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إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدؾ لومى ينبؽى السعى الى 

تحميمه انطاللا نحو الوحدة العربية الشاملة، والتناعا منها بأن التعاون المضائى بين 

ضائية على نحو الدول العربية ينبؽى ان يكون تعاونا شامال لكل المجاالت الم

 يستطيع ان يسهم بصورة ايجابية وفعالة فى تدعيم الجهود المائمة فى هذا المجال. 

وحرصا منها على توثيك عاللات التعاون المائمة بين الدول العربية فى المجاالت 

المضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطالها، وتنفيذا لالعالن الصادر عن 

ألول لوزراء العدل المنعمد فى الرباط عاصمة المملكة المؽربية فى المؤتمر العربى ا



  4711ديسمبر/ كانون أول  46-44الفترة من 

 لد اتفمت على ما يأتى: 

  

 الباب األول 

 "أحكام عامة" 

  4مادة 

 

 "تبادل المعلومات" 

تتبادل وزارات العدل لدى االطراؾ المتعالدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات 

ذة والمطبوعات والنشرات والبحوث المانونية والمضائية والمجالت التى تنشر الناف

فيها االحكام المضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلمة بالتنظيم المضائى، وتعمل على 

اتخاذ االجراءات الرامية الى التوفيك بين النصوص التشريعية والتنسيك بين 

لدة حسبما تمتضيه الظروؾ الخاصة بكل األنظمة المضائية لدى االطراؾ المتعا

 منها. 

  2مادة 

 

 "تشجيع الزيارات والندوات واألجهزة المتخصصة" 

تشجع األطراؾ المتعالدة عمد المؤتمرات والندوات والحلمات لبحث مواضيع متصلة 

 بالشريعة االسالمية الؽراء فى مجاالت المضاء والعدالة. 

بادل رجال المضاء والعدل بمصد متابعة التطور كما تشجع زيارة الوفود المضائية وت

التشريعى والمضائى فى كل منها، وتبادل الرأى حول المشاكل التى تعترضها فى 

 هذا المجال وتشجيع ايضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين فى كل منها. 

وتدعم االطراؾ المتعالدة ماديا ومعنويا وباالطر العلمية المؤهلة المركز العربى 

للبحوث المانونية والمضائية، ليموم بدوره كامال فى توثيك وتنمية التعاون العربى فى 

 المجالين المانونى والمضائى. 

وتجرى المراسالت المتعلمة بكل هذه االمور مباشرة بين وزارات العدل على أن 

 تخطر كل منها وزارة الخارجية فى بلدها بصورة من هذه المراسالت. 

  3مادة 

 

 ة حك التماضى" "ضمان

يتمتع مواطنو األطراؾ المتعالدة داخل حدود كل منها بحك التماضى امام الهيئات 



المضائية للمطالبة بحمولهم والدفاع عنها، وال يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم 

أية ضمانة شخصية أو عينية بأى وجه كان، لكونهم ال يحملون جنسية الطرؾ 

 د موطن أو محل الامة لهم داخل حدوده. المتعالد المعنى أو لعدم وجو

وتطبك احكام الفمرة السابمة على االشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفما 

 لموانين كل طرؾ من األطراؾ المتعالدة. 

  4مادة 

 

 "المساعدة المضائية" 

يتمتع مواطنو االطراؾ المتعالدة داخل حدود كل منها بالحك فى الحصول على 

 ة المضائية أسوة بمواطنيه ووفما للتشريع النافذ فيه. المساعد

وتسلم الشهادة المثبتة لعدم المدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة فى محل 

الامته المختار اذا كان يميم فى الليم احد االطراؾ المتعالدة، اما اذا كان يميم فى بلد 

 أو من يموم ممامه. آخر فتسلم هذه الشهادة من لنصل بلده المختص 

واذا ألام الشخص فى البلد الذى لدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات 

 تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرؾ المتعالد الذى يحمل جنسيته. 

  5مادة 

 

 "تبادل صحؾ الحالة الجنائية" 

لد ترسل وزارة العدل لدى كل طرؾ متعالد الى وزارة العدل لدى أى طرؾ متعا

آخر بيانات عن االحكام المضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو االشخاص 

المولودين أو المميمين فى إلليمه والمميدة فى صحؾ الحالة الجنائية )السجل العدلى( 

 طبما للتشريع الداخلى لدى الطرؾ المتعالد المرسل. 

ات التحميك واالدعاء وفى حالة توجيه اتهام من الهيئة المضائية أو ؼيرها من هيئ

لدى أى من االطراؾ المتعالدة، يجوز ألى من تلن الهيئات أن تحصل مباشرة من 

الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية )السجل العدلى( الخاصة بالشخص 

 الموجه اليه االتهام. 

وفى ؼير حالة االتهام يجوز للهيئات المضائية او االدارية لدى أى من االطراؾ 

المتعالدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية )السجل 

العدلى( الموجودة لدى الطرؾ المتعالد اآلخر، وذلن فى االحوال والحدود 

 المنصوص عليها فى تشريعه الداخلى. 



 

 الباب الثانى 

 "إعالن الوثائك واالوراق المضائية وؼير المضائية، وتبليؽها" 

  6مادة 

 

 لمضايا المدنية والتجارية واالدارية والجزائية ولضايا االحوال الشخصية فى ا

ترسل الوثائك واالوراق المضائية وؼير المضائية المتعلمة بالمضايا المدنية 

والتجارية واالدارية ولضايا االحوال الشخصية المطلوب اعالنها أو تبليؽها الى 

ن مباشرة من الهيئة أو الموظؾ أشخاص مميمين لدى أحد االطراؾ المتعالدة وذل

 المضائى المختص الى المحكمة التى يميم المطلوب إعالمه أو تبليؽه فى دائرتها. 

وترسل الوثائك واالوراق المضائية وؼير المضائية المتعلمة بالمضايا الجزائية 

مباشرة عن طريك وزارة العدل لدى كل طرؾ متعالد وذلن مع عدم االخالل 

 الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. باحكام المواد 

وفى حالة الخالؾ حول جنسية المرسل إليه، يتم تحديدها طبما لمانون الطرؾ 

 المتعالد المطلوب االعالن أو التبليػ فى الليمه. 

ويعتبر االعالن أو التبليػ الحاصل فى الليم أى من االطراؾ المتعالدة طبما الحكام 

 تم فى الليم الطرؾ المتعالد طالب االعالن أو التبليػ.  هذه االتفالية كأنه لد

  1مادة 

 

 "حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها االعالن أو التبليػ" 

اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعالن الوثائك واالوراق المضائية وؼير المضائية أو 

المختصة فى بلدها تبليؽها ؼير مختصة تموم من تلماء نفسها بارسالها الى الجهة 

واذا تعذر عليها ذلن تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم فى 

 الحالتين. 

