبات كقبؿ  انتياءطرؼ المتعاقد طالب التسميـ اف يعيد الشخص المسمـ فكرا بعد عمى ال
 تنفيذ العقكبة, كذلؾ خبلؿ مدة ال تزيد عمى ثبلثة أشير مف تاريخ التسميـ.

 (ٕٙ)مادة ال

يتـ االتصاؿ في األمكر الخاصة بالتعقيبات الجزائية أك تسميـ المجرميف بيف كزارة العدؿ أك 
 اـ في جميكرية ىنغاريا ككزارة العدؿ في الجميكرية العراقية بالطريؽ الدبمكماسي.المدعي الع

 (ٕٚ)مادة ال

يرفؽ بطمب التسميـ لغرض أتخاذ التعقيبات الجزائية : أمر إلقاء القبض, ككصؼ لمفعؿ  –ٔ
َذا كا ف المعاقب عميو كقائمة البينات, كنص المادة القانكنية التي بني عمييا طمب التسميـ, كا 

 قد نشأ ضرر مادم عف الفعؿ المعاقب عميو, فيجب بياف قيمة الضرر.

يجب اف ترفؽ بطمب التسميـ لغرض تنفيذ العقكبة صكرة معتمدة مف الحكـ النيائي  –ٕ
َذا كاف الشخص المحككـ قد سبؽ كاف نفذ  كنص المادة القانكنية التي بني عمييا الحكـ, كا 

 يانات المناسبة.عميو جزء مف العقكبة, فيجب ايراد الب

يجب اف يتضمف طمب التسميـ, اف أمكف, أكصاؼ الشخص المطمكب تسميمو كصكرتو,  –ٖ
ككذلؾ معمكمات عف جنسيتو كمحؿ أقامتو, اال ِإَذا كاف يمكف الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات 

 مف أمر إلقاء القبض أك الحكـ.

ف ىذه المادة مف قبؿ ( مٖ( ِإلى )ٔيجب اف تختـ الكثائؽ المذككرة في الفقرات ) –ٗ
الجيات القانكنية المختصة لكؿ مف الطرفيف المتعاقديف كتصدؽ مف قبؿ كزارة العدؿ لديو, 
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كيجب اف تترجـ ىذه الكثائؽ ِإلى لغة الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ أك ِإلى المغة 
 االنكميزية.

 (ٕٛ)مادة ال

م طمب إلْيو التسميـ أف يسمـ ِإلى الطرؼ ِإَذا تـ التسميـ, فعمى الطرؼ المتعاقد الذ –ٔ
الجـر أك حصؿ عمييا  ارتكابالمتعاقد طالب التسميـ األشياء التي أستعمميا المجـر في 

نتيجة الرتكاب الفعؿ المعاقب عميو أك مكاد االدلة الجرمية, كيتـ تسميـ ىذه األشياء حتى في 
و أك الحاالت الناجمة عف أسباب حالة كفاة أك ىرب الشخص الذم تمت المكافقة عمى تسميم

 ُأخرل.

المذككرة بالفقرة  باألشياءيحؽ لمطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ اف يحتفظ مؤقتا  –ٕ
 .إقميمو( مف ىذه المادة, ِإَذا كانت الحاجة تدعك إلييا لتعقيبات جزائية ُأخرل في ٔ)

( مف ىذه ٔالمذككرة في الفقرة ) ءباألشياثالثة, فيما يتعمؽ  ألشخاصال تتأثر اية حقكؽ  –ٖ
المادة, كعمى الطرؼ المتعاقد الذم سممت إلْيو ىذه األشياء اف يعيدىا في مكعد آخر 

ِإلى التعقيبات الجزائية, ِإلى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ بغية تسميميا  بانتياء
 أصحابيا الشرعييف اف كجدكا.

 (ٜٕ)مادة ال

ب ك طمالممطرؼ المتعاقد ل يحؽف تنقصو المعمكمات الضركرية لتنفيذه ميـ,التس كاف طمبِإَذا 
إلْيو التسميـ اف يطمب إكماؿ ىذه المعمكمات كاف يضع حدا زمنيا يتكجب خبللو تقديـ ىذه 

 المعمكمات التكميمية, كيجكز تمديد ىذا الحد الزمني عند كقكع الطمب بذلؾ.
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 (ٖٓ)مادة ال

الة المكافقة عمى التسميـ, عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو بعد تسمـ طمب التسميـ, في ح
التسميـ اف يتخذ كفقا لقكانينو اإلجراءات الفكرية لمعثكر عمى الشخص المطمكب تسميمو, 

 القبض عميو. بإلقاءككذلؾ اف أقتضت الضركرة األمر 

 (ٖٔ)مادة ال

يـ التماس بذلؾ, ِإَذا يجكز إلقاء القبض عمى شخص قبؿ تسمـ طمب التسميـ عند تقد –ٔ
القبض أك ِإلى  بإلقاءأشارت الجية المختصة التابعة لمطرؼ المتعاقد طالب التسميـ ِإلى أمر 

حكـ نيائي معمنة في الكقت نفسو عف طمب التسميـ, كيجكز إرساؿ ىذا االلتماس برقيا أك 
كراؽ البلزمة بأية طريقة مشابية, كعمى الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ اف يقدـ جميع األ

 ( مف ىذه المعاىدة في أسرع كقت ممكف.ٕٚلمتسميـ المنصكص عمييا في المادة )

مف الطرفيف المتعاقديف اف تمقي القبض عمى شخص يقيـ في  ألملمجيات المختصة  –ٕ
( مف ىذه المادة, ِإَذا كاف معركفا اف الشخص ٔ, حتى بدكف التماس, كفقا لمفقرة )إقميميا

ب في إقميـ الطرؼ المتعاقد اآلخر فعبل معاقبا عميو يككف التسميـ فيو جائزا, المذككر قد أرتك
 كفقا لممادة العشريف مف ىذه المادة.

القبض الذم يتـ, بمكجب أحكاـ الفقرتيف  بإلقاءيجب اشعار الطرؼ المتعاقد اآلخر فكرا  –ٖ
ماس الكارد في الفقرة التي حالت دكف تمبية ىذا االلت باألسباب( مف ىذه المادة, أك ٕ( ك)ٔ)
 ( مف ىذه المادة.ٔ)
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 (ٕٖ)مادة ال

عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ اف يغمؽ إجراءات التسميـ كيطمؽ سراح  –ٔ
الشخص الممقى القبض عميو, ِإَذا لـ تقدـ المعمكمات التكميمية المطمكبة ضمف الحد الزمني 

 ذه المعاىدة.المقرر, كفقا لممادة التاسعة كالعشريف مف ى

يطمؽ سراح الشخص الذم القى القبض عميو, كفؽ أحكاـ المادة الحادية كالثبلثيف مف  –ٕ
ىذه المادة, ِإَذا لـ يصؿ الطمب خبلؿ شيريف مف اليـك الذم أشعر فيو الطرؼ المتعاقد 

 اآلخر بإلقاء القبض عمى الشخص المذككر.

 (ٖٖ)مادة ال

ميـ شخص بسبب فعؿ معيف معاقب عميو أك أفعاؿ في حالة تقديـ طمبات مف عدة دكؿ بتس
معاقب عمييا مختمفة, عمى الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التسميـ اف يقرر أيا مف ىذه 
الطمبات يجب منحو اخذا بنظر االعتبار جنسية المطمكب تسميمو, ككذلؾ مكاف ارتكاب 

 الفعؿ المعاقب عميو كخطكرتو.

 (ٖٗ)مادة ال

المسمـ في الدكلة طالبة التسميـ, اال التعقيبات الجزائية كالعقكبة التي ال تنفذ عمى الشخص 
سمـ مف اجميا, كال يحاكـ اال عف الجريمة التي قدـ طمب تسميمو عنيا كاألفعاؿ المرتبطة بيا 
كالجرائـ التي أرتكبيا بعد تسميمو, كال يجكز تسميمو ِإلى دكلة ثالثة بدكف مكافقة الجية 

فيجكز محاكمتو عف الجرائـ التي ارتكبيا قبؿ تسميمو في حالة تقديـ المسممة, كمع ذلؾ 
ىذه المعاىدة كمكافقة الطرؼ المسمـ, ىذا  ألحكاـطمب مستكؼ لشركط طمب التسميـ, كفقا 

َذا كاف قد أتيحت لو كسائؿ الخركج مف أرض الدكلة المسمـ إلييا كلـ يستفد منيا خبلؿ  كا 
جراء الجنائي أك قضاء العقكبة أك اإلعفاء منيا دكف اف ثبلثيف يكما مف تاريخ انتياء اإل
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تككف لو اعذار مشركعة تبرر بقاءه لمدة أطكؿ, فيجكز اف تنفذ عميو العقكبات اأُلخرل, كما 
 تجكز محاكمتو عف جرائـ ُأخرل.

 (ٖ٘)مادة ال

جة عمى الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ اف يشعر الطرؼ المتعاقد المطمكب منو التسميـ بنتي
التعقيبات الجزائية المتخذة ضد الشخص الذم تـ تسميمو, كفي حالة الحكـ عمى الشخص 

 الذم تـ تسميمو, فيجب إرساؿ صكرة عف الحكـ.

 (ٖٙ)مادة ال

عمى الطرؼ المتعاقد الذم يمنح التسميـ اف يشعر الطرؼ المتعاقد طالب التسميـ بمكاف  –ٔ
 ككقت تسميـ الشخص المطمكب تسميمو.

, ِإَذا لـ يتسممو الطرؼ المتعاقد طالب تسميمواطبلؽ سراح الشخص الذم منح  يجب  –ٕ
 التسميـ خبلؿ عشريف يكما مف التاريخ الذم حدد لتسميمو.

 (ٖٚ)مادة ال

األشخاص  إقميمويسمح كؿ مف الطرفيف المتعاقديف لآلخر عند الطمب, بأف يمر في  –ٔ
ؼ المتعاقد المطمكب إلْيو ممزما بالسماح المسممكف لو مف قبؿ دكلة ثانية, كال يككف الطر 

 ىذه المعاىدة. ألحكاـبالمركر, ِإَذا لـ يكف التسميـ ممنكحا, كفقا 

 يقدـ طمب المركر كيتـ بنفس الكيفية التي يقدـ كيتـ بيا طمب التسميـ. –ٕ

 (ٖٛ)مادة ال

 .إقميمواخؿ يتحمؿ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف المصاريؼ المترتبة عمى التسميـ أك المركر د
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 انفصم انظادص

 ٔتُفٛذْا تاألحكاواالػرتاف 

 (ٜٖ)مادة ال

المنصكص عمييا في ىذه المعاىدة,  لؤلحكاـعمى الطرفيف المتعاقديف اف يعترفا كينفذا, كفقا 
األحكاـ كالتسكيات النيائية القابمة لمتنفيذ في األمكر المدنية أك التجارية أك  إقميموكؿ في 

متعمقة بالمطالبات المالية, ككذلؾ األحكاـ في األمكر الجزائية المقررة األحكاؿ الشخصية ال
الطرؼ المتعاقد اآلخر بعد دخكؿ ىذه المعاىدة حيز  إقميـلمتعكيض, التي تصدر في 

 التنفيذ.

 (ٓٗ)مادة ال

ال يجكز لمجية المختصة في الدكلة المطمكب إلييا التنفيذ اف تبحث في مكضكع الدعكل, 
 اف ترفض تنفيذ الحكـ, اال في األحكاؿ اآلتية :كال يجكز ليا 

ِإَذا كانت الجية القضائية التي اصدرت الحكـ غير مختصة بنظر الدعكل بمقتضى  –ٔ
 أحكاـ قانكنيا المحمي.

 ِإَذا لـ يبمغ الخصـك أك مف ينكب عنيـ قانكنا عمى الكجو الصحيح. –ٕ

المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ, كىك ِإَذا كاف الحكـ مخالفا لمنظاـ العاـ لدل الطرؼ  –ٖ
 صاحب السمطة في تقدير ككنو, كذلؾ كعدـ تنفيذ ما يتعارض منو مع النظاـ العاـ لديو.

ِإَذا كاف قد صدر حكـ نيائي بيف نفس الخصـك في ذات المكضكع مف أحدل محاكـ  –ٗ
عكل قيد النظر بيف الطرؼ المتعاقد المطمكب إلْيو التنفيذ, أك أنو تكجد لدل ىذه المحاكـ د
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نفس الخصـك في ذات المكضكع رفعت قبؿ اقامة الدعكل أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ 
 المطمكب تنفيذه.

 (ٔٗ)مادة ال

 يجب اف يرفؽ طمب تنفيذ الحكـ, بما يأتي : – ٔ

النسخة االصمية أك المصدقة مف الحكـ, مع تأييد ككنو حكما نيائيا كقاببل لمتنفيذ, ما لـ  –أ
 كف ذلؾ ظاىرا في الحكـ نفسو.ي

مذكرة تبيف اف الطرؼ الخاسر, الذم لـ يحضر المرافعة قد أستدعى, كفقا لمقانكف كفي  –ب
 الكقت المناسب, كفي حالة عدـ أىميتو لمترافع كاف ممثبل بصكرة قانكنية.

عاقد الترجمة المصدقة لمكثائؽ المشار إلييا في الفقرتيف المتقدمتيف بمغة الطرؼ المت –جػ
 المقدـ إلْيو طمب االعتراؼ كالتنفيذ, أك بالمغة االنكميزية.

 يجب ختـ الكثائؽ المذككرة بختـ المحكمة كتصديقيا مف كزارة العدؿ. – ٕ

 (ٖٗ)مادة ال

يعمـ كزيرا العدؿ كؿ منيما اآلخر بالجية القضائية المختصة التي ترفع إلييا طمبات التنفيذ, 
 مر أك القرار الصادر بيذا الشأف.كطرؽ الطعف في األ كبإجراءات
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 انثاب انثانث

 األحكاو انؼايح

 (ٗٗ)مادة ال

تتمتع الكثائؽ كالمستندات الرسمية المصدقة, كفؽ االصكؿ القانكنية مف قبؿ الجيات 
المختصة لدل احد الطرفيف بنفس القكة القانكنية الثبكتية لمكثائؽ الرسمية في بمد الطرؼ 

 اآلخر.

 (٘ٗ)مادة ال

ؿ الطرفاف المتعاقداف احدىما لآلخر, بناء عمى طمب, كبالطرؽ الدبمكماسية كبدكف يرس
 مصاريؼ أك رسـك شيادات الكالدة كالزكاج كالكفاة المتعمقة بمكاطني الطرؼ المتعاقد اآلخر.

 (ٙٗ)مادة ال

المعمكمات التي تخص  لؤُلخرلتقدـ كزارة العدؿ في كؿ مف الطرفيف المتعاقديف كؿ منيما 
نيف الدكلة المعمكؿ بيا كالتي عمؿ بيا كالقكانيف التي تصدر, كعف التعامؿ القانكني في قكا

كؿ مف البمديف, كما تقـك بتبادؿ الزيارات كالخبرات في الشؤكف القضائية كالقانكنية, كيتفؽ 
 كزيرا العدؿ عمى كضع الترتيبات التفصيمية البلزمة المنظمة لذلؾ.

 (ٚٗ)مادة ال

القضايا الناشئة عف تفسير كتطبيؽ ىذه المعاىدة بيف كزيرم العدؿ لمطرفيف  تتـ تسكية جميع
 المتعاقديف, أك عف طريؽ عقد بركتكككؿ.
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 (ٛٗ)مادة ال

يصدؽ عمى ىذه المعاىدة مف قبؿ السمطات المختصة لدل الطرفيف المتعاقديف كؿ حسبما 
 يقرره دستكره. كيتـ تبادؿ كثائؽ التصديؽ في بغداد.