  8مادة 

 

 "مرفمات طلب االعالن أو التبليػ والبيانات الخاصة بهذه المرفمات" 

يجب ان ترفك الوثائك واالوراق المضائية وؼير المضائية بطلب يحتوى على 

 التالية: البيانات 

 الجهة التى صدرت عنها الوثيمة أو الورلة المضائية وؼير المضائية. -أ

 نوع الوثيمة أو الورلة المضائية وؼير المضائية المطلوب اعالنها أو تبليؽها. -ب



االسم الكامل لكل من المطلوب اعالنهم أو تبليؽهم ومهنة كل منهم وعنوانه،  -ج

ى لالشخاص المعنوية وعنوانها، واالسم الكامل وجنسيته ان أمكن، والممر المانون

 لممثلها المانونى ان وجد وعنوانه. 

وفى المضايا الجزائية يضاؾ تكييؾ الجريمة المرتكبة والممتضيات الشرعية أو 

 المانونية المطبمة عليها. 

  7مادة 

 

 "اعالن أو تبليػ االشخاص المميمين لدى طرؾ متعالد" 

سابمة دون حك مواطنى كل طرؾ من االطراؾ المتعالدة ال تحول أحكام المواد ال

المميمين فى الليم أى من االطراؾ االخرى، فى أن يعلنوا أو يبلؽوا إلى االشخاص 

المميمين فيه جميع الوثائك واالوراق المضائية وؼير المضائية فى المضايا المدنية أو 

 التجارية أو االدارية العدد أو االحوال الشخصية. 

فى هذا الشأن االجراءات والمواعد المعمول بها لدى الطرؾ المتعالد الذى  وتطبك

 يتم فيه االعالن أو التبليػ. 

  41مادة 

 

 "حالة رفض تنفيذ طلب االعالن أو التبليػ" 

ال يجوز رفض تنفيذ طلب االعالن أو التبليػ وفما الحكام هذه االتفالية اال اذا رأى 

ذلن أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادة أو بالنظام الطرؾ المتعالد المطلوب اليه 

 العام فيه. 

وال يجوز رفض التنفيذ بحجة أن لانون الطرؾ المتعالد المطلوب اليه ذلن يمضى 

باختصاصه المضائى دون سواه بنظر الدعوى المائمة، أو انه ال يعرؾ االساس 

 المانونى الذى يبنى عليه موضوع الطلب. 

يذ، تموم الجهة المطلوب اليها ذلن باخطار الجهة الطالبة فورا وفى حالة رفض التنف

 مع بيان أسباب الرفض. 

  44مادة 

 

 "طريمة االعالن أو التبليػ" 

يجرى اعالن أو تبليػ الوثائك واالوراق من لبل الجهة المختصة لدى الطرؾ 

تسليمها الى المتعالد المطلوب اليه ذلن، وفما لالحكام المانونية المرعية لديه ويجوز 

 المطلوب اعالنه أو ابالؼه اذا لبلها باختياره. 



ويجوز اجراء االعالن او التبليػ وفما لطريمة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط 

 اال تتعارض مع الموانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها الميام بذلن. 

  42مادة 

 

 "طريمة تسليم الوثائك واألوراق" 

جهة المختصة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه تسليم الوثائك تمتصر مهمة ال

 واالوراق على تسليمها الى المطلوب اعالنه أو إبالؼه. 

ويتم اثبات التسليم بتوليع المطلوب اعالنه أو ابالؼه على صورة الوثيمة او الورلة 

ب وتاريخ وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطل

 التنفيذ والشخص الذى سلمت اليه، وعند االلتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ. 

وترسل صورة الوثيمة أو الورلة المولع عليها من المطلوب اعالنه أو ابالؼه أو 

 الشهادة المثبتة للتسليم للطرؾ الطالب مباشرة. 

  43مادة 

 

 "الرسوم والمصروفات" 

الوثائك واألوراق المضائية وؼير المضائية للجهة المطلوب ال يرتب اعالن أو ابالغ 

 اليها االعالن والتبليػ الحك فى التضاء أية رسوم أو مصروفات. 

 

 الباب الثالث 

 "االنابة المضائية" 

  44مادة 

 

 "مجاالت االنابة المضائية" 

نه لكل طرؾ متعالد أن يطلب الى أى طرؾ متعالد آخر أن يموم فى الليمه نيابة ع

بأى اجراء لضائى متعلك بدعوى لائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلمى 

 تمارير الخبراء ومنالشتهم، واجراء المعاينة وطلب تحليؾ اليمين. 

  45مادة 

 

 "فى المضايا المدنية والتجارية واالدارية والجزائية ولضايا االحوال الشخصية" 

ترسل طلبات االنابة المضائية فى المضايا المدنية والتجارية واالدارية ولضايا -أ



االحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرؾ المتعالد الطالب الى 

الجهة المطلوب اليها تنفيذ االنابة لدى اى طرؾ متعالد آخر، فاذا تبين عدم 

الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلن اختصاصها تحيل الطلب من تلماء نفسها الى 

 تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين. 

وال يحول ما تمدم دون السماح لكل من االطراؾ المتعالدة بسماع شهادة مواطنيها، 

ن، فى المضايا المشار اليها آنفا، مباشرة عن طريك ممثليها المنصليين أو الدبلوماسيي

وفى حالة الخالؾ حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفك لانون 

 الطرؾ المتعالد المطلوب تنفيذ االنابة المضائية لديه. 

ترسل طلبات االنابة المضائية فى المضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أى من  -ب

 ا. االطراؾ المتعالدة مباشرة عن طريك وزارة العدل لدى كل منه

  46مادة 

 

 "تحديد وطلب االنابة المضائية وبياناته" 

يحرر طلب االنابة المضائية وفما لمانون الطرؾ المتعالد الطالب ويجب ان يكون 

مؤرخا ومولعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر االوراق المرفمة به، 

 وذلن دون ما حاجة للتصديك عليه أو على هذه االوراق. 

ضمن طلب االنابة المضائية نوع المضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة ويت

المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلمة بولائع المضية وبالمهمة 

المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود، ومحال الامتهم واالسئلة المطلوب طرحها 

 عليهم. 

  41مادة 

 

 ر تنفيذ طلبات االنابة المضائية" "حاالت رفض أو تعذ

تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات االنابة المضائية التى ترد اليها وفما الحكام 

 هذه االتفالية، وال يجوز لها رفض تنفيذها فى الحاالت االتية: 

اذا كان هذا التنفيذ ال يدخل فى اختصاص الهيئة المضائية لدى الطرؾ المتعالد -أ

 وب اليه التنفيذ. المطل

اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرؾ المتعالد المطلوب اليه ذلن، أو  -ب

 بالنظام العام فيه. 

اذا كان الطلب متعلما بجريمة يعتبرها الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التنفيذ -ت

 جريمة ذات صبؽة سياسية. 

عذر تنفيذه، تموم الجهة المطلوب وفى حالة رفض تنفيذ طلب االنابة المضائية أو ت



اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلن فورا مع اعادة االوراق وبيان االسباب 

 التى دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب. 

  48مادة 

 

 "طريمة تنفيذ االنابة المضائية" 

فى لوانين الطرؾ يتم تنفيذ االنابة المضائية وفما لالجراءات المانونية المعمول بها 

 المتعالد المطلوب اليه ذلن. 

فى تنفيذ  -بناء على طلب صريح منه-وفى حالة رؼبة الطرؾ المتعالد الطالب 

االنابة المضائية وفك شكل خاص، يتعين على الطرؾ المتعالد المطلوب اليه ذلن 

 اجابة رؼبته ما لم يتعارض ذلن مع لانونه أو أنظمته. 

اخطارها فى ولت مناسب بمكان  -صراحة-الطالبة رؼبتها ويجب إذا أبدت الجهة 

وتاريخ تنفيذ االنابة المضائية حتى يتسنى لالطراؾ المعنية أو وكالئهم حضور 

التنفيذ، وذلن وفما للحدود المسموح بها فى لانون الطرؾ المتعالد المطلوب اليه 

 التنفيذ. 

  47مادة 

 

 "االشخاص المطلوب سماع شهاداتهم" 

الشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرؾ يكلؾ ا

 المتعالد المطلوب اداء الشهادة لديه. 

  21مادة 

 

 "االثر المانونى لالنابة المضائية" 

يكون لالجراء الذى يتم بطريك االنابة المضائية وفما الحكام هذه االتفالية االثر 

 المختصة لدى الطرؾ المتعالد الطالب. المانونى ذاته كما لو تم امام الجهة 

  24مادة 

 

 "رسوم أو مصروفات تنفيذ االنابة المضائية" 

ال يرتب تنفيذ االنابة المضائية، الحك فى التضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا 

اتعاب الخبراء، ان كان لها ممتضى، ونفمات الشهود التى يلتزم الطالب بادائها، 

 ملؾ االنابة. ويرسل بها بيان مع 



وللطرؾ المتعالد المطلوب اليه تنفيذ االنابة المضائية ان يتماضى لحسابه ووفما 

 لموانينه الرسوم الممررة على االوراق التى تمدم اثناء تنفيذ االنابة. 

 الباب الرابع 

 "حضور الشهود والخبراء فى المضايا الجزائية" 

  22مادة 

 

 "حصانة الشهود والخبراء" 

يعلن بالحضور لدى احد االطراؾ المتعالدة،  -ايا كانت جنسيته -د أو خبيركل شاه

ويحضر بمحض اختياره لهذا الؽرض امام الهيئات المضائية لدى الطرؾ المتعالد 

الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحمه أو المبض عليه أو حبسه 

 الطرؾ المتعالد الطالب.  عن افعال أو تنفيذ احكام سابمة على دخوله الليم

ويتعين على الهيئة التى أعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة لبل 

 حضوره الول مرة. 

يوما على تاريخ استؽناء  31وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انمضاء 

البة باتعابه الهيئات المضائية لدى الطرؾ المتعالد الطالب، كما يحك للخبير المط

نظير االدالء برأيه ويحدد ذلن كله بناء على التعريفات واالنظمة المعمول بها لدى 

 الطرؾ المتعالد الطالب. 

وتبين فى أوراق االعالن المبالػ التى تستحك للشاهد أو الخبير ويدفع الطرؾ 

 المتعالد الطالب ممدما هذه المبالػ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلن. 

  24مادة 

 

 "الشهود والخبراء المحبوسون" 

الذى يتم اعالنه وفما الحكام  -يلتزم كل طرؾ متعالد بنمل الشخص المحبوس لديه

للمثول امام الهيئة المضائية لدى أى طرؾ متعالد آخر يطلب سماع  -هذه االتفالية

 . شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرؾ المتعالد الطالب نفمات نمله

ويلتزم الطرؾ المتعالد الطالب بابمائه محبوسا واعادته فى ألرب ولت او فى االجل 

من  22الذى يحدده الطرؾ المتعالد المطلوب اليه، وذلن مع مراعاة احكام المادة 

 هذه االتفالية. 

ويجوز للطرؾ المتعالد المطلوب اليه نمل الشخص المحبوس لديه وفما لهذه المادة، 

 فى الحاالت اآلتية:  ان يرفض نمله

اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه نمله بسبب اجراءات -أ



 جزائية يجرى اتخاذها. 

 اذا كان من شأن نمله الى الطرؾ المتعالد الطالب اطالة مدة حبسه. -ب

اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات ال يمكن التؽلب عليها تحول دون -ج

 الى الطرؾ المتعالد الطالب.  نمله

 

 الباب الخامس 

"االعتراؾ باالحكام الصادرة فى المضايا المدنية والتجارية واالدارية ولضايا 

 االحوال الشخصية وتنفيذها" 

  25مادة 

 

 "لوة األمر الممضى به" 

يصدر بناء  -أيا كانت تسميته -يمصد بالحكم فى معرض تطبيك هذا الباب كل لرار-أ

 جراءات لضائية أو والئية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد. على ا

من هذه االتفالية، يعترؾ كل من االطراؾ المتعالدة  31مع مراعاة نص المادة -ب

باالحكام الصادرة عن محاكم أى طرؾ متعالد آخر فى المضايا المدنية بما فى ذلن 

جزائية، وفى المضايا التجارية  االحكام المتعلمة بالحموق المدنية الصادرة عن محاكم

والمضايا االدارية ولضايا االحوال الشخصية، الحائزة لموة االمر الممضى به 

وينفذها فى الليمه وفك االجراءات المتعلمة بتنفيذ االحكام المنصوص عليها فى هذا 

الباب، وذلن اذا كانت محاكم الطرؾ المتعالد التى اصدرت الحكم مختصة طبما 

الختصاص المضائى الدولى الممررة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه لمواعد ا

االعتراؾ أو التنفيذ أو مختصه بممتضى احكام هذا الباب، وكان النظام المانونى 

للطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ أو التنفيذ ال يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم 

 طرؾ آخر دون ؼيرها باالختصاص باصدار الحكم. 

 ال تسرى هذه المادة على : -ت

االحكام التى تصدر ضد حكومة الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ أو التنفيذ -

 أو ضد أحد موظفيها عن أعمال لام بها أثناء الوظيفة او بسببها فمط. 

االحكام التى يتنافى االعتراؾ بها أو تنفيذها مع المعاهدات واالتفالات الدولية -

 لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التنفيذ.  المعمول بها

االجراءات الولتية والتحفظية واالحكام الصادرة فى لضايا االفالس والضرائب -

 والرسوم. 



  26مادة 

 

 "االختصاص فى حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية" 

واطنيه ولت تمديم الطلب تعتبر محاكم الطرؾ المتعالد الذى يكون الشخص من م-

مختصة فى لضايا االهلية واالحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا 

 الشخص أو حالته الشخصية. 

  21مادة 

 

 "االختصاص فى حالة الحموق العينية" 

تعتبر محاكم الطرؾ المتعالد الذى يوجد فى إلليمه مولع العمار مختصة بالفصل  -

 ية المتعلمة به. فى الحموق العين

  28مادة 

 

 "حاالت اختصاص محاكم الطرؾ المتعالد الصادر فيه الحكم" 

من هذه االتفالية تعتبر  21و 46فى ؼير المسائل المنصوص عليها فى المادتين 

 محاكم الطرؾ المتعالد الذى صدر فيه الحكم مختصة فى الحاالت االتية: 

ته ولت النظر فى الدعوى )افتتاح اذا كان موطن المدعى عليه أو محل الام-أ

 الدعوى( فى الليم ذلن الطرؾ المتعالد. 