 (ٜٗ)مادة ال

يعمؿ بيذه المعاىدة بعد ثبلثيف يكما مف تاريخ تبادؿ كثائؽ التصديؽ, كتبقى نافذة لمدة 
خمس سنكات, تجدد بعدىا تمقائيا لمدة مماثمة, اال ِإَذا ابدل احد الطرفيف المتعاقديف رغبتو 

 .انتياءىاتحريريا في تعديميا أك انيائيا قبؿ ستة اشير عمى االقؿ مف 

بنسختيف اصميتيف بالمغة العربية  ٜٚٚٔ/آذار/ٗي بكدابست بتاريخ حررت ىذه المعاىدة ف
كالينغارية, كيعتبر لكؿ مف النصيف نفس المفعكؿ, كجرل التكقيع عمييا كختميا مف قبؿ 

 الممثميف المخكليف لمطرفيف المتعاقديف.
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اتفالٛح انتؼأٌ انمإََٙ ٔانمضائٙ تني اجلًٕٓرٚح انؼزالٛـح ٔمجٕٓرٚـح  ــــ27
تتكػكف ىػذه االتفاقيػة مػف  .(مجٕٓرٚح أفغاَظتاٌ اإلطاليٛح )2ظتاٌ انذميمزاطٛحافغاَ

 ( مادة مقسمة عمى ثبلثة ابكاب ككاآلتي:ٕٗ)

اف الجميكرية العراقية كجميكرية أفغانستاف الديمقراطية رغبة منيما في تكثيؽ ركابط الصداقة 
المجاليف القانكني كالقضائي كالتعاكف القائمة بينيما كتثبيت أسس تحقيؽ ىذا التعاكف في 

 قررنا عقد ىذه االتفاقية كعينتا ليذا الغرض مندكبيف مفكضيف عنيما ىما:

 عف رئيس الجميكرية العراقية

 )برىاف خميؿ غزاؿ(

 عف جميكرية أفغانستاف الديمقراطية

 )محمد بشير بغبلني(

مطابقة لؤلصكؿ الذيف بعد اف قدـ كؿ منيما ِإلى اآلخر أكراؽ تفكيضو فكجدىا صحيحو ك 
 اتفقا عمى ما يمي:

                                                           
, كجاء في قانكف التصديؽ ٜٚٛٔ( لسنة ٜٗصادقت جميكرية العراؽ عمى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ) ٔ

/ نيساف  ٕٓصدؽ اتفاقية التعاكف القانكني كالقضائي المكقعة في كابؿ بتاريخ ت (ٔاآلتي)المادة )
ينشر ىذا القانكف في  (ٕالمادة ) بيف الجميكرية العراقية كجميكرية افغانستاف الديمقراطية. ٜٙٛٔ/

في ( ٖٗ٘ٔالجريدة الرسمية كيتكلى الكزراء المختصكف تنفيذه(.نشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد )
ٔ٘/ٙ /ٜٔٛٚ. 
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ل
َّ
 انثاب األٔ

 انتؼأٌ انمإََٙ

 المادة األولى

يمتػػـز الطرفػػاف المتعاقػػداف )يشػػار الييمػػا فيمػػا يمػػي بػػالطرفيف( بتحقيػػؽ التعػػاكف القػػانكني بينيمػػا 
 كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية كفي حدكد القكانيف النافذة في بمدييما.

 المادة الثانية

ح كػػػػؿ مػػػػف الطػػػػرفيف, فػػػػي إقميمػػػػو, رعايػػػػا الطػػػػرؼ اآلخػػػػر نفػػػػس الحمايػػػػة القانكنيػػػػة يمػػػػنأواًل: 
كالقضػػائية التػػي يتمتػػع بيػػا رعايػػاه فػػي األمػػكر التػػي تتعمػػؽ بأشخاصػػيـ كممتمكػػاتيـ بمػػا يتفػػؽ 

 كأحكاـ ىذه االتفاقية.

مػؽ يقدـ كؿ مف الطرفيف, في إقميمو, التسييبلت الممكنة لرعايا الطػرؼ اآلخػر فيمػا يتعثانيًا: 
بمراجعة الدكائر كالجيات القانكنية كالقضػائية كالمرافعػة اماميػا, عمػى قػدـ المسػاكاة مػع رعايػاه 

 كفقان لمقكانيف النافذة فيو.

 يطبؽ البنديف أكالن كثانيان مف ىذه االتفاقية عمى األشخاص المعنكية أيضان.ثالثًا: 

 المادة الثالثة

 -سيرىا بالكسائؿ االتية:يعمؿ الطرفاف عمى اقامة عبلقات التعاكف كتي

 أكالن: تبادؿ المعمكمات التي تتعمؽ بالتطكرات التشريعية كالقضائية لدييما.

 ثانيان: تبادؿ التشريعات كالمطبكعات القانكنية كالقضائية.
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ثالثػػان: تبػػادؿ الزيػػارات كالخبػػرات فػػي الشػػؤكف القانكنيػػة كالقضػػائية كتكثيػػؽ الصػػبلت فػػي ميػػاديف 
 قانكنية كالعدلية.البحث كالدراسات ال

 المادة الرابعة

تكػػػكف الكثػػػائؽ كالمسػػػتندات الرسػػػمية المصػػػدقة كفػػػػؽ األصػػػكؿ القانكنيػػػة أك المبمغػػػة مػػػف قبػػػػؿ 
الجيػات المختصػػة لػػدل أحػػد الطػػرفيف نفػػس القػػكة القانكنيػػة الثبكتيػػة أك االثػػار القانكنيػػة لمكثػػائؽ 

 الرسمية الصادرة في إقميـ الطرؼ اآلخر.

 المادة الخامسة

ؿ الطرفػػاف احػػدىما لآلخػػر, بنػػاء عمػػى طمػػب, بػػالطرؽ الدبمكماسػػية كبػػدكف مصػػاريؼ أك يرسػػ
 ـ شيادات الزكاج كالكالدة كالكفاة المتعمقة برعايا الطرؼ اآلخر.ك رس

 انثاب انثاَٙ

 انتؼأٌ انمضائٙ

ل
َّ
 انفصم األٔ

 اتؼاد انتؼأٌ انمضائٙ ٔٔطائهّ

 المادة السادسة

القضائي بيف الجيات القضػائية لكػؿ منيمػا فػي القضػايا المدنيػة ف بالتعاكف اأكالن: يتعيد الطرف
 كالتجارية كقضايا األحكاؿ الشخصية )قانكف االسرة( كالقضايا الجزائية.
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ثانيػػػان: يتضػػػمف التعػػػاكف القضػػػائي تبميػػػغ األكراؽ كالكثػػػائؽ القضػػػائية كالعدليػػػة كالبيانػػػات كتنفيػػػذ 
قاضػيف كالشػيكد كالخبػراء كاسػتجكاب المتيمػيف طمبات اإلنابة القضائية فيما يتعمػؽ بسػماع المت

لقاء القبض كالحجز كالتسميـ.  كالتحرم كالتفتيش كالتحقيؽ كا 

 المادة السابعة

يجػػػكز رفػػػض التعػػػاكف القضػػػائي ِإْذ كػػػاف يتعمػػػؽ بمكضػػػكع أك إجػػػراء ال يجيػػػزه قػػػانكف الطػػػرؼ 
 ظر العاـ فيو.المطمكب إلْيو التنفيذ أك يتعارض مع سيادتو أك ييدد امنو أك يخالؼ الن

 كيعكد تقدير ذلؾ لمطرؼ المطمكب إلْيو.

 المادة الثامنة

رسػػػػاؿ األكراؽ المتعمقػػػػة بالتعػػػػاكف القضػػػػائي بػػػػيف الجيػػػػات المختصػػػػة لػػػػدل  تػػػػتـ االتصػػػػاالت كا 
 الطرفيف بالطرؽ الدبمكماسية.

 المادة التاسعة

أك بالمغػػػة  ترفػػػؽ األكراؽ التػػػي يتطمػػػب تبميغيػػػا بترجمػػػة مصػػػدقة بمغػػػة الطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو
 االنكميزية كتختـ بختـ المحكمة أك الجية التي صدرت منيا كفقان لقكانيف الطرؼ اآلخر.

 المادة العاشرة:

 يتحمؿ الطرفاف المصاريؼ الناشئة عف التعاكف القضائي كؿ في إقميمو.
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 انفصم انثاَٙ

 ادلؼَٕح انمضائٛح

 المادة الحادية عشرة

ة القضػػائية أك اإلعفػػاء مػػف الرسػػـك تقػػـك الجيػػة المختصػػة أكالن: فػػي حالػػة تقػػديـ طمػػب المعكنػػ
 لمطرؼ المتعاقد الذم يتبعو مقدـ الطمب بإصدار شيادة عف مركزه المالي.

ثانيػػان: ِإَذا كػػاف مقػػدـ الطمػػب مقػػيـ فػػي إقمػػيـ دكلػػة ثانيػػة, يكتفػػي بشػػيادة يصػػدرىا ىنػػاؾ الممثػػؿ 
 الطمب.الدبمكماسي أك الضابط القنصمي لمطرؼ الذم يتبعو مقدـ 

 انفصم انثانث

 انتثهٛغاخ انمضائٛح

 المادة الثانية عشرة

 يتـ تبميغ األكراؽ القضائية كفقان لقكانيف الطرؼ المطمكب إلْيو.

 المادة الثالثة عشرة

أكالن: يتضػػمف طمػػػب تبميػػغ األكراؽ القضػػػائية: اسػػـ الجيػػػة المختصػػة الطالبػػػة كاسػػماء كجنسػػػية 
امتيـ كاسػػػماء كعنػػػاكيف ككبلئيػػػـ القػػػانكنييف كتعيػػػيف كمينػػػة المتقاضػػػي كعنػػػاكينيـ أك محػػػؿ اقػػػ

 القضية التي يطب فييا التعاكف القضائي كالمعمكمات الضركرية اأُلخرل.

 ثانيػػػان: يؤيػػػد التبميػػػغ بكصػػػؿ يتضػػػمف تػػػاريخ التبميػػػغ كتػػػكقيعي المطمػػػكب تبميغػػػو كالقػػػائـ بػػػالتبميغ
 ا كيفية التبميغ كتاريخو.القضائية أك بشيادة رسمية منيا يبيف فيي كمكثقان بختـ الجية
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ثالثػػان: ِإَذا تعػػذر التبميػػغ فعمػػى الجيػػة القضػػائية المطمػػكب إلييػػا اخبػػار الجيػػة القضػػائية الطالبػػة 
 بيذا الكاقع مبينة األسباب التي حالت دكف التبميغ.

 المادة الرابعة عشرة

خػػػر عػػػف يجػػػكز لكػػػؿ مػػػف الطػػػرفيف تبميػػػغ األكراؽ لرعايػػػاه الػػػذيف يقيمػػػكف فػػػي إقمػػػيـ الطػػػرؼ اآل
 طريؽ الممثؿ الدبمكماسي أك الضابط القنصمي التابع لو.

 انفصم انزاتغ

 اإلَاتح انمضائٛح

 المادة الخامسة عشرة

 أكالن: تطبؽ أحكاـ المادة الثانية عشرة مف ىذه االتفاقية عمى طمبات اإلنابة القضائية.

لقضػػية, بمػػا فػػي ذلػػؾ ثانيػػان:  لممحكمػػة أك الجيػػة المطمػػكب إلييػػا تبميػػغ الطمػػب اف تسػػير فػػي ا
الناحيػػة االجرائيػػة, بالطريقػػة المطمػػكب اتباعيػػا فػػي الطمػػب شػػريطة اف ال يخػػالؼ ذلػػؾ قػػكانيف 

 الطرؼ المطمكب إلْيو.

 المادة السادسة عشرة

تحيػؿ الطمػب  فأنيػاأكالن: ِإَذا كانت الجية المطمكب إلييػا تنفيػذ اإلنابػة القضػائية غيػر مختصػة 
 .ِإلى الجية القضائية المختصة

عممػان بمكػاف كزمػاف تنفيػذ اإلنابػة كذلػؾ لتمكػيف  -بناءن عمى طمبيا -ثانيان: تحاط الجية الطالبة
 صاحب العبلقة أك ممثمة مف الحضكر اال ِإَذا كاف اإلجراء مستعجبلن.
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َذا تعػػذر التنفيػػذ تشػػعر الجيػػة المطمػػكب إلييػػا الجيػػة  ثالثػػان: تعػػاد األكراؽ ِإلػػى الجيػػة الطالبػػة كا 
 ؾ مع بياف األسباب.الطالبة بذل

 المادة السابعة عشرة

أكالن: ال يجػػكز مبلحقػػة أك إلقػػاء القػػبض أك محاكمػػة الشػػاىد أك الخبيػػر, ميمػػا كانػػت جنسػػيتو, 
ِإَذا اسػتدعى بنػاء عمػػى طمػب فحضػر برضػػاء امػاـ محكمػػة أم مػف الطػرفيف عػػف فعػؿ معاقػػب 

 عميو ارتكب قبؿ دخكلو إقميـ ذلؾ الطرؼ أك بسبب حكـ سابؽ.

الشػاىد أك  تنتيي الحصانة المنصكص عمييا في البند اكال مػف ىػذه المػادة إذا لػـ يغػادران: ثاني
لػـ اقميـ الطرؼ الذم حضر فيو خبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ اشعاره بأف بقػاءه   الخبير

يعد ضركريان اال ِإَذا كانت ىناؾ أسباب خارجة عف ارادتو تمنعػو مػف مغػادرة اإلقمػيـ المػذككر. 
لؾ فإفة ىذه الحماية ال تنتيي ِإَذا غادر الشػاىد أك الخبيػر إقمػيـ ذلػؾ الطػرؼ كعػاد إلْيػو كمع ذ

 ثانية بدكف ارادتو خبلؿ مدة الخمسة عشر يكمان المذككرة.

ثالثػػان:  يجػػكز اف ينقػػؿ مؤقتػػان, اف لػػـ تكػػف ىنالػػؾ أسػػباب تحػػكؿ دكف ذلػػؾ, الشػػخص المحتجػػز 
اآلخػػر بنػاءن عمػى اسػتدعائو مػف قبػؿ احػدل محاكمػػة  فػي إقمػيـ أحػد الطػرفيف ِإلػى إقمػيـ الطػرؼ

كشػػاىد أك خبيػػر شػػريطة ارجاعػػو حػػاؿ مػػا يصػػبح بقػػاءه ضػػركرم, كيتمتػػع الشػػخص المحتجػػز 
 المنقكؿ بمكجب ىذا البند بالحماية المنصكص عمييا في البند أكالن مف ىذه المادة.
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 انفصم اخلايض

 األيٕر اجلشائٛح ٔانتظهٛى

 المادة الثامنة عشرة

اضافة ِإلى ما جاء في المادة السابعة مف ىػذه االتفاقيػة يػرفض التعػاكف القضػائي فػي األمػكر 
 الجزائية في الحالتيف االتيتيف:

أكالن: ِإَذا كػػػاف الفعػػػؿ المطمػػػكب التعػػػاكف القضػػػائي بشػػػأنو غيػػػر معاقػػػب عميػػػو بمكجػػػب قػػػكانيف 
 الطرؼ المطمكب إلْيو.

متعمقػػان بفعػػؿ معاقػػب عميػػو ال يخضػػع لمتسػػميـ بمكجػػب ثانيػػان: ِإَذا كػػاف طمػػب التعػػاكف القضػػائي 
 ىذه االتفاقية.

 المادة التاسعة عشرة

يتبػػػادؿ الطرفػػػاف المعمكمػػػات حػػػكؿ األحكػػػاـ النيائيػػػة الصػػػادرة عػػػف محاكميػػػا بحػػػؽ رعايػػػا : أكالن 
 الطرؼ اآلخر عند اكتسابيا الدرجة النيائية.

ى طمبو, المعمكمات عف األحكاـ اأُلخػرل ثانيان: يقدـ أحد الطرفيف ِإلى الطرؼ اآلخر, بناءن عم
 التي لـ تكتسب الدرجة النيائية كالصادرة عف مخالفة بحؽ رعايا ذلؾ الطرؼ.