اذا كان للمدعى عليه ولت النظر فى الدعوى )افتتاح الدعوى( محل أو فرع ذو -ب

صبؽة تجارية أو صناعية أو ؼير ذلن فى الليم ذلن الطرؾ المتعالد، وكانت لد 

 ذا الحل أو الفرع. اليمت عليه الدعوى لنزاع متعلك بممارسة نشاط ه

اذا كان االلتزام التعالدى موضوع النزاع لد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلن -ج

 الطرؾ المتعالد بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه. 

فى حاالت المسئولية ؼير العمدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية لد ولع فى -د

 لمتعالد. الليم ذلن الطرؾ ا

اذا كان المدعى عليه لد لبل الخضوع صراحة الختصاص محاكم ذلن الطرؾ  -هـ

المتعالد سواء كان عن طريك تعيين موطن مختار أو عن طريك االتفاق على 

 اختصاصها متى كان لانون ذلن الطرؾ المتعالد ال يحرم مثل هذا االتفاق. 

دون أن يدفع بعدم اختصاص  اذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى-و

 المحكمة المرفوع أمامها النزاع. 

اذا تعلك االمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم لد اعتبرت مختصة بنظر -ي

 الطلب األصلى بموجب نص هذه المادة. 



  27مادة 

"مدى سلطة محاكم الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ بالحكم أو تنفيذه عند 

 التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرؾ المتعالد اآلخر" بحث االسباب 

تتميد محاكم الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ بالحكم أو تنفيذه عند بحث 

االسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرؾ المتعالد االخر بالولائع الواردة 

ن الحكم لد صدر فى الحكم التى استند اليها فى تمرير االختصاص وذلن ما لم يك

 ؼيابيا. 

  31مادة 

 

 "حاالت رفض االعتراؾ بالحكم" 

 يرفض االعتراؾ بالحكم فى الحاالت اآلتية: 

اذا كان مخالفا الحكام الشريعة االسالمية أو احكام الدستور أو النظام العام أو -أ

 االداب فى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ. 

الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعالنا صحيحا  اذا كان ؼيابيا ولم يعلن-ب

 يمكنه من الدفاع عن نفسه. 

اذا لم تراع لواعد لانون الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ الخاصة -ج

 بالتمثيل المانونى لألشخاص عديمى االهلية أو نالصيها. 

محال لحكم صادر  اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب االعتراؾ به-د

فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلك بذات الحك محال وسببا وحائزا لموة 

االمر الممضى به لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ أو لدى طرؾ 

 متعالد ثالث، ومعترفا به لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ. 

كم المطلوب االعتراؾ به محال لدعوى اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الح-هـ

منظورة أمام احدى محاكم الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ بين الخصوم 

انفسهم ويتعلك بذات الحك محال وسببا، وكانت الدعوى لد رفعت الى محاكم هذا 

الطرؾ المتعالد االخير فى تاريخ سابك على عرض النزاع على محكمة الطرؾ 

 صدر عنها الحكم المشار اليه.  المتعالد التى

وللجهة المضائية التى تنظر فى طلب التنفيذ طبما لنص هذه المادة ان تراعى المواعد 

 المانونية فى بلدها. 

  34مادة 

 

 "تنفيذ الحكم" 

يكون الحكم الصادر عن محاكم احد االطراؾ المتعالدة والمعترؾ به من -أ



هذه االتفالية، لابال للتنفيذ لدى ذلن الطرؾ  االطراؾ المتعالدة االخرى طبما الحكام

المتعالد االخر متى كان لابال للتنفيذ لدى الطرؾ المتعالد التابعة له المحكمة التى 

 اصدرته. 

تخضع االجراءات الخاصة باالعتراؾ بالحكم أو تنفيذه لمانون الطرؾ المتعالد -ب

ال تمضى فيها االتفالية بؽير المطلوب اليه االعتراؾ بالحكم، وذلن فى الحدود التى 

 ذلن. 

  32مادة 

 

"مهمة الهيئة المضائية المختصة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ 

 بالحكم أو تنفيذه" 

تمتصر مهمة الهيئة المضائية المختصة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه 

لد توافرت فيه الشروط االعتراؾ بالحكم أو تنفيذه على التحمك مما اذا كان الحكم 

المنصوص عليها فى هذه االتفالية وذلن دون التعرض لفحص الموضوع، وتموم 

 هذه الهيئة بذلن من تلماء نفسها وتثبت النتيجة فى لرارها. 

وتأمر الهيئة المضائية المختصة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ 

التنفيذ باتخاذ التدابير الالزمة لتسبػ عند اصدار أمرها ب -حال االلتضاء -بالحكم 

على الحكم الموة التنفيذية نفسها التى تكون له لو أنه صدر من الطرؾ المتعالد الذى 

 يراد تنفيذه لديه. 

ويجوز ان ينصّب طلب االمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان لابال 

 للتجزئة. 

  33مادة 

 

 ر بالتنفيذ" "اآلثار المترتبة على االم

تسرى آثار االمر بالتنفيذ على جميع أطراؾ الدعوى المميمين فى الليم الطرؾ 

 المتعالد الذى صدر فيه. 

  34مادة 

 

 "المستندات الخاصة بطلب االعتراؾ بالحكم أو تنفيذه" 

يجب على الجهة التى تطلب االعتراؾ بالحكم لدى أى من االطراؾ المتعالد 

  االخرى تمديم ما يلى:

 صورة كاملة رسمية من الحكم مصدلا على التوليعات فيها من الجهة المختصة. -أ



شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لموة االمر الممضى به ما لم يكن ذلن -ب

 منصوصا عليه فى الحكم ذاته. 

صورة من مستند تبليػ الحكم مصدلا عليها بمطابمتها لألصل أو أى مستند آخر -ج

بات اعالن المدعى عليه اعالنا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم من شأنه اث

 وذلن فى حالة الحكم الؽيابى. 

وفى حالة طلب تنفيذ الحكم يضاؾ الى الوثائك المذكورة اعاله صورة مصدلة من 

 الحكم الماضى بوجوب التنفيذ. 

تومة بخاتم ويجب ان تكون المستندات المبينة فى هذه المادة مولعا عليها رسميا ومخ

المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديك عليها من أية جهة أخرى، باستثناء 

 المستند المنصوص عليه فى البند )أ( من هذه المادة. 

  35مادة 

 

 "الصلح أمام الهيئات المختصة" 

يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الهيئات المضائية المختصة طبما الحكام هذه 

أى من االطراؾ المتعالدة معترفا به ونافذا فى سائر الاليم االطراؾ  االتفالية لدى

المتعالدة االخرى بعد التحمك من ان له لوة السند التنفيذى لدى الطرؾ المتعالد الذى 

عمد فيه. وانه ال يشتمل على نصوص تخالؾ احكام الشريعة االسالمية أو احكام 

طرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ الدستور أو النظام العام أو اآلداب لدى ال

 بالصلح او تنفيذه. 

ويتعين على الجهة التى تطلب االعتراؾ بالصلح او تنفيذه ان تمدم صورة معتمدة 

 منه وشهادة رسمية من الجهة المضائية التى اثبتته تفيد انه حائز لموة السند التنفيذى. 

 ( من هذه االتفالية. 34وتطبك فى هذه الحالة الفمرة الثالثة من المادة )

  36مادة 

 

 "السندات التنفيذية" 

السندات التنفيذية لدى الطرؾ المتعالد التى ابرمت فى الليمه يؤمر بتنفيذها لدى 

االطراؾ المتعالدة االخرى طبما لالجراءات المتبعة بالنسبة لالحكام المضائية اذا 

ذها ما يتعارض مع احكام كانت خاضعة لتلن االجراءات ويشترط اال يكون فى تنفي

الشريعة االسالمية أو الدستور أو النظام العام أو اآلداب لدى الطرؾ المتعالد 

 المطلوب اليه التنفيذ. 

ويتعين على الجهة التى تطلب االعتراؾ بسند موثك وتنفيذه لدى الطرؾ المتعالد 

ك مصدلا اآلخر أن تمدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثك أو مكتب التوثي



 عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لموة السند التنفيذى. 

 ( من هذه االتفالية. 34وتطبك فى هذه الحالة الفمرة الثالثة من المادة )

  31مادة 

 

 "أحكام المحكمين" 

من هذه االتفالية يعترؾ بأحكام المحكمين  31و 28مع عدم االخالل بنص المادتين 

ى أى من األطراؾ المتعالدة بنفس الكيفية المنصوص عليها فى هذا الباب وتنفذ لد

مع مراعاة المواعد المانونية لدى الطرؾ المتعالد المطلوب التنفيذ لديه وال يجوز 

للهيئة المضائية المختصة لدى الطرؾ المعتاد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث فى 

 ال فى الحاالت االتية: موضوع التحكيم وال ان ترفض تنفيذ الحكم ا

اذا كان لانون الطرؾ المتعالد المطلوب اليه االعتراؾ وتنفيذ الحكم ال يجيز حل -أ

 موضوع النزاع عن طريك التحكيم. 

اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعمد تحكيم باطل أو لم يصبح -ب

 نهائيا. 

ط التحكيم أو طبما للمانون الذى اذا كان المحكمون ؼير مختصين طبما لعمد أو شر-ج

 صدر حكم المحكمين على ممتضاه. 

 اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. -د

هـ اذا كان فى حكم المحكمين ما يخالؾ احكام الشريعة االسالمية أو النظام العام أو 

 اآلداب لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التنفيذ. 

جهة التى تطلب االعتراؾ بحكم المحكمين وتنفيذه ان تمدم صورة ويتعين على ال

معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة المضائية تفيد حيازته للموة 

 التنفيذية. 

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بممتضى المواعد المانونية -أ

 ه التسليم جريمة لها صبؽة سياسية. النافذة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب إلي

 

 "الجرائم التى ال يجوز فيها التسليم" 

 ال يجوز التسليم فى الحاالت االتية: 

  44مادة 

 

من حكم عليه حضوريا أو ؼيابيا من محاكم الطرؾ المتعالد الطالب عن فعل ؼير -د

ة ال نظير لها معالب عليه فى لوانين الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم أو بعموب



فى لوانينه، اذا كان من مواطنى الطرؾ المتعالد طالب التسليم او من مواطنى 

 طرؾ متعالد آخر يمرر نفس العموبة. 

من حكم عليهم حضوريا أو ؼيابيا من محاكم الطرؾ المتعالد الطالب بعموبة -ج

ون سالبة للحرية لمدة سنة أو بعموبة اشد عن افعال معالب عليها بممتضى لان

 الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم. 

من وجه اليهم االتهام عن افعال ؼير معالب عليها فى لوانين الطرؾ المتعالد  -ب

المطلوب اليه التسليم أو كانت العموبة الممررة لألفعال لدى الطرؾ المتعالد طالب 

كان االشخاص  التسليم ال نظير لها لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم. اذا

المطلوبون من مواطنى الطرؾ المتعالد طالب التسليم او من مواطنى طرؾ متعالد 

 آخر يمرر نفس العموبة. 

من وجه اليهم االتهام عن افعال معالب عليها بممتضى لوانين كل من الطرفين -أ

او  بعموبة سالبة للحرية مدتها سنة -المتعالدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم

أيا كان الحدان االلصى واالدنى فى تدرج  -بعموبة أشد فى لانون أى من الطرفين

 العموبة المنصوص عليها. 

 "االشخاص الواجب تسليمهم" 

 يكون التسليم واجبا بالنسبة لالشخاص اآلتى بياناتهم: 

  41مادة 

 

مطلوب إذا كان لد سبك توجيه االتهام بشأن أية جريمة لدى الطرؾ المتعالد ال-ح

 إليه التسليم أو كان لد سبك صدور حكم بشأنها لدى طرؾ متعالد ثالث. 

 إذا صدر عفو لدى الطرؾ المتعالد الطالب. -ز

إذا كانت الجريمة لد ارتكبت خارج إلليم الطرؾ المتعالد الطالب من شخص ال -و

ه يحمل جنسيته وكان لانون الطرؾ المتعالد المطلوب إليه التسليم ال يجيز توجي

 االتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إلليمه من مثل هذا الشخص. 

إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم لد انمضت أو العموبة لد سمطت -هـ

 بمضى المدة طبما لمانون الطرؾ المتعالد طالب التسليم. 

ة( لدى إذا كانت الجريمة لد صدر بشأنها حكم نهائى )مكتسب الدرجة المطعي -د

 الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم. 

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لد ارتكبت فى إلليم الطرؾ المتعالد -ج

المطلوب إليه التسليم إال اذا كانت هذه الجريمة لد أضرت بمصالح الطرؾ المتعالد 

 م ومعالبتهم. طالب التسليم وكانت لوانينه تنص على تتبع مرتكبى هذه الجرائ

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى االخالل بواجبات -ب



 عسكرية. 

 وتحدد الجنسية فى تاريخ ولوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم. 

 "تسليم المواطنين" 

يجوز لكل طرؾ من االطراؾ المتعالدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد فى 

يمتد اليها اختصاصه، بتوجيه االتهام ضد من يرتكب منهم لدى اى من الحدود التى 

االطراؾ المتعالدة االخرى جرائم معالبا عليها فى لانون كل من الدولتين بعموبة 

سالبة للحرية مدتها سنة أو بعموبة أشد لدى أى من الطرفين المتعالدين وذلن اذا ما 

حمة مصحوبا بالملفات والوثائك واالشياء وجه اليه الطرؾ المتعالد االخر طلبا بالمال

والمعلومات التى تكون فى حيازته ويحاط الطرؾ المتعالد الطالب علما بما تم فى 

 شأن طلبه. 

  37مادة 

 

الختصاص وفى حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب لبل االطراؾ بموجبه الخضوع 

المحكمين وذلن للفصل فى نزاع معين أو فيما لد ينشأ بين الطرفين من منازعات 

 فى عاللة لانونية معينة يجب تمديم صورة معتمدة من االتفاق المشار اليه. 