 المادة العشرون

أكالن: يسمـ كؿ مف الطرفيف لآلخر, اف طمب ذلؾ األشخاص الذيف يقيمكف في إقميمو كالمقػرر 
عاقػػب عميػػو بمقتضػػى قػػكانيف كػػبل أتخػػاذ تعقيبػػات جزائيػػة أك تنفيػػذ عقكبػػات بحقيػػـ عػػف فعػػؿ م

 الطرفيف.
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ثانيان: يشترط في التسميـ لغرض أتخاذ التعقيبات الجزائية اف يككف الفعؿ معاقبان عميو بػالحبس 
 مدة ال تقؿ عف سنة كاحدة أك اية عقكبة اشد بمقتضى قكانيف كبل الطرفيف.

را مػػف محػػاكـ الطػػرؼ اف يكػػكف الحكػػـ صػػاد ثالثػػان: يشػػترط فػػي التسػػميـ لغػػرض تنفيػػذ العقكبػػات
 عف ستة اشير اك ام عقكبة اشد. ؿالطالب بالحبس مدة ال تق

رابعػػان: ِإَذا تعػػددت األفعػػاؿ المطمػػكب التسػػميـ عنيػػا فيعتبػػر طمػػب التسػػميـ صػػحيحان بالنسػػبة لكػػؿ 
األفعاؿ التػي طمػب مػف أجميػا التسػمـ ِإَذا كانػت الشػركط الػكاردة فػي البنػد أكالن كثانيػان كثالثػان مػف 

 المادة متكفرة في أحد ىذه األفعاؿ.ىذه 

 المادة الحادية والعشرون

 أكالن: يرفض التسميـ في الحاالت التالية:

 ِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو مف رعايا الطرؼ المطمكب إلْيو. .أ 

ِإَذا كاف الشخص المطمكب تسميمو مػف قبػؿ الجئػان سياسػيان فػي الطػرؼ المطمػكب إلْيػو   .ب 
 .قبؿ كصكؿ طمب التسميـ

 ِإَذا تعذر أتخاذ التعقيبات الجزائية بمكجب قكانيف أم مف الطرفيف المتعاقديف. .ج 

ِإَذا كػػػػاف قػػػػد صػػػػدر حكػػػػـ نيػػػػائي يتعمػػػػؽ بػػػػنفس الفعػػػػؿ المعاقػػػػب عميػػػػو بحػػػػؽ الشػػػػخص  .د 
المطمػػكب تسػػميمو فػػي إقمػػيـ الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو أك ِإَذا كانػػت التعقيبػػات القانكنيػػة قػػد 

 اكقفت بحكـ نيائي.

لػػـ يػػتـ التسػػميـ كفقػػان لمبنػػد أكالن مػػف ىػػذه المػػادة, فعمػػى الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو اف يبمػػغ  ثانيػػان: ِإَذا
 الطرؼ الطالب بذلؾ مبينان أسباب رفض التسميـ.

 ثالثان: تطبؽ بشأف رفض التسميـ أحكاـ ىذه المادة فقط دكف غيرىا مف قكانيف الطرفيف.
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 المادة الثانية والعشرون

ادة العشػػريف مػػف ىػػذه االتفاقيػػة, يمتػػـز كػػؿ مػػف الطػػرفيف بنػػاءن عمػػى أكالن: مػػع مراعػػاة أحكػػاـ المػػ
طمػػػب الطػػػرؼ اآلخػػػر بأتخػػػاذ التعقيبػػػات القانكنيػػػة كفقػػػان لقكانينػػػو ضػػػد رعايػػػاه الػػػذيف ارتكبػػػكا أك 

 اتيمكا بارتكابيـ, في إقميـ الطرؼ اآلخر, فعبلن خاضعان ألحكاـ التسميـ كفقان ليذه االتفاقية.

ذ التعقيبػػات القانكنيػػة بالمعمكمػػات المفصػػمة عػػف العمػػؿ المعاقػػب عميػػو ثانيػػان: يرفػػؽ طمػػب أتخػػا
 كجميع ادلتو المتكفرة.

ثالثان: يبمغ الطرؼ المطمكب إلْيو الطرؼ الطالب بتاريخ التعقيبات القانكنية كيرسؿ إلْيػو نسػخة 
 مصدقة مف الحكـ اف كاف قد صدر حكـ نيائي بشأف الفعؿ.

 المادة الثالثة والعشرون

ِإَذا اتخذت التعقيبات القانكنية ضد شخص مطمكب تسميمو أك ِإَذا حكـ عميو بسػبب فعػؿ  أكالن:
آخػػػر معاقػػػب عميػػػو فػػػي إقمػػػيـ الطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو التسػػػميـ, فيجػػػكز تأجيػػػؿ تسػػػميمو لحػػػيف 

 االنتياء مف التعقيبات الجزائية أك تنفيذ العقكبة أك اإلعفاء منيا.

دم ِإلى سقكط التعقيبات الجزائية بالتقادـ أك يتعػذر معػو أتخػاذ ثانيان: ِإَذا كاف تأجيؿ التسميـ يؤ 
التعقيبػػػات الجزائيػػػة بشػػػأف الفعػػػؿ المطمػػػكب بسػػػببو التسػػػميـ فيسػػػمـ الشػػػخص المطمػػػكب, بصػػػكرة 
مؤقتو بناءن عمى طمب مؤيد مف الطػرؼ الطالػب كعمػى ىػذا الطػرؼ اف يعيػد الشػخص المسػمـ 

انتيػػاء التعقيبػػات الجزائيػػة كقبػػؿ تنفيػػذ العقكبػػة  ِإلػػى الطػػرؼ  المطمػػكب إلْيػػو بػػدكف تػػأخير بعػػد
 كذلؾ خبلؿ مدة ال تزيد عمى ثبلثة أشير مف تاريخ التسميـ المؤقت.
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 المادة الرابعة والعشرون

طمػب التسػميـ لغػػرض أتخػاذ التعقيبػات الجزائيػة أمػػر إلقػاء القػبض ككصػؼ الفعػػؿ بأكالن:  يرفػؽ 
اد القانكنيػػػة التػػػي تحكػػػـ الفعػػػؿ المعاقػػػب عميػػػو المعاقػػػب عميػػػو كقائمػػػة بالبينػػػات كنصػػػكص المػػػك 

 كبياف مقدار الضرر المادم في حالة نشكء مف الفعؿ المعاقب عميو.

ثانيػان: يرفػؽ بطمػػب التسػميـ لغػػرض تنفيػذ العقكبػػة نسػخة مصػػدقة مػف الحكػػـ النيػائي كنصػػكص 
فػػػذ جػػػزء مػػػف المػػػكاد القانكنيػػػة التػػػي صػػػدر بمكجبيػػػا الحكػػػـ, كالبيانػػػات المناسػػػبة ِإَذا كػػػاف قػػػد ن

 العقكبة عمى المحكـك عميو.

ثالثػػان: فضػػبلن عػػف مػػا جػػاء فػػي البنػػديف أكالن كثانيػػان مػػف ىػػذه المػػادة, فػػإفة طمػػب التسػػميـ يتضػػمف 
أكصاؼ الشخص المطمكب كمعمكمات عف جنسػيتو كأحكالػو الشخصػية كالماليػة كمحػؿ اقامتػو 

مػػات الػػكاردة فػػي أمػػر إلقػػاء الػػدائمي كالمؤقػػت, كصػػكرتو اف امكػػف, مػػا لػػـ تغػػف عػػف ذلػػؾ المعمك 
 القبض.

رابعػػػان:  تخػػػتـ الكثػػػائؽ المػػػذككرة فػػػي ىػػػذه المػػػادة بخػػػتـ الجيػػػات المختصػػػة لكػػػؿ مػػػف الطػػػرفيف 
كتصػػدؽ كفقػػان لممػػادة التاسػػعة مػػف ىػػذه االتفاقيػػة كترفػػؽ بيػػذه الكثػػائؽ ترجمػػة ليػػا بمغػػة الطػػرؼ 

 المطمكب إلْيو التسميـ, أك بالمغة االنكميزية.

 والعشرونالمادة الخامسة 

أكالن:  ِإَذا كػػاف التسػػميـ تنقصػػو المعمكمػػات الضػػركرية فيحػػؽ لمطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو التسػػميـ اف 
يطمػػب إكمػػاؿ ىػػذه المعمكمػػات كاف يضػػع حػػدان زمنيػػان يجػػب خبللػػو تقػػديـ المعمكمػػات التكميميػػة 

 كيجكز تمديد ىذا الحد الزمني عند طمب ذلؾ مف قبؿ الطرؼ اآلخر.
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سػػؿ المعمكمػػات التكميميػػة المطمكبػػة خػػبلؿ المػػدة المحػػددة, طبقػػان لمبنػػد أكالن مػػف ثانيػػان: ِإَذا لػػـ تر 
خػبلء سػبيؿ الشػخص  ىذه المادة, جاز لطرؼ المطمكب إلْيػو التسػميـ غمػؽ إجػراءات التسػميـ كا 

 الممقى القبض عميو.

 المادة السادسة والعشرون

كنػو مطابقػان لشػركط يتخذ الطرؼ المطمكب إلْيو بعػد تسػمـ طمػب التسػميـ كالتحقػؽ مػف ك 
 .وىذه االتفاقية اإلجراءات الفكرية كفقان لقكانينو إللقاء القبض عمى الشخص المطمكب تسميم

 المادة السابعة والعشرون

أكالن:  يجكز الحد الطرفيف إلقاء القبض عمى شخص يمكف تسميمو بمكجب ىػذه االتفاقيػة قبػؿ 
شػيران ِإلػى أمػر القػبض أك ِإلػى حكػـ نيػائي تسمـ طمب التسميـ ِإَذا التمس الطػرؼ اآلخػر ذلػؾ م

 كمعمنان في الكقت نفسو عف طمب التسميـ.

كيجػػكز ابػػبلغ االلتمػػاس برقيػػان أك بأيػػة طريقػػة مشػػابية, كعمػػى الطػػرؼ الطالػػب اف يقػػدـ بػػدكف 
تػأخير جميػع الكثػائؽ البلزمػة لمتسػميـ المنصػكص عمييػا فػي المػادة الرابعػة كالعشػريف مػف ىػػذه 

 االتفاقية.

ان: يجب اف يصؿ طمب التسميـ المنصػكص عميػو فػي البنػد أكالن مػف ىػذه المػادة خػبلؿ مػدة ثاني
اقصاىا شيراف تبدأ مف تاريخ اشعار الطػرؼ الطالػب بإلقػاء القػبض عمػى الشػخص المطمػكب 

 كاال كجب اخبلء سبيؿ ىذا الشخص.

ى أم شػػخص ثالثػػان: لمجيػػات المختصػػة ألم مػػف الطػػرفيف اف تمقػػي القػػبض كفقػػان لقكانينيػػا عمػػ
يقيـ في إقميميػا حتػى كاف لػـ يقػدـ االلتمػاس المػذككر فػي البنػد أكالن مػف ىػذه المػادة بشػأنو, ِإَذا 
كػػاف معمكمػػان اف ىػػذا الشػػخص قػػد ارتكػػب فػػي إقمػػيـ الطػػرؼ اآلخػػر فعػػبلن معاقػػب عميػػو يكػػكف 

 التسميـ عنو جائز بمكجب أحكاـ ىذه االتفاقية.
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بإلقػػاء القػػبض الػػذم يػػتـ بمكجػػب أحكػػاـ البنػػديف أكالن  رابعػػان: يجػػب اشػػعار الطػػرؼ اآلخػػر فػػكران 
كثانيػػػان مػػػف ىػػػذه المػػػادة أك باألسػػػباب التػػػي تحػػػكؿ دكف تمبيػػػة االلتمػػػاس المػػػذككر فػػػي البنػػػد أكالن 

 منيا.

 المادة الثامنة والعشرون

فػػػي حالػػػة تقػػػديـ طمبػػػات مػػػف عػػػدة دكؿ بتسػػػميـ نفػػػس الشػػػخص بسػػػبب فعػػػؿ أك أفعػػػاؿ  
الطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو التسػػػميـ اف يقػػػرر االسػػػتجابة الحػػػد ىػػػذه مختمفػػػة معاقػػػب عمييػػػا, عمػػػى 

الطمبػػات اخػػذان بنظػػر االعتبػػار جنسػػية الشػػخص المطمػػكب تسػػميمو كالمكػػاف الػػذم ارتكػػب فيػػو 
 الفعؿ المعاقب عميو كخطكرتو.

 المادة التاسعة والعشرون

مـ الشػػخص أكالن:  يبمػػغ الطػػرؼ الػػذم يقػػرر التسػػميـ الطػػرؼ طالػػب التسػػميـ بمكػػاف كتػػاريخ تسػػ
 المطمكب.

ثانيان: ِإَذا لـ يتسػمـ الطػرؼ طالػب التسػميـ الشػخص المطمػكب خػبلؿ عشػريف يكمػان مػف التػاريخ 
 الذم حدد بتسميمو, يجب عمى الطرؼ الذم قرر التسميـ اخبلء سبيمو.

 المادة الثالثون

طمػػكب أكالن: يسػػمـ الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو الطػػرؼ الطالػػب األشػػياء التػػي اسػػتعمميا الشػػخص الم
تسميمو في ارتكاب الفعؿ المعاقب عميو أك حصؿ عمييا نتيجة الرتكػاب الفعػؿ المعاقػب عميػو 
ككؿ شيء آخر يمكف اف يستعمؿ كدليؿ, كيتـ تسميـ ىذه األشياء حتى فػي حالػة تعػذر تسػميـ 
الشخص المطمكب الذم تمت المكافقة عمى تسػميمو بسػبب كفاتػو أك ىركبػو أك نتيجػة ألسػباب 

 ُأخرل.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          335 

يػػان: يجػػكز لمطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو التسػػميـ اف يحػػتفظ مؤقتػػان باألشػػياء المػػذككرة فػػي البنػػد أكالن ثان
 مف ىذه المادة ِإَذا كانت الحاجة تدعك ِإلى ذلؾ ألتخاذ تعقيبات جزائية ُأخرل.

ثالثان: ال تتأثر حقػكؽ األشػخاص الناشػئة فيمػا يتعمػؽ باألشػياء المػذككرة فػي البنػد أكالن مػف ىػذه 
ة كعمػػى الطػػرؼ الطالػػب الػػذم سػػمـ إلْيػػو ىػػذه األشػػياء اف يعيػػدىا حػػاؿ انتيػػاء التعقيبػػات المػػاد

 الجزائية ِإلى الطرؼ المطمكب إلْيو التسمـ لغرض تسميميا ِإلى أصحابيا القانكنييف.

 المادة الحادية والثالثون

ذ العقكبػػة أكالن:  ال يجػػكز اخػػذ التعقيبػػات الجزائيػػة بحػػؽ الشػػخص المسػػمـ أك مقاضػػاتو أك تنفيػػ
عميػػػو اال عػػػف الفعػػػؿ الػػػذم سػػػمـ مػػػف أجمػػػو كاألفعػػػاؿ المرتبطػػػة بػػػو كاألفعػػػاؿ التػػػي ارتكبيػػػا بعػػػد 

 تسميمو كال يجكز بدكف مكافقة الطرؼ المسمـ, تسميمو ِإلى دكلة ثالثة.