 الباب السادس 

 "تسليم المتهمين والمحكوم عليهم" 

  38مادة 

 "االشخاص الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم" 

تطبيك أحكام هذه االتفالية ال تعتبر من الجرائم ذات الصبؽة السياسية المشار  وفى

 الجرائم االتية:  -لو كانت بهدؾ سياسى-اليها فى الفمرة )أ( من هذه المادة 

بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن -أ

 أمكن. 

فعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب اال-ت

والممتضيات الشرعية او المانونية المطبمة عليها مع نسخة معتمدة من هذه 

 الممتضيات وبيان من سلطة التحميك باالدلة المائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه. 

ويجوز تسليم االشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب 

به أو وفاته، وكل ذلن مع االحتفاظ بالحموق المكتسبة للطرؾ المتعالد المطلوب هر

اليه التسليم أو للؽير على هذه االشياء، ومع عدم االخالل بأحكام الموانين النافذة لدى 

الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم، ويجب ردها الى الطرؾ المتعالد المطلوب 

ؾ المتعالد الطالب فى ألرب أجل متى ثبتت هذه الحموق اليه التسليم على نفمة الطر



 وذلن عمب االنتهاء من اجراءات االتهام التى يباشرها الطرؾ المتعالد الطالب. 

 "تسليم االشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلمة بها" 

بناء -طالب اذا تمرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرؾ المتعالد ال

االشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلمة بها والتى  -على طلبه

يمكن ان تتخذ دليال عليها والتى توجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه ولت 

 المبض عليه أو التى تكشؾ فيما بعد. 

  41مادة 

 

يه التسليم فى الفصل فى وال تحول هذه المادة دون حك الطرؾ المتعالد المطلوب ال

الطلبات الممدمة اليه من مختلؾ االطراؾ المتعالدة بمطلك حريته مراعيا فى ذلن 

 جميع الظروؾ. 

فاذا اتحدت الظروؾ يفضل الطرؾ المتعالد االسبك فى طلب التسليم. أما اذا كانت 

طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروؾ الجريمة 

 رتها والمكان الذى ارتكبت فيه. وخطو

 "تعدد طلبات التسليم" 

اذا تعددت طلبات التسليم من اطراؾ متعالدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون 

االولوية فى التسليم للطرؾ المتعالد الذى أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرؾ 

نتمى اليه المتعالد الذى ارتكبت الجريمة فى الليمه، ثم للطرؾ المتعالد الذى ي

 الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة. 

  46مادة 

 

 "االيضاحات التكميلية" 

اذا تبين للطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية 

ليتحمك من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب ورأى من الممكن تدارن 

ذلن الطرؾ المتعالد الطالب لبل رفض الطلب، وللطرؾ هذا النمص، يخطر ب

 المتعالد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه االيضاحات. 

  45مادة 

 

ويجوز للطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم االحتفاظ مؤلتا باالشياء المضبوطة اذا 

عند ارسالها ان يحتفظ بالحك  رأى حاجته اليها فى اجراءات جزائية كما يجوز له

 فى استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلن. 



وال يمنع االفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من المبض عليه من جديد وتسليمه 

 اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. 

ى أن يتخذ الطرؾ ويجوز فى أى ولت االفراج عن الشخص المطلوب تسليمه عل

المتعالد المطلوب اليه التسليم جميع االجراءات التى يراها ضرورية للحيلولة دون 

 فراره. 

 يوما من تاريخ بدئه.  61وال يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوليؾ المؤلت 

 "االفراج عن الشخص المطلوب تسليمه" 

لطرؾ المتعالد المطلوب يجب االفراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلك ا

يوما من تاريخ المبض عليه، الوثائك المبينة فى البند )ب( من  31اليه التسليم خالل 

 من هذه االتفالية أو طلبا باستمرار التوليؾ المؤلت.  42المادة 

  44مادة 

 

 وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها. 

 تسليمه توليفا مؤلتا" "توليؾ الشخص المطلوب 

يجوز فى احوال االستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرؾ المتعالد 

الطالب المبض على الشخص المطلوب وتوليفه مؤلتا وذلن الى حين وصول طلب 

من هذه االتفالية. ويبلػ طلب المبض أو  42التسليم والمستندات المبينة فى المادة 

الجهة المختصة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم إما التوليؾ المؤلت الى 

مباشرة بطريك البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة، ويجب ان 

يتضمن الطلب االشارة الى وجود احدى الوثائك المنصوص عليها فى البند )ب( من 

بيان الجريمة المطلوب عنها ، مع االفصاح عن نية ارسال طلب التسليم و42المادة 

التسليم والعموبة الممررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة 

وأوصاؾ الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدلة ما امكن، ريثما يصل الطلب 

 من هذه االتفالية.  42مستوفيا شرائطه المانونية طبما الحكام المادة 

  43مادة 

 

الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيمة اخرى لها نفس الموة  أمر المبض على-ب

الصادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم االدانة الصادر طبما لالوضاع 

الممررة فى لانون الطرؾ المتعالد الطالب أو صورة رسمية له مصدلا عليها من 

 الجهة المختصة لدى الطرؾ المتعالد الطالب. 

 م ومرفماته" "طريمة تمديم طلب التسلي

يمدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرؾ المتعالد طالب التسليم الى 



الجهة المختصة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم، ويجب أن يرفك الطلب 

 بما يأتى: 

التعدى على ملون ورؤساء االطراؾ المتعالدة أو زوجاتهم أو اصولهم او -4

 فروعهم. 

 دى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى االطراؾ المتعالدة. التع-2

  42مادة 

 

المتل العمد والسرلة المصحوبة باكراه ضد االفراد او السلطات أو وسائل النمل -3

 والمواصالت. 

  48مادة 

 

اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه، او كان محكوما عليه لدى 

لمطلوب اليه التسليم عن جريمة خالؾ تلن التى طلب من اجلها الطرؾ المتعالد ا

التسليم، وجب على هذا الطرؾ المتعالد رؼم ذلن أن يفصل فى طلب التسليم، وان 

يخبر الطرؾ المتعالد الطالب بمراره فيه وفما للشروط المنصوص عليها فى المادة 

 من هذه االتفالية.  48

ة سالبة للحرية لمدة تمل عن سنة فى الليم احد يجوز تنفيذ االحكام الماضية بعموب

االطراؾ المتعالدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرؾ المتعالد الذى 

اصدر الحكم اذا وافك على ذلن المحكوم عليه والطرؾ المتعالد المطلوب لديه 

 التنفيذ. 

  55مادة 

الطرؾ المتعالد الموجود فى الليمه "تنفيذ االحكام الماضية بعموبة سالبة للحرية لدى 

 المحكوم عليه" 

اذا كان من الممرر هبوط الطائرة وجب على الطرؾ المتعالد الطالب ان يمدم -ب

طلبا بالمرور وفى حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافمة على المرور 

المتعالد  تطالب هى األخرى بتسليمه فال يتم هذا المرور اال بعد اتفاق الطرؾ

 الطالب وتلن الدولة بشأنه. 

وفى حالة الهبوط االضطرارى يجوز للطرؾ المتعالد الطالب طبما الحكام المادة 

من هذه االتفالية طلب الماء المبض على الشخص الممرر تسليمه ريثما يوجه  43

طلبا بالمرور وفما للشروط المنصوص عليها فى الفمرة االولى من هذه المادة الى 

 دولة التى هبطت الطائرة فى اراضيها. ال



اذا لم يكن من الممرر هبوط الطائرة يموم الطرؾ المتعالد الطالب باخطار الدولة -أ

من  42التى ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها فى المادة 

 هذه االتفالية. 

 "تسهيل مرور االشخاص الممرر تسليمهم" 

عالدة على مرور الشخص الممرر تسليمه الى أى منها من دولة توافك االطراؾ المت

اخرى عبر الليمها وذلن بناء على طلب يوجه اليها، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا 

بالمستندات الالزمة الثبات ان االمر متعلك بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم طبما 

لنمل الشخص الممرر تسليمه  الحكام هذه االتفالية. وفى حالة استخدام الطرق الجوية

 تتبع المواعد اآلتية: 

 

  54مادة 

 

 "تسليم الشخص الى دولة ثالثة" 

ال يجوز لطرؾ متعالد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة، فى ؼير الحالة 

من هذه االتفالية اال بناء على موافمة  52المنصوص عليها فى البند )أ( من المادة 

لذى سلمه اليه، وفى هذه الحالة يمدم الطرؾ المتعالد المطلوب اليه الطرؾ المتعالد ا

التسليم طلبا الى الطرؾ المتعالد الذى تسلم منه الشخص مرفما به نسخة من الوثائك 

 الممدمة من الدولة الثالثة. 

  53مادة 

 

اذا وافك على ذلن الطرؾ المتعالد الذى سلمه وذلن بشرط تمديم طلب جديد -ب

من هذه االتفالية وبمحضر  42ستندات المنصوص عليها فى المادة مرفك بالم

لضائى يتضمن الوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت 

له فرصة تمديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرؾ المتعالد المطلوب 

 اليه التسليم. 

حرية ووسيلة الخروج من الليم الطرؾ اذا كان الشخص المسلم لد اتيحت له -أ

يوما بعد االفراج عنه نهائيا أو خرج منه  31المتعالد المسلم اليه ولم يؽادره خالل 

 وعاد اليه باختياره. 

 "محاكمة الشخص عن جريمة أخرى ؼير التى سلم من أجلها" 

ا ال يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذ



لعموبة محكوم بها عن جريمة سابمة على تاريخ التسليم ؼير تلن التى سلم من أجلها 

 والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التى ارتكبها بعد التسليم اال فى الحاالت االتية: 

 

  52مادة 

 

 "حسم مدة التوليؾ المؤلت" 

من  43الى المادة تحسم مدة التوليؾ المؤلت )التوليؾ االحتياطى( الحاصل استنادا 

هذه االتفالية من أية عموبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرؾ المتعالد 

 طالب التسليم. 

  54مادة 

 

اذا ولع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل فى 

تكييؾ الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها فال يجوز 

وجيه اتهام اليه أو محاكمته اال اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد ت

 تبيح التسليم. 

  51مادة 

"ولوع تعديل فى تكييؾ الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من 

 أجلها" 

وال تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤلتا للمثول امام 

يئات المضائية لدى الطرؾ المتعالد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته اله

 بمجرد ان تصدر الهيئات المضائية لديه لرارها فى شأنه. 

وفى حالة المبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته لدى الطرؾ 

ة المحكوم بها، المتعالد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العموب

 المشار اليها.  48ويتبع فى هذه الحالة ما نصت عليه المادة 

  47مادة 

"طلب تسليم الشخص ليد التحميك أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرؾ 

 المتعالد المطلوب اليه التسليم" 

 "الفصل فى طلبات التسليم" 

ى طلبات التسليم تفصل الجهة المختصة لدى كل طرؾ من االطراؾ المتعالدة ف

 الممدمة لها وفما للمانون النافذ ولت تمديم الطلب. 

ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئى وفى حالة المبول يحاط الطرؾ 



 المتعالد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. 

وعلى الطرؾ المتعالد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله فى 

المحددين لذلن. فاذا لم يتم تسلم الشخص فى المكان والتاريخ التاريخ والمكان 

يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال  45المحددين يجوز االفراج عنه بعد مرور 

يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، وال  31فانه يتم االفراج عنه بانمضاء 

 عال التى طلب من اجلها التسليم. تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو االف

على أنه اذا حالت ظروؾ استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرؾ 

المتعالد صاحب الشأن ان يخبر الطرؾ المتعالد اآلخر بذلن لبل انمضاء االجل 

ويتفك الطرفان المتعالدان على اجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند 

مطالبة بتسليمه بعد ذلن عن نفس الفعل أو االفعال التى طلب انمضائه، وال يجوز ال

 من اجلها التسليم. 

ويخبر الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرؾ المتعالد 

 الطالب بمراره فى هذا الشأن. 

  56مادة 

 

 "شروط التنفيذ" 

)النهائية( والصادرة لدى احد  يجوز تنفيذ االحكام الجزائية المكتسبة الدرجة المطعية

االطراؾ المتعالدة فى الليم أى من االطراؾ االخرى الذى يكون المحكوم عليه من 

 مواطنيه، بناء على طلبه، اذا توافرت الشرط االتية: 

للطرؾ المتعالد طالب التنفيذ ان يطبك على المحكوم عليه ما يناسب العموبة 

لمانونه وذلن اذا لم ينص الحكم عليها او على  المحكوم بها من فرعية واضافية طبما

 نظيرها. 

  63مادة 

"تطبيك العموبات الفرعية واالضافية المنصوص عليها فى لانون الطرؾ المتعالد 

 طالب التنفيذ" 

إذا كانت العموبة تعد من تدابير اإلصالح والتأديب أو الحرية المرالبة أو  -جـ

 وانين ونظام الطرؾ المتعالد طالب التنفيذ. العموبات الفرعية اإلضافية وفما لم

اذا كانت العموبة لد انمضت بمضى المدة وفك لانون الطرؾ المتعالد الصادر  -ب

 لديه الحكم أو الطرؾ المتعالد طالب التنفيذ. 

اذا كان نظام تنفيذ العموبة لدى الطرؾ المتعالد طالب التنفيذ ال يتفك ونظام التنفيذ  -أ

 عالد الصادر فيه الحكم. لدى الطرؾ المت

 "الحاالت التى ال يجوز فيها التنفيذ" 



 ال يجوز تنفيذ االحكام الجزائية فى الحاالت االتية: 

  57مادة 

 

ان يوافك على طلب التنفيذ كل من الطرؾ المتعالد الصادر عنه الحكم والمحكوم  -د

 عليه. 

المتعالد المطلوب ان تكون العموبة من أجل فعل معالب عليه لدى الطرؾ  -جـ

 التنفيذ لديه بعموبة سالبة للحرية ال تمل مدتها عن ستة أشهر. 