ثانيػػان: تجػػكز محكمػػة الشػػخص المسػػمـ عػػف األفعػػاؿ التػػي ارتكبيػػا قبػػؿ تسػػميمو فػػي حالػػة تقػػديـ 
 قان ألحكاـ ىذه االتفاقية كمكافقة الطرؼ المسمـ.طمب تسميـ جديد كف

ثالثان: ِإَذا كاف الشخص المسمـ مف رعايا الطرؼ المسمـ إلْيو, فانو يجكز بدكف مكافقػة الطػرؼ 
 المسمـ, اف تنفذ عميو عقكبات أك يقاضي عف أفعاؿ ُأخرل في الحالتيف التاليتيف:

بلثػيف يكمػػان مػػف تػاريخ انتيػػاء التعقيبػػات ِإَذا لػـ يغػػادر إقمػيـ الطػػرؼ المسػػمـ إلْيػو خػػبلؿ ث . أ
الجزائيػػػة أك قضػػػاء العقكبػػػة أك اإلعفػػػاء منيػػػا اال ِإَذا كانػػػت ىنػػػاؾ أسػػػباب خارجػػػو عػػػف 

 ارادتو تمنعو مف مغادرة اإلقميـ المذككر.

ِإَذا غادر إقميـ الطرؼ المسمـ إلْيو كعاد مرة ثانية بمحػض ارادتػو خػبلؿ المػدة المحػددة  . ب
 الفقرة. ( مف ىذهآفي الفقرة )
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 المادة الثانية والثالثون

يشػػعر الطػػرؼ المسػػمـ إلْيػػو الطػػرؼ اآلخػػر بنتيجػػة التعقيبػػات الجزائيػػة المتخػػذة ضػػد الشػػخص 
المسمـ كفي حالػة الحكػـ عمػى ىػذا الشػخص يرسػؿ الطػرؼ المسػمـ إلْيػو نسػخة مػف الحكػـ ِإلػى 

 الطرؼ اآلخر.

 المادة الثالثة والثالثون

ف, بنػػػػػاء عمػػػػػى طمػػػػب الطػػػػػرؼ اآلخػػػػػر بػػػػػالمركر داخػػػػػؿ إقميمػػػػػو أكالن:  يسػػػػمح كػػػػػؿ مػػػػػف الطػػػػػرفي
 لؤلشخاص المسمميف مف قبؿ دكلة ثالثة ِإلى الطرؼ طالب المركر.

 ثانيان: يقدـ طمب السماح بالمركر كيتـ بنفس الشركط التي يقدـ كيتـ بيا طمب التسميـ.

 المادة الرابعة والثالثون

ريؼ المتعمقػػة بػػو, امػػا مصػػاريؼ التسػػميـ يتحمػػؿ الطػػرؼ طالػػب التسػػميـ نفقػػات النقػػؿ كالمصػػا
 كالمركر فيتحمميا الطرؼ الذم تنشأ في إقميمو ىذه المصاريؼ.

 انفصم انظادص

 االػرتاف تاألحكاو ٔتُفٛذْا

 المادة الخامسة والثالثون

أكالن: كفقػػان لؤلحكػػاـ المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذه االتفاقيػػة, يعتػػرؼ كينفػػذ كػػؿ مػػف الطػػرفيف فػػي 
النيائيػػػة القابمػػػة لمتنفيػػػذ فػػػي األمػػػكر المدنيػػػة كالتجاريػػػة كاألحػػػكاؿ الشخصػػػػية إقميمػػػو, األحكػػػاـ 

)قػػانكف االسػػرة( المتعمقػػة بالمطالبػػات الماليػػة كاألحكػػاـ المقػػررة لمتعػػكيض فػػي األمػػكر الجزائيػػة, 
 التي تصدر في إقميـ الطرؼ اآلخر بعد نفاذ ىذه االتفاقية.
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جراءاتو كفقان لقانكف   الطرؼ الذم يجرم التنفيذ في إقميمو.ثانيان: يتـ التنفيذ كا 

 المادة السادسة والثالثون

لمجية المختصة لدل الطرؼ المطمكب إلْيو التنفيذ, رفض االعتػراؼ بػالحكـ أك رفػض  
 تنفيذه في األحكاؿ التالية:

أكالن:  ِإَذا كانػػت الجيػػة القضػػائية التػػي اصػػدرت الحكػػـ غيػػر مختصػػة بنظػػر الػػدعكل بمقتضػػى 
 المحمي.أحكاـ قانكنيا 

ثانيان: ِإَذا لـ يبمغ الخصـك أك مف ينكب عنيـ قانكنان عمى الكجو الصػحيح بػالحكـ طبقػان لقػانكف 
 الطرؼ الذم صدر فيو.

ثالثػػان: ِإَذا كػػاف االعتػػراؼ بػػالحكـ أك تنفيػػذه يتعػػارض مػػع سػػيادة أك امػػف الطػػرؼ المطمػػكب إلْيػػو 
صاحب السمطة في تقػدير كػكف الحكػـ التنفيذ أك يخالؼ النظاـ العاـ فيو, كيككف ىذا الطرؼ 

 كذلؾ كعدـ تنفيذ ما يتعارض منو مع السيادة أك االمف أك النظاـ العاـ لديو.

رابعان: ِإَذا كاف قد صدر حكـ نيائي بيف نفػس الخصػـك فػي ذات المكضػكع مػف احػدل محػاكـ 
يف نفػػػس الطػػػرؼ المطمػػػكب إلْيػػػو التنفيػػػذ أك ِإَذا كانػػػت لػػػدل ىػػػذه المحػػػاكـ دعػػػكل قيػػػد النظػػػر بػػػ

الخصػػػـك فػػػي ذات المكضػػػكع رفعػػػت قبػػػؿ اقامػػػة الػػػدعكل امػػػاـ المحكمػػػة التػػػي اصػػػدرت الحكػػػـ 
 المطمكب االعتراؼ بو أك تنفيذه.

 المادة السابعة والثالثون

 -أكالن:  يرفؽ بطمب اعتراؼ كتنفيذ الحكـ ما يمي:

ف ذلػػؾ نسػػخة مصػػدقة مػػف الحكػػـ مػػع تأييػػد ككنػػو حكمػػان نيائيػػان قػػاببلن لمتنفيػػذ مػػا لػػـ يكػػك  .أ 
 في الحكـ نفسو. اظاىر 
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رسػػػمي بػػػأف الحكػػػـ المطمػػػكب االعتػػػراؼ بػػػو كتنفيػػػذه كػػػاف قػػػد بمػػػغ كفقػػػان  تأييػػػدشػػػيادة أك  .ب 
 لمقانكف.

مذكرة تبيف اف الطرؼ الخاسر الذم لـ يحضر المرافعة كاف قد اسػتدعى كفقػان لمقػانكف  .ج 
 أك كاف مماثبلن بصكرة قانكنية.

المذككرة فػي البنػد أكالن مػف ىػذه المػادة طبقػان ألحكػاـ  ثانيان: تترجـ كتختـ كتصدؽ جميع الكثائؽ
 المادة التاسعة مف ىذه االتفاقية.

 المادة الثامنة و الثالثون

تكػكف األحكػػاـ التػػي تنفػػذ مػف قبػػؿ الجيػػة القضػػائية لمطػػرؼ المطمػكب إلْيػػو نفػػس القػػكة القانكنيػػة 
 التي تترتب عمى تنفيذىا في إقميـ الطرؼ الذم صدرت عف محاكمة.

 لمادة التاسعة و الثالثونا

يعمـ كزير العدؿ في الجميكرية العراقية ككزير العدؿ في جميكريػة أفغانسػتاف الديمقراطيػة كػؿ 
منيمػػا اآلخػػر بالجيػػة القضػػائية المختصػػة التػػي ترفػػع إلييػػا طمبػػات التنفيػػذ, كبػػإجراءات كطػػرؽ 

 الطعف في األمر أك القرار الصادر بيذا الشأف.

 انثاب انثانث

 ختايٛحأحكاو 

 المادة األربعون

تتـ تسكية القضايا الناجمة عػف تفسػير كتطبيػؽ ىػذه االتفاقيػة بػيف كزيػر العػدؿ فػي الجميكريػة 
 العراقية كبيف كزير العدؿ في جميكرية أفغانستاف الديمقراطية بالطرؽ الدبمكماسية.
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 المادة الحادية واألربعون

المختصػػة لػػدل الطػػرفيف حسػػب القكاعػػد أكالن: يصػػادؽ عمػػى ىػػذه االتفاقيػػة مػػف قبػػؿ السػػمطات 
 الدستكرية في كؿ منيما.

ثانيػػان: تػػدخؿ ىػػذه االتفاقيػػة حيػػز التنفيػػذ اعتبػػاران مػػف تػػاريخ تبػػادؿ المػػذكرات المؤيػػدة لممصػػادقة 
 عمييا.

ثالثان: تتبع فػي تعػديؿ ىػذه االتفاقيػة نفػس اإلجػراءات المنصػكص عمييػا فػي البنػديف أكالن كثانيػان 
 مف ىذه المادة.

 لمادة الثانية واألربعونا

تككف ىذه االتفاقية نافذة لمدة خمس سنكات تتجدد بعدىا تمقائيان لمدة مماثمة اال ِإَذا شػعر أحػد 
الطػػرفيف, تحريػػران كبػػالطريؽ الدبمكماسػػي الطػػرؼ اآلخػػر برغبتػػو فػػي انيػػاء العمػػؿ بيػػا عمػػى اف 

 تـ ذلؾ قبؿ ستة أشير عمى األقؿ مف انتياء سرياف مدة نفاذىا.ي

 كمصػػػداقان لػػػذلؾ فػػػإفة المنػػػدكبيف المفكضػػػيف لمطػػػرفيف المتعاقػػػديف قػػػد كقعػػػا عمػػػى ىػػػذه االتفاقيػػػة
 .كختماىا بختمييما

 ٖ٘ٙٔحمػػؿ  ٖٔمطػػابؽ  ٜٙٛٔحػػررت فػػي كابػػؿ فػػي اليػػـك العشػػريف مػػف شػػير نيسػػاف سػػنة 
ة كفػي منيا القكة القانكني ؿبثبلث نسخ اصمية بالعربية كالدرل )الفارسية( كاالنكميزية كيككف لك

 حالة االختبلؼ بيف النصيف العربي كالدرل )الفارسي( يعكؿ عمى النص االنكميزم.
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 2َطاق يُظًح األيى ادلتحذج يف تفالاخ ادلؼمٕدج يغ انذٔلًا : االثانث

 ۰۲ــ اتفالٛح االػرتاف تمزاراخ انتحكٛى األجُثٛح ٔتُفٛذْا )َٕٕٛٚرن،  2
 ( مادة ككاآلتي :ٙٔاالتفاقية مف ) تتككف .0 (2958حشٚزاٌ/َّٕٚٛ  ۰۲-أٚار/يإٚ

 
                                                           

أنضـ العراؽ ِإلى عدد مف االتفاقيات في , تفاقية االعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية كتنفيذىاإل أضافة ٔ
االتفاقية الدكلية لقمع تمكيؿ اإلرىاب المصادؽ عمييا  عمى سبيؿ المثاؿ نطاؽ األمـ المتحدة منيا

لية لقمع اليجمات االرىابية بالقنابؿ المصادؽ عمييا التفاقية الدك , ك ٕٕٔٓ( لسنة ٖبالقانكف قانكف رقـ )
التي انضـ  ٕٗٓٓكاتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ  ,ٖٕٔٓ( لسنة ٜٓٔبالقانكف قانكف رقـ )

اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر , ك ٕٚٓٓ( لسنة ٖ٘القانكف رقـ )بإلييا العراؽ 
 , كقدٕٚٓٓ( لسنة ٕٓالقانكف رقـ )بالتي انضـ إلييا العراؽ  يف الممحقيف بياالكطنية كالبركتكككل

ا مف مغيرى في بعض نصكصيا التعاكف القانكني كالقضائي مثميا مثؿاإلتفاقيات  تمؾ تضمنت
كما أنضـ العراؽ ِإلى أتفاقيات مع منظمات ُأخرل غير  المختصة في مكافحة جرائـ معينة. اتاإلتفاقي

معاىدة منظمة التعاكف االسبلمي لمكافحة ل كانضماموالمتحدة كجامعة الدكؿ العربية  منظمة األمـ
متعاكف ل نصكصان , كالتي تضمنت أيضان ٕٕٔٓ( لسنة ٗرقـ )المصادؽ عمييا بالقانكف االرىاب الدكلي 

 .القانكني كالقضائي
في قانكف االنضماـ اآلتي  , كجاءٕٕٔٓلسنة  ٗٔقانكف رقـ بال أنظمت جميورية العراق ِإلى اإلتفاقية ٕ

تنضـ جميكرية العراؽ ِإلى اتفاقية االعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية كتنفيذىا ) نيكيكرؾ  (ٔ) المادة )
 مع التحفظات اآلتية : ٜٜ٘ٔ/ حزيراف / ٚ( التي دخمت حيز النفاذ بتاريخ  ٜٛ٘ٔ

مى قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ ىذا أوال : أن ال تسري أحكام ىذه االتفاقية تجاه جميورية العراق ع
 القانون .

ثانيا : أن ال تطبق االتفاقية بالنسبة لالعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة ُأخرى 
 وتنفيذىا أال عمى أساس المعاممة بالمثل .

العالقات القانونية ثالثا : أن ال تطبق االتفاقية من جميورية العراق إال عمى الخالفات الناشئة عن 
ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في  (ٕالمادة ) التعاقدية والتي تعد تجارية بموجب القانون العراقي.

العراؽ الدكلة ك  .ٕٕٔٓ/٘/ٖٔ( فيٖٖٙٗنشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد ) (. الجريدة الرسمية
سمي االلكتركني لمنظمة األمـ المتحدة لبلطبلع المنضمة لئلتفاقية كباإلمكاف زيارة المكقع الر  ٛٙٔرقـ

 عمى المزيد.
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 المادة األولى

تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى االعتراؼ بقػرارات التحكػيـ كتنفيػذىا متػى صػدرت ىػذه القػرارات  -ٔ
فػػػي أراضػػػي دكلػػػة خػػػبلؼ الدكلػػػة التػػػي يطمػػػب االعتػػػراؼ بيػػػذه القػػػرارات كتنفيػػػذىا فييػػػا, كمتػػػى 

بػػارييف. كتنطبػػؽ أيضػػان عمػػى قػػرارات كانػػت ناشػػئة عػػف خبلفػػات بػػيف أشػػخاص طبيعيػػيف أك اعت
التحكػػػيـ التػػػي ال تعتبػػػر قػػػرارات محميػػػة فػػػي الدكلػػػة التػػػي يطمػػػب فييػػػا االعتػػػراؼ بيػػػذه القػػػرارات 

 .كتنفيذىا

نػكف لكػؿ يال يقتصر مصطمح "قػرارات التحكػيـ" عمػى القػرارات التػي يصػدرىا محكمػكف مع -ٕ
دائمػة تكػكف األطػراؼ قػد أحالػت قضية, بؿ يشمؿ أيضان القرارات التي تصدرىا ىيئات تحكػيـ 

 األمر إلييا.

عند التكقيع عمى ىذه االتفاقية أك التصديؽ عمييػا أك االنضػماـ إلييػا أك  دكلةيجكز ألية  -ٖ
عنػػػد اإلخطػػػار بمػػػد نطػػػاؽ العمػػػؿ بيػػػا كفقػػػا لمادتيػػػا العاشػػػرة أف تعمػػػف, عمػػػى أسػػػاس المعاممػػػة 

ؼ بػػػالقرارات الصػػادرة فػػػي أراضػػي دكلػػػة بالمثػػؿ, أنيػػػا لػػف تطبػػػؽ االتفاقيػػة إال بالنسػػػبة لبلعتػػرا
متعاقػػدة ُأخػػرل كلتنفيػػذ ىػػذه القػػرارات. كيجػػكز ليػػا أيضػػان أف تعمػػف أنيػػا لػػف تطبػػؽ االتفاقيػػة إال 
بالنسػػبة لمخبلفػػػات الناشػػئة عػػػف عبلقػػػات قانكنيػػة, تعاقديػػػة أك غيػػػر تعاقديػػة, كتعتبػػػر عبلقػػػات 

 بلف.تجارية بمكجب القانكف الكطني لمدكلة التي تصدر ىذا اإلع

 المادة الثانية

تعتػرؼ كػػؿ دكلػػة متعاقػػدة بػام اتفػػاؽ مكتػػكب يتعيػػد فيػػو الطرفػاف بػػأف يحيمػػكا ِإلػػى التحكػػيـ  -ٔ
جميػػػع الخبلفػػػات أك أيػػػة خبلفػػػات نشػػػأت أك قػػػد تنشػػػأ بينيمػػػا بالنسػػػبة لعبلقػػػة قانكنيػػػة محػػػددة, 

 تعاقدية أك غير تعاقدية, تتصؿ بمكضكع يمكف تسكيتو عف طريؽ التحكيـ

"اتفاؽ مكتكب" أم شػرط تحكػيـ بػرد عقػد أك أم اتفػاؽ تحكػيـ مكقػع عميػو  مصطمحيشمؿ  -۰
 مف الطرفيف أك كارد عف رسائؿ أك برقيات متبادلة.
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عمى المحكمة في أية دكلة متعاقػدة, عنػدما عػرض عمييػا نػزاع فػي مسػألة أبػـر الطرفػاف  - ٖ
ف ِإلػػى التحكػػيـ بنػػاء عمػػى المسػػتخدـ فػػي ىػػذه المػػادة, أف تحيػػؿ الطػػرفي بػػالمعنىبشػػأنيا اتفاقػػا 

 طمب أييما, ما لـ يتبيف ليا أف ىذا االتفاؽ الغ ك باطؿ أك غير منفذ أك غير قابؿ لمتنفيذ.

 المادة الثالثة

عمػػػى كػػػؿ دكلػػػة متعاقػػػدة أف تعتػػػرؼ بقػػػرارات التحكػػػيـ كقػػػرارات ممزمػػػة كأف تقػػػـك بتنفيػػػذىا كفقػػػا 
و بػالقرار, طبقػا لمشػركط الػكاردة فػي المػكاد لمقكاعد اإلجرائية المتبعة فػي اإلقمػيـ الػذم يحػتج فيػ

التاليػػة. كال تفػػرض عمػػى االعتػػراؼ بقػػرارات التحكػػيـ التػػي تنطبػػؽ عمييػػا ىػػذه االتفاقيػػة أك عمػػى 
تنفيذىا شركط أكثػر تشػددا بكثيػر أك رسػـك أك أعبػاء أعمػى بكثيػر ممػا يفػرض عمػى االعتػراؼ 

 بقرارات التحكيـ المحمية أك عمى تنفيذىا.

 ابعةالمادة الر 

لمحصكؿ عمى االعتراؼ كالتنفيذ المذككريف في المادة السابقة, يقػـك الطػرؼ الػذم يطمػب  -ٔ
 االعتراؼ ك التنفيذ, كقت تقديـ الطمب, بتقديـ ما يمي 

 عػػػػة أك نسػػػػخة منػػػػو معتمػػػػدة حسػػػػبتبمصػػػػدقة عميػػػػو حسػػػػب األصػػػػكؿ الم األصػػػػميالقػػػػرار  ()أ
 :األصكؿ

 ادة الثانية أك صكرة منو معتمدة حسب األصكؿ. )ب( االتفاؽ األصمي المشار إلْيو في الم

متى كاف الحكـ المذككر أك االتفاؽ المذككر بمغة خبلؼ المغػة الرسػمية لمبمػد الػذم يحػتج  -۰
فيو بالقرار, كجب عمػى الطػرؼ الػذم يطمػب االعتػراؼ بػالقرار كتنفيػذه أف يقػدـ ترجمػة ليػاتيف 

تمػػدة مػػف مكظػػؼ رسػػمي أك متػػرجـ محمػػؼ الػػكثيقتيف بيػػذه المغػػة. كيجػػب أف تكػػكف الترجمػػة مع
 أك ممثؿ دبمكماسي أك قنصمي.
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 المادة الخامسة

ال يجػػكز رفػػض االعتػػراؼ بػػالقرار كتنفيػػذه, بنػػاء عمػػى طمػػب الطػػرؼ المحػػتج ضػػده بيػػذا  -ٔ
القرار, إال ِإَذا قدـ ذلؾ الطرؼ ِإلى السػمطة المختصػة التػي يطمػب إلييػا االعتػراؼ كالتنفيػذ مػا 

 :يثبت

االتفاؽ المشار إلْيو في المادة الثانية كانا, بمقتضػى القػانكف المنطبػؽ عمييمػا,  فيطر  فأ (أ) 
في حالة مف حػاالت انعػداـ األىميػة, أك كػاف االتفػاؽ المػذككر غيػر صػحيح بمقتضػى القػانكف 
الذم أخضع لو الطرفاف االتفاؽ أك ِإَذا لـ يكف ىناؾ ما يشير ِإلى ذلؾ, بمقتضى قانكف البمػد 

 يو القرار؛ أكالذم صدر ف

)ب( أف الطػرؼ الػػذم يحػػتج ضػده بػػالقرار لػػـ يخطػر عمػػى الكجػػو الصػحيح بتعيػػيف المحكػػـ أك 
 بإجراءات التحكيـ أك كاف ألم سبب آخر غير قادر عمى عرض قضيتو؛ أك

اكؿ خبلفػػػا لػػـ تتكقعػػو أك لػػػـ تتضػػمنو شػػركط اإلحالػػػة ِإلػػى التحكػػيـ, أك أنػػػو تنػػ)ج( أف القػػرار ي
مسائؿ تتجاكز نطاؽ اإلحالة ِإلى التحكيـ, عمى أف يراعي فػي الحػاالت يتضمف قرارات بشأف 

التي يمكف فييػا فصػؿ القػرارات المتعمقػة بالمسػائؿ التػي تخضػع لمتحكػيـ عػف المسػائؿ التػي ال 
تخضػػػع لػػػو أنػػػو يجػػػكز االعتػػػراؼ بجػػػزء القػػػرار الػػػذم يتضػػػمف قػػػرارات تتعمػػػؽ بمسػػػائؿ تخضػػػع 

 لمتحكيـ كتنفيذ ىذا الجزء أك

إجراءات التحكيـ لـ تكف كفقػا التفػاؽ الطػرفيف أك لػـ تكػف,  فتشكيؿ ىيئة التحكيـ أك أ)د( أف 
 في حالة عدـ كجكد مثؿ ىذا االتفاؽ, كفقا لقانكف البمد الذم جرل فيو التحكيـ, أك

)ق( أف القػػرار لػػـ يصػػبح بعػػد ممزمػػا لمطػػرفيف أك أنػػو نقػػض أك أكقػػؼ تنفيػػذه مػػف قبػػؿ سػػمطة 
 ر فيو أك بمكجب قانكف ىذا البمد.مختصة في البمد الذم صد

يجكز كذلؾ رفض االعتراؼ بقرار التحكػيـ كرفػض تنفيػذه ِإَذا تبػيف لمسػمطة المختصػة فػي  -ٕ
 :البمد الذم يطمب فيو االعتراؼ بالقرار كتنفيذه 
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 أنو ال يمكف تسكية مكضكع النزاع بالتحكيـ طبقا لقانكف ذلؾ البمد, أك)أ( 

 ك تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلؾ البمد.)ب( أف االعتراؼ بالقرار أ 

 المادة السادسة

ِإَذا قػػدـ طمػػب بػػنقض القػػرار أك كقػػؼ تنفيػػذه ِإلػػى السػػمطة المختصػػة المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة 
( )ق(, جاز لمسمطة التي يحتج أماميا بػالقرار, متػى رأت ذلػؾ مناسػبا, أف تؤجػؿ ٔالخامسة )

ر, كجاز ليا أيضان, بناء عمى طمػب الطػرؼ الػذم يطالػب بتنفيػذ اتخاذ قراراىا بشأف تنفيذ القرا
 القرار, أف تأمر الطرؼ اآلخر بتقديـ الضماف المناسب.

 المادة السابعة

ال تؤثر أحكاـ ىذه االتفاقية عمى صحة ما تعقده األطػراؼ المتعاقػدة مػف اتفاقػات متعػددة  -ٔ
ا مػػػػف يػػػػالتحكػػػػيـ كتنفيػػػػذىا كال تحػػػػـر أاألطػػػػراؼ أك اتفاقػػػػات ثنائيػػػػة تتعمػػػػؽ بػػػػاالعتراؼ بقػػػػرارات 

لػػى ك  األطػػراؼ الميتمػػة مػػف أم حػػؽ يكػػكف لػػو فػػي االسػػتفادة مػػف أم قػػرار تحكيمػػي عمػػى نحػػك ا 
 الحد المذيف يسمح بيما قانكف أك معاىدات البمد الذم يسعى فيو ِإلى االحتجاج بيذا القرار.

يؼ جنكباتفاقية  ۰۷۰۰ ينتيي العمؿ ببركتكككؿ جنيؼ المتعمؽ بالشركط التحكيمية لعاـ -ٕ
 فيما بيف الدكؿ المتعاقدة بمجرد أف ۰۷۰۰المتعمقة بتنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية لعاـ 

 تصبح ىذه الدكؿ ممتزمة بيذه االتفاقية كبقدر التزاميا بيا.

 ةالمادة الثامن

بػاب التكقيػع عمػى ىػذه االتفاقيػة باسػـ أم  ۰۷۹۲كػانكف األكؿ / ديسػمبر  ٕٔفتح حتػى ي -ٔ
عضك في األمـ المتحدة ككذلؾ باسـ أية دكلة ُأخرل تككف أك تصػبح مسػتقببل عضػكا فػي أيػة 
ككالة متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة, أك تككف أك تصبح مستقببل طرفا في النظػاـ األساسػي 
المحكمػػػة العػػػدؿ الدكليػػػة, أك أيػػػة دكلػػػة ُأخػػػرل كجيػػػت إلييػػػا دعػػػكة مػػػف الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ 

 المتحدة.
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 ـ التصديؽ عمى ىذه االتفاقية كيكدع صؾ التصديؽ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.يت -ٕ

 المادة التاسعة

يككف باب االنضماـ ِإلى ىذه االتفاقية مفتكحة أماـ جميػع الػدكؿ المشػار إلييػا فػي المػادة  -ٔ
 .الثامنة

 يتحقؽ االنضماـ بإيداع صؾ انضماـ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة. -ٕ

 مادة العاشرةال

يجكز لكؿ دكلة, لدل التكقيػع أك التصػديؽ أك االنضػماـ, أف تعمػف أف نطػاؽ تطبيػؽ ىػذه  -ٔ
االتفاقيػػػة سيشػػػمؿ جميػػػع أك أيػػػا مػػػف األقػػػاليـ التػػػي تكػػػكف ىػػػذه الدكلػػػة مسػػػؤكلة عػػػف عبلقاتيػػػا 

 الدكلية. كيصبح ىذا اإلعبلف ساريا عندما يبدأ سرياف االتفاقية بالنسبة لمدكلة المعنية.

أم مكعػد الحػؽ بإخطػار مكجػو ِإلػى فػي يككف مد نطاؽ تطبيؽ االتفاقية عمى ىػذا النحػك  -ٕ
اعتبػػارا مػػف اليػػـك التسػػعيف التػػالي ليػػـك اسػػتبلـ  داألمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة, كيسػػرم ىػػذا المػػ

ة المتحدة ليذا اإلخطار أك اعتبارا مف تػاريخ سػرياف االتفاقيػة بالنسػبة لمدكلػ لؤلمـاألميف العاـ 
 المعنية أييما يقع بعد اآلخر. 

إلييا نطاؽ تطبيؽ ىذه االتفاقية عنػد التكقيػع أك التصػديؽ أك  دبالنسبة لؤلقاليـ التي ال يم -ٖ
 عمػػػى كػػؿ دكلػػة مػػػف الػػدكؿ المعنيػػػة أف تنظػػر فػػي إمكانيػػػة اتخػػاذ الخطػػػكات يتعػػيفاالنضػػماـ, 

شػػػرط مكافقػػػة حككمػػػات ىػػػذه البلزمػػػة لمػػػد نطػػػاؽ تطبيػػػؽ ىػػػذه االتفاقيػػػة ليشػػػمؿ ىػػػذه األقػػػاليـ ب
 األقاليـ متى كاف ذلؾ ضركريا ألسباب دستكرية.
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 المادة الحادية عشرة

 :تنطبؽ األحكاـ التالية بالنسبة ألية دكلة اتحادية أك غير مكحدة

لمكاد ىذه االتفاقية التي تدخؿ في نطاؽ الكالية التشريعية لمسمطة االتحاديػة تكػكف  بالنسبة( أ)
التحاديػػة, ِإلػػى ىػػذا الحػػد, فػػي نفػػس التزامػػات الػػدكؿ المتعاقػػدة التػػي ليسػػت التزامػػات الحككمػػة ا

 دكال اتحادية؛

)ب( بالنسبة لمكاد ىذه االتفاقية التي تدخؿ في نطاؽ الكالية التشريعية لمدكؿ أك األقاليـ التػي 
 تألؼ منيا االتحاد كالتي ليسػت ممزمػة طبقػا لمنظػاـ الدسػتكرم لبلتحػاد باتخػاذ إجػراء تشػريعي,
يتعػػػػيف عمػػػػى الحككمػػػػة االتحاديػػػػة أف تقػػػػـك فػػػػي أقػػػػرب كقػػػػت ممكػػػػف بعػػػػرض ىػػػػذه المػػػػكاد, مػػػػع 

 التكصية المبلئمة, عمى السمطات المختصة في الدكؿ أك األقاليـ التي يتألؼ منيا االتحاد؛

)ج( تقػػـك كػػؿ دكلػػة اتحاديػػة طػػرؼ فػػي ىػػذه االتفاقيػػة, بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف أيػػة دكلػػة متعاقػػدة 
ف طريػؽ األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة, بتقػديـ إفػادة عػف القػانكف كالممارسػة ُأخرل تتـ إحالتو ع

في االتحاد كالكحدات المككنة لو بالنسبة ألم حكـ معيف فػي ىػذه االتفاقيػة تبػيف مػدل تطبيػؽ 
 ذلؾ الحكـ عف طريؽ اإلجراءات التشريعية أك غيرىا مف اإلجراءات.

 المادة الثانية عشرة

تفاقيػة فػي اليػـك التسػعيف التػالي لتػاريخ إيػداع ثالػث سػؾ مػف صػككؾ يبدأ سػرياف ىػذه اال -ٔ 
 التصديؽ أك االنضماـ.

يبدأ سرياف ىذه االتفاقية بالنسبة لكؿ دكلػة تصػدؽ عمييػا أك تنضػـ إلييػا بعػد إيػداع ثالػث  -ٕ
صػػؾ مػػف صػػككؾ التصػػديؽ أك االنضػػماـ فػػي اليػػـك التسػػعيف التػػالي إليػػداع ىػػذه الدكلػػة صػػؾ 

 ماميا.تصديقيا أك انض
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 المادة الثالثة عشرة

يجػػػكز أليػػػة دكلػػػة متعاقػػػدة أف تعمػػػف عزميػػػا عمػػػى االنسػػػحاب مػػػف ىػػػذه االتفاقيػػػة بإخطػػػار  -ٔ
األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة. كيبػػدأ سػػرياف االنسػػحاب بعػػد سػػنة كاحػػدة مػػف  ِإلػػىمكتػػكب يكجػػو 

 تاريخ استبلـ األميف العاـ لئلخطار.

دمت إخطػارا بمقتضػى المػادة العاشػرة أف تعمػف كفػي ق يجكز ألية دكلة أصدرت إعبلف أك -ٕ
أم كقػػت بعػػد ذلػػؾ بإخطػػار يكجػػو ِإلػػى األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة, أف تطبيػػؽ ىػػذه االتفاقيػػة 

 عمى اإلقميـ المعني سيتكقؼ بعد سنة كاحدة مف تاريخ استبلـ األميف العاـ لئلخطار.