ان تكون العموبة من أجل احدى الجرائم التى ال يجوز فيها التسليم طبما للمادة  -ب

 ( من هذه االتفالية. 44)

ا أو ان تكون العموبة المحكوم بها سالبة للحرية ال تمل مدتها أو المدة المتبمية منه -أ

 المابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. 

 "تمديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه" 

يمدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من لبل الجهة المختصة وفك االجراءات 

المنصوص عليها فى هذا الباب والمواعد المعمول بها لدى الطرؾ المتعالد الذى 

 اصدر الحكم. 

  62مادة 

 

يوما من تاريخ ابالؼه بهذا االخطار يعتبر انه  45هذا الطلب خالل واذا لم يتمدم ب

 صرؾ النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبك العفو العام على المحكوم عليه. 

أما اذا صدر عفو عام من الطرؾ المتعالد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، 

ه ان يطلب استعادة المحكوم اخطر بذلن الطرؾ المتعالد الصادر عنه الحكم الذى ل

 عليه لتنفيذ ما تبمى من العموبة المحكوم بها. 

 وال يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرؾ المتعالد طالب التنفيذ. 

 "آثار العفو العام أو العفو الخاص" 

يسرى على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرؾ 

 ذى اصدر الحكم. المتعالد ال

  64مادة 

 

 "تنفيذ العموبة" 

يجرى تنفيذ العموبة وفك نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرؾ المتعالد طالب التنفيذ 

على أن تخصم منها مدة التوليؾ االحتياطى وما لضاه المحكوم عليه من أجل 

 الجريمة ذاتها. 



 

  61مادة 

 

  58مادة 

 

 "مصروفات التسليم" 

ؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على يتحمل الطر

اجراءات التسليم التى تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرؾ المتعالد الطالب مصروفات 

 مرور الشخص خارج الليم الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم. 

  51مادة 

 

 جنائية" "تنسيك اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربى للشرطة ال

تتولى االطراؾ المتعالدة تنسيك اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها فى هذه 

االتفالية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع االجتماعى ضد الجريمة )المكتب 

العربى للشرطة الجنائية( وذلن عن طريك شعب االتصال المعنية والمنصوص 

وعلى الطرؾ المتعالد المطلوب اليه التسليم اخطار عليها فى اتفالية انشاء المنظمة. 

 مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من المرار الصادر فى شأن طلب التسليم. 

 

 الباب السابع 

 

 تنفيذ عموبات المحكوم عليهم لدى الدول التى ينتمون اليها 

المكان ويتحمل الطرؾ المتعالد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى 

 الذى كان فيه ولت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته. 

يتعهد كل طرؾ من االطراؾ المتعالدة ان يسلم االشخاص الموجودين لديه الموجه 

اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات المضائية لدى أى 

 واعد والشروط الواردة فى هذا الباب. من االطراؾ المتعالدة االخرى وذلن وفما للم

  64مادة 

 

 "مصروفات النمل والتنفيذ" 

يتحمل الطرؾ المتعالد الذى صدر الحكم لديه مصروفات نمل المحكوم عليه الى 

الليم الطرؾ المتعالد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرؾ االخير مصروفات تنفيذ 



 العموبة المحكوم بها. 

ت طلب النمل مع المكتب العربى للشرطة الجنائية وتراعى لتنسيك اجراءا

 . 51الممتضيات المنصوص عليها فى المادة 

 

 الباب الثامن 

 "االحكام الختامية" 

  65مادة 

 

 "اتخاذ االجراءات الداخلية الالزمة لوضع االتفالية موضع التنفيذ" 

تعمل كل جهة معينة لدى االطراؾ المولعة على اتخاذ االجراءات الداخلية الصدار 

 الموانين واللوائح )المراسيم( التنظيمية الالزمة لوضع هذه االتفالية موضع التنفيذ. 

  66مادة 

 

 "التصديك والمبول وااللرار" 

الطراؾ المولعة تكون هذه االتفالية محال للتصديك عليها أو لبولها أو الرارها من ا

وتودع وثائك التصديك او المبول او االلرار لدى االمانة العامة لجامعة الدول 

يوما من تاريخ التصديك أو المبول أو االلرار وعلى  31العربية فى موعد الصاه 

االمانة العامة ابالغ سائر الدول االعضاء واالمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع 

 ريمة بكل ايداع لتلن الوثائك وتاريخه. االجتماعى ضد الج

  61مادة 

 

 "سريان االتفالية" 

يوما من تاريخ ايداع وثائك التصديك عليها أو  31تسرى هذه االتفالية بعد مضى 

 لبولها أو الرارها من ثلث الدول االعضاء فى جامعة الدول العربية. 

  68مادة 

 

 "االنضمام الى االتفالية" 

دول الجامعة العربية ؼير المولعة على االتفالية ان تنضم اليها  يجوز ألى دولة من

 بطلب ترسله الى امين عام الجامعة. 



تعتبر الدولة طالبة االنضمام مرتبطة بهذه االتفالية بمجرد ايداع وثيمة تصديمها 

 يوما من تاريخ االيداع.  31عليها أو لبولها أو الرارها ومضى 

  67مادة 

 

 ملزمة الطرافها"  "احكام االتفالية

تكون احكام هذه االتفالية ملزمة لجميع اطرافها المتعالدة فال يجوز لطرفين او -أ

 اكثر من االطراؾ المتعالدة االتفاق على ما يخالؾ احكامها. 

اذا تعارضت احكام هذه االتفالية مع احكام اية اتفالية خاصة سابمة يطبك النص  -ب

 والمحكوم عليهم.  االكثر تحميما لتسليم المتهمين

  11مادة 

 

 "عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة الحكام االتفالية" 

ال يجوز الى طرؾ من االطراؾ ان يبدى اى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمنا على 

 مخالفة لنصوص هذه االتفالية أو خروج عن أهدافها. 

  14مادة 

 

 "االنسحاب من االتفالية" 

حب من االتفالية اال بناء على طلب كتابى مسبب ال يجوز ألى طرؾ متعالد ان ينس

 يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. 

يرتب االنسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى أمين عام 

 جامعة الدول العربية. 

و تظل احكام االتفالية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التى لدمت خالل تلن المدة ول

 حصل هذا التسليم بعدها. 

  12مادة 

 

 "الؽاء االتفاليات المعمول بها حاليا" 

تحّل هذه االتفالية بالنسبة للدول التى صادلت عليها محّل االتفاليات الثالث المعمودة 

فى نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من  4752عام 

 يذ األحكام وتسليم المجرمين. االعالنات واالنابات المضائية وتنف

وتأييدا لما تمدم لد ولع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه االتفالية نيابة 

 عن حكوماتهم وباسمها. 



حررت هذه االتفالية باللؽة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية 

هـ  4413لثانية عام السعودية يوم االربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى ا

ميالدية من أصل واحد يحفظ  4783الموافك السادس من شهر ابريل/ نيسان 

باالمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابمة لألصل لكل طرؾ من 

 االطراؾ المولعة على هذه االتفالية أو المنضمة اليها. 
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