كػػػػيـ التػػػػي بػػػػدأت إجػػػػراءات المطالبػػػػة بيػػػػذه االتفاقيػػػػة بالنسػػػػبة لقػػػػرارات التح العمػػػػؿيسػػػػتمر  -ٖ
 باالعتراؼ بيا أك بتنفيذىا قبؿ بدء سرياف االنسحاب.

 المادة الرابعة عشرة

ال يحػػؽ أليػػة دكلػػة متعاقػػدة أف تسػػتخدـ ىػػذه االتفاقيػػة فػػي مكاجيػػة أيػػة دكؿ متعاقػػدة ُأخػػرل إال 
 بقدر التزاميا ىي بتطبيؽ االتفاقية.

 المادة الخامسة عشرة

 اـ لؤلمـ المتحدة بإخطار الدكؿ المشار إلييا في المادة الثامنة بما يمي: يقـك األميف الع

 (حاالت التكقيع كالتصديؽ كفقا لممادة الثامنة؛ أ)

 )ب( حاالت االنضماـ كفقا لممادة التاسعة؛ 

 )ج( حاالت اإلعبلف كاإلخطار بمقتضى المكاد األكلى كالعاشرة كالحادية عشرة؛ 

 االتفاقية كفقا لممادة الثانية عشرة؛  )د( تاريخ بدء سرياف ىذه

 حاالت االنسحاب كاإلخطار كفقا لممادة الثالثة عشرة. (ق)
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 المادة السادسة عشرة

تػػكدع ىػػذه االتفاقيػػة التػػي تتسػػاكل فػػي الحجيػػة نصكصػػيا اإلسػػبانية كاإلنكميزيػػة كالركسػػية  -ٔ
 ضمف محفكظات األمـ المتحدة. كالفرنسيةكالصينية 

العػػػاـ لؤلمػػػـ المتحػػػدة بإرسػػػاؿ نسػػػخة معتمػػػدة مػػػف ىػػػذه االتفاقيػػػة ِإلػػػى الػػػدكؿ يقػػػـك األمػػػيف  -ٕ
 المشار إلييا في المادة الثامنة.
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. 0األيى ادلتحذج حلصاَاخ انذٔل ٔممتهكاتٓا يٍ انٕالٚح انمضائٛح2اتفالٛحـــ  ٕ

 ( مادة مقسمة عمى ستة أبكاب أضافةن لممحؽ لئلتفاقية ٖٖتتككف ىذه اإلتفاقية مف )
 تي :ككاآل

 أف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية ,

ذ ترل أف حصانات الدكؿ كممتمكاتيا مف الكالية القضائية مقبكلة بكجو عاـ كمبدأ مف إ
 مبادئ القانكف الدكلي العرفي ؛

ذ تضع  في اعتبارىا مبادئ القانكف الدكلي المجسدة في ميثاؽ األمـ المتحدة ,  كا 

ذ تعتقد أف كجكد اتفاقية دكلي ة لحصانات الدكؿ كممتمكاتيا مف الكالية القضائية مف شأنو كا 
اف يعزز سيادة القانكف  كالكثكؽ القانكني كالسيما في المعامبلت بيف الدكؿ كاألشخاص 

االعتبارييف كاف يساىـ في تدكيف القانكف الدكلي كتطكيره كمكاءمة الممارسة  الطبيعييف أك
 في ىذا المجاؿ,

ذ تأخذ في االعتبار ا لتطكرات التي كجدت في ممارسة الدكؿ فيما بتعمؽ بحصانات الدكؿ كا 
 كممتمكاتيا مف الكالية القضائية ,

                                                           
عمى المؤل كفتحت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية ىذه اإلتفاقية اعتمدت كنشرت  ٔ

, كباإلمكاف الرجكع لممكقع ٕٗٓٓكانكف األكؿ  ٕالمؤرخ في  ٖٛ/ٜ٘العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
 األمـ المتحدة لمعرفة الدكؿ التي كقعت أك صدقت أك أنظمت لئلتفاقية. اإللكتركني الرسمي لمنظمة

اآلتي  االنضماـ, كجاء في قانكف ٕ٘ٔٓلسنة ( ٖٕ)أنظمت جميكرية العراؽ ِإلى اإلتفاقية بالقانكف رقـ ٕ 
ة ( تنضـ جميكرية العراؽ ِإلى اتفاقية األمـ المتحدة لحصانات الدكؿ كممتمكاتيا مف الكالئ) المادة )
ينفذ ىذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(. نشر في جريدة الكقائع  (ٕ) المادة القضائية.

 .ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٔ( فيٖٖٚٗالعراقية بالعدد )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          351 

أحكاـ  اال تنظميكاذ تؤكد اف قكاعد القانكف الدكلي العرفي تظؿ تسرم عمى المسائؿ التي 
 ىذه االتفاقية , اتفقت عمى ما يمي :

 انثاب األٔل

 يمذيح

 نطاق ىذه االتفاقية (ٔ)المادة 

 تسرم ىذه االتفاقية عمى حصانة الدكلة كممتمكاتيا مف كالية محاكـ ُأخرل .

 المصطمحات المستخدمة (ٕ)المادة 

 ألغراض ىذه االتفاقية : ٔٓ

( يقصد بػ"المحكمة" كؿ جياز مف أجيزة الدكلة يحؽ لو ممارسة كظائؼ قضائية أيا كانت  )أ
 تسميتو ؛

 يقصد بػ"الدكلة" : )ب(

 مؼ أجيزة الحكـ فييا ؛, الدكلة كمختٔ‘

, الكحدات التي تتككف منيا دكلة اتحادية أك التقسيمات الفرعية السياسية لمدكلة التي يحؽ ٕ‘
 ليا  القياـ بأعماؿ في إطار ممارسة سمطة سيادية كالتي تتصرؼ بتمؾ الصفة ؛

ماؿ في , ككاالت الدكلة أك أجيزتيا أك غيرىا مف الكيانات , ماداـ يحؽ ليا القياـ بأعٖ‘
 إطار ممارسة السمطة السيادية لمدكلة , كتقـك فعبل بيذه األعماؿ؛

 , ممثمك الدكلة الذيف يتصرفكف  بتمؾ الصفة ؛ٗ‘
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 المعاممة التجارية,, :‘‘)ج(  يقصد بػ 

 , كؿ عقد تجارم أك معاممة تجارية لبيع سمع أك لتقديـ خدمات ؛ٔ‘

ع مالي , بما في ذلؾ كؿ التزاـ , كؿ عقد بخصكص قرض أك معاممة ُأخرل ذات طابٕ‘
 بالضماف أك التعكيض يرتبط بيذا القرض أك بيذه المعاممة ؛

, كؿ عقد آخر أك معاممة ُأخرل ذات طابع تجارم أك صناعي أك حرفي أك ميني , ٖ‘
 كلكف دكف أف يشمؿ ذلؾ عقد استخداـ األشخاص .

رية,, بمقتضى الفقرة الفرعية)ج( معاممة تجا‘‘عند تحديد ما ِإَذا كاف عقد أك معاممة ما  –ٕ
, ينبغي الرجكع , بصفة أكلية , ِإلى طبيعة العقد أك المعاممة  كلكف ينبغي أيضان ٔمف الفقرة 

أف يراعى الغرض مف العقد أك المعاممة ِإَذا اتفؽ عمى ذلؾ أطراؼ العقد أك المعاممة , أك 
ديد الطابع غير التجارم لمعقد أك ِإَذا كاف ليذا الغرض في ممارسة دكلة المحكمة , صمة بتح

 المعاممة .

المتعمقتيف بالمصطمحات المستخدمة في ىذه االتفاقية  ٕك ٔأحكاـ الفقرتيف  ؿال تخ –ٖ
باستخداـ ىذه المصطمحات أك بالمعاني التي قد تعطى  ليا في صككؾ دكلية  ُأخرل أك في 

 القانكف الداخمي ألم دكلة .

 بيذه االتفاقية رال تتأثانات التي االمتيازات والحص (ٖ)المادة 

ىذه االتفاقية باالمتيازات كالحصانات التي تتمتع بيا الدكلة بمكجب القانكف  ؿال تخ –ٔ
 الدكلي في ما  يتعمؽ  بممارسة كظائؼ :

بعثاتيا الدبمكماسية , أك مراكزىا  القنصمية , أك بعثاتيا الخاصة , أك بعثاتيا لدل  )أ( 
 أك كفكدىا ِإلى أجيزة المنظمات الدكلية كالى المؤتمرات الدكلية , المنظمات الدكلية ,
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 كاألشخاص المرتبطيف بيا . )ب( 

ىذه االتفاقية باالمتيازات كالحصانات  الممنكحة بمقتضى القانكف الدكلي    ؿال تخ –ٕ
 لرؤساء الدكؿ بصفتيـ الشخصية .

دكلة  بمكجب القانكف  الدكلي فيما ىذه االتفاقية بالحصانات التي تتمتع بيا أم  ؿال تخ –ٖ
 يتعمؽ بالطائرات أك األجساـ الفضائية  التي تممكيا الدكلة أك تشغميا .

 عدم رجعية ىذه االتفاقية  (ٗ)المادة 

مع عدـ اإلخبلؿ بسرياف أم مف القكاعد  المبينة في ىذه االتفاقية التي تخضع ليا   
عف  ية بمكجب القانكف الدكلي بصرؼ النظرحصانات الدكؿ كممتمكاتيا مف الكالية القضائ

ىذه االتفاقية عمى أم مسألة متعمقة بحصانات أك ممتمكاتيا مف  مال تسر ىذه االتفاقية , 
الكالية القضائية تثار في دعكل مقامة ضد إحدل الدكؿ أماـ محكمة دكلة ُأخرل قبؿ بدء 

 نفاذ ىذه االتفاقية في ما بيف الدكلتيف المعنيتيف .

 اب انثاَٙانث

 يثادئ ػايح

 حصانة الدول (٘)المادة 

تتمتع الدكلة في ما يتعمؽ بنفسيا كبممتمكاتيا , بالحصانة  مف كالية محاكـ  دكلة ُأخرل  
 رىنا بأحكاـ ىذه االتفاقية .

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          353 

 طرائق أعمال حصانة  الدول (ٙ)المادة 

ف ممارسة  باالمتناع ع ٘تعمؿ الدكلة حصانة الدكؿ المنصكص عمييا في المادة  ٔٓ
الكالية القضائية في دعكل مقامة أماـ  محاكميا ضد دكلة ُأخرل كتضمف  ليذه الغاية أف 

 . ٘تقرر محاكميا مف تمقاء نفسيا احتراـ حصانة تمؾ الدكلة اأُلخرل بمكجب المادة 

يعتبر أف الدعكل  قد أقيمت  أماـ محكمة دكلة ما ضد دكلة ُأخرل ِإَذا كانت تمؾ الدكلة  ٕٓ
 خرل :األُ 

 ) أ( قد سميت كطرؼ في تمؾ الدعكل ؛

) ب( أك لـ تسـ كطرؼ في الدعكل كلكف الدعكل تيدؼ في الكاقع ِإلى التأثير في ممتمكات 
 تمؾ الدكلة اأُلخرل أك في حقكقيا أك مصالحيا أك أنشطتيا .

 الموافقة الصريحة عمى ممارسة الوالية القضائية (ٚ)المادة 

تج بالحصانة مف الكالية القضائية في دعكل مقامة أماـ محكمة لدكلة أف تح زال يجك  ٔٓ
دكلة ُأخرل في ما يتعمؽ بأم مسألة  أك قضية ِإَذا كانت قد كافقت  صراحة عمى اف تمارس 

 المحكمة كاليتيا في ما يتعمؽ بتمؾ المسألة أك القضية أما :

 ) أ( باتفاؽ دكلي ؛

 ) ب( أك في عقد مكتكب ؛

 المحكمة أك برسالة خطية في دعكل محددة . )ج( أك بإعبلف أماـ

مكافقة دكلة ما عمى تطبيؽ قانكف دكلة ُأخرل قبكال منيا لممارسة محاكـ تمؾ  رال تعتب ٕٓ
 الدكلة اأُلخرل لكاليتيا .
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 األثر المترتب  عمى االشتراك في دعوى أمام محكمة (ٛ)المادة 

ائية في دعكل مقامة أماـ محكمة لدكلة أف تحتج بالحصانة مف الكالية القض زال يجك  ٔٓ
 دكلة ُأخرل ِإَذا كانت :

 ) أ( قد أقامت  ىي نفسيا تمؾ الدعكل ؛

) ب( أك تدخمت في تمؾ الدعكل  أك اتخذت أم إجراء آخر في ما يتصؿ بمكضكعيا . 
كمع ذلؾ , ِإَذا أقنعت الدكلة المحكمة بأنو ما كاف في كسعيا أف تعمـ بالكقائع التي يمكف 

د إلييا لطمب الحصانة إال بعد أف اتخذت ذلؾ اإلجراء ,  جاز ليا أف تحتج  االستنا
 بالحصانة استنادا ِإلى تمؾ الكقائع , بشرط أف تفعؿ ذلؾ في اقرب كقت ممكف .

أف الدكلة قد كافقت عمى ممارسة محكمة دكلة ُأخرل لكاليتيا ِإَذا تدخمت في  رال يعتب ٕٓ
 كاحد ىك : دعكل أك اتخذت أم إجراء آخر لغرض

 ) أ( االحتجاج بالحصانة ؛

 ) ب( أك اثبات حؽ أك مصمحة في ممتمكات ىي مكضكع الدعكل .

حضكر ممثؿ دكلة ما كشاىد أماـ محكمة دكلة ُأخرل مكافقة مف الدكلة االكلى  رال يعتب ٖٓ
 عمى ممارسة المحكمة لكاليتيا .

دكلة ُأخرل مكافقة مف  عدـ حضكر دكلة ما في دعكل مقامة اماـ محكمة رال يعتب ٗٓ
 الدكلة االكلى عمى ممارسة المحكمة لكاليتيا.
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 الطمبات المضادة (ٜ)المادة 

لدكلة أف تقيـ دعكل أماـ محكمة دكلة ُأخرل أف تحتج بالحصانة مف كالية  زال يجك  ٔٓ
المحكمة في ما يتعمؽ بأم طمب مضاد ناشئ عف نفس العبلقة القانكنية أك الكقائع التي نشأ 

 ا الطمب األصمي.عني

لدكلة أف تتدخؿ لتقديـ طمب في دعكل أماـ محكمة دكلة ُأخرل أف تحتج  زال يجك  ٕٓ
بالحصانة مف كالية المحكمة في ما يتعمؽ بأم طمب مضاد ناشئ عف نفس العبلقة القانكنية 

 أك الكقائع التي نشأ عنيا الطمب الذم قدمتو الدكلة .

في دعكل مقامة ضدىا أماـ محكمة دكلة ُأخرل اف لدكلة تقدـ طمبا مضادا  زال يجك  ٖٓ
 تحتج بالحصانة مف كالية المحكمة في ما يتعمؽ بالطمب األصمي .

 انثاب انثانث

 نهذٔل اٌ حتتج  تاحلصاَح فٛٓا . سال جيٕانذػأٖ انتٙ 

 المعامالت التجارية (ٓٔ)المادة 

اعتبارم , ككانت  ِإَذا دخمت دكلة في معاممة تجارية مع شخص اجتبي طبيعي أك ٔٓ
المنازعات المتعمقة بالمعاممة التجارية تقع بمقتضى قكاعد القانكف الدكلي الخاص الكاجبة 

لمدكلة أف تحتج بالحصانة مف تمؾ  زال يجك التطبيؽ , ضمف كالية محكمة دكلة ُأخرل , 
 الكالية في دعكل تنشأ عف تمؾ المعاممة التجارية .

 : ٔالفقرة  مال تسر  ٕٓ

 حالة معاممة تجارية بيف الدكؿ ؛ ) أ( في
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 ) ب( أك ِإَذا اتفؽ طرفا المعاممة التجارية عمى غير ذلؾ صراحة .

عندما تككف إحدل المؤسسات الحككمية أك الكيانات اأُلخرل التي أنشأتيا الدكلة كالتي  ٖٓ
 ليا شخصية قانكنية مستقمة كجاىمية :

 ) أ( التقاضي ؛

يا  أك حيازتيا كالتصرؼ فييا , بما في ذلؾ األمكاؿ التي كاكتساب األمكاؿ أك امتبلك )ب(
 رخصت ليا الدكلة بتشغيميا أك بإدارتيا ؛

الحصانة مف الكالية  رال تتأثطرفا في دعكل تتصؿ بمعاممة تجارية لذلؾ الكياف فانو 
 القضائية التي تتمتع بيا تمؾ الدكلة .

 عقود العمل (ٔٔ)المادة 

لدكلة أف تحتج بالحصانة مف  زال يجك معنيتاف عمى غير ذلؾ , ما لـ تتفؽ الدكلتاف ال -ٔ
الكالية  القضائية أماـ محكمة دكلة ُأخرل , تككف مف جميع الكجكه اأُلخرل ىي المحكمة 
المختصة  , في دعكل تتصؿ  بعقد عمؿ مبـر بيف الدكلة كفرد مف األفراد بشأف عمؿ  تـ 

 قميـ تمؾ الدكلة اأُلخرل .أداؤه أك يتعيف أداؤه كميا أك جزئيا  في إ

 في الحاالت التالية : ٔالفقرة  مال تسر   -ٕ

 ) أ(  ِإَذا كاف المستخدـ  قد كظؼ لتأدية مياـ معينة  تتصؿ بممارسة  السمطة الحككمية ؛

 ) ب( أك ِإَذا كاف المستخدـ :

 ٜٔٙٔاـ , مكظفا دبمكماسيا  حسبما ىك معرؼ في اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعٔ‘
 ؛
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 ؛  ٖٜٙٔ, أك مكظفا قنصميا حسبما ىك معرؼ في اتفاقية فيينا لمعبلقات القنصمية لعاـ ٕ‘

, أك مكظفا دبمكماسيا في بعثات دائمة لدل منظمة دكلية أك عضكا في بعثة خاصة أك ٖ‘
 عيف  ممثبل لدكلة في مؤتمر دكلي ؛

 , أك أم شخص يتمتع بالحصانة  الدبمكماسية ؛ٗ‘

َذا كاف المكضكع محؿ الدعكل ىك تكظيؼ فرد أك تجديد استخدامو أك إعادتو ِإلى )ج( أك إِ 
 كظيفتو ؛

)د( أك ِإَذا كاف المكضكع محؿ الدعكل صرؼ الفرد مف الخدمة أك إنياء خدمتو , كقرر  
رئيس الدكلة أك رئيس الحككمة  أك كزير الخارجية لمدكلة المستخدمة , أف ىذه الدعكل تخؿ 

 منية لتمؾ الدكلة ؛بالمصالح األ

)ىػ( أك ِإَذا كاف المستخدـ كقت إقامة الدعكل مكاطنا مف مكاطني الدكلة التي تستخدمو ما  
 لـ يكف ليذا الشخص محؿ إقامة دائنة في دكلة المحكمة ؛

)ك( أك ِإَذا كانت الدكلة  المستخدمة كالمستخدـ قد اتفقا كتابة عمى غير ذلؾ , مع عدـ  
متعمقة  بالنظاـ  العاـ تخكؿ محاكـ دكلة المحكمة دكف غيرىا الكالية  اإلخبلؿ باعتبارات

 ائية بسبب المكضكع محؿ الدعكل . القض

 األضرار التي تمحق  باألشخاص والممتمكات (ٕٔ)المادة 

لدكلة أف تحتج بالحصانة مف الكالية  زال يجك مالـ  تتفؽ الدكلتاف  المعنيتاف عمى غير ذلؾ 
مة دكلة ُأخرل , تككف مف جميع الكجكه اأُلخرل ىي المحكمة المختصة القضائية أماـ محك

في دعكل تتصؿ بالتعكيض النقدم  عف كفاة شخص أك عف ضرر يمحقو  أك عف األضرار  
بممتمكات مادية أك عف ضياعيا نتيجة لفعؿ أك امتناع  يدعى عزكه ِإلى الدكلة , ِإَذا كاف 
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ئيا في إقميـ تمؾ الدكلة اأُلخرل ككاف الفاعؿ أك الممتنع الفعؿ أك االمتناع قد كقع كميا أك جز 
 مكجكدا في ذلؾ اإلقميـ كقت حدكث الفعؿ أك االمتناع .

 الممكية وحيازة الممتمكات واستعماليا (ٖٔ)المادة 

لدكلة أف تحتج بالحصانة مف الكالية  زال يجك ما لـ تتفؽ الدكلتاف المعنيتاف عمى غير ذلؾ, 
مة دكلة ُأخرل تككف مف جميع الكجكه اأُلخرل ىي المحكمة المختصة في القضائية أماـ محك

 دعكل تتصؿ بالفصؿ في :

)أ( حؽ أك مصمحة لمدكلة في ممتمكات عقارية كاقعة  في دكلة المحكمة أك حيازتيا أك  
استعماليا أك التزاـ  لمدكلة ناشئ عف مصمحتيا في ىذه الممتمكات أك حيازتيا أك استعماليا 

 ؛

أك حؽ أك مصمحة لمدكلة في ممتمكات منقكلة أك عقارية ينشأ عف طريؽ اإلرث أك )ب( 
 اليبة  أك الشغكر ؛

)ج( أك حؽ أك مصمحة لمدكلة في إدارة ممتمكات مثؿ ممتمكات االئتماف أك أمكاؿ شخص 
 ممتمكات شركة في حالة تصفيتيا . مفمس أك

 الممكية الفكرية والصناعية (ٗٔ)المادة 

لدكلة أف تحتج بالحصانة مف الكالية  زال يجك الدكلتاف المعنيتاف عمى غير ذلؾ  ما لـ تتفؽ
القضائية أماـ محكمة دكلة ُأخرل , تككف مف جميع الكجكه اأُلخرل ىي المحكمة المختصة 

 في دعكل تتصؿ :
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)أ( بالفصؿ في حؽ لمدكلة في براءة اختراع , أك تصميـ صناعي ,أك اسـ تجارم أك عنكاف 
ك عبلمة تجارية , أك حؽ المؤلؼ أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ الممكية الفكرية أك تجارم أ

 الصناعية  يتمتع بقدر مف الحماية القانكنية , كلك كاف مؤقتا في دكلة المحكمة .

) ب( أك بتعدن يدعى أف الدكلة قامت  بو في إقميـ دكلة المحكمة عمى حؽ مف النكع 
 ص الغير كيتمتع بالحماية  في دكلة المحكمة .المذككر في الفقرة الفرعية )أ( يخ

 االشتراك في شركات أو في ىيئات جماعية ُأخرى (٘ٔ)المادة 

لدكلة أف تحتج  بالحصانة مف الكالية القضائية أماـ محكمة دكلة ُأخرل ,  زال يجك  ٔٓ
تككف مف جميع  الكجكه اأُلخرل ىي المحكمة المختصة , في دعكل تتصؿ باشتراكيا في 

ة أك في ىيئة جماعية ُأخرل سكاء كانت متمتعة بالشخصية القانكنية أـ ال , باعتبارىا  شرك
 دعكل تتصؿ بالعبلقة بيف الدكلة كالييئة أك المشتركيف اآلخريف فييا بشرط أف تككف الييئة:

 ) أ( فييا مشترككف مف غير الدكؿ أك المنظمات الدكلية ؛

لمحكمة أك يقع مقرىا أك مكاف عمميا الرئيسي في )ب( كأنشئت أك أسست كفقا لقانكف دكلة ا
 تمؾ الدكلة .

كمع ذلؾ يجكز لدكلة  أف تحتج بالحصانة مف الكالية القضائية في مثؿ ىذه الدعكل ِإَذا  ٕٓ
اتفقت الدكلتاف المعنيتاف عمى ذلؾ أك ِإَذا اشترط أطراؼ النزاع ذلؾ في اتفاؽ مكتكب  أك 

 ظـ لمييئة المذككرة أحكاما بيذا المعنى .ِإَذا تضمف الصؾ المنشئ أك المن

 السفن التي تممكيا  أو تشغميا الدولة (ٙٔ)المادة 

لدكلة تممؾ سفينة تكد تشغميا  زال يجك ما لـ تتفؽ الدكلتاف المعنيتاف عمى غير ذلؾ ,  ٔٓ
أف تحتج بالحصانة مف الكالية القضائية أماـ محكمة دكلة ُأخرل , تككف مف جميع الكجكه 
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خرل ىي المحكمة المختصة , في دعكل تتصؿ بتشغيؿ تمؾ السفينة ِإَذا كانت السفينة , األُ 
 كقت  نشكء سبب الدعكل مستخدمة في غير األغراض الحككمية غير التجارية .

عمى السفف الحربية أك السفف البحرية المساعدة كال عمى السفف  ٔالفقرة  مال تسر  ٕٓ
كلة كتككف مستخدمة  في ذلؾ الحيف في الخدمة الحككمية اأُلخرل  التي تممكيا أك تشغميا د

 غير التجارية دكف غيرىا .

لدكلة أف تحتج  بالحصانة مف  زال يجك ما لـ تتفؽ الدكلتاف المعنيتاف عمى غير ذلؾ  ٖٓ
الكالية القضائية أماـ محكمة دكلة ُأخرل , تككف مف جميع الكجكه اأُلخرل ىي المحكمة 

بنقؿ حمكلة عمى متف سفينة تممكيا أك تشغميا تمؾ الدكلة  ِإَذا  المختصة في دعكل تتصؿ
كانت السفينة كقت نشكء سبب  الدعكل , مستخدمة في غير األغراض الحككمية غير 

 التجارية .

 ٕعمى أم حمكلة  منقكلة عمى متف السفف المشار إلييا في الفقرة  ٖالفقرة  مال تسر  ٗٓ
دكلة كتككف مستخدمة  أك مزمعا استخداميا في عمى أم حمكلة تممكيا  مال تسر كما 

 األغراض الحككمية  غير التجارية دكف غيرىا .

يجكز لمدكؿ أف تتمسؾ بجميع أكجو الدفع كالتقادـ كتحديد المسؤكلية  التي تككف متاحة  ٘ٓ
 لمسفف كالحمكالت الخاصة كمالكييا .

كغير التجارم لسفينة تممكيا  ِإَذا أثيرت في أم دعكل مسألة تتعمؽ بالطابع  الحككمي ٙٓ
أك تشغميا  دكلة ما أك لحمكلة تممكيا دكلة ما فاف شيادة مكقعة مف ممثؿ دبمكماسي أك مف  
سمطة مختصة ُأخرل في تمؾ الدكلة كمقدمة ِإلى المحكمة تعتبر دليبل عمى طابع تمؾ 

 السفينة أك الحمكلة .
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 األثر المترتب عمى اتفاق تحكيم (ٚٔ)المادة 

أبرمت  دكلة اتفاقا مكتكبا مع شخص أجنبي طبيعي أك اعتبارم يقضي بعرض  ِإَذا
لتمؾ الدكلة أف تحتج بالحصانة  زال يجك الخبلفات المتعمقة بمعاممة تجارية عمى التحكيـ , 

مف الكالية القضائية  أماـ محكمة دكلة ُأخرل , تككف مف جميع الكجكه اأُلخرل ىي المحكمة 
 :المختصة في دعكل تتصؿ 

 )أ( بصحة اتفاؽ التحكيـ كتفسيره  أك تطبيقو ؛

 )ب( أك بإجراءات  التحكيـ ؛

 )ج( أك بتثبيت أك إلغاء قرار التحكيـ ,

 مى اتفاؽ التحكيـ عمى غير ذلؾ  .ما لـ ينص ع

 انثاب انزاتغ

 حصاَح انذٔل يٍ اإلجزاءاخ اجلربٚح يف يا ٚتؼهك تذػٕٖ يمايح أياو حمكًح

 الدول من اإلجراءات الجبرية السابقة  لصدور الحكمحصانة  (ٛٔ)المادة 

اتخاذ إجراءات جبرية سابقة  لصدكر الحكـ , مثؿ إجراءات الحجز كالحجز  زال يجك 
التحفظي , ضد ممتمكات دكلة ما في ما يتصؿ بدعكل مقامة أماـ محكمة دكلة ُأخرل إال 

 في الحاالت التالية كفي نطاقيا :

 كافقت صراحة عمى اتخاذ إجراءات مف ىذا القبيؿ عمى النحك المبيف )أ( ِإَذا كانت الدكلة قد

 , باتفاؽ دكلي ؛ٔ‘

 ,  أك باتفاؽ تحكيـ أك في عقد مكتكب ؛ٕ‘
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 , أك بإعبلف أماـ المحكمة أك برسالة خطية بعد نشكء نزاع بيف الطرفيف ؛ٖ‘ 

م ىك مكضكع )ب( أك ِإَذا كانت الدكلة قد خصصت أك رصدت ممتمكات لمكفاء بالطمب الذ
 تمؾ الدعكل .

 حصانة الدول  من اإلجراءات الجبرية  التالية لصدور الحكم (ٜٔ)المادة 

اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدكر الحكـ , كالحجز كالحجز التحفظي كالحجز  زال يجك 
التنفيذم ضد ممتمكات دكلة ما في ما يتصؿ بدعكل مقامة أماـ محكمة دكلة ُأخرل إال في 

 التالية كفي نطاقيا :الحاالت 

 ) أ( ِإَذا كانت الدكلة  قد قبمت صراحة اتخاذ إجراءات مف ىذا القبيؿ عمى النحك المبيف : 

 , باتفاؽ دكلي ؛ٔ‘

 , أك باتفاؽ تحكيـ أك في عقد مكتكب ؛ٕ‘

 , أك بإعبلف أماـ المحكمة أك برسالة خطية بعد نشكء نزاع بيف الطرفيف ؛ٖ‘

لة قد خصصت أك رصدت ممتمكات لمكفاء بالطمب الذم ىك ) ب( أك ِإَذا كانت الدك 
 مكضكع تمؾ الدعكل ؛

)ج( أك ِإَذا ثبت أف الدكلة تستخدـ ىذه الممتمكات أك تعتـز استخداميا عمى كجو التحديد 
ألغراض ُأخرل غير األغراض الحككمية غير التجارية , كأنيا مكجكدة في إقميـ دكلة 

الجبرية البلحقة لصدكر الحكـ عمى  تخاذ اإلجراءاتالمحكمة شريطة أف يقتصر جكاز ا
 المكجية ضده الدعكل . فالممتمكات المتصمة بالكيا
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 اثر القبول بالوالية القضائية  عمى اإلجراءات الجبرية (ٕٓ)المادة 

قبكؿ  رال يعتبقبكؿ اإلجراءات الجبرية  ٜٔك  ٛٔفي الحاالت التي تستمـز بمكجب المادتيف 
 قبكال ضمنيا التخاذ اإلجراءات الجبرية . ٚالقضائية بمكجب المادة ممارسة الكالية 

 فئات محددة من الممتمكات (ٕٔ)المادة 

الفئات التالية بصفة خاصة , مف ممتمكات دكلة ما ممتمكات مستخدمة أك  رال تعتب ٔٓ
مزمعا استخداميا بالتحديد مف جانب الدكلة في غير األغراض الحككمية غير التجارية 

 : ٜٔجب الفقرة الفرعية )ج( مف المادة بمك 

) أ( الممتمكات , بما فييا  أم حساب مصرفي , المستخدمة أك المزمع استخداميا في أداء 
مياـ البعثة الدبمكماسية لمدكلة أك مراكزىا القنصمية أك بعثاتيا الخاصة , أك بعثاتيا لدل 

 ية ا كالى المؤتمرات الدكلية ؛المنظمات الدكلية أك كفكدىا ِإلى أجيزة المنظمات الدكل

)ب(  الممتمكات ذات الطابع العسكرم أك المستخدمة أك المزمع استخداميا في أداء مياـ 
 عسكرية ؛

 )ج( ممتمكات المصرؼ المركزم أك غيره مف السمطات النقدية في الدكلة ؛

تيا كغير )د( الممتمكات التي تككف جزءا مف التراث الثقافي لمدكلة أك جزءا مف محفكظا
 المعركضة أك غير المزمع عرضيا لمبيع ؛

)ىػ( الممتمكات التي تككف جزءا مف معركضات ذات أىمية عممية أك ثقافية أك تاريخية 
 كغير المعركضة أك غير المزمع عرضيا لمبيع .

 . ٜٔكبالفقرتيف الفرعيتيف )أ( ك)ب( مف المادة  ٛٔبالمادة  ٔالفقرة  ؿال تخ ٕٓ

 أحكاـ متنكعةالباب الخامس : 
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 تبميغ صحيفة الدعوى (ٕٕ)المادة 

يتـ تبميغ صحيفة الدعكل بكرقة قضائية أك بكثيقة ُأخرل تقاـ بمكجبيا دعكل ضد دكلة   ٔٓ
 ما :

 (   كفقا ألم اتفاقية دكلية كاجبة التطبيؽ كممزمة لدكلة  المحكمة كلمدكلة المعنية ؛ )أ

بيف الطرؼ المدعي كالدكلة المعنية,  ِإَذا )ب( أك كفقا ألم ترتيب خاص متعمؽ بالتبميغ 
 ؛ هال يستبعدكاف قانكف دكلة المحكمة 

 )ج( أك في حالة عدـ كجكد اتفاقية أك ترتيب خاص مف ىذا القبيؿ :

 , برسالة مكجية بالطرؽ الدبمكماسية  ِإلى كزارة خارجية الدكلة المعنية ؛ٔ‘

ال ة , ِإَذا كاف قانكف دكلة المحكمة , أك بأم كسيمة ُأخرل مقبكلة مف الدكلة المعنيٕ‘
 .ايستبعدى

, مف ٔ‘يعتبر أف تبميغ  صحيفة الدعكل بالكسيمة المشار إلييا  في الفقرة الفرعية )ج(  ٕٓ
 قد تـ بتسمـ كزارة الخارجية لمكثائؽ . ٔالفقرة 

 ترفؽ بيذه الكثائؽ, عند االقتضاء , ترجمة ليا ِإلى المغة الرسمية ,  ا كالى إحدل ٖٓ
 المغات الرسمية , لمدكلة  المعنية .

ألم دكلة تحضر لمدفاع في المكضكع في دعكل مقامة ضدىا  اف تتمسؾ   زال يجك  ٗٓ
 . ٖك ٔبعد ذلؾ بأنو لـ تراع في تبميغ صحيفة الدعكل أحكاـ الفقرتيف 
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 الحكم الغيابي (ٖٕ)المادة 

 محكمة انو :إصدار حكـ غيابي  ضد دكلة ما إال ِإَذا كجدت ال زال يجك  ٔٓ

 ؛ ٕٕمف المادة  ٖك ٔ( تـ استيفاء الشركط  المنصكص عمييا في الفقرتيف  )أ

عف أربعة أشير ابتداء مف التاريخ الذم تـ فيو أك يعتبر انو قد  ؿال تق) ب( كانقضت مدة 
, تبميغ الكرقة القضائية أك أية كثيقة ُأخرل تقاـ  ٕٕمف المادة  ٕك ٔتـ فيو , كفقا لمفقرتيف 

 كجبيا دعكل؛ بم

 تمنعيا ىذه االتفاقية مف ممارسة كاليتيا . )ج(  كال

ترسؿ نسخة مف كؿ حكـ غيابي يصدر ضد دكلة ما ِإلى ىذه الدكلة , مصحكبة عند  ٕٓ
االقتضاء بترجمة لو ِإلى المغة الرسمية أكالى إحدل المغات الرسمية لمدكلة المعنية , بإحدل 

 كفقا ألحكاـ تمؾ الفقرة . ٕٕالمادة مف  ٔالكسائؿ المحددة في الفقرة  

أف تقؿ الميمة المحددة لتقديـ طعف في حكـ غيابي عف أربعة اشتر كيبدأ   زال يجك  ٖٓ
سريانيا مف التاريخ  الذم تتسمـ فيو الدكلة المعنية أك يعتبر أنيا قد تسممت  فيو نسخة 

 الحكـ .

 ت الدعوىاالمتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءا (ٕٗ)المادة 

كؿ تخمؼ مف جانب دكلة عف االمتثاؿ ألمر صادر مف محكمة دكلة ُأخرل يطالبيا  ٔٓ
بالقياـ أك االمتناع عف القياـ بعمؿ معيف  أك بإبراز أم كثيقة أك بالكشؼ عف أم معمكمات 
ُأخرل إلغراض إحدل الدعاكل , أك كؿ رفض مف جانب تمؾ الدكلة لبلمتثاؿ لؤلمر 

أم نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عف ىذا السمكؾ في ما يتعمؽ  عال يستتبالمذككر 
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فرض غرامة أك عقكبة عمى الدكلة بسبب ىذا  زال يجك بمكضكع الدعكل كبكجو خاص , 
 التخمؼ أك الرفض .

اليجكز مطالبة دكلة بتقديـ أم كفالة أك سند أك كديعة, أيا كانت التسمية, ضمانا لدفع ٕٓ
لقضائية  في أم دعكل تككف فييا طرفا  مدعى عميو أماـ محكمة النفقات أك المصاريؼ ا

 دكلة ُأخرل .

 انثاب انظادص: أحكاو ختايٛح

 المرفق (ٕ٘)المادة 

 مف االتفاقية . قية جزءا اليتجزأيشكؿ مرفؽ ىذه االتفا

 االتفاقية الدولية اأُلخرى (ٕٙ)المادة 

األطراؼ بمكجب االتفاقات الدكلية  ليس في ىذه االتفاقية ما يمس بحقكؽ ككاجبات الدكؿ
القائمة التي تتعمؽ بالمسائؿ التي تتناكليا ىذه االتفاقية كذلؾ فيما بيف أطراؼ تمؾ االتفاقات 

. 

 تسوية المنازعات (ٕٚ)المادة 

تسعى الدكؿ األطراؼ ِإلى تسكية المنازعات المتعمقة بتفسير أك تطبيؽ ىذه االتفاقية  ٔٓ
 عف طريؽ التفاكض .

أم نزاع بيف دكلتيف طرفيف أك أكثر بشأف تفسير أك تطبيؽ ىذه االتفاقية التتأتى تسكيتو  ٕٓ
عف طريؽ التفاكض في غضكف ستة أشير , يحاؿ بناء عمى طمب أم دكلة مف تمؾ الدكؿ 
َذا لـ تتمكف تمؾ الدكؿ األطراؼ , في غضكف ستة أشير مف  األطراؼ ِإلى التحكيـ . كا 

االتفاؽ عمى تنظيـ التحكيـ , جاز ألم دكلة مف تمؾ الدكؿ  تاريخ طمب التحكيـ , مف
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األطراؼ أف تحيؿ النزاع ِإلى محكمة العدؿ الدكلية بطمب مقدـ كفقا لمنظاـ األساسي 
 لممحكمة .

قبكليا أك المكافقة  يجكز لكؿ دكلة طرؼ أف تكقع ىذه االتفاقية أك التصديؽ عمييا أك ٖٓ
 مف ىذه المادة . كال ٕنفسيا ممزمة بالفقرة  رال تعتبمف أنيا عمييا أك االنضماـ إلييا , أف تع

تجاه أم دكلة طرؼ تصدر إعبلنا مف ىذا  ٕتككف الدكؿ األطراؼ اأُلخرل ممزمة بالفقرة 
 القبيؿ .

أف تسحب في أم كقت إعبلنيا  ٖيجكز ألم دكلة طرؼ تصدر إعبلنا كفقا لمفقرة  ٗٓ
 المتحدة . بإخطار تكجيو ِإلى األميف العاـ لؤلمـ

 التوقيع (ٕٛ)المادة 

في مقر األمـ  ٕٚٓٓكانكف الثاني/يناير  ٚٔتفتح ىذه االتفاقية لتكقيع كافة الدكؿ حتى 
 المتحدة , نيكيكرؾ .

 التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام (ٜٕ)المادة 

 تخضع ىذه االتفاقية  لمتصديؽ أك القبكؿ  أك االنضماـ . ٔٓ

 التفاقية مفتكحة النضماـ أم دكلة .تظؿ ىذه ا  ٕٓ

 تكدع صككؾ  التصديؽ أك المكافقة أك االنضماـ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة . ٖٓ

 بدء النفاذ (ٖٓ)المادة 

يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية في اليكـ الثبلثيف الذم يعقب تاريخ إيداع الصؾ الثبلثيف  ٔٓ
 اـ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة .لمتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضم
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بالنسبة لكؿ دكلة تصدؽ عمى ىذه االتفاقية أك تقبميا أك تكافؽ عمييا أك تنضـ  إلييا  ٕٓ
بعد إيداع الصؾ الثبلثيف لمتصديؽ أك القبكؿ أك االنضماـ , يبدأ نفاذ االتفاقية في اليكـ 

ا أك قبكليا أك مكافقتيا أك الثبلثيف الذم يعقب تاريخ إيداع تمؾ الدكلة لصؾ تصديقي
 انضماميا .

 نقض االتفاقية (ٖٔ)المادة 

يجكز ألم دكلة طرؼ أف تنقض ىذه االتفاقية بإخطار خطي تكجيو ِإلى األميف العاـ  ٔٓ
 لؤلمـ المتحدة .

يككف النقض نافذا بعد سنة مف تاريخ تسمـ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لئلخطار . غير  ٕٓ
ة تظؿ سارية عمى أساس عمى أم مسألة متعمقة بحصانات الدكؿ  أك أف ىذه االتفاقي

 ممتمكاتيا مف الكالية القضائية ىذه االتفاقية حيز النفاذ تجاه أم دكلة مف الدكؿ المعنية .

النقض بأم حاؿ مف  األحكاؿ  عمى كاجب أم دكلة طرؼ في الكفاء بأم  رال يؤث ٖٓ
دكؿ خاضعة لو بمقتضى القانكف الدكلي  بصرؼ التزاـ تضمنو ىذه االتفاقية , كتككف ال

 النظر  عف ىذه االتفاقية .

 تالوديع واإلخطارا (ٕٖ)المادة 

 يككف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  كديع ىذه االتفاقية . ٔٓ

 يخطر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة , بصفتو كديعا ليذه االتفاقية .جميع الدكؿ بما يمي: ٕٓ

يداع صككؾ التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك ( التكقيعات ع )أ  مى ىذه االتفاقية كا 
 ؛ ٖٔك ٜٕاالنضماـ أك إخطارات النقض , كفقا لممادتيف 

 ؛ٖٓ) ب( تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية , كفقا  لممادة   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (( مكتبة صباح القانونية))ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 
 

          369 

 )ج( أم أعماؿ أك إخطارات أك مراسبلت متعمقة بيذه االتفاقية .  

 حجية النصوص (ٖٖ)المادة 

اكل في الحجية النصكص االسبانية كاالنكميزية كالركسية كالصينية كالعربية كالفرنسية تتس
ليذه االتفاقية . كاثبتا لذلؾ , قاـ المكقعكف أدناه , المفكضكف بذلؾ حسب األصكؿ مف 
حككماتيـ , بالتكقيع عمى ىذه االتفاقية المفتكحة لمتكقيع في مقر األمـ المتحدة بنيكيكرؾ في 

 . ٕ٘ٓٓالثاني/يناير  كانكف ٚٔ

 مرفق االتفاقية

 تفاىمات بشأف بعض أحكاـ االتفاقية

 الغرض مف ىذا المرفؽ ىك بياف التفاىمات المتعمقة باألحكاـ المعنية .

 ٓٔفيما يتعمؽ بالمادة 

 في سياؽ ىذه االتفاقية ككؿ . ٓٔحصانة,, المستعمؿ في المادة ‘‘يفيـ مصطمح 

اختراؽ حجاب الشركة,, أك في ‘‘الحكـ في مسألة  ؽتبال تس ٓٔمف المادة  ٖالفقرة 
المسائؿ المتصمة بالحالة التي يقدـ  فييا كياف تابع لدكلة ما معمكمات خاطئة بصكرة 
مقصكدة عف كضعو المالي أك يخفض الحقا أصكلو المالية لمتيرب مف الكفاء بمطمب ما , 

 أك في مسائؿ ُأخرل ذات صمة .

 ٔٔفيما يتعمؽ  بالمادة 

المصالح األمنية,, لمدكلة المستخدمة ‘‘ ِإلى  ٔٔ)د( مف المادة  ٕأف اإلشارة في الفقرة 
تيدؼ باألساس ِإلى معالجة مسائؿ تتعمؽ باألمف القكمي كامف البعثات الدبمكماسية كالمراكز 

 ٘٘كالمادة  ٜٔٙٔمف اتفاقية  فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ  ٔٗالقنصمية بمكجب المادة 
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, يقع عمى جميع األشخاص المشار إلييـ  ٖٜٙٔاتفاقية فيينا لمعبلقات القنصمية  لعاـ مف 
في ىاتيف المادتيف كاجب احتراـ  قكانيف كأنظمة البمد المضيؼ ,  بما في ذلؾ احتراـ قكانيف 

مف اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية  ٖٛالعمؿ . كفي الكقت نفسو ,  فانو بمكجب المادة  
, يقع عمى الدكلة ٖٜٙٔمف اتفاقية فيينا لمعبلقات القنصمية لعاـ  ٔٚكالمادة  ٜٔٙٔلعاـ 

دكف مسكغ  بأداء مياـ البعثة أك  المركز  ؿال تخالمستقبمة كاجب ممارسة  كاليتيا القضائية 
 القنصمي .

 ٗٔك ٖٔفيما يتعمؽ بالمادتيف  

التحقؽ مف كجكد الحقكؽ  الفصؿ,, لئلشارة ليس فقط ِإلى التثبت أك‘‘استخدمت عبارة 
المحمية , بؿ أيضان لتقييـ أك تقدير جكىرىا , بما في ذلؾ فحكل ىذه الحقكؽ كنطاقيا 

 كمداىا .

 ٚٔفيما يتعمؽ بالمادة 

 معاممة تجارية,, مسائؿ االستثمار .‘‘تشمؿ عبارة 

 ٜٔفيما يتعمؽ بالمادة 

لة بكصفيا شخصية اعتبارية كياف,, الكاردة في الفقرة الفرعية )ج( الدك ‘‘تعني عبارة 
مستقمة, أك كحدة مف مككنات دكلة اتحادية أك تقسيما فرعيا لمدكلة, أك ككالة لمدكلة أك جياز 

 مف أجيزتيا  أك غيرىا مف الكيانات , التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقمة .

يا تعني ما ىك الممتمكات المتصمة بالكياف,, الكاردة في الفقرة الفرعية)ج( بأن‘‘تفيـ عبارة 
 أكسع مف التممؾ أك الحيازة .
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اختراؽ حجاب الشركة,, أك في المسائؿ  المتصمة ‘‘ الحكـ في مسألة  ؽال تستب ٜٔالمادة 
بالحالة  التي يقدـ فييا كيات تابع لدكلة ما معمكمات خاطئة بصكرة مقصكدة عف كضعو 

مطمب ما, أك في مسائؿ ُأخرل المالي  أك يخفض الحقا أصكلو المالية  لمتيرب مف الكفاء ب
 ذات صمة .
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